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المتثلمة

ِمئألئM م آض 

ومننا أنفثرور من بالله ونعوذ ونستغفره، ونتعينه نحمده لله الحمد إن 
الأن وأشهد له، هادى فلا يضلل ومن له مضل فلا الله يهده من أعمالتا، سيئات 

بعدتأما ورسوله، عبده محمدا وأن له، شريك لا وحده الله إلا إله 

منالناس لإ"؛ماج الكتب،؛ وأنزل، الرسل وأرسل الأنياء الله بعث فقد 
لإنإ4بمد ئثه أم ء ه كؤف ه الحجة، ولإقامة الور، إلى الفللمات 

حتىللناس الدعوة بتبليغ والسلام الصلاة عليهم الأنبياء قام وقد [، ١٦٠الأيت زاقاء: 
عباده.من ثاء ص الله هدى 

عليهاالله رو_، فقد الساعة، قيام إلى قائمة العظيمة الوظيفة هده تزال ولا 
ؤيادصنلحا ؤعمز أش إل دعا منن ^؛١ أحن • تعالى فقال العظيم، الأحر 

.[ ٣٣الآة ]نمذت:.ه محلية ة ثش 
الدولةقامت، ظؤؤ العزيز عبد المللث، الموس يل. على البلاد هازه توحيد وصد 
تتفليمفى منها وسعيا ٠ كثيرا حهل.ا دللث، فى وبدلت، والل.عاة، بالدعوة يالحتاية 
والإرشادللل.ءوة تعاونية مكاتب، فح على الموافقة صدرت فقاو الدعوى، العمل 

مكتسب،أول افتتاح تم وقد المملكة، ومدن مناطق س الحل.ياو قى الجاليات ونوعية 
عددهاقاريب، حتى المملكة أنحاء فى انتثرت ثم . يريدة في هد( ١  ٤٠٧)عام في 

الحمد.ولاه مكب ^٢، ٣٠)٠ الأن 

.٢( ١ )صى الجاليات دعوة مكاتب بحث ( ١ ر 
مستمر.ازدياد في وهى ، والإرشاد والدعرة والأومحاف الإسلامية الشؤون وزارة موع )٢( 

http// :www. moia. gov. sa
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مبادئترمحخ في المكاتب هذه يه تقوم الذي العظيم الدور علينا يحفى ولا 
واللين.يالحكمة للإسلام المقيمين الكفار ودعوة الناس نفوس في القويم الدين 

لنا؛احتياجها من أكثر المكاتب هده إلى كبير وينكل جون محتا جميعا فنحن 
العملش ميما لا كواهالنا، عن الأعباء من الكثير وتحمل عنا النيابة تحقق لأنها 
شعائره.وتعاليم الدين هدا إبلاغ فريضة تحقيق على 

وجد،إن الغرم مسؤولية عنا وتتحمل الغنم، لنا تحقق الدعوية المؤسسات إن 
ولأجلتحقيقها، لنا يمكن ولا صعبة الدعوية ات المومحرسالة أن ندرك ؤإننا 
علىدل راس ت الحديث، ففي معهم، بالأجر أمحركنا أن علينا الله رحمة فمن هدا 
فاعله((.أجر مثل فله خير 

التقصير،تبعات عنا وتتحمل المؤولين تبعات عنا ترغ المؤسسات تلك، إن 
أنقبل أعطيناها وهلا محا، تبحث، أن قبل محها يحشا فهلا لنا، حماية إذن فهي 

والمائيةالمعنوية ائدتها معلينا حقها فمن ، تهللثتا 

حلالهامرت سنة، ( ٢٨)يقارب ما الكاسب، هذه تأسيس على مضى وقد 
المائلهده دراسة علينا الكاسب، هده حق ومن كثيرة، ه وظروفيمراحل 
الدعوييواجثهم يقوموا لكي فيها؛ العلماء أقوال وتوصح بها، المتعلمة الجديدة 

أئآدنييرز عق آس إق أدعرا سهه هنذهء ت تعالى قوله من انهللائا بصيرة؛ على 
.١[ ٨• الأيت زثوئف: ).ه آلستىان ين أقأ وما آس ؤمحبمنن آقعي ومي، 

يحح،في فقهية دراسة ودراستها المائل، تللث، جمع على عزمت فقل ولهدا 
تمحوانه — الماجستير درجة لنيل ~ تكمتلمح، 

.الجاJارته(( ونوعية الدعوة بمكاتب، المتعلمة الفقهية ر)الوازل 

٢(.• رص والاصال انال أرباب إر رمحالة يطر: :١( 
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:المقدمة ٠• 

الموضؤع:أهمية جأ 
تالتالية الأصر في الموضوع هدا أهمة تبرز 

بحاجةفهي مكتب، ( ٣٠)٠ عددها قارب ففد التعاونية، المكاتب كثرة ~ ١ 
.علميا دعما لدعمها 

تحدثالتي الوازل هذه أحكام بمعرفة التعاونية المكاتب تبصير ٢— 
٠إليها محنحاجون 

تلأمور وذلك الدعوى الميدان من واقعية دراسة إنها — ٣ 
لأقضيه:معايشتي أ( 

هلويلة،مدة فيها  v^Jl_حيث المكاتب؛ هده ْع بالتعاون علي الله من فقد 
أشهروزرت ولقاءاتها، اجتماعاتها وحصرت لجانها، فى وتنقلت عايشتها 

أتحدثموف ما وأدرك الموصؤع بأهمية أشعر جعالني مما المملكة في المكاتميا 
.الله توفيق بحد عنه 

الدعوى:بالعمل المحتصين من أخدمحثر إنها ب( 

حيثالمكاتب؛ هذه في العاملن من والنوازل المساثل هذه جمعت فقد 
التواصلوسائل عبر! المملكة في المكاتب وأعضاء مديري من عدد ْع تواصلت 

ءاwدلدي اجتمع حتى الشخصية، والزيارات الهاتفية، والاتصالات الاجتماعية، 
الحمل.ولله النوازل، هذه من كبير 

 mالموضؤع؛احتيار سباب أ
الموصؤع.هذا في المتخصصة انمراسات وجود عدم ~ ١ 

للتوصيح.تحتاج الش الدعوية النوازل كثرة ~ ٢ 
المكاتب.هذه حدمة فى الشديدة رغيش ~ ٣ 
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الموضؤع:أهداف ج
هي:الموضوع هذا أهداف أهم أن يا بمسن مق مها 

التعاونية؛يالمكاتب المتعالمة للتوازل فقهي مرحع اعداد في المساهمة — ١ 
المكاتب.نالك في العاملين للإخوة هريتا مرجعا ليكون 

علىوبناؤها الدعوية، المكاتب تجدات لمموصالة فقهية دراسة إيجاد ~ ٢ 
الشرعية.الأصول 

السائقة:لدراسات اج 
أما٠ بحتة وآحلاقية دعوية دراسات هى المماحة فى المهلروحة الل.راّات عامة 

ولكنالموصؤع، بحث من أحد لم والامحللاع البحث قبحي الفقهي الجانب من 
دونمن التآصيلي الفقهي الجانت، من الل.ءوة لموصؤع تهلرفت دراسات وجدت 
لنوارله.متحصمة دراسة 

ذلك:في كتج، ما أبرز ومن 
الله:إلى بالدعوة السالمة الممهية الأحكام - ١ 

العاليالعهد من جتير ما وهو؛حث، الخيل، أيا محمد بن الله عبد ؛ حثاللثا 
وبعدمسألة(،  ٤٥): بحثهاالش مسائله ومجمؤع ه.  ١٤٣٠عام للقضاء، 
حنث؛من وتناوله للموصؤع تناولي محن فرويا هناك أن لي محتن بحثه على الامحللاع 

عنتحا.ث بل التعاونية، الماكاتب في يتخصص لم فهو الجهة: تخصص — أ 
الدعوية،المؤسسات جمح 
أناأما نازلة، أم قديمة كاك سواء المائل يذكر فهو المائل: تخمص — ب 

الغالب.في المازلة ائل المإلا أذكر فلم 
خاصفهو بحثي أما كثيرة، نفلرية لسائل تهلرق فقد المائل: عملية — ج 

الماونية.الكاتب، في الملية بالمائل 
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-هالمعة ه

الله:إلى الملمة؛الدعوة الفقهية الأحكام - ٢ 
بجامعةالشريعة كلية من ماحتير بحث وهو القرني، صالح بن علي • للباحث 

أمرهسر أن الله أسال بعد، يناقش ولم ه(، ١  ٤٣٢)عام نجيله تم الإمام، 
ؤيعينه.

ذكرهاالي مسائله ومجمؤئ الفقهية، الأبواب على بحثه في الباحث، سار وقد 
مسألة.( ١٤٠)يقارب ما 

العاصرة:ونفقاتها المملوعية للأعمال النفهية الأحكام - ٣ 
الفقهقم العالي، المعهد من الماحتتير درحة لنيل تكميلي يحث، وهو 

الرحمنعبد ت الدكتور عليه ، أسرفؤ، الثريفنصير بن عمر للياحثإث المقارن، 
ه. ١٤٢٧/١٤٢٦الدرامي العام في السند، 

العمومحيمث، من عنه ّأتحديث، عمّا يختتلفج أنه وجدت في؛،ؤثه التأمل وبعد 
فهويذكربالوازل، يتميد لم وكدللث، متخصصة جهة عن يتحدث لم فهو بحثه، في 
الطوعية.بالأعمال يتعلق ما كل 

المادات،:في بالإسلام العهد جديث، أحكام - ٤ 
العاليالمعهد من المقارن، الفقه في الماجستير درجة ليل تكميلي بمثإ وهو 

حالل.ت الدكتور عليه وأمرق، اليابس، الله عبد ت الباحث، من م مقل. للقضاء، 
ه. ١٤٣١الدراسي العام في الحامد، 
فيهاوليس قديمة صائل ذكرها الي ائل المجمح أن لي تبين • فيه الفلر ويعد 
شيء.في معه أتفق فلم نوازل، 

الأسرة:فمه في بالإسلام العهد حديث، أحكام — ٥ 
فيالشريعة كلية من الفقه قم في الماجتير درجة ليل مقد.مة رسالة وهي 

صالحالدكتور: ؤإثراف، وثلأن، أبو حميد بنننج سارة إعداد: من الإمام، جامعة 
ه.١٤٢٦/١٤٢٥الدرامي العام في الحسن، محمد ابن 
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نوازلفيها وليس قديمة، ائل معن يتحدث وجدته بحثها في الخامل وبعد 
عنه.مختالفة لدى اتل فالمولهدا الجديد، لم بالمتتعلق 
تالخيرية ايت، للموهالفقهٍة الأحكام — ٦ 

العاليالمعهد من المقارن الفقه في الدكتوراه درحة ليل مقدمة رسالة وهي 
الأستاذؤإشرافح الحيباتي، الرحمن عبد بن فيصل ت الاحث، إعداد من للقضاء، 
ه. ١٤٣٠/ ١٤٢٩الدراسي العام في الألفي، محمد الدكتور: 
وماالمالية المائل هي إليها تهلرق التي المائل وغالم، نافعة، رسالة وهي 

•بها يتعلق 

الخيرية:ااج٠عيا٠ن، أموال — ٧ 

إعدادمن الشريعة، كلية من الفقه في الماجستير درجة ليل مقدمة رسالة وهي 
بنصالح الدكتور: الشخ فضيلة ؤإثراف بيعي، المحمد ؛نت، نورةالباحثة: 

ه.١  ٤٣٥/ ١  ٤٣٤الجامعي المام في الخليقة، الخزيز عبد 
*الختوان من ظاهر هو كما المالية بالأمور متعلق يحث وهو 

المعلقةالفقهية الوازل في متخصمى بحث يوجد لا أنه يتضح وبهذا الخلاصة: 
هدهد لفيه البدء على الخزم كان هنا ومن الجاليات، ونوعية الدعوة ؛مكانس، 

والمدادل١/الخوفيق الله أزل الهامة، الخغرة 

وهي:سائل ثمان إضافة مع الحثا، على باسيل قمت ( ١ل 
الاحتماهمة.والموولية مكاتب الأولى؛ المالة 
٠الأخرى والجهات الدعوه مكتب بين الشراكة الثانية: الصالة 
غيره.ْع الدعوة مكتب تعاون الثاكة: المسالة 
الدعوة.لمكاتب المقدمة الشركات وعروض هدايا الرابمة: الصالة 
العاملن.أو الإدارة مجلس أعضاء لأحد المكتب إقراض الخاسة: الصالة 
عنده.الحاصل العجز لد المكتب امتدانة الصائمة: المسالة 
الشرعات.لاستقبال الربوية البنوك في حسابات الدعوة مكتب فح السابمة؛ الصالة 
المكتب.في والعاملين الإدارة مجلس لأعضاء المقدمة الهدايا الثامنة: الصالة 



البحثهذا إتمام في معي ساهم من كل ~ الله شكر يعد ~ أشكر أن يفوتتي ولا 
ونمائحهم،بوقتهم عالي يبخلوا لم الذين الدعوق، مكاتب في العاملين الإخوة من 

مرات.بمحاففلة الدعوة مكتب فى الإخوة وأخمحى 
ممفي الأستاذ التميمي، العزيز عبد بن الله عبد ت الدكتور بالشكر أخمى ثم 
ووقتهبنصائحه أكرمني وكم الحملة، أقر حتى علمتا مرئيا معي ونف الذي الفقه 

•ؤاتقانها الخلة إنجاز ميل في 
الذيالفقه، مم في الأستاذ الشيخ آل حن بن محمد الدكتور! والشيخ 

يلزمنيفلم حريتي بكامل أبحث جعلك، فقد علي، مشرقا جعله بأن الله وفقني 
فيالمشرف، نعم كان ؤإنما رأي، أو بترجيح يجرني ولم أسلوب، أو بملريقة 

■والسحمحع التوجيه 
ممفي الأستاذ ، العيسى سليمان بن عيسى ت الدكتور السيخ كذللن، وأسكر 

المنافثة,أناء قي الشسة بملاحظاته أكرض فقد الفقه، 
الأجر•ربي حرمهم فلا 

مهآ— مهله 







هلأء^ءةاه
للناس،الله بعثهم أحلها ومن جميعا الله رمل وظيفة هي الله إلى الدعوة إن 

ء؛كلق بعئنا >ؤرلقو تعارا قال وحده، بالله الإيمان إر أقوامهم دعوا فكلهم 
.[ ٣٦الأية ت ]انحل ه ألمكمن سنحأ ؤآحتأثن آصدؤأ أت> ^*۶^٠ أئؤ 

اللهخطاب في الأصل لأن الله؛ إر الدعوة وظيفة في لرسولها شريكة ®والأية 
القيامعلى متوقفة الأمة هده حيرية جعل الله إن بل فيه، أمته لحول ه لرسوله 
إرالدعوة ذللث،: في يدخل ما وأول المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر بوظيفة 

ئأهمِ،ون,لفامن لمثث، أثة حير وكم ت تعار قال الشرك، من والبراءة التوحيد 
جعلالله إن بل [، ١١•الآ،ت ء>ان: ، J'lومحنوف الننهفر عي وئنهوث أتنروف 

عنيمدون الذين المنافقين بخلاف، الله، إر الدعوة المؤمنين صفات أميز من 
بعصين ننهر وهنختلت وألمثفقؤن تعار قال غيره، إر ؤيدعون الله سبيل 

تيعدها تحار قال ثم [، ٦٧الأيت : ]١٧ألمعروز،ه عدأ( ويمؤى ألمنهكي يآمرؤيك، 
؛]١٧عير ثسهون إلثعثؤي، بمؤ أملآآ» بمثعآ محألمفيثت ووألمحزن 

ا7[.الآيت

والهيبالمعروف الأمر المؤمنين أوصاف أحص أن على فدل ت القرطي قال 
عاليه«را،.والقتال الإسلام إر الدعاء ورأسها النكر، عن 

تتكونلأمة ا لأن وملة؛ مسالم كل هو بالدعوة المكلف أن بجلأء ؛تضح وبهذا
ؤإتماالجمح، عر واجبا لأنه الواجب، هدا بأصل العاكاء يختص فلا منهم، 

ومعانيه^وأحكامه الدين تفاصيل بتبلغ الملماع يختص 
بالله.إلا قوة ولا حول ولا ماحثر، سعة في التمهيد هذا في الحديث وسيكون 

(.٤٧المرض)؛/ )ا(ش؛ر 

تصرف.( ١٠• ٩ - ٣ ٧• )ص زيدان الكريم عبد محور للي اللءوة أصول : انثر )٢( 
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٠الأول ال٠دحث ٠
دراستهاوطريقة النوازل حستة 

النازلةتعريض ا؛؛ول: لمطلب ا. 

لغة.الغازلة تعريض أولا: 

الشيءهبوؤل على تدل صحيحة كلمة واللام، والزاي ررالنون ت فارس ابن قال 
تل يما كما الماس، على ينزل الذي ١^>^ الأمر على تهللق فهي ،، ءال ووقوعه 

الدهر.شدائد من شديدة يه نزلت 

اصطلاحا٠النازلة  dcUjAJئانئا؟ 

التعريفوJهل١ . اجتهاده أو نمى فيها يسبق لم الش الحيية ررالوقاع هي 
قيودرأ،:بثلاثة إلا نازلة تكون لا السألة أن يضح 

إنبل افتراضات، مجرد أنها لا حاصالة الهالة ذكون أن أي الوقوع: - ١ 
أنالير عبد ابن ذكر فقد المدموم، الرأي من هو وقوعها قبل المائل في الكلام 
وعنوه المي، عن الأنار هذه قي المذموم الرأي أن يرون العلم أهل جمهور 
والفلنون،بالامتحان الدين شراع أحكام في القول هو I والمابعين أصحابه 

علىبعضها والموازل الفرؤع ورد والأغلو٠لات، المعضلات بحففل والاشتغال 
فيهافاستعمل واعتبارها، عللها في والمفلر أصولها، على ردها دون قيانا بعضي 

فقدت أحرى مسميات وللنوازل (, ١٠٥٤)آ/ وفضله العلم بيان جامع في البر عبد ابن ؛UJb hسماها ( ١ ) 
ليسطد'ة حدثت ٠اإذا فقال: ب)الحوادث( ( ٥٧٦الوقعض")T/ في»إءلأم كما القيم ابن سماها 

.من لأحد محول فيها 
(.٩٨٦)ص _ jUلأبن الينة مقاييس )٢( 
(.٩٥)ص الفقهية الوازل أحكام اسباط مهج )٣( 
(.٢٢)ا/ الموازل فقه انثلر: )؛(
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بالرأيتكون أن تبل فيها وتكلم تقع، أن تبل وشقمت، وفرعت، تنزل أن تبل الرأي 
السنن،تعطيل فيه والاستغراق بهيا الاشتغال وفي ت قالوا للظن، الضائع 

اللهكتاب، ومن منها عليه الونوف يلزم ما على الوقوف وترك حملها على والعن، 
معانيه^،.وه 

تكلمالتي القديمة الماتل بذلك فمج قل، من م لم أنها أي ~ ٢ 
الفقهاء.عتها 

.حكمها لمعرفة الحاجة شدة أي الشدةت — ٣ 

النوازل.صور الثاف؛ اسللب ®ا 
صورتانرأ،تلها اجتهاد أو ص فيها سق لم التيؤ الجديدة المائل إن 

٠مرة لأول م الي الجديدة المائل ~ ١ 
يستدعىما عليها ؤنرأ أنه إلا الفقهاء عها تحديث، الش القديمة المسائل - ٢ 
إلىالشرعية الأحكام تقيم محن يد لا ذللث، ولتوصيح ؟ فيها والاجتهاد الفلر إعادة 

.)٣(
دسمين

تتغيرلا وهذه الدين. كأصول المستقلة التشريعاُتؤ وهي ثابتة؛ أحكام — أ 
والأرض.موات، المادامت، 

وجوداللممالح التابعة )الأحكام د القيم ابن سماها وقد '؛؛^_؛؛ أحكام ~ ب، 
الوصف،أو بالعرف تعلق لها يكون ؛حسثا التعلقة، التثّريءاتإ وهي وعدما( 

وكد)T/العالم يان جامع )١( 
•٦( )ص الحج يي النوازل، انفلر؛  ٢٢)

ومحوواحلؤة حالا عن يتمر لا نوع ءالاحكام (: ٣٦١)١; اللهفان إغالأ يي المم ابن تال، )٣( 
المحرمامحت،وتحريم الواجبات كوحومحث، الأتمة؛ اجتهاد ولا الأيكة ولا الأزمث يح_، لا عليها 

ومكائازعائا ل: المملحة انتفاء ي، يحيتغير ما الثاني: والثؤع ٠ . . الماندرةوالحدود 
وصفاتهاء.وأجناسها التعزيرات كمقادير وحالا؛ 

(.٣٦٤)أ(إغامماللهفان>ا/ 
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.®٠اكهد ءإ0• 

هيوهد0 ، لمتعلقاهار تابع حكمها بل واحد حكم لها يكون لا فهدم . الحال أو 
الزمانبتغير تتغير الش وهي البحث، هدا في عنها الحديث، ميتم ألش 

.٢٢واJكال
منسمه عما الاختلاف كل يختلف عمزا تعيش أننا به المنلم #مى ؤإن 
الموروثفي شاملة نظر إعادة منا يتهإاو_، وهدا الحياة، شؤون حمح في عصور 
الماصيأحكام نوقع أن المنطق من ليس إذ المعاش؛ الواغ ضوء في الفقهي 
ررإنت ^١^٠ ٢٥١١الإمام يقول ولهدا ، ر المعاصر؛، الواغ على تالقائية بصورة 
الإجماعحلاف ~ العوائد نالك، تغير مع العوائد مدركها الش الأحكام إجراء 

تغيرعند فيه الحكم يتغير العوائد يتع الشريعة هوفي ما كل ل الدين، في وجهالة 
المتجددة،العادة تقتضيه ما إلى العادة 

بالحقوالصكم الفتوى من الحاكم ولا المش يتمكن #ولا القيم; ابن ؤيقول 
إلأبخممنْنالمهمت

بالقرائنوغ ما حقيقة عالم واستتباهد فيه، والفقه الواغ فهم أحدهما; 
.علمابه يحيهل حص والعلامايت، والأمارات، 

فيبه حكم الذي الله حكم فهم وهو الواقع، في الواجب، فهم الثاني: والنوع 
الأحر*على أحدهما يطبق ثم الواقع، هدا في ه رسوله لسان على أو كتابه 

(.٣٠الزكاة)ص ني الوازل، كتاب: في النرب الأحكام ني الاجتهاد تمر أساب انفلر )١( 
العرف(.يتمر الفتوى )تغر في فصلا ( ٥٦)أ/الموفمن اعلأم كتابه في القيم ابن عقد )٢( 
(.٧٧)ص الإملامي الفقه في انم، مهج )٢( 
(.٢١٨)ص الأحكام ص الفتاوى تسن في الإحكام )٤( 
اووفمن)ا/ا/ا/(.وعلام )ه( 
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النوازلدراسة يلويقة الثالث: اليحللب ٠

زمانلكل وصالح كامل دين فهو الحنيف، الدين بهذا الشرائع الله حتم 
الحكما أو أحد، لكل ءلاهما حكما إما حكما; مسألة لكل فإن ولهذا ومكان، 

والاجتهاد.البحث، بعد إلا يفلهر 

لأمرين:النوازل هذه في الاجتهاد العلم؛ أهل على يجب فإنه ذللئ، أجل ن مه 
الحكممعرفة على العمل لتوقف، وذلك! النوازل، هذْ حكم لبيان الأول؛ 
الخانمةالشريعة هي وأنها وزمان، مكان لكل الشريعة هذه صلاح لبيان الثاني• 

والمعضلات،®المشكلات، لكل الناحعة الحلول بتقديم الكفيلة وأنها الباقية، 
الموصلةالسبل وبينوا النوازل هذه دراسة ؤلريقة عن العالماء تحدث فقد ولهذا 

التالية:الأمور في ذللئ، ألخص ولعلي الشرعي، الحكم لمعرفة 
الصوابالله يلهمه أن في حقيقيا، افتقارا الله إلى الافتقار الأول: لأمر ا٠ 
قؤعفقد الباب هذا مع ررفمتى المسألة، هده في ثرعه الل،ى حيه على ؤيدله 
إياْا«ليحرمه ألا ريه فضل أمل من أحير وما التوفيق، باب 

لومفيه يلحق فيما النفلر فى الوسم امحتقرا۶ ١١وهو الاجتهاد، الثاني: لأمر ا0 

تحت،لحولها يصح فلا تنحصر لا الوجود في الوقاع رافلان الشاطئ: قال 

تانظر الموصؤع في للامتزادة )١( 
المعاصرة/الفقهية النوازل أحكام اسنياحل منهج النوازل/ في الناظر يحتاجها صوابعل — ١ 

(.٣٣٤القحطاني)ص 
• ٢٦٧للجتراني)ل/ النوازل فقه / النوازل في الشين بعض فيها ينع مزالق ~ ٢ 

)١;الوازل ض (، ٥٧٦)Y/ \دوض اعلأم النوازل: في الاجتهاد حكم في العالماء أقوال انظر )٢( 
(.١٤٢الفقهية)ص الوازل أحكام اسباط منهج (، ٣٤

.( ٣٥)ا/ الوازل ض )٣( 
(.٤٩٧)T/ فعين الم )؛(إعلام 

(.٤٢٩)ص الفصول تنقيح ثرح )٥( 
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يدفلا وغيره، القياس من الاجتهاد ياب فتح إلى حتج ا وليلك المنحمحرة، الأدلة 
اجتهادفيها للأولى يوجد ولا حكمها، على منصوصا تكون لا وقائع حدوث من 

اجتهاديغير فيها يتفلر أو أهوائهم، ْع فيها الناس يترك أن قاما ذلك، وعند 
فيلاجتهاد ا من يد لا فإدا . . اد. فكله وذلك للهوى، اتباع أيما وهو نرعى، 

لكزمان«لا،.
ضيكون الوازل هذه في والاجتهاد 

بأمرين؛يكون الشي،ء ونمور تمويه، عن همع الشيء على فالحكم النمور: - ١ 
.ذاخمافي الواقعة أ-فهم 

لواغومعايشة لأستقراء يحتاج قد وهو ؛النازلة. المحيهل الواغ فهم ~ ب 
أيعادهاجمح إلى والتعرف، جوابها، جمح من المسألة راقهم له ليحصل النازلة 

علىتاثير له مما ذلك وغير وممهللحاتها، وفروعها وأصولها وحلروفها 
الحكم«ص.

الخلفياين،عن مجرد . . حر. فقهي بفكر ٠٠للنازلة النفلر يكون أن ويج.._، 
فإن. ؟ يشعر. أن دون ف،كرْ توجيه في تتحاكم التي البقة والاراء المدهسة 
والإحاؤلةليمة الالرؤية البصيرة عن يحجبا سائق تمحور أو لرأى، التعصب، 
وحلروفهاارأجوابها جمح من يالمالة 

الشرعية:الأصول من أصل إلى المسالة رد وهو اككٍم،: ٢— 
ائلالموهي التاريخية(، وايق )العن الإسلامي الفقه في ؛البحن، وذللث، 

كانالأمر هدا ولأهمية ، يعيد أو قريت، من المسالة تمس الي البعيدة أو القريبة 

(.٧٣٣)ص اووافئت )ا(

يسر.تصرف ( ٣٨)\ا الوازل ص انظر: )٢( 
(.٩٠)ص الفقهية للدراسات صواط )٣( 

١)ص النبوي الحديث فهم في والفقه العقل ( ٤ )  ٠٥.)
،*٩١)ص الفقهية للدراسات صوايهل انظرت )٥( 
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ْععالما يكن لم من الحادث قي فقيها يكون لا I٠٠ يقولون العلماء 
وألاونصوصهم، الفقهاء لكلام الزمني النهلاق مراعاة صرورة ٠٠بالاعنيار الأحد 
مراعاةوكذلك والزمتي، التاؤيخي ل الالتمراعاة دون ا حثت النصوص تحشر 

السابق؛تبل اللاحق يأتي وألا الفقهية، المدام، لعلماء التاييخي الترتيب 
وكلامهم،عباراتهم في الحاصل والخلور الطارئ التغير ملاحغلة لضرورة 
امتخدموها«لآ،.الي والأمثلة 
النوازليعص إن بل سابق، ميع؛قهي إلى الرد ثكون أن يشترمحل فلا ذللث، ومع 

الشريعة.أصول من عام أصل إلى إرجاعها يتم حديد عقد أنها على تكيف 
النازلة.على الشرعي الحكم تنزيل وهو التيق: - ٣ 

علىالحافظة من فيه بد ولا عميق، ونغلر يفيق فقه إلى يحتاج الأمر وهدا 
إذاالخاصة بالمموص علاتتها وقطع عزلها يمكن لا ا١التي الشريعةل'آ، مقاصد 

والحلالشارع حكم معرفة سوى فيه نبغي لا سديدا، فهما نفهمها أن أردنا 
ذلكؤيكون حالفها١٠ أو نموراتنا وافق سواء المستجدة، القضية في المحح 
•، أ يلى ما ؛مراعاة 

والآل.الحال في والمفاسد الصالح بين الوازنة ~ أ 
البلوى.وعموم الاضهلرار حالات تقدير ~ ب 
؛والظروف، الأحوال واختلاف والأعراف العادات امحار - ح 

إسنادهت الكتاب محقق وقال الماحشون، ابن عن وقفله، العلم سان جامع في البر همد ابن رواه ، ١١

.( VA)ص المعامرة الدولة ني الفقهية راحكامها الاعتارية الشخصية )٢( 
الفقهيةالنوازل أحكام استنباط سهج ت ينفلر الشريعة، مقاصد مراعاة مرصؤع في للأستزادة ( ٣١

(.٣٥٥)ص المعاصرة 

١(.)مره• والقف العقل )٤( 
للجيزانىرا/هه(.النوازل فقه انظرت ( ٥١
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الخرة:أهل إر الرجوع الثالث: الأم 0
بصيرةعلى لكون والفن الخرة أهل إلى للرجوع العالم يحتاج ائل المفعض 

الشرعي.العالم شان من تقصى هذا في وليس • والملكية الهلبية ائل كالمبها؛ 
يعصعلى أنكر إنه بل لأهلها، مردها المباحث بعض أن ئه السبكي بين وقد 

قبلته،لتعديل )جراح( جامع يهدم أن أراد س على اعترضوا الدين المتفقهة 
لماإنه فتاؤيه: قي جءزفي فقال فيه، صلوا قد الصحابة أن ثب يكان واعتراضهم 

يماأموالهم من الخير أهل من جماعة تهلؤع ررجراح؛؛ جامع انحراف كثرة عرف 
تشهدالذي المحح الوضع على يجعلها أن فأراد صحيحة، قبلته ؤيجعل يه يعمر 

العواموبعضي المتفقهة أحد فبلغ • العلم هذا أهل كب في المْلورة القبلة أدلة له 
إمامقال كما أهلها، إلى مردها المباحث هذه مثل أن ةؤلأه فأوضح ذلك إنكار 

كتبهم.من القثلة أدلة فتعللب كنتا ذللث في البصائر ذوو ألف قد ت الحرمين 
وقلتهاشتغاله وعدم ؛جهله إليهاالرجؤع ينكر من يتحيي أفلا السبكي: قال ثم 

بعلومالعالمين على الإنكار من يستحيي أما ا يخالفها؟ الفقه وأن الفقه أهل من أنه 
منالفريقان يستبمحيي أما دونهم؟! الصواب على أنه فلته ومن وغيرها الشريعة 
بعلمهبمحيعلوا لم فيما الكلام 

المحفلورمن المغ عند المباح البديل إيجاد الرابع* لأم ا٠ 
ْنالله بعتا راْا ه: قال كما الأنبياء هدى من وهو للأمة، النصح من وهذا 

بملمهما شر عن ويهاهم لهم، يعلمه ما خير على أمته يدل أن عله حما كان إلا نبي 
لهمْص.
عنينهى رافاد فإله: تيمية ابن يقول لتترك، لا لتعمل حلقت النفوس ولأن 

عبادةعن وينهى سبحانه الله بعبادة يؤمر كما عنه، يغنى بمعروف ؤيومر إلا منكر 

(.٢٦١والعوائد)صن البيع من الماجد إصلاح )١( 
(.٣٥٤انماصر؛)ص الفقهة الوا3ل أحكام امتياط مهج انظر: )٢( 
(.٦٦٥٩)يرقم المخاري أخرجه )٣( 
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اللتعمل خلقت والنفوس الله، إلا إله لا أن شهادة الأمر رأس إذ محواه؛ ما 
،.لغيره®١ مقصود الترك ؤإنما لتترك، 
النازلةائل المثي الجماعي الاجتهاد أن هو عليه! التنسه يجدر ومما ت تيه 

هداني متحقق الجماعي والاجتهاد الفردي، الاجتهاد س للحق للوصول، أقربح 
أهمهارم:وس ،، الثرءية١٢والهيثا١ت، الفقهية المجامع في العصر 

الإسلامي.الخالم لرابهلة الخاح مكة، في الإسلامي الفقهي المجمع ~ ١ 
التعاونلمنفلمة الخاح جدة، في الدولي الإسلامي الفقه مجمع ~ ٢ 

الإسلامي.

عودية.الالحربية المالكة في العلماء كبار هيئة ~ ٣ 
مصر.في الإسلامية البحولث، مجمع ~ ٤ 

أدنىفى يمثل أنه إلا إجماعا يعتبر ®لا أهميته على الجماعي الاجتهاد وهنلأا 
الغالسة((ل؛،.رأى حدوده 

مهآ.م 

٤(.٦• يب)ص لأبن المتمم الصراط انخاء )١( 
وبللدكتور; العاصرة القضايا •عالجة »ي الإسلامي العالم في الفقهية الجامع منهج ينظر• ، ٢١

(.٢٣١١)العدد الدحموة، مجلة الزحيلي، 
)نخةبر. اللمعد الأملامي، العالم في الشرعية والهيئات الفقهية الجامع ينظر; للتوسع ( ٣١

إلكترونية(.

(.٢١م.اليمان)ص أبو الفرررة، نقه )٤( 

-٢٢ -



.ه٠ اسء،ث ٠ اوص 
الدعوةحقيقة بيان 

الدعوة.ننمريف ا؛ذول: لمحللب ا. 
واحد،أصل المعتل والحرف والعين *الدال ت فارس ابن قال س لدعوة اه 
تأي فلائا *دعوت I تقول متالث،® يكون وكلام بموت إليك الثيء تميل أن وهو 

وامتدهمته،و4 صحت 

تدوركثيرة، يمعان وتآش دعوة، يدعو دعا I الثلاثي للفعل مصدر وءامحي 
والاستمالة((^٣،.والدعاء والتجمع والداء والوال الطالب حول; 
عرأْ،:تهللق الش المشتركة الألماظ من هي اصهللاخار؛،: لدعوة اه 

هذامياق ني حاء ومما الكاملة، وتماليمه الإسلأم وهوت الدعوق موصؤع — ١ 
،.٦١التامة(الدعوة هده رب ر)الالهم حدث: العض 

المعتى،لهدا كثيرة تعريفات جاءت وقد الراد، هو وهدا والمالخ، الشر ~ ٢ 
زمانكل في الإسلام دعوة الاس *إبلاغ •' بأنها الدعوة تعرف أن الأقرب ولعل 

„(U)،.الدعوينءل أحوال مع نتناب، الهم، والوصائل بالأسالمب، ومكان، 

(.٣٣٧)ص ظرس لأبن اس ثايس )١( 
الرب)إ/-أم(.لمان )٢( 
٣(.الخُاصرة)ص الإّلأمة الدموة اسالمب )٣( 
للدعرةوأهميتها المتماليت الدراسات ينظر! متعددة. ياعتيارات الدعوة تعريفات في للتومع )٤( 

(.٣٨- ٣٣)ص الأسلاب 

(.١١)صر المعاصرة الأسلاب الدعوة أسالسجا )٥( 
الداء.محي الدئء باب: الأذان، كتاب: (، ٦١٤الخارييرةم)>٦(رواْ

حمدالمعاصرة، الإسلامية الدعوة أسسالمي، عن المرشد)نقلا صالح عالي ~ الد.ءوة متلزمات )٧( 
(.١١ص الخمار، 
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وأنواعها.الدعوة الثاف؟ الْمللب ®ا 
اعبارين:على أقصر ولخلي كشرة، بامحارات الدعوة مموع 
إلى:م تقالدعرة فإن الاعتبار وبهذا المضمون، حيث ْن الأول: لاعتبار اه 

سغكب•ما فعل ®ي الترغتب ~ ١ 
•سغمح، لا ما ترك في الترغيب ~ ٢ 

؛أحدهمانوعان، تحته جش الخير إلى ررالدعوة طهI الرازي يقول 
الما ترك في الترغيب واكاني: بالمعروف، الأمر وهو يبني ما فعل في الترغيب 

النكر«أعن النهي وهو يبغي 
صميممن يعد النكر( عن والنهي بالمعروف )الأمر فإن الاعتبار وبهيا 
والنهيبالمعروف الأمر عن تيمية ابن الإسلام شخ مثل وقد الدعوة، 

علآس أئ آدعوأ سبميآ هدهء ظ تعالى؛ قوله في داحل هو هل المنكر؛ عن 
اللهأمر ما بكل الأمر تنقمن الله إلى أرالدعوة بان فآجاب ١[؟  ٠٨لم'ثفترلايةبمّ-يرمفه 

كلعن والنهي محروق بكل الأمر هو وهدا عنه، الله نهى ما كل عن والنهي به 
عنونهاهم به الله أمر ما بكل الخلق أمر فإنه الدعرة بهده قام ه والرسول منكر• 

أنبدك تبين وقد . .مذكر. كل عن ونهى معروف بكل أمر عنه؛ الله نهى ما كل 
مقتضتلع مطالب، الداعي فإن النكر، عن ونهي بالمعروف أمر نفسها الدعوة 

لهوامتدعاء المأمور؛< لالفعل طلب، هو الأمر إذ به؛ الأمر هو ودللث، إليه دعي لما 
ودءاءإليه«ل'ا،.

فييدحل النكر عن والنهي بالمعروف الأمر أن اعلم؛ دالاه لي بمرجح والذي 

بلأيأتواليفه في منه يدن وقد الرازي، الدين فخر بنعمر، محمد الفنون ذو الكبير العلامة هو )١( 
انظر٦^ ٠ ٦ ت الضير في الغيب مفاتح ت مؤلفاته من حميدة. هلريقة على يوفي لكنه وءفلانم 

(.٥٠الملأ،)ل؟/• أعلام مير 
؛\(.n/A)الغيب مفاتح )٢( 
(.١٦١)ءل/ الخاوي مجموع )٣( 
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الأمرفان الاصطلاح حث من أما الأصل. حيث من الله إلى الدعوة صمن 
تفترقالدعوة فإن ولهدا )الحبة(؛ بمفهوم مرتبط المنكر عن والهي بالمعروف 

منغيرها دون والقهر الولاية بموضع المنكر عن والهي بالمعروف الأمر عن 
الأس
الوميلة.حيت من الثاني: الأعشار تا 

قسمين:إلى تقسيمها ويمكن وسائلها، حيت، من الدعوة نتنوع 
لله.كله الدين يكون لأن تودي الش الوسائل وهي الخامة: الدعوة وسائل — أ 

البل الله، إلى الدعوة من مهمة أجزاء والعليم والفتتيا ررالقفاء فإن هنأا وعلى 
بها((إلا المتكاملة الدعوة تقوم 

جميعأن تعلم أن ذللث، أصل الحبة؛ في ررقاعدة الإسلام؛ شيح قال قد بل 
هيالله كلمة تكون وأن لله، كله الدين يكون أن مقصودها الإسلام في الولأJاتا 

يالمحروقلأمر ا مقصودها إنما لإملأمئة ا الولايات< ررجمح ل؛ قا ثم العليا؛، 
من_، بأمور يقع الله إلى ررالدعاء حجر؛ ابن وقال النكر«رم، عن والهي 
العموم.حيئا من وهذا ّ القرآزا؛ تعليم حملتتها 
الخاصة.الدعوة وسائل — ب 

يدخللا البحث، هدا فى المرادة الله إلى الدعوة فإن الخموصى: حيث، من أما 

محنهما:؛^^، ١١العاصرين بعض حاول، اوفد )١( 
المكرعن دالمهي بالمعروف الأم وأن ، الإكرام وعدم الرفق على ميت الدعرة أن يرك،: من فمنهم 

بيشاترلأةواكهر•
للملمن.إلا يكون لا والهي الأم وأن والكفار، لمّن للمعامة الدعو؛ أن يرمحا: من وهتهم 
•المكر" فعل أو المعروف ترك إذا يكون والهي الأم وأن ، اتداء تكون الدعوْ أن يرمح،: هن وهنهم 

(.١٧رص الخيل أبا الله لعد بالدعوْ، المتعالمة الفقهية الأحلكم 
(.٢٢رص بالدعوة المتعلمة الفقهية الأحكام ر٢( 
ر،مآ/اآ•(.الفتاوى مجموع ر"ا( 

•( ٧٦/٩ر٤(فتحالارىر
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هلو1ءآممأ(ه
بتوجيهحاصى عرف هي بل الولايات، ْن وعيرهما والقضاء الاحتساب فيها 

مرابمن والثانيه الأولى المرئية هي الوءو0 نجعل أن ؤيمكن وتعليمهم، الناس 
وى\ص:الغزالي ذكرئ الي الخص الإنكار 

.إيجابه أو الشيء بتحريم الجاهل تعريف به ؤيقصد التعريف! — ١ 
اللطيف.بالكلام ؤيكون ت الوعفل — ٢ 

والجهاد.الدعوة الثالث: لمحللب ا@ 
والسعة.الجهد بدل هو الذي الجهاد، أنواع *ن نوعا هك الله إلى الدعوة تعد 

^٢،:على يدل ومما 
[.٠٢الآ،ت ]الئرقاد: ه يقه حهادا يء ؤوبمتؤ_ذهم تعالى! قوله — ١ 
إمامعد ض اكانمة فقال: أكل؟ الجهاد أي ّثل: ه الني أن - ٢ 

جار،\م.

■مارّيونأمته س له كان إلا ص أمة في الله بمثا« لبي محن ))ما قوله.: - ٣ 
الما يمولون خلوف بمدهم من تخالف إنها ثم بأمره، ويمدون نته بيأخذون وأصحاب 

فهوبيانه جاهدهم وس فهوموس، بجده جاهدهم فمن يؤمرون، لا ما وضلون يسلون، 
خردل(\ءأ.حبة الإيمان من ذلك وراء ولس مؤمن، فهو بقله جاهدهم ومن مزمن، 

الذروةفي الله رسول أركان الجهاد• عن حديثه عنل• القتم ابن يقول ولهذ*ا 
بالقلبجهادْ: حق الله في فجاهد كلها، أنواعه على فاستولى منه، العليا 

نان*والوالسيف واليان، والدعوة والجنان 

والوعظالممريف .راتب: خص ليب أن ( ٦٣٦)ص الدين علوم إحياء في الغزالي ذكر )١( 
.بالضرب والتهديد بالمهر والمغ والتعنيف 

(.٢٢)ص الإسلامي الجهاد في المسالمين بغير الاستعانة حكم انظرت )٢، 
(.١٨٨٢٨)رنم مسنده، في أحمد رواه )٣( 

.٨( ٠ ) رنم الأيمان، كتاب ، ملم رواه ( ٤ ) 
٥(.)t/ العباد حير هدي في المعاد زاد )٥( 



يشمل:والمة المران في الجهاد مضهوم أن مض اروبهذا 
والالسان.والدعوة اليان ~ ١ 

نان.والبالسيف القتال — ٢ 

وعرته((وأدواته أمحبايه النوعين هذين من نؤع ولكل 

مهآ— هآء 

(.٢٢)ص الإسلامي الجهاد في الملمين ثغتر الاستعانة حكم 
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١٩١^^ المبحث ،
والداعيةالدعوة حدود 

نحددأن عليتا لزاما كان الدعوة، يمكاتب المتعلقة النوازل في الخوخي قبل 
قدالأمر إن إذ المعقد، العاصر العمل ضوء في الداعية ومفهوم الدعوة مفهوم 

فيتعقيد ذات، الدعوية الأمور ذكن لم السابق فقي قبل. ذي عن اختلف 
المؤسسي.والعمل والأنفلمة الإجراءات، 

الدعرة،لمصهللح شمول الشمول؛ متهللق من ننهللق أن يجئ، فإنه ولهدا 
هوكما الباشره الأمور على يقتصران لا وأنهما الداعية، لمصعللح وشمول 

الكثير.اعتقاد 

معالمساندة الأمور أدخل الفتهاء يحص أن فنجد الأمر، من بدعا هذا وليس 
الكفايةتقع لم ررؤإذا ه: الووي ئل الشرعي. الحكم في الأصلية الأمور 
الحاجة((قدر نيد وغيرهما، وكاتي، ماع من واحل. بعامل 

تعالىالله إلى الوموة بدخول ، الإسلامي^ الفقهي الجمع صرح فقد وهكاJا 
٦٠[ . الأيت ]الئوتت: آس^ سيبل ؤوؤسذ معنى في أعمالها يدعم و.ما عليها، يمن وما 

تامينيعل. إلا الدعوية بأعمالها تقوم أن يمكنها لا الدعوية الكاتب، أن نجد ولهذا 
وضيافةتشغيل وممروفاتح صيانة من يلزمه وما لها كمقر ت الأمامحسة احتياجاتها 

للل.ءوة.الشامل المحنى فى داخلة تعتبر الأشياء وهذه مكتبية. وممروفاتؤ 
الشمول:هدا أدلة وه 

القاصد:أحكام للومائل أن الأول: الدليل 
تفضيوؤلرق بأمحيابط إلا إليها يتوصل لا المقاس كانتر ولما  ٠١القيم: ابن قال 

(.٣١٣القين)Y/ الطالمنوعمدة روصة )١( 

•٢ ١  ٧٣الأسلأس)ص الض المجمع قرارات انظر: الخامة، دورته في الأ-لاص العالم رابملث التايع )٢( 
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لهاا،معتبرة لها نائمة وأسابها طرقها كانت إليها، 

واجب:فهو به إلا الواجب يم لا محا قاعدة اكاني: الليل 

الهمانأهل ْن يكون الزكاة فيه تحففل الذي البيت أجرة أن الفقهاء ذكر لاوقد 
الزكاة،المن فيوحذ 
فيهتحققن الذي واليت وناقلها، الزكاة حاففل رروأحرة ت ظه الووى قال 
الزكاةءامال جملة من توحد أنها ومعناه! السهمان، أهل على الزكاة 

لأنهم•،■[؛ الايآ ]الئوتت: عثتاه ءؤو١دثإتي الزكاة مصارف أحد هث الله جعل وقد 
،•وتئريقهال جمعها وسيلة 
الحوعلى والداعية للدعوة تمريية حدودا أضع أن لي يمكن القيمة، هده د مه 
ايالي:
الدعوة:حدود ولا: أ0 

إلى:الدعوة م تقأن ويمكن 
الدعوة.من الغاية لتحقيق مباشرة الموجهة الأعمال وهى انماثرةت الدعوة — ١ 

ذللئ،.وعير والحوار، الكتب، تأليف المحاصرات، إلقاء ذللئ،؛ ومثال 
علىتكون أن للدعوة يمكن لا التي الأعمال وهي الماشرة: غير الدعوة - ٢ 
.وجهإلأبهاأكمل 

والإعلان.والدعاية الإدارية، التفليمات ذلل؛،: مثال 

الوعوق٠مسيرة تدعم التي الأمور وهي الخماندة؛ الأعمال — ٣ 
ذللئ،.وغير الدعاق، تنقل اذي والياران المكتب،، مبنى ذلك،؛ مثال 

(.١٢١)م/الونمن )ا(إءلأم 
(.٣٨٥)ص الخترة لوؤساث، الفقهية الأحكام )٢( 
)،■/اوا(.ليروى المبمرع )٣( 
(.٣٨٦الخيرية)ص لالمؤا-ت، الفقهية الأحتك1م انغلر: )٤( 
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لوالمشقة والتعب، العناء، 
أفضلوالجهاد وفرعه، الجهاد، أصل عندي iالتتاط . .. ١١ت أحمال الإمام قال 

،.والث.ةةاال والتعج،، ، للعناء منه؛ 
وعلى١١ت مفلح ابن قال • بالدعوْ قام من إعانة بوجوب العلماء صرح وقد 
الإنكار«لم.عر وضنْ النكر إعانة الناس 

منهاررؤيعهلى الزكاة؛ مصارف عن حديثه عند الصغيرر، ررالثرح في قال 
قولهمعنى وهذا . ١ غنيا كان ولو والمرابط، الجاموس، فيه ؤيدحل الجاهل.، 

٦[؛<•  ٠٥١١١: ]١١^٥٠ه أش سبيل ءؤوزس\ تعالى؛ 
المرابهلينص الجهاد أهل هم الفيء أهل أن القاصي وذكر ١١قا.امة! ابن وقال 

بمصالحهماريقوم ومن الملين، وجند الثغور، في 
يلي:ما الداعية، مسمى في هؤلاء دخول على يدل مما وه 
يقول؛الله رمول ممعت، I قال زٌٍ عامر بن عقبة عن الأول؛ لدليل اه 

الخير،منعته في يحب صانعه الجة: نفر ثلاثة الواحد بالهم يدخل ه الله ررإن 
وء؛بله((رآ،.به، والرامي؛ 
إعانة^^، يقصد س أي• صنعته في الحتمي، فقوله؛ ١١حجر! ابن قال 

الجاهد(\َا،لأ

(.٤٥١)آ/ القرب اعمال عر انال أخد )١( 
(.١٨١/ ١٣)المش )؟(

.١( ١ ١ )ص ثلح لأبن الشرب الاداب )"١( 
(.٦٦٣سردير)ا/ الممر الشرح )٤( 
(.٢٩٨المش)٩; )٠( 

برثموالترمن.ي (، ٢٥١٣برقم)سنه قي رأبوداود (، ^٣٢١١١برقم)نيه، مفي أحمد رواه )٦( 
تحقيقهفي لما الأرنووط شمس، ٠ حلرقه بمجمؤع ٠ وحسنه صحح. حن حدسث، وفال: ١(  ٦٣٧)

>،<تس),ِْ،ْ<.
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ؤإصلاحهاالجهاد آلات ني العمل أن على دليل ررفيه ت الثوكاتي وقال 
ذلكيكون أن بشرط ولكن الجة، فاعله استحقاق فى كالجهاد ؤإعدادها، 

صنعتهفي يحتسب الذي ت قال ولهذا المجاهدين؛ بإعانة الله إلى التقرب لمحض 
الخير(\ا،.

واللهالتيه، فيحب بينهم التفاصل أما الأمم، يشملهم كلهم الثلاثة فهؤلاء 
أعلم.
أتىالأحزاب، غزوة في ُءإف عود مبن نعيم أسلم عندما ^٠؛ ١٤١١لدلل ا0 
بإسلامي،يعلموا لم قومي ؤإن أسلمت، قد إني الله رسول يا ت فقال الله رسول 
فإناستهنمت،، إن عتا فخذل واحد، رجل فتنا أنت اءإتما قه فقال ، مئت، بما فمرني 

حدعة((لأ،.الحرب 

القتال.مباشرة فيها ليس مهمة في نعيم استعمل ه الخم، أن الشاهد• وجه 
وعبئالدينار، عبئ ))نص قال: ه المي أن محك هريرة أبي عن الثالث: لدليل ا0 

ؤإذاوانتكس، نص سخط، يط لم ؤإن رضي، أعهلمب إن الحميمة، وهمد الدرهم، 
قدماه،مغرة رأسه، أفعث، الله، ميل في فرسه بعنان آخذ لعيد ؤلوبى انقش، فلا ثيلث، 

إنام^، في كان الاقة في كان ثإن الحراسة، في لكن الحراسة، في لكن إن 
،.٤١يشفع((لم شفع ؤإن له، وذن لم استأذن 
الله،مسيل في الجهاد من الجيش حرامه اعتبر ه الني أن الأسمشهاد: وجه 

القتال.يباشر لا قد الحارس أن مع 
فعنقريش• لكفار هجائه في محك لحان الني. إقرار الرابع: لدليل ا0 

(.٩٧الاوطارص/نل )١( 
الجهادمحاب! خد-كة( )الحرب البخاري في الحديث وأصل ( ١  ٩٦رآ/ هشام لأبن النوبة السيرة )٢( 

برقم)>"آ>مآ(.بر وال
ثوابه.من ذلك يقمه لم الرحل هذا كان أين ت المعنى المهاقة(، ني أو الحراسة في كان )إن ت وقوله )٣( 

.( ١٣٦ )U/ الصحاح معاني عن الإنماح 
الله(.سبل في الغزو في )الحراسة باب: والمسمر(، )الجهاد محاب: ( ٢٨٨٧)برقم المخاري دوام )٤( 
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،بالسل(( رفق من عليها أفد فإنه قريشا، ر)امجوا I قال الله رسول أن هتا، عائثة 
تعائثة قالت، . . الأديم. فري بلساني لأفريتهم بالحق يعثلث، والذي ت حسان فقال 

عننافحت  ١٠يريدك، يزال لا القدس روح ءاءن • لحسان يقول الله رسول فسمعت 
فشفىحسان ))هجاهم ت يقول الله رسول سمعتا I وقالت، . ورسوله،(الله 

واثفى(\ا،.

فيبالجهاد تعالى الله أمر وقد التكفار، في الكاية منه ررفالمقصود ت النووي قال 
فكانالنبل، رثق من عليهم أشد الهجو هدا وكان عليهم، والاغادخل الكمار 
بهجائهموالانتصار نقصهم وبيان أذاهم كف من فيه ما مع لدلك، مندوبا 

اولمين«لآ،.
فيهليس أنه ْع الله ميل في الجهاد في داخل الهجاء أن الامتشهادت وجه 
للقتال.مباثرة 

النييرسلها كان التي والعيون اJعوثا الخامس: لدليل ا0 
علىالحصول ؤإلى الخصم، أساليب كثف إلى تهدف السرايا وهدم 

الحربأثناء المجتمع لحماية الخهلهل وصع ليتم العدو؛ عن الدقيقة المعلومايت، 
واساص.

معالله، سبيل في الجهاد من تعتبر والسرايا البعوث هده أن الاستشهاد: ووجه 
الكفار؟مع اشتباك ولا قتال فيها يحصل لا أنه 

الصر'يجوز فعليه الثلاثة، الأمور هده يشمل )الداعية( مصهللح أن اتضح أن وبعد 
بالصريقتصر وألا الدعوية، الأوقاف مصرف ومن الزكاة، مصرف من عليهم 

أءاإم.تعالى والله البعفى، عند شاع هو كما فقهل الأول النؤع على 

(.٢٤٩٠نم)بر (، نيئس تابت بن حسان فضائل ) ت ياب المحاية( ففاتل ) كتاب لم، مرواه )١( 
(.٤٨/ ١٦لم))٢(ئ٠رحاضوىض٠

(.٢٦٥)ص الإّادم صدر في الضجة الحرب يفلر: )٣( 

-٣٣ -

ف

ف



ؤالرابع الملحن ،
بالجالياتالمراد 

الحالمات.تعريف امحًولئ الممللب  ٣١

الاغة.ق الخاليان أولا: 

'•منها معان على تطلق )حل( 

رأيتهت أي وأجللته • عنلم • أي ■مض، ®5؛، فلأن جنإ ؛ يقال(•العظثم الشي،ء ~ ١ 
وجن؛. دقاقه حلاف لجلاله ، يدق شيء وكل . عفلمته أي؛ وأجللته . نبيلا جليلا 

شيء:كر 

جالفهو آحر إلمح، بلد من( حرج ت يجل جل بلدت إلمح، اللي من، الخروج ~ ٢ 
جاليةوهي حالة، الحجاز: من أحرجوا الذين لليهود قيل ومنه جالة، والجمع 

لغتازص.والجالة ظلجاJة أثارى، 

آحر،بلد إلى وحرجوا حلوا أي: جلولأ بالفم، يجلون اللل• من القوم وجل 
حالةل٤،.فهم 

لزمهمؤإنما الذمة، أهل وهم والجالة الجالية على فلأن استعمل : يقال،ومنه 
يقيمن بإجلاء وأمر المدينة، من اليهود بعض أجلى المي. لأن الاسم؛ هذا 

الاسمللزوم جالية قسموا ؛ تمحمحٌ الخطاب ين عمر فأجلاهم العرب بجزيرة منهم 
أوطنوهالالتي باللاد مقيمتن كانوا ؤإن لهم، 

>آ"آ(.)ا(تهنبالالغة)'ا/
(.١٠٥الكسر)ا/ الشرح غريب في المنير المحّساح )٢( 

(.٢٦٢ا/اللغة)•)مآ(تهاز.ب 

(.١١٩العرب)اا/)؛(لأن 
(.١١٩المب)اا/ لّان (، ٢٦٢ا/ اللتة)• ينب )٥( 
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.هاكهٍد -0؛.< 

فأجلواالسالطان أجلاهم وطنه. عن جلا مصدر ممدود والجلاء 
فخرجوال١،.أخرجهم أى: وجلوا، 
والعجمالعرب تحاربوا أن على محمدا سايعون ؤإنكم ت العقبة حديث وفي 
•بكر؛محتقن أبي حديث ومنه • والمال الدار عن مخرجة مجلية حريا ت أي مجلية، 

تالعرب كلام ومن المخزية• لم والالمجلية الحرب بين بزاخة وفد خير أنه 
أودياركم من تخرجكم حرب إما أي مخزية سلم ؤإما مجلية حرب فإما اختاروا 

.، ^^٠!^ تخزيكم ملم 
الناسمن ارجماعة الجالية بأن العربية اللغة مجمع إليه ذهب ما هو ت والخلاصة 

الأصلي«رم.وطنهم غير جديد وطن في تعيش 
الاصطلاح.ق الجاليات ئانتا: 

المجتمعأفراد غير س السعودية العربية المملكة أرصي على المقيمون هم 
السعوديل؛،.

أقسامهم.الثاف؛ المطالب قااا 
العربيةالممالكة في عددها ^ Liوالتي كبيره، فئة )الجاليات( مصهللح يثمل 

منهممة، ن( ٤Aj ٢ ٩ ٤ ٠ ١ ؤ يقارب ما ه،  ١٤٣١عام إحمائية آخر في عودية ال
ةناناث، ( ٢٠٤٩٦٤٢٧,))؛,♦U./■(، ينسمة ذك, ( ٥٨٣٢٩٧٤)

(.١٢٧ا(تهزِباسة)اا/ 
(.١٤٩الرب)؛ا/ لمان ٢( 

ما-اا(.اب)ا/المجم ٣( 
الدعوة.لمكاتب التنظيمة اللائحة من ( ١٤المادة)ينفلر؛ ٤( 
الإنترنت.على العامة الإحصاء مصلحة موير ; انفلر ٥( 

٣٥



هذهأهم ولعل كشرة، باعيارات فئات، إلى تقسيمها يمكن الكسرة الفئة وهذه ه
يلي:ئ الأمارات 

قسمينإلى ويقسمون الجس، حنث س أولأت 
العرية.الجاليات الأووت المم 
العربية.غير الجاليات الثاني؛ القمم 

قسمين؛إلى ؤيقمون التعليم، حنث *ن ثانيا؛ 

متعلمة.حاليات الأول؛ المم 
متعلمة.غير حاليات الثاني؛ الشم 

قسمين؛إلى ؤيشمون الديانة، حسثه من ثالتات 

لمة.محاليات الأول؛ م الم
مسلمة.غير حاليات الثاني؛ القسم 

و)ا؛فقاليات،(.)الخاليان،( مصطلج بين المرق الثالث،: ل«حلالب، ا. 
أقلياتلا،ّوجمعها الأكثرية، حلاف )الأقلية( 

عتها، وتختلفعددا، أكثر بشرية مجموعة بين تعيش بسرية مجموعة بها؛ ؤيراد 
الأكثريةمعاملة عن مختلفة معاملة تعامل ؛حيث، الخصائص، من خاصية في 

منعلى يهللقان كلاهما )الأقليات( و )الجاليات( ممعللح أن بمضح التفلر وعند 
منأحمى الجالية إن حبنا بينهما، فرقا هناك أن إلا الأصلي، مومحلته خارج يعيش 

تكونأن الممكن من لأنه حالية؛ أقلية كل وليس أقلية حالية كل أن إذ الأقلية، 
أنمن بد فلا الجالية أما الل.يانة، أو العرق اختلاف بب، يالبلد؛ نفى من الأقلية 
ّالبلد حايج من تكون 

(.٧٥٦اب)\/ العجم )١( 
؛١٨)ص والجهاد والإمارة العبادات في أحكام عن بها يتعلق رما ميت الاماي الأعليان ينظرت )٢( 

٣٦



اشهد ٠٠^

٠٢٠٠ الخامس ال٠دحثا ٠ ه.. 
للدعوةالتعاونية المكاتب عن تاريخية نبدة 

فيهاالعاملين رغبة من النابعة الثعبية، الأتشعلة من الدعوة مكاب تعتبر 
إلىالدعوة في ملموس دور لها المكاتب وهده الله، إلى الدعوة فى يالخثاركة 

الالخ-عاليىلا،.

التعاونية.المكاتب تعريض ا؛ذول: لمْللب ا@ 
للمكابالإداؤية اللائحة من الثانية المادة فى التعاونية المكاتب تعريف حاء 

الوزارةإشراف تحت الله إلى الدعوة مجال في تعمل خيرية ءمومحسسة ت بأنها 
.١١وتعليماتها 

نوحيهالأساس غرصها حيرية ارمنشأة بأنها ديرى ال متعب الدكتور وعرفها 
ماديارارآ،.ربحا تستهدف لا معينة، جهات أو لأفراد تعالى الله إلى الدعرة 

والإرشاد،والدعوة والأوقاف الإسلامية الشؤون لوزارة تابعة مكاب وهي 
المملكة.مناؤلق من منهكة كل فى ١^٤ ؤيمثلها 

المطاتبف.تأسس التاق؟ لممللب ا. 
بواجبهقام ظض، العزيز عبد المللث، المؤسس يل على المملكة توحيد تم لما 

أيامإألأرٍ، ؤط ذمحي إن وؤ؛وأ •' تعالى قوله من انهللأنا الله؛ إلى الدعوة في 
.ه؛لامحي عتبمه نؤ آلنتكت عيب وثهؤأ أثمرف يأنميإ آلرءقوْ محءامأ ؛^؛>>، 

إلىفدعا بواجبه، للقيام العزيز عبد المللث، سعى فقد هنا ومن [. ٤١الآ،ت ]الخج: 
وحارجهاص.البلاد داخل ش السلفية العقيدة 

(.٣٦٣)ص عودة الالمرية المملأكة ض الJءوة الأنثعلة بنلر: )١( 
(.١٢)ص الوعوة المنان )دارة )٢( 

(.٢٧٨)ا/ المزين همد عيدالملك ني الدعو؛ ينفلر: )■٣( 
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ْنهارمأمور في الداخل في دعوته تمثلت وقد 
الشرك.مظاهر جمح إزالة على حرصه ~ ١ 
المنحرفة.العقائد من شيء إليها يتسلل أن ْن المملكة حماية ~ ٢ 

أهمهارمأ،تهن أمور في تمثلت فقد ؛؛ ١٠٠١١^دعوته أما 
المنحرفة.العقائد كصحح المج مواسم استغلال ~ ١ 
.مجانا الخختاانة الباليان إلى الصافية العقيدة كتب بنشر قيامه ~ ٢ 

علىوتشرف الجاليات، شؤون نتولى معروفة مية رمح جهة هناك تكن رألم أنه إلا 
هناكتكون أن صرورة باز- بن الُزيز عبد الشخ لماحة ظهر حش دعوتهم، 

a// ٢٨دتتارح حطابا فأرمل الجاليات، نالك بدعوة تقوم مختصة جهات 
وجدةالرياض من كل يي مراكر إنشاء يقترح الوزراء، مجلس مقام إلى والمرجه 
مختلفعلى الموجودة الجاليات بتن الدعوة بنشر القيام تتولى واليمام، 

يجريالمراكز، هذه على منه للصرف المال من متع وتخصيقس ياتهم، جن
والدعوةوالإفتاء الخلية البحوث لإدارة الخامة الرئاسة من لجنة بواسطة حديده 

واستمرللفكرة.  JLju؛الخهلاب لهوا الجواب كان وقد المالية ووزارة والإرشاد 
والإيتاءالعلمية البحوث لإدارة الخامة الرظسة بإشراف الجاليات دعوة في العمل 

الجاليات.ثعبة والإرشاد; والدعوة 

لرعوةتعاوني مكتب، أول فح ءلمح، الموايقة تمت، ه  ١٤٠٧عام وفي، 
ارنمت،كان وقد . ٠ المحسنين وبذل المتعاونين جهود على يقوم الجاليات، 

مكتبأول بها اقتنع حيث القميم؛ بمتهلمة يريلؤة لمدينة البادرة مده في بق ال
شدتطبة أعمالا وعمل باررا، دورا الكتب، وأدى الجاليات، لتوعية تعاوني 

يطر)١( 

يطر)٢( 

يطر)٣( 

•( ٢٧٧)ا/المابق المرجع 
(.٢٧٨العزيز)ا/ همد عهدالطك ني الدم؛ 

(.٢١)حس الجاليات دم؛ مكاتب بحث 
(.٣٨)ص اللصة اوؤس_ات إدارة )٤( 
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للمثاركةحذوهم والحذو الخير على تهم مناففي للرغبة الخير أهل من الكثير 
مدينةفكانت . الكريم رسوله به ووعد وعلا، حل ربنا به وعد الذي لأجر ا في 

عاماليهلحاء مكتب افتح حيث المكاب؛ لهذه المحطات ثاني الرياضي 
وصلحتى المكاتب(( هذه مثل افتتاح في والرغبات الجهود وتتابعت اه، ٤ ٠ ٩ 

والمنة.الحمد ولله المملكة أرجاء في منتشر مكتب ( ٣٠)٠ يقارب ما عددها 
التعاونية.المكاتب أهداف الثالث: لمحللب ا. 

اكاوة>آ،:القاط في الأساف _3 ويمكن 
الصحيحةالإسلامية العةيانة إلى الناس بدعوة الفطرة؛ على المحاففلة — ١ 

•وحمايتها ومفهومها، 

الأمر.ولأولي ه لرسوله والهلاءة لله، الطاعة تحقيق — ٢ 
بمنهجالناس وربهل منها، والتحذير اليد.ءة، ؤإماتة ونشرها، السنة إحياء ~ ٣ 

الصالح.لف ال

لدىالاعتزاز روح ؤإحياء الشرعيين، والراء الولاء معنى تأصيل - ٤ 
الإسلامية.والحضارة بالتاؤخ صلتهم وتقوية بالإسادم، الملمين 

ومعاملةوعبادة عقيدة I دينهم بأمور لمين الموتثمير الماح، العلم نشر — ٥ 
.ئاوأخال 

محاسنهوبيان به، وتحريفهم الإسلام، في لليحول المين المغير دعوة — ٦ 
عنه.المغلوطة المفاهيم وتصحيح لهم، 
بهم،والاعتتاء أصوله، وتعليمهم الإسلأم، في يدحلون س رعاية — ٧ 

الداخلفي الإسلامية والمؤسسات يالمراكز وتعريفهم معهم، والتواصل 
والخارج•

ه. ١٤٢٦لعام الأخر اس)آاآ(ربح البنان، )ا(مجلة 
.للمكاب التتغنميه اللائحة من ( ١٠)المادة )٢( 
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فيالدعوق لنشر وتأهيالهم الجدد، المسالمين مع الأخوة روابط تعميق — ٨
بلائهم.

والموعفلةبالحكمة الدعوة تبليغ على القادرين الدعاة واهيل إعداد - ٩ 
٠الحنه 

الدعوة.مكاتب عير الدعوة تكييف الرابع: الهمللب ٠؛ 
،الدعوة لمقصد المودية الوسائل ْن الدعوة مكاتب، حلريق عن الدعوة تعتبر 

.المقاصد احتكام تاخن. الوسائل أن العلماء قرر وقد 

.٣( ٠ )صى الخيرية الجمعيات أموال يتفلر 

~٤٠ —



-هاكه؛ئه

.ي؛٠ السادس المبحث ٠ رلإ. 
للمكاتبالاعتبارية الشخصية 

والإرشادللدعوة التعاونية 

للمكتبأن العبارة بصرح يثبت ما الدعوة لمكاتب الإداؤية اللائحة في حاء 
الاعتباؤيةشخصيته التعاوني 

)الشخصفقهل للأنسان إلا مت لا القانونية الشخصية أن الأصل كان وقد 
أنإلا الالتزامات، وتحمل الحقوق لاكتساب لصلاحيته الملسعي(؛ 

العصرهذا في المناعي والتهلور الاجتماعية، والفلروف العملية، الضرورات 
،يعرفما وهو الإنسان؛ غير آحر نوعا القانونية الشخصية متح إلى القانونيين دفع 

الشخصقدرة لعدم وذلك، ؛ الحكمية أو المعنوية أو الاعتبارئة بالشخصية 
لأموالأو بشرية لهلاقات تحتاج الش الأعمال بحص مزاولة بمفرده الهلبيعي 

منبالغة رابأهمية الحاصر العصر في الاعتباؤية الشخصية هذه حفليتأ وقد 
دوريفوق الأحيان من كثير في والذي المجتمع، في والهام الواسع دورها حلال 

عمرهاقدر في مرتيعلة غير الاعتيارية الشخصية وأن سئما الطبيعيين. الأشخاص 
إمكانيةيمهل مما أعضائها، وفاة بعد للدوام قابلة فهي لها، المزمين باعمار 
للومائلامتلاكها بفضل متعاقبة؛ أجيال وعبر هلويلة لفترات نشاؤلها ممارسة 

منها((لأ،.المالية خاصة — الضخمة 

اكاونة\وك\ب لأصال المقلمة ة JUواالإدارة اللانحة من الثانة اuدة في كأ )١( 
ه. U١٤٣٥،؛ الصادرة 

ى ١٤٢٧محرم ( ٢٩)العد-د انم.ل، مجالةالجريد، لخالد الاعتبارية الثخصية ت بحث )٢( 
٣(.العاصرة)ص الدولة في الفقهية وأحكامها الامحارية الثخصية انظر: )٣( 
يسير(.)يتصرف ٤( )ص المعنوية للأشخاصري الجنائية المسؤولية )٤( 
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لمؤإن الاعتاؤية؛ الشخصية فكرة ياقرار جاءت فمد الإسلامية الشريعة أما 
بجلأءذلك يضح كما بالآكاذلل١/ لا باJعاني انمرة أن إلا الكفل بقس يكن 
وكذللله، الوصية أجاروا حيث للمسجد، المالية الذمة عن الفمهاء حديث عند 
ذلكوغير المال وبيت الوقف عن حديثهم عند 

الاعتباربةالشخسة تعريف ا؛دول: المطلب او 
لهامعين، غرض لتحقيق اجتمعت الأموال أو الأسخاص من مجموعة ارهى 

وفاةأو بحياة مرتبهلة وليت بياتها، قائمة متقالة مالية وذمة وحقوق تمان 
لها«لالمكونين الأشخاص 

الاعتباره.الشخصية لوازم الثان،: لمحللب ا٠ 
المستقلرروجودها الشخصية لهدم يكون أن الاعتباؤية الشخصية لوازم من إن 

تكتبقانونية( )حياة لها تكون أن وقدرتها لها التكونين الطبيعيين الأفراد عن 
بواجبات((وتالتزم حقوقا 

الزرقامصطفى الشيخ قرر وقد )الأهلية(. و )الأمة( ب عته يتحدث ما وهذا 
فيمتغايران الوجود في متلازمان ررأنهما ت الوجوب وأهلية الأمة عن حديثه أثناء 

شخصهفي يكون أن الحقوق لتحمل أهلا الشخص كون من يلزم فإنه المنهوم، 

ى ١٤٢٧محرم ( ٢٩)العدد مجالة١نملل، لخرJد، ١Jثالأمحارةلخالات بحث ( ١ ) 
ملواينعا لم !، ١^٥٠وأن ذلك إنكار إلى البوطي رمضان سعيد محمد كالدكتور الباحين بعض ذهب )٢( 

عنيختلف وهو الحكمي التملك استخدموا ؤإنما ستخدموها، للم الاعتبارية الشخصية مع 
بهاالزكاة تعلق وحكم أهليتها ، الاعتبارية الشخصية بحث انفلر للأستزادة ، الاعتيارية الشخصية 

٧٠( رصن اليوحلي رمضان سعيد محمد للدكتور 
يترمعالأمثلة هده عن تحدث فقد ، السليم لفواز الاعتبارية الشخصية زكاة بحث ينفلر ت للأستزادة )٣( 

(.٥٦- ٥١)ص 

حمسةذكر فقد الاعتيارية، الشخصية زكاة ت ينفلر الاعتبارية الشخصية تعريفات في للأستزادة )٤( 
.( ٣٢—  ٢٨)صى تعريف كل على تعقيب ْع تعريفات 

ه.١  ٤٢٧محرم ( ٢٩)العدد الحيل، مجلة الجريد، لخالد الاعتثارية الشخصية ؛حثت )ه(
(.١٠)ص المعاصرة الدولة فى الفقهية وأحكامها الاعتبارية الشخصية )٦( 

-٤٢ -



شرعاالتحمل أهلية للتتخصن اعشرت محمى وبالعكس. لها، ومستودعا مستقرا 
،iiijليت ولكن تحمل، أهلية له اعبرت ذمة له اعبرت ومتى ذمة- له اعتمرت 
،٠المحلأأأ ومعنى القابلية بين ما الفرق من بينهما بل نفسها، الذمة هي الأهلية 
تفسمن إلى اللوازم نقم أن فيمكننا هذا على وه 
الدعوةلمكتب والمستقلاث المتفصلة ، المالة(ر)الذمة ثبوت الأول؛ لفم ا0 

تالذمة هذه على ؤيترتب الإدارة، مجلس أعضاء ذمة عن 
أنهبمض أعفايه. ذمة عن الاعتباؤية للشخمية المالية الذمة استقلال أولأ: 

العكس.وكذلك، الأعضاء، أموال إلى الرجؤع التعاونية المكاب، لداش ليس 
يميما هو الأمر وهذا . المكب، ذمة إلى الرحؤع الأعضاء أحد لدانن فليس 
المحدودة(ل)المسؤولية يمبدأ 

تعاملبجعلها مما المكب، لأموال الشخصي الت٠للثإ صفة وجود ءل.م ثانئات 
ذللث،:على المترتبة الأحكام أهم ومن الوقفإلْ،. معاملة 

:المكب،أموال في الزكاة وجوب ءد،م — ١ 
بمالكهامن يوجد لا لأموال ا هذه إن حسث، الشخصي، التمللئ، صفة لزوال وذللئف 

أن،ذلك، مقتضيات راومن المللثج تمام الزكاة وجوب شروْل من إذ ،، حقيقثال ملكا 

لفوازالاعتبارية الشخصية زلكة بحث عن )نقلا الزرئا لمنطقي العامة الالتزام نظرية إلى المدخل ( ١ ) 
ال1مصا،؛(.

الشخصية) وعلته له للإيجاب أهلا به الثخس يصير وصف ت البّع دفي المهد ص اللاغةت في الذمة )٢( 
(.١٨ص العالي للدكتور الاعتبارية 

الدولةفى الفقهية وأحكامها الاعتبارية والشخصية ا الجريد لخالد الاعتيارية الشخصية ت انفلر )٣( 
(.١٢رص العاصرة 

انظر)٤( 

انظر)٥( 

انظر)٦( 

(.٤٠)ص الاعتارية الشخصية زلكة 
(.٣٠)ص الخيرية الجمعيات أموال 

الجمعياتأموال (، ١٤)ص البوحلي بها، الزلكة تعلق وحكم أهلتها الاعتيارية الشخصية 
٤(. ٠٨)ص الخيرية للموسسات الفقهية الأحكام (، ٢٦٠)ص الخترية 

"٤٣ -



أيتتوبهيا . ، النفهاءال عليها يممق يكاد المسالة وهده معين، مالك له المال يكون 
المذكورةالوسسة أموال أن من ذكر ما على أبناء • فيها وجاء الدائمة، اللجنة 
منالخامة؛ البر أوجه فى للإنفاق معدة حيرية أموال هي بل لأحد، ملكا ليست 

تفتيالدائمة اللجنة فإن . الفقراء على ؤإنفاق الماحي ؤإنشاء الإسلام إلى الدعوة 
للإنقاذومعدة لأحد، تذلك لا الص الأموال من شابهها مما ولا فيها زكاة لا بأنه 
الوقف®؛حكم في — ذكر ما والحال ~ لكونها الخامة البر وجوه فى 

المكب؛حل بعد التوييث عدم " "٢ 
لبيتتعود ل لأعضائه، تعود لا حاله بعد المكتب وممتلكات أموال أن بمعتى 

المال.

وأهليةالوجوب أهلية بنوعيها؛ الدعوة لكتب الأهلية ثبوت، الثاني• المم يا 
الأداء؛،،:

 I وعليهالحقوق له تثبت لأن الإنسان صلاحية وهى الوجوب: أهلة - أ
الأهلة:هذْ ثبوت هن ويلزم ، الواجبات 

المكتب:ممتلكات على اعظوى من على الضمان وجوب أولا: 
الضمانأوجبوا الفقهاء أن لدلك ؤيدل غيرهم، من أم الأعضاء من كان ومحواء 

أ)ومنالدسوقي®: وارحاشية الكبير® الشرح  ١١ففي الوقف،. على اعتدى من على 
العينعليه الوقوف كان أو أجنبيا كان أو واقفه الهادم كان سواء أي وقفا( ها..م 

ءليه«(رأ،.كان ما على إعادته )فعليه 

اللم)ص٨٨(.لفواز الامارية الثخْب )١(زكاة 
)آ()ه/أا'أآ(برقم)-ا-؛أ(.

الإدارية.اللاتحة فى ذكرت أصمباب المكتّا لحل )٣( 
١٢المعاصرة)ص الدولة ني الفقهية وأحكامها الاعتبارية الشخصية انظر؛ )٤( 
الجريد.لخالد الأءتِارية الشخصية بحث؛ انفلر )٥( 
(.٩٢الدءمّوتي)؛/ وحاثية الدردير للث،خ الكبير الثرح )٦( 

-٤٤ -



المكتبتمالك صحة ثانيا: 

Iخليل مختصر شرح في جاء • عليه والوقف للمكتب الوصية نتجوز هدا وعلى 
للوصيةتملكه لمحة للمسجد؛ الإبماء يمح أنه 

بالشسة:بالطالبة الحق ثالثا: 

زكريانمى وقد • لنصيبه شريكه يح عند Jالثفعة يهنالب أن للمكتب، فيحق 
يالنفعةيهنالب أن في الحق للمجد أن على نماري ألا 

 I بهاالمعتد الأفعال لمدور الشخص حية صلا  ١٠وهى الأداء: أهلية — ب
.٢٤١((شرعا 

يعبارتهيلتزم بأن الإنسان وصلاحية والتصرف، المعاملة أهلية إذن نهي 
يلي: ١٠الدعوة j^، الأهلية هذه ئوث، س فيلزم هذا وعلى بها. ؤيزاحد 
المكني،:هع القوي إنشاء صحة أولا: 
والثراءاليع للمكتب، فيجوز هدا وعلى إرفاق، عقود أو معاوصة عقود مواء 

الاسمتدانة. الوقف،على . وللمناخلر ١٠الفرؤع: في حاء فقد والاقتراض، والإجارة 
يعينهءلم ينقد أو نسيثة للوءفإ كثراته لمصلحة؛ حاكم إذن يلأ عليه 

ومةاءنأاتهلاُ،:المكني، تقاضي صحة ثانيا: 
الغير،على دعوى يرفع بأن وذللث، ياسمه يقاضي أن المكتب، يستمملع حيث، 
باسمهدعوى عليه ترغ بأن وذللئ، الغتر، قبل من يماصى المكتب، فإن وكدللث، 

•٦(.)ص المرية، الجممات، أموال انظر: )١( 
ر؛/، yjhUالإرادات منتهى شرح وانظر؛ (، ١٦٨)a/ للخرشي خلل مختمر ثرح يطر: )٢( 

٤٦٥.)

.( ٣٦٥الطالب)'ا/روضة شرح الطالح أس )٣( 
(.٥٠)صن الاعتارية الشخصية زكاة )٤( 

(.٣٥٧)U/ الفرؤع وتصحيح الغرؤع )٠( 
٤(•١ )ص الاعشارية الشحمة زلكة انظر: )٦( 

—٤٥ —



الإدارة(.مجلي )أعضاء الطسمض الأشخاص لل،كر حاجة غير من المعروف 

عنJاشخاصهم يتقاضون لا الإدارة( مجالس )أعفاء أن إلى التنبيه يجدر منه؛ 
هوالإدارة( )مجلس من المقصود كان إذا ما وهي واحدة، حالة ني إلا المكتب 

بسرقةالإدارة مجلس باتهام شخص يقوم كأن وذلك العليمة؛ الشخصية 
باسمهيتقاضى أن ثخمى لكل يحق الحالة هذه ففي بالزنا، ندفهم أو التبرعات، 
المذهبوهو ، المقذوفين بتعاود تتعلءد العقوبة بأن القول على بناء الشخصي، 

.، أ الحنابلة عند ورواية ، للشافعي الجديد 
يجبرروما ال٠هاJبت في نال الشخصية. ؛المطالة إلا الحقوبة تجب ولا 

ؤيمطبه حنالب إدا توفى يوف للمقل. حق فهو بالأذى التعزير أو الحد ْن بالقدف 
عفاإذا 

بناءبالعقوبة تهنالب أن الإسلامية الشؤون لوزارة فإن الجمح بمفو عندما أنه إلا 
يجبررأته قذف فيمن الشافعية فقهاء ذلك على نص كما بها، يلحق العار أن على 
الإذنأسقط ؤإذا فيه، بإذن إلا يملك فاد بالعشيرة يلحق العار لأن الحد؛ عليه 

،لأوحبالحد*ل
كأنالاعتاؤية، الشخصية الإدارة( )مجلس من المقصود كان إذا ما بخلاف 

اعتدىالمكتب أوأن المال، من مبلعا الإدارة( )مجلس على له بأن شخص يدعي 
•أرصه على 

يكونبل الشخصي، باسمه يتقاضى أن شخمى لكل يحق لا الحالة هده ففي 
.أعلم تعالى والله الإدارة(، )مجلس باسم التقاضي 

(.٩٧)ص الملم عرض عالي القولت الأءتالاءادت٠ C يتفلر للتوسع )١( 
لكليجب ؛ الجديد في • وقال ٠ • واحل حد يجب ت القديم في ءاتال ت فيه وحاء ( ١٣٥ )م/ المهن.ب )٢( 

كماحد منهم واحل لكل فلزمه منهم واحد كل شن-ف العار ألحق لأنه الصحيح وهو حد منهم واحد 
منهم؛المل-ف.واحد كل أفرد لو 

؛.٩٨الخض)ه/ )٣( 
(٣٥•، ٣٤٩)ه(اوهاوب)م/)؛(،







راسل -ا9؛. 

فيهيسر ما أحطر إن ؛ابل الشريعة لمقاصد الداعية إدراك أهمية لنا يتبين ويهدا 
الشريعةيمقاصد الجهل إلى يرجع أحطاء من الدعاة 
لصنمتتحول لا لكي المع؛ بقوايعل تضبط أن يجب المصلحة هذه أن إلا 

.الله دون من يعبد 

ومحوايهلها.الدعوية الضلحة — الله يحول ~ مأتناول البحث، هذا وفي 
الدعوية.انمصيهمة تعريض المْللب 

لغة.المميمة تعريض أولا: 

نقيضت والاستصلاح . الصالح واحدة والمصلحة الصلاح، ت المصلحة 
إليهاأحسن الدابة؛ وأصلح أقامه. مائه؛ يحد الشيء وأصلح . اد الامتف

نملحت،لأ،.

الاستصلاححلاف والاصتماد؛ الصالحة. حلاف ية؛ والمن
وفيثالثة، لغة يفتحتين يصلح وصاح فد، حلاف وهو لغة يالفم وصلح 

الصالحوالجمعر حير أي؛ مصلحة الأمر 
اصحللاحا.المميتة تعريض تانيا: 

ونفوسهم،دينهم، حففل من نمائه؛ الحكيم الشاؤع قصدها الش المنفعة ®هي 

•٧( )ص السابق المربع )١( 
الكبترالشرح غرب ني المنر المماح (، ٢٢٩المحبل)ص اكامس (، ٥١٧العرب)٢; لمان )٢( 

 !(.٤٧٢)٦

 )٣(jLJ ، /(.٥١٧المب)أ
(.٥١٧العرب)آ/ )؛(لمان 
الممطالقاموس (، ٤٧٢)آ/ الكسر الثرم م.ب فى المتر الممام ه"ا"ا(، العرب)■؟/ )ه(وان 
(.٣٠٦>ص 

(.٣٤٥>ا/ الكير الشرح >ب ني الخير المماح )٦( 

-٤٩



ينها(\ا،.مما ممن ترتيب طبق وأموالهم؛ ونلهم، وعقولهم، 
الله.إل الدعوة ق المصلحة مراعاة أهمية الثاف؟ لمْللب ا® 

الدعوة؛نجاح في ّجب إنها أولا• 
نجاحني ~ الله توفيق بعد ~ محبب الحنيف الشؤع قواعد وفق على الدعوة إن 

حيرالوهاب عبد بن محمد الشخ دعوة ولعل الانحراف،، من وسلامتها الدعوة 
الامحكازرآ،.قدر المصالح مراعاة على دعوته قامت، فقد ذلك،، على شاهد 

حلالمن يعلمون فكانوا الأمر؛ هدا أهمية السلمية الدعوة أئمة أدرك وقد 
فمنوالمفاسد، المصالح بين الموازنة الناس وعامة العلم طلبة وفتاؤيهم رساتلهم 

... ٠٠؛ فيها يقول الشيح أل الرحمن عبد بن اللْليفط عبد للشخ فتوى ذلك، 
الإسلام،أشل تحية هو بل لام؛ بالالكافر يدأ أن ينبغي فلا لام بالالبداءة وأما 
بالبداءةا،لأ،.بأس فلا ، ، iJ^.i5مملحة وفوايت، راجحة مفدة حافج إن لكن 

الأ-محْتاء.في الوقؤع ص الداعية يعمم والمقاصد المصالح مراعاة إن ثانتات 
مقاصداعتبار عن الغفلة عند تكون ما أكثر العالم زلة أن ةةِفل الشاطئ بثن وقي. 

الشارعلْ،ؤ
س، وتخفيئال للكلمة حمعا الاJءوية والمقاصد المصالح مراعاة في إن ثالتا؛ 

اللهإلى الدعاة اختلاف ص ءكثيرا إن حيث، الدءاة، بين والشقاق الاختلاف 

(.٢٣)صى الوطي الإسلامية، الشريعة في المصلحة صوايط )١( 
(.٦٣)ص ثقفق الوهاب عبد بن محمد الأمام عوه ت. نجاح أسباب في السظاب )٢( 
(.١٢٨)ص الثاك( )الجزء التجدية وآلماتل الرسائل مجمومة )٣( 
إنكارض إلى الدعو؛ حلال من والإرهاب للعف التملي ني بنجد اللب الدعوة اتمة جهود )٤( 

(.٤٤المكر)ص 

(.١٣٥اوواسات)ه/ )ه( 
جدا،ممترة الدعاة بض الخلاف أساب لأن لها؛ إزالة وليس للخلافات، تخمف ذلك في إن قلته: )٦( 

)الياحثح(.والمقاصد. المصالح اعتبار عدم منها 

٠—



———تتح.-
الرعوية((المصالح تحقيق إلى النفلر في الاحتالف هو أسيابه أهم من اليوم؛ 

الدعاة.بين المستمر والتكامل التفاعل ذلك آثار من إن رابئا: 

يجنيهاالتي الإيجايتة ®الاثار الدعوية والقاصد المصالح مراعاة أهمية ضن 
وتعاونهتفاعله : أهمهامن والتي الإسلام، دعوة لمقاصد فقهه من الداعية 

علىالدءاة ليكون الدعوق؛ أهداف جمع لتحقيق الدءاة؛ إحوانه ْع المستمر 
يعضهيشد الذي الواحد وكالصف المرصوص كالبنيان تخصّصاتهم احتلاف 

بعضا((يعضه ؤيكمل بعضا، 

الفتن.زمن في لاسيما الصالح لفقه ماسة بحاجة الدعاة إن الأمر: فخلاصه 
إلىحاجتهم فوق بمراتبها والعلم والفاسل.، الصالح فقه إلى رايحتاجون فهم 

العامةالمكرات ت ليإذ العينة، القضايا على الحاكمة النصوص باحاد اكلم 
الءلهارةائل كهالفتن- ب الغالب فى -وهى الشرعية باليامة الخعلقة 
الأدلةعلى — غالبا — الحق فيها يقوم الشخصية، والأحوال والمج والصالة 

منها:أس على ذلك في الخلم قيام بل التفصيلية، 
•كثيرة أمور تحتها يدحل الي والقواعد الخامة الشرعية الأدلة — ١ 
الشريعة.مقاصد — ٢ 

والمفاتدلأم.الصالح بين الوازنة - ٣ 
الدعوي.العمل حالات الثالث: سلب اه 

حالتان:لها الدعوية الأعمال إن 

المصلحةفيها تكون التي وهي المسصة، الأعمال الأولى؛ لحالة اه 
متمنتحصيلها وهده ممسية، تعارصها لا يحيث متمحضة، 

•٣( )ص الداعية، حياة في وأثره تعالى الله إلى الدعوة مقاصد فقه )١( 
يستر•بتصرف ( ١٧٢)صن الداعية، حياة قي وأثره تعالى الله إلى الدعوة مقاصد فقه )٢( 
(.٢٨٩)صن الكريم، القرآن في والتمكين النصر يفقه المؤمنين تبصير )٣( 
)"؟/!اآ(.لخلوفي الروضة مخصر شرح )٤( 

—٥١ —



أقام:ثلاثة إلى تشم وهي المتعارصة، الأعمال الثانية: الحالة ه
المنافع:تعارض الأول: 

يدلا وكان بينهما، الجمع يمكن لم بحيث حمتا، واني متفعتان تعارصت إذا 
وتركأرجح، مصلحته ما فعل فالمتحين بالأحرى؛ للأتيان منهما واحدة ترك من 
أنث-إا محن رنأ==ظم محن إوزم أيغ، مآ لئس ءؤؤآئ؟مأ تعالى: قال أقل، مصلحته ما 

ءؤأك؛وأتعالى: وقوله ْْ[، الأيت ]وتر: .ه دئموف ي وأمن بمثه ألمداب وؤيم 
ألأثفهم ؤؤيث، أثث هدنهم أثن أؤنجك لصندث ميئؤن المو3أ متمعؤن 
.، ١٦١٨الأيت ]النم: .ه 

المقامر؛تعارض الثاني: 
دفعفى كان بل حميعا، دفعهما يمكن لم يحسثا ممدتان، اجتمعتا إذا 

لدغوأيرهما أحمهما ارتكاب، فالمتعين يد، ولا للأخرى ارتكاب إحداهما 
أشدهمارآ،.

المفاسد؛مع المناع تعارض الثالث،: 
المنفعةفعل يمكن لم ؛حيث، المفسدة، مع المنفعة تءارصّتا إذا وذللث، 

المنفحة،؛تقوين، إلا المفسدة لغ يمكن ولم المفسدة، بارتكاب إلا وتحصيلها 
بنالعز قال والمفاسد. المناغ بين والترجيح الموازنة حينئد فالمتعين 

ودرءالمصالح تحصيل أمكن فإن ومفاسد مصالح اجتمعت، ءإذا عبدالملأم؛ 
تاأسَ وو لقوله فيهما •نعار الله لأمر امتثالا ذللث، فعالما المفاسد 

منأعفلم المفسدة كاسث، فإن والتنحصيل الا.رء تحدر ؤإن . ١[ ٦ الأيت 
تحار؛الله قال المصلحة، بفوايتح نبار ولا المفسدة درأنا الملحة 

يمن آْء ج ه ۴ ثة أط ِبهثا ئق ص ألم مب 
المصلحةكانت، ؤإن متفعتتهما. من أكبر مفسدتهما لأن حرمهما؛ [ ٢١٩الأيت ]١^٠؛ 

(.٢٩٨).المود المال مجلة الجسر. هاني للدكتور والمقاصد المصالح بين الموازنة ت بحث ينظر ( ١ ر 
.٢(  ٩٨)انمود .المال مجلة الجيير. هاني للدكتور والمفاط المصالح بين الموازنة ت بحث ينظر )٢( 

—٠٢ —



المصالحاستوت ؤإن الممسية، التزام مع الصالحة حصلنا الممسية من أعظم 
تفاوتفي الاختلاف يقع وقد فيهما، يتوقف وقد بينهما يتخير فقد والمفاسد 
الفامحيه

بينإما فالتعارض ت فقال وحيز بكلام تيمية ابن الإسلام شيخ ذلك، لخص وقد 
بينؤإما المرجوح، يتفويت، أحسنهما فتقدم بينهما؛ الجهع يمكن لا حسنتين 

حنةبين ؤإما . أدناهما باحتمال أسوأهما فيدفر منهما؛ الخلو يمكن لا ميتتين 
اليئةوترل اليئة؛ لوقؤع مستلزم الحنة فعل بل ٠ بينهما التفريق يمكن لا وسيئة 

فالأولالسيئة. ومضرة الحسنة منفعة من الأرجح فيرجح الحسنة؛ لترك مستلزم 
الدينقضاء تقديم مثل الكفاية؛ وفرض الميز وكفرض والختحب،؛ كالواجج، 
الذيالجهاد نفقة على الأهل نفقة كتقا.يم والثاني التهلؤع. صدقة على به الهلال_ا 

الكتابفي كما الح^ على الجهاد وتقديم عليه، الوالدين نفقة وتقديم يتعين؛ لم 
علىالقرآن قراءة وتقا-يم مستء>با على ومستحب،. متعين على متعين، والسنة 
فيماركتهما إذا عليهما الصلاة وتقديم واللسان القالسا عمل في استويا إذا الدكر 
تجاوزلا التي القراءة على والوجل بالفهم الذكر يترجح فقد ؤإلأ القي،، عمل 

بلاالهجرة لسفر الهاجرة المرأة كتقديم والثالث، . وامعرباب وهذا الحناجر، 
أمرفإنما بها، المأمور المقويات مائر وكن.للث، . . . الحرب يدار بقائها على محرم 

وهيمنها؛ صررا أعفلم هو ما لدفعر صرر؛ وفيها سيئة الأصل في أنها معر بها 
ّالصغير؛رأى الفساد بهذا إلا الكبير الفساد ذلك، دفع يمتكن لا إذ جرائمها؛ 

والمفاسد.المصالح بين الموازنة فمه الرابع: لممللب، ا. 
الموازنة:فقه أهمية أولا: تا 

ذللثجيودى حيث، الدعوة، في الأولويات فقه غياب عن التاج الأثر يخفى لا 
الدعويةوالأنشهلة البرامج من كثير في واسع واصهلراب عفليمة، مفاسد إلى 

(.٩٨الأنام)؛/ مصالح محي الأحكام قواعد )١( 
■( ٥٢اكاومح،0آ/ )'؛(مجموع 

.( ٧٠• -  ٧٤٨الأسلاب)ص لادعرة وأمتها المشية ١^٧^٠ يفلر: الفاثو على للاطلاع )٣( 
-٥٢ -



فعلىاليوم، الدعا؛ مجتمع في العصر قضية )ريعي رالأولويات( موصؤع فإن ولهدا 
فإنهماتها، لملابتقديرهم وحن لأبعادها، ؤإدراكهم بها، اهتمامهم قدر 

مهمتهمءارا/في النجاح تحقيق من يفتربون 
مدد:ونظر دفق، فقه إلى يحتاج أنه ثان؛ات تا 
هو:المصالح ْع الخامل في الصعوبة مكمن إن 

فيالحال هو كما ، معينُ أصل إلى ترجع ألا والمفاسد المصالح أن ~ ١ 
ممن•أصل إلى يرجع الذي القثاس 

إلىللشر سيل لا أمر وأعدائهما؛ والمصالح المفاسد اامقادير أن — ٢ 
حقاتقه١٠^٣،.على الاؤللاع 
لفقيهيحتاج فهو ولدا مخامحلر؛ عدة تكتنفه دقيق، عمل الموارنة ١١فإن ولهدا 

الأفعاللمالامحت، مدرك الحال، محواغ تبصر مالشؤع، علوم من متمكن نفى 
وآثارئ«ل؛،.

والأمكنةالأزمنة في ميما لا حدا واسع محاب التعارض ررمحاب تيمية• ابن قال 
وكالمافيها، تكثر الماثل هده فإن النبوة، وحلافة النبوة آمحار فيها نقمستح التي 

فإنهالأمة، محين الفتنة أسباب، من ذللث، ووجود ازل. هده ازدادمحتؤ النقمسر ازداد 
والتنلأزما٠الاشتباه وسر باليتامحتج الخنامحت، احتنلطتخ إذا 

فيارتقى من إلا إليه يمل لا ل أحد، كل ماله لا عزيز، فقه المقاصد وءافقه 
يقلنالتي الاحتمالامحتح في النفلر وقل■، الحال، واح على واؤللجر العلم، مدارج 

المشكالدراسات بواسطة: ١(  ٩٦)ص الإبرامم ووّى الأسلاص انمل م الحركي النف )١( 
(.٧٤٨)ص 

(.١٧٠)؛/ المجار لأبن المر، الكوكب شرح )٢( 
(.٢٦٥)Y/ الأحكام صدة شرح الأحكام إحكام )٣( 

(.٢٩٨)الخدد البيان.مجلة والقاسي، المالح بين الموازنة ت ؛حث، ( ٤ ) 
.( Y٠٧/ )• اكاوى مجمؤع )٥( 

-٥٤



صدهاومقا لالشريم فهم إلى تحتاج والمفاسد الصالح بين والموارنة ٠ حدوثها 
لااعالخاءأارإلا يكون لا كله وهدا والقاسي الصالح ومراتب للواغ وفهم 

الممه:من مستوين إلى ررنحاج الموازنة، نحقق ولكي 
وهي، . ومقاصده. الشيع لصوص عميق فهم على يقوم شرعي، فقه أولهمات 

الثريعه.أمحجرار في وغاصى والنصوصي، الأحكام امحتقرا لمن واصحة 
لكلمستوعبة دقيقة دراسة المعاش، الواقع درامة على مبني واقعي، فقه الأخر: 

والإحضاءات،البيانات وأدق المعلومات أصح على معتمدة الموصؤع، حوانبا 
الدعائيةالمنثوران إلى المستندة الحقيقية غير الأرقام تضليل من هنا التحذير ْع 

الوحهةوالأسئلة والامحتبيانات المتوقية، غير والبيانات الناقمة والمعلومات 
الكلية؛،الحقيقة لخدمة لا معين حزئى هدف لخدمة 

الموازنة:لثا:>بمة ظه 

الخليا،الصالحة محجبيل في الدنيا الصالحة فوتت، تعارصتت، إذا الصالح ررإن 
الهنارئةالملحة وألغيننا العامة، المالحة أحل من الخاصة يالصالحة وصحى 
المهجلحةلتحقيق الشكلية الملحة وأهملت، الدائمة، الصلحة كحميل 

صلحوقمحا • والموهومة المفلنونة على المتيقنة المالحة وغلبننا الجوهرية، 
علىوالمستقبلية والأمحامحية الحقيقية الصالح يغلب، ه الّم، رأينا الحديبية 

يقلنقد ما الشروؤل من فقبل الناس، بحص يها الث، يتمالتي الاعتبارات بعض 
تحذفأن ورصي بالدون، رصا أو الملة، يالجماعة إجحافا فيه أن وهلة لأول، 

سالرمحجالة وصمج يمحى وأن اللهم(، رباسملئط يدلها ؤيكتجبا المعهودة، البسملة 
الله،،عبد ين محمد بامحم ؤيكتفى الصلح، عقد 

(.٢٨٩)ص \ذكوأم.أ القرآن ني والتمكن الصر مف الّؤمين تصر )١( 
٠الثبكة( على منثور ) للقرصاوي الم.وازناتا فقه بحث: )٢( 
الأبق.اور-ح )٣( 

—٥٥ —



الموازنة:ومائل رابمات ه

والمفاسد،الصالح ُين الوازنة ني الداعية مها يتخل الي الوٌائل أُم من 
النايعؤلريقة معرفة من الداعية يتمكن بحيث الثؤع نصوص في الدقيق النفلر هو 
والمفاسد.الصالح بين الوازنة في 

علىالأمور بعض رجح الشارع أن للتاؤلر يتسن الشارع وص نم في النفلر وعند 
دونالرمح الأمر هدا تحقيق على الشائع حرص على يدل مما غيرها، 

ومقاديرهاالصالح، ينع اكرحح أن شك اءولأ الخيد؛ دقيق ابن قال الخرجؤح. 
تلكحقيقة الكالم، يعلم لم فإذا القادير، أعلم؛تللث، الضع ومحاحبح مختلفة 

الشرع،افي الوارد اللففل اتاع فالأوآى أعدائها تحفر ي ولم الصالح، 
ياايُأ،:ما الموازنة لعملية ما ذكرها يمكن التي الرجحامت، ْن و0 

الشؤعأن ذللئ، مثال غيره. على العمل من نؤع أو لجس الشارع ترجيح — ١ 
أنعلى فا.ل العبادايت،، أحكام تعلم قبل الاعتقاد تصحح إلى الدعوْ بتقديم جاء 

الشريعة.ائل مبتقرير العناية من أهم المقييه؛ ائل مبتقرير العناية 
حاجيةأو ضرورية تكون قد فالصالح وترتيبها؛ الملحة قيمة في الطر — ٢ 

منالدين حففل هو القاصد وأعلى كدللث،. بها تتعلق والقاسي تحينية، أو 
المالثم النسل، نم المقل ثم القس، ثم الخدم، تا جانومن الوجود با جان

الوازنةعند فيراعى ونفعه، لحكمته وتكمالة تتمة لها منها مصلحة وكل كذللئ،. 
الفاصلة.هده 

مصالحعلى خاصة مصالح ترجح فلا والخصوص؛ المموم في الفلر — ٣ 
؛الين.دقيق ابن قال الخامة. لأجل الخاصة على فيحكم الخكى يل عامة، 

،٠القاصة((أ من أفضل المتعدية الصالح أن يقتمى فالقياص ١٠

(.١٧٠)y/ الأحكام عمدة ثرح الأحكام إحكام )١( 
.٢(  ٩٨)انم.د انيان.مجلة رالمفاسل، الممالح لين الموازنة حث: ينظر. )٢( 
(.٣٢٥)ا/ الأحكام ءْدة شرح الأحكام إحكام )٣( 

—٠ ■ ا— 





الآءكام>رأ'.حمر ودلالتها بها نمرا 
*فكلولهذا والهوى، العمل بمجرد لا ، تعرف إدا والمفاسد فالمالح 

هوبالذي والعالم هواه، متع فهو مصلحة أته يبين علم بغير ه نفتريده ما فعل من 
تتعالى تال الرمل. به جاءت الذي العالم هو الاحرة في الله عند العبد مصلحة 
هدىإاو\ر هؤينه أبع مثن تنل ومذ ثميى أثا فاغلإ هث نحيبؤأ يؤ 

•٠[*الأيت راشن،ص: الْلنيس ألمم بمدى لا ه إنك ائو محك 
كونهيستلزم لا ما، فعل من المصالح بعض حصول أن إلى التنبه يجب ولهذا 

مميحته،على راجحة لة مقفيه يكون قل الفعل ذلك ررفان مباحا، حائزا 
ؤإلأوتقليلها، الفاسد وتعطل وتكميلها المالح بتحصيل جاءت والشريعة 

يحصلقد والظلم والفواحش والميسر والخمر الشرك من الحرمات فجميع 
نهىمصالحها على راجحة مقاميها كانت لما لكن ومقاصد، منافع به لصاحبه 

قدالأموال ؤإنفاق والجهاد كالعبايات الأمور من كثيرا أن كما عنها؛ ورموله الله 
الشارعااأبه أمر مفسدته على راجحة مصلحته كانتر لما لكن مضره تكون 
جانب:على جانب تغليب عدم اكانيت لضابط ا0 
أيعن غافل غير الفلر، يتوفى أن الوازنة عند اكاظر من الْللوت إن 

الأمم،وترك الواجب أداء هو المثرؤع ررالوؤع تيمية• ابن يقول • مؤثر وصفا 
الفعلفي ما فينفلرون الناس من كثير يغلْل هنا ومن • • فقْل الحرم ترك هو وليس 

وسبب. فعله٠ توجب أمر جهة من فيه ما ينظرون ولا تركه توجبا كراهة من 
تركه،على يحمله والذي الفعل فى الوجود اد للفيتقلر من الناّى من أن ذلك 
الراجحة١المصلحة من يعارضه ما إلى ينفلر ولا 

(.١٢٩/ YA)الفاوى مجموع ( ١ ) 
؟(.rT•■النوبة)ه/ اك مهاج )٢( 

■( ٢٦٤الخاوي)ا/)م(سرع 
(.٢٧٩الفتاوى)وآ/ مجموع )٤( 
والمقاصد.المصالح بين الموازنة ت بحث )ه( 

-٥٨



الشر؛عةلا،:مقاصد المالحة تخالف ألا الثالث: الضابط 0
علىالمحامملة حده بل له، حد لا )مطاحلثا( لفظا ليس )المصلحة( ررفلفظ 

منشيئا تناقض )قرصية( مصالح من البعض يتوهمه ما وليس الشريعة، مقاصد 
مجنمقامي أنها وحقيقتها ملعاة الموهومة الصالح هذه وأمثال الشريعة، مقاصد 

همصالح متوهمها يظنها حيث 
عاليه:تقاس أصل إلى مستدة المصالحة تكون أن الراعت لضابط ا0 
 Bقسين:إلى تشم النمط مارءس التي رفالخصلحة ر

تقاسأصل إر ممر لا الي الملحة الأول: المم 
الباحثينيعفى ذهن في يقدح قد لما ألتة أثر فلا الموهومة، المصلحة وهي ٠٠
الحكمعلى المصلحة دلالة لأن المحوص؛ هده مثل دلالة تخالف مصلحة من 

ءهلعيةاالالنص ودلالة وترححت، قويت، مهما ظنية، دلالة 
عليه.تقاس أصل إلى المتتدة المصلحة الثانيت المم 

 Bلها:المعارض الص با بح يختلف المصلحة هذه حكم و
علىمتتدة تن، كانؤإن يالمصلحة، العمل يجوز لا وهنا المضي: النص — أ 

وذللئ،حلاقه، على القاطع الدليل قتام مع شيء ش للقياس صحة لا لأنه ٠٠قياس؛ 
اليتع«لْ،.على الربا قياس كمحاولة 

النصبين ليس هنا والتعارض معتبرة، مصلحة وهده القشي: غير النص — ب 
الكتابمن الظاهر هما: شرعن دليلين بين الحقيقة فى هو ؤإنما والصلحة، 

(.١١٩الإسلأمة)ص الشريعة في المملحة صراط )١( 
على)منثور قاصي عطية معد ت للدكتور والمفاسد المالح اعتتبار في رصوايط قواعد : يحثا)٢( 

الشكة(.

(.١٣٢الإملأمة)ص الشريعة في المصلحة محوابملُ )٣( 
(■١٣٢اغ>ص الالمرجع )؛(
(.١٩٤)ص الإمحلامية الشريعة في الملحق صرايهل )٥( 

—٠٩ —





ذلالث:أمظان ومن 

العلماءامتنعل وقد الفتتة، حشية العوام عند الأحايين، لبعض الداعية ترك — ١ 
أحاديث،ررأن، ا.'  ١٠فكلواتيشرهم #لا •' له قال عندما بجك معاذ حديث، من 

سمعهاوقد بها، المراد عن فهمهم يقصر كلأ اكاس؛ عموم في لاتشاع الرحص 
فلامنزله يلغ لم من فأما • هك لله وحشية العمل في اجتهادا إلا يردد فلم معاذ 
الخبرءرآ،.هذا ظاهر على اتكالا يقمر أن، يؤمن 
-أليفهم:لأحل الكفار عر الدعاء ترك - ٢ 

فالحالةلهم؛ يدعو وتارة عليهم يدعو تارة كان *وأنه حجر: ابن نال 
هذاتبل التي الأحاديث، في تقدم كما أذاهم ؤيكثر شوكتهم تشتتي حيث، الأولى 
لوس١١قمة في كما تألفهم ويرجى غاتلتهم نومن حيث اكانية والحالة بباب، 

هوالدعوية الممارسات، في والمفاسد المصالح بين الموازنة نحبهل إن ختاما: 
هدىمن الأقرب، للاحتنمال متتعددة احتتمالأتؤ بين ترجح عملية الحقيقة في 

يداتلهناك يوحد قد بل بديل له يوجد لا وحيد لأمر ليس اكرجح وهذا الإسلام، 
يوحسؤالأمر وهذا واحد، أمر احتتيار تحتم الأمر ءيي*ة أن إلا مناسبة، أحرى 

تحديدعند الغلر ووجهاتا الخلاف، وتقبل المدر معة من مزيدا الدعاة على 
تختالفا((رأ،.ولا ١اتهلاوع١ لأمرائه: ه الني وصية جاءت ولهذا المصلحة، 

مهأ— هبمجم 

)•٣(.برتم وملم (، ٢٨٠٦)برغم البخاري رواه )١( 
(.٣٤•ا/ حجر)١ لأبن >آ(ذحابرى 

١(.٨• حجر)٦; لأبن ازري )٣(نتح 
:١٧٣٣برقم)والسر، الجهاد محاب وسلم. برقم)خم'آ(، الجهاد، محاب البخاري. )٤(رواْ 
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ررإن; ولقوله. ؛ ٢[ الأيت ]الغاثدة: وآ!ئئوئه أين عق ءاؤوث<اوموأ ت تعالى لقوله امتثالا 
العملفكرة انهللمت شه((لا،. أن عملا أحدكم عمل إذا يحب وتعالى بارك الله 

كلإلى يمتد حيث مجتمع، أي عنه يتعئي لا الموصي العمل ارإن إذ الموصي، 
حياته((يص ما 

مختلفة،مجالات في منها والإفادة بالإدارة بالاهتمام العصر هدا تميز وقد ١١
الإداريبالتتقلير يهتم مستقل إداري كعلم الربمحتة غتر الإدارة علم ففلهر 

الخيرية((والموصات للمنفلمات 

يليل؛،تْا المرمي العمل حققها اكي، الأهداف أبرز من ولعل 
•تعارصي نها بيحصل لا ا بحالميدولة، الجهود بين التنق تعرير ~ ١ 

البشرية.الهنامحات توخليف، ~ ٢ 

المادية.الإ٠كاuت من الاستفادة - ٣ 

الموصيالعمل أهمية الله. وفقها . المودية الدولة أدركت فقد هنا ومن 
تحقيقيتم بحيث وتقليمها التعاونية الكاتب بناء في فأصهت الله إلى لالا.ءوة 
النتائج.أفضل 

)ا/الأوط المجم في والطبراني (، ٤٩٢٩)برقم ( ٢٣٢)U/ الإيمان شب ني المهقي دوام )١( 
الب.»إن : بلفظ.( ٧٧٦برقم)•٣( ٦ الكبتر)٤ المجم في ١لطيراني ورواْ (، ٨٩٧برقم)( ٢٧٥

٠٠ يتقنه أن الله احّ، عملا عمل إذا 
(.٣١الدعوية)ص اوؤّات إدارة )٢( 
٠ابق ايالمدر )٣( 

الخيرية)صللمومحات الفقهية الأحكام (، ٣١الدعوية)ص الرمان إدارة ينفلرت للتومع )٤( 
٣٤.)
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بالعملمباشرة علاقة لها مائل ثلاث أذكر تحلي المصل هذا في الدء وقبل ه
تالموسى 

المؤسسيثالدعوي العمل حكم ااتول؛ لمسألة ا© 
تضافرتإذا إلا واجباتها، باكمل الدعوة تقوم أن العصر هذا في يمكن لا 

بالعملإلا والتكاتف التضافر هدا تحقيق يمكن ولا الأيادي، وتكاتفت الجهود 
•المومى 

العملفإن وعليه المقاصد، أحكام للومائل أن على الفقهاء نمى وقد 
الإمامإن إذ بذللث،، القيام الأمر ولي مجهمامته من وأن الجملة، في مشرؤع الؤّي 

لأْورراا:وذلك الله، إلى الدعوة بإقامة الاس أولى 
.الدنياوسياسة الدين لحراسة هي إنما الإسلام سريعة في الإمامة أن الأودت 
واستمراربه، العمل وقيام وتفويته، نثره، على الحرص تتضمن الدين وحراسة 

ويبثهايلقيها الش والضلالات، الشبهات، ضد عنه الدفاع وتتضمن عالية، كلته 
الدين.أءال.اء 

الراجح•على كفاية فرض الملمين على هي الله إلى الدعوة أن الث١نيت 
للقفسّاة،كتكليفه بها؛ يقوم من تكليف، أو يها القيام لإمام ا على الكفايات وفروض 
دللثج.ونحو الجهاد، وأهل والمودنين، والأئمة، 

علىالكلمة ونفوذ الأرض في التمكين من للإمام حمل ما أن الثالث،: 
اللهلقول ؛ حهد0 الإصلاح محاولا ه نففي صالحا يكون أن يقتضي المسالمين 

ثؤَنهمءن ءنير.أؤغن قيل أس إدكث يتممهT من أس >ؤوكمنيى وتعالى؛ تبارك 
س.وألسكت عي، وئهؤأ و\توووني ؤأكئإ ألزءكوه وءامإ ألمثلره آد_اموإ ألأر»في ؤ، 

[.٤١•٤، ]؛_; ه آلأمؤبي عهة 
بالنسبةكفاية فرمحى هق الله إلى الا.ءوة أن العالماء وصح ر؛ فةِلبج: باز ابن قال 

ؤإلىالدعوة إلى يحتاج إقليم وكل قهلر كل فإن ؟ الدعاة فيها يقوم اش الأقهتار إلى 

٠( ٩٣٢ T/ الكوضة)• الفقهيت اووّوءة يطر: )١( 
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ذلكعن سقط يكفي من بها قام إذا كفاية، فرض فهي فتها. النشاط 
جليلا.صالحا وعملا مؤكدة، ستة الباقين حق فى الدعوة وصارت الواجب، 

الإثمصار التمام على بالدعوة العن القطر |هل أو الإقليم أهل يقم لم ؤإذا 
طاقتهحب بالدعوق يقوم أن إنان كل وعلى الجمّح على الواجب وصار ، عاما 

تقوممنتمية طائفة يوجد أن فالواجب البلاد عموم إلى بالنفلر أما . ؤإمكاته 
المعمورةلإأرجاء في وعلا جل الله إلى بالدعوق 

بهمونل. عموما المسلمين على أئتى والله مهللوب، الجماعي راالع٠ل فان ولهدا 
]آلهثرمأه ولا حميعا آذنه محتز ووآعتممؤأ تعالى! يقول، يجتمعوا، وأن يلتقوا أن 

٢[الأيت ]الغانية: أبز عق او>ؤأ ءؤوةدتعالى؛ وقوله ١[، ٣■  ٠٥١١١بمران: 
عنالدائمة اللجنة سالت، فقد المدموم، التحزب من ليس المومي والعمل 

دينهمفي الملمون 3( يتمر أن يجوز رالأ ■' جابت، فا الأحزاب؟ في الإسلام حكم 
التفرقهدا فان بعض، رقاب يعضهم ؤيضرب بعضا بعضهم يلعن وأحزابا شيعا 
٠العفليم. بالعياب فاعليه وتوعد أهله ناح أو أحدثه من وذم عته الله نهى مما 

أمرولي كان إن أما كثيرة. الدين في التفرق ذم في والأحاديث والأيات 
والدنيويةالدينية ومرافقها الحياة ل( أعما بيتهم وونع تقلمهم الذي هو الملمين 

علكاواجب بل مشروع، فهدا والدنيا الدين جوانب من جانب قمح، بواجمه كن، لتقوم 
احتلافعر والا-نيا الد«ين واجبات على رعيته يونع أن الملمين أمر ولي 

صحيحهوتمييز وتدؤينه نقله جهة من الحديث، علم لخدمة جماعة فيجعل أنواعها، 
لخدمةوثالثة . وتعليماتدؤيتا متونه فقه لخدمة أحرى وجماعة . إلح . . مقيمه من 

وإءل.اد. أسرارهاعن والكشف، أساليبها وبيان ومفرداتها قواعدها الحربية اللغة 
المقباتوتذليل الفتوح، وفتح الإسلام بلاد عن وللدفاع للجهاد رابعة جماعة 

منفهذا • إلخ • • وتجارة. وزراعة صناعة — للأنتاج وأحرى الإسلام. لشر 
ينتشرولا الإسلام يحففل ولا بها، إلا قائمة للأمة تقوم لا التي الحياة صرورات 

(.٢١)ص _3، الله إل الدعرة )١( 
مة)ص1ْ(.الأحياة في المكر ين والهي بالمروف الأم أثر )٢( 
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إلأءنطريقه(\ا،.
tiUJbj  الجمعياتإنشاء حكم عن سئل حيث عقيمين، ابن الشخ أفتى
والزكواتالمدقات لقبول لجنة بتكوين بأس ررلأ فقبمؤت الشيخ فاحاب المتنوعق، 

الأمورهده صهل إلى الوسائل من ذلك لأن الشرعية؛ الثفقات من وغيرها 
وماالأشياء، هده ضعل إلا يه يقصد لا نرعى مقصود وهدا وتوزنا، تحصيلا 

الوسيلة®بنفس التعبد يقصد لم ما به، بأس فلا شرعي لمقصود وسيلة كان 
للدعوة:ا؛ثمر ول من الإذن حكم الثانية: لمسألة ا٠ 

الوزارةس الإذن أحد بعد إلا بمهامه ؤيقوم عمله يباشر أن للمكتب يمكن لا 
الدعولأم.لئكاو_، الإدارية اللائحة ذلك، على ض، كما 

قسمينرأاثإل الدعوة ق الإذن أحد نضم أن ويمكن 
بل، متهم الإذن أحد يشترمحل فلا الدعوة أصل حيث، س الأول؛ لمم اه 

٠٤يلك إق يقول؛ الذي الله أمر ممتثلا الله إلى يدعو  ٠٠أن لم المعلى 
الأة]الخج: 

جاهل(هو لمن والإيجاب التحريم )تعريف، التحريف ررأما I الغزالي^ قال 

(.١٦٧٤^)الفتوى ( ٢١•انما؛مت)؛آ/ اللجة )؛(فتاوى 
(.٢٩٧)A؛/ عجبن ابن ورّانل فتاوى )آ(مجموع 

المخانالمعاونة، الدكاتب لأعمال المقلمة ة JUواالإدارة اللائحة س المالمان اuدة فى كما )٣( 
ه. ١٤٣٥.رثان المانة 

نعودلابن الأمة، حياة في المكر عن والهي يالمعروفج الأمر أثر ؛ ئتام، من يم المقهذا اسميين، )٤( 

١(. ١٧)ص مفلمح لاين \ذثوب الآداب (، ٦٣٥)ص الدين علوم س )ه( 
(.٤٨)ص الأمة حياة في المكر عن والهي بالعروق، الأمر أنر )٦( 
حجة، مد حا أيو ، الطوسي الغزالي محمد بن محمد ين محمد هو ه(  ٥٠٥—  ٤٥٠)الغزالي )٧( 

طوس،رنمبة الطابران في ووفاته مولل0 مصنف. ماثى نحو له متصوف، فيلسوف، ت الإّلأم 
إلىًيته ن• بلدته إلى وحماد فمصر، الشام فبلأي فالحجاز بغداد إلى ثم ابور نيإلى رحل بخراسان( 
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إلىوالمة والتحميق التجمل وأما الإمام، إذن إلى يحتاج فكيف والوعظ، 
مستحق،والمدق صدق فهوكلأم ، مجرا٥ يجرى وما الله من الخوف وقلة الفق 

حازفإذا الحديث،، فى ورد كما جائر إمام عند حق كلمة الدرحامحت، قفل أل 
إذنه(\ا،.إلى يحتاج ، فكيفمراغمه على الإمام على الحكم 
الأصزرأ،:حيث س الدعوة في الأم ولي إذن اشتراط عدم أدلة وْن 

المكر.عن والهي بالمروف الأمر عر انمالة الأدلة عموم الأوو: الدلل 
®استمراربدليل للتفويض، الحاجة عاوم على الملقح إجماع الثاثيت الدليل 

الولأة(\م.على الحسبة على اّفا ■ع\د\ت 
منهمالإذن يوحد فهنا ت وتقليماتها الدعوق وسال حين، من اكاذيت المم ت! 

الوزارةمن الموافقة استرامحل يحمل هدا وعلى . السرعة والسياسة التتفلم ياثمب من 
أعلم.والله الإذن، أخد بعد إلا فتحه يجوز لا وأنه للدعوة، مكتب فح على 

والفتوىللتييئس الممتحد في الترتّب أن I وردى الما القاصي ذكر وقد 
الجوامعفي ؤيعتير المحال، مساحد ش الإمام إذن يعتير لا حش للامجامة لترتيب كا 

فيهالأمام لإذن فجعل الاستئذان، فيه البلد عادة كانت إذا اجد، الموتمار 

من٠ بالتخفيمآ قال لمن حلوس( ترى )من غزالة أوالى الزاي، بتشديد يقوله من )عند الغزل ناعة ص =
تانظر الفقه، في والوحيز والوسيط الأصول، هملم من المستصمى الدين، علوم إحياء ت كتبه 

الأءلأمللزركالي)ب/آآ(.
.( ٦٣٦)ص الدين علوم إحياء ( ١ ر 

(•٦٣٥)ص السابل المرجع )آ()مأ( 
قضاةأقضى ت الخاوردي المحسن أبو حبيب، يحمد ن علي ت هو ه( ٤ ٥ ٠ ~  ٣٦٤)الماوردي )؛(

إلىوانتقل المرة; قي ولد النافعة. الكثيرة الممانيف أصحاب الباحثين، العالماء من عصره. 
العباسي،الله بأمر القائم أيام في القضاة،، جعل ثم كثيرة، بلدان في القضاء وولي بغداد- 

حللابه يصالح فيما الأمراء وكبار الملوك وبين بينهم نوسهل وربما ، الخلفاء عند الرفيعة المكانة وله 
فقهفي والحاوي اللء؛لانية والأحكام والدين الدنيا أدب • كتبه من • بمغداد ووفاته حائفا، يزيل أو 

(.٣٢٧)؛/ للزركلي الأم اظر: الشاشة. 
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.٠الأوو الفصل -►a؟. 

اعشاررا،•
المساجدفي الكلمات بإلقاء الدعوة ممارمة حكم عن عشمض ابن التحخ مثل وقئ 

الأم؟ولي إذن دون الأ-اكن أو 
ٍلاعةلأن بإذن؛ إلا امملأم فيه بمنع فا يتكلموا ألا أرى »الزى هءآفي: فأجاب 

ؤللبايتدووا الذين للصغار أذن لو أته ونعلم واحية. الأمور تنظيم في الأمر دلي 
للناسواصعلراب مفسدة بذللث، وحصل يعلمون، لا بما لتكلموا بالكلام العلم 

بإذنإلا الكلام من الناس فمتع البدنتة. الأعمال عن فملأ العمائد في ربما 
مغهذا لأن ذلك؛ ش الأمر لولأة ٠لاءة لا I نقول حتى تاما منعا ليس 

لا.أو لذلك أهل هو من يعرف بحيث يضيهله بما مقيد مغ لكنه الشريعة، لتبلغ 
لذلكأهل أنه وعلموا الأمر لهذا المؤولين إلى تقدم من كل الأن تعلون وكما 

تفعل.لا العلم! لمثر أهل وهو تقدم لأحد قالوا أنهم نعلم ولم إذثا، أععلوه 
شيتكلم أن لأحد يجوز ولا الإنسان، إليه يْلمتن أمر ~ لله والحمد ~ والأمر 
وفيالخاحو في مثلا! ياذن، إلا الأمر ولي جهة من الكلام فيه بمع موضع 

بأس،فيه ما هذا حجرته، في غرفته، في إحوائه، وبين بينه لكن العامة، ماكن ألا 
أحد®منه بمغ لا 

—وأنملها ^، عشمتن ابن للشخ العقيمة اكومح، بهذه المسالة هذه أحتم ولعليؤ 
:٢٣٧٩١الموال مثل حث لأهمتتها، - >لها رغم 

اللهإلى كالدعوة عاثا ند;ا الثربمة من أمر إلى ه الله ندب إذا الشيخ! فضيلة 
قولمع هذا في الأمر لولي يستجاب فهل الأمر، ولي إيقاعه من ومنع مثلا، 

المهحزاك تيسر إذا الضابمل مع المعروف( في ائاعة )إنما ه: الرسول 
الكان فإن الله، إلى تدغ لا مثلا: لشخص الأمر ولي قال إذا :ثئآفي: فأجاب 

(.٣٩٤رص الثانم للزركثي اجد المبأحكام الماجد إملأم )١( 
؛ا(.اببالفرح)>\/لقاء )٢( 
(.٢٠الفتوح)•ء/ ازب لقاء )٣( 
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-هلآسعئا
نرضتكون لأنها ذلك؛ في الأمر ولي يُ؛لاع لا فإنه المهمة، يهذه سواه أحد يقوم 
•عين فرض ترك في الأم لولي ءلماعت ولا الشخص، هدا على عض 

دعوةيكره لأنه نهاه؛ الأم ولي كان إذا • نفلرنا مقامه، غيره يقوم كان إذا أما 
منتمع لا الله، اتق هذا، في الأمر ولي بماصح أن يجب، فهنا الناس، 

الله.عباد إرشاد 

الرجل،هازا كلام جراء من يحديث، آحر بب< لالشخص هذا نهيه كان إذا أما 
أنلهذا يحل لا فإنه بالواجب؛ قائم وغيره إيقافه، في المملحة أن الأمر ولي ورأى 

فأجنبثرة في الخطاب ن عمر ح مك الأمر. ولي ينابن. 
تهيب،ت —يعني الدابة تتهيغ كما المعيد في يتممغ فجعل جنابة— أصابته ت —أي عمار 
له،ذلك فذكر الله رسول إلى عاد ثم — ؛^■نه جمع التراب ليشمل لأرض ا على 
التيمم.وأراه هكدار( بجديلئ، تمول أن يكفيلث، كان ر)إنما ت لعمار الّثي فقال 

ؤهكعمر فاستلعاه ؛ن.لك، يحدث عمار وصار ، عمر حلافة جاءمت، يم 
الالجنب، أن يرى عمر لأن الخدين،؟ بهذا تحدث كيف وقال■ الأيام، من يوما 

يجلحتى يسفلر جنابة عليه ومن فقهل، الأصغر الخد.ث في التيمم وأن يتيمم، 
أنتذكر أما المؤمنين! أمير يا ت عمار له فقال رأيه. هازا ؤيمالي يغتسل نم الماء، 

إناوؤْنينا أمير ا له: فقال هذا، نسى عمر فكأن وكذإا؟ كذا قال ه الني 
لا.عمر: له فقال _. به أحدث ألا الطاعة من عالث لك الله جعل بما نم، 

بماثنت، )إن نوله عليه أنكر ما أنه والثاهال يه فحدث يعنى توليت،. ما نوليلن، 
فعلتج(٠به أحدث ألا الطاعة من علي للث، الله جعل 

منابذة،بدون لكن صلها،  '•فنقول الناقلة. تهل لا مثلا الأم ولي لوتال أما 
للث،بالنسبة لا كثيرة، مفاسد عليها يترتب الأمر ولى منابذة لأن فى؛يتلث،؛ صلها 

أنلث،تعتقد وأنته وتوذى، نوحن. ربما المنابذ— أيها —أنت، لأنلث، المنابذ؛ أيها أنت، 
عيركيقتدي؛لن، وربما المنابذة، بهذه يصاب أيصسا عيرك لكن الله، في أوذيتف 

،حوللث، س أحبار تتحر وربما علم، بدون فينابذ عرمتج ما يعرف لا ممن 
ijjij  جريمة•بدون محيوذى حولك ان إنبكل
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المراقةوآلات الحريق كهلفايات الحماية؛ اتل وموحوي إلى ذلك يتعدى بل 
بحبهمكتب كل المرئية 

الواجبيتم لا ما أن على بناء الدعوق لمكاتب مقر إيجاد يجب فإنه هذا فعلى 
الحي.أو البل. أهل إلى الوجوب فيتوجه ذلك تعذر فإن واجب،، فهو به إلا 

■المجي  ٠١١ ان الفقهاء ذكر وقد المجد كحكم ذللث، قى الدعوة مكتب، وحكم 
علىؤيجبرون أموالهم من بناؤء الجماعق فعلى ذللث، تعذر فإن المال، سخ س يبنى 

متبؤعوجد ؤإن تركها. في رحمة فلا الذلاهرة، المس إحياء ذللث، في لأن ذلل؛،؛ 
كبناءالمال ييت، في ذللث، ت وقيل استئجارهما، فعليهم ؤإلأ والأذان، بالإمامة 

الاجد«لى.

الماء:صمة — ، به 

،الهدفكان ؤإذا المسجاو. بناء كحكم للدعوة مكتب، بناء حكم أن عرفنا أن بعد 
هو.المجد بناء ٌن 

والثري.الحر من المملين وقاية ~ ١ 

يكونأن بد فلا جماعة، ليودوها الصلاة مكان على الماس يتعرف أن — ٢ 
الوكذللث، . يسيرامأمونا إليه الطريق يكون وأن الماس، ومهل في المجد موغ 

 .Xأوالمنارة كوجود البيوت؛ سائر عن تميزه هينة أو علامة وجود من ؛
المماب"<.

كانإن الوقفخ غلة من الخسجاو منارة بناء وأما  ١١الهنال.ية: الفتاوى ش جاء فقد 
مملحةيكن لم ؤإن به، فلابأس للقوم أسمع يكون بأن للجل بنانهامملحة 

لمتارنه،١ بغير الأذان الجد أهل كل يبخع بان يجوز لا 

٤(. ٠٥/١الشريعة)في الماحي أحكام 1 يتفلر )١( 
(.٨٢خلل)آ/ مختم ثرح في الجليل مواهب، )٢( 
(.٢٩٤)ا/ انشريعة في الساجد \يم يفلر: )٣( 
(.٣٢٢)ه/ الهدية الفتاوى )؛(
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————

الدعوة:مكاتب بماء في بمال هكذا و0 
ولكنفيه، ^ JL«Lm1Jومهيتا جيدا البناء يكون أن لأبد الأودت الهدف فلتلق 

الأثاث؛قي المالغت عدم بشرط 
وتحمضترتيب م الخيرية الموسات صرف حكم عن جرين ابن الشيح مثل فقد 
فاجاب:إليها؟ ترد التي الم؛الح من مكانيها 

رتعاليمه،لإملأم ا ونشر المالمين شر في الخيرية المومات أعمال إن حيث  ١١
اجدالمبناء وفي والمستضعفين، الفقراء اعدة وموالنكبات، المصائب وتخفيف، 

الطاثلةوالتفقايت، وزحرفتها المكانس، تطوير يلزمها لا أته فترى الخيرية، والمدارس 
أنعليهم يشق فيها يعملون الذين كان ؤإذا الحاجة، يقدر إلا وترتيبها تحسينها في 

الحاجة؛بقدر نمينها س ماغ فلا رديثة مكاتس، وفي لائقة غير أماكن ش ييقوا 
ذللن،ليكون المعتادة؛ النقل ووسائل والتنوير والتكييف، والكراسي والسرر كالفرس 
غيرمن للأجر وطلبا احتسابا بها، العمل في لهم ومرغثا فيها للعاملين مشجعا 
اه.. وjءحوهاا والتكييف، التأثيث، في ، إسرافولا مغالاة 
القريبةالأuكن في الدعوة مكاتب تيني أن من بد فلا الثاني: الهدف لتحمق وأئ 

عندالناس أذهان ر ليتغرس معينة هيئة على تكون وأن الناس، جمعايته تس 
داحلفي المدارس تصميم في الحال هو كما والإرسال، للمدعرة مكتس، أته رويته 

وجودمن حاصل هو ما أما مدرسة. بأنه توقن للمبتى رؤيتلثؤ فبمجرد الأحياء 
أهليعلم لا ؛حيث، الشقق؛ بعض وفي الزوايا خبايا في الدعوة مكانس، بعض 
التفلر.فيه يعاد أن فينبغي التواصل، صعمؤ في يسهم مما بوجوده الحي 
المكانس،:تمدد — ج ه 

الإصرارلقمي آخر؛ مجد بجوار مجل بناء تحريم على الفقهاء نمى 
الفتنةخوف، أو المكان كفيق والحاجة، للضرورة كان إذا أما والمنامة، 
بأس؛ل،للث،فلا واحد مكان في باجتماعيم 

•ال—خ، ٌونع ^٠٠ إلكترونا سود ١ ين جم ابن الخ؛رمح،' العمل في وجراب 'سؤال، ١ • ')١( 
=إيرامم ظلض■' الشرمت، ني الماجد أحكام (، ٣٧٣)Y/ القاع كثاف يفلر: )٢( 
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تلكوس الابتداع"، عن والهي بالاباع »االأص كتاب في المتوطيل١، قال 
الجمع،تفريق من فيه لما وذللثح الواحدة، المحالة في الماحي كثرة المحدثات 

وفرةرونق وذهاب المادة، ني الانضمام عروة وحل المالين، ثمل وسمت، 
مشروعيةحكمة ومضادة الشارب، واحتلاف الكلمة وتعديد التمدين، 
بعضهمعالي وعودهم المادات أداء على الأصوات اتحاد أعني؛ الجماعات 

الشهرةمحبة أو الضارة شبه أو القديم بالجد والقارة والمعونات. ؛النالح 
امرأفيه. ضرورة لا فيما الأموال وصرفج والسمعة 

كفيت،قد مكان في مكتب، يفح أن يجوز فلا الل.ءوة، مكانِتج في الأمر وهكن.ا 
والجهود.للمال إهدارا ذلالئ، في لأن آحر؛ يمكت—، حاجته 
المنى:مرافق من الناس عموم امممادة — د ه 

المائة.يه حرت ما على الل.ءوة مكتب، بتى من الاستفادة الاس لمموم يجوز 

لخيرهميجوز وهل الفقهاء، على الموقوفة الدارس عن الفقهاء تحدث وقد 
ابنأتى باهها؟ من والشرب مجالها في والجلوس فتها، الخلاء بيوت لحول 

ؤيتزلالدارس في الخرف به واستمر الخالة، به حرت ما عر بالجواز الصلاح 
أفتىوبدللئ، قال! . تصريحاوقفه في له الواقف، ثرمحل منزلة ذللث، في الرف 

والحرامل'أ،.الحلال كتاب آحر في الإحياء إر الفتيا ونقل الغزالي 

الخضريالح ص =
حلالالسيوطي، محمد بن يكر أبي ين الرحمن عيد : ومو >(، ٩١١- ٨٤٩)اليوطي الجلال )١( 

وعمرهوالده يتيما)مات القاهرة ش نتتهأ مصنف،  ٠٦٠ تحو له ادسيج٠ مؤرخ حافظ إمام • الدين 
اليل،على المقياس، روضة في ه ينفوخلا الناس، اعتزل منة أربعين ئبغ ولما سنوات( حمس 
•*١(.١ n/ للزرمملي الأعلام انفلر: كتبه. أممر وألف 

(,٩٦)ص والعوائد اليع من المساحد إصلاح )٢( 
(.٤٠٤)ص الماحي بأحكام الماحي إعلام )٣( 
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٠٣ الأول اسءت ٠ ٩
الإداريبالجاف المتعلمة النوازل 

لتمهيد:ا® 
عشرةمحن يتكون وهو للمكتب؛ الرئيس المكون هو الإدارة مجلسي يعتبر 

الوزارْرا،•محل من المحددة الشروؤل فتهم ثنوام أشخاص 
والدعويةالعالمية المكب شؤون جمح على بالإشراف المجلس ؤيقوم 
،!أهمهار ومن أهدافه، تحقيق شانه من ما كل في والنظر والمالية، والإدايية 

للمكتب،.السنوية العمل حهلة إقرار — ١ 

ماوحل التزامالت،، من عليه ما وتأدية حقوق، من للمكتس، ما استيفاء — ٢ 
خارجية.أو داخلية مشكلات، من الكتب، يعترض 

اJكتب،.بأعمال للقيام اللازمة الإدارية اكثكيلأت، اعتماد - ٣ 
والمالية.الإداؤية وأعماله الكتب،، وبي لمنالكاملة والتابعة الرقابة — ٤ 

يبتعدوأن الإدارة، مجلس أعفاء اختيار ش والاهتمام الخناية فينبغي ولهدا 
عنالفقهاء تحديث، وقد مخذلأ، أو ءائا يكون أو الدعوة، يخدم لا من كل عن 
الجهاد•سير يممحا من كل مغ 

فلورده، حؤج، فإن الجيش، في الخروج من المخيل يمتع ١١ت الووى قال 
يخوفإمن والخيل سلبه، يستحق لم كاما، قتل ولو شيئا، يستحق لم قاتل، 

،ذللث، ونحو بهم، لنا محتاقة ولا صعيفة، وخيولنا كثير، عدونا ت يقول بأن الناس، 
،.والخائن١٠ل المرجفط معناه وفي 
ريمالمادة التنظيمية، اللائحة ت ينفلر الإدارة مجلي عفو في توفرها الواجب، الثروحل لمعرفة )١( 

(١٧.)

(.٤٤٢اممالمنر٧/ روضة )٣( (. ٢٢)رقم المائة اللائحة، )أ(ذظر: 
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الإدارة.مجالس ريس ه

»يوالعاملين المجلس أعضاء على شرعيا أميرا يعتر الإدارة مجلس ربى إن 
هناعةعلى الدالة الأدلة لعموم يالمعروف؛ عته هنا فتجب هذا وعلى المكتب، 

مير.أل١ 

الذينالمؤولين هناعت حكم عن تعالى الله رحمه عثيمين ابن الشخ مثل وقد 
الجمعيات؟لثعينهم 

بماالتمشى يجب فإنه الأمر، ولي نل من التقليم هذا كان ®إذا ت ظه فأجاب 
إذاوأما الله. معصية غير في هناعته تجب الذي الأمر ولي عن نائب لأنه يقول؛ 

أميرهمهوا كون أن رمحوا إن فهزلأء فيه، للحكومة علاقة لا داخليا تقليما كان 
.٢٢محناعته٠٠^يجبا فلا يرضوا لم ؤإن واجبة، عته ١١٥

والمساتلالنوازل أهم عن المللبإ هذا في ~ وقوته الله بحول ~ ومحأتحديثا 
٠المكتب إدارة يمجلص المتعلمة 

المهكتب.إدارة مجلس أعضاء على الدعوة تعتن ا؛ذول: لمسالة ا. 

الجملة.ق الدعوة حكم أولا؛ 

وثل،، وجوبهال على يدل مما ؛الدعو؛؛ لأمره ا الكثيرة النصوص جاءيت، لقد 
الأمروجوب على تهلا؛ق ®وتد النووي• قال • ذلكل على العلماء اتفق 

منأيصا وهو الأمة، ؤإجماع والسنة الكتاب المكر عن والنهي بالمعروف 

إحياءجمعية خاصة عندنا المنطقة فنونع خاصة، بالتنفليم عندنا الدعوة ؛خصوصي •' السؤال نمن ر0 
تولمإلى يرجع هن-ا والزول، ٠—رول،ج لها نطعة وكل نطع، عدة ير ثونع ■منا اكراث،، 

واجبةطاعته هدا المؤول هل ت هتا نالوال C وغيرْ دروس ناحية من • دعوي كتتغليم ، منه أعلى 
لا؟أم 

(.١٣ا/ • )٤ الفتوح اuب، لقاء )٢( 
(.١٢)ص عتيمين ابن للشيخ الله إلى الدعوة في رسالة ت يتفلر )٣( 

(.٣٠٦الدين)آ/ علوم )؛(إحياء 
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التالي:الشيم من د لا لالدءوة انمي الوجوب حالة ولتوضيح ه
الأنها بمعنى فكرية؛ أو بدنية كلمة فيها ليس التي الدعرة الأول' المم يا 
متخصص.شرعي لعلم بمحتاج عمل أو شاق لعمل تحتاج 

تعالى،الله إلى يدعو أن عينيا وجوبا ملم كل على بمحب الحالة وهده الحكم: 
.بالمعروف. ®الأمر مفلح: ابن قال غيره. المهمة بهده يقوم من يوجد لم إذا 

فرض• المكر• عن والنهي 
يشه(\ى.لا حنث الجاهل من للعالم »ويل قال: أنه ه الشى عن حاء الدليل: 

العالمعلى واجب الجاهل تعليم أن ®فلولا أحمل.: الإمام قال الدلالة: وجه 
تعليمه.ترك وُي عنه، الكون في الويل له كان ما بتْلوع: وليس وفريضة، لازم 
فتتعليمالفرائص. ترك من يواحد إنما التتهلؤع، ترك من يؤاحذ■ لا تعالى والله 

فريمهءرم.الجاهل 
والمهىبالمعروف الأمر وجوب على الا-الة بالنموصن كذلك يستدل أن ؤيمكن 

الأمر®ومن : العربي ابن نال • منهانؤع الدعوة إن حيث المنكر، عن 
،.المخالفينءل على الحجة بإئامة الدين نمرة المنكر عن والنهى بالمعروف 

منيحتتاج لا العمل فهدا للإسلام، الكافرة المنزلية العاملة دعوة ذلك: مثال 
أنالكفيل على فيجب هذا فعلى العلمية. أو البدنية الكلفة من مزيدا الملم 

(.١٠٧)ص المقدسي مفلح لأبن الشرب الاداب ( ١ ر 
(.٢٤)ص الصلاة رسالة ت كتابه في أحمد الإمام رواه )٢( 
(.٢٤)ص احمد للإمام الصلاة رسالة )٣( 
الاشساليالمعافرى محمد ين الله عبد بن محمد هوت ه(،  ٤٥٣~  ٤٦٨)الغزيي بن بكر أبو )٤( 

المشرفإر ورحل في؛•سلة، ول- الخ-ث■ حفاظ من ماض، المرن: بن بكر أبو المالكي، 
والأصولوالفض الخوث ني كبا وصنف اثمين. علوم في الاجتهاد رنة وبلغ الأدب، في ومع 

الأعلامإ انظر • بها ودفن قاس، بقرب ومات اثيية، قضاء وولي ■ والتارخ والأدب والضر 
(.٢٣•مرك،لي)ا■/ 

(.٣٨٣)ا/ المرئي لأبن القرآن أحكام )٥( 
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٠للإملأم عوها يد 

لعملتحتاج أنها بمعنى فكرية؛ أو بدنية كلفة فيها اش الدعوة ^١٠٠ ١٤١١شم ا٠ 
موصل.شرعي علم أو شاق 

للمكب،اليومي بالحضور الالتزام أو العلمية، المحاصرات إنامة ذلك؛ مثال 
ذلك.وغير والمخيمات الملتقيات إقامة أو 

أمران:بالكلفة والمراد 

يكونواأن يتبعي ررالدعاة : الجوري ابن فال ٠ علم ننادم إلى تحتاج أن الأول• 
فيهالناس يمض يتوب والعالم علماء. كلهم الحلق وليس إليه، يدعون بما علماء 

عنبعض(\ى.

لكيالأمر؛ ولي من إذن لها يشترمحل حيث مؤسسي، عمل إلى تحتاج أن اكانيت 
أحد،بكل يليق لا الأمر؛المعروف، إن ُدم • القرطي قال فوصى• تحمل لا 

والحبسرأيه، إلى والتعزير إليه، الحدود إقامة كانت، السالهلانإذ به يقوم ؤإنما 
عالماتويا صالحا رحلا بالية كل في فص< والتغريب،. والنفي له، والإطلاق 

زيادة*لغير من وجهها على الحدود ؤيمضى بدلك، ؤيأمره أمينا 
عنالإ!.؛ مضل يكفي من به قام إدا كفائي، واجّت، المم وهدا الحكم؛ 

الا؛ين■
يفدربما الدعوة من يقوم أن عليه يجب، الأمة من واحد وكل  ١١تيمية؛ ابن محال 

ماوأما . به يطالب، لم عجز وما ، عنه مضل غير0 يه قام فما ، غيره به يقم لم إذا عليه 

شيالم الجودي محمد بن علي بن الرحمن مد ص: ه(  ٠٩٧- ه )٨• الجودي بن الفرج أبو )١( 
ببغداد،ورفا،، مولدء التمسانيف. كثير ، الحدين، و الثارخ في عمرء عائمة ت الفرج أبو اJغدادىإ 

للزركلي)V/الأعلام ت انفلر • مصنف، مائة ثلامحنج نحو له . محالهامن الجوز( )مشرعة إلى بته ون
٣١٦.)

]آله ألم إل أق م؛،محو تعار؛ توله تقم عند ( ٢١٥)ءس الجوزي لأبن المتر زاد )٢( 
١[.؛•عراي: 

V؛(.ال؛نرطي)؛/ فير )٣( 

-٧٩ -



بمايقوم أن هدا على يجب ولهدا به؛ يقوم أن فعليه عليه ثائر وهو غيرْ به يقم لم 
وبحبتارة ذلك بحب الأمة على الدعوة نقطت وقد • هدا على يجب لا 

واجب،فثاهر عمل إلى وهذا الواجب، اعتقاد إلى هدا يدعو فقد أحرى؛ غيره 
الومخلمح، تارة الوجوب مح، يكون الدعوة فتنوع واجب؛ باض عمل إل وهدا 

علىفرض لكنها لم؛ مكل على تجب الله إر الدعوْ أن بهيا تض وقد • أحرى 
غيره،به يقم لم إذا عليه يقدر ما ذللت، من الممن الرحل على يجب ؤإنما الكفاية 

الرسول،به جاء ما وتلغ المنكر، عن والنهى بالمعروف الأمر شأن وهذا 
هانفالدعرة أن بدلك شين وقد والقرآن• الإيمان وتعليم الله سبيل فى والجهاد 

،.١١النكر«عن ونهى بالمعروف أمر 
المحقوأعف آئير؛ت إث، ئذ-ءوف أق ^٢ ت تعار قوله ذلك ودلل الليل؛ 

.١[ • ٤  ٠٥١١١بم>اد: ]آو < .٠٤هم وأوكلئ، آلمنكر عير ويخمون 
الأمرينأن ومعناه للتبعيض، ءؤمتآؤ؛ه قوله فى )من( راو القرطىل قال 

علماء.الناس كل وليس علماء، يكونوا أن يجبا 
كدللث،.كلكم لتكونوا والمعز: الجنس، لمان ونل: 
عنوالهي بالمعروف الأمر أن على يدل فإنه أصح، الأول القول قلت؛ 

ذإن ااؤآةن.ن بقولهI تعالى الله عينهم وقغ. الكفاية، على فرض النكر 
عنمهونف ألنكت عن ويهؤأ أتغثؤف ؤأمئيإ ^•==٤^ ؤءامأ أد_امإ آدبي، 

الاسكل وليس [، ٤١ ٠٥١١١؛ ]١٣أ*لأموني.٤< 

(.١٦٦)ا(مجموعاكاوى)ها/ 
القرطي:الله، ب. أبو الأندلس، الخزرحي الأنصاري زح بن يكر أبي بن أجمد بن معد عو: )٢( 

رفيحصب ابن بمب واستقر النرق إلى رحل • ندطة اعل من • متمي صالح ■ المفسرين كاد من 
انظر؛القرآن. لأحكام الجاهع كتتيه؛ من هدا  ٦٧١منة! فيها، وتوفي بمصر( أّيوءل، شمالي 
(.٣٢٢)ْ/ للزركلي الأعلام 

(.١٦©)إ/ القرطي شم )٣( 
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حالات:في المم هذا وبمعن 0
بالمعروفءءالأمر العربي؛ ابن قال بقدراته. محروقا الملم كان إذا ~ ١ 

ضرةالمكر عن والنهي بالمعروف الأمر ومن كفاية، فرض المكر عن والنهي 
منالمرء عرق إذا عين فرض يكون وثل الحالفين. على الحجة بإقامة الدين 
،٠منه،،ل ذللث، عرق أو يالجا.ال، والاستقلال الطر صلاحية تفّه 

فاحابالدينية، الخام، عن الملم حللبة عزوف عن باز ابن الشيح مثل وقان 
أنالدين، في والفقه اللم أهل من إلته الحاجة دعمتنؤ من على ررالواحب، ظه: 

وأشباهالله، إلى والدعوة والحهلابة واكريأ.رإ القفاء من الأمور لأن يمتثل؛ 
ولمعليه، وجبنن، المؤهلين، من أحد على تعينت، فإذا ، الكفاياُت، فروهم؛ من، ذللث، 

الوأنها كفي، أته فلهر من هناك أن قدر لو ثم والامتناع. منها، الاعقزار يجزله 
عنسبحانه الله ذكر كما الأصلح، ينظر أن له فينبغي الخألة، هده عليه تجب، 

آُلأرمراعفي، نعفي .آ^٥١^( ممرن ّلث، قال أته واللام، الصلاة عليه يوسم، 
ءلل٣إذللشر، توليه قي المصلحة رأى ن هه[ا الأية ]يونف: ه عليرحفيفل. إؤ، 

تللإصلاح ؤللبها الناس، أقفل هم والأنبياء كريم، ورسول نى، وهو الولاية 
الحق،١٠إلى ؤيدعوهم مصر، أهل، يصلح 

ابنالشخ ذكر وقل. عليه. واجبا لمى دعوي مشرؤع في الملم يبل.أ أن — ٢
بغيرأعمالهم تكميل الممال على أن ت الكلية ارع الثّأحكام من أن ثةِفي سعدي 

)٣(
•مص، 

صورومن، ، الكفائي، الواجب تحمل، في، الملمين، •م، لينوب ه نفيقدم أن ~ ٣ 
الإدارة.مجلي في للا.حول ه نفيرشح أن ذلل؛، 

أصولمقتضى هو كما فيه بالشرؤع إتمامه يلزم الكفاية فرض أن على بناء وذللئ، 

(.٣٨٣)ا/ انمريي لأبن القرآن أحكام )١( 
(.٢١٥/ TV)■باز ابن ك1ومح، .جموع )٢( 
(.١٦٤)ا/ القرآن تفسر خلاْة ر المان اللطف تسر )٣( 

٨



منبأن ت ذلك على واستدلوا . والحناJالةل الشافعية عند وقول والمالكية، الحنفية 
جهمحن•س وذلك الغير، حق به تعلق قل الكفاية زض في شيع 

يتمهلم لو لأته الفرض؛ بهذا التتكاليف عنهم أسقهل أته جهة من الأولى• الجهة 
عيرهحق به تعلق ما إط-ال ذلك، على لترت—، 

فمنالدعوة، مخرجات من الاستفادة في حق لهم الناس أن ١ك١نءةت الجهة 
بحقأقر س أن تقرر وقد المخرجات. هدْ س الناس حق به تعلق فقد تحملها 

عنه.الرجؤع له يجز لم الماس س لأحد 
ذلك،يكون رروقد بانت ابن قال القادر. على يتعين فإنه أحد يه يقم لم إذا ~ ٤ 

بالمعروفكالأم سواك؛ ذلك يودى س فيه ليس مكان في كنت، إذا عين، فرض 
قوماأن الإمام مجلس إلى ارتفع رءإن الجوينىل٤،; وقال ،. لالمنكرا؛ عن والهي 

وحملهمزجرهم الكفايات فروض س فرصا يعهللون الإسلام أقطار س قتلر في 
ءااىالقيامبه((لْ،.

وكثرةالدعاة، قلة بانت ابن محال الدعاة. ومحلة الجهل غلبة عند ~ ٥ 
كلعلى عين قرصن الدعوة تكون ~ اليوم كحالنا ~ الجهل علبة وعند المنكرات، 

طاقته((^٦،,بحب واحد 

•، ٨٦)ص أصولية دراسة إتمامه. لزوم في به المأمور في الشرؤع أثر ت بحث في المسألة تنظر ( ١ ) 
أصولية.دراسة إتمامه لزوم في به المأمور في الشرؤع أثر بحث في المسألة تنفلر )٢( 
(.٢٢الدعاة)ص وأخلاق الله إلى الدعوة )٣( 
أبوالجويتي، محمد بن يوصف بن الله عبد بن الملك عبد هوت — ٤ ١ )٩ الحرمين إمام )٤( 

فيولد الشافعي. أصحاب من الماخرين، أعلم ت الحرمين بإمام الملقب الدقن، رض المعالي، 
المدينةإلى وذهب • ستين أرع جاور حتحح فمكة إ بغداد إر ورحل لمابورا نواحي س ١ جوين 
®المدرمةالخللث، الوزير له بى نيسابورا إلى عاد ثم المذاهب. محنرق ودرس،جامعا فافص 

والتياثالأمم غياث ت منها كثيرة، مصنفات له ٠ الخلماء أكابر دروسه يحضر وكان فيها. النظامحية٠ 
(.١٦٠)ة/ للزركلي الأعلام انظر: الفقه. أصول في والرهان الغللم، 

(.٩٨)حس الجويتي للإمام الظلم، التياث في الأمم عيان )٥( 
(.٢٤الدعاة)ص وأخلاق الله الى الدعوة )٦( 
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هدافي حاليا فليس ~ كان أينما ~ بيته في قاعد كل أن اعلم ١١ت الغزار وقال 
علىوحملهم وتعليمهم الناس إرشاد عن التقاعد حيث س منكر عن الزمان 

فيفكيف البلاد، في الصلاة شروؤل ر و\لشوع جاهلون الناس فأكثر المعروف. 
الناسيعلم فقيه البلد س ومحلة مسجد في يكون أن وواجب . والبوادي. القرى 

لفرضومخ عينه فرض من فرع فقيه كل على وواجب • قرية كل ر وكذا دينهم، 
والأكرادالعرب ومن السواد أهل من بلده يجاور من إر يخرج أن الكفاية 

الحرجمضل واحد الأمر بهذا قام فإن . • ثرعهم وفراتض ديتهم ؤيعلمهم وغيرهم 
الصلاةثروط• عرف عامي وكل • أجمعين. الكافة الحرج عم ؤإلأ الأحرين عن 

لإثم٠؛ا في شريلئ، فهو ؤإلأ ، غيرْ يعرف أن فعليه 
فقديختلف، نسي أم كفاية فرض وكونها عين، فرض كونها أن يعلم راوبهذا 

إلىيالنسسة وسة أشخاصى، ؤإلى أقوام إلى يالنبة عثن فرصي الدعوة تكون 
وكفىبالأمر قام من مكانهم ور محلهم ر وجد لأنه أقوام؛ ئر أشخاص 

منأحدا يعتن أن الأمر لور نجوز الدعوة؛ على الأم ور عينه من - ٦ 
■نمه اين ل قا . الناىس ممالح لتتقم وتعلمهم النامحي دعوة بتولي رعته 

فلهلأجله، مكان إر بالسفر ويأمهم طائفة على الجهاد يوجب أن للأمام وكما ١١
بالولايات.قوما ويآِ العلم، بتعلم قوما ؤيام ذلك؛، على يعين بما يأم أن 

فيماطاعته تجب العلءل وغير معصية، أنه يعلم لم فيما طاعته تجب العدل والإمام 
الحبةعلى السلهلان ولاه ررومن ت مفلح ابن وقال كالجهادا،ل طاعة أنه علم 

ذلك((لْ،.فعل عليه تعين 

(.٣٤٢)T/ الدين علوم )ا(إءيا، 
(.٢٤)ص الJءاة وأخادق الله إلى الدمة )٢( 
(.١٣٤)ص المملوب لأ'ءمال القي الأحك١م يفلر: )٣( 

(.١٩٦; ٢٩الخاوي))؛(مجموع 
(.١١١)ص المةا.ّي مفلح لابن الثّرعية الاداب )٥( 
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أنعلى تنمى الدعوة لمكاتب التتفليمية اللائحة أن القول هذا يرمح ومما — ٤
انقالهيعتبر ا حالكتب، عمل منهلقة فى تقرا م الإدارة مجلس عفو ؤكون 

لالعضويةأ، _jlbدواعي من أحرى لمنطقة 

عينيا.وحوبا بوحوب القول على يرتب ما ثالئا؟ 

الإدارةمجلس أعضاء على عيتيا وجوبا واجبة الدعوة بأن القول على يترتب 
•منها أمور 
عليهيجب بل الإدارة، مجلس اجتماعالتا حضور عن التغيب له يجوز لا — ١ 

بحضورإلزامه على التتفليمية اللائحة نصت وقد عذر. من إلا الحضور 
منعير يدون متتالية اجتماعالت، ثازثة حضور عن تحلفه وأن الاجتماعات، 

للعضويةرفقدانه دواعي 
ومهامأعمال من به كلم، بما يلتزم أن عليه يجب أنه ~ ٢ 
أنفإما بعناية، أعضائه احتيار يتم أن يجب فإنه ولهذا وسعه. في ما بذل — ٣ 
داعمينيكونوا أن ؤإما النشأة، حاجات تقضى أيديهم وعلى وجاهة لهم تكون 

ذللث،لبغير أو بالمال أو بالأفكار 
ا؛دْكمأ.وحول مع المكتب قيادة ق الاستمرار الثانية: لمسألة ا. 

نفساستمرار يرى الدعوة لكاتب، الإدارة مجالي بعفس في التاهلر إن 
روىتحمل جديدة لقيادات الفرصة إتاحة وعدم ،، طويلةل لسنوات القيادات 
يوديقد بل معينين، محس شخا بأ وارتباطه المكت—، شخصنة إلى يودى مما متجددة؛ 

الدعوة.لمكاتب التنفلممية اللائحة من و)أ،ا( ( ١٥)رقم المادة في كما )١( 
)\(كانىالادة)وا(.

(.١٨)رقم المائة قي كما الإدارة مجلس عضو يلزم ما التتنليمتة اللائحة بينت وقد )٣( 
.( ٦٥)ص الخيرية المنشآت فى القيادة )٤( 
والخؤسساتوالجمعيات المنهلمات في الإدارة لمى مجا ينظرن الامتمرار هدا أساب لمعرفة )٥( 

(.٨٠)ص الخيرية 
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المكتبإنتاحية صعق إلى الأحيان من كير قي الاستمرار هدا 
فلاولهدا العاملين، الأفراد ، وصعققوة على مبية وصعقه الكب قوة إن 
متقنين.عاملين أفراد بوجود إلا أهدافه يحقق أن للمكتب يمكن 

الكماءةذوى إلى الأعمال إمناد على بية الإملأم في التوظيف سامة فإن ولهدا 
واهوْ)أ(:

ا.الaكماءةر معيار أولا: 

وحنعليه ارالقدرة ت هى الش العمل كفاءة هنا؛ يالكفاءة والمقصود 
مريقه؛ا

وإلكت تعالى قوله في كما ذلك فى للكفاءة دقيقا معيارا الإسلام جعل وقد 
أنيجب أنه علم ررا قالالقرافى . ٢[ ٦ الأيأ ]القنص: أزياه آلمي آستمق من •غر 

دونه((هو من على ؛مصالحها أقوم هو من ولاية كل في يقدم 
الأنسب.قدم ؤإلأ المقصود، يكون الثخصن فى الوصفين هدين اجتماع فعند 

بنعمر كان ولهدا قليل؛ الناس فى والأمانة القوة اجتماع ٠٠ت تيمية ابن يقول 

(.٨٠رصي الخيرية والمؤسسات والجمعيات النذ؛ل-ات فى الإدارة مجالس )١( 
(.٢٢٢الدعوية)ص المؤنسات إدارة يطر: )٢( 
أموالينفلرت الخيرية المومسسات في العاملين اختيار في الشرعية الضوابهل معرفة في لالآاستزادة )٣( 

فيالوارد تنمية في الشرعية الجوانب يعنوان وورقة ٠ بعدها وما ( ٣٢رصي الخيرية الجبمعيات 
-اعالالسنوي اللقاء صمن السهلي، أحمد للدكتور والمالية( رالبشرية الخيرية الجمعيات 
الشبكة(.على منشور ر الشرقية المتهلمة فى الخيرية للجمعيات 

(.٧٩١اوسجمالوبلرآ/ رة(
عياءمن المرافئ: انمنهاجي الدين شهاب العاص، أبو الرحمن، عبد بن إدريس بن أحمد هوت )٥( 

رأنوارمنها والأصول، الفقه فى حليلة مصنفات له , والوفاة والنشا الولد مصري لخية،وهو 
والإمام،القاصي وتمرق، الأحكام عن الفتاوى تمسز في والأح\كام الغروق، أنواء في الموق 

(.٩٤)ا/ لتزركلي الأعادم انظرت ه(.  ٦٨٤)سنة توفي وعترها، المالكية، فقه في والذخيرة 
(.١٥٧لاقرافي)أ/ ١لفرويى )٦( 
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ييفالواجب الثقة. وعجز الفاجر، جلد إليك أشكو اللهم • يقول نمحمحن الخهلاب 
أعظموالأخر أمانة أعظم أحدهما رجلان تمن فإذا • بحسها الأصلح ولاية كل 

٠١فيهاصررا وأقلهما ت الولاية لتلك أنفعهما فدم قوة■ 
الحاجةسترى فإننا العمر، هذا في المكاتب إدارة احتياجات، في الطر وعند 

والترتيبات،الإدارية، بالأنظمة الحمل من القيادة؛ صفات، فيه الذي القوى للرجل 
أو، رعي الالعلم صاحب، الرجل ٌن مله أكر المستقبلية، والتفلرة المكتبية، 
الله.مسل في الجهاد في الحال هو كما الديتي، الملاح صاحب 

توقال أملم، منذ الحرب، على الوليال بن خالد يستعمل ه الّم، كان *ولهذا 
الغركينءرأ،.عالي الله سيم، خالدا »إن 

ئريهرغ ثم قام — مرة — إنه حتى اللهمر. يتكرم ما يعمل كان قل■ أحيائا أنه ْع 
جذيمةبمي إلى أرمله U خالدلأم صل مما إلك أبرأ إلي راللهم وقال: المهاء إلى 

منبعمى عليه وأنكرْ ذللث<، يجوز يكن ولم ثبهة، بنؤع أموالهم وأخذ فقتلهم، 
يقدمهزال فما هذا و«ع أموالهم. وصمن . الّك، دذاهمم حى الصحابة، من معه 
غيره٠١لمن الباب هذا في أصلح كان لأنه الحرب؛ إمارة في 

انمكتب.مدير حالات تانتا: 

حالتين؛من كفاءته عدم ْع الإدارة تولى الذي المكتب، مدير حالات، نخالو لا 
الكفء.الثدل يوجد ألا الأولى: لحالة اه 

٠الضرورة باب من فهو ، عيرْ وجود لعدم توليتثه يجوز الحالة هذه فقي 
أصالحكان إذا للضرورة الأهل غير تولية يجوز أنه ءومع تيمية: ابن قال 

ماالناس في يكمل حش الأحوال، إصلاح في عي الذلك، •ع فيجب، الموجود، 

(.١٥والرب)ص الراعي إصلاح يي الشرب الساّة )١( 
•٧(. ٩١برقم)صّحيحه، ني خزيمت ابن رراْ )٢( 
(.٤٣١٠٩).برقم زي UJااوخارى.مماب: رواء )٣( 
(.١٥)ص والرب الرام إصلاح في الشرب الساسة )٤( 
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توليةيي عذر يكن لم إذا القولين: ررمحل ت الماوردي وقال • منه؛' لهم بد لا 
قهلعاا(رانعقدت مريقا. أو غاسا الأفضل كان بأن . . . الفضول 

الأكفأ.البدل يوحد أن الئانية: لحالة اه 

أمرين:من المكب مدير يخلو لا الحالة هذه وفي 
عليه.الص للواجبات موديا يكون أن الأول• لأم ا٠ 

الفاصل.على المقفول تولي حكم مسألة؛ تحت ينا-رج وهذا 
فيحلاف فلا الفاصل، على الفضول لتوليه عير وحد إذا الراع• محل تحرير 

•وذلك توليته، جواز 

،.١^٠١٣إلى أقرب أو الماس في أملوع »كان بأن - ١ 
الفتةلأ٤،.كدفع عليه؛ إلا الكلمة تتفق لم إذا - ٢ 

كانفإن الفضول، تولية فى عذر يكن لم إذا • القولين ®محل • الماوردي قال 
قلعا،،لانعقدت , القلوت. إلى أقرب أو الماس في أؤلؤع كان بأن 

علىمها العلماء اختلف فقد عدر وجود ءٍر من الفاضل على المفصول تولية ما أ0 
قوين؛

الثافعيةلَا،بعتد وقول الالك؛ةلا"،، عند قول وهو الغ الأول؛ لقول ا- 

(.١٨المابق)ص المرجع )١( 
(.١٤٠أ/ نهاج)• الثرح يي الوهاج الجم )٢، 

(.١٤•١/ المنهاج)• نرح في الوماج النجم  ٢٣)
الكبيربالثممح المعروف الوجيز بشرح المزيز فح (، ٤٢ا/ )٠ الفتين وعمدة الُلالين روصة  ٢٤)

(.١٤٠ا/  ٠١المهاج شؤح الوهاج؛ي الجم  ٢٥)
(.١٣٩)y/ للخرشي خليل مختصر رح ث )٦( 

(.١٤•١/ )• المنهاج نرح في الوهاج الجم  ٢٧)
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أدكهم:
وفيعمابة من رجلا امتعمل )امن ئال: أنه ه الني عن روى ما ،: الأوول الدلل 

المؤمنيناءرأدوخان رموله وخان الله خان فقد منه لاه أرضى هو من ابة انم تلك 
تتوفرلم إذا ما على فيحمل صحته فرض وعلى صعقا، فيه أن الناقشة: 

المفصول*فى الأمامية رومحل ان
لزيادة٠راءاة الثاني: الدلل 

ومائرالصلوات إمامة فأشبه الإمامة، حد عن خارجة الزيادة تلك أن المناقشة: 
الدينيةالمناص، 

التقصيرروجود مع يفد الاجتهاد لأن الثالث: الدليل 
فيه.ميجتهل فيما العلم أهل يستشير أن له بل لازم، غير ذلك أن الناقشة: 

والناسيةّالمالكية^ الجمهورل^: قول وهو الجواز، الثاني: لقول ا- 
اإةلاً،،والحنا؛

٠السابق المرحع ( ١ ) 
أبيابن وأخرجه وصححه، ( ٧٠ ٢٣)برقم عباس، ابن حدث من المستدرك في الحاكم أحرجه )٢( 

يروى١سLيفياصفاءبرنم)ها،آ(وتال:وذكره ١(،  ٤٦٢)يرقم ( ٦٢٦)T/ اك في عاصم 
الثسحالحديث هدا وصعق (، ٢٤٧)ا/ للعقيلي الكبير الضعفاء الخطاب، بن عمر كالم من 

(.٤٥٤٥)بزنم ا/ح؛( )٠ الضعيفة الأحادث ّفلة في الألباني 
(.٤١٢ا/ )٢ التكسر بالشرح المعروف الوجيز بشرح العزيز فتح )٣( 
(.٤١٢/ ١٢)الكبير بالشرح المعروف الوجيز بشرح العزيز فتح )٤( 
(.٢٦لوقرافي0ا/ الذخيرة )٥( 
مقتضىلكن للخنفية صرج نعس على نقف ءأولم ت ٢( ٩ ٤ الكويتية)٣٣^ الفقهية الموسوعة في جاء )٦( 

.الفاسقااتقاليد يجوز وكيلك عاميا القاصى يكون أن يجوز إذ المقفول تولية يجيز المذهب 
(.١٣٩)U/ للخر"شي خلل مختصر شرح (، ٢٦ا/ )٠ للقرافي الذخيرة )٧( 
.( ٩٢ا/ )١ المفتين وعمدة الطالبين روضة (، ١٤٠ا/ ).المنهاج شرح في الوهاج الجم )٨( 
;١١)للمرداوي الخلاف من الراجح معرفة في الأنصاف (، ٤٨٧الاراداُث،)٣; منتهى شرح )٩( 

١٥٨.)
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•، والرافُير ، النووي^ وصححه 
ض
منه،أكل وجود مع يولى لكن ه الصحابة من المقفول أن الأول؛ الدليل 

ينكرولم وتكرر واثتهر 
الصلوات،إمامة فأسه الإمامة، حد عن خارجة الزيادة ^^٠ لأن ^; ١٠١١الليل 

والقضاءالدينية، الناصب، اتر وّ

حتموجوبه يجبؤ لا أنه ذللث، في التأمل عند *والأظهر ،؛ الثاطل ابن فال 
•أئن، لأقوم ا وتقديم بها لأقوم ا غتر تقديم يجوز ل الصالح، بتللثج لأقوم ا تقديم 
امتصفلأته منهما؛ واحد بكل حاصل المصالح تللثج من المقمود أن ذللثج ودليل 

خاصة١١الأولوية وجه على إلا الأقوم لتعين وجه فلا لدللئ،، بالأهلية 
يربملأن يجبإ أنه إلا الثاني، القول هو — أعلم والله — والراجح اكرجٍحت —

بالمصلحة.

ذاتغزوة ش له العاص بن صرو ~ مجرة ~ الني. *وأمر ت يمنة ابن نال 
وأمرمنه. أقفل هم من على - إليهم بعثه الدين لأقاربه استعهلادا - الملأمل 

أبيه.ثأر ؤللبإ لأجل نيد؛ بن أسامة 
الأميرمع يكون لكن ف أنه مع راجحة، لملحة الرجل يستعمل لكن وكدللثؤ 

(.٩٢اوفتين)\ا/ وءمدةالطالض روضة )١( 
(.٤١٢الكب؛ر)؟ا/ بالشرح انمروف الوجيز العزيزبث.رح نح )٢( 
(.٤٨٧)r/ الإرادات متهى شرح )٣( 
(.٤١٣)آا/ الكبير بالشرح المعروف الوجيز بشرح المزيز فح )٤( 
سراجالقاسم أبو المش، الأنصاري محمد بن الل ب بن قام م: ه(  ٧٢٣-  ٦٣٢)الثاط ابن رْ( 

والثّاءل٠ والفرائض الأصول أقرأ بتة. بووفاته مولده مالكي، فقيه فرضي اين١لشاءلت الدين، 
علىحاشية رص البروق أنواء على الشروق إدرار • كب من . طوالا كان لأنه به عرف لجده لقب 

(.١٧٧مركالي)ه/ الأعلام اننلر: الفرائض. طم في الرائص ولحية المرافئ، فروق 
(.١٥٩)آ/ الفروق أنواء لحز الث٢ِوق إدرار الشامل ابن حاشية مع للئرافي الدوق )٦( 
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والأيمان®العلم قي منه أفضل هو من 
الدعوىللعمل والأفضل له الأفضل أن إلا منصبه في بقاءْ جائز كان ؤإن وهذا 

المصالحةعلى الشخصية مصالحته يقدم وألا منه، أفضل هو لمن بالعمل يتنازل أن 
اللهعبد ثل لما مؤتة غزوة فقي حنة. أسوة أفرم بن ثابت في له وليكن العامة، 

معشريا فمال! يجكأ أقرم بن ثابت أحدها الراية وسقعلت تمحقن رواحة ابن 
قامثم ، بفاعل أنا ما ت قال . أو0 ت قالوا منكم. رحل على اصعللحوا لمين الم

مني®؛بالقتال أعلم ُرأذت وقال• نمحقن الوليد بن حالل• إلى فسلمها 
الدورانمن ماع ®فلا السابقة حبراتهم من الاستفادة عدم يعي لا هدا ولكن 
تجاربهممن للاستفادة لهم استشارية مجالس ؤإيجاد بهم والعناية الوفليفي 

استعملفعندما نباتها. وعدم أفضالهم ذكر يجب بل ، بآرائهم® والاستنارة 
فقالهٍقن، الوليد بن حالي وعزل الشام على عبيدة؛محتقن أبا قؤقب الخْلاب بن عمر 

الأمةهذه )اأمين 1 يقول الله رسول سمعت الأمة، هذه أمين إليكم بعث • حالل- 
منسيف ررخالد I يقول الله.ؤ رمول سمعت ت أبوعبيدة فقال الجراح® بن أبوهميدة 

الضرهاارْلفى نعم الله، سيرف 
المكتب.قيادة في مقه,تا يكون أن الثانيت لأمر ا٠ 

فيجبالعمل، تولي في مرحل هو الذي القوة ، بوصفإحلال فيها الحالة وهذه 
علىميني العمل تولي، ُي، الأصل *لأن السكوت؛ يجوز ولا المنصب من عزله 

هذهتخهلي من الشؤع حذر وقد المناسيا. المكان في المتاسي، الرحل وضع 
،الضعفلباب وفتحا للمجتمع، وغشا للأمة حيانة حرمها واعتبر القاعدة، 
وفيعصابة من رحلا استعمل »من ق\ل: أنه و. البي عن روى وقد الإداري. 

(.١٦والرب)ص الراعي إصلاح في الشرعية المياسة )١( 
(.٢٧٩والمهانة)؛/ البداية )٢( 

(.٣٦٧الأبق)آ/انرجع )٣( 
١(. ١٧الخيرية)ص المشآت في القيادة )؛( 
(.١٢٩)U/ والهاية البداية )0( 
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وحانرسوله وحان الله حان فقد منه، لله أرصي هو من العصابة تلك 
اوؤض>ا،.رأ،.

يوم)اليوم ت قال عندما مكة نح في محمحت عبادة بن سعد ه الحم، عزل لقد 
يومهذا ولكن معد، وكذب الله رسول فقال الكعبة(، تتحل اليوم الملحمة، 

كالتألم،منه الراية حد نؤ أن وأمر الكع؛ة((لم، فيه تكسى ويوم الكمة، فيه الله مقلم 

فيه،نقصا الشخمن رد يعني ولا الإداري، التصحح حال في مهلل—، فالوضوح 
المكت_ارْ/يحتاجها الش الإدارية الصفات، فيه تتوفر لا فد إذ 

أوالتعيين عند أحدا نحابي ألا يجب، المشوية الأهداف، تحقيق أجل ومن 
نيئجتذر أبو سأله فعندما حنة. أسوة الله رسول في لنا تكون وأن العزل، 

وندامةخزي الهياهة يوم ؤإنها أهانه ؤإنها ضعيم، إنلئ، ذر أبا >يا ه! له فقال الإمارة، 
فيها«را"،.عليه الذي وأدتم، يحمها أخذ،ها من إلا 

لمنسئما لا الولايات، احتناب، في عفليم أصل الحديث، ءهذ.ا النووي• قال 
حقفي فهو والندامة الخزي وأما الولاية، تاللث، >، القيام؛وءلاتفعن ضعف، فيه كان 
القيامةيوم تعالى الله فيخزيه فيها، يعدل ولم أهلا كان أو لها، أهلا يكن لم من 

عفليمفضل فله فيها وعدل للولاية أهلا كان من وأما فرمحل. ما على وينا>م ؤيمضحه 

أبيابن وأخرجه وصححه، ٧( •  ٢٣)برنم عباس، ابن حديث عن انم.رك ني الحاكم أحرجه ( ١ل 
يروىونال،؛ ( ٢٩٥يرنم)الضعفاء في العمالي ورواه ١(،  ٤٦٢برقم)( ٦٢٦الستة)٦! عاصم»ي 

الشخالحديث هذا وصعق (، ٢٤٧)ا/ للعملي الكبير الضعفاء الخطابط، بن عمر كلام من 
(.٤٥٤٠المعتقة)•\ا\أابزنم)الأحادث  'مو الأJاني 

(.٣٥الخيرية)ص الجمعيات اعوال، ٢( 
(.٤٢٨بر^؛)•البخاري ٣(رواه 

واكءاية)؛/حمم(.البداية ؛(

(.٥٥الخيرية)ص نشات الالقيادة»ي ينظر؛ ٥( 
(.١٨٢٦برتم)مسالم رواه ٦( 
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والحديث...« الله يظلهم ء)بة ت كحديث المححة الأحاديث به تظاهرت 
ؤإجماعذلك وغير نور« من منابر على الممهلين ااإ0 . • هذا عقب هنا المذكور 

عليه({متعقد الخلمين 

عنعدل ؛افإن تيمية؛ ابن قال الخيانة. من يعتبر عنه والكون نولينته إن بل 
مراققةأو صداقة، أو عتتاقة ولاء أو ينهما قرابة لأجل غيره، إلى الأصلح الأحق 

أووالرومية؛ والتركية والفارسية كالعربية حض؛ أو محنريقة أو هب مجن. أو بالي، فى 
قلبهفي غن لف أو الأساب، من ذلك غير أو أومنفعة؛ مال من مته يأطها لرسوه 

نهيفيما ولحل والمؤمنين ورسوله الله حان فقد بينهما؛ عداوة أو الأحق على 
وآنمأمقت\ةإ ومحمترأ وألزنود آممت ■لإه' لأ ءاثثوأ قؤي0 تعالى؛ قوله في عنه 

.، ٢١٢٧الأيت زالأفال: .ه ع-يثوف 
الرحلوتولية عزله يجب بل الكفء، غير تعتن يجوز لا أنه والخلاصة: 

محله.التامست، 

والأىأيما. الإدارة مجالس في يقال فإنه الكتب،، مدير حق في آنفا ذكر وما 
تقضىأيديهم وعلى وجاهة لهم تكون أن فإما بعناية. أعضائه اختيار يتم أن يجبا 

أو؛الاللبالأفكار داعمين يكونوا أن ؤإما الكتب،. حاجات 
"حطورةإلى المه ينغى أنه إلا الأصلح وضع وجوب من ذكر ما كل رغم تحته؛ 
نتائجمن ذللث، على يترتب، لما الإدارة؛ مجلس أعضاء لجمع الآكامل التجديد 

ّالمابقين الأعضاء لدى المتراكمة الخيرة فقد في والخمثلة )الكتب،( على سلبية 
الأساسينفلامها في النص على الخيرية ات الومبعض تحرص ذللث، أجل ومن 

الأعضاء(،مجمؤع من ه/' ٠ التغيير بة نتتجاوز ألا 

(.٢١•الم)آا/ )ا(شرحاوووىءرم
(.٢٤٨; ٢٨الخاوي)مجموع )٢( 
(.٦٥)ص الخيرية المنشآت في القيادة ينظر! )٣( 
٠،٤ )ص الخيرية والمؤمحسات والخمعيات المقلمات في الإدارة مجالس )٤( 
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-هتء^سجا
للدعوة.والتخطيط التطوير الثالثة: لمسألة ا. 

التقلب،وكثرة التغير، بشدة تميز الذي العصر ^ا في الدعرة مكاني، نثأت، 
السياسةالصراعات واصيحمتا يل الثقافات، وتداخل الثعوب، تقارب ْع 

علىالتأثير أشد مؤثرْ والاجتماعية والقافية الفاكرية والتحولأت والافتمادية، 
الدعوة.مكاتب 

بهاالهوصن كيفية هو الدعوة مكاتب نواحه التي الأولويات أهم من فإن ولهذا 
ونجاوزهارالتحديات هد0 استيعاب سيل في 

الداخلمن البناء إعادة صرورة تؤكد المتتايعة والتحديات الضغوحل اروهد0 
أران:الغاية هده به نحقق أن يمكن  ١٠أمم وس أركانه«لأ،. ؤإحكام 

الدعوة.م،كاتب، ق العا٠لين نيتي به الدي التْلوير ^؛ ٥٢١

الغايةوبالؤغ الامتداد وهى: متقاربة، معان على يطلق اللغة: في اكطوير وه 
،•طورءال إلمحا طور من وررالتحول 

وهوواحد، معنى على يدل صحح أصل والراء والواو ®العناء فارس: ابن نال 
فىالنهاية الرجل اربلؤخ عند ؤيقال . زمان® أو مكان من شيء فى الامتداد 

أقصاه®أي الراء يكر وأطوييه أؤلوريه، فلأن بلخر العلم: 
أوالمجتمع تركيت، فى حديث، الذي التدؤيجى ®التغير هو• و)التْلور( 

.(٦)في4*را■،.السائدة القيم أو الطم أو العلأتاث، 

)صالدعوية الموات إدارة - ٣( )ص التطوير آفاق في روية الخيري ال-عوى الممل • ينظر ، ١ ل

•٢٣رص التطوير آفاق في رذية الختري الل-ءوى الممل  ٢٢١
(.٥٦٩)T/ الوسط العجم )٣( 
(.٤٣•)م اس .مايس )؛(

>ا(.)ْ(تهلباس)؛ا/
(.٠٧*)أ/ الوسيط العجم )٦( 
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وتحفزهم،العاملين تطم التي الشاميان مجموعة هي الاصطلاح؛ وفي ا—ا 
القياديةمهاراتهم وتحن وتفكيرهم، بمستوياتهم وترتفع قيمهم، وتثري 

يتبعونهالالتي والأساليب 
الدعوة.مكاتب روية نبني به الذي التخْلبط الثاف؟ 

أمرفي يفكر كان إذا الأرض، في يخهل فلأن ت ؤيقال اسة: في التخطيط وه 
ويقدر0.

الهلريق،I والخلل حطوؤل؛ والجمع الشيء، في المتهليلة الطريقة الخهل; 
حهلهلت<تقول التهلير، ت والتخهليهل شيئا؛ عنه تفللم ولا الخهل ذلك الزم يقال 
سهلرات،رى.أي: ذنوبه عليه 

والأنشهلةائل الوسوتحديد الأهداف، تحديد عملية راهو الاصطلاح: في وه 
التكاليف،وبأقل محددة، زمنية فترة حلال بلوغها، فى سماعي الش والأعمال 

لاقتماديةا للتواحي مدروسة حملة )روصع على: يهللق وقد ا<ل الممكنة 
للدولة((لوغيرها والإنتاحية والتعليمية 

تشوفالمستقبلية الدراسات، إن حيث، المتقثالية، ات الدراسبقه توالتنخطيهل 
التشوفنتائج بتوظف يقوم حث لاحقة حتلوة فهو التخهليهل أما واسممللاع. 

الدعوةض التنبؤ أهمية لنا تفلهر هتا ومن ، والأستهللاع 
بمل— نحمق سوف فالها والتخطيط للتطوير ١^١^؛ باستعمال فوائدهما؛ 

تعالى:الله توفيق 

إذابمٌما الله ررإن ه• قال المرجوة، النتائج أقفل تحقيق هو الاتقان: ~ ١ 

٠ير ييتصرف ( ٢٢الامايمي)صن العمل في وأهمسته التدريس، ، )١ 
(.٢٨٧)U/العرب اد، )أ(ل

•( ٢٤٤/ )١ الوصيهل المعجم ( ٤ ) (. ١٦٠)حس العامة برامج وإدارة تخهليط )٣( 
(.٢٠٦رص الإّلأمة لاااوءوْ وأممتها تقبلة المات> الدرا,ينظر: )٥( 
(.٧٣)ص الدءو؛ة انزات إدارة )٦( 
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٢.طتهءر أن عملا أحدكم عمل 
حيثالتكاليف، بأقل النتائج أقفل إلى الوصول يتم يحسن، ،؛ الترفيدل— ٢ 

والجهدا،والمال الوقت، في ررالترشيد يتحقق 
التدرس_،وؤلراتق بأساليب الجاد ارالأحد إلى الدعوي العمل احتاج ولذللثح 

هذالمتْللثارت، ستجسي، أن يستهلح حش صحيحة؛ نظرية أمحي على القائم العلمي 
إلىتصل أن استهلاعتا الش الكافرة الأمم من غيرنا ونجارى المعقدة، العصر 

والتواصلالجاد التدري_ج منها أمساب، بجملة لأحدها الرقى من عاليه درحايت، 
كلهالأ؛،.الحياة مجالات، فى 

التوفيق:وبالله باختصار، — أحكامهما عن أتحديث، لعلي هذا بعد وه 
والتخطيط.للغنملوير الشرعي التاصيل أولا: 

أمرانلْ،:.والتخطط لكطوير الشرعي بمصي؛التأصيل 
فيوهلريقته والتختليهل، التمحلوير بأمر الإسلام عناية جواب، عن البحث، — ١ 

دنياْفي الإنسان ينفع ما بجمع غنية الإسلام ثريعة رالأن وذللث، معهما؛ التعامل 
ويما. والوقتيةاا والفعفإ الخهلآ من سالم إلهي مصدرها بأن وتتميز وآحرته، 

الوسائلمن فيه ما فان منه حذر إلا مرا ولا عليه، دل إلا حيرا يترك لم الإسلام أن 
الدراساُتخمناهج تدركه لم مما دقة وأكثر أثرا وأوقع نفعا أحدى هو ما والأساليب، 

.تخريجه سبق ( ١ ) 

(.٢٠٥)ص الخيرية الجميات أموال ينظرت ت للأستزادة )٢( 
(.١٣٣)ص الخيرية المشآت في القثادة )٣( 
٩(.)ص الإسلامي العمل في وأهمتته التدرب )٤( 
(.٣٤٥)حس الإسلامية للدعوة وأهميتها المستقبلية الدرامات ينظر؛ )ه( 
.السابق الخرحع )٦( 
(.اuبق)ص٣٤٣المرجع )٧( 

٩٦



يتوافقما على للأنصار والتخطيهل التطوير في الغربية التغلريات في النظر — ٢
-يخالفها ما ؤإلغاء الشرعية، لنصوصى اح 

إهمالالعقل من فليس يحتة، دنيوية دراسات الغربية الدرامات أغلب إن ®إذ 
جديد١٠أمن والبدء وتجاوزها وأبحاثهم، والشرق الغرب جهود 

لماالشرعية يالصوصن الاستدلال على الاهتصار هو الشرُص التأصيل فليس 
ينالجمع من لأيد بل الشريعة، مع يتعارض لا أنه ويان الغرب إليه توصل 

القرآن.س الأمل الأول: ص ه 
التخطيط.— أ 

يدلومما ودنياه، دينه في للعبد صلاح فيه ما بكل حاء حياه، منهج القرآن إن 
منهاكثيرة نصوصي التخهليهل لمبدأ القرآن تني على 
منالناس نجاة فى سببا كان الذي وتخهليهله يوسف نمة فى جاء ما س ١ 

واكؤلأ،االتخطيْل. بمبدأ القرآن عناية عار الشواهد أكبر ص فهذا الهلاك. 
حيث[، ٧٧ام ]النمص: آلن.ياه< ثحى صبسك ثنتح ت تعار قوله ~ ٢ 

عيبالالله أمره الذي نصيبه على يحمل لكي الإنسان يخْلط أن ذللئ، يستلزم 
لتحصيله.

التهلوير.— بح 

ومحاتلس المملوير مصهللح يعه ما كل تحمل كلية بقاعدة القرآن حاء ولقاد 
شسإهما سغروأ حئ مؤم ما تغث لا أممت ؤيك ت تعار قوله دهم، يإجراءات 

[.١١ام 

(.٣٤٥)ص الأسلأمة للدعرة رأسها سبليت الدراسات )١( 
(.٩١)ص الدعوية .ات اوؤّأدارة يفلر: )٢١( 

-٩٧ -



ا1لإء^ئ5ه
السوية.الميرة من التأصل ١^^،؛ لمع اه 

اكخهليط.— أ 

تذلك أمثلة ومن للمممل، بالتخهلْل خاصة عناية و. الني أولى لقد 
المدينة.في للمجتمع الأمنية الحماية لتوفير هؤ الني فعله ما — ١ 

المهاجرينبتن وآحى والخزرج، الأوس من الأنصار صف وحد حنثا 
الجبهةتمامك إلى أدى مما واليهود؛ الملمين بين معاهدْ عقد ثم والأنصار، 

فىالخوينةرا،ءالداخلية 
والعدرآ،.٢-الإحصاء 

أهمومن للتخهليهل، مابقة خهلوة هي المستقبلية الدراّأات أن بيان ٌيق وقد 
عنايةهؤ للض كان وقد الإحماء، هو' المستقبلية للدراسات الرئيسية الأمور 

بالإسلامتلمظ من لي ))اكتبوا المي.: قال قال; ه حديقة فعن الجانب. بهيا 
٠، ر رحل وخمسمائة ألفا له فكتبنا ، الناس(( من 

فييغرس ذلك إن حين، الاستخارة، دعاء نه للمحاية ه تعلمه ~ ٣ 
المعتبرة.الأسباب وبدل التروي بعد الأصإلأ على الإقدام عدم النفوس 

اكلوير.— ب 

يتنقلكان بل واحدة حالة على هي الصحابة يترك لم ه فالني التْلوير وهكذا 
•ه سهم تعامله في جلثا ذلك يفلهر طور، إلمح، طور من بهم 

يلي:ما السيرة في التهلوير شواهد ومن 
ءلمالرحلة: فهده الأفراد، وتربية بتكوين اهتمت المكية الرحلة أن ~ ١ 
وتكوين®تربية مرحلة كانت ما بقدر تشرع مرحلة تكن 

(.٤١٩)صن الإسلامية لالدعو0 وأهميتها المستملية الدراسات •' ينظر للتوسع ( ١ ) 
(.٤٢٢رص السابق المرم ينظرن للتومحع )٢( 
(.٣٠٦٠)برتم المخاري صحح )٣( 

.يتصرف ( ١٠٦)ص الصلابي علي للدكتور السوية السيرة ( ٤ ) 

-٩٨ -



الجيشلعدد مريعة ففلرة الإسلامي، الجيش عدد ني السرع التهلوير — ٢
ففيالإمحلأم! دولة شؤون إدارة في ه يمارمه لكن الدي التهلوير ندرك الإملأمي 

ريي•٢(، الأحزاب)•• ريي •٧(، أحد)• وني (، ٣١٣المم)ثاذ در غزرة 
)•■••V".درترك رفىخين>ى'أا(، •••)(، اكح)•

استعمالها.حكم تانيا؛ 

الجمالة.في حكمهما — أ 
ولغالمصالح أعلى تحقيق على المعينة بل الارأنفع من والتخ3ليط. التهلوير إن 

تمنها صريحة، وص نمح عموم في داخلان إنهما بل ، المقاميا، 

•٦[.ام زالأفال: هوْيم ين آمقلعثر ما لهم ءؤرآء-دوأ ت تعالى فوله ~ ١ 
وأنواعوالبدنية العقلية القوة من عليه تقدرون ما كل ت ارأى معدي ابن فال، 

الشالصناعات، أنواع ذس، في فدخل قتالهم. على يمن مما ذللئ، ونحو الأٌيحة 
يتقدممها التي والسياسة واراى! ، ...والآلأ١ت، الأسلحة أصناف فيها تعمل 

بالمراكب،الاستعداد ت ذللثج ومن • • أعدائهم، مر به عنهم ؤيندغ لمون الم
يمءرهبوث ألم وباه ربت ؤ تعالى! قال ولهدا القتال؛ عند إليها المحتاج 

إرهابوهى الزمان، ذلك ش فتها موجودة العالة وهده . •٦[ الأيت زالأفال: م آثم عدو 
منها،إرهابا أكثر هموجود سيء كان فإذا علته. ع يدور والحكم الأعداء، 

كانت،أمد، فيها النكاية تكون الى للقتال المعدة والهوائية، البرية كاليارايت، 
بتعلمإلا توحد لم إذا إنها حش لتحصيلها، عي والبها، بالاسعداد مأمورا 

واجب،®؛فهو يه، إلا الواجب، يتم لا ما لأن ذلك،؛ وجمت، المناعة، 
ضه«ر*،.أن عملا أحدكم عمل إذا بممحبؤ الله رإن ه: وقوله - ٢ 

(.٨١٨رصن ايق انالمربع )؛(ينظرث 
(.٨٦الدعرة)ص الؤ,سات إدارة )٢( 

(.٣٢٤رص المعدي شر )٣( 
تخريجه.مبق )٤( 
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الرحالناهل في ؤيجتهدوا يعوا، أن الأمة، لمجمؤيع راينبغي فإنه كله ولهذا 
النفعءالالعامة الكلية والأمور بالمهمات، للقتام يملحون الذين 

يكونأن ؤيجب بل الدحموة، مكاتب في للعاملين صرورى أمر إذن فالتدريسا 
لضمانعام كل تدريسة لجرعات يخضعوا وأن العاملين، لجمع وملزما شاملا 
العملفي والمتجدات التغيرات لمواكبة قدراتهم وتهلور معلوماتهم حداثة 

،•والخترىل الدعوى 
المملويرعليها قام التي النفلريات هذْ تخلو لا باصيل: حكمهما — ب 

Iالغربي الفكر من أو الإسلامي الفكر من تكون أن من والتخه1يهل 
للحياة،الإسلامية النفلرة من النايعة النفلريات وهى الإملأمة; الطريامتؤ أولأت 

والمنة.الكتاب وحي من الإسلام علماء استنبهلها التي 
التهلويرفي اللف توسع وعدم منها، الاستفادة في حلاف لا وهذه حكمهات 
تومععدم ءلأن لها؛ إهمالنا يعني لا الأحرى، العلوم ؛ي توسعواكما والتخهليهل 

القضاياو٠لييعة فيها عاشوا التي العصور طيعة إلى ~ أعلم والله ~ يرمح اللفا 
واجهوها((الي 

الكافرة.الغربية النفلرة من ازبعة النظريات طالئ، وهي الخرمحة: اكظريات، ثانئا: 
للعملوالتهلوير التنمية في الغربية النظريات هذه استعمال حكم إن حكمهاث 

يلي:ما هو الا.عوى 
عامبشكل - الحديثة العلية المملورات من الاستفادة إن الجملة: في حكمها — أ 

الانتفاعأن على ظه تيمية ابن نص وقد • ، فيهأ ؤيرغِح الإسلام عليه يحث مر أ~ 

الناسءإنحا لحديث! شرحه عند ( ٢١٩)ص ممعدي لأبن الأخيار عيون وقرة الأبرار قلوب بهجة ا ١ ل 
كالإبل

٩ّ( • )ص الخيرة الجمعيات وعمل كاص الإجراثي الدليل )٢( 
(.٦٨٦)ص الإسلامية للدعوة وأهميتها المتقبلية الدراسات )"٢( 
(.١٨٣)ص الدعوة انزات إدارة )٤( 



المعارفهذه ارتباط لخدم وذلك ، جائز الدنيا أمور ش والنافقين الكفار باثار 
فإنولهذا . حلدون ابن ذلك على نص كما معينة بأمة ولا معين بدين الدنيوية 

؛الإفادةؤيمح الأحرى، الثقافات، اوتوع_، أنه الإسلامي المنهج ملامح من 
'سعدي ابن قال * الإسلأميهاا للشرمه معارصتها عدم قي تتلخصن يضوامحط منها 

عليه®يدل بل يمتعه لا القرآن فإن الناس يتح أمر ®فكل 
؛تكون أن ص التظريات، هذه تخلو لا إاكمصٍلت حكمها — ب 

يحال.استعمالها يجوز لا فهده ت الدعوة بآمحاس متعالقة )عمدية(ت ~ ١ 

يدوك؛ ين يئاية قؤددأ لا ءامنوأ أؤ؛>؛ I تعالى ئوله ذلك ودليل 
دلإها ث أؤ ئث.ورئلم ئغغى دما آم؛ههم ين السثآ» يئن ثد عنم ما وآوأ عاي 

يارتميثوا |لأ .ت وتوله [، ١١٨الآ،ت بمزاذ؛ ]آل .ه قيلون كم إن ألأيب 
الشركين((ص.

مثلاالضوء جعل آراءهم، تأحد.وا ولا تتثيروهم لا ®أي؛ ت ، الأثيرل ابن قال 

)ا(سوعاكاوى)؛/؛اا(.
(.٢٣٣)ص الإسلام.الطريتي الفقه ي افلمن بض الأتانت انفلر: )٢( 
(.٦٧٧)ص الأسلاب للوعوة وأهبها انمملة ١لJراات )٣( 
(.٣٥رص كفم الح_ان \يسم\صل )٤( 

يعدهما.و1 ( ٢٩٠ورص ؟( r١٠١")ص الإسلام الفقه ش السالمن ض الاتُاة انفلر; )ْ( 
١^٠-الخم؛ إتحاف م كما الوصيري نال (، ٥١٢٢برقم)٤ اش والن١( ١  ٩٧٢برقم)أحمد رواْ )٦( 

 .JزوائاJ وهوراشد، بن أزهر على هدا أنس حديث إسناد ارمدار ة(ت ٠ * )ه/ العشرة المسانيد
(.٦٢٢٧)برتم الجامع ضعيف، •ي كما الألباني وصعقه والذمي*• حاتم أبو قاله مجهول، 

الشسانيالكريم عبد بن محمد بن محمل ين محمد بن المبارك هو ه(  ٦٠٦~٥٤٤)الأثير ابن )٧( 
•عمر ابن جريرة في ونشأ ولد ■ الأصولي اللغوي الحدث الدين مجد إ المعادان أبو الجزري، 

يديهحركت فطلت بالقرص وأصيب . أخصاته صن فكان بصاحبها، فاتصل الوصل،( إلى وانتقل 
ألفهاكلها، تمانتقه إن ت نيل الموصل. قرى إحدى في توفي أن إر المرض هذا ولازمه ٠ ورحله 

غريبفي لنهاية ١٠كتبه من . والخراحعة بالمخ يعينونه وهم طالمه، على إملاء مرصه، زمن في 
)ه/للزركلي الأعلام . المنة الكتب بين فيه جمع الرسول، أحاديث في الأصول •ع وجا الحديث، 

٢٧٢.)



اوأص;س&ه
الحيرة«لا،.عند للرأي 

تإلى تقم الدنيوية النظريات وهده الدعوة. بأساس متعلمة غير )دنءوية(ت ~٢ 
تلالشرع مخالفة نظريات — أ 

القمار.أو الربا على تحتوي الص كالفلريات 
للشرع.لمخالفتها استعمالها يجوز لا وهده I بها العمل حكم 

Iلالشرع مخالفة غير نفلريات — ت 
للمتفلماتوالتويق المتبرعين، ْع والتعامل ، المتهلؤع؛ اختيار معايير مثل 

الربحية.غير 

لاانرع.مخالفتها لعدم استعمالها يجوز وهده بهات العمل حكم 
الكفارتجارب من الاستفادة الجمالة. في الدعوة. لمكاتب فيجوز هن.ا وعلى 

فقدغرابة ولا ذللئ،، فى لمين المسقوا قد فهم الإدانية. وخيراتهم ونفلرياتهم 
ماؤبمم ألينا لإوف -أبن ثلتهإ I تعالى قال . الا.نيا الحياة هي غايتهم جعلوا 
الحلءةوتعد تنافس أن عليها يجب الأمة أن وبما • ٧[ الآ،ت ]١^٢: .ه ■ثنلؤة همِ أمحيؤ 

انتهواحيث، من نبطوأ وأن الغرب عند مما الاستفادة من مانع فلا 
تجاربمن استفادوا قد بعده س ه وصحابته . الرسول أن نجد ولهدا 

:ذلك،ومن الكفار 

الخندق.حفر قمة — ١ 

عليهأمار وقد س،، للهلائفحصاره فى المنجنيق استعمل الرسول أن ~ ٢ 
•الفارسي سلمان بدللئ، 

.١( • ٥ )•Y/ والأثر الحدث م.ب ني المهايت ( )١ 
(.١٢• )ص الخطوب للاصال الفقهة الأحكام )٢( 
(,٢٩٣)ص الأسلأس الفف في السالمن بغم الاستعانة انفلر: )٣( 
٤(.١ ٠ )آ/ ئام اش سيرة )٤( 

٢



ررلقدت يقول . الله رسول سمعت ت قالت نهأ وهب بت ، عن — ٣
يضرفلا ذلك يمتعون وفارس الروم أن ذكرت حتى عن أنهى أن هممت 

أولادهمءآم.
أنذلك من يمتعه ولم الهلبية الخهلة تلك . منهم ءافأخد \ذثحقي3ني قال 
الكفاراالمن آصالها 

فيالصحابة ار امتالأموال وكثرت الدولة اتسعت عندما نتحهٌ عمر أن ~ ٤ 
ديوانادونوا قد ملوكها فرأيت بالشام كنت قد ت نكهت الوليد بن حالي فقال ذلك، 

بهوأحد عمر ذلك، فامتحن ، حنودا وجندوا 

الالخيري العمل في الغرب نفلريات من الاستفادة بجواز القول أن إلا تن«؛هت 
لأيليس هذا لأن ؛ تطبيقها ومحاولة الغربية الكتب ترحمة على الانكباب يعني 
شرعيعلم لديه الطريات هذه ؤيمحلبق سيعمل الذي يكون أن من بد لا بل أحد، 
العلماءعلى المترحمة الكتسا عرض من بد فاد ولهذا والخبيث، القليب بين ليميز 

.ونشرها تهلبيقها قبل الشريعة في المتخصصين 
العملفي المتخصصين الكفار المدريين من الاستفادة فى يقال وكذللث، 

الخيرى•

والتخطيط.اللنملوير برامج على الصرف حكم ثالئا: 
يلزمفإنه الدعوة، يمكاتب، النهوض في والتخهليمحل التطوير أهمية عرفنا أن يعد 

التدؤيبتكاليف من يخشى من هناك كان ررؤإذا عليهما، الصرف ذلك من 

صلم م)صحيح المنقوطة. غير بالدال يمي: قاله ْا والصحيح ت ملم محال المهملة، بالدال )١( 
٦١٢.)

محيمرضع)الهاية وهي امرأته الرحل يجامع أن وهو الغل، من الفتح ويجوز الغن بكر الغيلة: )٢( 
الحلي.ث،(.غرين، 

(.١٤٠)برقم النكاح كتاب ٠ مسالم رواه ( )٠٢
ArAT/iبالقرآن)القرآن إيضاح في البيان أٍرا، )٤( 
(.١٩٩)ص للماوردي لطانية الالأحكام )0( 

-١ ٠٣-



لتطويررئيا عاملا يعد التدريب لأن ؛ ١، ا وأقد أعلى الجهل فتكلمه والتعليم؛ 
مجالفي الجديدة والمعارف يالهاران وتزؤيدهم الدعوة مكاتب في الخاملين 

لدىالبشري الكادر في الأجل طويل استثمار الحقيقة في فهو الخيري، الخمل 
الدءوةلمكانس، 
الخامة:اكرعايته من أو الزكاة من يكون أن إما يخلو لا الصرف وه 

اكرعامث،.من عليهمأ الصرف أولا: 

أموالمن الجمالة في والتخهليط التهلوير على الصرف جواز على اللم-اء اتفق 
الدعولأم،في اسخدامهما جواز على الدالة الأدلة لخموم الخامة؛ التيرعات 
الزكاة.من عليهما الدغ في واحتلفوا 

الزكاة.من عيهما الصرف ثانيا: 

)سيلمصرف فى الل؛ءوة لحول مسألة على تكيف أن يمكن المسألة وهده 
الله.بإذن ~ قائم مبحث، في — الله بإذن ~ مفصلا ذللث، وسيأني الله(، 

والتخطط.التهلوير برامج ضوابط رابئا: 

معالأسباب من س؟س، أنه على إليه ينظر بل التخهليط على الاعتماد عدم ~ ١ 
اضمءرسُ".

بلالقصل.؛ عن به ينشغل يحيث، بياته هدفا والتنفليم التنخهليهل جعل عدم ~ ٢ 
اللهإلى الدعوة وهو الأماس القصد لتحقيق وسيلة هو 

فيسواء والتخهليهلّ، لالت3لوير مرعا بها المسموح الحدود تجاوز عدم — ٣ 
،.والحلول١٦الخيارات أو الأسالمب أو الخاهج 

(.١٣٦)ص الخير؛ة المشآت ني المائة )١( 
•٩(.)ص الخرة الجسمان وصل ي الأ-ماني الدلل )٢( 
(.١٢٢)ص التْلوعية للاصاو الفقهة الأحاكام يفر: ادة، للأمم )٣( 
(.٩٧)صى المايق المرمع )٥( (. ٩٥)صى الدعوية الموات إدارة )٤( 
(.٦٨٤)ص الإسلامية للدعوة وأهمتها المستملية الدرامات ت ينفلر )٦( 



إلىيحتاج وهذا به، الله أمر ما يعفى ترك إلى والتخهليهل المملوير يودى ألا ~ ٤
عميقالدين فى وفقه بالغة حكمة 

أوالشرعية النصوص يخالف ما والطريان العلوم هذه في يكون ألا ~ ٥ 
العامةر٢،.الإسلام فواعد 

فلاواكتفاء عنية لديهم كان فإن ذلك، إلى الحاجة لمين المفى يكون أن — ٦ 
الأحد؛هارم.لهم يؤغ 
الأمم#تجارب لأن وتهلبيقها؛ الغربية النفلريات نقل عند الشديد الحذر — ٧ 

لمجردلأحرى أمة عن نقلها لائمكن تمرى إنجازات من تحققه وما الاجتماعية 
بحبأمة كل وتهللعات حاجات من نتع التجارب هذه لأن ذلك؛ فى الرغبة 
الحفارئة((وموروثاتها والثقافية الدينية وحصانصها ، ذاتيتها 

ؤالإدارة مجلس ؛لعضاء المقدمة الهدايا الرابعة: المسألة ولا 
المكتب.

المسألة.صورة أولا: 

لأعضاءحاصه خصومات أو هدايا بتقديم الشركات أو التجار أحد يقوم أن 
الدعوْ.مكاتب في للعاملين أو الإدارة مجلس 

المسألة.حكم ئانيا: 

حالين:س الإدارة نمومجالس والامتازات الهدايا على الحصول يخلو لا ه 

لها.والتعرض بها االمءلالة تكون أن الأولى؛ الحالة 

السابق.المرجع يطر: )١( 
(.٢٣٠)ص الاّلأمي الفقه في اسين بغير الأتانه ينظر: )٢( 
<•٢٣٥)ص الإسلامي الفف في السلمن شر الاتُاة يطر: )٣( 
اتالدرام)بواسطة: محمود، الدين لجمال والعشرين الواحد القرن ودخول الملمون )٤( 

(.٣٤٣ص المسلية، 

—١ ٠٥ —



فابتغىذلك حالف فإن تعالى لله خالصا عماله يجعل أن الملم في الأصل فان 
إنالمكب في الحامل أو الإدارة مجلس عضو فإن ولهذا . عمله أحبهل فقد الدنيا 
للبهللأنعماله عرض فقد والوحاهة الفلهور Jحماله أراد 

ومنعليه، الناس ثناء من الكتب في العامل أو المجلس لعفو يحصل ما أما 
ذر،أبي فعن • المؤمن بشرى عاجل من فهي مقصودة الغير الاجتماعية الوجاهة 

الناسؤيحمده الخير، س الحمل يحمل الرجل أرأبتا و.•' الله لرسول قيل قال؛ 
حمدهإذا كله لاهيا ت النووي قال المؤسا(لى. بقرى عاجل »تللث قال: عليه؟ 

مذموم((فالتعرض ؤإلأ لحمدهم منه تحرض غير س الناس 
علىالحصول قي منصبه يستغل أن الإدارة مجالس لعفو يحق فلا هدا وعلى 

عفوالتزامات ص أن ( ١٦)اّدة ص اللائحة فى جاء وقد غيرها. أو هدايا 
فيعفويته لقاء معنوية أو مالية امتيازات أو ماكافآت باية الهلالبة عدم المجلس: 

اكجالسل".
■فيه والعاملين المكبا لمعة تشويها يان.لك الهلالبة فى أن ذلك يقوي ومما 

لصالحتحقيقه في منصبه الإدارة مجالس عضو استغلال في الحكم وهكذا 
شخصية.

لها.مرض أو بها طالة بدون تحمل أن الثانية: الحالة 
الهدية؛س التاجر قصد باختلاف ذلك يختلف ذلك: وحكم 

شركةتقوم كأن الكتب، من مصالح على الحصول هو القصر كان فإن — أ 
~عليهم الخثرؤع ترمية يتم لكي ولأيهم لكب الإدارة مجلس أعفاء بإهداء 

-.مثلا 

'٨ )ص الطومة الفقهية الاحاقام ! ينظر ( ١ ) 
(.٢٦٤٢^)لم، م)أ(رواْ 

(.١٨٩)1ا/ سلم ض الورى ثرح )٣( 
(.١٦)ص الدعرة وكاوّ، الإدارية اللائحة )٤( 



التيالعمال، هدايا قي داحلة لأنها الهدايا؛ هذه قبول ولا بدل يجوز لا فهنا 
١لأدلةر١،:تلك وْن تحريمها، الأدلة جاءت 

ءلول\آ،.انمال •"هدايا المي قول الأول: الدلل 
بللهم، تقدم التي الهدايا أحد عن العمال نهى ه الني أن الدلالة: وجه 
الأمانةتضيع إلى يوصل طريق كل إبطال هدا وفي والخيانة، الغلول من وجعلها 
هديتتهلأجل المهدي، بمحاباة 

الراشيلعن ^٠ الله رسول )أن ها• عمرو بن الله همد حديث القاني: الدلتل 
والمرتني(

التيالرشوة معنى في داخلة فهي العمل سبها كان إذا الهدية اءأن الدلالة: وجه 
،.وباذلها،ال آخذها ه الني لعن 

الجهاتموظفي قبول تحريم على تدل الموصى هذه ®أن الأمر: وخلاصة 
لأنالجهات؛ هذه في يعملون كونهم بسبب لهم تمح التي الهدايا الامحنارية 

رجاءبالواجبات والإخلال الماس، بممالح الائجار باب، فتح حقيقته ذللت، إباحة 
تواردتواضحا المسألة هذه في الحكم كان ولذللث، والفوائد، الهدايا تحصيل 

عيه،"؛٦،.الأدلة 

بمشرطن:إلا الهدايا هده أخذ جواز عدم إلى *مرين ابن الشخ ذهب وقد 
المكتب.إيرادات في إدخالها يتم أن — ١ 
(٧)غير0رص.على يقدمونه ولا الهدية قدم من ْع الأعضاء ينحاز ألا — ٢ 

(.٩٤التجارة)ص الحرام )١( 
(.٢٤٦)A/ الخلل إرواء في ^، ١^١٧وصححه (. ٢٣٦٠)١ يرقم مدم في أحمد دوام )٢( 
(.٩٤)ص التجارة الحوافز )٣( 
صحح.حن حديث ( ١٣٣٧)والترمذي (، ٣٥٨٠)برقم داود، أبو روا0 )٤( 
ابق.اورحعال)آ((. ٩٤)ص التجارة الحوافز )٥( 
للموات=والأرياف الهبات عن مثل فقل جرين، ابن • الخيري الخمل في وجواب ّوالا ١ ٠ ٠ )٧( 

٧



هإءسءاه
جهودهم.على والعاملين الأعضاء تكريم ّوى قصد هناك يكون لا أ ب

قيالعمل إن إذ الدينية، الأعمال من الدنيوية الاستفادة حكم على يبي وهذا 
أعمالعلى المال أحد جواز بتان سق وقد العبادات. من يعتبر الدعوْ مكتب 

أولى•باب من والهدايا المرُب، 
وقد، لها تمّلكه ؤيصح الهدايا هان.ْ يقبل أن المجالس لعفو يجوز هنّا فعلى 

أعضائه.ذمة عن للمكتب المالية الذمة استقلال بيان سبق 
العضولهازا الحاصلة الهدية لأن الدعوق؛ مكتب علم من ذلك في بد لا أنه إلا 
٠الدعوة لمكتب امحب الأنسببها 

منفيختلف عدمه من لأحل. ا في الأفضلية حبنا من أما الأصل. هو هدا 
الله.يعفه يتعفف ومن لأحر، شخص 

أوالإدارة 4حدس أعضاء لإحد المكتب إقراض الخامسهء المسألة ق،؛ 

ال،ماملين•

المسألة.صورة أولا؛ 

ماليةحاجة أو ضائقة العاملين، أو الإدارة مجلس أعضاء لأحد حمل أن 
.حنا قرصا بإقراضه المكتب فيقوم حن، بقرصي عله يوسع لمن فيحتاج 

المسألة.حكم ثانيا: 

قولين:على المسألة هده في العاصرون العلماء ختلغ، اه 

الأوتاف،وغلال والتيرعات الهبات من يأتيها ما الخيرية المؤسسة تتقبل فاجاب؛ لخيرية؟ ا =
الله،إر الدعرة في العاملين ورواب المساجد، كعماره الخيرية المصارف في ذلك وتصرف 

العاملينالأشخاص بعض بهيئته خص المهدي كان فإذا القرآن، تحفيظ في المدرسين ومجكافآت 
ألايشرط إلا الهدية هده مثل يقبل لا أنه فأرى غترْ من أكثر يساعدوْ أن بدلك وتمره المؤسسة في 

علىيقدمه ولا يحابيه ولا المهدي ذلك •ع ينحاز وألا المؤسسة، إيرادات في يدخلها وأن يتملكها 

(.١٥٣)ص اكجارية الحوافز )١( 

-١ ٠٨-



وغتره•جربن ابن الشخ قول وهو الجواز، ،^ ١٨١القول ٠
أوموظفيها تقرض أن الخيرية ة للمومحيحق هل I جبرين ابن الشخ سئل فقد 

رسمينظام حب أوصاعهم من وتخفيئا لجهودهم ا تقدين معها المعاونين 
المشاؤيع؟تأثر وعدم ^ ٠٠١١على الحفاظ شريهلة 

الحاجةذوي على التخفيف منه يقصد الذي القرص بهيا بأس لا فأجاب: 
معها،والخعاونين العمل في المخلمين من كانوا إذا ميما موظفيها ومساعدة 

داخلمن قرض إلى واحتاجوا عليها التغلب يستطيعوا لم حاجة لهم ويدن 
والنقصالخلل عدم وْع القرض ذلك على الحفاظ مع فيجوزإعطاوهم المؤسسة 

فعلىالقرض ذلك إلى ة المرماحتاجت ومتى الأ"مى• المشاييع على 
أءلمأ١،.والله يتأجل، لا القرض لأن وقت؛ بأسيع رده المقترض 
منها:بائلة القول لهدا يستدل أن ؤيمكن أدلتهم• 
ذهبوقد الأوقاف، بأموال ملحقة الدعوة مكاني، أموال أن الأول: الدليل 

صمنهارإذا الوقف، أموال من الماظر اقتراض جواز إلى العلماء بعض 
الوقف.أموال فى المقاربة على القياس القاني• الدليل 

إقراضهكان للخسارة تعرصه احتمال مع الوقف، بمال المضاربة جازت فإذا 
اورلباب من الحسن القرض باجر الواقف، ونفع الوقف مال حفظ لمصلحة 
المعاصريزللبعض قول وهو الجواز، عدم الثاني: لقول اه 

:منهابأدلة ذللث، على واضتا..لوا 

غيرفى وصعها له يجوز فلا الأموال هده على مزتمن المكشي، أن الأول: الدليل 

•■بمرين ابن • الخيرتم، انمل في لجواب -وال ١ ٠ • )١( 
العدةرفي ٠ ت فيه وجاء ( ٢٥٩/ لهلوري)٥ ١ وتكملة لق لخأ ١ ومنحة تق الدقأ كنز شرح ثق ١ الر البحر )٢( 

.٠٥١. أحرزآ'لو الوقف، غلة من فضل ما إقراض المتولي يسع 
الثبكة٠على منثور الأوقاف، على الطار تصرفات، من القاصي إذن فيه يشترمل ما بحث )٣( 
(.٣٢٥٢٧رقم)ويته، إسلام بموقع اكرى مركز )٤( 

—١ ٠٩ —



له.حددت ما 

يجوزلا المولع أن على الفقهاء نص وقد الوديعة، على المياس ١^^٠؛ الدليل 
•به المأمور حففلها ينافى ذلك لأن صاحبها؛ إذن بغير الوديعة امتعمال له 

منيأحد أن من الوش على النافلر مغ على نصوا الفقهاء أن الثالث؛ الدليل 
وذلك، والثافعيةل ، أ والمالكية ، ١ الحنفية م، مذ وهو صمته ولو قرصا غلته 

الوفاء.بعدم الوقف لتقرر 

بالتفريقيقال أن المسالة في — أعلم والله ~ الأقرب دلٌل لترجح• ا٥ 
يخلوالمقترضولا الكتب،. أموال في لهم الحق وحول حيث، من المقترصين بين 
حالمحن:س الكتب من 

براتبج.الكتب، في يعملون ممن يكون أن الأولى• لحالة اا 
الأمرحقيقة في إقراضه لأن إقراضه؛ يجوز أنه - أعلم والله ~ لي يفلهر فهنا 

دينه.يتوفى حش القادمة الأشهر رواتب في عليه يحعم ومحوف لرواتيه، يم تقل•،
الإدارةّمجلس كأءضاء راتب بدون يعملون ممن يكون أن الثانية؛ لحالة اا 

يخلوولا الوقف،، من الوقف، ناظر اقتراض مسألة؛ على تكيف، الحالة وهن.0 

المىب؛ وجاء (، ٢٥٩)ه/ الطوري وتكملة الخالق ومنحة الدناتق كنز شرح الراتق الحر )١( 
.المتقرص• ومحوا صمن أقرضه فلو إقراضه ولا . والمجل.. الوقف مال، إ؛داع للمتولي 

حكمفحكمه غك من يحمل U اياظر اقترض إذا »وأئ ( ١  ٩٤)U/ للخرني حلل مخضر ثرح )٢( 
إذااوأما ( ١١*)أ/ للخرشي حلل مختمر شرح الوديعة؛ اقتراض في وقال، الوديعة•. اقتراض 

منأو المثاليات من كانت، مواء أي ^^١ مها لف، يتأن عليه يحرم أنه مر خقل" ٌلي،ء غير لكن 
المقومات•.

مالهمن شيء أحد للتانلر ليس 'همع؛ ■ ب لجا' ، ٤٧٢)U/ الطالب، روض ثرح في المطالب، أس )"١( 
ليسإذ الوقف، مال، في أي فيه ضمنه ما إدحال، له يجوز ولا ضمنه نعل فإن الفمان وجه على الوقف 

•يا)ه في حكمه ومار-م الصي مال، كإقراض الوقف مال أي إياه ؤإقراضه لغيرء نفه من امتيفاوْ له 
إتراضالقاصي نمر يجوز لا فمل ؛ ٢٢١٤)أ/ العنالبح روض شرح في الطالب، أس قوله؛ لص 
نهب،•.أو كفر لضرورة إلا العبي مال 



.0<"الأول القمل 

حالين;من الزانية الوقف غلة من الاقتراض 

للوقف.أحفل الأتراض يكون أن الأولى: الحالة 
رروفيالهمام! ابن قال . يجوز فهنا الضياع، من لماله حففل فيه يكون كان 
أنأرجو للغلة أحرز كان إن قال; الوقف مال من فضل ما إقراض في النوازل 

ءواسعا يكون 

لاوقف.أحفل الاقتراض يكون ألا الثانٍة: الحالة 

•^ لاثرا ا جواز عدم إلى الجمهور ذهب وتد 
أموالمن الإدارة مجلس عفو إقراض يجوز لا الحالة هذه ففي وعليه 
ذللث،;مرجحالت، من ولعل الكتِ-،، 

الوفاء.بعدم المكتّتج أموال تفرر ~ ١ 
الناستبرعايتح يتغلون بأنهم والعاملين الدعوة مكاتب، سمعة تشويه — ٢ 

الشضبة.لصالحهم 
الالوقف، ناظر أن ذكروا قد الفقهاء إن بل بينهم، فيما المحاباة احتمال — ٣ 
المحاباةدخول لاحتمال ؛ ولده أو أووالده ه نفمن أويوحر يبح أن له يجوز 

جعلحيث، الشخصية، للمصالح الوقف، استخدام في الفقهاء بعض سدد ويل 
الشهادةمقعلمات من أن خليل مختصر في حاء وقل الشهادة. مسقهلادتإ من ذلالث، 

،.المسجدرحجارة اقتراض 

علىالواجب، من أته إلى أنبه الإدارة بمجلس المتعلق المهللمح هدا حتام ومحا 
والحذرالحيهلة أحد — عامة الكتب، في والعاملين حاصة الإدارة مجلي أعضاء 

(.١٠٩الهمام)٤ا/ ين اكديرلكمال نح )١( 
خللمختصر ثرح (، ٢٥٩الطوري)م/ وتكملة الخالق ومنحة اثمقاس كر ثرح الراتق الحر )٢( 

 /U(١٩٤للخرشي ،) (.٤٧٢\ذط\ب)آ/ روض فيثرح انمنالجح أسى
(.٣٢٥٢٧رقم)وسج، إملأم بموقع الفتوى مركز )٣( 
(.U^ /A)الدكر - خلل مختمر ثرح في الجلل موامب )٤( 



بمثلالمرحين أول هو الدعوة بمكاتب المتربص فالإعلأم منهم، بمدر ما كل في 
سمعةعر حريفا هأ كان فقد المدروسة. غير الاحتهادات أو الزلات هدْ 

استأذنهفعندما ، فيها للقدح مدخلا عاليها المتربمون يجد أن من الإسلامية الدولة 
أناياس يبمحدث ))لا ت المشهورة كلته وقال نهاه النافقين رأس قتل في قتنك عمر 

أصحابهءرا،.قتل محمدا 
الشكيحول لاؤمة مدا قتالهم عن ممسكا الني كان ®ؤإنما عاثورت ابن نال 

محمداأن اياس بمحدث »لأ لثمر: قال كما الإسلام في الداحالين على الأuن في 
حقانقمعرفة إر بعالمهم سالغون لا المدينة عن والغانبين العامة لأن أصحابه٠ بمتل 

فيهابما النافعة الأعمال يثوهوا أن الفتنة دعاة فيستهلح الجارية؛المدينة، الأمور 
الحقيقة؛؛ليعلم لا س عند ينيعة ورة صس 
الم،كاتب.بأنملمة المتعلمة النوازل الثاف؛ لمْللب ا® 

تاتل مشمان وفيه 

مكتبا.لكل للدعوق جغرافي نهناق الأونى؛تحديد الهالة 
الاجتهادية.المائل في رأيها بتقليد للكاتب، الوزارة إلزام القاية: المسألة 
للمكتبج.تابعة ائية ندعوية لجان نح الثالئة: الخالة 
غيره.ْع الدعوة مكتب، تعاون الرابمة؛ الخالة 
الأحرى.والجهات الدعوة مكتب، بين الشراكة الخامة: الخالة 
الاجتماعية.والموولية الدعرة  s٣مكاتادسة: السالخالة 

عناه.الحاصل العجز ك الكتب، استدانة السامة: الخالة 

ّالخءوة لكاتب، المقدمة الشركات وعروصى هدايا الثامنة: الخالة 

برقم)؛ا/ه:ا(.والخالة، الم )ا(رواْسلم.ىد،: 
عاشورلأبن اكميرواكوير، )آ(

٢-



مكتب.لكل للدعؤة حغراق _u^( تحديد ؛^؟ ٢١كمحالمسألة 

وفىوقت كل فى مفتوحة ت^كون بل معين، بنطاق تقيد لا الدعوة أن الأصل إن 
جميعفي قومه دعا فنوح قس. الأنبياء هدى ظاهر هو كما مكان، كل 

وتناثلقك ى دعوت إذ رن هاو ؛ؤ حاله؛ لنا حاكيا تعالى قال الأوقات. 
داخلفي الأماكن كل في الكفار يدعو كان فقد الدعوق ش هديه وهكذا ، ٠[ الأيت 

•وخارجها مكة 

الحالهو كما موّية كانتر إدا أما مؤسسية، غير الدعوة كانت، إدا فيما هدا 
الحال.فيختلف الدعوق مكاتب في 

المسألة.صورة أولا: 

لهيحق لا بحيثا فيه، الدعوية أعماله لينفي جغرافي نهناق مكتب، لكل يحدد أن 
التهناق.يرن.ا يتجاوز أن 

منهلقةفي المملكة داخل الدعوية أعماله المكتب، ررينفد ١(: المادة)١ في جاء 
الأخرىالمكاتب، ْع والتنسيق }لقيع الرجؤع بعد له ؤيجور له، المحددة عمله 
الحدودالعمل؛ بمنهلقة والمراد . ءم.لهماا متهلقة في دعوية أعمال تتفيل. 

الوزارلأى.تحددها التي الدعوية الم؛كتب، لأعمال الجغرافية 
المسالة.تطييما ثانيا: 

ررتحدين.به! ؤيراد للقضاء، المكاني الاختصاص مسالة على المسالة تكيف 
هداحايج القضاء ولاية يمللث، لا بحسثذ معين بماكان القاصي صلاحية نعلاق 

وليصلاحيات من ية الموموالل،ءوة القضاء من كلأ أن يجامع . المكاناا 
.^١

.٥( )حم الدعرة لمكاتبط التنظميه اللائحة )١( 

١(.الدعرة)ص التظمة اللائحة )٢( 
(.٤٨٩رص المودية العرية الملكة في الجديد القفائي اكفلم )٣( 



الضراق.النطاق حكم ثالثا: 
الأم:ولي قل س به ١^١^٢، تمد حكم - أ ه 
المكاتبتميد فله واختصاصه الأمر ولي لإذن رامع الكاتب فتح أن بما 
ذلك؛ومن الدعوة، على تعود مصالحة من ذلك فى لما معين؛ حغرافى وت0]\ذا 

الكثافةحب موزعة لأنها الناس؛ لبم<.ح الدعوْ وصول من اكحقق ~ ١ 
المكانية.

وتقاليدوأحوال المكان فلووف على الوقوف س الكتب يمكن أنه — ٢ 
لوما بخلاف النامية، الأساليب واحتنار الوقاغ تكييف، عليه فيسهل مكانه، 

•، غيرْر متهلقة في برامجه بتتفيد قام 
الكاو_ا.بين ازدواجية يحمل لا لكي للجهود، تنقلينا فيه أن — ٣ 

يلي: ١٥معين بمكان القيد جواز على يدل ومما 
الصحابةبعض ارمحاله عند وذلك ه، الخم، ٌُل من ب ما الأول• الدلتل 

التقييدجواز على ذللثج فدل اليمن. إلى قبججئ عليا أرمل كما معين، يلد في للقضاء 
جغراءي،ممن•بنطاق 

يمتعلم حث الجنِتا، تيمم ألة مفي عمار ْع نيهمحت عمر قمة الثاني• الدليل 
منعلي الله جعل لما شئت؛ إن المؤمنين أمير رريا عمار؛ فقال عمار، بقول عمر 

أحدا<الآ،.يه ث أحو لا حقك 

التتحديثمن يمنعه أن نتمؤف عمر الخليفة حق من أن بين عمارا أن الدلالة: وجه 
معين.ببلد اكحديث، من متعه لو ما عليه فيقاس حلاقته، زمن في 

تقتضيهما يمس، التعرف الأمر لولي المخولة الأدلة عموم الثالث،: الدليل 
الملحة.

؛٤٨٦)ص عودة الالمربة ني الجدي- القفاني التفلم يفلر: )١( 
١(. ١٣)برنم الحٍص محاب مسلم، رواه )٢( 



المكاتب.في الخاهلين تقتد حكم — ب ه
لاااJعوة،ممالحة فيه وأن الأمر ولى صلاحيات من التقييد أن لنا نين أن بعد 

تتعالى نوله لعموم بذلك التقيد المكاتب في العاملين حميع على يجب هدا فعلى 
أذنإذا إلا الآٍتآْ[، ]ص: ه أم ه أؤة نآيئوا أشَ يٍيا :١^١ ون أه 

المؤولالكتب، مع التنسيق ينرط أذن وقد خارج بالعمل الأمر ولي 
المقلمة.اللائحة من ( ١٣)اuدة فى حاء كما الطاق عن 

المسائلق رأيها بتقليد للم،كاس، الوزارة إلزام التائية: كءالمسألة 
الاجتهادية.

المسألة:صورة 

مكاب،يإلزام فقوم خلافية، مسألة فى رأيا الإسلامية الشؤون وزارة بمنى أن 
الأخر.بالقول العمل وترك به بانممل الدعوْ 

الجديد.الملم تختين بترك الدعوة مكاتب، الوزارة إلزام مثل. 

المسألة:تكييفا 

الأمر.ولي تصرفايت■، ألة معلى تكييفها يمكن المسألة وهده 
المسألة:حكم 

يخلولا فهدا ممنا. رأيا الأمور١، ولي واختار - ممرا خلافا - خلافية المسالة كانت، إذا 
اكض:حس 

واختياره؛رأيه فى اتباعه يجوز لا فهنا إلزام، فته يكون ألا الأورت لحالة اه 
.الله مع ألهة اتخاذ باب من هو الإمام اختيار أنه لمجرد القول اتباع لأن 

أحدلقول ه الني فول يلخ أن لعالم يجوز اءولأ ت الشافعي الإمام قال 

الفقهيالمدخل )ينظر: الثقات برأى آخذا أو مجتهدا، عالما يكون أن هنا الأم ولي في يشترط )١( 
(.٨٢صرت المزرؤع لخيلءالله الأمر، ولي إلزام ت بحث (، ٢١٥الزرتا)ا/ لممعلفى الخام 

—١١٥ —



سواْ«لأ،.
مجتهدالكن إن للحرام والمحلل للحلال المحرم ذلك ارثم ت تيمية ابن وقال 

امتطاع؛ما الله انقى وقل لأمر ا نفس ر الحق عليه حفي لكن الرسول اناع قصده 
علممن ولكن • ربه له أطاع الذي اجتهاده على يثيبه بل بخطئه الله يواحذه لا فهذا 

فهذاالرسول قول عن وعدل حهلئه على اتبعه ثم الرسول به حاء فيما حْلآ هذا أن 
ونمرههواه ذلك في انع إن سئما لا الله ذمه الذي الشرك هذا من ضيب له 

العقوبةصاحبه يستحق شرك فهذا للرسول؛ مخالف بأنه علمه مع واليد باللسان 
فيأحد تقليد له يجوز لا الحق عرف إذا أنه على العلماء اتفق ولهذا عاليه. 

حلأفه<^٢/

بالرأيبالعمل الاس يلزم أن بمعى إلزام، فيه يكون أن اكانةت لحالة اه 
منتخلو لا والماثل المسألة. نؤع باختلاف تختلف الحالة وهذه لديه، المختار 

لوءًنأمت
الشرعية.السياسة تدحلها لا ائل مالأردن لمع ا٠ 

يراهالمملحة الأمر ولي يفعلها الم، الأمور هم، ت الشرعية بالسياسة والمراد 
الأحوالوانتفلام والمصالح الآداد_، لرعاية العباد مصالح بتدبير تتعلق 

ررالعباداُت،من احترازا الدنيا( مصالح )لأحل يكون بأن ذلك المرافئ قيد ولهذا 
المفتيناختلاف يكون مما ذللثج وغير الأواني، وطهارة باع، البتحريم لكلفتوى؛ 

ّةك اّتبات من أن على السلمون أجمع قال; أنه المم ابن عنه ونقل (، ٢٧٥للثاض)U/ الأم )١( 
/)١ العالمين رب، عن الموقعين إعلام الناس. س أحد لقرل، يدعها أن له يكن لم الله رمول، 

.)٦

•( ٧١)U/ الخاوي مجموع )٢( 
ساقهكما لا، أم الأم ولي إلزام في المادات، دخول في اللماء خلاف، لذكر أنحعلر لن الضيم بهذا )٣( 

)صالأم ولي إلزام ؛ بحن،(، ٩٤)؛/للقرافي; الفروق إ ينظر المالة. هذ0 لذكر تعرض من 
٦٢.)

٦(.والمالية)ص والخارجية الدستورية الشؤون في الشرعية المياسة ينظرت )٤( 



■.بمالأول المحل بؤ؛.• 

والرهونوالأملاك العقود فى الاخادف بخلاف للاحرة. بل للدنيا لا فيه 
بالوضوءالأمر ولي ألرم لو كما ،• الدنياارأ لمصالح ذلك ونحوها،إنما والأوقاف 

منالنقض عدم يرى كان إذا الوضوء الملم على يجب لا فهنا الإبل، لحم من 
•الإل لخم 

يالموطأالناس إلزام من المتصور أباجعفر مالك الإمام مغ تحمل أن ؤيمكن 
السياسة.تدحلها لا ائل بمإلزامهم أراد أته على 

الولاية،أبهة وحرق ®المشاقة، بعدم مشروؤل المتابعة وجوب بعدم والقول 
حلاف،موؤلن لأنه لا ذلك، لأجل اتباعه لوجي، ؤإلأ والمخالفة العناد ؤإفلهار 

حاكم،الى.حكم به اتصل 
مخالفته،تحرم فإنه الهية ننع إلى ال المهده في الأمر ولي مخالفة أدى فإذا 

والفتنة.الشقاق مفسدة درء لأجل ل أمره لأجل لا 
وقدالميحثإ، موضؤع وهي الشرعية، اليامحة تدحلها ائل مالثاني• لمع اه 

إذاالالتزام وجوب، على اتفاقهم بعد وماغ، موجسا بين ما فيها العلماء اختلفا 
المشاقة.إلى الالتزام عدم أدى 

صورمحزتإلى راجع الأم أن محن المسألة في النفلر وبمد 
•حرج قي الأؤلراف أحد يوقع لا الإلزام يكون أن الأولى• لمورم ا٠ 

ب:الوزارة تلزم عندما ذلك ويكون 
أنهالوجوب، عدم يرى من سيفعله ما فغاية وجوبه، في مختلف، شيء إيجاب، — أ 

ذللئظ.في عليه حرج فلا مباحا، أمرا سيفعل 
التحريمعدم يرى من سيفعله ما فغاية تحريمه، في ا مختلفقيء تحريم — ي، 

؟ذللث، في عليه حرج فلا مسماحا، أمرا سيترك أنه 

لمافي)؛/خأ'(.اموق )ا(
(.٢٢٤)الفرق صد ( ٩٦)؛/لكرافى الفروق )٢( 

٧-





قالواؤإن منه، امتنعوا بتحريمه أحبروا ؤإن به، قاموا بوجوبه أفتوا فإن العلماء، 
فيطاعته تجب كما طاعته، لزمهم يجبا، الإمام وقال فيه، ا مختلفهو 

ودليلهم:الحكما؛أا،، 
الأمررآ،.ولي طاعة وحوبج على الدالة الأدلة عموم الأووت ١^٢، 
اJرسالة.المالح قاعدة الثاني: الدليل 

منالعام الأمر لولي أقر قد الإسلامي "والاجتهاد • الزرئا مصملفى الشيح قال 
بالعملأويامر وتطبيقها، الشرعية الأحكام بعض شمول من يحد أل سواه أو حليفة 
الذيالراجح هو فيصبح ذللثج، الزمنية المصلحة اقتفن، إدا مرحؤح صعيفا بقول 
وقاعدةالمرملة، المصالح لقاعدة وفقا فقهاؤنا، صرح وبذلك به، العمل يجب 
أنتفيد الأبواب مختلفج في الفقهاء ونصوص الأزمان(. يتبدل الأحكام )تبدل 

للنصوصمصادم غير للاجتهاد قابل )أي اجتهادي موضع في يامر أمر إذا لْنان ال
شرعا((لوالتنفيذ الاحترام واجمبج أمره كان الشريعة( في القملعية 

الاس.عن الفتة درء الئالث،: الدليل 

منذللثط بسبسا حصل ررؤإلأ العملي النزاع حم من ائل المبحقس في بد فاد 
أعهلييما الأقوال من يقول الأمر ولمح، إلزام فكان والخلاقط، والخصومة النزاع 

الأمثل«لأ،.الحل هو الشرعية المياسة صلاحيات، من 
إمامه.مع المأموم حال على القياس الرابع: الدلٍل 
ءافانتيمية: ابن قال • يرام لا فيما إمامه يتاح أن المأموم على يجس!، أنه وذللثط 
الالمأموم كان ؤإن الاجتهاد، فيه يؤخ فيما الإمام متايعة عليه يجِج المأموم 

لولكن مع؛ إلى الجنازة تكبيرة في زاد أو الفجر، في الإمام قنت لو كما يراه؛ 

١١)ص المدمي مفلح لاين الشرب الاداب )١( 
(.٦٩)ص الخلاف ريع حق; )٢( 
(.٢١٥الخام)١; الفض الخدخل )•١( 

(.٤٠)ص الأم ولي )أ(إلزام 

٩-





———————

الحج،في المتعة عن الهي في ها وعمر بم أبي اجتهاد قمة اكالث: انملل 
أبونهى الميه قال أقول: سهلكون، أراهم ه: عباس ابن وقول 

وعمر.يم 

بدلك،التقيد الكتب في العاملين على يجب أنه أعلم: والاه — لراجح اه 
لأمور:وذلك 

٠الفوصى حصول لعدم — ١ 

المكتب.باسم يعمل ؤإنما حقيقة باسمه يعمل لا الشخءس ولأن ~ ٢ 
ؤإنمافقعل، الأمر( ولي رإلرام بماله متعلقة ليست المالة أن يتضح وبهذا 

اعلم.تعالى والله الوكيل، تصرفات بمالة ومتعلقة داحلة هي 

للمكتب.تابعة نسائية دعوية لجان فتح الثالثهء كعِالمسألة 

اليثاتباختلاف منزلها خارج العمل إلى المرأة تدغ المح، الدواغ ررتختلف 
لمجردلا شرعا، والمقصودة المشروعة الدواح تلك والمقصود والغايات، 

التحرر.دعاة بروجه كما الرجل، عن استقلالها لمجرد أو ، لذاتها المرأة إثبات 
دينها،بحدود عارفة الحياة، فى لرمحالتها مدركة واعية، امرأة المسالمة والمرأة 

فيرسالتها وبعمق بدينها إيمانها من تنبع للعمل دوافعها فإن ولذا وواجباتها، 
،.الحياهءر 

ذ٧ثر٢،:من يهضا والذي كشرة، بجتها خارج المرأة عمل ودوافع 
المرأة.عمل إلى المجتمع حاجة ~ ١ 

يقدمهاأن يصلح لا الأنوثة 'ئاع عليها يغلب، الي الأعمال بحمى إن حيث 
•الرجال من غيرها 

(٥١٢)ص الإسلام في و\م\0■ الرجل ين العائل اكمايز )١( 
(٥١٤الإسلام)ص في والرأة الرجل ين العائل التْايز )٢( 



المرأة.مواهب امتثمار — ٢

النساءمن الكثير فهناك يالمواهب، النساء دون الرحال يختص لم هث فالله 
للمجتمع.بالخير يعود فيما استثمارها يمكن الي المواهب لديهن اللأني 

الإسلامية.الدعوة مسيرة إنجاح في البارز الدور المرأة لمشاركة كان ولقد 
اريقين•' فإنهن المعارك في الماء ودور الهجرة، في أسماء دور ت ذلك، أمثلة ومن 

الرحال،من المنهزم ؤيرددن القتال، على ؤيحرصن العلعام، ؤيجهزن الماء، 
الرصى«لا،.ؤيعالجن الجرحى، ؤيواسين 
،والواقفالميادين في هائما واللماين، الملمين بين المعاون كان راوند 

البصر،وعفس بالعفة الرحال اعتصام مع والجهاد، كالهجرة كلها؛ الحاسمة 
فيوالاحتشام البصر وغض والمعففج والحياء الجم بالأدب الماء واعتمام 
،.والعمل،،ل واللباس الحدين، 
اللهإلى الدعوة في الصمحابة نساء جهود بذكر والمراحم المير كتب امتلأيت، وهد 

الصحابةناء إدراك على يدل مما ، ^ابءلبيعتهن.فيحمعالجالأرث، 
عاتقهن.على الملقاة المسؤولية ؛واجم، عنهن الله رصي 

الظواهرمن الماء معحيعل في للحمل المرأة حروج أصح الحاصر الوفن، وفي 
منيد لا فكان الاجتماعية. والخدمة والعلسس، للتعليم الماسة للحاجة الاجتماعية؛ 

ديتهاأمر في تحتاجه ما بكل الخلجة المرأة ليزود وى ندعوي مرجع وجود 
أمور:ثلاثة حول يدور المسألة هده في الحدين، جعالت، وقد 

أ••؛(.الفرالضمخم0ا/ )ا(
ابق.انالرجع )■؛(
.( ٢٦المنكر)ص عن والنهي بالمعروف الأمر في الماء موولية ■' ينظر ت منها جزء على للوقوف )٣( 
(.٣٥٧)ص المعودة الخربة الملكة في الدعوية الأنثهلة يفلر: )٤( 
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اللخان.فتح حكم الأول؟ الأمر 

تهائل ثلاث على بي الماله هذه ظى الحكم إن 
الرأة.على الدعوة حكم الأولى: لمالة اه 
العموم.حيث من — أ 0 
أنيدرك البشرية، الأحناس لجميع الإسلام رسالة عموم في ررالمتنأمل إن 

يحملأن دون هيؤ، الله إلى بالدعرة الرحال ، 0كالفعلى ليقممر كن لم الإسلام 
٠ا؛ المووله هذه من جرءا ء النا 

وهذهالدعوة، وجوب على الدالة الأدلة يكر السابق الميحح، فى مبق وفد 
:منهاأدلة سمولها على يدل ومما اء، والنللرجال شاملة الأدلة 

الدعوة.قرصية على الدالة الأدلة عموم الأول؛ الدلل 
مبميغةالمن.كورة الأحكام أن الشارع عرف في استقر ءاقد ت القيم ابن قال 

يغلبلأنه والنساء؛ الرجال تتناول فإنها بالمؤنث تقترن ولم أؤللقت إذا المذكرين 
١^٠^٠٠^^٢،.عند الذكر 

حأوهبمؤ ؟؛ ٥٦بمئئ( ثآلثويثت ت تعالى قوله الثاني؛ الدلتل 
.[ ٧١الأيت ]الثوتت: حإلإه عبير وينهزن 

أنعلى دليل هنا )المؤمنات( تعالى ذكره رروفي ؛ الدمشقي النحاس ابن قال 

(.٣٥٣)ص انابق المرجع )؛(
(.٧٣)؛/ العالمي رب ص الونمن اعلأم )٢( 
بابنالمعروف الدماش، ثم الدمشقي الدين محي أبوزكريا، محمد، بن إبرامم بن أحمد هو: )٣( 

فكنمصر، إلى ورحل دمشق، في ولد الثانمة. ممهاء من مجاس، فاضل، فرصي النحاس: 
غيرمقلا المرتج، ْع معركة في شهيدا وقل )دمياحل( بثغر والجهاد الرابطة ولازم )الخزلة( 

الجهادفي الخناق، معاؤع إلى الأشواق مشايع منها: تاليم،، له ٥.  ٨١٤سة مدبر، 
الجاهلين.أعمال، عن الغافلين ونشيه الحريرية القاماا-ث، وشرح صخم، مجلد ين، ٠٧٥رالمجا

(.٨٧)١; كلي الأءالآمللزر انفلر:
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الرحال،على كوجوبه التاء على واجب المنكر عن والنهي يالمعروف الأمر 
عنوالنهى بالمعروف الأمر أن المعلوم ومن الأسءلاءة«أا،. وجدت حيث 

.١^٢٢إلى الدعوة صمم من المكر 
إلىبالدعوة تأمرهن التي اء بالنالخاصة النصوص من جاء ما الثالث: الدليل 

آسءاينت ثى يؤت؟كن ؤ؛ قق ما ءؤوآدًكرن تعالى• قوله ذللث، ومن الله، 
هويهمنا والذي ، معان عدة له لأية ا هده في والذكر . [ ٣٤الأيت ]الأحزاب: وليىتقهه< 

للتاسر؛،.بيوتهن في بملي ما تلغ 
النيبناء خصوصيتها بحجة لأية ا هده دلالة قى البعفى يناقش وقد المتامشة؛ 

.[ ٣٢،؛ ١١١لالأحزاب: آلذساعه تن ء٤^حد لث_آن أقي بياء ؤ : تعالى قوله دليل ب، 
بحدهاالتي الأية بدليل بالخموصة التسليم بعدم ذلك عن ويجاب، الجواب،؛ 

ؤآلثيشهثإلقبجن يآلمهميشا إذث1\اي أكفث ءؤ,إن نعار• قال حثث 
إلممذكؤإيفدتين ؤإلغتثعنت ؤإلخنثع؛رت ؤآلصمجت ؤآمحثمخق ؤإلهثئدفتت ؤإلصندفما 

أعدوإلئًكري؛، َفيترأ أثه يإلدًفرخا وآ-ادفكنت فثؤحهم وا-ث؛غظيرا ؤآتحنتث 
الأوامرأن على يدل وهدا [، ٢٥الأيت ]الأ-ءزاب: .ه عظيما ؤلجمل ذز؛نرف ثم أق 

)صبالمعروف الأمر قي اء الممؤولة بواسطة؛ ، ٢( ' رص الجاهين أعمال عن الغافلن تنسه ( )١ 
١٢.)

(.٣٥٧)ص عودة الالمرية المالكة ض الدعرة الأنشطة )٢( 
اللصركن إذ العمة، موضع اذكرن أي أحدط: معان: ئادة يحتمل الذكر االففل القرطى: ئال )٣( 

حتىفيها وفكرن قدرها، واقدرن الله آيات اذكرن ت الثاني . والحكمة الله آيات فيها تتلى بيوت في 
أفعاله.تحسن أن يتبعي حاله هدا كان ومن تعالى، الله بمواعفل لتتعفلن بال على متكن تكون 

يمول!فكأنه ف الألسنة وألزمته واقرأن احفظن ؛ُآ[بمُنى الأية ت ]الأحزاب ؤو]د'طت0ه ت الثالث 
أنجؤو الله قامر • الله آيات من بيوتكن في يتلى الذي هو وذلك ونواهيه، تعالى الله أوام احففلن 
ويسمعنوالسلام، الصلاة عليه الني أفعال من يرين وما بنوتهن، في القرآن مجن ينزل بما يخبرن 

(.١٨٤ا/ )٤ القرحلبى نمير . ويمتدوا؛؛ فيعهالوا الناس، إلى ذلك؛ يبلغن حتى أقواله من 
(•١٨! ٦٦)والتنوير التحرير (، ٤٧٩)A/ التفسير فى المحط البحر )٤( 
(.١١)ص النكر عن والنهي بالمعروف الأمر في النساء مسؤولية )٥( 
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بنالطاهر قال الأية. هذه فى ذكر من كل فيها يدخل بل خاصة ليت السابقة 
أ>رهامنها منلثا ؤيعمل ول؛بوإيه ف مع؛ يمنت ؤمن و. ت قوله لأن  ٠١ت عاشور 

نج،ءءقأهد أسان ؤ قوله! يعد [ ٣١الأيت ]الأحزاب: ه ر. ًتفريبما يذقا لا وأءتاّدا مهمن 
علىماحورات أهن ت يسألن أن لمات الممورس في يثير [ ٣٢الآ،ت ]الأحزاب: ه ألماع 

أمه؟ الهم، أزواج به أمرت ما بمثل مأمورات هن أو الحنان؟ من يعمالن ما 
علىالوال لهدا هوجواب ما الأية هده في فكان النبي آم لخمائص نالك، 
بحالأو أمثالها بحال يالتان.كير يعقبها مأمورات ذكر إذا فيما القرآن عادة 

أصدادهاا،لآ،.

يدعومما الرحال، عن والحجاب المتر للممرأه ثؤع الإسلام أن الرابع• الدلتل 
مايكل الرحل وفاء لصعوبة ائي النالجانب في داعيات وحول صرورة إلى 

الماءنجاحه 

لاوال.ءوة.العام الحكم حين، من هذا 
الممصيلي:الحكم حث من - ب 0 

الرحل،عن ، تختلففالمرأة الدعوي، المرأة عمل بطبتعة متتعلق الأمر فإن 
تالتفريق هال.ا على يدل ومما 

.[ ١٣٦^ ^١^ ]آو آلدو تعالى; قوله - ١ 
ذلك؛ومن، الد•ءوة، في والماء الرحال بين فرمح، الني.ث أن - ٢ 

فيولد عاشور، ابن بالطاهر الشهير عاشور، بن الهلاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد هو; )١( 
وبعدالمتون، حفغل على أنبل ثم البلؤخ، نتل القرآن حفظ ه، ١٢٩٦في بتونس المرسى صاحة 

الزيتونة،لجامع شيخا اختير تم فيه، التدريس في فعين منه، وتخرج الزيتونة بجامع التحق ذلك 
الإسلامية.الشريعة مقاصد وكتاب التفسير، من والتنوير التحرير مؤلفاته; ومن 

(.١٧)ص العتيق جابر النصارى، شبهات عر الرد في عاشور ابن جهود انفرت 
•٢(.واكتوير)آآ/ التحرير )٢( 
للأعمالالفقهية الأحكام . ( TOT)ص السعودية العربية كة a٠Jافي الدءوية الأنشطة يتظر; )٣( 

)صا-ا(.التطوعية 
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أمقاك قال: نته مالك بن أش فعن الجهاد، عليهن يفرض لم أنه — أ
علىيكتب لم إنه ملمة، أم رريا فقال; الغزو؟ إلى معك، احيج الله، رسول يا •' ملمة 

رافنعمت قال . الماء وأسقي العين، وأعالج الجرحى أداوى ت فماك ، جهاد(( اء الت
إذاا\ا/

المدينة.حاؤج للدعوة النساء يرمل لم ه أنه ~ ب 
الدعوةفي المرأة بها تشارك اش المشاركة ْلبتعة معرفة من بل لا هدا وبعد 

•الدين ونصرة 

ذلك،يفلهر والدينية، الجدية طيعتها ْع يتوافق أنه المرأة عمل طيعة وسمة 
ه،الصحابة اء ونالمؤمنين، أمهات، قدمتها التي الأعمال في الخامل عند حليا 
ذلك:ومن 

والخابعونه الله رسول أصحاب، يزل ررولم القؤان، وتبليغ العلم تعليم ~ ١ 
الرحلأحاكام ومن الخاء أحكام من كثير في المؤمنين أمهات إلى يرجعون يعدهم 

معأهله(\آ،.
يالجهاد.المتعالمة للأعمال ائدة المالخدمات ~ ٢ 

الأيةهده في لبعض بعشهم والمؤمنات المؤ٠نين ءولأية المنار: نمير في قال 
دونفيما ذكون الخاء نمرة ولكن والخودة، لأحوة ا وولأية الصرة ولاية تعم 

هالخبي اء نوكان وأدبيه. وبدنية مالية كثيرة، أعمال فللنمرة بالفعل، القتال 
جراحؤيضمدن م، العلعا ؤيجهزن الخاء قين يالجيش مع يخرحن أصحابه اء ون

قربينمزن وغيرهما سليم وأم هي كانتا نهتأ فاؤلمة أن الصحح وفي الجرحى. 
ؤيغسلنيقينهم والجرحمح، المقاتلة إلى بها رعن ؤيّأحد، غزوة ءي، الماء 

الخهزم«لم.ويرددن القتال، عالي يحرصن الخاء وكان حراحهم، 

\سض■\]لل-انظر: حسن، وصحديث مآ>آ(يرةم)إ:>م(، اسرسراني)ا/ )ا(السحم 
للأنني)ا/ه(.

(.٤٦٦ا/0 المار )٣(-فير (. ١٨التحريرواكوير)'اآ/)٢( 
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الدعويالعمل طيعة في والمرأة الرجل يئن الإسلام تفريق اتضح أن بحد 
قسمينتإلى المرأة مشاركة م نقأن يمكن منهم، المهللوب 

أهلكدعوة ، بيئتها في تكون اضر الفردية الدعوة وهي، الواجبة؛ المشاركة أولأت 
ودليلائية، النالحفالآ)تا في، النكراين، ؤإنكار للأملأم، الخادمة ودعوة بنتها، 
ذلالث،:

•، ئءغءرْا؛ل منكرا محكم رأى »_ ه؛ قوله عموم الأول الدليل 
راعالإمام رعتته: عن مسوول وكلكم راع ))كلكم الني قول الثانير: الدلر، 
بتتفي راعية والخرأة رعيته، مر وهومسوول أهله في راع والرجل رعيته، عن ومؤول 

رعءتها(\آ،.عن مؤولة و زوجها 

حارجفي تكون الي العامة المؤسسة الدعوة وهي ٠ المسمة المشاركة ثانيات 
النسائية.اللجان كفتح المصطلحة، وتقتضيها بيثتها 

علىبواجبة ليست الومسسية العامة الدعوة أن ت أعلم والله ~ والأقرب 
تذلك، على يدل ومما ،، ل المالحة الأعمال مهللؤ، من هير بل النساء، 

النبويالجد في لرمي؛ إقامة الؤمنين أمهايت، من أحد عن يثبت، لم أته — ١ 
٠محي لنا ا لتعليم 

كتطييبالجهاد ْن عليه يقدرن ما النساء على يوجب لم الني أن ~ ٢ 
.للخجاهدين الطعام ؤإعداد الجرحى 

ولهداالنشء تربية وهو الأسامحمي وواجبها المرأة، طبيعة مع يتماشى أنه — ٣ 
[،٣٣'لاين ]الأ>اب: ق التوت فير القرار لهن الرباني التوجيه كان 

واجبة.عليها الدعوة أصبحت لو ما بخلاف 

)٨٧(.يرقم الأيمان كتاب سلم، رواه )١( 
•الإمارة كتاب في ومسلم والمدن، القرى في الجمعة الجمعة.باب كتاب في البخاري ت عليه متفق ( ٢) 

أعلم•والله العمل، عليها وجب، فقد شاركت، فمن بالتعيين، تتعين بأنها القول يمكن أنه إلا )٣( 
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انمعJإة.اللجان على وولابمها المرأة إشراف حكم الثانية: المسألة ه
يعملدعوية لجهة والإدارة الإشراف ولاية المرأة تتولى أن المسالة: ورة ص٠ 
.أعضاء تحتها 

جانبان:له الدعوية اللجان على المرأة ولاية كمهات ح0 
 Bاللجنة.في الخاملض على المرأة ولاية الأول• لجانب ا

أقسام:إلى انمUJيةل١آ المرأة ولاية تقسيم من لأبد الجانب هدا حكم لمان 
الوهدم الأمة، على حاكمة المرأة فيها تكون التي وهي الخاْةت الولاية ~ ١ 

ولواقوم بملح ررلن ولقوله ذلاث،رم؛ على للاحماع في حلاف 
اْرأة((لأ،.أمرمم 

معينةجهة على قاصرة ولاية فيها للمرأة يكون الش وهى الخاصة: الولاية ~ ٢ 
ائية.النالدعوية والأقسام اللجان على إشرافها في الحال هو كما 

ولايتها:تحت، الخاملين باختلاف القسم هدا في الحكم ويختلف 
اء.نولايتها تحت العامل يكون أن — أ 

إمامةمحة لدلك، يستدل أن ؤيمكن ، ولأيتنها جواز في حلاق لا فهتا 
الالكيةلبخلاق ،، الجمهورر مدمج هو كما بالمرأة المرأة 

صاحبهاتمكن ثرعية سلطة هي أحرى: ويعياره ، غير0 على الثخمى ولاية *هي المتعدية: الولاية ( ١ؤ 
نف~هااعلى الولاية له ثبتت إذا إلا للإنسان تثبت لا الولاية وها-ْ ، لغرم الناعي الصحيح التصرف من 

(.٢٩)ص الأسلاص الفقه في انرأْ" ولايآ محاب: 
بعدها.وما ١( ١ ٠ )ص الإسلامي الفقه في المرأة ولاية والمعقول: المنقول من ذلك أدلة ينظر )٢( 
(.٢٠٨)ص حزم لابن الاجميع مراتب )٣، 
•٨( )ا"/ وقمر كرى إلى ه الَك، تحاب ■ باب المغازي' كتاب في الخاوي )٤( 
(.٥٧بالدعو؛)ص المتعلقة الفقهية الأحكام ينظر؛ )٥( 
لاينالمغني (، ٢٥٥)ة/ المهيب ثرح لمجمؤع ١ (، ١٥٧)ا/ الثراغ ترسي، في المناع بداغ )٦( 

(.١٤٨قيامة)؟/

(.٤١٢)٢/ خليل لمختمر والأكليل التاج )٧( 
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.اء ونرجال ولايتها تحت العامل يكون أن — ب
'زهرلتزر على ذلك في الخلماء اختلف وهد 

بأدلة;ذلك على واستدلوا التحريم، الأول: القول 
الرلأةثل ر ام؛؛."<، أم.نم ر؛را بملح،رم .ر ترد اض: اكال 

الخاصة.و العامة 

•أجلها من ورد الحديث لأن العامة؛ الولاية المقصود بأن ونوقش الم؛اقشة: 
المسب.بخمحوص لا اللمقل بعموم العبرة أن الرد: 

ابنقال الصلاة. قي الرحال توم لا المرأة أن على العلماء إجماع الثاني: الدليل 
فانامرأة، أنها يعلمون وهم الرجال، توم لا المرأة أن على رراتققوا حزمل"ا،: 

بإجماعا؛فاسدة فصلاتهم فعلوا 
إمامتهاجواز يرى من العلماء من لأن الإجماع، بهن،ا لم يلا الناقشة: 

أصحابهعامة واختيار أحمد وص متم هو كما التراؤيح صلاة في للرحال 
بمئهتّ.آثه يمحل يما آؤثه عز دؤموُى ءؤأللآ٠اث، سبحاه; قوله الثالث،: الدليل 

؛-ا[ّ]اك_1،:؛نيه بو 
بناتهعلى الأب و زوجته، على الزؤج قوامة المقصود بأن ونوقش المناقشة: 

ذللئ،.ونحو 

عامة.الإية أن الجواب: 

(.٥٧رص بالدعرة المتعلمة الفقهية الأحكام ت ينغلر )١( 
(؟A/n)وقم كرى إر ه الشي محاب باب: المنازي، كتاب في الخاري )٢( 
■محمد أيو الظاهري، حزم بن مد بن أحمد بن كلي هو: ه(  ٤٥٦—  ٣٨٤)الظاهري حزم ابن )٣( 

أثّهروالتالتف، العلم إلى وانصرفا مرطبة. ولد • الإسلام أئمة وأحد ، ءمرْ في الأندلس عالم 
(.٢٥٤للزركلير٤/ الأعلام انفلر: والمحلى. واكحل، والأهواء انملل في المصل مصنفاته: 

(.٥١)ص حزم لأبن الاحماع مراتب )٤( 
الأمافرآ'/؛آآ(.انظر: )ه(
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الجواز.الثاني: القول 
الجواز.هو الأصل بأن ذلك على واستدلوا 
.ذكرهاسق بالمّغ، أدلة وردت أنه المناقشة: 
•الأدلة لصراحة الأول القول هو — أعلم والله ~ والراجح الراجح• 

الوعوي.العمل على المرأة ولاية لجانب ا٠ 
أمامحلسعتيا، يوافق فيما المرأة على الوعوة وجوب في سق كما حلاف لا 

رّمية.يمنة العمل توليها في فهي هذه مسألتنا 
العلماءاختلف وقئ ، السوق فى للحية المرأة تولية مسألة تشيه المسألة وهان.0 

قولين:على فها 

فياشترؤلوا حنث وق، الفي للحسثة المرأة تولية من المع الأول: القول 
٠يكرا يكون ن ا المأحسسهب 

ثبجرأضُ فكثل ١^ ء وزث ^١^ تعالى: قوله الأول: انملٍل 
[.٣٤ث؛نيهلىء: عق 

زوجتهعلى الرجل ارقوامة عن تتحدث لا المريمة الأية أن الدلالة: وجه 
.الماءرا صمم، على الرجال ، صتمقوامة المراد بل ، فحس، 

ثوونهابعض في يالتصرف ل لامنقاد ا من متعتا قد المرأة أن الئانيث الدليل 
١نمها تزو)ج من كمتعها الخاصة؛ 

بعضفي يالتصرف الاستقلال من المرأة الإسلام متع من كيلك الأمر كان ؤإذا 
على، فكيفعليها، ورحمة بها سفقة الزواج أمر من الخاصة، شؤونها 

،٤٥)ص الامادم في الحبة ولاية (، ٣١٢الإلأْي)ص الفف في الرأة ولاية يفلر: ليومع )١( 
.بعدها وما 

،•١١رصي المنكر عن والهي بالمعروف الأمر في النساء مسورلتة ^٢، 
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لظلمهدا إن ونساء؟! رجال من الاحرين أمور في بالنظر وتكليفها الدعوة( )أمر 
عليهم١٠هي وليت من على عقلينا قللتا كونه جانب إلى المرأة على كبير 

امرأةا\أأ.أمرهم ولوا قوم بملح ر>لن ه: قوله الثالث: الدلل 
إليها،الناس أمور إستاد الدعوة شؤون ولاية المرأة تعيين في أن الدلالة: وجه 

للهم فلاح فاد هكدا شانهم كان ومن 
سببمن ءلاهر هو كما الخلافة، أمر على محمول الحديث هذا إن انماقشة: 

الحديث.ورود 

الناسأمر كان فحيثما بب، البخموص لا اللففل بعموم المبرة ارإن الجواب: 
بانتفاءالتهديد تحقق — الحبة ولاية أم الخلافة أكان سواء — امأة إلى منوءلا 

الفلأح«ر؛،.
أدكهم:ومن الأسواق. فى الحبة المرأة تولى جواز الثاني• القول 

ذكرئ.المابق الحبة وجوب على الدالة الأدلة عموم الأول: الدليل 
ؤإنمابها، القيام عليهن يجب بل الحبة، س يمتعن لم النساء إن الخاقشة: 

الحسية.على الولاية شؤون توليها حول يدور الحديث 

حبةعلى ها( سليمان أم )الثماء عثن ئتمهمحي عمر أن من روى ما الثاني" الدليل 
Iسوق لا 

امرأةقدم عمر أن روى رروقد ٠ العربي ابن قال يثبت، لم الأثر هذا إن ت انماقشة 
يالمبتدعة دسائس محن هو فإنما ؛ إليه تلتفتوا محلا ؛ يصح ولم ، الموق حبة على 

(الْآ.الأحاديث، 

تخريجه.سبق )٢( (. ١٢٢)ص السائق المرجع )١، 
(.١٢٢)ص النكر عن والنهي بالمعروف الأمر في النساء مسؤولية )٣( 
الابق)صأةا(.اورجع )ة(
(•٤٨٢)م المربي لأبن القرآن أحكام )٥( 



•السوةأ بأمور يتعلق خاص أمر على يحمل فإنه بونه فرض وعلى 
باكاء.الخاصة الحسة عالي المرأة تولية يجوز أنه هوت أعلم والله والراجح 

التالي:ايحو على وأته الدعوي للعمل المرأة تولي حكم لتا محن التمرير هذا وبمد 
يالماء.خاصا اكعوى العمل يكون أن أوث*ت 
علىوتعان بل ، المائي اكعوي للعمل والية المرأة تكون أن يجوز وهنا 

الشخيذألك أفتى كما ثرعا، دلك هن يمغ ما وجود لعدم بتوخليفها دلك 
عدالزيزينيازل٣،•

المرأةلأن له؛ الرحال تولي من أقفل المائي اكءوى للعمل توليها ن إل 
الرجل.هن المرأة ينوون أعلم 

غلهاعن ه النتي ّأك امرأة أن •' عائشة عن جاء ما ذلك على يدل ومما 
بهاءفتْلهري لث، ممن فرصة راخذي قال: تغتل، كيف فآمرها المحيض، هن 

الله،ءسحان قال: كيف؟ قاك: بها((، ررمملهري قال: أتطهر؟ كيف : قالتؤ
الدُال؛،•أثر بها نبي، ت فقلت إلي، فاجتذيها تطهرتم،ا* 

(.١٣٤المكر)ص عن والهي بالمريق الأم في الماء هزولث )١( 

سبحانه؟إرالك \سم- 

مبحانه،الله إر واودءوْ للقيام الصالحة المرأة وجدت مش ذلك في مانعا أعالم ُلأ الشتخ* فأجاب 
حاجةقي ا'شاء لأن جنسها؛ بتات يإرثاد تقوم أن منها يْللب وأن توظف، وأن تعان، أن فينبغي 

ارالدعوة تبليغ ني أنفع يكون ند النساء ين المرأة وجود ؤإن جنسهن، بات من مرثيات إلى 
مانعيشعها وتد يهمها، ما كل له ندي فلا الرجل من المرأة نستحي فقد ٠ الرحل من الحق ٍلريق 

محاوتعرض تخالعلها لأنها ذلك؛ بخلاف الداعية المرأة ْع لكنها الرجل'، من الدعوة س٠اع في 
الدعوةنحو بالواجب، تقوم أن النساء من علم لديها من على فالواجب * أكثر بها وتتأثر عندها 

ا-لتنةؤألترعثلن إ-إبكتو ^، نيؤ، إك * قك الله لقول طاقتها حسب، الخير إلى والتوجيه 
ا[ا(. ٢٠الآ،ت ]النحل: 1نتإه أؤ؛ذ رغيل4د 

برتم)أام(.البخاري )؛(رواْ 
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ها<راتوضئكب أرمال: بوجهه، ض م اسحيا، ه المي إن ثم ،: د3ذنلإ وفي 
•هب الّكب يريد بما فا'مرنها فجذبتها' فأحدتها 
.والماء للرجال عاثا الدعوي العمل يكون أن ثانظ: 

العملعلى العامة الولاية المرأة تتولى أن يجوز لا أنه . أعلم والله - فأرى 
العامة.الحية توليها جوار عدم في يكرها السائق للادلة العام؛ الدعوي 

الأول:الأم لاصة خ0 
أعلم:والله يتسن المسألة، دراسة ومد 

رامطالبةالمرأة إن حيث إليها، الحاجة عند ائية الناللجان فح استتحباب ~ ١ 
مابكل يزودها وي ندعوي مرمع إلى حاجتها من بل لا فكان الله إلى يالدعوة 

وملوكاوعيادة علما دينها شؤون فى إليه تحتاج 
يهإلا الواجب يتم لا ما وأن الغايات، أحكام لها الوسائل أن العلماء قرر وقد 

واجب.فهو 

وكاناء نفيها العاملون كان إذا اللجان هلأه إدارة المرأة تتولى أن جواز ~ ٢ 
يالماء.خائا مجالها 

النسائيةلآا.الدعوية اللجان ق المرأة عمل ضوابط ١^١^،؛ ا؛دمر 
بالحمل.لها أمرها ولي يأذن أن الأول: لضابط اه 

الآة؛'ا[ءيامهم]١١؛-،،: أليَاخه عق دو'موركا ءؤأتيج١ل تعالى: قوله نقمن رروقد 
فيالمرأة على الرجل يه الله مصل لما والصيانة والحففل. والتدبير بالتأديب عليهن 
لهأن عاز الأية فدلت عليها، الإنفاق من تعالى الاه ألزمه وبما والرأي العقل 

(.٣١٠^))؛(للخارى 
(.٣٥٣)ص السعودية العربية المملكة فى الدعوية الأنشهلة ت يننلر )٢( 
فيوالمرأة الرحل بين العادل التمايز ٠ ( ٤٣٨)ص الخيرية للموات الفقهية الأحكام ينظرت )٣( 

النساءتشغيل صوابط — ( ٧٢)ص الإسلام في الأسري في مباحث< - ٥( )ص٨١ الامحادم 
.(YTU_)
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تكنلم ما أمره وقبول طاعته عليها وأن الخروج من ومعها يته في إمساكها 
معصية،،

.بواجباتها مضرة ذلك قي يكون لا أن ت الثاني الضابمل يا 
الأعمالهده لوجوب ؛ يتها أو أولادها أو زوجها أو والديها نحو مواء 

المندوبات.من فهي الدعوية اللجان في مشاركتها بخلاف عليها، 
أحكامهع ؤيتتامب الثميع، •ع يتفق مما مشاركتها تكون أن الثالثرت لضابمل اه 
٠المرأة 

بهم.الخلوة أو الأجانب الرجال مخالهلة من عليها؛ يحرم لما تتعرض فلا 
والحجاب،الحياء، من المؤمنات؛ بخلق المرأة التزام الرابع* لضابمل اه 
.بالقول الخضؤع وعدم 
الفتة.أمن الخاص: لضابمل اه 

منوحدر الخلوة، فحرم الفتنة، من للوقاية ائل وسالئّرع جعل ولهدا 
محرم.بدون الفر من ومغ الاختلاط 

التخصمية.السادس: لضابط اه 

فيفرق يض لا بحيث الجنين، يثن الأدوار تماثل مسألة *رفض ذلك ؤيعتي 
الطبيعةعلى المبني النتخمص من لأيل- إذ والإنارث<؛ الأكور ين يالمهن القيام 

سهما«لآ/المتاحة والقدرات لال>تين الفهلرية 
تكوينهاطبيعة مع ®متتاسا للمرأة الموكل العمل يكون أن من بد فلا ولهن*ا 

الجهدوبدل الخشونة تتطي، التي الشاقة الأعمال إليها توكل لا بحين، وفهلرتها، 
الضرلأم•

يسربمصرف ( ١٤٨)T/ للجماص القرآن أحكام )١( 
(.٢٢٧الماء)ص -ثغل محواط يفلر: )٢( 
(.٧٤)ص الأسلأم في الأمرى م ني مات )٣( 
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.^٠الأيل النمل ٠؛.• 

االلمرأْبأن فأجايت بجتها، خارج المرأة دعوة مجالات عن اااJائ٠ة الاجة مثلت وقد 
نيمجال ولها اء، ونرحالا ومحارم زوج من لأمرنها بجتها في للدعوة مجال 

محرم،ولا زوج بلا محقر ذللث، في يكن لم إذا للناء بجتها خارج الإسلامية الدعوة 
ذلكإلى ودعتح متزوجة كانت، إن زوجها بإذن ذللث، وكان الفتة، يخش ولم 

وبالله. أسرتها حقوق من عاليها أوجس، هو ما ضياع ذللثج عن يشأ ولم الحاجة، 
التوفيق®

اللجان.هده 4ع التعامل هلريقة الثالث: امح'مر 

تماممستقلة ت، ليأنها إلا المكان في مستقلة كانت، ؤإن اللجان هذْ إن 
لها؛رئينا المكتس، ريس يكون أن ذللث، ولازم للمكتسح، تابعة فهي ممملأل، الا 

أوالأجتماءادتإ عقد ؤلريق عن والمكتب، اللجنة بين الدائم التواصل يوجب، مما 
المائل:هذه أبرز عن أتحدُتؤ ولخلي، ذللثج، غير أو المكالماُتؤ 

المشترك.الاجتماع حكم " ١٥
اللجة.في العاملأيث، مع اجتماع لعقد المكاتب، بعض تضهلر 
يلي:لما تمسمها من لابد الاجتماعات هذه حكم ولمان 

؛إحوىالإدارةمجالس أعضاء أحل. يجتمع أن بمحنى حلوة، فيه يكون أن ~ أ 
بمفردهم.النائية اللجنة في ١لعاملأين، 

تحريمه.في ثلث، لا وهذا 

اللجنةفى من مجموعان تحفر كأن حلوة، فيه يكون ألا ~ ب، 
الإدارة.مجلس اجتماع ائية الن

بينهمكان أو الشبكة، عبر الاجتماع يكون ؛حيث، مهتفصلأ، المكان كان فإن 
الداعيةالحاجة وجود مع شرعي محذ.ور وجود لعدم جائز فهذا سترة، أو حاجز 

!١٦)الأولى \بءة الدانمة، اللمجة ضاوى من ( ٤٩٩٦)رنم الفتوى من الرابع المزال )١( 
٢٤٩.)
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إليه.

الفتتة.من فيه لما منه يمع فهذا منفصل، غير الاجتماع مكان كان إذا أما 
الرحال)رامحلاط بان: فاجابت اسم في الأخلاط عن الدائمة اللجة سئلت وهد 

وانتهاكالفساد وانتثار الفتنة من فيه لما عفليم؛ ومنكر حرام التعاليم في والنساء 
أقوىمن الخلقي والفساد الشر من الاختلاط هذا ب وسر وما الحرمات، 

تحريمه«را،.على الأدلة 
الهاشة.المك١لا٠ت٠ - ٢ ه 

فيماالنسائية اللجنة في العاملات إحدى مهاتفة إلى الأعضاء أحد يحتاج هل. 
العمل.يخص 

صوتهل مسالة وليس الرجال، ْع المرأة كلام حكم ممالة على بية المسالة وهذه 
لا؟أم عورة المرأة 

حاكان:له المرأة كلام أن ذللث ويان 
٠خاصا يكون أن الأولى؛ 
عائا.يكون أن الئانة: 

 Bالفهلءا ّ الهاتف على والرد الجواب، كرد خاصا؛ يكون أن الأولى؛ لحالة ا
الحياة.صروييات من هو بل بتحريمه، قال من أعلم 

سألواشيء عليهم أشكل إذا كانوا نهن الصحابة أن ذلكر على يل.ل ومما 
اللهرمول أصحات علينا أثكل )ما ؛ ئمحتالأشعري موسى أبو قال عائشة، 
فيه:يشترط أنه إلا علما(ر منه عندها وحدنا إلا عائشة، فالنا قط حدين، 

الحاجة.وجود — ١ 

محثصهلا مؤ تعالى: قال الكلام. ترقيق ومعناه بالقول، الخفّوع عدم ~ ٢ 

(.١٦٤)\\/ ١ - الواسة اللجة نتاوى )١( 

•٧( ٠ ٥ )ه/ ثها عائشة فضل باب ه، الله رسول عن المناقب كتاب في الترمذي أخرجه )٢( 
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.٠■الأول الفصل 

.[ ٣٢الآي؛ت لالأ>اب: متئآه وُ وهنن ننض ،نهء ق أوى تلع الإل 
تخاطبلا أي• ترخم، فيه ليس بكلام الأجاب تخاطب أنها ت هذا ومعنى 

زوجهالتخاطب كما الأجانب المرأة 
الحرماتوكدا الأجانب حاطت إذا تندب رروالمرأة ! نمحيجتعباس ابن قال 

مأمورةالمرأة فإن صوت رغ غير من القول في الغالفلة إلى — بالماهرة عاليها 
الكلأم((لآ،.بخفض 

 Bعلىمثنية الحالة وهده ٠ الناس سمعه بحيث عاما، يكون أن الثانية؛ لحالة ا
الله.بمشيئة قادم مبحث فى وستأتي لا، أم عورة المرأة صوت هل مسألة 

شره.مع الدعوة مكتب نعاون الرابعة؛ كعَالمسألة 

الأكملالوجه على يؤديها أن الدعوة لمكتب يمكن لا الله إلى الدعوة رماله إن 
تنفليميةأو مالية قدرات من المكتب ومهما لأحرين، ا مع تعاونه حلريق عن إلا 

٠وحده Jالعمل ينفرد أن يمكنه لا فإنه 

السينبنائه عند قال والمغرب المشرق ملك الذي العفلم القريين ذو فهذا 
.[ ٩٥]الكه،و: ل>يغلإ ,يننؤ' يعل موآ ثأينوف خر رف نو ذي، ما ءؤهال، 

بالبنيانالبعض بعضهم مع المومثين تعاون ه الرسول وصف فقد وكيلك 
والاستمرارالبقاء على يقدر ولا يقوى ولا يكتهل لا البنيان أن فكما المرصوص، 

قوتهمتتحقق أن يمكن لا المؤمنون فكذلك متماسكا، كان إذا إلا التحديات أمام 
مضهيشد كالميان للمؤمن ر)الخؤمن ه.' فقال بالتعاون، إلا عطارهم تمر ؤي

الجوزيابن قال للتعاوزر؛،، القصوى الأهمية على يدل إذن فالحديث سناءرم. 

(.٤٠٩)ا(تمراينممر)آ/ 
(.٤٧٦)A/ الشم في الممْل البحر (، ١٧٨ا/ )٤ القرطي شم )٢( 
(.٢٥٨٥)برقم لم وم)اح؛(.ا برقم البخاري رواه )٣( 
)حثالإسلامية، الشريعة منفلور من الأناني العمل في الشراكة الأناني، التعاون تأصيل )٤( 

,الشاكة( فى منثور 
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التعاون(على تحريض وهو الأمر، ومعنا0 الأحبار )فناهره ت الحدث هذا عن 
للمووليةالممارسة والشركات الخيرية الجهات عمل واير إلى ارالناظر أن إلا 

الجهاتمن جهة كل قيام دون لحول الي العلاقة فى الفجوة يرى ~ المجتمعية 
يقومالذي المنشود المجتمعي التوازن يحقق بما اللائق بالشكل يها المنوحل بالدور 

هتدام المالتنموي العمل مرتكرات على 

التعاونفى صعئا يجد حالها في المتأمل فإن الدعوة مكاتب مستوى على أما 
التجاؤية.والمؤسسات الشركات مع والشراكة 

فيالدعوة مكاتب من )♦ه./( هن أكثر أن الدراسات إحدى أفلهرت فقد 
والمؤسساتالشركات ْع نتعاون لم — والغريية والشرقية الوسهلى المتعلقة 

والاستعدادالرغبة لديها الشركات من )٥٩/•( أن من الرغم على التجاريةل٣،. 
بحدالثانية المرتبة حلت الدعوة مكاتب إن بل الخيرية! ات المومْع للتعاون 

حيثسراكات، وبناء معها التعاون فى التجاؤية الشركات رغبة فى البر جمعيات 
./(ل"،.٥١)سمثة على الدعوة مكاب حصلت 

يعودالمتاحة التعاون باوجه المؤسسات هذه مع الدعوة مكاتب وتعاون 
أهمهارا"،:من ام الكثيرة بالفوائد عليها 

وتونيعالتكامل، وتحقيق أفضل، يشكل المشروعات تنفيذ على القدرة أولا؛ 
القراراتوتنسيق عليها، المتفق الخطة حلال من الشركاء يين الأدوار 

.ونحوهما والوفأادف بالأنشهلة المتعلقة والخمارسات 

ابواكتوالتكنولوجيا، والدولية، المحلية، الخبرات تبادل تحقق ت ثانيا 

(.٤٠٥را/ الصحيحين ئ.يث ْن المشكل 
٨(.)ص والشركان الخيرين الجهات يين الشراكة دليل انظر: )٢( 
(١٨الاض) الرجع )٤( (. ١٥)ص الأبق الريع )■٢( 
١؛٠ الخيرية)ص الجمعيات بتن والتنسيق التعاون : ينفلر التعاون أوجه في للتوسع )٥( 
الشبكة(.طلي )منشور الإنساني التعاون امحيل )٦( 

-١٣٨ -



منا؛عه.أو ومخاطره الخيري النشاط بأماكن المعرفة من المزيد 
الخيرية.للأعمال المرصودة للأموال التوظيف فرص نيادة ثالتات 

بالتوظيف.الخاصة المالية والوارد البشرية الكوادر تقليل في المساعدة رابئات 
عنالحاJيث في آهمع وأهميته، التعاون عن السريعة المقدمة ^٥ وبعد 
التالية:انماصر في المسألة 

اض١ون.مريق أولا: ت| 

أوالبعفى بعضها ْع الدعوة مكاتب وتع.اصد تكاتف هو■ هنا بالتعاون الراد 
التاجأفضل تحقيق أجل من علتها؛ الملقاة الواجبايتح أساس على غيرها مع 

المتاعب.على والتغلب 

تحتالانضمام أو الرو؛ان، أو ارالاندماج، إذن: التعاون مفهوم من فليس 
أسماءمعرفة فى التنسيق أو اللقاءات، حضور مجرد كن.لك وليس واحدة، إدارة 

عصفتجالتعاون لمفهوم الخاطئة التهلييقات بعضي إن . .فقهل.المتقيدين 
وهذابينها، فيما والأحقاد والضغائن البغضاء زؤع في وتسستا الخيرية ؛الجهات 

يهيقصا_ تعاون وكل لباسه، ليس ؤإن تنسيئا أو تعاونا مي يلا الحقيقة في 
حهودهمواستنزاف نمين ١لا أكتثاف على والْللوع اليطرة، وفرضن الاحتواء 

الاعترافوعدم وأنشعلتهم، إنجازاتهم وتهميثن استصغارهم، أو وأموالهم، 
الحقيقيالتعاون إن التعاون، مقللة تحت، للناس إيذاء هذا ~ وقدراتهم بطاقاتهم 

علىالخروق، ورتق المانمس بتكميل الخيري العمل ني التكامل إلى الممضى هو 
والتلأحم«ُإا،ؤوالترابمل المحبة أماس 
المسالان:صورة انيا: ثه 

تكانت سواء المومات، أو الأفراد هع بالتعاون الدعوة مكتب يقوم أن 
خيرية.مؤسسات ٣" خاصة, مؤسسات ٢" حكومية. مؤسسات ١" 

يتصرف.٢( الخيرية)صى الجسيات يين والتنسيق التعاون ( ١ّ 
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أومكتوبا التعاون هذا كان ومحواء إنجازاته، تقوية أو مهماته تسهيل أجل من 
■مكعوبا عر 

انمألة:-أصيل الثا: ثه 
أمحيرية قطاعات كانت محواء القهلاعات جمح ْع الدعو؛ مكتت، تعاون إن 

'•تعالى قال به، الله أمر الذي بالتعاون الأمر عموم قي داخل ~ تجاؤية أم حكومية 
١[؟^س اكلألة ووجه ٢[. ]المائدة; آلإ عثر ؤوثماوم_أ 

المومتينرا؛ْع اروتعاونوا يقل: فلم معه، المتعاون يحدد لم تعالؤر الله أن أولا: 
أيمع والتقوى البر على التعاون تحقيؤر هو المهللوب، أن منه يفهم حتى مثلا؛ 

الإثمعلى نتعاون لا بأن النهي أكد كما ملم، غير أو كان لما مشخمؤر، 
المجاللنا تفح لأية ا هذه فان وبالتالير غيره. أم ملم ْع كان محواء والعدوان 

توجهاتهاعن، النفلر قْغ مع — والحلية الدولية المومحات حمح ْع التعاون فير 
التعاونيكون لا وأن والتقوى، البر علير التعاون يكون أن وهو واحد شرط ب— 

والعدوان.الاثم على 
التعاون؛بها يتحقؤر اضر والأدوات والأليات الوماتل تحدد لم الأية أن تانثا: 

بهلريقةتتم إحداها كانت إذا إلا الاباحة أصل وعلى مفتوحا ذللث، كل يبقير حتى، 
محظورة.فتكون مثروعة غير 

التعاونحكم يبقير حم، والإحسان؛ البر إليه يوجه من، تحدد لم الأية أن ثالئا: 
والبيئة.والحيوان الإنسان من الإحان يستحؤر من لجميع شاملا 
التعاون.حقيقة ابعا: ره 

حقيقةفير هو الأحرى الجهات ْع الدعوْ مكتب به يقوم الذي التعاون إن 
علىالأؤلراف لأ-محر إلزام فيه فلي~ر، بالية، الوعد أو بالسرع بالوعد أنبه الأمر 

التعاونهذا كان ومحواء بالقبض،، إلا تلزم لا البمة أن الفقهاء قرر وق- الأحر، 

الشّكة(.على )منثور اني، الأنالتعاون تأصل، )١( 



*مكتوب غير أو مكتوبا 

أنعلى إعلامية شركة مع تعاون مذكرة الدعرة مكتب كتب فإذا هذا وعلى 
لهذهملزمة ليت المذكرة هذه فإن ومناثعله، أحباره نثر ش الكتب مع نتعاون 
يتمأن التعاون أديان من أن إلا الخدمات، تقديم عن تعتذر أن فلها ة، المرم
به.الإحلال وعدم عليه التعاون تم ما تنفيذ 
اضاون.صور امئا: خه 

وهيحمرها، يمآكن لا كثيرة صور الأحرى الجهات مع الدعرة مكتب، لتعاون 
الإنجازات.تقوية أو الخدمات تسهيل على تدور 

لتسهيلالحكومية الجهات مع الدعوة مكتب، كتعاون الخدمات؛ تسهيل أولا: 
للجونالدعاة لحول عملية تسهيل أو الجديد، الملم ديانة تعديل عمليات 

الأمثلة.من ذلك غير أو . .  .
لتقومالإعلامية الشركات مع الدعوة مكتب كتعاون الإنجازات؛ تقوية ثانيا؛ 
يعصلإطادْ آحر مكتب مع الدعوة مكتمح تعاون أو الكتب،، لأنشعلة Jاكءاية 

يعصبتنفيذ ليقوموا الأحرى الجنسيات من الدعاة يعص إمداده أو الزائدة الكتب، 
ذلك،.غير أو ...البرامج 
التعاون.أنواع ائتا؛ مه 

التعاون.من المتقيد هو الدعوة مجكتب، يكون أن أولا؛ 
كانت،وسواء الدعوة، لكتب، وتسهيلات حدمات الشركات إحدى تقل.م كأن 
مالية.غير أو مالية الكتب، استفادة 

فيياحل لأنه لم؛ )مليس الخدمة مةا.م كان ولو جوازه في حلاف، لا وهذا 
٠الهبة أو التبؤع حكم 

الجوانب،جمع من الخاص القطاع شركات من تستفيد أن الدعوة مكاتب، فعلى 
الدراساتبعمى نتاج أظهرت فقد • فقط•المالي الجانب، على تقتصر لا وأن 



بينالتعاون أوجه مقدمة نى تأتى المالية والتبرعات الفعاليات رعاية أن الميدانية 
جاءسما التوالي، عر %nUb (VoM ))ضبة: والخاص الخام القطاعين 

المرتبةفي والدعاتية والأسشارية التدؤيثية الخدمات من والأ>استفادة التعاون 
التعاونيأهمية الدعوة مكاتب في الخاملين توعية وجوب يحتم مما ، أ أ الأخيرة 

الشركات.خدمات من والاستفادة 

تقيد.مغير الدعوة مكتب يكون أن ثانيات 

منالمتقيد فكون التعاون، يقدم الدى هو الدعوة مكتب، يكون بأن وذلل، 
نوعين:ْن لخيره الدعوة مكني، بميمه ما يخلو ولا الكتب. غير الخدمة 

الحكوميةالجهات يعفى بإمداد الدءوة مكتب يقوم كأن مالي• غير زعاون ~ ١ 
أوالبرامج بعض تنفيذ أو الخدمات من ذلك غير أو . . . الجاليات عدد بقائمة 

الفحابت.

،ذلاكأ على يدل، ومما القهلاعات، لجمح بدلها في خلاف لا الخدمات فهده 
هكان بل الفللوم، نصرة على الفضول حلف في الكفار مع الرسول. تعاون 
القدفقال: وشرعيتته، له إقراره على يدل مما الحلف؛ ^ا بحضوره يفتخر 

فيبه أدعى ولو النعم، حقر به لي أن أحب ما حلما جدعان ين الله همد دار في فهدت 
لأذم.الإسلام 
تعاونيقيد ما الاJءوة مكاسب، لأعمال المقلمة الإدارية اللائحة في جاء وقل 
الكتّب،ينفل. ١١عشرة: الحادية المائة في فجاء البعض، بعضها مع الدعوة مكاسب، 
الرجؤعول؛حاو ل، المحددة عمله منطقة وفي الملكة داخل الدعوية أعمال 

عملها٠.متهلقة في دعوية أعمال تتقيي. الأحرى المكاسبإ مع والتنسيق للفؤع 
أومنشاته نتخدم يأن من غيره الدعوة مكتب، يمكن بأن وذللث، مالي• ُعارن ~ ٢ 

(.٢٨)ص والشركان المرية الجهات ين الشراكة دليل انثلر: )١( 
اني.الأن)أ(-اصلاك<اون 

(.١٣ ٠٨٠)برثم الكرى، نن الني المهقي رئاء  ٢٣)
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غيرفي الوقف استخدام مسألة على ينبني التعاون وهذا له، قرصا يقدم أو أدواته 
له.حدد ما 

بميمموف التي الجهات تقسيم ْن بد لا المالي الخاون هذا حكم لمعرفة و0 
مميزرأ،:إلى اكعاون هدا لها المكبر 

الخيرىر٢،.القطاع الأول: لشمم ا■ 
الفقهاءبعض ذهب فقد المالي، التعاون هذا لهم يقدم أن للمكشسا يجوز فهنا 

فقدوكذلك ،، الجهةأ اتحدت إذا أحر وقف ؤع من الوقفر عمارة جواز إلى 
،.ل ، الوقفيع من الإمام يقرض أن الوقف، على للميم الفقهاء أحاز 

فأفلسالمال من مبلعا أحر مكتب بإقراض الدعوة مكنمسر قام لو ما مسألة بقستذ 
بالإقراصىقام الذي المكتسر إدارة مجلس أعضاء يقمن فهل المقترضى، المكتب، 

كملكتب،الدعوة؛ مكتب عمل مجال، في تعمل حهات ت قمين إلى الجهات يمت، الأمر بداية في ، ١١
والقسمالقرآن. تحفيفل كجمميات الناس تعليم قي تعمل التي الخيرية المؤسسات أو الدعوة 
والخاصالحكومي الدعوة؛ مكتب عمل مجال، نفس في تعمل لا جهات الثاني■ 

قيلاشتراكها الخيري القهلاع بين التفريق ميصعب لأنه التقسيم هدا عن فعدلت البر. وجمعيات 
الخيري.المقصد 

(.٣٩٣الخيرية)ص باوؤ,سات المعاقة الفقهية الأحكام يفلر: )٢( 
وهى:ا-انرية، ا،لؤسسارت،  ijr)؛ب١كرء١ات٠ التعاون صرر من صور خمس ذكر وقد 

,لأختها الجمعية عنها تستغني التي العينية التبرعات تقديم ~ ١ 
ومعدان.سيارات من موحوداتها من بالاستفادة الجمعيات من لغيرها الجهعية إذن ٢— 
أوقروض بتقديم وذلك الخيرية بالمؤسسات ملم التي والنكتات الطارئة الحالات مع التعاون ٣— 

مساعدات.

الجمعيةتتحمل يحيثإ الخيري العمل حول ومؤتمرات قاءات الجمعيات بعض إقامة ٤— 
التكاليف.جمح تفيفة الم
العمل.نواحي شتى في حمراتهم من والاستفادة العاملين مجال ز التعاون ٥- 

(.٢٩٤الإقاع)أ/ متن عن القناع كثاف )٣( 
(.٢٣الطوري)U/ وتكملة الخالق ومنحة الدئاتق كنز شرح الراتق البحر )٤( 
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لا؟أم 
لدمها استقلال لوازمها ومن للمكنما، الشخصية عن الحديث سبق 
هداوعلى المحدودة( ب)المسؤولية يمي ما وهو أعضائه ذمة عن للمكتب ازلية 

يلحقلا فإنه للكتب نفعه يعود مما مالية معاملات مجن الأعضاء يعمله مجا فكل 
سيء.المالية ذمتهم 

أنالقيم المحلة أهل طالب ررإذا ت الضماتات مجمع في جاء ما ذلك من وقريب 
الإماممات نم فأقرضه به القاصي فأمره فأيى للإمام المسجد مال من يقرض 
،.يقمن١^٢١٠١١لا مقالنا، 

لمكتبأقرصوْ الذي المال هذا الإدارة مجلي أعضاء يقمن لا هذا فعلى 
آخر•
الخيري.القطاع عدا ما اكانيت لفم ا٠ 

لهميقدم أن الدعوة لكتس، يحق لا وهنا جهات، أو أفرادا كانوا سواء 
عتدماالتبرع لأن الكتب،؛ أغراصى استخدام من يمكنهم أن أو مالية حدمايتج 

الحالأيث،بعض في أنه إلا الله. إلى الدعوة في وستخالم أن أراد للكتب، ضع 
فىالشراكة عن الحديث، وسيأتي • ذللثج يجوز التبادل والتعاون الشراكة كحالأيت، 

الله.بمشيثة القادمة المسالة 

أخْلرهارألمن ولعل وتحدياته، اكعارن ءم؛اات، سان المطلبج هذا وأختم 
والحنيي.والقبلي، القومي، التحصبا من صنوفه، بجمع ١—التعصب، 

والحدوالحقد والأنانية، والتجبر والتكبر التفرد وحن، الأهواء اتباع ~ ٢ 
.ّ. الموهومةوالزعامة الصاوارة، وحج، الأخرين، وكراهة الظن، وسوء 

القس.حفلوخل أمراض من ونحوها 

الطوري)ْ/وتكملة الخالق ومحان الدقاتق ممن شرح الرائق البحر الضمانات)_v"؛r(، مجمع )١( 
٢٠٩.)

الإتساز.التعاون )آ(-امل 
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التعاونأن قي والشكوك الأوهام نشر حلال من الفردية اكقافة وجود ~ ٣
قاطة.حجة الفاشلة التجارب بعض وجعل للوقت، مضيعة 

ؤإثياتوالتنافس العمل إلى يحتاج التعاوني العمل إن حيث الكل؛ ~ ٤ 
الوجود•

والأخلاقبالقيم التعاون ربْل إلى مؤسساتنا في نحتاج فنحن ولذلك 
حفلوخلمن القلوب وتهلهير بها، وتزكيتهم عليها، أفرادها وتربية الإسلامية، 

١٠لجماعية الرؤح وتنمية الصحيحة، المومة ثقافة ونثر التفي، 
ا؛ذحرى.والجهات الدعوة مكتب بين الشراكة الخامسة: المسألة ل=ااا 

الشراكة.مربم، ولا: أه 
التنمية،عمليات في المؤثرة الفاهيم كاحد وثلرح حديثا الشراكة مفهوم نشأ 

ؤإمكاناتقدرات بين تكامل علاقة يتضمن تنموى اقتراب  I١٠ أنه على عرف حيث 
الأؤلرافبين المساواة من إمحنار وفى محددة، أهداف، لتحقيق تتجه أكثر أو طرنين 
طرفكل احترام إطار وفي طرف، كل بها يتمع التي بيه النالمرايا لتعفليم 

الثمافئة١٠لمن كسر يقدر المسؤوليات وتحمل الأدوار وتونيع للأخر، 
والشراكة.التعاون ين اتئا: ثه 

إنحيث والخصوص، العموم علاقة هي )الشراكة( و )التعاون( بين العلاقة إن 
يبدأفالتعاون أقسامه، وأفضل أنواعه أقوى هي بل التنعاون، في داخلة الشراكة 

الواجب،فإن ولذلك الشراكة؛ إلى ليصل يقوى ثم والتقوى، البر على تعاون بأي 
نعلورْأن علينا ثم الأحوال، جميع في التنعاون عن تغفل لا أن هو الأدنى 

الخشودلأى.الأساف تحقق التي الحقيقية الشراكة إلى للوصول 

السابقالتعريف ارومن •' فيه وجاء ( ٤٦)ص والشركات الخيرية الجهات بين الشراكة دليل انغلر ( ١ ) 
عدةالأهلية المقلمات لبعص الخاص اشئاع إضاد عملية عن لم؛ا مختلفة الشراكة أن U يضح 

.ويمولهاء  ٤٧٥٥١١يحددها مشروعات 
بتصرف.اني. الأنالتعاون تأصيل )٢( 

—١٤٥ —



نطالبولذلك التعاون؛ في الأقوى اكفيذي الجانب هي إذن فالشراكة 
راكةالتوى م إلى ترتقى يل المط، التعاون عند تقم، لا بأن اتنا مومح

المؤثرة^الحقيقية 
الشراكة.ترصيف التا: ثه 

الدعوْمكتب يين للتعاون عام إطار تحديد فيها يتم الي الفاهم مذكرة بحد 
التعاونومجالات العامة وأهدافه طرف كل طييعة فتها ؤيحدد الأحر والهلرف 

اتفاقيةهي المذكرة هذه أن إلى الإثارة وينبغي الهلرفين. بين تتم أن يمكن الش 
قانونيةر٢،.اتفاقية وليت أدبية 

المشرؤعنؤع تحديد فته يتم حيث الشراكة عقد إبرام يتم المذكرة هذه يعد يم 
طرفلكل والأدبية القانونية والالتزامات المسووليات وتحديد التفصيلية وبياناته 

النجاحمعايير تحديد فيها يتم كما الدونية، والتقاؤير الاتصال آليات وتحديد 
لكلمستقل لعقد بحاجة أننا إلى الإثارة وينبض والمتابعة. الإشراق وآليات 
ءاليهصّالاتفاق يتم مشروع 
إنإذ أهميتها؛ من القليل أو العقود إدارة شأن من التهوين حال باى يبني ولا 
واصحة،لأس وفما وتشريعه تأصيله يتم لأن الأحيان أغلب في يحتاج الأمر 
العقدلبنود وفما الأداء على الدقيق للاشراف واضحة رؤية نش يقتضي الذي الأمر 

،٠وأح\كامهل وشروطه 
-اصلاوشراكةأْ،.هراما:

أومالية شراكة كانت سواء الثلاث القمناعات أحد مع \ذدءو0 مكتب شراكة إن 
التي)الشركات( عموم في داحلة تعتبر ~ حميعا فيهما شراكة أو الجهد في شراكة 

السابق.المرجمر )١( 
(.٤٧)ص والشرلكت الخيرية جهiت J١بين الشراكة دلل انظر: )٢( 

■٢٧٩)ص السابق المرجع )٤( المابق• المرجع  ٢٣)
الإنساني.التعاون تاصيل )ه( 



فىجاء فقد استحبابها، بل مشروعيتها على تدل شرعية نموص فتها وردت 
ر)أنات القدسي الحديث ذلك ومن • عليها ؤيحث الشراكة فى يرغب ما الصوص 

،.١١بينهما((من خرجث خانه فإذا صاحمه، أحدهما نحن لم ما الشريكين ثالث 
الشركة،حكم تأخد عير0 مع الدعوة مكتي، يقيمها الي فالشراكات هدا وعلى 

.الفقه كتب من مواضعها في وJهلااب الشركات أحكام عن كثيرا الفقهاء تحديث، وقد 
مي:تهمنا التي الأحكام أهم ْن وتحل 

يضمنفإنه تعدى أو الشريكين أحد قصر إذا أنه " " ١
الشريكين.أحد على ضمان لا فإنه تلف، أو خسارة لاإ٠شروع حصل إذا أنه — ٢ 
رشدابن حكاه كما العلماع باتفاق وهذا 

الشراكة.حكم امئا: خه 
القعناعات،جمّع هع شراكة يقيم أن المصلحة وحول عند الدعوة لمكسم، يجور 

خاصة.أو خيرية أو حكومية كانتا سواء 

عائدةمصلحه فها الشراكه لأن العاون؛ أله مفي مت، قكما هنا أقم ولم 
المكتب،.على مصلحة منه تعود حال كل على فليس العاون يخلافظ للمكتب، 

كوثيقةاليهود مع وكدللث، الحديبية، كملح الكفار ْع شراكاين، ؤه عمل وقد 
الأخرين.مع الشراكة في داخل ذللث، ذكل . وحمايتهاالمدية 
الشراكة.أمقالة ائنا: مه 

مكتبيعقد أن الأمثلة هذه من ولعل حصرها، يمكن لا كثيرة أمثلة للثراكة 
مناشعل-بتغهلية المومة تقوم أن على إعلامية مؤسسة ْع شراكة عقد الوعرة 

مطوعاتفي ة المرمشعار بوضع المكتب، يقوم أن مقابل إعلاميا، المكتب، 
المكشط.

الحاكم،؛اصححه : ١( • ٩ )■r/ الممر تلخص في حجر ابن نال، (، ٣٣٨٣)برقم داود، أبو )ا(رواْ 
(.YAA)؛؛/الإرواء ني كما ^(^ ٧١وقيض بالجهل•، القطان ابن واق 

ا؛ق.اورجعال)٣( (. ٥٥٢)ص اJجثهJ بداية )٢( 
-١٤٧-



وصها)ا<;أذواع\ لكركة أن ١^ ذ/ وقد 0
الربحؤيكون فيه، يتجران مال في فأكثر اثنان يشترك أن الخازن فركة — ١ 

عاليه.يتفقان ما بحب بينهما 

آحرمكتب مع دعوة مكتب يشترك أن الدعوق؛ لمكاتب بالنسبة ذلك أمقلة ومن 
يةنوتكون كتاب، محلياعة أو برنامج لتتفيد المال من مبلعا منهما كل يدلمر أن على 

.لهما الكتاب وحقوق البرنامج 
.الماح من بأبدانهما يتمالكان فيما يشتركا أن الأدازت شركة — ٢ 

مكتبْع الدعوق مكتب يشترك أن الدعو٥ت لمكايجؤ بالنسبة ذلك أمثلة من ولعل 
مكتبكل فهتا بينهما. الكتاب حقوق وتكون معينة القرTن؛لغة لترجمة آحر دعوة 
الترجمة.من جزءا ببدله عمل 

بيتهماالرح ويكون فيه، ليتجر ان إنإلى ماله يدسر أن ت المضاربة شركة ~ ٣ 
يتفقان.ما بحب 

الماللكتب،من بدغبغ التجاؤية الشركاُت، إحاللأى تقوم أن وْنأمثلةذلك؛ 
هدايشيخ ؛بث بينهما الثمرة وتكون دعويا، مشروعا يقدم أن على الدعوة 

وللشركة.للمكنم، المشرؤع 
الناسس يشتريان ما ربح في لهما مال لا اثنان يشترك أن الوجوم• شركة ~ ٤ 

.ذممهمافى 

ذلك:أمثلة ْن و0 

وامتقهنابالمتبرعين ت، جلفي اخر مكسبا معر الدعوة مكتبا يشترك أن 
الشرط.حب بينهما التبرعات من حمالوه ما ويكون التجار، 

مالية،أرباح ورائها من يحصل لا الشراكات ^ه ا ٢Jءاأن العلوم من أنه إلا 
تتمحقيقههي الالءوة لكتب، ؛النسبة المعنوية فالأرباح معنوية، أرباح هي ؤإنما 

(.٣٩٨)\/ الدليل شرح في الجيل منار يفلر: )١( 

-١٤٨-



المتشردة.لأهدافه 

التيالمبممة للمولية أداوم فهي' الخاص لالقهلاِع المعنوية الأرباح وأما 
•الملمه السم|ذن سحقق سبها 

تتيٍهت

مضس يسالم لا أثه إلا المثداط اكمية تحشق في ماهم ؤإن الشراكة أمالوب ءإن 
الأعبارا\أ/بمين أخذها ينجي التي والمالية القانونية والمخاؤلر انموب 

أوعامة خدمة لتقديم الخيارات أفضل هي دائما الشراكة ارنليت هدا وعلى 
فييالنظر وتقوم حدرة حملوات تتخذ أن المعنية الجهات على لدا مشرؤع؛ تنفيد 

ذلكبترسات القيام في التفكير عند الخلاقة ذات والوصوuت الخوامل كل 
والمسؤولياتالمخاؤلر بتونع وتقوم الشراكة من مختلفة أنواع فهنالك الخمل• 

لكافةحلولا توفر الشراكة أن نعتقد لا أن الجهات تلك وعلى مختلفة. بملرق 
الث1كلأتاالآ،,

الخٍريةر'آا:الجهات إلى بالسة الشراكة سلسات أبرز من ولعل 
شخصيةمصالح لتحقيق استغلالها يتم سياسية أداة الشراكة تكون أن يمكن ~ ١ 

٠المجتهع على بالنع تعود حقيقية مناع لتحقيق وليس شكلية 
إحدىهع تقوم؛الشراكة عندما الخيرية المرمة معة لتشويه حدوث ~ ٢ 

المعة.ميتة الشركات 

الشراكة.هانأْ ثنايا في الاستغلال عامل وبروز المساواة، غياب — ٣ 

الخامحسلصالحها مادرات بعمل الشركات بعفى اتهام يتم المثال؛ سيل فعلى 
المجتمع.أو الخيرية المؤسسة مجاعدة من أكثر الربح نيادة أحل ومن 

(.٢٢والعام)ص الخاص اكطاعين بين الثرائن عقود ينفلر؛ )١( 
(.٤٨)ص والثمكان الخيرتة الجهات ين الثراكي دليل انفلر: )٢( 
•٢٠٤اض>ص الالمرجع )٣( 

-١٤٩-



الاحتهاعية.والمسوولمة ايوثمموة مكاتب السادسة: المسألة -إل 
تللشزلك لممصعية ا لمسوولية ا مفهوم ن أ ت سا لدرا ا إحدى ظهرت أ لقد 

أغالبلدى واصحة غير ~ ومتطلباها وأهميتها وأثرها ومجالاتها وأهدافها 
■، الخيري^ العمل ت موسا محي العاملين 
الشرعيالتأصيل ءصرورة ت الدراسة هذه توصيات قي حاء فقد ذلك أجل ومن 

الشريعة٠يمقاصد علاقتها ومحيان المجتمعية، للمسوولية 

والاهالتأصيل، هدا لهم محين أن الدعوة مكاتب في العاملين حق فمن هنا وس 
المصان.

الاجتماعية.المسؤولية مريق ولا: أه 

التنجاريةات المومأن في تتمثل الاجتماعية للمسورلية الأمامية الفكرة إن 
قيمةتحقق أن عاليها إن بل الرج، الوحيدة غايتها اقتصادية كيانات مجرد لست 
خدمةفي صالحين كمواطنين دورهم أصحابها يودي بأن وذلك اجتماعيا، مضافة 

جهداالاقتصادي المثرؤع صاحب فيبدل كله، والعالم وبلائهم مجتمعاتهم 
تفاقمفي بب، التعدم أو به، المحيهلة الاجتماعية المشاكل معالجة في إيجابثا 

،.تعقيدهار ونيادة المشاكل تلك 
كافةمصالح تحقيق إلى نعى أن عليها صالحا، مواؤلنا الشركة ئكون وحش 
تعملالي البيئة المديرين، المومحلفين، )المتهالكين، الأحرين المنفعة أصممحاب، 

اجتماعثا،مؤولة الشركة تكون لكي عموما( والمجتمع الإعلام ووسائل فيها 
المشاركةليشمل يتجاوز ،، الخيريةل التبرعات تقديم من أبعد الأمر أن بمي 
(.٣٩ازض)ص الم->ع )ا(
'٤(.)ص السابق العرم )٢( 
الاجتمابالمسزولة ^٣ الخرى والقطاع الأعمال نطاع ين التهراكت شبل ّل بحث يطلر: )٣( 

٤(.)ص 
برامجالتعاطي«ع يزال لا ولكن الشركات، بعض من الجيدة الساهمات بعض لدينا أن اورغم )٤( 

ينموبثكلءأصح الذي الخاصى ١لقطاع من المطلوب الهلموح متري درن الاجتماعية المسؤولية 



مبادئونق العمل جاب إلى البيئة، بحماية والالتزام التعليمية البرامج في الفعالة 
والساءلةلأا،.الشفافة 

والانسجامالتوايق يحقق أن له يد لا المستدائ لكمية نا-؟ح برنامج أى ارإن 
الجودةبمستويات للارتقاء والييقة( والخجتيع، )الاقتصاد، ت ثلاثة عناصر بين 

المجتهع،أفراد متطلبات وتلبية الاقتصادي النمو تحقيق أي ، معا العناصر لتلك 
الأجيالحقوق على نفسه الونت، ش المحافظة ْع الحيثية، الملامة وصمان 
اكميةبين والعلاقة ٠ نفليفة بثيثة التمع وعلى الهلبيعية الموارد ش القادمة 

الهدفالمثة حماية تمثل الصدئ هدا وفي ٠ وثيقة علاقة التيثة وحماية المستدامة 
الإطارتعد المنة لأن الاجتماعية؛ والخسوولية المستدامة التنمية برامج فى الأول 
أفرادسلوكيات الييثة تتاثر كما فيها، ؤيوثر الاقتصادية بالأننهلة يتأثر الذي العام 

الخحتلفةااوأنشهلتهم الصحية أحوالهم فى وتومحر المجتمع 
مساعدات،من الشركة تقدمه ما تميير أو فصل يمكن لا أنه باكيته والجدير 

لعملةوجهان فكلاهما لها؛ الفترصن الاجتماعي الدور عن طوعية، بمبادرة 
واحدةص,

تدرجلا الشركات من نكشر الجاب، هدا في الدولة تنتهجها التي السياسات يفضل بير ك ً
الخيريالعمل مفاهيم ح تخلهلها رأحيايا ؤإستراتجياتها، أهدافها صمن الاجتماعية المسرولية 
رغمالاجتماعية المسؤولية من نعتبر لا التي الخميللحات من وغيرها واكويق العامة والعلاقات 

فيهو منتديات أو ملقيات رعاية مثل اجتماعية مسؤوليات أنه على عنه بمر ما وأغالب • خيربمها 
دلكمن أوّع الاجتماعية المسؤولية ولكن جيد وهدا الاجتماعية، للمسوولية بوادر الحقيقة 
الاجتماعية،للموولية السعودية الشبكة مجوع مؤسس •ع عكاظ جريدة أجرته )حوار بكثير"• 

(٤٢٧٨)العدد في المزي. قاعد ين الرمضي الاجتماعية، المسؤولية مجال في والباحن، الخبير 
ه(.بتاريخ 

٧(.)ص الإسلامي المظور محن الاجتماعية والخؤولة الختدامة اكثة )١( 
١(.)ص الإسلامي الخظور من الاجتماعية والخؤولة المستدامة التنمية )٢( 
الاجتماعيةالمسؤولية لدعم الخيري والقءلاع الأعمال ههليع بين الشراكة تفعيل سبل بحث ت بمظر )٣( 

•رص؛( 

١٥ —



-ءا«]ء.مممه
القطاعمنشآت اهمة ررمأنهات الاجتماعية المسؤولية صريف في إذن فالخلاصة 

المستدامةالتنمية أهداف وتحقيق مرخلفيها، حياة رفاهية تحقيق قى الخاصى 
لتعزيزوأحلاقية دينية بدوافع بمسؤولية التصرف مع به، تعمل الذي للمجتمع 

وليةالمؤ مجلس يدللث، عرفها رركما نشاطها مجال في التنافسية مكانتها 
يالراضل٢،.الاجتماعية 

الدعوي.والعمل الاجتماعية المسؤولية انيات ثه 

موغد نحل. أن الاجتماعية المسؤولية أحكام عن الحدين، قبل المهم من إن 
لا؟أم تعارخى بينهما وهل الدعوي، العمل من المسؤولية هذ|ه 

الاجتماعيةالمسؤولية قضية في للتفلر إعدادها تم اش الدراسة نتائج في جاء 
تيلي ما — الخيري العمل قهناع مع المقترحة والمواءمة للشركات 

عنه،بديلا ولست، الخيري، العمل ْع نتعارصي لا المجتمعية المسؤولية إن 
الاحررم.منهما كل يكمل أن ويجب، 

قدرةفي توثر أن درن الحاصر احتياجات تلي اش التنب على للدلالة المستدامة التنمية مصهللح ( ١ ] 
الش*الأعمال يانهات الستدامة اكمية 'عريت، فمد سا وعلى احتياجاتها. تلية على المقيلة الأجيال 

المواردويصون التلوث، من ويحد التنمية، يحقق الذي بالقدر اليتثتة الموارد اصتثمار إلى تهدف 
الأجيالحق تراعي تنمية وهي عليها• السيطرة ومحاولة اصتنزاما من بدلا ويطررها، العلييعية 
الاحتياجاتتضع أنها كما الأرض، لكوتمب، الحيوي للمجال الطبيعية الثروات في القادمة 

والمسكنالغداء من المرء احتياجات تلبية هي فأولوياتها الأول، المقام في للإنسان الأسامّية 
نوعيةيتحسين يتصل محا وكل الصحبة الخدمات على والحصول والتعليم العمل وحق والملبس 

إنهاأي ، نملي١١مما أكثر الأرض من نأحد ألا تشترؤل تنمية وهي والاجتماعية• المادية حياته 
المواردفي المقبلة الأجيال حقوق وتضمن المستقبلي، والجيل الحالي الجيل بين تضامنا تممللب 

وتوفيرالعالم، مكان لجمح المعيثة ظروف تحسين في المستدامة التنمية أهداف وتتمثل . البيثية 
اه.٠ قرئ* لكل والاستقرار والصحة الرفاهية أمجاب 

„<ق
انظر)٣( 

٣(.)ص الإسلامي المطور من الاجمماب والم_ؤووة الخدامة التنمة 
(.١٥)صن للشركامحت، الاجتماعية المسؤولية مفهوم تحرير 

(.٠٠، ٣٩والشركان،)ص الخيرية الجهات بين الماكق دليل 
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المسؤووةْع تتعارض لا الدعوة مكاتب وبرامج أنشطة أن لنا يتضح وبهذا 
كليكمل المجضعة والمموولية الدعرة مكاتب أنشطة من كلأ وأن المجتممة، 

الأحر.منهما 

الاجتماعية.المسؤولية تأصيل التا: ثه 
أنإلى الانتباه لفت من يد لا الاجتماعية المسؤولية تأصيل في أيا..أ أن قبل 

جاء— بها الإصرار وعدم بالبيثة كالاهتمام الاجتماعية المسؤولية ببرامج الاهتمام 
الحريةعلى يقوم الذي الرأسمالية منهللق من الاقتصادية الأنشهلة فى للتوسع نتيجة 

البيئةعلى أصرارا حك مما العامة بالملحة الاهتمام دون المردية 
والمجتمع

~الحديث العصر اقتصاديات بمتهللقات الاجتمّاعية المسؤولية مفهوم فان لذاا 
تارحفى والاجتماعية الخيرية التهلبيقات وتهلور نشأة محنروف على ينهلثق لا قد 

الإسلاميالمفهوم شمولية فان ذلك من وبالرغم أنه إلا الإسلامية. الحضارة 
والإحساس؛المسؤوليةالاجتماعية النشاطات تلك كافة نستوعب الخيري للعمل 

توادهم،في المؤمنين ))مقل ،! الشريفالحديث، في جاء وكما المجتمع، تجاه 
بالمهرالجسد سائر له عضوتداعى منه اشتكى إذا الجسد، مثل وتعاهكهم وتراحمهم، 

والخىرم(م.

فيالمجتمعي التكافل س تنهللق الجتمعية للمسوولية الإسلامية الرؤية إن 
مجردهي ولا الفقراء، على الأغنياء س تقفل مجرد ليست فهي الإسلام، 

الحقوقنفلام لتعزيز صمانة هما ؤإنما المجتمع، تجاه الشركات من إحسان 
علىحقوقا يمثل ما ومنها الفرائض، درجة إلى يصل ما مها واش المجتمعية، 

سواء؛الملمين الإصرار بعدم واجبات ومها استاجرهم، من تجاه العمل رب 

٨(.)ص للشرلكت الاجتماب الصوولية مفهوم تحرير ت ينظر )١( 
(.٢٥٨٦)يرقم مسلم، رواه  ٢٢)

•٢٨)ص للشرلكت الاحتماب المسؤولية مفهوم تحرير )٣( 
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نيتسهم الرؤية هذه فإن وليلك، . اهمين مأم منانين، أم تهالكين مأكانوا 
الأطرافني الإيجابية آثارها تنحصر لا اش المجتمعية البنية وتعزيز دعم 

فيهم لتالمجتمعية الأطراف، كافة إلى لتصل نتعداها ل المباشرة، المتقيدة 
الاقتصادية،يأبعادم المجتمعي والأمن الاستقرار وتعزيز الاجتماعي الرفاء تحقيق 

والصحية١١١والفكرية، 
يراعيأن منه مطلوب، فرد رركل أن تقرر الإسلام في الاجتماعية والموولية 

بل، ،  ١٠١وعنته عن ومزول راع ،اكلكم ت ه يقول له، حارس كأنه المجتمع مصالح 
وعيادةاللام رد من اجتماعيه، مسؤوليات كلها المسلم على المسلم حقوق إن 

اجتماعية،بمسؤولية مهنالبا الفرد كان فإذا ذلك. وعير الجنار، واتباع المريض 
المسؤوليةتكون والنول والموسابت والسرلكمحت الجماعاثن مستوى فعلى 

مساعدةكل في يل شل، المال يذل في الإحسان الإسلام يحصر ولم ٠ أعفلم 
٠يقول ، صاحبها عليها يؤجر واليتثة المهبمهع على تعود منفعة وكل لها لمحتاج 

صدقة،الأمتين ؛ين مدل الشمس فيه تطع يوم كل صدقة، عليه الناس من نلأمى راكل 
يمكنفلا ولذا ٢  ١٠صدقة...متاعه علها يرفع أو علها فيحمل دابمه على الرجل ويعن 
اليالمصالح كل إذ الاجتماعية؛ المسؤولية نمياق في الداحالة الأعمال حمر 
المسؤولية١١هده نهلاق في ياحلة استحبابا أو وجوبا الثميع عليها حن، 

القلقةظل في الاجتماعية يالمزولية للقيام ®الباعث، أن لما يتبين وبهيا 
المدىعلى عملها مجال في لشركايت، ١ استمرار صمان هو ~ للحياة المادية 

تقطب،وتأعمالها ش والمقة المنشأة مصداقية تعزيز فى ناعي أنها كما الطويل، 
الشرعيالمكليف هو الدور هدا فباعث، الشرعي، اثر في أما إليها. الكفاءاث، 

)يتصرف(.٨( )ص والثرلكت الخيرة الجهات بين الشراكآ دلل انظرت )١( 
تخريجه.سبق )٢( 

(.٢٣٣٥برقم)وسالم (، ٢٧٠٧برقم)الخاوي مممق )٣( 
نيوالخالقي الاجتماعي الطام ! ويفلر . يتصرف (، ٢٨)ص الاجتماعية المزولة مفهوم تحرير )٤( 

(.١٨٤)ص الإسلام 
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الأحلاثياتومناطه بركته، ورجاء الله لثواب طلبا الإنسان يه يقوم الذي الرباني 
سيلعلى فبعضها مطلوبة؛ فتجعلها فضيلة، كل بزمام تأحذ اش الإسلامية 

المصالححسب على الوجوب، أو التأكد سبيل على وبعضها الاستحباب، 
والآحرةاالالدنيا فى عليها المترتبة 
المسؤوليةمن جزءا يتحمل سرعا فانه المجتمع من جزء الدعوْ مكتبه أن وبما 

وتنفيذخططه رسم عند والاقتصاد البيئة على المحاففلة في والمعي المجتمع تجاْ 
إلاتفكر لا ؛حسن، المجتمع تنسيها قد المكاتجه لبعض الفردية النفلرة لأن برامجه؛ 

البعيد.المدى على بالمجتمع تضر قد كانت، ؤإن الباشره أهدافها تحقيق في 
أوا،لإها.ابغا; ره 

تممض إلى الدعوة مكايج، على الملقاة الاجتماعية المسؤولية أمم أن لي يمكن 
المكسبه.وأنشهلة مقارع هي متضمنة مسؤولية الأول؛ لشم ا٥ 

المكتبايستطع بحيثإ بغيرها، مرتثهلة هي بل بياتها مستقلة غير مزولية وهم، 
.الدعوية وأنثهلته برامجه تنفيذ حلال محن يحققها أن 

مثالها:

بالبينة،مضرة أمور على الكتب، نشاط يحتوى لا ؛حيث، بالبيثة، الاهتمام ~ ١ 
للبيثة.صديقة ورقية ؛كرويته عنها يعونحى بلاستيكية كرويته طباعة من فبدلا 

علىالمكتبه برامج تحتوى لا بحيثج الهلثيعية، الوارد على الحاففلة ~ ٢ 
إعلأنايتهأو الخسابقامتج لكتيبات العشوائية الهلباعة من فبد،لأ ؤإسراف، امتنزافج 
منهايبقى لا بحيثه مدروسة الهلثاعق كمية تكون أن على المكتبه حرص الأنشعلة 
فائض.

١i ) (٢٦٩اكوي)مجالتابنا الجسر، هاني الإملامي، المفهوم في للشركات الاجتماعية المووليان
(.٠٢• ١ئ،)•
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حكمها:

حثالذي العمل ؤإحسان إتقان قي داخلة حميمتها في هي ولية المؤ وهذه 
وقال[، ١٩٠لالترْت آلثحسنماه تحب \ئت إن ا ولحسن ؤؤ تعالى: ل قا كما لإسلام، ا عليه 

.٢١١يشه((أن عملا أحدكم عمل إذا يحب الله ر)إن 
يحثالأحسن الوجه على يكون أن العمل ؤإتقان إحسان من أن الدلالة: وجه 

منالتحذير في خاصة نصوص جاءت قد بل بأحد، أوإصرار إسراف عنه ينتج لا 
الحديث!وفي [، ٢٦]الإبءت بذماه ندر ءؤو؛لآ تعالى؛ قال والإصرار، الإسراف 

ر)لأضررولأضرار(\آ،.
٠دللد في والتساهل التهاون وعدم ذللي مراعاة المكتب، على فبمبط هذا وعلى 

مستقلة,مسؤولية الثاني: الشم و( 

والمشاليعالخدمات من المجتمع باحتياجات تهتم الش المسؤولية تللثج وهي 
اترالمومالخاصى ^، ٥٥١اعلى ملقاة الحقيقة في المسؤولية وهذه التنموية، 

البرامجهذه مثل بتنفيذ يقوم أن نفلاما ولا سرعا للمكتب، يحق فلا التجارية(، 
الاختصاص.عدم با بب

ماغير في التبرعات تصرف أن سبق كما يجوز لا لأنه سرعا؛ له يجوز فلا 
التبرع.حدده 
فرمالهاختصاصه، من ليستر البرامج هده لأن ذللث، له يصح فلا نذلاما أما 

بأمورالمسلمين ونوعية الله إلى الناس دعوة هي؛ ، ل اللائحة حددتها كما الكتب، 
دينهم•

أنالشركات ءرتوكد حيث، المسؤولية، هذه من نصيبها لها الدعوة مكاتبر أن إلا 
برامجفي الشركات مع للشراكة تؤهلها مقومات تمتللث، الخيرية الموسات 

•تخريجه ص )١( 
•حن حدث (: ١١٦)ص للأر;عين شرحه ني الووتمر نال، (، ٢٣٤)١ برقم ماجه ابن رواه )٢( 
.للدعوْ التعاونية المكاتب لأعمال المنفلمة الإدارية اللائحة من السابعة المائة في كما )٣( 
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المجتممةءالمسوولة 

أمرين:في يكون المسؤولية هذه في الخ\ص لالقهلاع الدعوة ءك\تب ومغاركة 
المبمعواحتياجات والخيرات بالمعلومات الشركات ترؤيد الأول؛ لأمر ا٠ 

وأولوياته,
عبارةمجتمعية، مسؤولية برنامج تنفيذ الشركات إحدى تعتزم أن ذلك: مثال 

مكتبمن فتطلب الخكومية، يالمرفقات بالاهتمام الوافدة العمالة توعية عن* 
تنتثرالدعوة مكاتب لأن وذلك ولغاتها. انممالة نواحي يييانات تزؤيدها الدعوة 

بهؤلاءأعلم فهي الوافدة العمالة وبيئة الشباب بيئة في ميما ولا المجتمع في 
،•الشركا^ من وبحاحانهم 

بماممدها الشركة هازْ مع يتعاون أن الدعرة مكتب على يجب ت ذلك حكم 
ذلكوغير المنامة لغاتها وتحديد العمالة تواجد لكماكن معلومات، من تحتاجه 

المكتب.عند >لإتوفت\ ؤيكون تحتاجه مما 

فميالصيحة، ادية مجن يعتبر أته التعاون هدا وجوب على يدل ومما ذللث،ت دلل 
ت*ام ادءر الملم ام ت نال يجأ الله رسول أن *ريرْ'محءمحن أبى عن الحديث 

ؤإذافأجبه، دعاك ؤإذا عليه، سلم لفته »إذا قال: الله؟ رمول يا هن U نيل: 
ماتؤإذا فعده مرض ؤإذا سمته، الله فحمد عهلس ؤإذا له، فانصح امتمحلتف 

أ.فاتعها١٣

ءلل_ا>اءماماْ الروي: نال له« فانصح ارسءمحلث، »وإذا قوله: الشاهد: وجه 
بيانعن لثإ تمولا تعشه ولا تداهنه ولا تنصحه أن فحليك النصيحة متلث، 

الصءة*لأ،.

(,٣٩)ص رالثرلكت المرة الجيات بض الثرائن دلل انظر: )١( 
0(.• )ص والشرلكت الخرة الجهات بتن الشرائ دلل انظر: )٢( 
(.٢١٦٢)يرنم اللام، ئاب، سالم، رواء )٣( 

(.١٤٣>؛(ئرحالووىءاودلم)؛ا/ 
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ررفاذا•' عياض القاصير قال طلبها، عند النصيحة تقديم وجوب العالماء قرر وقد 
ذلكا،يى يداهن ولا النصيحة عليه وجب استنصح؛ 

،كدللث، الدنيا أمور تشمل بل فحب، الدينية الأمور على تقتصر لا والصيحة 
لمصالحهمررإرشادهم ت لمين الملعامة للنصيحة يره نفعند العيد دقيق ابن قال 
•، عليها"أ وإءانتهم ودنياهم آخرتهم في 

 Bالبرامج.هذه تميد على الإشراف الثاني: لأمر ا
عبارةمجتمعية، مسؤولية برنامج تنفيذ الشركات إحدى تعتزم أن ذلك' مثال 

منفممللب العمل، لموق تؤهلهم حياتية مهارات على الشباب تدريب عن• 
الشباييةالملتقيات في تنفيذه حلال البرنامج هذا على يشرف أن الدعوة مكتب 

.الدعوة مكاتب تقيمها النيئ 

يتوقفلا الاجتماعية المسؤولية قيئ الدعوْ مكاتب دور إن الوع• هذا حكم 
المشروعاتعلم، الإشراف دور تولي على، قادرة ولكنها التنسيق، مجرد على 

الشركات^.تمولها الش الاحماعية 
هذهمثل على المالي، دون العام بالإشراف يقوم أن للمكتب فيجوز هذا فعلمي 

الرئيسية.أعماله عن ذلك يشغله ألا بشرمحل الأعمال، 

وموساتالحكومات لعمن، المكمل هي الخيرية ررالمؤمحسات أن ت تحلم وبهذا 
منالعريضة القاعدة مشاكل داخل، ويتعمق تتغلغل إنها حيث الخام،؛ القهلاع 

والبيئية؛والتعليمية والصهحية الاجتماعية المجالات جمح تقتحم أنها كما المجتمع، 
والمومحمساتالأعمال قهناع شركات بين التتسيؤ، على قادرة المؤسسات هذه فإن لذا 

الموسمساتتلك لأن أحرى؛ ناحية من المجتمع واحتياجات ناحية من الاقتصادية 
إلى،الوصول علُإ قادرة أنها كما المحلى،، المجتمع أولويات تحديد علُإ قادرة 

(.٤٦)U/ عياض للقاصي مسلم فوائد المعلم إكمال )١( 
(.٢٨رص العيد دقيق لأبن النووية الأربعين شرح )٢( 
مداد.موع في منشور المجتمع، واحتياجات الاجتماعية المسؤولية ت يننلر )٣( 
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أكملعلى الاجتماعية بمووليتها للقيام بينها فيما والتنسيق الاقتصادية ات الموم
دورتولي على قادرة ولكنها التنسيق على ات المومحهده دور يتوقف ولا وجه، 

الشركات<التمولها الى الاجتماعية المشروعات على الإسراف 
عنده.الخاصل العجز لسد استدانة السابعة: لمسالة ا. 

المسألة:ورة صه 

دفععلى قادرة تكون لا بحيث المالي العجز من بحالة المكاتب بعض تماب 
إلىذلك يضطرها مما الدعوية؛ المشارح تكاليف دفع أو العاملين مرتبات 

العجز.هدا لد الأحرى المكاتب أو التجار أحد من الاقتراض 
المألة:كم حه 

أهليةسوت الشخصية هده لوازم من وأن اعتباؤية شخصية للمكتب أن بيان سبق 
المرصن.عقد صمتها من ادى العقود لإساء المكتب 

عندالوقف أجل من يتدين أن الوقف على للمناؤلر الفقهاء عامة أجاز وقد 
علىيعود فيما التصرف مطلق فله مؤتمن النافلر لأن ؛ لدلك الحاجة وجود 

Jالمصالحةر٣،.الوقف 
للقرض.الحاجة عند يقترض أن للمكتب يجوز هدا فعلى 

أحدمن يعتبر الدعوة مكتب لأن الناس؛ زكاة س الدين هدا يدي أن ؤيمكن 
صرفهاالزكاة جاءته إذا ثم الزكاة لأهل يتدين ه التي كان وقد الزكاة، أصناف 

النبيلأن فيهم امتدين ما يوفي أو ت شيخنا ررقال الفرؤع؛ في قال الدين، لأهل 
وفاءالصرف أن فعلم الدين لأهل يصرفها ثم الزكاة لأهل يتدين تارة ان كه 

ربتصرف(.المجتمع واحتياجات الأجتم.اعية الموولية )١( 
ومنحةالدقائق كنز شرح الرائق البحر (، ٤٤٠المحتأر()؛/ ءاوا.ون)رد ابن وحاشية المختار الدر )٢( 

الكبيرالمح (، ٤٢٣العالمية)؛/ الكب، - الطالين روضة (، ٢٢٧الطوري)ه/ وتكملة الخالق 
(.٢٦٧)أاالإقاع متن عن اسع ، كثا؛(، ٨٩الدسوقي)؛/ الدرديروحاشية لليخ 

(.٢٦٧)٤; الإقاع متن عن اسع كشاف يظر: )٣( 

-١٥٩-



أداء«لا/لكنمرف 
مجردلا الإدارة مجلس قبل من مدروسا الاقتراض هدا يكون أن يشترط أنه إلا 

والمالكيةالحنفية من العياء جمهور ذهب وقد الأفراد. أحد من اجتهاد 
شؤونقي التصرف في النظار أحد انفراد جواز عدم إلى ، ،والحتاJالةل والنا 

فوجبالجمع إلى مسند النظر لأن وذلك، ،؛ النذلارل لبقية الرجؤع دون الوقف 
النظرس.مطلق في الشرط 

الدعوة•لمكاتب المقدط الشركات وعروض هدايا الثامنة؛ لمسألة ا. 
هأولآ:صورْاوسألة.

عليهاخاصة خصومات أو منتوجاتها من هدايا الشركات تقوم أن 
قيمعها والتعاون الإحسان لمجرد أو لمنتجاتها الترؤج يقصد الدعوة لمكاتب 

ّبلادني•
أحديقوم أو الدعاة، لقل سيارة الكتب ياهداء سيارات شركة تقوم كأن 
تنفيدعند الدعوة لكتب والمرافق الغرف على خاص حمم بتقديم الفنادق 
الفندق.فى برامجه 

ذلك:حكم ١^١: ;ه 
فمين:إلى تمم الهدايا هذْ 

معهاوالتعاون الا.ءوة لكاتب الإحسان منها القصي. يكون أن الأول؛ لمم ا0 

(.٤٦٧الهمرع-اس)؛/)ا(
(.٢٤٩نجم)ه/ لأبن الوىس، نحز شرح الراتق المم )٢( 
والزياداتالنوادر ينظر؛ الأخر. عن يفرد لا الوصين أحن. وأن الوصية، في ذللئح ذكروا كما )٣( 

(.٢٨٨لاق؛رواني)اا/
(.٣٤٨ليووي)ْ/ المن، وصية الطالين روضة )٤( 
(.٢٧٢الإقاع)٤; متن صن الشاع كشاف )٥( 
(٧٣٦/١ّ)ص ^ ١٧١القود في الأمين تصرفات يفلر: )٦( 
(.٢٧٢الإناع)؛/ متن عن القاع كشاف )٧( 



—يتاه—

الخير•سبيل في 
عمومقي الداحل المحمود ^٤ ١١من وهو ،، جوازءر في خلاف لا المم فهذا 

منوغيرها [، ١٩٠]الترذ: .ه أكسه نجب ه إن ءؤوآحسوأ تعالى: الله قول 
هذافي الي اوات 

وكونوالخصومات. الهدايا هده يستقل أن الدعوة لمكتب فيجور وعليه 
المومن-يشرى عاجل من فهدا ثناء أو شهرة ّتكتب الشركة 

-الدعوة لكتب الإحسّان مجرد ليس منها القصد يكون أن الثاني• لقسم ا٠ 
:٢٣١٥الهد؛;هن الممد باختلاف يخلف المم هذا وحكم 

الإعلانأو لها الترؤيج أو لع بالالتعريف الهدية من المقصود يكون أن — أ 
علىدليل ولا الجل، المعاملات في الأصل لأن ومولا؛ بذلا جائزة فهي عتها، 

عنتختامأا لا الحال هذه مثل في الاعتياؤية الشخصية إن ثم التحريم، 
غيرها«ل؛،.
هذهعلى ولاية نؤع أو ولاية للمكتب يكون لا أن ذللث، جواز في ؤيشترط 

محرمإلى ذييعة ذللث، في يكون لا بحيث، الشركة، 
المهدية،الجهة معاملألت، أو أعمال هيل تالهدية من المقصود يكون أن ~ ب 

الشركة،هذه على ولاية نهمع أو ولاية للمكت—، كان إذا سئما لا ؛ ذللث، أشبه ما أو 

ماالخيرة ة المرّثقل فاجابه: الخيرية؟ اات، ااموّوالأوقان، اليات، عن •مرين ابن الشيخ مثل وقئ )١( 
كعمارهالخيرية الصارف في ذلك ونمرق الأوقاف، وغادل والبرعامت، الهبات من يأتيها 

فإذاالقرآن. تحفينل في ين المدرّومكافآت الله، إلى الدعوْ في العاملين ورواب الماجد، 
أكثراعدوه يأن ^^، وفميه الخوة في العاملين الأشخاص بعض بهيئته حمى المهدي كان 
الموة،إيرادات في تدخلها وأن يتملآقها ألا بنرمحل إلا الهدية هده مثل يقبل لا أنه فأرى غيره من 
١)غيره.على يقدمه ولا يحابيه ولا المهدي ذللث، هع يشحان لا وأن  ٠ العملفي وجواب صرال، ٠ 

الخيري(.

(.٩٤)ص التجارية الحوافز يفلرث )٣( (. ١٥١ص)التجارة، الحوافز )٢( 
(.١٥١)ص التجارية الحوافز )٠( (. ٩٤)ص التجارية الحوافز )٤( 



إنماالشركة إن حث رشوة، لأنها وقبولا؛ يذلا محرمة المحال هذه ني تكون فإنها 
ضهذا، مثل عن الهي حاء وقد ، ونحوم تسهيل من تريد ما على لتحمل أهدت 

ذكروند ،. والمر الراشي ه الله رسول ررلعن قال؛ عمرو بن الله همد 
عملاأو القضاء ليمليه الس|الهلان إلى الرحل يهدى أن •' الرشوة أنواع من أن الفقهاء 

للمعهليولا الأحد للأخذ يحل لا الهمع رروهذا ت الهندية الفتاوى في تال آحر، 
الإعْلاءلأآ،.
الصالرمية الهدايا غالب أن فله على يغلب اليوم الاس حال في ااوالا> 

أوالمعاملات سهيل المهدي انتفاع منها يممد ~ الاعتباؤية للجهات تندم 
الاعتاؤيةالشخصيات تقبل وألا الهدايا، هذه مثل من المحذر يجب لذا تسريعها؛ 

للشبهةأنفى هذا فإن غايته؛ ووصوح غرصه ملامة نين ما إلا الهدايا هذه من 
الهمةاال٣،.عن وأبعد 

. ١١صحح حسن حديث ءهدا ت وقال والترمذي داود وأبو أحمد رواه ( ١ ر 
(.٢٤٣)؛Y/ الهدة الفتاوى )٢( 

(.٩٤)ص التجارة الحوافز )٣( 

-١٦٢ -



.٠الأول القمل 

للمكتب'بالحانب؛لمال المتعلمة النوازل 
لتمهيد.ا. 

كقولهكابه، من مواضع في بالنفس الجهاد على بالمال الجهاد الله قدم 
ومحبمؤه،إم ؛، ٢٧.ا أير عدل يذ كحآةِ غمؤ عك ١^ تو »اموأ أئ;و، • تحار 

[.١١١، .قتلؤة.٤٠ َكم تم!ن ي د;لؤ وقحآلإ أنئآؤ آس 4 ومحيدرف 
ؤءنمار• قال سيله، ر المال دذ'ل عر العظيم الأجر رتب الله إن بل 

نأتهشفير كل 4 سنابل سح أنيتت حتسة كشل آقو سجيل ق لمحو؛لهنر ينفقون الذمن 
.[ ١٦١ ٠٥١١١]١^٠: .٤٠ علقِ ؤإسغ قآثم يثاء يمن بمنعم كث ثن 

علىيدل مما والدعوة؛ الجهاد مسيرة لإكمال المال أهميه إلى إشارة دلك وفي 
الأموالجمع هو منها المقصود ليس وأته الدعوة، مكاتب قى الموارد تنمية أهمية 

*ل،هه^ود ا بل ، ال^ا^ط^ه 

الموجودة.الأموال تنمية ~ ١ 
الأموالوتنمية لجيع )ومشروعة( جديدة حلرائق إحدات في الإبداع ~ ٢ 
الأموال.انحسار فى توثر الش العشان إزالة - ٣ 

 i والإمارةالعالم بين الجامعين والأمراء العلماء من العدل أمحل الرصول حلفاة ام الاصلأم! شيخ قال ( ١
يجتهدونكما k وصنئا قبصا الأموال هده من كبر فى يجتهدون ند • الراشدين كالخلفا؛ الميل. •ع 
محيابمثل الماخوذْ والأموال ّماع، واجتهاادهم والعقوبات، والأعمال والولايات الأحكام يي 

فيالمجتهد الأمام على ينكر أن له فليس ذلك بعض تحريم الرجل اعتمد وإن تنه، محا الاجتهاد 
والوتوفالفراتض في بحكمه ١لحاكلم أعهناه ما على ينكر لا كما باجتهاده، أحد مجن على ولا ذلك، 
•روايين* عر الحكم؟ قبل تحريمه اعتمد ما بالحكم له ياح هل ولكن ذلك، ونحو 
١(.٠ )ص تنمية ابن الإسلام لشخ اللطانية، الأموال في ناعية 

١٦٣٠-



منهاالاستفادة لتتم الأموال استهلاك قي الترشيد أو الأعباء، من التخفيف — ٤
كبيربشم 

عبرالخيرية لاجهات المالية الوارد تنمية في الايدلع ت بعنوان عل ورنة •' ينظر للاصتزادة ( ١، 
^.٧١الأوقاف، 

-١٦٤ -



جتت1أمح!قت1تاه
امحًموال.بجمع المتعلقة النوازل الأول؛ لمطلب ا. 

تمهيد.'ه 

الأموال.جمع وسائل ولا: أه 
ذلك:وْن الأضياء، ْن الأموال لجمع كشرة وأساليب بوسائل الإسلام جاء 

الصدقةعلى الحث فيها كثيرة نصوص جاءت فقد والترهيب، الترغيب - ١ 
أفعتد محدوْ حم نن محسك نثدمؤأ ^^،١ • تعالى كقوله عليها، المتترنب الأحر وبيان 

بخللمن وعيد فيها نصوص جاءت المقابل وفي •٢[ ]المرل: ئمأه وأعظز غقإ -م 
.٨[ الآة زالكل: وه ؤآصنق فذ س ٠^^^١ ت تعالى نال ومغ، 

يجمعمن يوصى ه الرسول كان وقد التاجر، مع الحنة المعاملة — ٢ 
اللهرسول قال الأموال، منهم يجمع من مع والخيل الحنة ؛العاملة الأموال 

•أوفى،<أآ، أبي علىآل صل ءاللهم لهم يدعو كان بل أمالهم\ا، وكرائم ءؤإياك ه: 
الواحدبالجد والشعور الإيمانية، الأخوة روح تعميق ~ ٣ 
المال،بركة حسث، من صاحبه؛ على الخير لخمل الهمة الثمرات إبراز ~ ٤ 

هأنه الحديث، فمي ،، وءلالمن والوقاية بل والخافية والصحة النفس، وتهلهير 
الوء(\ْ،.مصارع تمي المعروف راصنائع قال: 
الخفليم؛الأحر جمعها لن وأن الأغنياء من المال جمع على الحث، — ٥ 

منذلك ينقص لا تعه من أجور مقل الأجر من له كان هدى إلى دعا رءمن لحديث،: 

برقمكانوا( حث الفقراء ني وثري الأغنتاء من الهدنة )أحد باب الزكاة، كتاب الِخاري، ررا0 )١( 
برقم)ه:ل(.الإيمان، كتاب لم، وم(، ١٤٩٦)

لموم(، ١٤برقم)^١٩ الصدقة. لصاحب، ودعاثه الأمام صلاة باب الزكاة. كتاب البخاري. رواه )٢( 
برقمالزكاة.كتاب 

•تما( )ص الأٌلامي الخيري العمل موارد تنمية في نحوالتميز متطلقاُتح )٤( )٣(، 
(.٩٤٣)برقم الطرانىفيالأوّطا، رواء )ه( 

-١٦٥-



.، ١١شث((أجورهم 

ت، ذلك١ ومن • الدعوة ومكتب التاجر بين ئحول اش العقبات جمح إزالة ~ ٦ 
عندإلا إليه نذهب لا بحيث للمال، متبؤع مجرد أنه على للمتبؤع النفلر ~ أ 

لنارشريك أنه على التاجر إلى ننفلر أن( الواجب أن( ح للمال، حاجتنا 
الدعوةمكاتب على الواجب أن ْع ، الداعم المجتمع حاجات إغفال ~ ب 

التيالأمور أهم من ولعل يريدها، المح، الخترية المجتمع لحاجات تنفلر أن 
وتوجيههمالشباب دعوة هي فيها الكاتب بعض تقصير ح المجتمع يحتاجها 

أن(ثالث، لا وبناتهم أبنائهم صلاح في الدعوة مكاتب أثر المجتمع رأى فإذا ، للخير 
٠الكاتب، هده ويشجع دعم في لهم دافع أكبر هدا 

منهاالتكثير ت التبرعات ني، الإسلام مقاصد من أن عامرر بن الهلاAر يكر وقد 
بالمالأن ذللث، ووجه المتبرعين، رغبة حسسب، انعقادها وسائل في والتوسع 

الذللث، مع وهو عثليم، حلقي ودافع دينية أييجتة عله فالماهمثا النفس، على عزيز 
مصارف،في المتبرعين ثروؤل أعمالتج ذللث، ولأجل النفوس. شح مجاذبة من يلم 

ذكنلم ما الشروؤل وسار واييد، وتأجيل وتخصيص، تعميم من ت تبرعاتهم 
.أءالىلْ، لقصد منافية 
اكرعاتر.جمع ضرابمل انئا: ثه 

دينلخدمة الأغنياء من الأموال لجهع الإسلام بها جاء الني الوسائل كثرة رغم 
منهأ أوصى كما تضبعلها، صوايعل الوصائل لهده وضع الإسلام أن إلا الله، 

أموالهم،رأ'،.وكرائم ٠اوإياك بقوله؛ الصدقات لجمع أرسله 
يرنم)يا'ا(.العلم، كتاب لم. مرواه )١( 
ورنةت ينظر التبرعات، جمع عملية في الخيرية المومات تواجه التي الصاس سرقة في للترّع رأ، 

التبرعات(.جمع عملية قي الخيرية الجهات نواحه التي )العقبات بعنوان عل 
المايق(.)انمدر ينظر: )؛( )٣(،

(.٤٩٢،  ٤٨٨)ص عاشور لأبن الاّلأمة الترذن ثامد )٥( 
تخريجه.سبق )٦( 

-١٦٦-



هذاومن ه

الوضوح:— ١ 

منعال توى م على يكون أن الدعوة لمكاتب الترعات بجهع يقوم من فعلى 
التبرعاتمصارف وبيان الرسمية يالمتندات التوثيق حيث من والوصؤح الشفافية 

واتهامالشائعات نشر فى مجال الباؤلل وأهل للشيطان كون لا حتى ١١للمتيرعين، 
٠٠٢٠٠١يليق لا بما والإحسان الدعوة على القائمين 

فيالتجار ثقة ننع أساب من وصرفها التبرعات جمع في الوصوح عدم إن 
المشارع.توقف ومن؛٠٢ الدء%ا انقهلاع إلى بدوره يودى الذي الدعوة مكاتب 

تنفلي٠أفي مه%أ عامل الدعوة ومكاتب التجار بين الثقة نيادة فان ولهدا 
ؤإيجادالدعوة مكاتب ثبات في  ٢٠٠٥يسامما التبرعات جمع حمادت واستمرارئة 

ثايتةلحل ممادر 

والإتقان:الإحسان - ٢ 

مصرفكل يضع وأن الجمع عملية يتقن أن الأموال جمع يتولى من على فيجب 
أىصلا أحدكم صل إذا بمب الك أإث الخدن: نني دة، حض 

*ا-الورع:
مماالتبرعات أموال عنده ستتكار المتبربنر من الأموال بجهع سيقوم من إن 

أحدأو التبرعات أموال من سلفة لكحي كثيرة بمداخل الثّيهلان عليه يدخل محي 
استحضارالديه يكون أن لزاما محكان المداخل، تلك غير إلى منها الخاصة نفقته 

بينالفاصلة الحدود ومعرفة الأصول مخالفة عن صاحبه رريريع لأنه ؛ للورع 

(.٧٠)نس العودين العربية بالمملكة الدعوية للموسسأت المالية التبرعات I يفلر )١( 

٠٢٧٢)ص ابق ايالمرجع )٢( 
.( ٧٢رص الخيرية)دراسة للأعمال المتبرعين لدى الثقة معايير يفلر؛ )٣( 

تخريجه.سبق ( ٤ ) 



■ءأ«لس^ممة(ه
والحرام^الحلال 

نفس:طٍب عن المتمع من المال أخذ يكون أن ~ ٤ 
عننمير أن الترعات قي الإسلام مقاصد من أن عاشور ابن الهلاهر يئن وئد 

يجيءلا حش ندامة تعقبه لا أن شأنه من صدورا فتصدر نفس، بهلسب، أصءحاJه١ 
يأذىأن ينبض لا إذ المعروف فحل الناس فيحدر إحسانه، جراء من للحن صر 

الخير؛الشرل^.

بجيعها.يقوم لمن التبرعات من نسة  ٠١١۵٥؛ا؛ئول؛ المسألة 

مالتحقيق الاحرين لدى الداغ وحلق الرغبة لإثارة الدعرة مكتب، يحتاج قد 
أو؛التحفيزالمائي بالتحفيز تكون ند الإثارة وهذْ مرحوة، مائدة للكتب يعود 

^١٥١.٣٢الإنسان رغبات، لإشباع المعنوي؛ 
فيللأفراد ياكبة خاصة الحوافز، »أهم من تعتبر المائية الحوافز أن إلا 

بالكامل،بعد يشع لم الأساسية الفسيولوجية إن حيث، الدنيا، الإدارة متوى 
اتى*لأ،.الإئللسلوك قويا دافعا تعتبر المائة فإن وعليه 
لدىالذاتية الدواغ وتنمية المعنوية الجواب إغفال يعني لا ذللش أن إلا 

الدعويةالخومحات لدى الخالية الوارد تنمية مجال في الخاملين 
لتحقيقوالمتعاونين الخاملين لتحفير الدعوة مكاتب بعض سعت نقد هنا ومن 
)إعهناءت المكاتب اتخذته الذي الخالي التحفيز هذا صور ومن المرجوة، الفائدة 

يجمعها(.يقوم لمن التبرعات من نسبة 

(.٦٨السعودية)صن العريية لممالكة iJالدعوية للمؤ،س.ات المالية التبرعات )١( 
(.٤٨٩)ص uشور لاين الإسلأمة الثرمة مقاصد )٢( 

(.٢٠٥الدعوية)صن المؤسسات إدارة •' ينظر )٣( 
(.٢٠٧الدعوية)ص المنان إدارة )٤( 

٧(.)ص الإسلامي الخيري العمل موارد تنب في التميز تحو منطلقات ت ينفلر )٥( 
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ألةتال٠اصورة ه

المشرمنمن المال بجلب يقوم لمن المال من مبلغ بإعطاء المكتب يقوم أن 
المكتب.لصالح 
كمها:حه 

والتكييفالحكم ني أجمالها فعضهم الباحئين: من مجموعة المسالة مذه تحث 
الهالىل١،،أحمد كالدكتور جائزة؛ فهي ذلك وعلى جعالة بأنها كيفها حث 

لهاجعل فقد المحسانيص فمل الدكور ّ ، ^٧١٢٢الله عبد \و\>ث وكيلك 
تكونفإنها معين نخص ْع المؤسسة بتعاقل كان فإن ت التعاند حث من صورتين 
جعالة.تكون فإنها معين شخص مع تعاقد هناك يكن لم إذا أما إجارة• 

تأثيراله أن أزعم آخر تقيم من أنهللق أن رأيت المسألة في والتأمل النفلر وبعد 
أعلم.تحار داكه الحكم في 

حالتين:من للمكتب تبرعا جلب لمن يعمل الذي المال يخلو لا فاهول؛ 
به.جاء الدى المال غير من يعطى أن الأور؛ 
يه.جاء الذي المال نفس من يععلى أن اكانءةت 

به:جاء الذي الخال ءٍر من بمطي أن الأور: لحالة ا0 
•اكؤع ذلك غير من المال من مبلعا ؛١^٢٠٤ جاء الذي الوميهن يععلى بأن وذلك 
صورتان:الحالة ولهذه 

منكدا فله بكذا جاء من الكتب: فيقول الجعل، يحدد أن الأور• لصورة ا~ 
اuل.

جعالة.أنها على تكيف الصورة فهدم 

(.٣٧)ص الخيرية الخهات محي الموارد تنمية في الشرعية الخوانب ت حث، )١( 
(.١٧٥)ص الزكاة لأموال الخيرية الخمعيات، إدارة أحكام ت بعنوان وهو للماجتير، بحثه في )٢( 
(.٤٢٢)ص الخيرية للمزات الفقهية الأحلكم موان: وهو انمكتوراْ، بمحثه في )٣( 



وعللبخلاف ، ل الجملة في جوازها إلى الجمهور ذهب وقد 
الأبقكرد مجهولا، يكون فل العمل فان ذلك، إلى تدعو الحاجة ٠٠بان الجمهور 
الوقد ردهما، إلى داعية والحاجة فيه، الإجارة تنعقد ولا ذلك،، ونحو والضالة 

العمل®جهالة ْع فيه، الجعل بدل إباحة إلى الحاجة فيعمنا به، يتثيع من يجد 
تالمكتس، يقول كأن معينة، ية نجعل بل المبلغ يحدد لا أن التالية؛ لصورة ا— 

%(.٢ )٠ بقيمة مكافأة فله ضع 
ذهب،وقد بالجعل. الحالم نرهل لاحتلال العالم أهل فيها احتالم، الصورة وهذه 
يجبهل الجعل قيمة قي احتلموا لكنهم مجهولا، العمل كون جواز إلى الجمهور 

•قولين على لا أم معلومة تكون أن 
النزاع:محل تحرير 

حالنن:من الخوض جهالة تخلو لا 

ررفأماقدامة: ابن قال تصح لا فهنا انموض، تسليم من تمتع أن — ١ 
واحدا®وجها الجعالة، تصح لم اليم، التتمح الجهالة كاسنإ إن 

قولين:على ذلك في اساء اختلف وقد العوض، تسليم من نمتع لا أن — ٢ 
مذمت،وهو • وقدرا جنسا معلوما الثمن يكون أن بد لا الأول: القول 

والحنابلة^.والشافعية^، ،، لكية١J١٦ا

الإراداتمنهي شرح (، ٩٣المش)آ•/ ( ٢٧•الطالض)ه/ روضة (، ٥٣٨)ص الجهل بداة )١( 
(.TA)؛/>

•( ٢٠٠)ا"/ الثراغ ترسب، في الحناغ ياراح انظر؛ الأبق. العبر رد في إلا يجوزوها فلم )٢( 
(.٩٤)آ•/ المش )٣( 
(.٩٤)،■/ المش (، ٢٧•)ه/ الطالمن روضة (، ٥٣٨)ص المجهد بداة ينظر: )٤( 
(.٩٤تلاْة)٦/ لأن الخض )ه( 
(.٥٣٨الجبمل)ص بداة )٦( 
(.٢٧•)>،/ الطالمن روضة )٧( 
(.٢٨١الإرادات)٤; مض شرح )٨( 
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.^^١٢الضرورة لعدم انملل'الأرل: 
معلوما،كوته فوجب العمل، بإتمام لازما يصر العوض لأن الثاني؛ الدلل 

،.معلومال كونه يجِ_، فلم لازما، يصير لا فإنه العمل بخلاف 
ماحغير يكون أن يكميب بل معلوما، الجعل يكون أن يشترمحل لا أنه الثاني؛ القول 

ابنواختاره ، الحنابلة عند وفول ، الشافعية عند قول وهو التسليم. من 
اكم'ًء:

ومن، المقصود كحصيل وميالة الجعالة بأن القول لهذا ؤيستدل دللهم؛ 
المقاصدرفي يغتفر لا ما الوسائل في يغتفر أنه المقررة القواعد 

يكونأن محل شترا ا يعدم القائل الثاني القول هو أعلم والله والراجح الترجتح؛ 
الأدلة.لقوة معلوما الجعل 
به.جاء الذي المال نفس من بم؛لى أن الثانية؛ لحالة ا0 

أتعابه:هن أكثر تحفيزيا يكون أو الأتعاب مقابل يكون أن إما المبلغ ومدا 
أتعابه؛مقابل يعهلى أن الأول؛ لمم ا~ 

والكنكالقل الأساسية الوسيمحل تكاليف، بدفع المكتب، يقوم أن صورتها؛ 
•بها جاء الك، الزكاة أو السرع ص من ~ والماكل 

زكاةيكون أن إما المال لأن وذللث، الجحالة؛ على نكيفها أن يصح لا تكييمها؛ 
•ترعا أو 

iJl)(. ٢٧•)ه/ الثين وعمدة الطالض روضة )١(  (Y _ (.٩٤ظوائ)أ/ لأن
(.٩٤لأينقاوامة)ا-/ اسي )؛((. ٢٧•الظوين)ه/ روضة )٣( 
بالعملحصل إذا فيها الجعل يكون أن راويجوز ابم'اآ(وقالت ا/ ) العالمين رب عن الموقعين إعلام )٥، 

فيه(ما ثالث فله حصن على دل )من ؛ الغزو أمير كقول ، السليم تمغ لا جهالة ومجهولا شانئا جزءا 
.ردعه(ا؛ أو تغنمون ما خمس )لكم ت بها يسير التي للسرية يقول أو 

(.٣٧)ص الخيرية الجهات في الموارد تنمية في الشرعية الجوانب بحث: )٦( 



فإنولهذا حددها قد ثمانية مصارفها ؤإنما جعالة، فيها ليس والزكاة 
وليسيعهليه كم يعلم لا وهو الزكاة لجمع الأمر ولي يرسله الزكاة على العامل 
إلاماة مفريضة الصدئات على لالعامل ®وليس ت مالك الإمام قال منها، الأمر 

الإمام«لا،.يرى ما قدر على 
تغييريجوز فلا ممن لمقصد أحرجه المتبرع أن بدليل فاكدلك، الت؛رع أما 

مقصده.

عليهارآ،.العاملين سهم على ذلك يكيف أن أعلم والله فالأقرب ولهدا 
لعموممحيجوز زكاة، الوسيط يه جاء الذي المال كان فإن هدا وعلى حكمهات 

قالالفقهي، المجمع قرار بدلك صدر كما عليها(، )والعاملين ت تعالى قوله 
فهوصرما أو جباية الزكاة على عاملا كان من ®فكل منح؛ بن الله عبد الشخ 
ولاله، ماذوثا كان أم الأمر ولي قبل من مكلما أكان سواء العموم، في داحل 
إلىالعموم يصرف مخصصا أعرف ولا بمخصص، إلا العموم تخصيص يجوز 

عملهمعلى أجرة الزكاة من الأحد الزكاة على للعاملين فيجوز التخصيص، 
مرحمىغير أم لهم مرحصا أكانوا وسواء أغنياء، أم فقراء أكاتوا سواء عليها، 

لهمبمرح ممن إلا الزكاة جباية بمع قرار الأمر ولي من يكن لم إذا لهم، 
؛دلك«ص.

قرارصدر وبهذا عليها( العاملين )مصرف على قياسا فيجوز تبرعا، كانت، ؤإن 
منالتكاليف—، دفع بجواز الإسلامي العالم لرابهلة التاح الإسلامي الفقه مجمع 

اووطأ)ا/\ا-'آ(.)ا(
حاءعليها، العاملين لمصرف شاملا تعرما المعاصرة الزكاة لقضايا الرابعة الندوة أصدرت وقد )٢( 

يرخصونأو الإسلامية، الدول قي الأمور أولياء يعينهم من كل هم الزكاة على )العاملون ت فته 
الزكاةيجمع للقيام الإسلامية المجتمعات من أو السلطة مجن بها المعترف الهيئات تختارهم أو لهم، 

وبالمستحقين،الأموال يأرباب وتعريف الزكاة، بأحكام توعية من بدلك يتعلق وما وتوزيعها، 
.وامتثمار( وتتمية وحفظ وتخزين ونقل 

(.٤١٧)ص المنيع سليمان بن الله عيد للشيخ الزكاة، مسائل بعض في وفتاوى بحوث )٣( 
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اللجنةأنتت وبه ١^٤^١،، نفس 
.)للتحفيز( أتعابه من أكثر يعطى أن القاني• لمم ا~ 

الأتعابمن أكثر الت؛رع ْبلح نص من الوسيط بإعطاء المكتب يقوم بأن وذلك 
*والترغيب للتحقير يعهلى بحث بذلها، الش 

فقدعليها(، )العاملين مسألة على المسالة تكييف هو الأقرب أن تبين أن يعد 
Iرشد ابن قال عملهم، قدر على ياحدون الزكاة على العاملين بأن العلماء صرح 
.ءملهاال'آ، يقدر يأحد إنما أنه الفقهاء عند حلاف، فلا عليها العامل *وأما 

مال،ننس من تحفيزيا مثلثا الماعي إعطاء جواز في العلماء اختلفا فقد ولهذا 
ندلزتالترع-على 

العاشرة،دورته في الإملامي العالم يرايطة الإسلامي، الفقهي المجمع لمجلس الماح القرار  ٢١)
ءايجوزت فيه جاء حيث هوا،  ١٤٠٨صفر  ٢٤)الستا يوم من الفترة في ُة، ١لمكر بمكة الخنعقد٥ 

خصمتمن إلى التبرعات هذه لإيصال تلزم التي الفمان — الشرعات هده من تدغ ان للراطت 
نفقاتأر العمال، أجور أو الموظفين، رواتب ذلك من سواء خنها، لصرفها المعنية والجهات لهم، 

الشرعاتهذه وصول بدونه يمكن لا مما ذلك، غير أو لخهيحتها، السافرين تذاكر أو ا الشحن 
منيعتبرون فهؤلاء زكاة، دفعت، أموال من كانت ؤإن الفمان وهذه لهم، المخصصة أصحابها إلى 

أنيجب ولكن ٠ أور باب من عليها فمقتسة وهبات مهللقة صدقات من كانت ؤإن وعماب، حمالها 
أمران:الفمان هذه في يلاحفذ 
لصالحالضرورية الفمان ويقدر العامل، أو الموظف يه يقوم الذي العمل بقدر تكون أن الأول• 
التبرعات.هذه أعمال 
ولا ٠٠غيره لعمل منها يرصد فلا التبرعات، أموال من مرفتة والفقات الأجور هذه تكون أن ت الثاني 
الموفق*.والله أعماله. انتهاء يعد منها ومكافاته رواتيه يتماصى العامل أو الموظف يستمر 

وعندهمسجد، عمارة عر بالإشراف يقوم إنه الوال• م وجاء الدائمة اللجنة فتاوى )٢( 
ذبيحةقيمة ريال ^١( ٠ )٠ مبلغ منه صرف لكنه ، البناء ككاليف١ الخير أشل من مجمؤع المال مجن بلغ 

صرففي علك حرج لا ١^٠٩^؛ فأجابت عنده؟ من البكر يغرم أو هدا يجوز فهل للعمال، وفهلور 
التوفيق.وبالله المجد. صالح في لكونه المذكور؛ البكر 

(.١٢٢ )ص رشد لابن المقتصد ونهاية المجتهد بداية )٣( 
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الماحمحنوبعض ، جيرين١١ابن الثثح إليه وذهب الجواز، الأول: القول 
،.المعاصر؛نل 
محهارم:بأدلة، ذلك على واستدلوا 

عثتاوآلشإ؛0 يأككن إ]ثدنو ألثدقث إثا ؤ. تعالى: نوله الأول: الدلل 
أضترثت\ زيخ؟ ألثيز قئا آس ح رؤتآل«ضمتو؛ ألنه>—< وف، ؤء' 

٦٠[ ٠ الأيت لال-وبم ه علر همآس 
أنهاإلا عليها، العاملون ومها الزكاة، مصارف يبت، الأية أن الدلالة: وجه 
تفي أحملت 

الزكاةعلى عاملا لكن من ®فكل ت مّح بن الله عبد الشخ قال دوعانملت ~١ 
كانأم الأمر ولي ئبل من مكلما أكان سواء العموم، قي داخل فهو صرئا أو جباية 

يمرقمخصصا أعرف ولا بمخمعس إلا العموم تخصيص يجوز ولا له، مأذونا 
علىأجرة الزكاة من الأخذ الزكاة على للعاملين فيجوز التخصيص، إلى العموم 

التبرعاتجمع في المزمات مع مالية ة مجاعد تقديم في رأيكم ما I جقفة ءّثل فقد )١( 
لأيفاتهم؟بذلهم ص يبدلا لهم تضرا 

ذلكجمع مراء ثهري كراتب محددة المساعدة تلك تكون أن ويجوز بدلك، باس لا فأجاب• 
أويمنكدس التبرعات س يجمعه مما جزء له يفرضى أن يجوز كما أوفليلا، كثيرا مالأ المتعاون 

١٠)كثير.جهل• بن•)، على حافزا ذلك وليكون وجهده، وقته س يبدله ما تدر على ثمن نصف أو  ٠
"مريز،أ•ا؛ز،المرمحا• انممل قمح، سرال 

ر؟،دُنهم؛
الجهاتفي الموارد تنمية في الشرعية ألجوانب ت يحثه في لما الهاليا أحمد د. الباحث، — ١ 

(.٣٧)ص الخيرية 

)صالخيرية للموات الفقهية الأحكام ت الدكتوراه يحثه في الحيباتي فيصل الباحث، ~ ٢ 
٤٢٢.)

الزكاةلأموال، الخيرية الجمعيات إدارة أحكام ; الماجستير بحثه في المالم الله عبد •' الباحث، — ٣ 
•( ١٨٢)ص 

(.١٧٠رص الزكاة لأموال، الخيرية الجمعيات إدارة أحكام يطلر: )٣( 
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غيرأم لهم مرحتا أكانوا وسواء أغنياء، أم فقراء أكانوا مواء عليها، عملهم 
لهمبمرح ممن إلا الزكاة حاية بمنع قرار الأمر ولي من يكن لم إذا لهم، مرحص 

ذلكا^١،.

المصالحة،يحمق ما بفعل الولاة نظر إلى ^^، ومرد ■' المرق، وآلية كيفية ~ ٢ 
يرىما قدر على إلا مسماة فريضة الصدقايتج على للعامل راوليس مالك،; قال 

الإءاملأ٢،.
ومنهارللمصالح، تحقيما الفعل هذا في أن اكانيت الدليل 

الشرعانه.من قدر أكبر تحصيل في عي العلى العاملين تحفيز - ١ 
وغيرْ.المنح بين التفريق جهة من العاملين، بين العدل تحقيق - ٢ 
المالية.الدعرة مكاني، موارد زيادة ~ ٣ 

،،الكوذيل الزكاة وبثت مجمع ذهت، ؤإليه التحريم. الئ١نيت القول 

.٤(  ١٧رصي المنح سليمان بن عيدالله للشخ مسائل بعفن في وفتاوى بحوث راآ 
)٦(JJر\١\(ط١r٦.)
إدارةأحكام — ( ٣٧الخترية)صن الجهات في الموارد تنمية في الشرعية الجوانب ت بحث ت ينغلر )٣، 

لفيصلالخيرية، للموسات الفقهية الأحكام - ( ١٧٥الزكاة)ص لأموال الخثرية الجمعيات 
المحماني)ص'آمآة(.

دورتهفي الإسلامي، العالم برابهلة الامحلامي، الفقهي المجمع لمجلس الادس القرار في وذللثط )٤( 
معينة،نسبة أحذ من مانع لا ءإنه I فيه حاء حنث -( ٥١٤٠٨عام)المكرمة مكة في المتعقدة العاشرة 

لهموتدح المثل، أجرة مجن أقل أو المثل أجرة تكون وإنما النسة، تلك تحدد لا أن يرى أنه إلا 
لمنإلا صرفه يجور فلا الملهومن، وإغاثة المنكوبين"٠ لإعانة هو إنما المال هدا لأن عملهم؛ يقدر 
به.الاتصاف أحل من المال هدا بدل الذي بالوصف واتصف أحاله، من بدل 
للعامجالينالمقروصة الزكاة من الأحد في ذلك حاز كما عمله، مقدار يعمر فإنه عليه العامل وأمجا 

•متيرعينُا العمل بهذا يقوموا أن يمكن أشخاصى يرجد لا أنه من التأكد يعد وذلك ٠ عليها 
منعملهم عن الزكاة عر العاملون يستحق يلي ما الزكاة لينت الرابعة الدوة توصيات في حاء )٥( 

يكونوالم ولو المثل أجر عن يزيد لا أن على تجهم، التي الجهة من لهم يمرض ما الماملن سهم 
والمصاريف=والتجهيزات، العاملين جمح إر غ يد ما يجسم؛؛ يزيد لا أن على الحرص ح ، فقراء 
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.٢١^^بن الله عيد الشيح كلام من بمهم وما 
أدكهم:
لأصلا ١١إن حث ، المتبرع لمقصد وتغيرا تمرقا ذلك في لأن الأول: الليل 

بهيعدل لا وأن الأفراد، من فرد أو الجهات، من لجهة عين ما صرف، جواز عدم 
الفللممن فيه ولما ومقمده، الترع لنص مخالفة من ذلك، في لما غيره؛ إلى 

لأمره،وتفيدا مراعاة المتفق عيته فيما صرفه فيجي، الصدفة، أو بالهبة للمقصود 
في~ الله رحمهم ~ العلماء عليه نص يما شبيه وهدا صاحبه. إلى للحق ؤإيصالأ 

معينة،لجهة بها يوصى أو توقفا الص الوصايا، وبابا الوقفإ، باب 
سسسا ٤٠٣١١عن المتبرعين نفرة ذللا، ومن عنها، الناتجة الأضرار اكاني: الدلنل 

مجنجرءا بأحده علمهم يعد وكيلك، الشخصية، لمملحته عليهم الوميهن إلحاح 
الشخصية.لمصالحته تبرعاتهم 

بينالمشترك القول أعلم تعالى والله لي يترجح المسالة في النقار وبعد الراجح: 
ؤإنمافبل من محددة غير أتعابه على زائدة مكافأة إءهلائه جواز وهو الرأيتن، 
تمتبروهى للزكوات، أو للتبرعات الوميهن إحضار عند الإدارة مجلس يحددها 

إلىالإشارة المجمع قرار في جاء وقد بالمال، ال؛تعلقة الملحة صمن في داحلة 
ذللأ،رء،.

الإنترنت(.على الزكاة محيت مر؛غ عر متثور ) الزكاة. ممن عن لإدارية ا ~
حيث،الزكاة: سّائل محض ني وناوى بحوث ممامحه: س ( ٣٨٣صفحة)( ٠٧رقم)الفتوى في كما )١( 

.ميتا١١ العمل هدا لقاء كسالته تاحاو وألا تعار، الله على أحرك تحتسب، أن محه أنصحك الن.ي  ١١قال! 
١التثغيلية للجواب المّالح ْن حزء أحد مسالة عن الة المهذه تختلف، )٢( 
العاشرةدورته قي الامحلاهي.، العالم برامحهلة الأملامي، الفقهي المجمع لمجلس اياع القرار )٣( 

.ع( ١ ٤ • )٨ عام المكرمة مكة في المن،محقدة 
دورتهفي ادمي، الامحالعالم محرابهلة ادمي، الامحالفقهي المجمع لمجلس الساع القرار في كما )٤( 

مدْمن تدفع أن للرايطة يجوز فته؛ جاء حنث ، ع( ١ ٤ ' )٨ عام المكرمة مكة في المعقدة العاشرة 
المعنيهءوالجهايت، لهم، حممت، من إر التبرعامحتف طْ لإيصال تلزم التي النفقات ~ الترعات 
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 ■.s، مالأول الفصل.

الأدلة.من سبق لما يجوز فلا الجمع قبل معينة نسبة تحديد أما 
الأولىالمرتبة في الدعوة لمصالحة مراعاة ذلك في أن الرأي هذا يرجح ومبما 

مملحةفإن معينة بة تتحديد تم لو ما بخلاف لذلك، تامة الوسيهل مصالحة وتأش 
الدعوة,لمصالحة اؤية مالوسيط 

،شيء منه الماعي يجوز لا فإنه الضيق المحدد التبرع ذلك من ؤيتتثنى 
.٤٠٣٠١١بشرط للاحلأل 
كفالةبها يتم أن على ينال ألف بمائة ترع أن الضيق! المحدد التبؤع ومثال 

مثلا،آلاف عثرة المنة في الداعية كفالة أن القرر إن حيث الدعاة، من عشرة 
أنهذلك معنى فإن منه أعطي إذا لأنه المبلغ هذا من الماعي يعطى أن يجوز لا فهتا 

العشرة.انمءاة كفالة يتم لن 
،:٠٠٧١مسألة في الخلاصة و■ 
يعطىأن فيجوز الوسيط.، به حاء الذي المال غير من المكافأة كانت، إذا أنه 
أكثر.أو أتعابه فدر كان سواء 

الزكواُتحعلى يجاعل أن يجوز فلا المال نفى من المكافأة كانت، إذا أما 
أعلم.تعالى والله الجاعلة، دون المصلحة ر يقل، منها يعهلى ؤإنما والتبرعالته، 

•نبرعه مقابل له الدعاية ال٠دأرع اشتراط الثانية: كعُال0سألة 

.انمالة ورة صه 

وذللتاالدعوة، لمكتب ناع دعوي مشرؤع برعاية سركة أو تاجر يقوم أن 
ماحب، الراعي لهذا بالدعاية الكتب، يقوم أن مقابل أوالإعلامي المالي بالدعم 

عليه.الإنفاق يتم 

نوعبحسبإ لأحر ناحر من يختلفا الخيري المشرؤع بدعم قام الذي التاجر إن 
منذللثه وغير • • • فضتة ورعاية ذهبية، ورعاية حصرية، رعاية فهناك الرعاية، 

الرعاية.طْ من التاجر سيجنيه ما ؛مؤ ، تختلفوهى الرعايالت،، 
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يببالتاجر يجنيها أمورا هناك إن يل ، سيء كل هى لإعلاميه ا الدعايه فليست 
والمشارئفىالمووبالأحت.اعية،الحنة، معة الت أيها ْن الرعاية، هذه 

وممثليوالباحثض والمفكرين القرار صناع من نخبة ْع والتواصل والألتقاء 
والإعلامتن•الأهلي والمجتمع الخاص القطاع 
تالمسألة كييف ته 

إجارةعقد أنها على وكثفها الحيباني فيمل الدكتور المسألة هذه نحث 
هو)التاجر( و المستأجرة، الخيرية( ة رالمومتكون حين، الذمة، فى عمل على 

الإعلامي(والفلهور و)الاوءاية الأجرة، ت هي يدفعها( اش )القيمة و المستأجر 
المتفعة.محل هي 

الدعاية،اشتراط هو الذي التاع للأمر تكييف هو هذا أن أجد التأمل وعند 
تكاليفبتحمل التاجر يقوم أن هو المقصود إن إي الأمامي، المقصود دون 

أحرى.مميزايت، على والحصول له الدعاية يشرط المسرؤع 
يكيفأن فالأفربح هذا وعلى مشروط، دعم المسألة هذه حقيقة أن بذلك، ففلهر 

.المشروطة انملية مسألة على 

تحالتين من يخلو لا انملية في الشرط المسألت; حكم تا 
 d( انملية.مقصود ينافى الشرط يكون أن الأولى؛ الحالة
الهبةفي ثرط »وإن قيامة: ابن قال هذا بطلان في ، خلافولا 
الأو تهبه، لا أن يشرط ^ا، وهثتلئ، يقول؛ أن تحو مقتضاها، تنافى شروْلا 

تذاكرأر الشحن، نفقات أو العمال، أحور أو الموظفين، رواتب دلك من سواء ا فتها صرفها ل ً
أصحابهاإلى الترعات هده وصول بدونه يمكن لا مما دللث، غير أو لمصلحتها، الماخرين 
لهم.المخصصة 

(.١٧٥)ص الخيرية ات للمرمالفقهية الأحكام )١( 
)؛/الدسوقي وحاشية الدردير للشخ الكثير الشرح ( ١  ١٧)٦/ الشراتع ترتيب في الصناع بيانع )٢، 

١١ (.٤٧الغنىلأبنقدامة)أ/ (، ٥٦٢المهاج)م معانيألفاظ معرفة ١لحاجإر مغي (، ٠
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.مالأول الفصل مح. 

الشرط،يصح لم ؛ شيئا فلأثا تهب أن شرط أو أوتٍيعه، تهبه أن بشرط أو تبيعه، 
اوحا،لفي الفاسدة الشروط على بناء وجهان، الهبة صحة وفي 

 C( أنإما الشرط وهذا ت انملية مفصود ينافي لا الشرط يكون أن ^٠؛؛ ١٠١١الحالة
لهالموهوب أو الواهب لمصلحة يكون 

الواهب.لمصلحة يكون الذي الشرط حكم هو يهمنا والذي 
يعوضلا له الموهوب أن أي التيرعات، عقود من أنها الهبة في الأصل إن 

بشرطمقترنة الواهب، من الهبة صدرت لو أنه إلا له. وهبه عما شيئا الواهب، 
أنعلى الشيء هذا وهيتلث، I الواهب، قال لو كما الموهوب، الشيء مقابل العوض 

قولان؛فيه للفقهاء . الشرط؟ هدا مثل يصح فهل تعوصني؛ أو تثيبني 
الحنفية^؛،من الفقهاء جمهور قول وهو الشرط. هزا يصح الأول؛ لقول ا٠ 

والخا؛لةسّ، والشاسن١٦واوالكتةرْ، 
فيالبيع، حكم وحكمه كالثح، فهو معلوم، بعوض تمليلئ، أنه وحجتهم! 

،.ل والشفعة والخيار الفمان 
والحنابالةل"ا،.الشافعيةلاّ، عند وهوقول الشرط. هذا يمح لا الثاني: لقول اا 

(.٤٧غاللأا.ة)ا■/لأبن المض )ا(
الرابعالمهللبح في الموهوب)المكتب( لمصلحة الذ.ي الشرحل على الكلام تعالى الله بمشيئة ّياتي )٢( 

المبحث.هدا من 
(.١٣٩الكوبية)"اث/ الفقهية اووّرءة )٣( 
(.١١٩)؛■/ الثرائع ترتيب في اكائع بيانع )٤( 
•( ١١٤الدّوقي)؛/ وحاشية الدردير للشخ الكسر الشرح )٥( 
(.٠٧٣)T/ المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني )٦( 
(.٦٧قيامة)،■/ لأبن المغي )٧( 
(.٦٧قيامة)n/لأبن المخي )٨( 
(.٥٧٣)T/ المهاج ألفاظ ساني سرقة إلى المحتاج مخي )٩( 

(.٦٧قدامة)٦; لأبن المخي )•١( 
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.تلفتا، إن ويدلها بقيت، إن 

الرئويةالبنوك ق حسابات الدعوة مكتب فتح الثالثة: كمحالمسآلة 
التؤرعات.لاستقبال 

المالة.صورة ولا: أه 
المتمع،على للسهيل الشرعات لأستمال قنوات لفح الدعوة مكاتب تحتاج 

الرئوية.البنوك ش الحسابات فح هو أهمها من ولعل 
المسألة:تكسف انثا: ثه 

بتكفي حاب فح مسالة على المسألة هده تكييف إلى الباحشن بعض ذهب، 
الأمواورا،.حفظ أحل من للايداع ربوي 

أمرين:ين فرقا هاك أن يلاحظ التأمل وعشي 
■حففلها أحل من الرئوي البتلئ، في أمواله الدعو؛ مكتب، الأول: لأمر اه 

كحريمالدائمة اللجنة ذهبت وقد ؛ العلمام ين الخلاف فيه وغ الأمر وهدا 
بعضوذهب، . ابنأفتى و؛ه ال>راملم، على الملث، إعانة من فيه U ذلك 

(.٣٣٨)ص التبرعات عقود في انزازل ينظر: )١( 
والله٠ الحساب لهدا بالتحويل الرئوي البنك غير من شخص تام إذا ما وهو إشكال، هنا يبقى أنه إلا )٢( 

أعلم.تعالى 
الموكفي للتبرعات صناديق وضع يجوز هل (: ٢٥٩)آ\إ ١ - الدانمة اللجة ضاوى في حاء )٣( 

الربوة؟
فيلها يرد بما ستعين لكونها الرئوية؛ البنوك لدى المذكور الصندوق وضع يجور لا ءاجاإتت 

الرئوية.معاملاتها 

حسابفتع شربملة حيرية جمعية لأي معينا مبلغا الرئوية البنوك بعض تقدم الأم• الموال محتل حيث )٤( 
الأنه نرى اخواب: الربوي؟ النك هدا قي حاب فح ١^٠^، ات للموممسوخ هذا فهل بها 

المبالحأو المساعدات نالك بذلوا ولو الضرورة عند إلا الرئوية البنوك تللتج في الحساب فتح يجوز 
التعاملعلى يقبلوا وأن بهم الناس يثق أن يريدون فهم لهم مساعدة فيه أن إلا ذاك وما المالية، 

—بقدر الحساب وفتح بالايدلغ باس لا الضرورة عند ولكن الأموال، تلك من ليربحوا معهم 
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الحاجةوجود عند جواره إلى عثيمين كابن العلماء 

سهيلباب من الربوي البنك في حسانا الدعوة مكتب قح ^ ١٠١١لأمر ا٠ 
البنوك.تلك محي إلا حسابات لهم ليس الذين المتبرمن أموال اسقبال 
يقومثم ومن للمكتب التبرعات ينقل الذي كالوّيهل هو إنما الحساب وهدا 
الشرعية.البنوك فى ؤإيداعها التبرعات هذه بسحب المكتب 

لأنالإيداع؛ مجرد عن يختلف الأمر هدا أن أعلمت والاه لي بملهر والذي 
أنالأمر حقيقة ؤإنما الرئوي، للينك الأموال من شيء بإصافة يقم لم المكتب 

فيآحر حاب إلى المت؛رع، )حساب الربوي البنك في حساب من انتقل البغ 
اوكب(لآ،.)حاب المك نفس 

إيصالوهو مباح أمر في البنك مع التعامل إلى أقرب أعلم والله الحالة فهده 
٠الدعوه مكبب حايب إلى المتيرعن حسمايامت من الأموال 

هتالأا:حكمالسألة.
;المرجوة المملحة بحب لأحر مكتب من يختلف الحسابات هده فح حكم 

لهدهالمكتب فح ش مصالحة أو فائدة وحول عدم عند الأول؛ لحالة ا٥ 
الحسابات.

يكونوالتي الصغيرة المدن في تكون التي الدعوة مكاتب من كثير حال هو كما 
لمقرالذهاب عليهم يسهل بل الإسلامية، البنوك في حسابات لل.يهم الناس غالب 

المباشر.للتبؤع المكتب، 

فيوجواب موال  ١٠٠).أعلم والله ، الخيرين المصالح قي وصرفها المّالح تلك أخذ ثم لحاجة ا =
■■محِينا ابن ■ الضّى العمل 

فلاربوي ينك في حاثا تفح أن إلى احثجث ءإذا ت قال حنث ا عتيمين ابن الشيخ بدلك أفتى وقل )١( 
تالشبكة على مرجودة للشيخ صوتية فتوى وهي تفتح،، فلا تحح لم وإن باس 

https// :www. youtube. com/watch?v=UDclOPXIy4Q.
(.٣٣٨)ص الترس عقود ني الوازل يفلر: )٢( 
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لعدمالربوية البنوك في بنكية حسابات شح أن للمكتب ينبغي لا هنا الحكمت 
.الربوية التعاملات على للاستمرار لها تشجيعا ذلك في ولأن الحاجة، 

 C[( ةت الحالةjلمكتبعظيمة وفائدة كبيرة مصالحة فتحها فى يكون أن الثا
الدعوة.

الشالكبيرة المدن أوفى الكبيرة الدعوة مكاتب يعفى فى متحققة الفائد.ة وهده 
الرئوية.البنوك هن.ه أمثال فيها يكثر 

ْعالتحامل بات من هدا لأن وذلك، الحسابات؛ هاوه فح يجوز هنا الحكمت 
يتعاملونأنهم مع اليهود مع تعامل ه النبي أن بت، وقد مباح، أمر في البنك 
الإسلاممقاصد من إن حيث، التبرعات، عملية تسهيل من فيه لما وكدللئ، . بالربا

المتبرعين،رغبة حسمت، انعقالها ومائل في والتومحع منها، التكثير ت لتبرعات ار 
عاشورابن ذللث، يقول كما 

فتحواممن المجيرة الدعوْ مكاتب، بعض في العاملين بعض مع تواصلتؤ وقد 
ومنالحسابات، هذه بفتم قيامهم بب، لى وبين الربوية البنوك بعض فى حسابات 

ذللثج:

.فيهاالمتعاملين وكثرة وسهرتها البنوك هذه شعبية ١" 

ذللث،؛ومن للمتبرعين، الوصول فى تسهيلات على المكتب، حصول ٦— 

سهولةيكل المكتب، لحان سهرى استقطاع عمل على المتبؤع قدرة أ~ 
يلزمإذ الينلث، نفس في حاب للمكتب، يكن لم إذا ما بخلافإ رسوم، وبدون 

الأستقطاع.عند ْجالح دمع المضع 
عمليةيسهل مما البنلث، موغ في الخيرية القوائم في المكتب، اسم وصع ب~ 

البنلث،.عملاء قبل من __، التمع 
فيحسابات لديهم ليس ممن المجتمع أفراد من كثيرة لشراح الوصول ج— 

.( ٤٨٨)ص عاشور لابن الشريعة •قامل. )ا(سظر: 
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ْعالمنطقة أفراد تعامل يكثر الناطق بعض وش إنه حنث الإسلامية، البنوك 
البنوك.هده يعص 

البنوكفي حسمايات لديهم ليس الذين للناس الضع عملية تسهيل ٣" 
المكبلمقر للذهاب اسعداد على ليس هزلأء من كجرٌ\ إن إذ الإسلامية، 

الايثان.محريق عن اكحويل طريقة يعرف لا منهم وي 
يئنالوازنة هو والصغيرة الكبيرة الدعوة مكاتب يئن التفريق مرجحات ومن 

يكونأنه إلا لتقويتهم وسيلة الرئوية البنوك مع اكعامل إن إذ والمفاسد، المالح 
٠الراجحة الصلحة وجود عند جائزا 

راجحةمملحة فيه وليس ممدة إلى يفضي كان إذا ررالفعل I الإسلام شخ قال 
دةالمفمن ذلك في لما اكلاثة الأوقات في الصلاة عن نهي كما عنه، ينهى 

الصلاةقمد في ولى رك، الإلى يقضي الدى يالخركين الشبه وهو الراجحة 
الأوقات.من ذلك غير في المملؤع لإمكان راجحة مملحة الأوقات تلك في 

وهوالأوقات هذه في منهم كثير فوغها الأسباب، ذوات في العلماء تنايع ولهذا 
وفعلالراجحة للمالحة أبيح الذؤيعت د لكان إذا النهي لأن ؛ العلماء قولي أظهر 
فتفوتفيها يفعل لم إذا ويفوت الأوقات هذه في إليه يحتاج الأسباب ذوات 

فإنهله سيب لا ما يحلاف الراجحة، المصلحة من فيها لما فاييحمنا ؛ مصلحتها 
منيةوفيه راجحة مصالحة عنه ؛النهى تفوت فلا الوقت هذا غير فى فعله يمكن 

ءت4((النهى توجب 

الضوابط.رابئا: تا 

الشرعاتلاستقبال الرئوية البنوك في الحسايات فتح يجواز القول أن إلا 
بأمرين:يصيهل وأن  Jliلا ~ الدعرة مكاتب لصالح 

لكيمستمر بشكل الحساب من البالغ بسحب الكتب يقوم أن الأولت الضابط 
والعدوان؟الإثم على التعاون عن تعالى الله نهى فقي. منها؛ البنك ينتفع لا 

(.١٦٤)ا(مجموعاكأوى)ا/ 
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البنك.من ربوية فوائد أي أحذ عدم الثاني• الضابط 
اعتراضات.امئا: خه 

وسالاعتراضات، بعض الحسابات هذه فح بجواز القول على بمترض أن ويمكن 
أهمها:

بمكثموف الضع مال بأن وذلك الربا، على لدك إعانة ذلك في أن ~ ١ 
البنك.حزينة في محلويلأ 

يقلللكمح، لدري بشكل الرصيد محب في يجتهد أن المكتب، على إنه ااجر.اب• 
للبنك.الفائدة 

الموماُت،تعامل إن حبث، الناس؛ لدى الثنلث، لصورة تحسينا ذلك، في أن ~ ٢ 
الإسلامية.بالصبغة سيصبغه معه الخيرية 

تعاملأتصبغ تعامله إن أحد يقل ولم اليهود مع تحامل ه الّك، إن الجواب■ 
الإسلامية.بالصيغة الربوية المالية اليهود 

تعاملاته،إقرار وبين الثنلئ، ْع التعامل مجرد بين الفرق يدرك عاتل وكل 
أعلم.تعالى والله تعاملاته. يجمح الإقرار على يدل لا التعامل فمجرد 
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ا•امح4والر باستقبال المتعلقة النوازل الثاف؟ المطلب ج؛ 

ذعِالتمهيد.

الواقعأن وبما الله، إلى الدعوة سل قي والعطاء البذل قي الإسلام رع_، 
اليالأمور أذكر فالرعوة، مكاتب من كير قي الحاصل المالي الضم، يشهد 
رةالملدعم والركواين، التيرعايت، من ستقيلها أن الدعوة لمكاس، ؤمكن 

الدعوةمكاتب، عند متحقق غير يوصم، مرتبهلة التبرءارتإ يعفى أن وبما • الدعوية 
منهاالاستفادة فيمكن الكفارامت،، في الحال هو كما والمساكين الفقراء كوصف، 

يخفف،مما الخلمية والدورايتط الدروس في الجاليايث، كإعاثة المشتركة الأمور في 
المكتبظ.ميزانية على الحمل 

المتعلمةالمهمة الأمور من مجموعة عجل على سأذكر النوازل ش البدء وفل 
الأموال:باستقبال 

الأموال.استقبال في الدعوة مكتب، تكييف الأول: لأمر اه 
ولهذاالتبرع، نؤع يحسسب، للأموال استقباله في الدعوة مكتب، تكييف، يختالفذ 

على:، يكيففالكتب، 

المتبرع.عن وكتل أنه - ١ 
قلوبهم.المؤلفة وزكاة والكفارامت،، العينة، الترءااتإ في ذللث، ؤيكون 

ممهت؛إلى التمع القاضي مشم 
الوصية.وهر بالموت، معلق ١" 

نومن؛عر وهو • الحتاة في منجز ٢- 
•عوض باد التمليك وهي ■ الهبة ~ أ وهو• • المحمى التمليك الأول النؤع 
إكرام.أو إعظام التمليك مع يكون أن الهدية؛ ب— 
الأحرْلثواب وطلبا تحار، الله إر تقربا ليحتاج التمليك يكون أن ت الصدقة ج— 

•الوقف • الثاني النؤع 
(.٣٦٤)ه/ للنووى الهتين وعمدة الطالبين روضة ت ينظر للتومع 
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مابغير التصرف يجوز ولا المتأرع عن وكيلا المكتب فيها يكون الأموال فهده 
.مستحقها إلى تصل حتى التبرع ذمة نيرا ولا أرائه، 

.مستقل مصرف أنه — ٢ 
•الله( )مثيل مهم زكاة وفي العينة، غير المفتوحة الت؛رعايت، في ذلالثا ؤيكون 
التبؤعيكون له الخيع وصول فبمجرد المالك، حكم في المكتبا يكون وهذه 

باعتبارواستثمارها فيها التصرف للكتب، يجوز الأموال وهده , ذمته يرئث، قد 
.المارق من مصرق أنه 

النيرعامت،.مالكية الثاتيت لأمر اه 
نجيلفيجب، ولهدا ؛ حقيقيا ملآكا للكتب، مملوكة تكون التيرعايت، هده إن 
منعضو باسم تسجل أن يجوز ولا الكتب،، يامم والمتالكايت، الأموال جمح 

()١٣المائة في الدعوة لكانب، والمالية الإداؤية اللائحة في حاء فقد الأعضاء، 
الجهايتطلدى والمتقولة الثابتة الكتب، ممتلكايتط حمح نجيل  ٠٠يوجب، ما 

بأسماءنجيلها الأحوال من حال بأي يجوز ولا ، الكتب، يامم الرّمية 
.عيرهما، أو الكتب، منسوبي من أمخاصى 

المالمن مبلعا ألحر ثخصا يعهلي رحل عن عشمتن ابن الشيخ مثل وقد 
هدامن مبلعا جمع التخمر وهدا الكريم، القرآن لتحفيفل مدرسة عالي ليصرفه 
فماباسمه، مجالها ولكنه للتحفيفل، إنها يقول؛ كبيرة، سيارة واشترى المال 
العمل؟هدا حكم 

مدرسةعلى وجناية كثير، غلهل باسمه اليارة رركتابة إقولهت فضيلته فاجاب 
لوفيما فلماهزا له تكون أن الفعل ذلك، على يترتب، لأنه الكريم؛ القرآن تحفيفل 
فإنالحاكمة، إلى تتوصل ثم القرآن، تحفيثل مدرسة وبين بينه احتلاق حصل 
انللأنيجوز فلا هدا وعلى باسمه، كتثت، لن باليارة يقضي موف الحكم 

إذاإلا الأمر، كان مهما باسمه يكتتيها أن ما لجهة سيارة عير أو سيارة استرى الذي 

(.٥٨)ص الخيرية الجمعيات أموال (، ٢٧٦)ص الخيرية سات لالمو'|الفقهية الأحكام ينظر؛ )١( 
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المهمذلك، أشبه ما أو ، لرئيسها وكيلا أو الجهة، هذه على وليا باعتباره دلك قيد 
.، ل حقيقة،٠ له مت ليالسيارة هده أن شت أن 

المائلعن ااحدي|ث، وهو المْللب، صلب في أدخل المريعة، المقدمة هده وبعد 
التالية:

الدعوة.لمهكاتب الزكاة دفع ا؛دول؟ كعِالماسألة 

وعددهاتحديدا، فحييها فائقة، عناية الزكاة ممارف الكريم القرآن أولى لقد  ٠٠
ثألتوكةعق؛؛ا وآئشا؛بم وألسكن هثخي آلثدقق إسا ؤ. ت تعالى فقال تعديدا، 

شروأممه أض يى مٍبمثه الثية و}لي أش مؤيل، وفي> ومث؛و ألن؛س وف، مبجم 
هذهفي الزكاة حصر على الإجماع ثقل وقد •٦[. الآ،ت : '<ip].ه ث=كي> 

مجتهدلحاكم ولا مرسل شي الممارف تلك تحديد الإملأم ينع فلم الأصناف. 
فقاذأه•'• الصدقة من أععلنى ت فقال ره للني جاء رجلا أن السنن؛ نى جاء ففد 
ثمانيةفجزاها هوفيها، حكم حتى المدقات، في غيره ولا مي بمحكم يرم، لم الله ارإن 

لخلمعمملثا أعلم والله وذلك حمك(\أ،، أعطتك الأجزاء تلك من كنت فإن أجزاء، 
مصارفهاغير في وصرفها عليها الحآكام استحواذ أو أهلها، غير من الهنامعين 

.٢٣لها((^يالمتحقين الإصرار إلى يودى مما لأحر؛ مجاملة أو لأحد محاباة 
مصرفين:من تخلو لا الدعوة لمكاتب ئدفع التي الزكاة وه 

الله(.)سيل مصرف الأول؛ 
١قلوبهم( )المؤلفة مصرف الثاني؛ 

•( ٤٧٦/ ١٨العثيمين)اتل ورم ءت١وتح، مجمؤع )١( 
فيالمذري ق1ل (، ١٦٣)•برقم اكرئ. س يعطى من باب: الزكاة، مماب في داود أبو رواء )٢( 

،واحل. غير فيه تكلم ومحي الإفريقي، زياد بن الرحمن عبل. ناده إٌفي : ٥( ١  ١٢/ ١ ر السنن مختصر 
(.٣٥٣السيل)٣; أحاديي،نار تخريج في اسل إروا، في كما الأزتي ونمثفه 

(.١٢٤٢رص الخيرة للمزسانؤ الفقهية الأحكام )٣( 
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الآتٍ؛ن:الفرعين في الماله هذه في الله. بحول . الحا.هث، وميكون 

الزكاة؟ممارف من ممرها تعتبر الدعوة هل الأول؛ المع 
هلوبهم.٧>^ لإعهuئها الدعوة الزكاة دفع القالي: الفرع 

الزكاةاا<؟مصارف من ٠صرها سم الدعوة هل الأول: لقمع ا0 
فتلحقالله( مسل )وفي مصرف في تدخل الله إلى الدعوة مل العلماء: اختلف 

لا؟:أم الزكاة دفع جواز في بالجهاد 

ادمم'حوالزاعت
آمموهسفي ؤوؤس صالي: بقوله المقصود أن إلى ، ٢٣١أهل جمهور ذمب 

مقاتلعن حاتم أبي ابن أحرج فقد • الله سيل في والجهاد الغزو أنه ٦[ • الأتن لام؛؛ت 
ه.ا اJجاهدون. : هم قال .٦[ الأيت ]١^: آش^ ثتنمل قوله؛ في 

وسائلجمح يعم أم بالغزو محصور هو هل بالجهاد المقصود في اخلفوا ثم 
ئولين:على ذلك في اخلفوا الدعوة؟ ومنها الجهاد 

..٦[ ١^ ]الثوء: \ؤه نيل ءؤوز> مصرف في داحلة الدعوة أن الأول: لقول ا٠ 
الفقهيالمجمم واخيار طه إبراهيم بن محمد الشيم اخيار وهو 

الإسلأس"،

متح،بن عيدالله للشخ الزكاة، ائل ميعفى في وفتتاوى بحوث • ١( ٠ ٩ الزكاة)؟/ فقه يتفلر؛ ، ١ ث 
الأيةزالتوبت: أدوه ييل مصرف ت بحث - ٢( ٥ ٩ )ص الخيرية للمومأت الفقهية الأحكام 

(.٤٣)صراالزكاة نوازل والخموص. العموم بتن •٦[ 
متهىشرح (، ١٣٢ )آ/ الطالين روضة (، ٢٣٣والأكليل)٣; النتاج ١(، • )م جوط ال)٢( 

(.٤٥٨الإرادات)ا/

منفيم يمرق أن يصح هام أمر روهاهنا وفال: ( ١٤٢إبراهيم)؛/ين محمد الشخ فتاوى مجمؤع )٣( 
الجهاد،فى يدخل وهدا الدين، عن الشبه ولكثم، الله إلى للدعوة مالية قوة إءد.اد وهو الزكاة 
الله•.صل اعفلم من وهذا 

فيه:=حاء (، ١٩٦،  ١٧١)ص الإعلام العالم لرابطة التاح الإعلامي المقهي، المجمع قرااّات ، ٤١

-١٩





ُُِ

'رة

حائرءرا،.

بجامعالله، سيل في القتال على الدعوة بقياس وذلك القياس، ١^^٠• انملءل 
قيكلمته ؤإعلأء أعدائه ومقاومة عنه والدفاع الإسلام تصرة به يقصد منهما كلأ أن 

الأرض«رى.
اللهإلى يالدعوة — أيصا ~ يكون القتال يكون كما تعالى الله كلمة ررؤإعلأء 

مهمتهم،أداء على ومساعدتهم ودعمهم الدعاة بإعداد دينه؛ ونشر تعالى، 
جهادا٠^٣،.الأمرين كلأ فيكون 

قولهفي ، ثبرمةر ابن قال القول، من بدعا ليس بالجهاد الدعوة ررؤإلحاق 
صاِإتأة ننبمكم ق؛في هأ صعفأ ,؛بآغ' أنكث يعيم ^؛^٢ آممث حمق ألثى ؤ • تعالى 
لالأّقوه اشتحخوئ مع ؤأثم أش يادن آثتن ،؟ Ljuأنث يمم تكق ؤإن يائ؛تي بميوا 

حجرابن وعلق هذا(، مثل المنكر عن والنهي، بالمعروف الأمر )وأرى ت [ ٦٦الآ-ة 
إعلاءمن بيتهما ما لجامع الجهاد؛ حكم في عنده أته )أي • قائلا الكلام هذا على 
ابْلل(لْ،لأا■/كلمة ؤإخماد الحق كلمة 

الملاحيةمن والعقدي الفكرؤ، بالغزو محارب الإسلام أن الئالث،ت الدليل 
الماديالدعم يدعمهم من لهؤلاء وأن الدين، أعداء وسائر والنصارى واليهود 

بهيغزون الذي السلاح بمثل يقابلوهم أن لمين المعلك، يتمن فإنه والمعنوي 

)طيعةالمحقق إستاده وصحح ، ( ١  ٠٨٨٣ ) برقم ا شهاب ين طارق حديث من منيه في أحمد رواه ( ١ ر 
دارالرسالأ(.

•( ١٣٤القرصاوي)آ/ يوش للدكتور الزكاة ض )٢( 
(.١٩٦،  ١٧١الإّلأس)ص العالم رابطة التابع الإّلأُي الفقهي انمبمع قرارات )٣( 

حدث. الكوفة قاصي أيوشيرمة، ئنيبمالعراقا العلامة، الإمام، V الفجي شبرمة بن الله عيد )؛(هوت 
اللهعبد ين أحمد محال ، عستة بن وسفيان المبارك وابن الثوري * منه وحدث • مالك بن أنس ؛ عن 

كريما،^٠١^١، وكان النساك، يشبه حيرا، عامحلأ، صارما، ط عفتما ثبرمة ابن كان * العجلي 
(.٣٤٧)آ"/ البلاء أعائم سير انفلرت حديثا. حمين من نحو له جوادا، 

(.T\y/A)ه(فتحالاري)
٥(.٠ )ص يالدعوْ المتعكة الفقهية الأحكام )٦( 
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منهأنكى هو ويما الإسلام، 
٠٥١١١]١١^٥٠: آتوه ؛ _I_Jءؤوؤ_ح مصرف في تدخل لا الدعوة أن الثاني• لقول اا 

والشخ، الفوران صالح والشخ ، نيد أبو يكر الشخ اختيار وهو •٦[• 
سيلين لله عيدا ين محمد 

نميرتم ولو ثمانية، أصناف في المصارف حدديت، الزكاة أية أن ؛ ٢٠٠٧٥
فيكلها لأنها الأصناف جمح لشمل يالعموم •٦[ الأيت ]التونة: سليز ءؤوز^> 

التحديدرْ،.يدلك وبملل الله، سيل 
التحديديأن لهم التاليم يعدم القول هدا أصحاب يناقش أن ؤيمكن المناقشة؛ 

يابمن ليس الدعوة إدخال لأن وذلك المصرف؛ في الدعوة بإدخال منبهلل 
يابمن هي ؤإنما •،"[يالعموم، الأيت ]التوتة؛ أش سهل >ؤوفيح ت تعالى قوله ير نف

•بق ٌكما العزو، على قصره وعدم الجهاد معنى توسع 
مصرففي الدعرة دخول وهو الأول، القول هو أعلم والله الرامح الترجتح• 

٠دللق، يرجم^ ومما ، ١"[ ٠ الأيت ]الئوبت: ّب!!إا وؤذ ؤؤ 
فانالحاصر الوقت، وفي عصر، إلى عصر من تتجدد الجهاد وسائل أن — ١ 

يغزوجاووا حيث ،، الملح١ الغزو من أشد الغرب من حاء الذي الفكري الغزو 
(.١٩٦،  ١٧١الإّلأس)ص العالم لرابملة التاح الإّلامي الفقهي الجمع قرارات )١( 
العالملرابعلة التتاع الإسلامي الفقهي للمجهع الثاصثة الدورة من الراح القرار ذيل في بدلك صرح )٢( 

(.١٧٣الإسلامي)ص 
يق.ال( المصدر )؛(ينظر! . السابق الممهدر يتغلر! )٣( 
(.٣٣٧)ص الخيرية لالمؤّات الفقهية الأحكام انظر: )ه( 
تواجههU أخطر أن فيه شك لا (: ٣٣٢/ YU)القتاوى مجموع في باز ابن الشيخ قال )٦( 

كبمن المتتنوعة يأصلحتنه الثقافي بالغزو يمي ما هو — الحاصر الوقت في الإسلامية المجتمعات 
العمرفي الأستعمار أن ذلك الأحرى، الأسلحة من ذلك، وغير ومجلات ، وصحفوإذاعات 
الشعوب،ومحاربة فعاليتها، وعدم فشالها من أدركه لما القديمة أساليبه من غير قد الحديث، 

طريقوعن بالقوة الأحد إن حيث، وترائها، ومقل.راتها وأوطانها دسها عن ال.فاع في واسماقها 
=أن بعد الحاصرة الأوقات في سئما لا النفوس، منه وتنفر الطبيع، تا؛ا0 مما والارهاب، العتق، 
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فيالأسلحة ده تقمما أشد العقول في د يفلكنه سلاح ولا سيف بلا بارئ 
قامحراالإسلامية الأمة على للحفاؤل الحربي المفهوم يعد ررفلم ولهدا الأجساد؛ 

وهدالفكرية، للتمئة شاملا العام بمفهومه أصبح بل وعدته، القتال عالي 
يحتاجكله وهذا الوافدة. الدعوات ورد الغانين، ئبه ودرء المغرضين هجمات 

لواءهايحملون لالادءوة حند وتكوين الإسلامية، الأمة لأبناء علمي إعداد إلى 
واليانا،ان والنيالقالم عنها ؤيذودون 

مابمثل راحاربهم طه' الوليد بن لخالد يقول الصديق بكر أبو كان وقد 
بالرْحااوالرمح ،، بالسيفالسيف، I به يحاربونلثإ 

كليثمل جعله حيمثج الله( )سبيل ماللول في تومحع من بين متوسهل رأي أنه ~ ٢ 
العسكرييمعناه الجهاد على فقمره فيه ضير من ويثن ، لت، والقريا المصالح 

المحم،ص.
الدعوة:فير الزكاة صرف ريقة ط- 

الزكاةهذه تصرف أن لها يحؤر فإنه الدعوة، لمكاست، الزكاة لغ جواز بيان بعد 
•مح، 

بالدعوقالجهاد أمر علمئ يعينهم ما يعثلون ؛ح.ثإ الله، إلؤر للدعاة الأول■ الأمر 
العلمأهل جمهور مذهب، وهذا . أغنياء كانوا ؤإن والكسوة النفقه من، 

..٠ .ببعض.بعضهم الناس واتصل الناص بتن الوعي نتثر ا -
(.٢٣١الخيرية)ص الجمعيات أموال )١( 
أق؛ئتأ؛أا ؤ ■' تعالى قوله ير نفعند ( ٢٠٣/ المنار)٥ تفسير في رصا، رثيد محمد الشيخ ذكرها )٢( 

منذكرها عمن كثترا بحثت وقد [• ٧١اءت ]الت-جميعاه آنغروأ أو ئات هآممزوا جدرمحقم حدوأ ءامنوا 
•)الباحث( ٠ شيء على أعم فلم المتقدمين 

(.١٣٣>آ/للقرضاوي الإكاة فقه )٣( 
(.٣٧٥اكزيل)أ/ معاني في التأويلر ناب الخازن ضير )٤( 
منتهىشرح ( ٣٢١)أ/ الطاJين روضة (، ٧٨للشافص)؟/ الأم (، ٢٣٣والأكليل)م التاج )٥( 

(.٤٥٨)ا/الإرادات 

-١٩٤-



.محتاجا يكون أن إلا يعثر لا ت مالوا فإنهم الحنفية بخلاف 
محها:بائلة، الفقر افتراط عدم عالي الجمهور استدل وقد 

والمة:امماب ذلاهم الأول: الدليل 
•٦[.الآ،ت ؛: jy]؛؛آمموه سبيل ونح ؤ : تعار قوله فعموم الكتاب، فأما — ١ 
الأ■' ه الله رسول قال قال: زممحن سعيدالخيري أبى فالحديث السنة وأما~ ٢ 
بماله،اشراها محي أو الك، سيل في لغاز أو عليها، لخامل لخمة: إلا لخني الصدقة تحل 

غارم«رآا.أو لغي فامدى عاليه ئصدق فقير أو 
هنفأوقف كان إذا والأجرة المعاوصة معنى في أحد0 ررلأن الثاني: الدليل 

يذلمن يكلفون ما لمشقة الأستئلأف من صرتا إعطائه فى ولأن لدللئ،، 
والغني.الفقير بين حينئذ فرق فلا الفوس<الم 

الزكاة.من الل١عاة رواب ندي أن الدعوة لمكاتب فيجوز هذا وعر 
غيرأو الكب، كهلباعة مباشرة كانت، مواء الدعوية، المشاريع في الثاني: الأم 
قرارمن ذلك يفهم كما ذلك، وغير والمواصلات الإدارية كالأمور مباشرة 

ويدعمعليها يعتن وما الدعوة أمور عر الزكاة دفع جواز عر نص حيث المجمع 
لنقلوسيارات دراجات شراء حكم عن جبرين ابن الشح سئل وقد أعمالها. 
اءنرى؛ فاجاب الزكاة، أموال من للموت حديثة مكبرات وكذلك، الدعاة، 

لاعتبارالزكاة؛ من إلا والطلاب الدعاة لنقل وسائل يرجد لم إذا ذلك جواز 
والدراجات،كالئاران النقل وسائل إر يحتاجون الذين كالمجاهدين الدءاة 
الموت٠مكبرات ر يقال وهكذا 

•١(.)T/ للرض المرط )؛(
برتمماجه ابن ، ١(  ٦٣٥)برتم غني* ومر انمدئة أحد له يجوز من باب الزكاة. كتاب داود. أبو رواء )٢( 

(.٣٠٨)ا/ ماجه ابن صحح في كما الأJاني وصححه (، ١٤٩١)
(.٢٣٤)م/ والإكانل التاج )٣( 
في=أخرمح، فتومح، وللثح الخترى(، العمل في وجواب سؤال، ١ • )• كتاب: من ١( رنم)٩ الفتوى )٤( 
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اللهأن الله سبيل قي الجهاد على يعين ما ®كل قي بذلها جواز على يدل ومما 
فدلالمجاهدين(، )في يقل: ولم ٦[ ■ الأيت لام:ة: ّهز ووقسح • تال تحال 

بالجهادا(لآ،.يتعلق U كل الراد أن على 
حدعلى المباشرة وعير المباشرة الدعوية الأمور على تصرف إذن فالزكاة 

علىلكرف معينة ية نتحديد يعدم جبرين ابن الشخ أفش فقد ولهذا * سواء 
شرعيةسبة هناك هل I ;^،١^ سل فقد الترعات، أموال من الإدايية الأمور 
يةنأرى ُلأ فأجاب• الإد١رية؟ المصاريف على الترعات مجن للصرف محددة 
ولوالحاجة، يقدر عليها يصرف ولكن الإدارية، المصاريف على للصرف محددة 

حاجةهناك يكن لم فإن التبرعات، حمح صرف الأحيان يعفى فى ذلك استغرق 
إذايجوز وقد الحاجة، تبدو حش شيء منها يصرف لم الإدارية إلى 

حشنصفه أو كالسدس التبرعات من معينة نسبة تحديد واستقرت الحاجة عرفت 
الإدارة«لى.تاك حاجة تسد 

حياتإلى العالم وهللة الادءاْ إرسال مهامها من دعوية لجنة نحن •' دهم، ( ٢٤برقم)الكتاب نسر ن ~
إلىيحتاج كهذا عملا إن وحيث دعوية، يجولان والقيام شرعية دورات لإقامة أوروبا ر مختلفة 
سللأباكثجيعية الجوائز وشرا، والنقل والاعاشة الإقامة وأجرة التذاكر شراء ني مرق مزاية 

حكمبيان قضيلتكم من آمل ■ الصدقة أموال من الميزانية نالك جمع أحناما يصب وحيث وغيرها، 
منتعتر الدعوية الأعمال هذْ اخواب: الدعويت؟ اللجنة عذْ مناشط دعم فى الزكاة أموال اخذ 

بهتمح الذي الصحيح العلم وتعليم القوس، نى وتمكيه الإسلام ننر إلى وسيلة فإنها الله، سل 
نالكيهيمون الذين الدعاة هؤلاء بواستلة الاصلأم يحتتقوا حتى لمين الملغير دعوة وفيها ا المبادات 
فيداخل ذلك فكل الكير، الخلي، بدعوتهم الله ويهدي الدعوية والجولان الشرعية الدورات 

وقدب، ويرمونهم الإسلام، إلى الكفار بدعوة القتال قل محدءون المجاهدين فإن الله، سيلر 
التذاكرشراء فى الزكاة مرق، فالكم ونحوذلك، قلوبهم المؤلفة كهم الزكاة من شيئا لهم يذلون 
أوعليها العاملين، مهم أوقمح، الله ش'-ثل، وتدخنر وتحرذللث،إ والجوائز والاعاشة الإقامة وأجرة 

أعلم.والله ا تعالمح، الله ثاء إن ذلاائ، فهم، حرج فلا إ قلوبهم المؤلفة مهم فى 
.( ١ ٢ ٩ Y/ ) والموسى والطالق، للطيار اليسر، الفقه را(
الخيري•.العمل هم، وجواب ٌزال ١ • ' ٠ )٢( 

٩٦





إيمانهم-تقوية الأولى؛ الغاية 
ادم.الإّفي نظائرهم ترغيب الئاه الغاية 

/المؤلمة مهم يقاء انيا؛ ثا 
ألقدقتؤؤإقا تعالى؛ قال الزكاة، أهل صمن من ئالوبهم المولمة ه الله ذكر 
النيأعش وقد •٦[، الأيت ]^؛٠: هزثأنلم"«ه عث؛؛ا وآكعتيى ككن للمثج 

قاموانتشاره الإسلام قوة وبعد الإسلام، ر ولترغيبهم قلوبهم لتأليف أتانا ؤه 
الإسادم.بقوة ذلك وعلل الزكاة من قلوبهم المؤلفة بمع نيهجئ عمر الفاروق 
ةولم،لأاثعلى ذلك في اس اختلف فمد ولهدا 
!عطاوهمفيجوز ذلك وعلى سفطع، لم قلوبهم المزلفت سهم أن الأول؛ القول 

الزكاة.من 

تنميةوابن ، *(^ ٠٣ابن واختاره ، ل العلم أهل جمهور يه قال 
أدلتهم؛

يخصمهاما ت يا لم حيث ٦[ • الأيأ ]ي■' ؤوألثؤكت ت تعالى قوله عموم ~ ١ 
٠ذلكآا هي نحا أعلم ررلا I فقال عنهم الزهري مثل وقد ينحها، أو 

راوادعىحزم! ابن قال الرسول.، زمان في أحلها من أععلوا الي العلة بقاء ~ ٢ 
٠١كانواما أكثر اليوم هم بل باؤلل، وهزا ّقهل. قد قلوبهم المؤلفة مهم أن قوم 

منإعمناوهم يجوز فلا وعليه انقهلمر، قد قلوبهم المؤلفة مهم أن الثاني؛ القول 
الزكاة.

(.٣٣)حس الإسلامي الجهاد في لمين المبغير الاستعانة حكم انفنر؛ )١( 
(.٣٨٩الزكاة)ص نوازل (، ٦٤رآ/ الزكاة ص نظر: ذلك في لكوسع )٢( 
(٣٢٨/٦٠تمزامة)لأبن المني (، ١٨١للووى)\-إ المبموع (، ٢٣١والأكلل)٣; الخاج )٣( 
(٢٨٨/٢٨٠الفتاوى)مجموع )٥( (. ٤^١٢حزم)أ/ لأبن المحلى )٤( 
(٢٦٨/٤٠)حزم لأبن المحلى )V( >خ/أآا(. القرطي ير نف)٦( 
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للمؤلفتالزكاة إيصال ني المزكي عن وكيلا يعتبر الكتب أن سبق فيما عرفنا 
لا؟أم ذلك في الأم ولي إذن نمرمحل هل لكن قلوبهم، 

قولين:على اساء اختلف 

ابنإليه وذهب النافعةل١،، محي فول وهو الإمام. إذن من بد لا الأول: القول 
القرصا^٣،.واختاره 

بسياسةعادة ايتصل ولأنه ، الإمام اجتهاد إلى يحتاج تحديده لأن دليلهم: 
والأمة^الدين مصلحة ءليها تمليه وما والخارجية الداحلية الدولة 

وهومدهبالنافعيةل٦،، محي المعتمد وهو الإمام. إذن يشترمحل لا القاني: القول 
الأم.ولي إذن يشترمحل الدى النص وجود لعدم وذلك ،. الحنابالةر 

بضالتفريق من الاحثينأ٨، بض إليه ذهب ما هو لي يترجح الذي الراجح؛ 
قلوبهم:المؤلمة أصناف 

للإمام؛إلا يكون لا فهدا الخارجية، الدولة ومياسة بمصالح ي؛نعلق فما ~ ١ 
المالح.تقدير على لقلءرته 

(.١٥٦/ Uyالمنهاج ثرح في المحتاج نطة (، ٣٩٥ّ،)ا/ الطالروض ثرح في المعنالج، أمنى )١( 
:وبقط ، ذمن١ كما أمهم ث ففي  JUزكاة نزق نن •اوأُا قال: بث، ٢(  ٦٧بالأتأر)؛/ الحر )٢( 

المؤلفةسهم معلى أن له يصح لا ١لاللثk أن على فدل قلوبهم٠ المؤنقة وسهم الممال، سهم 

):أ/هي(.الزكاة، )م(ُقه 

(.٣٩٥اظالم،)ا/ روض شرح في الطالم، أس )٤( 
)آ/هي(.الزكاة، فقه )٥( 

(.١٥٦المنهاج)U/ شرح في لمحتاج ١ حةّة (، ٣٩٥العنالم،)ا/ روض شرح في لمعنالج، ١ أسى )٦( 
يآخل.إنما لأنه منها؛ المامل حق ّقعل ه، ينفزكاته إخراج تور إذا الرحل *أن ت قد.امة اين قال )٧( 

حمعهموحد إن ا أمنافح سعة وتبقى فيقعل، ا له حق فاد ثنتا فيها يعمل لم فإذا لمله، أحرا 
(.٤٩٨)T/ قيامة لابن الغني أءءلاهم« 

(.٣١١)ص الخيرية للؤٌادت، الفقهية الأحكام بحثه في الحساني فيمل الدكتور )٨( 

-٢



فلاحالهم، وصلاح إسلامهم يرجى ممن قلوبهم المؤلمة من غيرهم أما - ٢
اعلم.تعالى والله الإمام. إذن يشترمحل 

 Hبالمسلمنمى التي الموسأت إنشاء في قلوبهم المؤلمة مهم صرف ابئا: و
الجليل.

قولن:على الخالة هذه في انماصرون اختلف 
الزكاةلقفايا الثالثة اكا.وة قرار في جاء ما وهو الجواز. الأول؛ القول 

٠العاصرة 

ذلك:على واستدلوا 

وتشجيعهمالجدد الملمين رعاية إلى وسيلة ات المومحهذه إنشاء بان 
صرفوأجاز الشاؤع اعتبرها قد الأمور وهده والمالي، النفي الأمان ؤإيجاد 
منكبيرة جهودا تحتاج الإسلام في بالد>احلين العناية فان وكن.لكا . عليهاالزكاة 

فيتأثيرها فان الفردية الأعمال ذللث، في يكفي ولا مستمرة، ومتابعة تخهليهل 
الموسايثجإنشاء إلى داعية الحاجة كانت، هنا ومن محدود. ونفعها وفكي العالّتإ 

الأسالءا،.بهده تهتم ام 
،•المعاصريزل بعض به وقال الجواز• عدم الثاني• القول 

ذلك:على واستدلوا 

قلوبهم،للمؤلفة حقيقي تماليلث، فيه ليس ايتخ الوم^٥ في الزكاة صرف بأن 
التماليلث،لمااشتراط. من الفقهاء عامة عليه لما ، مخالفوهو 

القلوبهم الموكة سهم وأن الأول، القول هو أعلم والله الراجح ال؛رجءحت 
أعلم.والله الله( )سبيل سهم في الحال هو كما التمليلث، فيه يشترط 

(.٢٣٦الزكاة)ص نمارف الماصِ؛ التيقات )١( 
السابق.)٢( 

(.٢٣٦الزكاة)ص نمارف اوعاء_رة التيقات )٣( 

٢



الخلامد.0

وتنورقلوبهم المؤلفة زكاة ستقل أن الدعوق لمكاتب يجوز فانه ت هذا وعر 
حشالخحح مكانها في رصعها عر تحرص أن عليها محنجب عليهم، توقعها 

مالكعن وكيلا ررتعتبر الحال هذه ر المكاتب لأن المال؛ أصحاب ذمة تبرأ 
الشرعية((لا/مصارفها ر مرق حتى ذمته تبرأ فلا الزكاة، 

رسب قلوبهم المؤلفة مصرف لزكاة المكتب استقبال بجواز القول ولعل 
حاصىحساب بقح المكاتب تقوم أن أقترح ولهذا الدعوْ؛ لمكاب الدحل زيادة 

منإنه حيث، الجانب، هذا ر الإعلان ، تكثيف«ع قلوبهم المؤلفة زكاة لاستقبال 
أعلم.والله الناس. من كثير يعرفها لا التي المهجورة الهام 

التعاوسة.لالم،هكاتب، الكمارات، دفع كيحالمسألة 

أوالله، حدود من حوا المسلم تجاوز إذا للخلاص مثيلا الكفارايت، الله ارسئ 
بهالأى.أمر قد الش الواجبات من شيء ر ئصر 

الدعوقمكاتب، عند متحقق غير ؛وصم، مرتبطة المالية الأمور بعض أن وبما 
لمكاتب،يمكن فهل الكفارات، ر الحال هو كما والمساكين الفقراء كوصف، 
الدروسر الجاليات كإعاسة المشتركة الأمور ر منها الاستفادة الدعرة 

الكب،؟ميزانية على الحمل يخفف، مما العلمية والدورات 

المسألة.هذه ر الله بمشيئة عته صآتحل.ا-ثج ما هذ.ا 
الكفاراات٠.مريق، ولا: أه 

أيالخليثة، تكفر أن شانها من التي والخصلة الفعلة عن عبارة وهم، ل*ة• 
كفاراتالكفاران مميت، التهذيب،: ور ٠ للمثالخة ثعالة وهي وتسترها، تمحوها 

والقتلالظهار وكفارة الأيمان كفارة مثل تسترها؛ أي الأنوب، تكفر لأنها 

يتصرف.( ٢٥٣ميع)ص اين للشخ الزكاة، ساثل يعفى في وفتاومح، بحيث  ٢١١
(.١٠٥الخيرية)ص الجمعيارث< أمرالآ )٢( 

-٢٠٢-



\سص.

يكنلم ؤإن قرعية لمخالفة امحتوجبت توبة، أو صوم أو مال راهي اصطلاحات 
الخلأ«لآ،.كالقل إثم فيها 

خمةتشمل هحاوودة بخصال مخصوصة أضال في الشارع طلها التي والكفارات 
أواع>م:

رمضان.نهار قى الوهوء كفارة ~ ١ 

الفلهار.كفارة - ٢ 

اليمين.كفارة - ٣ 

القتل.كفارة - ٤ 

الحيض.في الوطءء كفارة — ٥ 
مالية:أو بمدنية تكون أن إما المخموصة الكفارة وهذه 

الكفارانوطْ اليمين. كفارة في كما الصوم وهى • البدنية الكفاران أولأت 
عنه.مأوحل.ث فيما احلة ئ. ليت 

هازْفي المرادة وهي والكوة، الإطعام وهي المالية؛ ازكفارات ثانيا؛ 
المسألة.

الكفارات.امضال في الكب تكيف اتئا: نه 
جائزبالمال المتعلقة العبايايت، في والتوكل المكفر، عن وكيلا الكتب يعتبر 

رربلأ،؛ الرداوى١ وقال ،  ١٠٠خلاف،بلا ررجائز النووي؛ قال الفقهاء، قرره كما 

(.١٤٩الصب)ه/ )ا(لان 

٨(.)ص سعادة شفيق محمد الإسلامي، الفقه محي الكغارات )٢( 
(.٤٦)ص المهلرفي عابد ين رجاء للدكتور! الإسلامي، الفقه محي الكفارات )٣( 

(.١٦٥)٦/ اّذب رح لمجمؤع 
حنبلي،فقيه الدمشقي! تم المرداوي أحمد بن سايمان بن علي * هو ه(  ٨٨٥" ٨١٧)المرداوي )٥( 
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ااو1ماقدامة: ابن قال قي التوكيل ذلك ومن أءالمه«لا، نزاع 
والمتدوراتوالصدقات كالزكاة بالمال تعلق له منها كان فما العبادات، 

شالتوكثل للمخرج ثمنجوز وتفريقها، ئضها قي الوكيل جاز والكفارات، 
تملحتى تبرأ لا المكفر ذمة فان ولهدا ،؛ ل ١٠متحفهاإلى ودفعها إحراحها 
الفقير.إلى الكفارة 

،.١^١٤لمكاتب المالية الكماران، دفع حكم الثا: ثه 
الخالة؛ورة ص٥ 

ليقومالدعوة؛ لمكتب، المال من مبلغ بدقع الكفارة عليه وحثت، من يقوم أن 
والبرامجالعلمية الدروس يحفرون الذين والمساكين الفقراء بإطعام المكتتا 

الد.عوية.

المسألة:كم ح0 
أمرين:من الكفاراُت، ْع الكعب، تمرقايت، نخالو لا 
أموالباستقبال الكتب، يقوم بأن وذللئ، للكفارة. الفقير تملياث، الأول: لأمر ا٠ 

فيحلاف، لا وهنءا . لالفقراء ؤيعهليها كوة أو ؤلعام بثراء يقوم نم الكفارات 
معينلجزء حففله على مكافاة له جعلتح أو مباشرة للفقير قدمت، ومحواء جوازه، 

علمية.معاقة أو كتاب، قراءة فى لئاركتته أو القران من 

إذاللفقير، دينية مملحة فيه ما لها ينترمحل أن ينفي لا للفقير حق الكفارة فكون 

الأنصافكب من • فتها صفي دص إلى كرْ في وانتقل نابلس( مردا)قرب في العلماء.ولد ن م =
للزركليالأعلام انفلر ٠ المقح أحكام تحرير في المشع والتقح الخلاق، من الراجح معرفة في 

(.٢٩٢)أ/ 

(.٣٦٠للرداوي)ه/ الخلاف، من الراجح معرفة في الأنماف )١( 
(.٠٤٥)ص انملرفي عابئ بن رجاء للدكتور: الأسلامي، الفقه في الكفارات ينظر: للتومع )٢( 
(.٦٦)ْ/ قيامة لأبن المخي )٣( 
(.١٠٥)ص الخيرية الجمعيات أموال( )٤( 
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عنحديثه محي ررالفروسة« كتابه قي القيم ابن ذكر فقد عليه، منة ذللث، قي يكن لم 
يكونأن يجوز أنه فدكر أحدهما، الباذل كان إذا شخصين بين المسابقة جواز 
بالعلبشه وتفرح الفروسة على ؤإعانته يسابقه من *تمرين الباذل نمد 

.وتحوهما وخادمه كولده تعاليمه يحب من ذلك مع كان إذا ميما لا والكسب، 
محنكونبذللثه ه نفؤيفرح عليه الأحر ليفلهر وعله مشه في يقصد ند الباذل وهدا 

،.١١الم®لالمت٠lالمعلم كمابقة وهو . له. ؛ل.ل ما ؤيععلي يغلبه أن نحده 
الزكاة؟أموال من للفقراء هدايا شراء حكم عن جرين ابن الشتح مثل وقد 

وكاتوفضل، توفر الزكاة في كان إذا ذللا، اريجوز باله ه فأجاب 
تنجحالهدايا من وقصد شهية، أشمة أو كأكسية ، للفقراء نافعة أو مباحة الهدايا 
ءالمة،اآأ،.مسابقة أو استفادة أو حققن أو تعلم على الفقير 

حفنلءفي الخفوقين الطلبة إهداء الخيرية الت، للهومحيجوز هل كذللئ،ت ومقل 
والفقير؟الغني منهم أن علما الزكاة، أموال من الكريم القرآن 

ظالزكاة من الهدايا تللت، وكانت، فقراء، كانوا إذا ذللت، يجوز الجواب؛ 
غترمن لهم يهدى أن فالأولى الأغنياء أولاد فأما المزال. عن وتعنهم حاجتهم 
أهليهممن وجواتز بهدايا المقفل على تثجنمعيم آبائهم من بمللب أد الزكاة، 
المافسةص.لتحصل 

إعاشةؤيجعله ْلعام بشراء الكتك، يقوم كأن للمقتر. الإباحة ^ ١٠١١لأم اء 
.بحثهاالراد هي المسألة وهذه العالمية. الدروس يحضرون الدين للفقراء 
المألة.صل أ0 

هلوهي الفقهاء، محها ثكلم مسألة على مبني المألة هذه في والحديث، 

(.٣٢٤)>(اهمرب)ص: 

رقمالفتوى كيلك وينفلر حيرين، ابن للشخ وجواب" موال ١ ٠ ٠ ءا ت كتاب من (  ١٧)رقم الفتوى )٢( 
(١٨.)

١ت كتاب من ( ١ )٨ رنم الفتوى )٣،  ٠ ,وجواب" موال  ٠٧
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له؟والتمكين الإباحة مجرد يكفي أم الفقير تمليك الكفارة في يشترط 
ةولنأا،ثعلى الممهاء فتها اختلف وهد 

منتمكينه مجرد يكفي ؤإنما للكفارة، الفقير تمليك يشترط لا أنه الأول؛ القول 
الإمامعن ورواية ،، مالك١ الإمام كلام ومفهوم ، ر الحنفية مذهب وهو الأكل. 

الجالياتمن سروس يحفر من إعاشة في الكفارة صرف يمح هدا وعلى 
الفقيرة.

أدكهم:
إظمامءؤئقنرتح7 تعالى• قال الإطعام، هو عليه المنصوص أن الأول؛ الدليل 

التمكين.هو ذلك وحقيقة [ ٨٩الأيت لاكأى-ة: مثممأو،ه عشر؛ 

صغرمضان، صيام يتهير لم عندما أنه نكإٌ أنس عن بت ما الثام؛ الدليل 
إياهاوأطعمهم الأيام بعدد اكين مإليها فدعا حبر من حفايا 

منتمكينه بمجرد ذللق، ؤيتأدى الحلة، سد هو بالإؤلعام المقصود أن الثالث،; الدليل 
عليهوالدليل التص، عين لمراعاة بالتمكن ارو؛تأدى السرحسيأ^: فال الإطعام. 

المرينالجمان ^ ٠٢١(، ٢٧١)ص للمطرني الإّلأس، الفف في اعفارات، يفلر: للتوّع )١( 

(.١٥)U/ للرض الموط )آ(
لوأنه منه فاحاو يالهشامي، ندا يبغ أظنه لا لألأتي I الإمام تولي علته رييل، المجير؛ الشرح في قالي )٣( 

(.٤٥٤)T/ الدمحوفي وحاشّية الوردير للثّخ الكسر الشرح انفلرت ١ أجزأ بلوغه تحقق 
(.٣٢)A/ قيامة لأبن المش )٤( 
(.٨٣٢١اه((يرنم)-آم\ِ- يي)(/ المجرى المنن )٥( 
أهلمن مجتهد، الأحنافج، كبار من قاض، الأئمة؛ نهمس إ بكر أبو مهل، بن أحمد بن محمد )٦( 

وهوّجين؛الجسح،أملام ط حزءا ثلاثون الفقه، في المؤهل كتبه أشهر خراسان(• رفي سرخس 
>(.٤٨٣)عام  jJأن إلى مكن أظالق ويا الخاقان. بها نمح كلمة سجنه مبب وكان 
(.٣١٥للزرك،لي>ه/ الأعلام انفلر: 
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^تت1ت!سمآيت[ه
ودلك، [ ٨٩الأية ]التائية: تنلمول ما أوسط فقال! الأهل طعام جه 

حكمالمشبه حكم لأن هدا؛ فكذا أحرى، وJالت٠،كين تارة، باكمالملش يتأدى 
قاماالومب عين الكاف( )يكسر الكسوة لأن كالكسوة؛ هدا ولمي يه، المسيه 
الالثوب بعين التكفير أن بالنص فشت الإلباس وهو كوة، الكاف بفتح الفعل 

فيفأما الواجب، يه يتأدى فلا المنفعة في تمرق لإلباس وا والإعارة، ُمنافعه، 
حقيقة،اأالإطعام يحصل وبالتمكين للعين طاعم المكين الطعام من التمكين 
الجمهورل٢دمدم، وهو للكفارة. الفقير تمليك تشترط أته الثانيت القول 
منللدروس يحفر من إعاشة في الكفارة صرف يصح لا فإنه هدا وعلى 
الفقيرة.الجاuت، 

أدكهمءم
وابنزيد، قول فقي الإ-يطام. هو ه الصحابة عن المقول أن الأول: الدليل 
^٤،•لكل ئد ~ هريرة وأش عمر، وابن هماس، 

كالزكاة.إياه تمليكهم فوحب، شرعا، للفقراء وجب، مال أته الثاني: الدليل 
أuرلو فإنه والكوة، الفطر وصدقة الزكاة على قيانا الثاوث،رْأ: الدليل 

أنهوالجامع الإطعام، فكدلاك< يجوز، لا فإنه الكفارة يية قلبوها ثياتا المساكين 
التكفير.أنواع أحد 

انم١iشةل٦؛:

قاماالثوب عين الكافه( )بكسر الكوة لأن كالكرة؛ ليس الكفارة طعام إن 
الالثوب بمن التكفير أن بالتمو فثبّنتؤ الإلباس وهو كوة، الكاف بفتح الفعل 

(.١٥للرض)U/ المسوط )١( 
Y) ) الدسوقي وحاشية الدردير للشيخ الكسر الشرح /Y(٤٥٤ ،) الطالمن روضة(Y-'V /A ،)الض

(.(Y'Y /A

ضّالسور )٤( (. ٣٢)A/ اسي )٣( 
ه.تفالمدر )٦( (. ١٥)U/ رخّي للمالموط ( ٥ ) 
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فيفأما الواجب، به يتأدى فلا المضة في تصرف والإلياس والإعارة يمتاسه، 
وهذاحقيقة، الإطعام يحمل ويالتمكين للعين طاعم المكين العلعام من التمكين 
فعلالواجب الفعلر صدقة وفي يالنص، الإيتاء فحل هناك فالواجب، الزكاة بخلاف 
التماليا!ثح.بدون يالتمكن يحصل لا وذلك، الأداء، 

الإطعاممجرد عر الدالة الأية لصراحة الأول، القول، هو أعلم: والاه الراجح 
.٢١^^^١١أراد من على التيسير من فيه لما وكدا الت٠اليلث،، دون 

يالكمارامت،.الدعوة مكاتبؤ تصرفالت، حدود ابئا: ره 

تصرفهمفإن الكفاراُت،، لأموال، الدعوة مكاتب، استقبال، حواز نين أن ويعد 
;أهمها ومن شرعية، يعحدود محدود فيها 

منغيرهما دون والكسوة( )الإطعام ،،^ ٧١حدده فيما صرفها وجوب ~ ١ 
ذلك،.غير أو الكتب طاعة 

يجب،ولهدا الأغنياء؛ من غيرهم دون والمساكين للمقراء صرفها يتم أن - ٢ 
المكتبؤذمة تبرأ ولكي الغقراء، من هم العشاء وجمة في التاركين أن من التأكد 

مجنالقيمة ثلثه يجعل يل الكفارامت، قيمة من كلها العناء وجمة يجعل لا أن فعليه 
بفقير.ليس من الوجبة في يشارك أن لاحتمال، العامة التبرءا١ت، 

علىالعلم. أهل قرر تأجمرهالى،حث وعدم صرفها في الفورة وجوب - ٣ 
الفويية.يقتضي الأمر أن أهوالهم. من الراجح 

الدعوة.مكاتب، على الوقمؤ الثالثة: كعهمالمسألة 

رصوانالكرام الصحاية عليه وأقيل المحمية، البعثة عصر مذ الوقف ءرعرف 
سبيلفي يالإنفاق الأمر ش ه رسوله ونداء تعالى الله لنداء اسجابة عليهم الله 

المواردأهم من الوقف وصار البر، أوجه على الوقف قي المسلمون وتتابع الله، 

(.٢٧٦)ص الطرفي عابد بن رجاء ت للدكتور الإسلامي، الفقه في الكفارات )١( 
(.٥٤٩)ص السابق المرجع )٢، 
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يرمعالش والعالمية الخيرية المؤسسات دعم في كثير بشكل أسهمت الش المالية 
اللهدين عن الدقاع مسيرة ودعم الخير رسالة استمراط في الله بعد الفضل إليها 

القروناالعير تعالى 
منم بل )القربان(، مم إلى الإسلامية الشريعة نى أصالة الوتف، ؤيتتمى 

تكونولا الجارية(، )الصدقة ب الشريف بالحوث المعنى هو إذ القريايتح، أحن 
،.إلا؛١^١٢اب بعد جارة 

فىبل وميتا، حثا صاحبها أجر يتمر اش الجالية الصدقة من الوقف وراتعد 
عملهاقطع ابنآدم مات »إذا الصحيح: الحديث، في عاليه ه الض حث، ما أوليات، 

مسالم.رواه له«. يدعو صالح ولد أو به، ننفع علم أو جارية، صدقة ثلامث،: من إلا 
قدرعلى الأجر ؤيتضاعمم ونشره، ؤإذاعته المقصود بعفلم والثواب، الأجر ؤيعفلم 

،• ١٠٠٠ينتفع؛من 
^^٤؛.٠٧١الوهم، أهمية ولا: أه 

أجلهمن وعقدثمتح رسائل، عده فيه كبت، الله إلى الدعوه فى الوقف، ولأهمية 
مقاصدأهم من مقصد والمعرفة العالم إشاعة لأن ذللث، وكل ،، كثيرة١ ندواُت، 

التقديرفى الحاجيات، من فهو المرورياد، من يكن لم إن الإسلامية، الشريعة 
القدملإحراز الاج،>ة الوسيلة وهو المعرفة، أوعية أهم أحد والكتاب الأدنى، 

،.فقهار المقاصد حكم تأحد والوسائل والحضارة، 

٢(.ممار)ص \ii* إر ١^٠- صر الوتف أثر )١( 
٢(.)صر ومقاصده مفهومه الوقف يتفلر! )٢( 

(.١٦)ص الكريم للقرآن خدمة بالوقف الملمس محائة )٣( 
(.٣٢)صر الخيرية الجهات ر الموارد تنمة في الشرعية الجوانب )٤( 
الثتونوزارة أقامتها والتي والتنمية( الل،ءوة قي وأثرْ الوقف )مكانة ت بعنوان فراوة أهمها من )٥( 

قدمتوتد ، ه( ١ ٤ ٢ ٠ ) عام الودية العربية ؛المالكة والإرشاد والمءوة والأوقاف الإسلامية 
القيمة.البحوث من العديد الندوة هده حلال 

.٤( )صر ومقاصده مفهومه الوقف، )٦( 
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تجتمعدعاة إلى الأيام هدء الحاجة أمز في الإسلامية ارالأمف لأن وكيلك 
ثابتصحح مهم من ينهللقون دعاة النفوس، حولهم وتآلف القالوب عاليهم 

منوتحذيرهم ناحية، من دينهم بحقيقة الناس لتمرة رسوله.٠ وسنة الله ذكتأب 
يتحركوندعاة أحرى، ناحية من والنهار الليل ني لهم تحاك الش المؤاصاات، 
بهدهليقوموا تأهيل إلى بحاجة هم الوعاة وهؤلاء . ، الأمةاال عدة هم . يدعونهم. 

•الحرية إعطائهم مع المتاسي، الجو تهيئة بعد إلا يتم لن التأهيل وهال.ا المهمة، 
الأمرين:هذين تحقق التي الأمور أهم من بمد والوقف 

الجوويوم للد'عوة الدعاق تقيغ في الجلي أثره له الوقف، أن الأول؛ الأم 
الأولىالعصور اهتمام ز جلئا ذللث، يفلهر الكامزرى، التأهيل لتأهيلهم الملائم 
الدعاة.لتأهيل محاصن كانت، التي والمدارس والكتبايت، اجد المعلى بالوقق، 
ِالكريه الأستقلالية من نوغا الدعوية ة لوؤّيجعل الوقف، أن الثاني: الأم 

علىالدعوية رمالته بتأدية الكتم، يقوم أن تكفل التي _ اّلي الاستقلال( نتيجة 
أحدمن وصايه دون وشهامة، عز فى المطلوب الوجه 
الوقف.تريق انيا: ثه 

واحدأصل والفاء: والقاف الواو ظرسلْ،: ابن قال، ،. والخغ١٤الحس لخة: 

اللهإلى الدعرة طى الوقف أنر كاب: بوامْلة ص)؛ا■( الشبر والاس، العلماء ين العلاقة )١( 
(.٨٨)ص تعار 

(.١٣٩)ص تعار الاه إر الدحموة صر الوقف أنر يئفلر: )٢( 
١(٤ ٠ تعار)ص الله إر الدعو؛ عر الوقف أثر يفلر: الدعوت، حرية عر الوقف أنر ر لاكوّع )٣( 

بعدها.رما 

غريبفي المنير المصباح (، ٢٥٣)ص للجرحاني التعريفات (، ٨٦٠)ص المحيط القاموس )٤( 
(.٦٦٩الكبٍر)٢/ الشرح 

منالعين: أبو الرازي، القندس زماء بن قايس بن أحمد مر؛ ه(  ٣٩٠-  ٣٢٩)قارص ابن )٠( 
أصلهالبنان. أعيان من وغيرهما عباد ابن والصاحب الهدار الطوع عليه قرأ ٠ والأدب اللغة أنمة 
=وإليها غيها، نثوني الري إلى انتقل نم ممدان، في مدة دأنام ذزددنا من 

-٢



.٠الأول اسل 

أوقافروالجمع وتف، مصدر والوقف ،، شيءل في ثمكث على يدل 
بقاءمع يه، الانتفاع يمكن مال حس دأذهلأ،ت الفقهاء جمهور ^٥٠ ات ثر•ءا١ 

أو. موجود مباح مصرف على ، وغيره الواقف من رقبته فى التصرف بقهير عينه، 
تعالى.الله إلى نقرتا وحير. بر جهة على ريعه بمرق 

اللهمللثإ حكم على حييسا ؤيمير الواقف، مللقؤ عن المال يخؤج وعليه 
الوقفارجهة على بريعه التبؤع ؤيلرم مه، تصرفه الواقف على ؤيمتنع تعالى، 
الدعرة.مكتب على الوقف حكم التات ثه 
هذافى يخالف، لا اتفاق، محل هو عامة مصلحة أو عام مرفق على الوقف، إن 
الأممارفى المهلهرة النبوية السنة رينه ايأن بحد الملمن فقهاء من احد 

فىفهو حلاق ثمة كان ؤإن والداني، القاصي لدى معلومة وأصبحت، الإسلامية، 
أمورمبعض في والاختلاف المشروعية، أصل في قهلعا توثر لا التي الفرؤع بعمى 

أصلفي لا والإجراءات، الشروط بعض في الاختلاف قبيل من هو إنما 
اكر.عآد
فيالحال هو كما مستقلة اعتباؤية ثّحص،يه ذات جهة يعتبر الدعوة ومكتب 
عليه.الوقف فيجور هذا وعلى المسجد، 

الدعوي.الوقف في الشروط حكم ائعات ره 
أنوله ، dUUالواقف لأن الترع؛ تخالف لم إذا معتبرة الواقف شروط إن 

(.١٩٣الأءالآمللزركلي)ا/ انظر: ط\صسو\سل. سصاش: ته. ن =
(.١٣٥/٦)١(٠قايسالأغة)

(.٦٦٩)T/ الكيير الشرح غرب في المير المصباح )٢( 
الوقفيكون التعريفات  oJlAوبحب المتمة، الأربعة الفقهية المذاهب ش عديدة تعريفات للوقف )٣( 

)ينظر:لكيهما أو والتودد ألمجاملة أو القربة يقصد مستأحنا، أو للواقف ٠مالوكا وموقتا، مؤبدا 
(.١٠رصر فليمان أبو الوهاب عبد للدكتور ومقاصده، مفهومه الوقف، 

٧٦٠ا/ )٠ للزحيلي وأدلته الأملامي الفض )٤(  ١.)
•٧( )صر ومقاصده مفهومه الوقف، )٦( السابق. المصدر ينظر! ( ٥ ؤ 



دونالفقراء من صمما يخص أن وله معصية، يكن لم ما شاء حث ماله يجعل 
مه1القتهالمعصح الوقف فمنياص ولهدا قرية؛ لكلهم ني الوصع لكن ؤإن صنف 

عليهاالموقوف الجهة عن المعصية وانتفاء الشريعة، لتعاليم 
تممض إلى الدعوي الوقمح في الواهم، ثروط شم أن ويمكن 

•الدنيا أو الدين *ي منفعة فيها الش الشروط وص ءلزُة• ثروط ~ ١ 
ولابه. العمل من يمتع الذي الماغ عدم بشرط بموجبها العمل يجب نهدم 

ابنذلك حقق كما تعيره٠١ عند به العمل ترك لكنه للشرط؛ ®إبطالا ذلك يعتبر 
. .)٢(

لمه

.الدنياأو الدين في مشعة فيها ليس الش الشروط وهي ملزمة: غم شروط - ٢ 
للدعاق.)الأرز( شراء ش الوقف يع يمرق أن يشترط أن مثل 
إذالأطعمة من غيره في تصرفه أن يجوز يل )الأرز( به نشتري أن يلزم لا فهنا 

ابنذلك، حقق كما دنيوي أو شرعي مقصد لأرز ا في وليس لإعاثة، ا هو المقصود 
الدينفي منفعة عن كلها العقود في المشروط العمل حلا ®ؤإذا قال: حيث تنمية 

اللهكتاب في ليس شرط لأنه كثيرة؛ أصول في بالاضاق باطلا كان الدنيا في أو 
نؤعالتنام عليه يشرط أن ذللت،: مثال شرط. مائة كان ولو باطلا، فيكون تعار؛ 

بحفيترل او السريعة، ننحيه تلم لدى ١ المكن او المليص أو المهلعم من 
هداتحقيق في الكلام يبقى ذللث،. ونهحو عملها الشريعة نتحب، تالمح، الأعمال 

المسائللأم.اعتبار في المناط 
والثيابالخبز شراء على الوقف، جعل إذا ئ؛،: الدبوّي نصر أبو قال 

حثزشراء غبر من الغلة بعين يتصدق بأن عندي يجوز الفقراء على بها والممدق 

•( ١٤اكاوك،)ام مجموع )٢( )>(اورجعافبق)ص؛(. 
(."١١الفتاوى)ام مجموع )٣( 
الشروط.أنمة من محير إمام القرشي: الهادر عبد محم نال الحشة، فقهاء من الدبومي، نمر أبو )٤( 

(.٢٦٨)آ/ الحشة طبقات في المضية الجواهر ت انفلر 
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|لأوزه-ي؛

■السراء دون يالتمدى الممرحب جار حتى المممود هو الصدى لأن ؛ يومحب ولا 

الدعوي.الوقف ألواع امغا: خه 
يحبالوقف أنواع مابين ثاء، ما وقفه في الواقف، اشترامحل جواز بيان يعل 

تالشرومل 

المحدد.الدعوي الوقف الأول؛ لنوع ا0 
علىنيئ يكون أن واشترمحل الل.ءوة مكتب، على صاحبه أوقفه الأي الوقف، وهو 

كفالةأو الكتب، طاعة في الريع يكون أن يشترط أن مثل معينة، ومقارع برامج 
يشرطيتقيد أن المكتب، على يجب الؤع هذا وفي معينة. جالية دعوة أو الوعاق 

فيأتيالخثرؤع نملل أو يوجد لم إذا أما . ومتاحاقائما الخشرؤع دام ما الواقف، 
التالية.^؛ ٧١في - الله -بإذن 
 C( المحدد.غير الدعوي الوقف الثاني; النوع

قيود،أو مروط أي دون الدعوة مكتب، على صاحبه أوقفه الذي ، الوقفوهو 
ّيراها الش المصلحة حسبإ ريعه وصرفا تونيع الكتب، يتولى ، الوقفوهذا 
الدعوي.الوقف أحكام أهم ائنا: مه 
الدعوة.بمكايب، علاقة لها التي بالوقف المتعالمة الأحكام أهم من 
الوقف.منافع تعملك إذا ولا: أ0 

مكتب،على وقفها تم التي المواصلامنتج ووسائل الكهربائية الأجهزة ذلك؛ مثال 
الدعوة.

هذهففي منها، الاستفادة يتم ولن منافعها ستتعهلل الزمن من فترة يعل فانه 
غرضإلى أقرب لأنه مثلها مراء في شمنها ؤيصرف، يبيعها أن للكتب، يجوز الحالة 

٠،٢١الواقفط

(.٢٦٧)٥/ الطوري وتكملة الخالق ومنحة قائق الد كز رح ث ١لراتق البحر )١( 
(.٤٥٩ني)ص للهو المربع الروض )٢( 
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 C( عله.الموقوف عدم إذا ثانئات

دعوةعلى ريعها بمرق أن واشترط عمارة، يوقف شخص يقوم أن ذللثات مثال 
ففيالمملكة، في وجود لها يعد ولم الجالية هدم عدمت فترة بعد ثم معينة، جالية 
علىاروقم، من أن الفقهاء ذكر فقد أحرى، جالية على الريع يصرف الحال هذه 
٠٠وتحوهما ورباط مجد قياسه وعلى مثله، ثغر فى صرف فاحتل، ثغر 

علىالوقف، صرف حكم عن حيث، الدائمة اللجنة أفتتج ويدللث، 
~معين على كان إذا الوقف، ت فأجابنؤ المساجد، لبناء مخصصا كان إذا المساكين 
الموقوفالمسجد مناير انقطيت، إذا إلا غيره إلى صرفه يجوز لا — مثلا كالخسجال 

بوامملةآحر مسجد إلى يثقل فانه حوله، المكان لعدم فيه بملي لا فصار عليه، 
اه.ذلك. في الختمى الرسمي الر-ح 
علم،.الموقوف على الوقف ريع زاد إذا التا: ف0 

البرأعمال في العين الوقف، ؤبمر من فضل ارما بان الدائمة اللجتة أقتت، وقد 
بتصهفيعمل ذللثج؛ حلاف على الوصي نص إذا إلا أيئا، البر أعمال في فينفق 

،.الثرعاال ، يخالفلم ما 

الدعوة.لمكاتب، الظافر تإرعادت١ الرابعهء كيحالمسألة 

الخالة:ورة صه 

بعضيرعاية أو الدعوة لكامبف كافر؛التبرع يملّكها شركة أو كافر يقوم أن 

الساق.المص.ّالر ت ينظر ( ١ ؤ 

(:١٢٩)1ا/ ١ - الدائمة اللجة محاوى في أيقنا وجاء (. ٤٢; ١٦)-١ الدائمة اللجة ضاوى )٢( 
إلاغيره إلى صرفه يجور ولا له، خصمي فتما الويف وصرف الواقف، ثرمحل على التمشى ءايجب 

.ذلكء في القاصي يراجمي فحسد منافعه، تعطالت إذا 
لكلأصحيةالقرب من نوئا انوصي غثن إذا ألموال: (ونمى ١١٣٩/ )٦ ١ - الواتمة اللجة فتاوى )٣( 

من٥(  ١٣٥)رقم الفتوتم، كيلك وينفلر يكون(؟ فلمن ثيء ومنافعه الوقم، ريح من وقفل والحج، 
(.٤٨)\\/ ١ - الداثنمة اللبمة فتاوى 
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الدعوية.الأنشطة 
كمها:حه 

البريجمعيات المتعلقة ات الدرامبقية عن هنا المسألة هد0 دراسة تختلف 
السيضيبن مشتركة أمرر والإنسانية الإغاثبة الأعمال لأن وذلك ،؛ والإءاثة١١
منالمال أحن. العلماء أباح ولهذا الر؛ أعمال من أنها يعتقد فالكافر والكفار، 

جهةمن تخلف مالخا أن إلا الفتاوى، أكثر هدا وعلى السياق، هاوا في اوكافر 
التعاونية.المكاتب، تقدمها التي الدعوية الأعمال بمللأن يعتقد الكافر أن 

الزاع:محل حرير ته 

حالين:إلى الممد حضي، الكمار تبرعات تخمح، 

وسواءالت؛رع، بهيا تحقيقه يتم ، أديتي منمي لهم يكون أن الأولى• لحالة ا0 
المسلميندين استضعاف، حانبح من أو دينهم تقوية تإ حانمن المقصد هذ.ا كان 

٠،٣١واستدلألهم
الفقهمجمع قرار صدر وبهيا تبرعهم، استقبال يجوز لا الحالة هده وفي 

الإّلأميل؛،لأ

)صالخيرية للموات الفقهية الأحكام يحثه: في المسألة لهال.0 حيياتي الفيمل الل.كتور كبحث )١( 
و)صسما(.( ٨٦

متعديةالكافر أعمال ينفلر للملمتن يبدلونها التي التبرعات من الكفار مقاصي. معرفة في للتوصع )٢( 
)صا'ا،(.المع 

(.١٨٣، ٨٦الخ؛رية)ص للزسات الفقه؛ة الأحكام )٣( 
فيالمغنية العاشرة دورته في الإّلامي، العالم يرابعلة الإسلامي، الفقهي المجمع مجلس فإن )٤( 

الإسلاميةالدولة الاغاثة لجنة محن المقا-مين الوالين امحللععلى فد ١هد( ٤ • عام)٨ المكرمة، •،كة 
الملمين؟غير من التبرعات أحد يجوز هل ت الأول السؤال رهما: الشمالية يأمريكا 
المعيشةلغرض ه/* ١ عن تريل- لا الدخل من ثة نبالعمل القاتمون يعمل هل الثاني• المزال 
إذاأنه ت الأول للزال بة يالميلي: ما المجلس قرر ذللئ، حيال الرأي يواول وبعد العمل؟ ومتابعة 

=بالمسلمين، يلحق صرر أحدها في يكن ولم مأمونا، جانبهم وكان فمهل، بالأموال الاعانة كانتؤ 
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علىالذمة أهل وقف يهللان على الفقهاء بتمرح ذلك على نستدل أن ؤيمكن 
لدينهم.تعفليم من ذلك ؛ى لما ؛ عليها وصاياهم وكذا وكنائسهم، ببمهم 

الشكفرهم ومواضع وببمهم هم كتانعلى الوقف ءوأما ١^٣؛ ابن قال 
أعفلمذلك نى فإن مسلم؛ ولا كافر من يصح فلا الكفر، شعار فيها يهيمون 
وللإماممافنميناس. وذلك عليه، والقوية اعدة والمالكفر على لهم الإعانة 

يتولىأن له كما ييعة، أو نار سن، أو ة كنيعلى وقف وقف كل على يتولى أن 
بتوتفإن أولى؛ بل الفسق، وبيويثا والخمارالت، الحانامحت، على وقف ما على 

شعائرمن أعفلم الكفر وشعار الفسق، ييومت، من ورسوله الله إلى أيغفى الكفر 
الدين®على وأصر الفسق 

المفاسدمن حالية تكون وأن ،، ديتى١ مقصد لهم يكون ألا اكانية؛ لحالة ا0 
فيه:منصرف الذي المثرؤع لهمع يفلر وها والمنة، والأستذلأل 

وعندهم،عندنا قربة الكتب سيقيمه الذي المشرؤع يكون أن الأول؛ لنوع ا٠ 
والجت٠هيةلالخدمية الأعمال أو القراءة كتعليم 

فىالعلماء اختلف، وقد الكافر(، )هدية مسألة على نكيفها أن يمكن وهذه 
تولمزتعلمح، الكافر هدية قول جواز 

منخالية وكانت الإعانة، بهدم يستدنيم أو الملمن، صالح غير ؛ي أغراصا لهم ينفذوا أن ب —
النيأن صح فقد نولها؛ من مانعا المجلس يرى فلا ؤإعانة، مساعدة مجرد هي ؤإنما كله، ذلك 
الحضرمي.ابن دية في يمعتنهم التهم خرج معاهدون، يهود وهم النضير، بتي إر خرج و. 

أوصىإذا ما بالمعصية الوصية مجن اااعدوا : ( ٩٨الخفتّن)أُ/ وعمدة الطآلسن روضة غي النووي قال )١( 
الكنيسة،.تعفليم نمطل إذا بما المنع حامد أبو الشح قيد لكن الكنية، سراج لرهن 
القيم)صبا'آ(.الذمةلأبن أهل أحكام )آ(يفلر: 

ذللت،،غير أو السمعة كتحين دنيوي مردود من بيع يخلو لا لأنه الدنيوي، للمنمد أتهلرق لم )٣( 
مصالحهمن أعظم ترعهم مفاسد كانت، فإن والمفاسد، المصالح بين لالخوازنة يعود فالأمر ولهذا 

أعلم.والله يرد، فانه 
(.٧٩)t/ الدسوقي وحاشية الدردير ليشخ الكبير الشرح ٠ ونحوهما ماء وتبيل قتاؤلر كبناء )٤( 



.٠الأول العمل ؤ. 

العالمل١،.أهل عامة هول وهو الجواز. الأووت لقول ا~ 
هازهأمثال قى واسعمِالها الكفار أموال استقبال الدعوة لمكتب فيجوز ولهذ.ا 

العلم.مللاب ؤإعاثة التقاؤيم، كهلباعة الأعمال، 

محؤآلدتن ي ميلؤمحإ لم هإ عير ه بمهقؤث ؤ ت تعالى قوله صوم الدل؛؛ل'الأول• 
.٨[ الاهة ز١لثثحثتت ه آلمثءّإثن بجب آلتة إذ إمم ؤتثممهلوأ يمههر لن ديغأ تن( ؟محكّ 

كقبولهالكفار؛ لهال.ايا الني. قبول من كثيرة نصوص في ست، ما اكانيت انملل 
منالمسمومة الشاة ه وقبوله ، أيلة ملك، وها.وة ، الجندل دومة أكيدر هدية 

اليءوديةل٤،•
،.ر الحنفية بعمى به وهال الجواز• عدم الثاني• لقول ا~ 

أنهحمار: بن عياض عن الئحير، بن الله عبد بن يزيد عن لمنإ ما ؛ ٣٠٧٥
•قال^^ لا• قال• ، امت،؟ا( #أا>ه^• الني فقال أوناقة، له هدية للني أها-ى 

الشركءن(\آ/زبد عن لهت، ))فإني 
انماقشة:

فيالامتناع رربأن الجمع ؤيمكن القبول، معارض؛أحاديث، الحدبئ، هل.ا إن 

)a/للخرشي خلل مختصر ثرح ( ٢٣٢)a/ الحفي نجيم لأبن الدئاتق كنز ثرح اراس المم )١( 
(،٣٢٧ندامة)٩; لأبن المني (، ٢٩٤للتووي)•\إ المفين وعمدة الطالين روضة (، ١٦٨

(.١٢١بالآثار)خ/المحلى 
الخثّركين.من الهدية قبول باب• الهة، كتاب ( ٢٦١٦برقم)أنس حل*ث من البخارمخ، رواه رأآ 
التمر.حرصي باب الزكاة، كتاب ( ١٤٨١برقم)اعا-ى الحميد أبي حديثج من المحارتم، رواه )٣( 

المشركين.من الهدية نول باب■ الهة، كتاب ( ٢٦١٧برقم)أنس حديث، من الخارمح، )٤(رواه 
(.٢٣٢)a/ الحفي للهلوري الدقائق كنز ثرح الرائق المحر تكملة ت يتنلر )٥( 
زبدعن ئهيت، "إني نوله؛ ومعنى • صمح حن 'حديثه ت ونال ( ١  ٥٧٧)برقم الترمذي. رواه )٦( 

.هال.اياهماات يعني المشركين'، 
والخلية'.الرفد ابء: كون ب'الزبد : ( ٣٩٣)ص الأثير لأبن المهاة وفي 
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تأنيهيدلك يرجى من حق ني والشول والموالاة. التودد بهيئته يريد من حق 
الإسلأما<لا،.على واليفه 

أعالم:والك والراجح 
عرالدالة الأدلة لخموم الجمالة في الكفار  LJ.Uشول القائل الأول القول هو 
ذلك.

ءنل.هم.قربة المثرؤع يكون لا أن الثاني• يوع اا 
الشرعية.والكتب الصاحف وهلباعة المساحي، لثناء كالتبرع ودلك 

قولن.عر الخلم أهل اختلف فها 
علبفمن له• ١^^٤ أو المتيرع جانب هو المعتبر هل م• الخلاف وسبب 

لهالتثرع حاب علب ومن • تربة العمل أن يعتقل• أن لا؛ل• ت نال الضع جانب 
ّقربة الممل أن التبرع يعتقل، أن يتترمحل لا ت قال 

وهوعتره. تربة ليس الممل كان إذا الكافر تبؤع قبول يصح لا الأول: لقول ا- 
ء،بهلْ،.إذا إلا ، والالكية١١٤^٣، ماوب 

(.٢٣١)ا(كحالرىلأينحجر)ه/ 
(.٣٤١)U/ الشراتع ترتيب في الصنائع يداغ ت ينظر ( ٢) 

وحاء( ٣٤١انمراساروحاباينعابمين)؛/ (، ٣٤١)U/ الشرائع تربب في الصانع بيانع )٣( 
سجدعلى أو الفقراء على كالوف ومحدهم، عندنا قرية يكون أن الدس وف شرط ءأن ت فيها 

.فقطء محدنا قربة فإنه أوعمرة حج أوعلى فقط عندهم قرية فإنه سعة على الوف بخلاف القدص، 
منالوقف ءوييعلل )بتصرف( فيها وحاء ٧( ٩ ؛/ ) الدسوش وحاشية الدردير للشح الكبير الشرح ، ٤ ر 

الكافرمن الدينية القربة وليطلأن . مسجدا بناؤْ جملتها من دينية عامة مممعة وكل مسجد على كافر 
ماءوتسيل قناطر كبناء الدنيوية العزب وأما الكعبة. إلى يه يعثت حين عليها نصرانية دينار مالك رد 

.فيمحء ونحوهما 
ولهدامعينا؛ كان إذا الكافر تمع فيقبل ت المعين غير والوقف المعين الوقف يين المالكية يفرق )٥( 

Iفقال وإنفاذها؟ إحراجها على يجبر هل ط بمنه لمسجد وهب أو تصدق رحل عن مالك *مثل عندما 
(.٣٤)a/ خليل لمختصر والإكليل التاج بعينهء رجل على تصدق كمن يجبر 
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والمصاحفالماحي على الكافر ووصية وقف جوار عدم إلى ذهبوا ولهدا 
دونهم.المسالمين عند قربة هو ما وكل 

الكفارعن الله ض ولهذا الأعمال؛ هذه قربة يعقد لا الكافر لأن دللهمت 
ؤقهدبى أثي مشحد ينثؤوا آن للثثغن َةال ^»L ت تعالى ئال الماحد، إعمار 

منالكفار سمر اافاقتصستالآوة ! ءالالجصاص الآيت7ا[، ]الم؛،: ألكره آئفسهم 
اللفظلأنتظام بها والقيام مصالحها وتور بناتها وس الماجد لحول 

٠هم ماحد بعمارة المسلمين على الخة رايتلزم ولأنه ، للأمرينُ 
الحرامالممجد به والمراد حاص، ب على وردت الأية هذ0 بأن ت نوقش 

ابنتال الاستهزاء. من يعتبر يعقد، لا لشيء الكافر فعل أن الثاني: الدليل 
يحجبأن أوصى بأن عندهم بقربة وليس عنيتا قربة هو سيئا كان رُوإن • عابدين 

جميعا؛نولهم ر يجوز لا محن؛ ولم للمسلمين، مجدا يبنى أن أوصى أو عنه، 
يبهللهاوالوصية وصيته، ر متهزءا فكان بينهم، فيما يه يتقربون لا لأنهم 

■امحزل■'" 
والاعتبار،القصد بين التلازم يعدم الدليل هذا يناقش أن ؤيمكن انماقشة: 

أعالم.والله التبرع، اعتبار صحة يمغ لا الاستهزاء فقصد 

الري،ض من فاضل أيوكرالجماص: أحْدينءليارازمح،، : yUrw-)؛(الجماص)ه•"؛- 
توآلم، فامتغ. لمغاء ١ يلي أن في وخوطب • الحنفية رئامة إليه انتهت، فيها. رمات بغداد مكن 
(.١٧١)ا/ للزركلي الأعلام انفلر: الفقه. أصول، ومحاتافي القرآن، أحكام مماب، 

(.٣٩٢)آ/ للثوكاني القدير نح )٣( (. ٢٧٨)؛/ للجصاص القرآن أحكام )٢( 
(.١٢٢الفع)ص متعدة الكافر أء٠ّال، يطر: )٤( 
فقيهالومشقي: عابدين العزيز عيد بن عمر بن أمين محمد هو: ه(  ١٢٥٢—  ١١ ٩٨)عابدين ابن ره( 

الدرعلى المحتار رد له: دمثق. في ورفاته مولده ءصرْ. في الحنفية ؤإمام الشامية الد.يار 
(،٤٢)،■/ لزركلي الأعلام انفلر: عابدين. ابن بحاشية تعرف، المختار، 

(.٣٤١)U/ الشراع ترتيب، في انمناغ اغ يل، )٦( 
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والحنابلةالشافعة قول وهو الكافر. تمع نول بمح أته الثاني• القول ~
والمحاحف،الماحي على الكافر ووصية ا وقفجواز إلى ذهبوا ولهذا 
بابمن وهو الكفار، دون الخلمض عند قربة هو ما وكل \ذشرمةص.ا والكت_ا 

*لها اكييأ ، قرة الأعمال هده إن الملصن اعتقاد تعلب 

أدكهم:
المشركينلأموال ه المح، قبول في جاءت التي الأدلة عموم ~ ١ 
قبولأولى باب، فمن عليهم، والغلبة بالقهر الشرك أهل أموال أباح الله أن ~ ٢ 

،.نفس المشرك؛هلمب، يه ضع ما 
ويذلك،الكافر من وقوعه فيصح محضة، قرية ليس والتبؤع الوقف لأن — ٣ 
تذرْصحة عدم فارق 

الترجتح:

هذاوعلى الكافر. ضع قبول بجواز القائل اكاتي القول هو أعلم والك الراجح 
الأنشطة.جمع فى وصرفها الكفار تبرعايت، قبول الدعوة لمكتب، فيجوز 
المسألة:هده في الخلاصة و■ 

بشروط؛الكفار كأرءارت، مكتب، استقبال جواز أولا؛ 

المحتاجتحفة على الثرواني حاشية في جاء (، ٩٨)ا*/ للنووي المفتتن وعمدة الطالبين رومحة )١( 
 /!(٢٣٧.)

.(TUA/1)_I (٢)
وكداالمسجد، على الكافر وقف صحة ت ( ٢٣٧)أ/ المحتاج تحفة على الشرواني حاشية في جاء )٣( 

العلمية.الكتب المصحف ومثل المصحف، 
وذلكقربه، يعتمده لم وإن السجد، على الكافر وقف صحة ٤(  ٥٧أ/ ) أستى في جاء )٤( 

تغليتالاممادنا.

السابق.المدر ت ينفلر )٦( )يتصرف(. ( ١٢٧)ص *^ ١١متعدية الكافر أعمال )٥( 
(.٩٩وصيرة)٣; قلتويي حاتجا يفلر: )٧( 
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وغيربالمحرم، والاتجار والغصب، والغش، والربا، كالمرقة، شرعي؛ 
ذلأث،لا/

.^٢٢امب، اض١ل حكم انظ: ثه 
 C( المسالة:صورة

•شرعي غير بطريق مكتبة بأموال للك؛نما مؤسسة؛الترع أو ثخص يقوم أن 
تحالتين إلى الكن—، علم بحب الحال يختلم، ذللئ،ت كم ح٠ 
 Bمحرم.الأموال هده مصدر بان الكتس، يتيقن لا أن الأولى؛ لحالة ا

■ت، ثبالمن عدم كان محواء 
التبرع.بحقيقة لجهل ا أ

يتعاملالذي السرع لدى محرمة غير أحرى لحل مصادر وحول ~ ب 
؛المءرماُت،ص.

جوازعلى الدالة الأدلة لعموم التبرعات هذه يستقبل أن للمكتب! يجور فهنا 
رغماليهود مع ه الني تعامل وقد مختلملة، أموالهم أن رغم الكفار مع اكعامل 

يفدلمن ه منه المعاملة وقؤع ثبت ارقد ت آ الشوكانيأ قال ' بالربا يتعاملون أنهم 

)أهوالوبحث (، ٦٨—  ٤٩)ص الحرام المال أحكام ت ينغلر المحرم الكسب أنولع في للتوصع )١( 
٠الحرام( الكب من تاب من حكم في العلماء 

٠٢٣٩٥)ص الخيرية للؤّات الفقهية الأحأكام )٢( 
المحرمةالدراهم أن الاس؛توهم من ا كثين لافان (: ١٣٢ )؟T/ الفتاوى مجموع في تمة ابن محال )٣( 

كانتإذا فيما العلماء بعض توؤع وإنما خطأ؛ فهذا الجمع، حرم الحلال بالدراهم احتلعلت إذا 
نزاعاه.فته أعلم فما الكثرة مع وأما ثاليلة 

مجتهدفقيه ت الشوكاتي الله عيد بن محمد بن علي بن محمد هو: ه(  ١٢٥٠— ١  ١٧٣))ة(الشوكاني 
ينشأباليمن، حولان، بلاد )من شوكان بهجرة ولد صنعاء. أهل مجن اليمن، علماء كار من 

١(١ )٤ له التقليد. تحريم يرى وكان بها. حاكما ومات ( ١٢٢٩)منة قضاءها وور بصنعاء, 
٠الماح القرن بعد من يمحاسن الطالع والبدر الأحبار. منتقى أسرار من الأوءلار نيل منها: مولعا، 

(.٢٩٨)٦; للزركلي الأعلام انظر: التمر. في القدير وفتح 
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مهالأول القمل ٠■ 

هأصحابه معاملة وهكذا ذاك، إذ الشرك على الباقين الأعراب من المدية إلي 
المحرماتفي مرتطمون جاهليتهم حال في وهم ومسمع، . منه بمرأى لهم 

أموالمن وغصبا وقرا قهرا ياحدوته مما أيديهم في ما وغالب للفللم مرتكبون 
بلاالمحرم الربا هو الذي الجاهلية ربا على مستمرين كونهم مع بعصا، يعفهم 
حولهاوممن المدية أهل من اليهود يعاملون وأصحابه ه كان وهكذا حادفح. 

.مرعنا حرمه مما لكثير مستحلون وهم 
منإليها يرد ومن الهجرة قبل مكة أهل وأصحابه هو يعامل ه كان وهآكدا 

قال;ه أنه مدتها ونمئاول المعاملة هذه كثرة على يسمع ولم الكفار، طوائف، 
كذلك.الصحابة من أحد قال ولا ْعاهك(( تحل لا كافر راهذا 

تجوزلا ، فكيفوملكهم حالهم هذا الذين الكمار معاملة في هدا كان ؤإذا 
لمامكونه مجرد فإن الفللم؟! من بشيء ه تلبْع لمين الممن هو من معاملة 
بعمهاعن تنزه المحرمات بعض في وير ؤإن عليه الله حرمه ما بعض عن يردعه 
يحرمولا حلال هو مما يكون وقد حرام هو مما يكون قد يده ش ما الأمر فغاية 
وعينها<الحرام نفى هو ما إلا الإنسان على 

الأموال،هذه من التحرز قضية في والمشقة الحرج لإزالة هو بالاباحة والقول 
هحج ين آفين ؤ( عوكر جعل ؤ)، • تعالى قال الحرج بري الشريعة جاءت وقو 

.[ VAالأيت ]الخخ: 

يوجدلأنه الرئوية؛ البنوك تبرعات تقبل تأن الدعوة لمكانب يجوز هذا وعلى 
بيععنه اشتهر من أموال استقبال جواز وكذللث، مباحة، أحرى تعاملأت عندها 

المحرمات.

 Hمحرم.الأموال هن.ْ ممدر أن المكتب، يتيقن أن الث١نيةت لحالة ا
اكتبهالذي المحرم المال عين من  ٤٠٢٢١١؛المال، حائز يقوم بأن وذللث، 

(.٤٨٢)ص الأزطر حدائق صلى التدغق الجرار يل الم)١( 
(.٢٢٧الحرام)ص انال أحكام )٢( 
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هدهم نقأن بد لا الأموال لهدم الدعوْ مكاتب استقبال حكم ولمعرفة 
ض:إلى الأموال 

صاحبه.إلى إرجاعه يمكن الذي المال الأول لمم ا~ 
صاحبها.يعلم الي العصوية أو المسروقة كالأموال وذلك 

لحائزهايجور لا لأنه ستقثلها أن الدعوة لكتب يجور لا الأموال فهدم 
فانلأصحابها، بإرحاعها والبادرة التوبة هو عليه الواجب يل فيها، الممرف، 

مااليد راعلى ت قال ه التي أن جندب، ين سمرة لحديث، فلورثتهم؛ أموائا كانوا 
انملماءلمن بإجماع ذمته ؛رست، فقد ذلك، فعل فإن ^۶;،؛( حتى أخذ«'ت، 
الفور،على ؤإحراجه التوبة، الحرام المال في اروالواجبا I مفلح ابن قال 

عفلم، لا أو فيه ، تمرقبيده يبقائه تمادى ومتى • ••،وارثه أو صاحبه إلى يدفعه 
إنم«ص.
أومغموية أنها علم إذا التيرعايتت، تتقثل يأن الدعوة لكتب، يجور فلا هدا وعلى 

المالاستقبل من بأن العالماء صح بل الحقيقي، لمالكيّا إرجاعها وأمكن وقة رم 
أكلهله يكن لم ما أكل لأنه صمانه؛ عليه أن بمالكه يعلم وهو الغمويت، 

لهليس الذي المال أو صاحبه إلى إرجاعه يمكن لا الذي المال الثاني؛ لشم ا— 
الربوية.كالأموال وذللث، ماللثج، 

النراع•محل حرمحر ت0 
تباركالله عند الحرام بالمال الصدقة قبول عدم على العياء اتفق أولأ: 

«ساضث(وئالت٢٣تمفىالمممرك)٢/ْه(يرقإ)٢•
.يخرحا0آا ولم البخاري شرمحل على الإسناد صحح 

كلهذلك في باتعه علم *وإن ت الربا أخذ عمن الصفحة نفس في وتال ، ( ٦٣٤)ا/ رثد ابن فتاوى )٢( 
الائم،هن وبرى عدالته، وصحت جرحته، سقطت، كله هذا فعل فإذا معه، فته أربى ما علثه رد 

.العأماءااا دإحماع حلعامه وأكل هديته، وقبول فيه، مبايعته وجازت ماله، من يقي ما له ب وهنا 
(.٣٩٨)ة/ الفرؤع ونصحح الفرؤع )٣( 
(.٢٠٧)٦! للشيرازف الشافعي الأمام فقه في المهيب )٤( 
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صحح١١في كما مقبولة فغير الحرام بالمال الصدقة راوأما ت رجب ابن قال وتعالى، 
منصدقة ولا ؤلهور، بغر صلاة الله شل رالأ قال; المي عن عمر، ابن عن لم« م

غلوللم<ص.

منه.انمماعه وعدم المال هذا مكب على الله إلى التوبة وجوب العلماء قرر ثاتئات 
منهاستوفى قد كان إن صاحبه إلى الخال هذا رد عدم العل.اء قرر ^؛ ١٤

.  .)٣(
عرصه

فقدالخير وجوه فى وباولها الأموال هذ0 من التخلص جواز حيث من أما رابئات 
علىفيها اختلف 

أمواللأنها الخير؛ وجوه في الأموال هذه بذل جواز عدم الأول؛ لقول ا٠ 
محها:بادلة ذلك على واستدلوا خبيثة. 

طٍثا(\ْ/إلا شل لا ي الله ررإن قوله بعموم الأول: الدليل 
حرامامالأ عد كس-، ءلأ ه•' النم، عن نقفك، عود مابن عن القاني• الدليل 

إنالنار، إلى هائيه كان إلا ءلهرْ خلفا بتركه ولا منه، فتقل بتمدق ولا فته، الله فيارك 
يمحولا الخبيث إن بالحسن، يئ اليمحو ولكن بالسئ، السئ يمحو لا وعز جل الله 

الخ«سث،(\ه.

.٢( ٢ برقم)٤ الطهارة. محاب لم. مرواه )١( 
(.٢٦٣)ا/ الأرنزوط ت/ والحكم، الملوم جامع )٢( 
سماهالزنى مقابل في الرانية تاخده ما وهو البغي مهر ُر أن ٧، لإ/ ر اللام سبل في الصتعاش محرر فقد )٣( 

ابناختاره والدي ، أخذه كتفية إلى تعود حكمه في تفاصيل وللممهاء حرام. مال فهدا مجارا، مهرا 
العوض مقابل في باختياره دفعه لأنه الدائر إلى يرد ولا به التصدق يجب كيفياته جمح في أنه القيم 

المعصيةصاحب يعان ولا به التصدق يجب خبيث كسب فهو استرجاعه العوضى صاحب يمكن 

.مانهء ورحؤع غرصه بحصول 
(.٢٦٥)ص الحرام المال أحكام أدلتها! ْع المسالة لهذه ينظر )٤( 
ماام.كتاباركاة.رفأ)ها*ا(.رواه )٥( 
(.٣٤٤)برقم (، ٢٣١)ا/ مسنده ز شيبة أبي ابن رواْ )٦( 
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هلء^ءءأ(ه
بهاالتصدق وأن الخسثة، بالأموال الانتفاع تحريم على يدل حيث الدلالة؛ وجه 

لأمواليحولها لا 
فهوحائزه، منه تحلل إذا إلا لمصرفه يحل لا الحرام ارالمال أن اكاك؛ الدليل 

فإذاحائزه، ملك في يدخل لم الحرام ويالكب لصاحبه، مملوك منه التحلل قبل 
به،ينتفع أن له يحل فعندئذ الشمع، يإذن مصرفه ملك في لحل حائزه منه تحلل 
شرعا((محرم وهو الغير مللئ، ش الانتفاع لوقؤع له يحل لم ذلكر وقبل 

انمافشة:

وأمابه. المتعاملين على حبثه ؤإنما ه نففي حبيئا وليس الله مال المال إن 
كالربابالحرام يتعامل من على فمحمول طيبا(( إلا شل لا طتب الله ررإن حديث؛ 
بهامع التي الأموال هنْ أما الأجر• يريل• منه يتصدق ثم رقة، والوالرشوة 

أعلموالله المال. بيت في ندحل التي المشركين كأموال نعتبرها فإننا البنوك 
رأيين؛على فيه الممرف ؤلريقة في القول هذا أصحاب احتلف، ثم 

الشافعية^عند قول وهو القاصى، عند ه حبالأول؛ الرأي 
الغاقشة؛

عليهالفللمة واستتيلأء للإتلأف، له تعريض مهللقا ه حبفي أن 
عندهمن يرىررأن كان فقد عياض بن الفضيل مذهب وهو إتلافه، الثاني• الرأي 

لأنهبه، يتمدق ولا البحر، في ؤيلقيه يتنلفه، أنه أربابه، يعرف لا حرام مال 
؛الدب«لأ،.إلا اكه إلى يتقرب 

(.٢٧٢الحرام)ص المال أحكام )٢( (. ٢٦٧الحرام)ص الخال أحكام )١( 
•النخ( موقع على )منثور -مرين ابن الخيري" العمل في وجواب موال '١ "■ ينثلرأ  ٢٣)

القاصيأن وأصلها الروضة عن الإسلام شيخ نقله ت ( ٠٣٦ )ه/ الشرواني حاشية في حاء )٤( 
.صاحبهاا معرفة من أيس إن ظاهر هدا المال( لبيت وهو ت )محوله صم اه. حففله. يتولى 

)ا/خأآ(.والخكم اللوم جامع )٥( 
السابق.المرجع ( )، 
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الناقشة:

عنهمنهي وإصاعته المال إتلاف أن ~ ١ 
هيؤإنما بالخسث، منه تقربا يكون حتى ه مكنعن لمت به والصدقة — ٢ 

فيبه الانتفاع عليه يتعذر حيث الأحرق في له نفعه ليكون مالك،، عن صدقة 
الدنيا«لآ،.

 Bالصدقةأو منها التخلص بقصد الأموال هد0 في التصرف جواز الثاني: لقول ا
الخير.وجوه قي منها والاستفادة بل صاحبها، عن 

والشافعية^،، ل والمالكية من الفتهاءرم، جمهور مذهب وهو 

.بق لما ا المصدر ينظر؛ )٢( )١(، 

المالفي الغاصب تصرفات من الثاني ارالوجه ت ٢(  ٦٧)أ/ والحكم العلوم جامع في رحب ابن قال )٣( 
أكثرعند جائز فهدا ورثته. إلى أو إليه رده عن عجز إذا صاحبه عن به يممدق أن المغصوب: 

ومالكالزهري ذهب البر؛ عبد ابن قال وغيرهم. وأحمد حنيفة، وأبو مالك، منهم العلماء، 
إلىيدفع أنه إليهم يصل ولم العكر أهل مرق إذا الغاق أن إلى والليث، والأوزاعي. والثوري. 

وهوالبصري، والحض ومعاوية الصامت، بن عبادة عن ذللثح زوي بالبانى، وتصدق خمسه الإمام 
•صاحبه يعرف، لا النءي بالمال، يتصدق أن يريان كانا لأنهما عباس وابن عود مابن مذهبح يثبه 

Jli ) : حاءإذا وجعلوه صاحبها، وامظع التعريفح بعد بها الصدئة جواز على اللقطة نى أجمعوا وقد
انتهى.ّ الغموب" وكل-لاثح والضمان، الأحر بين مخبرا 

.•٧(، ٩ )١/ الأبحر ملتقى ثرح فى الأنهر مجمع )٤( 
بالالاق تمد معرفتهم، من وينس التباعاتؤ أهل جهل رفإن وهال،: ( ٦٤٢)ا/ رشد ابن فتاوى )٠( 

حرام JUمعه كان «إذا ص: أنه الغزالي عن ( ١٣٥ )ه/ ,_، j^lشرح ١^٤ في نم )٦( 
وجبميتا كان فإن وكيله. أوإلى إليه صرفه وحِب معين ماللث، له كان فإن مه: والبراءة التوبة وأراد 
المسلمينمصالح فى يصرفه أن فينبغي معرفته من وينس يعرفه لا لماللثح كان ُإن وارثه. إلى دفعه 

محالاب، اللون ممايشترك ونحونللث، مكة طريق والمساجدومصالح والزنط كالقناطر العامة 
فقيرا.على به فيتصدق 

قالوه،كما وهو الأصحاب من أحرون ذكره المع هذا فى الغزالي ناله الدي رومذا المؤوي: قال، 
والحارث"حتل بن أحمل عن الملف، من وغيره صفيان أبي بن معاوية عن أيصا الغزالي ونقله 
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الدائمةاللجة أقتت ويه ،، ل رجب وابن ، ت؛متةر ابن راحتاره والحنابلة 
توالطر الأثر من ذلك على واستدلوا 

بنالراء عن ارتمترْاا في حاتم أبي ابن رواه ما وهو الأثر؛ من الأول انمل؛ل 
المشركونقال ٢[ ١، ]١^؛ اؤذه عدت ه >ؤالِ ت أنزلت لما زمحك عازب 

إقارص؟ تغلب الروم أن يزعم صاحك، يقول ما إلى ترى ألا • زمحمحت بكر لأبي 
فحلأجلا وبينهم بينه فجعل نخاهلرك؟ أن لك هل ت قالوا صاحي. صدق ت قال 

لأيوقال وكرهه فساءه ه، الني ذلك ملغ فارس، الروم سلخ أن مل حل ألا 
وأعظملهم، راتعرض ت فمال ورسوله، لله تصدما قال؛ هذا؟(( إلى دعاك ))ما بكرت 

فانالعود قي لكم هل فقال؛ زءثست بكر أبو فأتاهم متين(( بضع إلى واجعله الخطر، 
فارسالروم تن، غلبحتى نون ال_، تمض لم ثم . نعم ؛ قالواأحمد؟ العود 

إلاتق فلم البحر، في ورمه المال هذا إتلاف يجوز لا لأنه الولع؛ أهل من يغترهما لمحامي ا ً
.(( jJLtl. والله الخلين "مالح ني صرفه 

(.١٢٩)ص رب لأبن القواعد (، ٢٤٨)U/ الفروع ومحتح الفروع )١( 
ئلك4سرقة سر إذا المال ارابع: ،الأصل قال: حنث ( ٣٢١! ٦٩)الفتاوى سموع في كما )٢( 

انالإنبيد كان فإذا وغيرهما، وأحمد كمالك، الملماء جماهير عند المسلمين مصالح في صرف، 
فيأويصرفها عنهم بها يتْاق، فإنه أصحابها معرفة من بمس ئد أورهون أوويانع أوعوار غموب، 
٠الشرعية المصالح المسالمين مصالح في يصرفها عادل قاصم إلى يسلمها أر المسدينا مصالح 

لمندائنا المال حبس فإن الأول، والصواب اصحابها يتبين خني أبدا توقف ت يقول من الفقهاء ومن 
مسعودين الله عيد ولكن . عليه الظلمة واصتيلأء المال لهلاك تعرض هو بل ؛ فته فائدة لا يرجى لا 

المساكينعلى طوف فجعل الاغ، يجد فلم فخرج بالثمن يأتي محته فدخل جارية انمّتم، ند 
لهوعلن فهولي يمل لم bن فداك نل فإذ الجالية، وب عن اللهم ت ومول، باكمن علتهم ويتصدقا 

القيامهء.يوم مثله 
kالدمشقي ثم البغدادي اللامي رحب بن أحمد بن الرحمن عيد هو ه(  ٧٩٥س  ٧٣٦)رجب ابن )٣( 

مندمشق• في وتوفي ونشا بغداد في ولد العلماء. من الحديث حافنل الدين، زين الفرج، أبو 
والقواعدالأربعين، بشرح المعروف وهو والحكم، الملوم وجامع الترمل■تم،، جامع شرح كمه• 

(.٢٩٠)م/ كلي لأزر الأعلام اطر: الفقهية. 
١(١٠  ٠٣)•رقم ( ٨٢ا/ الأول.)• المجموعة الدائمة. اللجة فتاوى )٤( 
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إلىيحمله يكر أبو به فجاء بكر، أبو فقمر الرومية وبنوا بالمداتن حيولهم وريهلوا 
بها(أآ،.تصدق سحت، ال*هذا ه: فقال ه، الله رسول 

بهلريقكبه الدي بالمال يتصدق بأن نيثجي بكر أبا أمر هؤ الحم، أن الدلالة• وجه 
ضوحرس■

غاب،فإما درهم، بعماتة بجالية اشترى نيقفن عود مابن أن القالي• الدلتل 
إلىبها فخرج صاحبها يجد فلم حولا الله عيد فنشده تركها، ؤإما صاحبها 

أبىفإن صاحبها، عن اللهم ؤيقول: ؤيعطي شفى فجعل بابه، عدمية اكين م
ياللقaلةليفعل هكذا ومال! الغرم. وعلي فحم، 

فييصرف أن وبين يمح أن بين متردد المال هدا أن الظر; من الثالث،: الدلل 
إتلافهمن أفضل الخير وجوه في صرفه أن يعلم وبالضرورة الخير، وجوم 

دونمكتبها ذمة في ثاستا هو إنما الأموال هان.ه تحريم أن الرابع: الدليل 
ولابحائز ليس فهو المال بمصدر عليه للمكادق علاقة لا إذ منها، عليه المتصدق 

الحرام^للمال مكتسب، 
الماللبيت، فيكون الضاغ المال حكم في أنه الخامس: الدليل 

بقصدالحرام بالمال التصدق جواز هو ~ اعلم والله ~ الأمّب دلعل، الهمج؛ح" 
أيصا،فيجوز الحرمة للأموال الكاتب، لاستقبال بالنسبة وأما منه، التخلص 

المساسدبررائد المهرة الخيرة إتحاف يي كما البوصتري ونبه ، ٣( ٠  ٨٦)و/ حاتم أيي ابن نمير )١( 
وتدالتجابء. هسا جج: الله رسول قال ت بعبارة ولكن الموصلي يعلى لأبي ( ٢٥٢العشرة)٦/ 

حسنوقال' ٣،  ١٩١)برنم الترمذي بهء تمدق المحت، اااهذا لففل; بدون المراهنة نمة روى 
*تب غر 

(٣٤٦)؟/ اعر العجم ر الخليراز سحره ورواه (، ٤٦٩)i/ التعليق تغليق قي حجر ابن ذكره ( ٢ر 
(.٩٧٢١)^؛بر 

(.٤٠٠)حس الخيرية للخرسسات الفقهية الأحكام ت ينفلر )٣( 
(.٢٦٥)ص (زل احلكم يطر: )٤( 
•( ٠٣٦ )ه/ والمادي الشرواني وحواشي المنهاج شرح في المحتاج تحفة )٥( 
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والمالعنه غنى ني الكتب كان إذا الأموال هده عن الاستغناء هو الأفضل لكن 
•المالي لمجزه الأموال لهذه بحاجة الكتب كان لو ما بخلاف لديه، متوفر 

الربويةللأموال الخيرية المؤسسات استقبال بجواز جبرين ابن الشخ أفتى وتد 
ؤلعأو الدارس أو الماجد بناء في مواء الخير، وجوه في صرفها يجوز وأنه 

يحلفيئا يعتبر لأنه وذلك الخيرية؛ الأعمال من نحوها أو المصاحف أو الكتب 
يمنمن تكون ند أنها مع المشركين س والغنائم الجزية كتمالك، تمالكه المال لبيت 

تركهمن أولى الختر وجوم قي وصرفه فأحده والربا، والغصب والخنانير الخمر 
الختولأن المال، لحرمة إتلافه من وأولى الربا منكل في يدحل لا حتى لهم 

وحلوانالبغي مهر على المشايخ بعض هامه وقد والتعامل، ثج بالكتيختمن 
العامةالصالح في يصرف بل إتلافه يجوز لا فإنه الكاهن، 

الثخ(. ٠٠٠٢على )مشور حبرين ابن الخري. انمل في وجواب سؤال، ١ • • : ينظر ( ١؛ 
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والزكواتالتؤرعات باستثمارأموال المتعلمة النوازل الثالث: الممللب و

والكمارات.

الوقتفي إليها يحتاج لا بحيث الدعوة مكاتب يعفس في الكثيرة الأموال تتوفر 
أرباحاتدر لكي الأموال هدْ واستثمار تنمية حكم حول اول نفيهلرح ، الراهن 

أحرى.دعوية مئاييع في اغتنامها يتم 
يدصفة حيث من المكتب أموال تقسيم من بد لا التساؤل هذا على وللاحاية 

■مين قإلى علها المكتب 

يدوتكون لها، مصرها بصفته يستقبلها الش الآموال كعِأولأ: 
مالك.يد المكتب 

صفان:وهي 

الله(.سيل )في مصرف زكاة — ١ 
المقيل.ة.دون العامة والتبرعات ~ ٢ 

علىقيانا صرفها؛ وفي معها العامل في الحرية كامل للمكتب الأموال فهدم 
عندالمكتب على يشترؤل أنه إلا ، تثمره يأن الأمر لولي فإن المال؛ بيت 

'•أهمها من ثروءإا، الأموال هذه استثمار 
الاستثمار.هذ.ا من المرجوة الصالحة وحول ~ ١ 

الاستثمار.في عالية مخاؤنرة وحول عدم ~ ٢ 
الuكابل٣،لألأعمال المقلمة اللائحة مخالفة عدم - ٣ 

للتْلرقالمسالة إهن.ه دراستهم عند الأفاضل الباحثين بعض ذهب وقل. 

٤(•)ص الثاوي العزيز عبد ت للدكتور الزكاة، أموال، في الخيرية الجمعيايت، تممرفات حدود i ينفلر )١( 
وتكاثر.كمو ورعيها بحففلها يقوم من الصدئة لإبل يخصص كان ه الم؛إ أن بدليل  ٢٢١
فقط.العقاراُت، في الاضار يكون أن على ( )٢٣انادة في اللائحة نصت حث )٣( 
=في حيباني الفمل والدكتور (، ٤٦٩)ص الزكاة نوازل، محابه في الغميلي الله عبد كالدكتور )٤( 
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■لي محظهر والذي • ا؛ التراخي على أو الفور على هي وهل الزكاة ارتأخير ت الة لم
إذامما التاخير ألة مإن إذ أكا، بمالمسالة لهدم علاقة لا أنه الله. عد والخلم 
منالمستقيل فإن مسأكا ف يخلا الفقير، دون الزكاة ّلك المصلحة كانت 

المكتب،من المتفعون هم الحقيقة في الاستثمار 

فتكونبها، للمتمع وكيلا بصفته يستقبلها التي ا؛ذموال ئَثانيا: 
أمانة.يد المكتب يد 

أصغاف:ثلاثة على ومي 
قلوبهم.الؤلغة زكاة - ١ 

آ-اممارات.

المقيدة.التبرعات ~ ٣ 

المحدد.لصرفها لإيمالها الخيرع عن كالوكيل الكتب يعتبر الأموال فهدم 
علىإقرائه من بل فلا الأخر عن يختلف الأصناف هذه من صنف كل أن وبما 

حدة.

قلوبهم.المؤلمة زكاة ^؛ ٥٢١الصنف 

بحثتإنما الزكاة مال استثمار مسألة بحثت التي والبحوث الندوات غالب إن 
المارفل١،.مجن غيرها دون والمساكين الفقراء لصرف تكون التي الزكاة 

والمساكين؟الفقراء ممرق على قلوبهم المؤلفة مصرف نقيس أن يمكن فهل 
ولازمةواقعة الفقر صفة أن جهة من المصرفين بين فرقا هناك أن تجئ التأمل عند 

بملازمليس فهو والمملحة ؛القتر متعلق فانه التأليف بخلاف لصاحبها، 
عنهتزول فترة وبعد الؤلفة من يكون قد الأحيان بعمى في إنه بحيث للشخص؛ 

(.١٤٧الخيرية)ص للموسات الفقهية الأحكام حئء ب =
(.٢٣٧الخيرية)ص الجمعيات أموال (، ٧٧الخيرية)ص ت  ١١للمو.الفقهية الأحكام ينظر• )١( 
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المحيطة.الظروف بحسب 

الفقراءيحق الزكاة قي حق لهم ليس قلوبهم المؤلفة فإن مذا وعلى 
ولهذاالإسلام، مصلحة هو قلوبهم المؤلفة نصيب في المرجمر لأن والمساكين؛ 

.معنامر كما بإسقاطه صر قام 

روالؤلفةمصرف زكاة أموال استثمار بجواز القول يمكن الفرق هدا وبعد 
أعلم.والله تلو؛هم(را، 

الكمارات.١^١^٠: الصنف 

.لقلتهايعود السب ولمل الكفارات، أموال لأسثمار تْلرق من أحد لم 
تجبالكفارة وأن )المكفر(، عن وكيلا يعتبر المكت—، أن مضى فيما معنا وتين 

الفقير.إلى الكفارة تمحل حتى تبرأ لا ائكفر ذمة وأن الفور على 
لتسليمهايبادر أن الكتب، على يجستا بل استثمارها، يجوز لا مدا فعلى 

ذللت،.بيان مبق كما التمكين، أو التمليلئ، طريق عن كان سواء للفقّراء، 

المقيئة.التهرعات الثالث،: الصنف 

تممن إلى الزمنية حيث ْن المقيل.ة التيرعامث، نقم أن بمكن 
.زمناد محل. بمشرؤع متعلقة الأول؛ المم 
الج.لمثرؤع أو الصائم لتقعلير تكون الي كالتبرعايتج وذللت، 
منالتبؤع تم الذي المشرؤع يفوُتت، فوف استثمارها تم إذا التنبرعايتح وهده 

أحله.

فيلينصرف يودى ذللث، لأن التبرعايتح؛ هده استثمار يجوز لا فإنه ذللث، ولأجل 

علىصرفها ليتم أرياحا المكتب، على تل.ر مشارح في بوصعص تنميته متهات يامور! استثماره ويكون ( ١ ، 
مّالةعلى مثنية وهن"ْ الجدد، لمين للمتعليمية مراكز يه يبنى أن الثانيت والأمر • تلويهم المؤلفة 
الإكاة.تمليك 
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ذلك.عن الحديث مبق وقد إذنه، بغير \دتثو؛أ شرمحل 
.زمنامحدد غير بمثرؤع متعلقة الثانيت المم 
الكتب.لطاعة ذكرن الي كالتبرعات وذلك 

علىولتعود بعد، فيما الكتب طامة ليتم استثمارها يجوز فهده 
.أصحابها

قررواحنثا الوكيل؛ تصرفات مسألة في العلماء قرره ما ت ذلك على يدل ومما 
مصالحةوتفرصها التعامل صروره تقتضيها لموكله الوكيل رامخالمة كانت إذا أنه 

منبأقل اللعة بح إلى اصهلر إذا كما بتصرفه، متُريا الوكيل يكن لم الموكل، 
،.الهلاك^ أو التلف من عليها حوما ثمنها 

التبرعات.أموال بصرف المتعيتة النوازل الرابع؛ لممللب ا۴ 

.LJكءالتمهي

فيالعاملين على بد لا ولهذا المبحث، هدا مهتالب أهم من الخهللج، هدا يعد 
وهي:الهمة الأمور يمض مراعاة من المكتبأ 
همين:إلى تقم وبرامجها المكاتب أعمال أن ولا: أه 

المقركمصروفات لا؛ أم مباشرة كاس سواء دعوية، وبرامج أعمال ~ ١ 
تعتبرفكلها ،، المكتب١ يزور من وضيافة العاملين، ورواتب الإدانية، والأعمال 

وبينبينها يفرق فلا ولهدا التمهيد؛ في بيانه سبق كما الدعوة مصرف في داخلة 
هوالصرف لأن إلا ^ا وما ونحوها، الكتب كهلباعق المياشرة الدعوية الأعمال 
فرقمن أن على التنبيه ؤيجدر الأمور، بهدم إلا تتم لا والدعوْ الدعوة، مصرف 

الصرف؛فى الفرق لوحود الدعوية دون الخيرية الجمعيات في بينها فرق إنما 

(.٨٦الاّلأس)ص الفقه ني الوكتل مزولة )١( 
(.٢٢• )ص الختريان المسنات أ.رال، انفر: )٢( 
(.٣٨٤)ص الخيرية ات لالمؤ،الفقهية الأحكام ينظر؛ )٣( 
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بخلافوالمساكين(، )الفقراء لمصرف الخيرية للجمعيات تينع الزكاة إن حيث 
,للدعوق ندفر فإنها الدعوة لكتب تدع التي والتبرعات الزكاة 

ماعليها يجب اجتماعية أهلية مؤسسة فالكتب ت مجتمعية وبرامج أعمال — ٢ 
والشعبيةالمجتمعية البرامج في المساهمة من الأحرى المومات على يجب 

.ذللث، وغير والخدمية، 

حكومية.ومناسبات مهرجانات افامة في التعاونية المشاركة ذللث، أمثلة ومن 
لأنهاالزكاة من عليها الصرف يجوز فلا الدعرة، من تعد لا الأعمال وهده 

دعوية.أعمالا لمسثؤ 

فيووضعها التبرعايته صرف في التحري الكتب أعضاء على يجب '؛ا• ئه 
منيعل، البرنامج أو العمل هدا بأن الفلز غلبة ذللث، في ؤيكفي الناست،، موضعها 

الفلزغلبة بل الاجتهاد، بالتحري الراد ءاوليس نجيم: ابن قال الله. إلى اووعرة 
رمصرف(( يأته الشك بعد مصرف بأنه 

اللأنه أهلها؛ من أته يعلم لن إلا الزكاة دفعر يجوز ررولأ ،؛ البهوتيأ وقال 
والفلزالبراءة، لتحمل يه العلم إلى فاحتاج أهلها من ليس من إلى بالدفع يبرأ 

إليه*رالوصول عسر أو لتعدر العلم مقام يقوم 
مجنأكثر الدعوية الكاتب، ووليات مأن هو أ الشاهالالوافر أن وبما الهات 'ه 

ولعل،بالأهم، والوء الأولويات ترتسبح الخاملين على يحتم مما المالية، إيراداتها 
*دللثف على شاهل، حير قلوبهم المؤلفة هم لالفاروق إّقاحل في 

الخاملين.قبل من الكتب، أدوات استعمال رابئا؛ تا 

المم)١( 

الهوتيإدريس بن حن بن الدين صلاح بن يونس بن •نمود هو؛ م( ١ • ه ١ - ١ ■ ■ الهرتي)٠ )٢( 
متهاتكتب له مصر. غربية فى )بهوت( إلى به . عصرء قي بممر الحنابلة شخ 

المتهى.لشرح المهى أولي ويقاس للحجاوي، الاقناع متن عن القناع وكناف المربع، الروض 
U•"؛(.لأزرىلي)ما/ الأعلام انفلر: 

(.١٧٧)ه/ليهوني القناع كشاف )"١( 
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قبلمن وصلاحياته ومرفقاته المكتجا أدوات استعمال م نقأن ؤيمكن 
Iقسمين إلى والعاملين الأعضاء 
مباشرةمصلحة كانت مواء المكتب، مصالحة أجل من يكون أن الأول؛ المم 

اّتخالا^ا.جواز في حلاف لا وهنا مباشرة، غير أم 
للمكتب،.مصالأحة فيها يكون ألا الثاني؛ المم 

هداكان وسواء المكتب، أدوات استخدام العاملين أو للأعضاء يجوز لا وهنا 
الغنيمةاستخدام على قياسا وذللث، يكن• لم أم الثخصبة للمصلحة الاستخدام 

ثابتؤين رؤينمر لحديث، ؛ ذللثج من المغ على الفقهاء تمس فقد قبضها بعد 
فيءمن دابة يركب فلا الأخر والنوم بالله يزمن كان اس قال؛ المي. أن نء؛ءكتلآ،، 
٧٢٠ثوبا يلم، فلا الأخر والنوم بالله يؤمن كان ومن ولمحا- أعجمها إذا ■حك، استن 

ردها(أم.أخلقه إذا حى الملمين فيء 
علىحريصين اللف، كان وقد ذللث،، في التساهل عدم العاملين على فيسغي 

بنعمر أن دمشق® مدينة ®تاؤخ صاحب، ذكر فقد الحرصى، أشد ذللثج 
عالييتؤ من أسرج الملمين، حاجة في يكتب، أن أراد إذا كان العزيز عد 

ماله.من أسرج عيرها في أو حوائجه في يكتب، أن أراد ؤإدا المسلمين 

طعامعن مطلئا( شيء )اخذ لأحد يجوز •رولأ( ت ب وجاء ( ٦٣٧/ ليهوني)١ الإرادات متهى ثرح )١( 
مالنث،ب بت، جعع فإذا • ■ • لضرورة إلا الغيمة من أحرز( )مما حرب أو إسلام دار في ءٍرْ أو 

.أملأكهم٠ كسائر وصار الملمين 
وولأْممر، نزل النجار، بن ماك بمي من حارثة، بن عدي بن النكن بن نابتح بن رويفع *و؛ )٢( 

•ونم وآله ج اش صر النذ عن وردمح، ■ إفربمتة فغرا ٠ دأاّ!عين ت نة طرا؛لر، ءر *عادية 
انظر:. وحمتن، صت، سنة مات يونس؛ ابن ونال ءل؛ها• أمر وهو يرقة م؛ي ايرقي؛ ابن قال 

٤(. ١٦)Y/ حجر لأبن الصحابة تمييز في الإصابة 
حبانوابن (، ٠٢٧ )٨ برنم بالشيء الخيمة من ينتفع الرحل في باب ~ الجهاد ت كتاب داود• أبو رواه )٣( 

شعيبالشخ الكتاب محقق إستاده وحسن (، ٤٨٥٠)برقم (، ١٨٦/ ١١)صحيحه في 
•الأرنووط 

(.٢١٧)؛(تار؛خدمشق)ه؛/
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الأولالممل -٠• 

العامالمال بخصوص الانحراف من يعمم لا رانه صقرل١،: عطية الشيخ قال 
ؤإلأالماء، »ي ولا الأرض قي خافية عليه تخفى لا الذي تعالى الله رقابة إلا 

توكلمن اختيار حن ؤإلأ به، أور فالنار سحت من نبت لحم كل بان الإيمان 
دنخمأI للعزيز يوسف قال كما والأمانة، الخبرة أساس على الأمور، إليهم 

هْ[((الأة لمئغ>: .ه عير حغيغل إؤ آ'لأرآفي حنآمن عقر 
التبرعايتح.صرف مكان امتا؛ حه 

للكتبترد الي المحددة غير المهللمة التبرعامحتف صرف يكون أن يثترؤل هل 
هدْاختيار فى قصد للتبؤع يكون أن لاحتمال لا، أم الكتب منطقة نفؤر فى 

المطقة؟

للم~رعشرعي مقصد هناك كان فإن I أمرين بين يفرق أن أعلم والله الأقرب تحل 
والمدينةكمكة أفضل المكان يكون كأن المكان؛ هدا ني المبلمر يمرق أن في 

البرنامجتنفيد يتم أن بينر فرق فلا عداها ما أما المكان، شس فير صرفه يجب فهتا 
أعلم.والله مثلا، القصيم في أو الرياض في الدعوي 

الحاحة.عند أخرى لمصارف العينة التبرعات، نقل الأول: كقانمسألة 

حالزرم:من تخلو لا الدعوة لع، ترد التي الأموال إن 
محددة.غير الأموال تكون أن الأورت لحالة اه 

الخير.أهل س الكتب، علهمر ترد التير العامة كالتبرعات وذلك 
وغيرالإدايية ومصروفاته الاعوية فير الكتب، يصرفها الأموال وهاJه 

سنفي القرآن حفظ ممر، فير ه(  ١٣٣٣منة)وك صقر، عطة بن محس ين عطة الشتغ: م )١( 
ئعضله صدر بالأزهر، الإفتاء لجنة رئص متصج وثغل، الديني، أصول كلية منر وتخرج التاسعة، 
الأجنية،العراة لمحاقحة تحريمه أنهرها ومن اللجنة، رئاسة من، تنحيته فير نسبت، البر المتاوى، 

•ريييدإ، • الحرة المرمرعة مر )نقلا اه(.  ٤٢٦)سنة؛ ^)٥ وتوفير مجرلما، ٣( )١ له 
(.٣٧٦ل/ الأزهر)• فتاوى )٢( 
•٣(.٤ ، ٢٢٤الخيرية)مي الجمماّت، أموال )٣( 
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وأنشطته.بأعماله للقيام المكتب يحتاجه مما ذلك 
إربُيى ترعه، على وموض المضع عن وكل أنه يدرك أن المكتب وعلى 

أولا،الأمثل المثري باحتيار أجره زيادة على ويحرءس ،، مصالحتهل مراعاة 
يعدلها الحاجة وجود ْع للشرعانه المكب حبس لأن ثانتا؛ التتفيذ وبسرعة 

وءملهأ٢،.أدائه فى ا تقصيت 
أمرين:من يخلو لا التحديد وهدا محددة، الأموال تكون أن الثانية: لحالة اه 

نهزهوالكفارات، الزكاة، كاموال الثاؤع؛ من التحديد ياكون أن الأول: الأمر 
اللهرسول، أن ُ؛ءهئ، هريرة أبي لحدث له؛ حددت ما غير ش تصر؛، أن يجوز لا 

ءياث،: ولحد ، أمررت،أ( حيث أضع قاسم أنا إنما أمتعكم، ولا أعهليكم راما هال،: 
.٢٤١ثلاثة...،(لأحد إلا تحل لا الصدقة إن قمة، 

أوالكتب، طباعة على أوقف كمن المتبتع، من التحديد يكون أن الثاني: الأمر 
الدعاة.روائبإ في ليصرف بمبلغ تؤع 

الباب.مسألة من المقصود هو الأمر وهذا 
المسألة:ورة صه 

٠الم؛تبرع اشترطها الي الجهة لغير التبرعات ه مرفالمكتب، يقوم أن 
ّال٠تتبرع روط ث بيان من بد لا التصرف حكم بيان وقبل 

(.٨٦)ص الإّلأس الفقه في الوكيل .>ووة يطر: )١( 
(.٣٨٢)ص الخرة للمزسات الفقهية الأحلكم انظر: )٢( 
الأة: ٠١١٠١]؛:-خمكمثي وهأة تعار: الله تول باب الخص— نرض محاب: — البخاري رواه )٣( 

(.٣١١٧)نم بر [ ٤١
ابنوهأحاحه (، ٢٥٨)■برتم يح».الة. نحمل لمن المال-نت باب: الزكاة. كاب: ار النرواه )٤( 

؛رقم)أأ*ا(— المسألة له تحل م- ت باب — الزكاة محاب — مالم وأحرجه خ ( ٢٣٦برتم)١ حزيمة 
اأالصاوىتء.ّْن بدلا ااالم،ّألةاا فيه ولكن 
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صورتض:ْن تخلو لا انممخ فروط إن 
كأنالمعتاد؛ والمط الإرشاد سيل على الشرط يذكر أن الأولى: لصورة ا0 

والريعالعدائي للتموين الميغ ريع أن محنحدد معين مثرؤع بدعم التاجر يقوم 
.وهكذاللمواصلات، الثالث، والرح للكتب، الثاني 

يلزمولا شاء، كيفما الخثرؤع هذا في ؤيمرفه المبلمر يمللث، الكتب، فإن فهنا 
قاملو ما وذللثح هذه، من فريبة مسألة الفقهاء ذكر وقد المتبؤع، حدده بما يالتقيد 

بهااشتر وقال،: دراهم أو الحمام، به الحل وقال،: درهما آحر ياعمناء شخص 
بمرقهأن له فإن العتاد المسط سبيل على ذللث، وكان ذللئح، ونحو عمامة لث، لنف

العتادالمط سيل على ذللث، قال، إن أنه القفالط ارفتأوتم( في حاء وقد شاء. كم، 
منبه رأى لما عينه ما تحصيل غرصه كان ؤإن شاء. ، كيففيه ونصرن، ملكه 

ماغير إلى صرفه يجز لم الرأس؛ مكشوفا يأته لعلمه أو والوسخ، الشعن، 
^١،.٠١عنه 

 C( عينه.ما تحصيل يفنصد الشرط يذكر أن الئانة: الصورة
القفال،،ذللثح ذكر كما المخالفة، وعدم بالشرط التقيد _، S^Jlعلى يجب، فهنا 

فإنكذا، به واشتر حذه قال(ث لو ما ذللث، ءومثل الشبراملي® ررحاشية وفى 
صرفهقيل مات ولو به، شراؤه وجسا أطلق أو حقيقة ذللث، قصار على القرينة دلت، 

شاء®ركيف، صرفه العتاد التبسط قصد ؤإن مهللئا، مدكا لورثته انتقل ذللث، في 
التبرعاتفي يتمرف، أن للكتتؤ يجوز فهل التبؤع، شروط بيان وبعد 

له؟حددت ما غير فى يصرفها وأن المحددة، 

(.٣٦٨المعين)ه/ وعمدة الطالمن روصة )١( 
شهالدين. نور الفناء، أبو الشراملي، ض ش علي هو: م( ١ • ٨٧-  ٩٩٧)الشرايي )٢( 

وعلمتعلم يمصرا الغريية، شبراملس أهل ْن وهو طفولته في يصره كف . مصري شافعي 
الشمائل،على وحاشية للقسطلأنى، اللدنية المواهس، على حاشية ت منها كنتا، وصنم، بالأزهر. 
(.٣١٤الأعلأمJلزركلي)٤/ امملر: الثاقب. فقه في الممحاج نهاية عال وحاشية 

(.٤٠٩)ه/ المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية )٣( 
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حالتين-من التبرعات هل-ه في المكتب تصرف يحلو لا الحكم- ه
إذنأحد بعد التصرف هدا يكون أن الأولى: الحالة 

الصرف.جواز ش حلاف لا فهنا 

التأرع.من إذن أخد بدون التصرف كون أن الئانة: الحالة 
لكثرتهمللمتبرعين الرحؤع لصعوبة وذلك الغالية، الحالة هي الحالة وهده 

-بعضهم معرفة ولعدم 

ممض:إلى التصرفات يم تقهن يد لا التصرف هذا حكم وليان 
أو^٤ ٠١١اشترؤله الذي الصرف لتغيير مصلمؤة توحد ألا الأول: لمم ا٠ 

الواقف.

الأموالهده لصرف الشرعية يالضوابط ءالألتزام الكتب على فها 
منيحدث تصرف كل أن العامة القاءال.ة إن إذ التعدي؛ له يجوز ولا له، حدد فيما 

منتعدنا يعتبر بينهما المبرم العقد مقتضى غير عر أو الموكل من إذن بغير الوكيل 

(.٣٧٦رص المرين للمزات الفقهية الأحكام )١( 
البارئة،المناطق لأمل الأموال يجمع تقوم اش الخيرية الجماعات يعص عن ابن الشيخ مثل )٢( 

الأموالهذه من جرءا يصرنون قد هم تم مثلا، الثتاءاا يطانية لشراء معنا لاماهم شعارا فيستخدمجون 
واحد؟الخقصود فهل الفقراء، هؤلاء يحتاجه مما البطانيات غير الأشياء بعض لشراء 

لامعوئةت نيل إذا الشتاء•، لامعرتة ت الجمعية لهده التعيير يكون أن الأور يقوك• نميلته فأجاب 
لهؤلاءالجمع شعار يعدل أن فالأحسن ، وعيرْ والغان والثياب للبطاسات صالحا صار الشتاء•. 

للغرضإلا يصرن، لا نهو معين لغرض جمع ما أُا مثلا، الشتاء• وتاية أو الشتاء معونة ٠ ت ويقال 
وتحتاجالمباع، ينصف واستغت القرى، من لقرية الشتاء يطانية جمعنا مثلا يتعدر. لم محا المعين 

محتاجونوالناس ما عا كان إذا وأما لحاجتهم، الفاصل يصرف أن بأس لا فهده تدفئة، أو ثياب إر 
الشتاء•لايطانية يامم جمع ما صرف بمح فاد أحرى. جهة في صرفها يجوز لا فإنه بطانتات، إلى 
عامة.الشتاء معونة يشمل يطانية معنى أو الناس، بتن مشهورا كان إذا إلا المصرف هدا عتر في 

ورماتلفتاوى ُجموع • ذلك أشبه ما أو الشتاء معونة ت ويقال الشعار يعدل أن الأن س بد لا ولهذا 
(.٤٨٦العثمن)خا/ 

-٢٤٠-



١١صامايكون فإنه وعليه الوكالة؛ لحدود ومجاوزة العام يالمعتى الوكيل 
ؤكآي|تنات تعالى قوله في يه المأمور والعهود بالحقود الوفاء من هدا لأن أولأت 
،•شروطهم١١ر على ))الملمون هؤ•' وقال ١[، ]الغانية: العموده آومأ ^١ ^١٣قك 

نمه١١مصرف في الواقف عليه نص ما اتباع راوحوب الفقهاء قرر وقد ثانيات 
لماتياعها يجب لم فلو ثروءلا وقفه في ثرؤل نمحثمحي عمر ))أن I ذلك على يدل ومما 
شرطه١٠فانع واقفه إلى مفوض الوقف ابتداء ولأن فائدة، اشتراطها في يكن 

صرفهفي ياذن ولم ماله، لأنه ■ • الواقف،. شروط اتياع ررؤيجب القرافي؛ وقال 
الخصمة(<لالأموال في والأصل مخصوص، وجه على إلا 

عينما تنفيد عليه يجس، والوكيل التبؤع، عن وكيلا يعتبر الكتب ولأن ثالتات 
إلىيتعداه أن له يجز لم بعينه شيء في وكل ارمز البرلتما،ت عبد ابن قال له. 

الفانه معين مثرؤع لعمل شيئا اعملي ؛امن I عقيمين ابن الشيخ وقال ءيرْاالىّ 
مقيدةالوكالة لأن ودلك ، فيه له أذن فيما يصرفه أن بد لا ، أبدا فيه التصرف يجوز 

.يسير( )يتصرف (. ٨٦)ص الإسادمي الفقه في الوكيل مسؤولية )١( 
الإرواءفي كما الألباني وصححه ( ٣٥٩٤)برقم الصلح في باب ~ الأقضية كتاب في داود أبو رواه )٢( 

(١٤٢/٥.)

الدسوقيوحاشية الدردير للشخ الكبير الشرح (، ٢٦٥^حراراسشرحتمزانمقاس)ه/ )م(ونذلر1 
•( ٣٥٢للبهوتي)ة/ الإرادات منتهى شرح (، ٣٥٩المفتين)ه/ الطاوينوعمدْ روضة (، ٨٨)ة/ 

يسير.يتصرف ( ٣٧٥)ص السحيباني لفيصل الخيرية ات للمومحالفقهية الأحكام )٤( 
(.٣٥٢)ة/ ليهوني الإرادات متهى شرح )٥( 
(.٢٢٦/٦)الذخيرة )!(
المالكي،القرطبي المري البر عبد ين محمد بن الله عيد ين يوث هو: ه(  ٤٦٣-  ٣٦٨البر)عيد ابن )٧( 

ولي٠ يقرطبة ولد ٠ الغرب حافظ له؛ يقال يحاثة. أدب، مؤرخ، الحديث، حفافل كبار م' • عمر أبو 
العلمبيان وجامع الصحابة، تراجم في الاستيعاب كتبه؛ من يشاطبة. وتوفي زشتترين. لشبونة قفاء 

الأمصار،علماء طاهب\ شرح في، والأّّتنكار والأمانيدإ المعاني محن الموطأ في لما والتمهيد وقفله، 
(.٢٤٠)M للزركلي الأعلام انظر: سهيد. اختمار وهو 

(.٣٩٤)ص البر عيد لابن المالكي، المدسة أهل فقه في الكافي )٨( 
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،.١١يقصااولا يزيد لا فته، وكل فيما للوكيل 
اليتامىأموال في فعله له فيما القاصي ارزضرف أن قرروا الفقهاء ولأن رائعات 

لأن. . يصح. لم عليها مبنيا يكن لم فإن بالمصلحة، مقيد والأوقاف والتركات 
فيلغو،الالنفلر يوحد ولم بالنفلر، مقيدة القاصي ولاية 

 C( أوال٠تيرع اشترؤله الذي المصرف لتغيير مملحة توحد أن اك١نيةت الحالة
هذهممرف لتغيير المكتك، يحتاج قد الأحيان بعض في إنه حيثا ،؛ الواقف

الأساب،لم:من ل_، الأموال 
الراجحة.المصلحة — ١ 

اظارئة.؟-الحاجة 

فيحتاجتكاليفه، يغهلي ما لديه وليس مهم برنامج لإقامة المكتيح يحتاج كأن 
الأهمية.ليس؛تللث، لأمر معينة تبرعات؛ من للأحد 

•مسألتين على تكيفها فيمكن ^ ٣٠٧الوصول من يتمكن لم إن ذلل• حكم 
 Iالوكيل.تصرفايت، مسألة الأولى؛ لمسألة ا

صرورةتقتضيها لموكله الوكيل ررمحالفة كانت، إذا بأنه العلماء قرر وقد 
إذاكما بتصرفه، متعينا الوكيل يكن لم الموكل، مصالحة وتفرضها التعامل، 

الهلاك((أو التلف ْبن عليها حوما ثمنها من بأقل السلعة يع إلى اصهلر 
 Bر مصلحة وجود عند الوقف يع في التصرف مسألة ١لث١زيةث لمسألة ا،،

قولين:على ذللث، في واختلفوا 

(.٤٨٢/ ١٨العثيمين)ورائل فتاوى ٌجموع )١( 
١(. ٠٧نجم)ص لأبن والظائر الأشاء )٢( 
(.٢٨٢الخيرة)ص للموات الفقهية الأحكام )٣( 
(.٨٦الأسلامي)ص الفقه في الوكيل موولية )٤( 
(.٣٧٦الخيرية)ص للموس—ات الفقهية الأ-ذكام )٠( 
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.٠٠الأول القمل ٣. 

الزاع:محل تحرير -
علىالقدرة عدم عند المصرف تغيير حواز ني الفقهاء بين حلاف لا 

يتعهللنرة وبعد مدرسة أو ثغر على يقف لكن الواقف؛ عينه ما على الاستمرار 
آحر.لأمر ونقله الوقف ؤيع في التصرف يجوز فهتا المدرسة، وتنهدم الثغر 

للغرضإلا يصرف لا فهو ممن لغرض جمع ررما عثيمتن: ابن الشيخ قال 
بنصفواستغنت القرى، من لقرية الشتاء يهنانية حمعنا مثلا يتعدر، لم ما المعين 
الفاصليصرف أن بأس لا فهده تدفئة، أو ثياب، إلى وتحتاج ال٠ثالح 

.، ٢١٠٢٣لخا 
غيرفي صرفه حكم همب اساء اختلف، فقد له، خصص فيما الربع صرفا أمكن إذا أما 

فولين;على الملحة وجود بمد له عين ما 

•راجحة مصلحة وجود عند الوقف، ؤيع في التصرف يجوز الأول؛ لقول ا~ 
وهروالحنابلة ،، الشافدة١ عند ل وقر ،، المالك.ةل ١ الئفةل'آ، مدى م هْ 

^سابنطصوايناكيمص/
(.٣٦٤للثهوتي)؛/ الإرادات منهي شرح (، ٨٧الد,وفى)؛/ رحانا سوردير الكبتر الثرح )١( 
(.٤٨٦/ ١٨)العيمين ورصاتل فتاوى مجمؤع )٢( 

صلأنسمفالقاصفىالأوقافس
،٠ لمصلحة إلا صح لا فانه الواثق شرط يخالف ما نعل فلو ، شاء كيف يتصرف أنه لا يالمصلحة 

•الواتف شرط مخالفة فيها يجوز حالات بع (; ١٦٤)ص والطاتر الأشباه في نجيم ابن وذكر 
(.٣٦خليل)\/ مختمر شرح في الجليل مواهب (، ٨٨)i/ الكسر الشرح عش الدسوقي حاشية )٤( 
الأن شرط إذا عاصم: أبو الشيخ اوقال ت اكوومح، قال ( ٣٣")ْ/ المفتين وعمدة الطاليين روضة )٥( 

معللوقف تصحيح ومن.ا ٠ زيل الزيادة في الملاح كان إن وقيل: نحالف،. لم صنة من أكثر يؤجر 
.الشرطاافاد 

(.٣٦٥)؛/ للهوني الإرادات منتهى شرح )٦( 
الإحلالإلى ذلك يفض لم إذا بها الوفاء يلزم إنما الشروط أن على نص شو ١( ر١م٦ الفتاوى مجمؤع )٧( 

المقصود.فوات مع بعضها على المحاففلة يجوز لا وأنه الشرعي، بالمقصود 
اكاقض=إليها يتطرق، الواقف ؛انصوص قال: حيث ( ٢٢٧)v/ المالمين رب، عن الونعين إعلام )٨( 
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علىليس الشاؤع( كتمي الواثق )شرط قولهم أن علم ®وبهذا • تجتم ابن قال 
ماالواثفض شروط من أن الأمة أحمت ®فتاواْ*؛ في قاسم العلامة قال عمومه، 

فيالدمشقي الله عبد أبو ونمس كذلك، ليس ما ومنها به يعمل معتر صحح هو 
يعتيالشارع( كنمى )نصوصه ت الفقهاء قول الإسلام شح شيحه عن الوقف كتاب 

الواقف،نمد يراعى فانه ذلك وعلى العملا<لا،. وجوب في لا والدلالة الفهم في 
دون

أدلتهم:
الضرحصول هو الوقف، من المقصود أن الأول: الدليل 
ظهرت،فإذا وأحره، بثوابه ليتضر ، الموقفأوقفه إنما الواقف، أن الثاني: الدليل 
منوانتفاعه أحرم لزيادة طلتا منه يمعر فلا لغيره أوقفه ما صرف، في المصل؛،حة 

 -()٤
وممه

مذهبوهو . مهللماالوقم، يع في ، الممرفيجوز لا الثاني: القول 
اكافعيةلْ،والحنا؛لةرآ،.

بالشروط.الوظء على الدالة الأدلة بعموم وامتدلوا 
مصالحةفي دام ما ، الواقفيشرط العمل وجوب في حلانؤ لا انمامشة: 

عندالواقف، بال على تخهلر لم طارئة مصلحة وحول عند الحدستف ؤإنما الوقف،، 

ألبتة،حينثد لها حرمة ولا ؤالغاوها، الشاؤع نموصس خالفت، إذا إطالها وحب، الاختلاف، و —
والمرنوفللوانف وأنفع منها ورّوله الله إر أهمح هو ُا إلى مخاكنها - ل.۶■^ ~ ويجوز 

.■؛_• 

(.٢٦٥)ه/ الهلوري وتكملة الخالق ومنحة الدقاتق كز شرح اراتتح المم )١، 
(.٣٦)أ/ خلل مختصر ثرح في الجلل موامث، انظر: )٢، 
(.٨٨إ )i اكأ.رفى وحاشية الدردير للتهيح الكبير الشرح )٣( 
(.٣٧٩)ص الخيرية للموسات الفقهية الأحكام طلر: )٤( 
(.٣٣•)ه/ المفتن وصية الطالض روضة )٥( 
(.٣٦٠للهوتي)٤;الاراداُت، منتهى ثرح (، ٣٧•تيمية)ا/ ابن للمجد المحرر )٦( 
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ثوابهو الوقف من مراده لأن ذلك؛ في لأذن المصلحة يهده علم لو إنه إذ وقفه؛ 
تعالى.الله 

أعلم:والله والراجح 
مملحةوحول عنلء الواقف بشرهل العمل ترك بجواز القائل الأول القول هو 

متحققة.راجحة 

يعرضوأن ذلك في الثدي بمبغي بل الترعات، نقل في التاهل ذلك يعي ولا 
المتبرعينلقرة ذلك يودي لا لكي مختصة؛ لجنة على منه والجدوى الغير مقترح 

والبرعات.الأوقاف مصارف بتغير المكتب بقيام علمهم بعد ال؛رع عن 

أعضائهرا.مس الحاصلة الآحْلاء المهكتب تحمل الثانية؛ كيحالمسألة 

المكتبفإن ،، ٢٦١رعيه عن مثول وكلكم راع »كلكم قوله من انمللاقا 
مسؤوليةزولون ممعهم العمل تولى من وكل مجلس.الإدارة في متمثل العاوني 

وأنشطه.قرارات من الكتب عن ر مع. وما الكتب مقتنيات جمع عن تامة 
أمّينتمحان ٠>، بد لا المألة هذه في الخوض وقل 
المكتب.أموال حقيقة بيان الأول: لأمر اه 

تنوعين على الل.ءوة مكتب حزيثة في التي الأموال تعتبر 
للمكتب.مملوكة أموال ~ ١ 

تعاملالأموال وهذه للمآكتب، قدمت الي العامة والشرعات الزكوات وهي 
هدمكمن لها، ضامن فهو عليها تعدى فمن المال، وبيت الوقف أموال معاملة 

يلزمفإنه وقفا 
للمكتب.مملوكة ليمت أموال ~ ٢ 

(.٣٧•—  ٣٥٧)ص الحساني لضمل الخيرة ات مؤا،الفقهية الأحكام )١( 
،*١٨٢٩برقم)~ الإم-ارة كتاب — لم وم(، ٨٩٣برقم)— الجمعة كتاب — البخاري رواه )٢( 
(.٩٢)؛/ الأموش وحاشية س لاشخ الكبٍر \ذشرح )٣( 
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فهدهمعينة، برامج لتنفيذ \دنبرمن عن المكتب بها توكل التي الأموال وهير 
.لأصحابهامضمونة 

المكتب.في الخامل حقيقة بيان الثاني: لأمر اه 
الكتبفي العمل أن جهة من الزكاة؛ كساعي يعتبر فيه والخامل الكتب عفو إن 

مناليتيم وولي الوقف كناظر ؤيعتبر الأمر، ولي فيها أذن قاو حكومية جهة تحن، يعتبر 
عمرقال كما ،، ل الملحة ص، فيه التصرف فى فوضه قد المال صاحبح أن جهة 

أحدتاحتجت، إن اليتيم: ولي بمنرلة تعالى الله مال من نفي أنزلت، ررإني • ة؛ءقن 
يجب،أمين، فهو كل وعلى امتعفقتإاال٢،، استغنست، فإن رددته، أيسرت فإذا منه 

النبيعن نكلجت، موسى أبي عن ررالصحيحين® في جاء كما به أمر ما ينفد أن عليه 
موفراكاملا به أمر ما — ؛عطي؛ قال: وربما - يفذ« الذي الأمضر لم الم)رالخازن ه; 

المنميدنأ(ل"ا،.أحد — به له أمر الذي إلى فيدفعه نمه، به ؤليئا 
أمسام:ثلاثة إلى الكتب في الخامل مجن الحاصلة الأح3لاء تشم وه 
.فيهاصمان لا أ-خؤياء الأول: لفم ا0 

أحلعر اعتداء فيها يكن، ولم اجتهاد، عن نتجت، التي، الأحهلاء تلك، وهي، 
أمناء.لأنهم هؤلاء تضمين، وعدم 

في،ما علير الأمناء قول قبول ١١المعدى،: ذكر كما — الكلية \ذثوع أحكام ومن 
أوالوصاية أو بالوكالة الخالائ، قبل أو اكاؤع، قبل من أولياء عليه هم مما 

وخارجداخل من، يل.ءونه فيما قولهم مقبول هزلاع فكل للاوقاف، النظارة 

١(." ٥ )ص; نجيم لأبن والظاتر الأثباْ )١( 
ننه)ة/مفي متضور ين سعيد وأخرجه ، ( ٣٢•أأ(يروم)ة؛؟ المصنف)أ/ في شيبة أبي ابن رواه )٢( 

لغيرهارصحتح ت الحميد سعد الدكتور الكتاب محقن، يال( له. و١للقفل (، ٧٨٨)برقم ( ١٥٣٨
. ١١قه طر بمجمؤع 

—الزكاة I كتاب — ومسلم t ١(  ٤٣٨)بريم — الخادم أحر باب; ~ الزكاة كتاب — البخاري رواه )٣( 
(.١٠٢٣)برقم 
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وولايتهم®وتوليهم تأمينهم معنى وهذا ممكنا، ذلك كان إذا وتحوه ومصرف 
الوهو معيبة سلعة اشترى إذا الوكيل تمرق صحة على الممهاءرأ، اتفق وقد 

عيبهيعلم لا الذي المعيب ثراء لأن  ١١ذلك؛ يقمن لا وأته العيب، بوجود يعلم 
منتقصير ولا الف1اهر، في الصحيح ثراء يلزمه إنما لأنه منه؛ التحرز يمكن لا 

.العيب؛ا بوجود لجهله جهته 

قاليده، في تالمت، إذا يضمن لا فإنه الزكاة على الماعي في الحال وكذا 
إن '•المالك أو الماعي يد في شيء الماشية من تلم، إذا ت أصحابنا ررقال النووي 

فأحرعليهم، التفريق وأمكنه المستحقين عرف أو حفظها في قمر بأن بتفريهل كان 
®كالوكيل يقمن لم يفرمل لم ؤإن بدلك، متعد لأنه صمتها؛ عذر غير من 

نجثدهغمق محآقئ سيؤ ين آلثنسجإأن ءق وما ت تعالى قوله في ١^^، ابن قال 
عنوالعتاب العقاب رير في أمجل الشريعة، في ممهد عموم ررهذا [؛ ٩١ ٠٥١١١]الئوتأ: 

محسنا،أْ،.كل 
شخناأن لو يقال؛ أن رربقي فال: حث عقيمين ابن الشيخ أفتى التهمن وبمدم 

غيرهي الجواب• لا؟ أم مضمونة هي فهل وسرت الخيرية الجمعيات زكاته أعهلى 
منؤإذن أمر بمقتضى الأموال هذه تتلقى الخيرية الجمعيات لأن مضمونة؛ 
عنبالنيابة شرعيا قبصا قيمها فيكون الصدقة، على كالعاملين فهي الحكومة، 

ولاالجمعيات على فليس الخيرية الجمعيات عند الأموال أتلضنن، فإذا الفقراء، 
فيكونحففلها، في تفريمحل حصل إذا إلا الزكاة، صمان المال صاحب على 

(.١٦٨امآن)ا/شر خلأٍة فى \س تسر )١( 
متهىثرح (، ٣١• )؛/ روضة (، ١٨١والأكلل)^١; ازج (، ٣٩; ١٩)اوسوط )٢( 

UT^(،الإرادات.)،؛
المالمنانماومحات عقود في الوتمل تمرفات، أحكام (، ٥٢٧للهوتي)م الإرادات منتهى ثرح )٣( 

(.١٩•)ص 
اوجموع)أ/اْا(.)((
(.٥٦٢ fyالعربي)لأبن أحكام )٥( 
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الجمعية،،١على الضمان 
الوع:هذا أهظة ومن 

مثلفقد استثماره، في فحسر المكتب أموال يامتثمار الأعضاء أحد قام إدا ما 
صمانلا أته — هذه والحال — ررنرى بقوله فأجاب ذللئا عن جرين ابن الشيخ 

أنتامع يتعد، ولم يفرمل لم إذا يضمن لا والأمين مأمون، ولأته مجتهد، لأنه عليه 
ألاونحوهم اليتامى وأموال الخيرية والمبرات المؤسسات على القائمين ننصح 

محققاوربحا محققة مصلحة فيه يعرفون وما الأصمن هو بما إلا فيها يتمرفوا 
Jلكاتنمية في ربح إذا أما والتلف، اد للفالملمين أموال يعرصوا لا حش 

لهيفرض َأن إلا شيء مته للعامل يحل ولا ازل، رأس ينع الربح فإن الأموال 
ربحه١١من بجزء فيه يتجر لمن اّل من شيقا يدير أو الحاكم 
المكتب،.يضمنها أخ3لاء ١لثانيت المم 0

فهدهالغير، على اعتداء فيها وكان اجتهاد، عن نتجت التي الأحهلاء تللث، وهي 
يضمنهاؤإنما تفريْل ولا تعد منه يحصل لم لأنه العامل؛ يضمنها لا الأحهناء 
المكتب.

الشسمتي>ا ستدل أن ويمكن 
كانه ففعله الأسرى^، قتل عنيف ه الوليد بن  jJUنمة الأول: الدلل 

ييت،من دياتهم بدئ النبي فقام أنفس، على اعتداء فيه كان أنه إلا باجتهاد 

(.٤٧٩/ ١٨العيمين)ورماثل فتاوى مجمؤع  ٢١)
•-مرين، ابن اكخ موي( في الختري)مشوي العمل في لجواب سؤال '١ •  ٢٢)

kحذ.يمة بني إلى الوليد بن خالد ه الني بعث قال: عمر ابن حدث من ( ٤٣٣٩برتم)البخاري رواه )٣، 
خال.فجعل صبانا، صبانا يقولون! فجعلوا k امّلجنا يقولوا أن يحنوا فلر الإملأم، إلى فلءعاهم 

منارجل كل يقتل حاليان أمر يوم كان إذا حتى أسثرْ، منا رجل كل إر ويبع ليأمر، منهم يقتل 
و.الني ■ض ندمنا حتى أمرْ، أصحابي من رجل يقتل ولا أسمري، أنتل لا والله فقلت؛ أسمرْ، 

مرين.خالدْ صنع تما إلك أبرأ إني ءاللهم فقال؛ يدْ ه اض، فدبع ا فل-كرذاْ 
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حتت1تآسمآقلتحه
،.الuل١١

منيغنم لن العامل أن ويما ، يالخرم(ل )الغنم أن المقررة القواعد من اك١نيت الدلتل 
خطأ.مه حصل إذا يغرم لا فإنه فكدلك فوائد، لالخكنم_، حمل لو فيما الكتب 

علىتضمينهم تم فلو الخيري، العمل في الماس ترغيب لمصالحة ^١: ١٥١الدليل 
بدلكالفقهاء بعض علل وقد المشاركة، عن لهم ^١ ذللئ، في لكان اجتهاداتهم 

المحتاج*Iرانهاية في هال( الإمام*، بأمر الجلاد ®تتل مسألة في حديثهم عند 
ابنعلل وكما ، عنه* الماص ترغب ولملأ لأتهآك الجلاد؛ دون الإمام ررفيضمن 

حيثالهتاعق؛ عن تنفيرهم بعدم القرآن بتآؤيل شيئا أتلف، ص تضمين عدم ندامة 
يشؤع*فلا الهياعق؛ إلى الرجؤع عن تمميرهم إلى يفضي تضمينهم ولأن تالط؛ 

النييضمن لم ®ولهذا ت تيمية ابن قال، مجتهدا، متآولأ كان لأته الرابعت الدليل 
أتهمأي: متأولأ، فتله لأنه الاله« إلا إله »لأ ءالا; بعدما قتاله الدي دم سامة أ. 
الجاهليةأهل بمنزلة كانوا ولين، متأ جاهلين كانوا لما لكن الحرم استحلوا ؤإن 

عنلها عفي الأمة هذه لأن ورحمته؛ الله عفو في فارقوهم ؤإن الضمان، عدم في 
والميانءلالخaلأ 

بكلامالإسلام شخ تحدث وقد فيه، صمان لا فإنه باجتهاد يفعل ما فكل 
أهلالرسول، حلفاء ®ثم وأقله فيقول، مختصرا، أنقاله المسالة هذه حول، جميل 
كالخلفاء— العدل، مع والإمارة العلم بين الجامعين والأمراء العلماء س الدل، 

•اخؤجإلى،: JUطالب،أيي بن علي الك رصول دعا رنم (: ١١٤)ه/ لل-ءتي النوة دلائل ني جاء )١( 
مالأالله رصرل أعهئاه رند عاي فخرج فدمك، تحت أرا"باهدة واجعل رأرالهم دُاءمم فاد القوم هؤلاء 
ممال:محال، من شة علل مع نقي الكلب مك ثمن ليطهم إنه حش وأموالهم دماءهم لهم نولى 

علىفقدم ، إياْ فاعطاهم تعلمون، لا ومعا الله رسول يعلم لا غٍما الله لرصول احتياطا هذا أعطيكم 
(.٥٨)a/ حجر لابن الماري فح وانفلر وأبت*• أأ'حسشت، ممال: الخبر وأخبره الله رسول 

(.٥٤٣الأربعة)ا/ المداهب »ي وممليقاتها الفقهية القواعد )٢( 
ْ*ا(.)A/ الهاج شرح إلى ايحتاج نهاية )٣( 
(•١٤اكاوى)آأ/ مجموع )٥( (. ٢٥١ادغنيلأ؛نفداءة)آا/ )أ(

-٢٤٩ -



يجتهدونكما وصنءا، قما الأموال هده من كير قي يجتهدون قد ~ الراشدين 
والأموالساع، واجتهادهم والعموبات، والأعمال والولايات الأحكام في 

لهفليس ذلك بعفى تحريم الرجل اعتمد ؤإن سائغة، الاجتهاد هدا بمثل المأحوذة 
باحتهاد٥االأحد هن على ولا ذلك، في المجتهد الإمام على يكر أن 

أورمضه إذا وتقليد باجتهاد حكمه في متأود هو فيما لم راقالمت أيصا ؤيقول 
اعتمدهالذي القول عن ذللثإ بعد رجع إذا له مياحا يكول وأن فيه، معاملته ثجل أن 

بعدإلا المكلف حق في لا:ض، والتحريم الإيجاب، ممر أف عر .^١ .أدلا.
مارد ولا بتأؤيل، الواحيايت، من ثركه ما قضاء عليه يجب لا وأل الخهلاد-،، بلؤخ 
ذلكفي المسلم قاف وأور، الإسلام بعد كالكمار بتأؤيل؛ مامحت، الخم من مصه 

والتوبةالحق إر الرجهمع عن التأؤيل أهل كتنفير الإسلام عن الكمار وتنفين أعير، 
Iالزهري قال والتابعين. الصحابة من لم، العليه أحمع كما الخهلآ، ذللت، من 

أومال أو دم كل أن فاجمعوا متوافرون ه الله رسول وأصحاب الفتنه )ونمت، 
فعلوهما كان ؤإن متآولون لأنهم وذللث، هدر(؛ فإنه المرأن يتأؤيل أصيب، نرج 

فيصالأصلأى.حر'انا
المكمؤ.في الخامل يضمنها أخهياء الثالث،: لمم ا0 

تمريهل.أو تعد عن نتجت، الي الأحهلماء تللث، ومب 
>ئها:كشرة والضرط اكعدمح، وصور 

الجهةأو الإدارة مجلس إر الرجؤع دون أمرا يتخذ أن الأأ.لك،ت كويه ا٠ 
تيكون أن من يخلو لا الكتب، في الخامل إن إذ المؤولة؛ 

ذهب،وقئ الوقمظ، jذلار كحال حالهم وهؤلاء ت الإدارة مجلس أعضاء من ~ ١ 
،واّلكيةل ، الحنميةر من اللماء، حمهور 

(.١٠تيمية)ص ابن الإمحلأم لشيخ السلطانية، الأموال، في ناءد.ة )١( 
(.٢٤٩نجم)ه/ لأبن الدقام ممز ثرح الراتق المتر )٣( اف؛ق. الرجع )٢( 
والزياداتءالزائر ينظر: الأخر. عن ينفرد لا الوصيين احد وأن الوصية، في ذللئ، ذكروا كما )٤( 
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.بم——————الأول القمل 6.• -

النظارعن بالرأي الانفراد له ليس الوقف ناظر أن إلى ر والحنابلة ، والتا 
مطلقفي الشرط فوجب الجمح إلى ند مالمظر لأن وذلك الآ-مينلم؛ 

.،١^٤
الجهةفى الموولتن أحد قام إذا أنه -مرين ابن الشيح كلام من يفهم أنه إلا 

فقئعليه، صمان لا أنه حارة منه فحمل تفريمل ولا تعد دون فردى يعمل الخيرية 
فهااكممة وخر فردية وبصورة امضاري عمل في المؤول اجتهد إذا عما ئه مثل 

ذلك؟في الواجب 

ولامرحل ولا يتعدى ألا بشرط صمان، ولا عليه غرامة لا أنه ارنرى فاجاب؛ 
أنبعد إلا الامتثمار ذلك على يقدم ألا ويشرط المال، ذلك متابعة فى يتساهل 

الحارة®وعدم فيه الريح وجود ظنه على يغلب 
منله حدد بما يلتزم أن المتهلؤع فى والأصل ت المتهلوعيزل العاملين من — ٢ 

لهمحوذن لم ثيئا فعل فإذا فيه، له أذن يما فاختص بالأذن وعمله تصرفه لأن عمل؛ 
حالتان:فله فيه 

الصدقةهده حد له: يقال كأن معين، عمل في الزيادة تاكون أن الأولى؛ الحالة 
ضامن.فهو فعل فان غيره يعهليها أن له فليس لفلان، وأعطها 
لعمارةالمخصصة الوقف غلة صرف يجوز لا أنه الفقهاء يعمى ذكر وقد 

مضمنسفه ذللمثا من الذلار جهلة يفعله راما وأن والتنقيش، الزخرفة فى اجد الم

(.٢٨٨المروا;ي)ا؛/ل =
•( ٣٤٨)ه/ للنووي المفتين وعمدة الطالين روصة )١( 
(.٢٧٢)إ/ الإقاع متن عن كثاف )٢( 
\إ\-ص.انلية)ص المقود في الأمن مرغات يفلر: )٣( 

(.٢٧٢القناعءنمتنالإقاع)إ/ )؛(كشاف 
•مرين،ابن الشخ م؛ع في رمثور الخري العمل في وجواب موال ١ • • )٥( 
١(.٢• )ص الطوب للأعمال الفقهية الأحتكام )٦( 
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أموالهم«لا،.ني 
كتابألف اثر I له يقال كان معض؛ غير فعل ش الزيادة تكون أن القانتة؛ الحالة 
المأذونحصل لأته عليه شيء لا فهنا -^، ٠١١بنفس وحممائة ألما فاشترى 
يشتريدينارا أعطاْ التي أن نمحنك، المارقى عروة حديث قى حاء كما ونيادة، 

فدعاوشاة، بريتار وحاءه بدينار، إحداهما فباع شاتين، به له فاشترى شاة، به له 
لرحالتراب اشترى لو وكان بيعه، م، ؛البركة له 

يحن.لا فيما التْلوع القانية: لصورة ا■ 
وهوبالعمل •فصوله منه يتأتى حش يتمنه فيما المتهلؤع يتطهمع أن ®الأصل إن 

عقتعالى: لقوله يقمن؛ لم أوتلف حهلأ منه حصل فإن الإحسان، 
بأنذلك؛ حلاف حصل إذا أما ،. اآ[اال الأيت ]اقوتت: غمؤو ؤأقث سسل ين 

وهوتهلبب من تضمين على الفقهاء اتفق وقار ضامنا، يكون فانه يتقنه لا فيما تهلؤع 
الهو_اأا،.يحن لا 

حلائا،الفيه نعلم ®ولا قيامة؛ ان فال 
هالله رسول أن جده، عن أبيه عن شعتب، بن عمرو عن جاء ما ذلك؛ ودلل 

®وانماهلىالخaلابىل٧،: قال ضاسا\ا'،. فهو ف صه ملم ولم تشب »من تال: 

(.٣٣٦الشاسي)ص للندكثي الماحي بأحكام اياحد اعلأم )١( 
(.٣٦٤٢برقم)- الخاف محاب: - الخاري رواْ )٢( 
(.١٣٣>ص الطوب للأعمال الفقهة الأحكام )٣( 

(.٣٩٨اسي)ْ/ (، ٣٥الحاج)A/ نهاة (، ٥٦•التاجرالإك،ول)^ (، ٢١١الخانع)،/ )؛(يانع 
(.٣٩٨اسي)ه/ )ه(
إلايروم لم هذا داود: أبو نال ٠ ناحته علم بغر تطبب، بن باب، ط ٤(  ٥٨٦)؛رنم ٠ داود أبي سن )٦( 

وقال( ٢٢٦)أ/المححة اليلة في الألاتي حت وقد لا. ام مو صحح يدرى لا الوليد، 
لغرم.حن الأرنؤوءل: نم، 

نقهّ يمان أبو ٠ المي الخ3لابج بن إبرامم بن •،حمد بن حمد ت هو ٥(  ٣٨٨— ٣ ١ )٩ الخء؛ابي )٧( 
ل:=الخطاب،(، بن عمر )أحي الخهلاي، بن زيد نل عن كابل( بلاد ت،)من بأهل من محديئ،، 
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الأيلالنمل ٠• 

صمن،االتالف فعاله من تولد فإذا متعد، يعرفه لا عملا أو علما 
فيتهاون أو الكرسي أو اكياولة الموظف كسر إذا عما جرين ابن الشخ مثل وقل 

عله؟الواجب فما منه، ع؛ثا فابهها وما السارة مياقة 

إذاوكذا مه، د فما إصلاح عليه فإن متعمد سب الكسر هدا كان ارإذا فاجاب: 
أنهاوهويعلم واستعملها السيارة في وعبنا الأخطار وركي، السيارة قيادة ز تهور 
الكسرهذا كان إذا أما بإصلاحها. يطالي؛ الحالأيث، هزه ففي خرابها، فازداد خربة 

الفإنه ظاهر، نسيمي، ولا تفريط فيه وليس متعمدا، ليس السيارة في الخراب، أو 
كانإذا السيارة قيادة ومنه العمل، هزا على مؤتمن لأنه وذللثج بالإصلاح؛ يهنالت، 

ذلائ،رابإصلاح يهلالتا فلا ونحوه فدمها ت، ثبخربت، فإذا يحنها، 
ممثليهأو المعنوى الشخص أعضاء من الجريمة يرتكتؤ من أن فى حيال ®ولا 

الشخصلمصلحة الفعل ارتكبه فد كان ولو حتى شخصيا، فعله عن يسال 
السخمىيتحملها الشخصية الأفعال عن ولية المؤ وهي وياممه، المعنوي 

هذهعن ه نفالمعنوي الشخص اءلة لمبالنسبة الأمر يدق ؤإنما الهلبيعى، 
عليه؛؛العقوبة وتوقع الجرائم 

مشروعة،بالأعمال( رالمتطؤع المؤتمن محاسة أن إلى الانتباه نلضتا أن ينبض 
عندإرشاده أو عمله وتصويب، ومحامحبته مواله من يمع لا بالعمل الملم تطؤع وأن 

كانفقد نبوي، منهج وهو الفاسد، ودرء الصالح لتحقيق طريق ذللثح لأن الخطأ؛ 
فيالخاري عنون وفد ، أخبارهم من إليه ينقل ما ؤيمع عماله حاسب، يه 

الأعلامانظر: الحديث. وغريب القرآن، اعجاز ريان داود، أيي سنن شرح في المن معالم 
(.٢٧٣)آ/ كلي لأزر 

(.٣٩لأخطابي)أ/ المتن )ا(ُعالم 
جمين،ابن الثخ •رلمع ني رمثور الختركب العمل في وجواب سؤال ١ • • )٢( 
ه(ارص عاتشة يشوش للماحتق: المعنوية. للأشخاص الجناية المسؤولية )٣( 
(.١١٨اكطوعية)ص للأعمال الفقهية الأحكام ينظر: )٤( 
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اللتسةابن حديث فه واق عماله(، الإمام )محامية باب  '•®صحيحة١١ 
يمتعلا الأمور هذه ني )الأمئاء( هؤلاء قول ثيوله أن ءواعلم عيي: القال 

والخارجية،الداحلية ، المصارفنالك، كيفية على الوقوف وطلب محاسنهم، 
وكذبهم.صدقهم على ينأللث، لستفلهر ذلك،؛ وتحو والتلف النقص وجه وتبيين 

علىغلعل فهدا قولهم. مشول أمتاء أتهم بحجة مراحهم إطلاق من تمكينهم وأما 
والحقيقةعليهم، وامتدرك عماله تا حاّفالشارع الحقيقة، وعلى الشريعة 

يقيناخيانته ظهرمحت، أمين من فكم الاعتبار؛ أهل باتفاق مهللوب عليها والوقوف 
عليه٠امتدرك حين 

مهآ.م 

إلىجاء فلما مليم، بمي صدتات على اللتية ابن اصتعمل ه النيئ أن ( ٧١ ٩٧يرقم)البخاري رواه )١( 
افهلأت اللهرسول، فقال، لي، أعييت هاوية وهذه لكم الال.ي هذاتالآ؛ وحاميه الله رسول، 

فخطبه الل،، رسول، نام ثم مالئا( كت إن هدبملتؤ ثايالئ، حى أمك وست، أيلث، ست، م ت، جل
هذالقول: أحدكم مالي الله، ولأني مما أمور على مكم دجالا أمتسل فإلي بمد. •أما قال: نم . . الناس. 

لايأخذفوالله محادئا. كان إن هدته تأتيه حى أمه رست، أيه ست، م جلس فهلا لي، أهديت، هديت وهداْ لكم 
ببمررجل الله جاء ما ألافلاعرفن القيامة، يوم يسله الله إلاجاء حقه بمير - هشام قال - مئة منها أحدكم 

بلغت،(.هل أألأ إطٍبم ياض رأيت، حش يديه رفع نم تعر( أوثاة خوار، لها يقره أر ظء، دئ 
(.١٦٨>ا/ القرآن فر خلاصة في المان اسق تسر )٢( 

-٢٥٤ -





•ءأ€وس^ء؛ه

تههده/ 

الداعية.تعريض ولا: أ. 

داعية:ورحل داع، واحدهم ضلالة، أو هدى إلى يدعون قوم ®الدعاْ: لخة: 
والداعية:للمالغة. فيه الهاء أدحلت دين، أو يدعة إلى الناس يدعو كان إذا 

الخلاالداعية أجيبوا يقال،: يستصرخه، س لدعائه الحرب في الختل صريح 
غيرأو مباشرة دعوة كانت، وسواء الناس دعوة بأمر القائم هو اصهللاحا: 

العام.التمهيد ص الثالث، الميححئ، في توضيحه سبق كما مباشرة، 

الدعاة.وحوي أهصية انيا؟ ثج 
عاليهمتجتمع دعاة إلى الأيام ظء الحاجة أمس في الإسلامية الأمة ررإن 

اللهلكتاب ثاسث، صحيح فهم س ينهللقون دعاة التقوس، حولهم وتآلف، القلوب 
المؤامالتاس يرهم وتحن. ناحية، س دينهم بحقيقة الناس رلتبمرة رسوله؛ وسنة 
حالصةبمءوتهم يتحركون دعاة أحرى، ناحية س والتهار الليل في لهم نحاك اش 

الأمة(\م'،.عدة هم فهؤلاء جك. لله 
الدعوة.مكاتب، ق العاملين الدعاة أنواع الئا: ث. 

المتطؤع.الداعية ا؛ةول: النؤع 

كانسواء انممل، عاليه يج.._، أن دون المكتب، مع يعمل الذكا الداعية وهو 
فلاولهدا ٠ ياحد لم أم مقابلا أحذ وسواء العقد، بصفة أو الشؤع بصفة الوجوب 

(.٣٦١)أ/العرب لسان )١( 

.٨( )ص! الخالق ب- بن الرحمن عبد اناله، إلى الدءوْ أصول )٢( 
اللهإلى الدءوْ على الوقف أثر كتاب: )بواسطة ( ٦٤رص الشنقيهلي والناس، العلماء بض العائقة )٣( 

.( ٨٨)ص تعالى 
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لأنمالئا؛ مقابلا عماله على احد لا الذي بأنه.' الممملؤع الداعية تعرف أن يمح 
عدميعني لا المال أحد فعدم العكس، وكيلك، الدعرة يوجب لا المال أحذ 

وحعلوْالعلماء أوجبه فقد الله، سبيل فى الجهاد فى الحال هو كما الوحوب، 
المال(.مها)أحد وليس حالات، فى عين فرض 

آلثوينةيف ألثْلؤصلث يلمزوث فوله)عالىت في ١لقرطي الإمام فال 
فيالتاء أدغمت، المتهلوعين أصله: : [ ٧٩الأيت : ]١٧\يثووبيه ؤح 

عليهم®يجب أن غير من تثرعا الشيء يفعلون الدين وهم العناء، 
الإرادةحرية أمامها معرفية، روية إلى ما شيء بعمل المملؤع فكرة وراتستند 

جماعيةصفة ذات منفعة أو مصالحة لتحقيق إكراه؛ دون ، التصرفعلى والقدرة 
مرتبهلةالإسلامي الخنفلور في التهلوعي العمل صور وكافة فقعن. فردية ولمست، 

المعنويةالقوة لها يوفر الذي هو الارتباط هذا وأن تعالى، بالله الإيمان يعقيدة 
الرؤيةتبعي تولا مختارا، طائعا بها للقيام الفرد ليسر اللازمة الروحية والaلاءة 

عنالأذى إماطة من ابتداء قيمته، قلتخ أو حجمه صعر مهما عمل أي الإسلامية 
الدين®عن دفاعا الله سبيل في بالنفس التضحية إلى وصولا الهلريق 

^٣،.١٠٠٥١من لعل صراط له المملوعي العمل هذا أن إلا ضوابطه: 
•شرعا القرصي مى معن حارجا يكون أن ~ ١ 

تعالى.الله لوجه حالما يكون أن — ٢ 

وهيثة.ووصما أصلا الشريعة ْعر متوافما يكون أن — ٣ 

(.٢١٠)؛(تمرالقرطي)ه/
•١(.انمى)ص سالطان الإسلام، في الطوب الأصال )٢( 
يطر:ذللا، ولكوّعفي ٦(، الريكاي،)ص إيرامم يلوكوو الاّلأم، في الطوب الأصال يطر: )٣( 

•حض ؛^.١٠٣ - ءدهم، مظور نمح، الطور العمل ~ ١ 
عرابي.بلال، المجتمع، تنمية في المملوعي العمل دور — ٢ 
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الملوم.الداعية الثان،: النؤع 

أوجبهاأو شرعا عليه وجثت قد بأعمال المكب في يعمل الذي الداعية وهو 
٠ه نفعلى 

التابعونالرسميون والدعاة الإدارة، مجلس أعضاء ت النؤع هدا في ؤيدحل 
غيرأو مالية أو إدايية أعمال في سواء المكب، في الموفلفين وكل ، للمكتب، 

ذللث،.
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٠الأول المبحث ٠ يأه 
وصماتهالداعية شروط ق النوازل 

تمهيد.قآ 

لأحل، عنايته ؤيوليه نيره يقدره أن عليه ينبض هاما قياديا مقاما للداعية إن 
هذهالداعية يدرك حتى ذلك يتم ولن عليهم، الله أوجبها الص الغاية تتحقق أن 

الدعاةاستعداد بمدى مرتبهل الناس حيال بواجبهم الدعاة "قيام لأن المسؤولية؛ 
الداعيةفي اللازمة والمنان الشروهل توفر من بد لا ولهدا ، لذلك٠٠١ وتأهيلهم 

الدعوية.الخيرة لنجاح 

الداعية.وصمات شروط أولا: 

منإلا به للقيام يتقدم ألا وحب جليلا منصبا هق الله إلى الدعوة كانت، ولما 
ومنهاالمم، بهذا تليق بصفايتج وتحر ثروحل فيه توفرت 

الإخلاص.الأول: لقرط اه 
ولاسمعة ولا رياء بها يريد لا دعوته ر لله مخلصا يكون أن الداعية ررفعلى 

ونفعكلته، ؤإعلأء الله دين إظهار يريد ؤإنما ه، لفإظهارا ولا الاس س مدحا 
أدءوأسبميآ شء ؤءل تعار؛ قوله ْن يوحد وهدا الخر إر وهدايتهم المدعوين 

،.يه 

(.٢٣)ص جص ابن للشخ الله إلى الدءوْ ني رسالة يفلر؛ )١( 
•٩(.تحار)ص الله إر على الوتف أثر )٢( 
مجلةالقرنان، صالح للشيخ الله، إلى الدعرة بعث،: - ( ١٣)ص الله إلى الداعية زاد يننلر؛ )٣( 

(.)١٣العدد الإّلامتة، الجرن 
القرنان.صالح ليثيح الله، إلى الدعوة )٤( 
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اسم.ام: القرط ت! 
هثذهء^؛3، ت تعالى قال دعوته. فير وبصيرة علم على الداعية يكون أن بد فلا 
شتكون والبصيرة . ١[ ٨• الأيت ]توئف: أقعؤره ونفير أئآ بمبمير_آ عق أس إق أدعوا سحيلإ 
أمور:ثالثة 

إليه.يدعو فيما بصيرة على لأول• ا٠ 
ولايتجزأ لا واحدا شيئا ليّرر العلم ررولكن، الئرعير بالحكم عالما يكون بأن 

فهوعالمأحرى وجهل مسألة علم فمن، ؤيتعض، يتجزأ هوبمليعته ؤأنما يتعض، 
مادون علم ما إر الدعرة وجوب شروؤل فيه تتوفر و؛هغ-ا بالثانية، جاهل، بالأور 

جةلاال١،•
ومسلمةلم مكل على واحة هي وهل الدعوة عنر عثتمين ابن الشح سل وقد 

فمهل؟العلم ومحللأب العلماء عر تمتصر أم 
كونأن بين فرق فلا إليه يدعو فيما بصيرة على لإنسان ا كان ررإذا ت ه فأجاب 

المسألةعلم لكنه عامثا، أو هللبه ش مجدا علم ءلاو_، أو إليه يثار كبيرا عالما 
أنالداعية ش يئترؤل ولا ، ولوآيهءل عنيي ®بلغوا I قال الرسول. فان يقينا، علما 
إليه((رم.يدعو بما عالنا كون أن يئترمحل لخن، العلم، ش كبيرا مبلعا يبلغ 

المدعو.حال ض بصيرة على الثاني•  ٠٠
والعمليةوالعلمية النفسية يدعوهم من، بأحوال ®عالما الداعية يكون بان وذللث، 

هالنبي، بعث لما ولهذا ^٤، ٠٠بأحوالهم يليق ما دعوتهم ض لك محيلهم ليستعد 
حالهمليعرف وذللث، كتابءرْ،. أهل هوئا متأني »إنك له: قال اليمن إر معادا 

الل،.إلى الدص؛ في المسرة بحث: - ( ١٢)ص عتمن ابن للشيخ الداب زاد يفلر: )١( 
.( ٦٣٤ ١ ر برقم إّرايز،. بمي عن ذكر U الأنيياء.باب: أحادث كتاب: الخاري. رواْ )٢( 
(.٥٢)ص الإسلأسة والجماعات الدعرة حول العلماء فتاوى )٣( 
(.٣٢)ص عجص ابن للشيخ الله إلى الدعوْ في رسالة )٤( 
١(.٤  ٩٦)برقم الأغياء. من ئ المد أخل باب: الزكاة.كتاب: الخاري. رواء )؛،( 



يكونأن يمكن رافلا هدا وعلى . لهم يتأهب حتى الجدلي ومنواهم العالمي 
الكبيرفيهم فالناس المدعوين، لجمح واحدا تعالى الله إلى الداعية حهناب 

والعاصيوالمسالم، والكافر والأنش، والذكر والمحكوم، والحاكم والصغير، 
نكبلا يتفاوتون وهؤلاء والعامي. والثقم، والعريى، والأعجمى والمؤمن، 

الوفقيجمع وقد به، يخصه -خط\ب إلى منهم حد وا كل فيحتاج شتى، حهات من 
تالمدعوين حال في البصيرة من وأيصا الجمع. يناب! ما الواحد الخaلاب في 

،بها البدء ينض اش الأولويات ترتيب ومحاولة بهم، المحيهلة البيئة دراسة 
الدعاة،من النابه إلا إليها يوفق لا الاهتمامامحت، وهده الناس. عاداءت، ومعرفة 

الأشياء٠٠هده استيعاب محلريق عن لدعوته النجاح يتلمس الذي 
I :الدعرة.كيفية في بصيرة على الثالث

إقؤق؛ • تعالى الله قال لأحر، شخص من تختلف الدعوة كيفية فان ولهذا 
[.١٢٠الآ،ت ]النحل: ه أحس نجا إؤ ؤثدلهر آئّنة رألموعءل.ن بلموكمه رتلئا مختي، 

فهذاويتبعه بالحق يعترف، أن إما أقسام: ثلاثة ءالماس الإسلام: شيح قال 
ؤإمايعمل. حتى يوعفل فهن.ا به يعمل لا لكن به يحترف أن ؤإما الحكمة، حب محا 
فإذاالإغضاب، مقلة فيه الجدال لأن أحسن، هى بالتي يجادل فهذا به يعترف، ألا 

٠٠٠كدفع الإمكان بغاية منفعته ثن، حمالأحسن هي بالتي كان  ٠١٠١٠۵١١
المافعة،الوجهة وتوجيهه المجتمع تغيير عن عبارة كله الدعوة عمل أن وبما 

الاجتماعفي تعالى الله منن إن إذ الاجتماع؛ علم كتب، في يقرأ أن الداعية فعلى 
كتنهفيالفللث،ل؛،.

الحكمة.الثالث،: لشرط اه 

وتومحعمنازلها الأمور تنزل بان ؤإحكامها، الأمور إتقان بالحكمة: ءاوالمراد 

•( ١٢)ص عشمين ابن للثسخ الداعية زاد ) ينظر ( ١ ) 
(•٤٥)آ/ الفتاوى مجموع )٣( (. ٧٦)ص اوله إر الدعوة في الميرة )٢( 
(.٣٧)ص الدعوي بالعمل للنهوما مقدمات ت ينفلر )٤( 
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حالهمعن ينقلوا أن الناس من وتريد تتعجل أن الحت5مة من ليس مواصعها، في 
أرادومن . وضحاهاعشية بين الصحابة عاليها كان الي الحال إلى عاليها هم التي 
.الحكمة(^١٢عن بعيد عقاله فى سميه فهو ذلك 

إله.يدعر بما الممل الراح: لشرحل اه 

الناسلأن الخير؛ س إليه الناس يدعو يما عاملا يكون أن الداعية فعلى ١١
شعيبنبيه عن سبحاته الله ذكر وقد قوله، إلى يستمعوا أن قبل عمله إلى ينفلرون 

ءاآ/؛صشح ^١^٠ ربد إن عنه أذهنآًظم ءآ ١^ ؤأ أيد لقومه: قال أنه ؛م 
.، ا/ح[اال الأيأ ]غوي: ؤثه< نإقه جك عقي أق إلا مهني وتتا أستطعت، 
الصبر.الخامس: لشرط اه 

الدعوةسبيل في سيتعرض ررلأنه والحلم؛ بالصبر يتحلى أن عليه يجب الداعية 
أولفي سقف فإنه والحلم بالصبر يتحل لم وما صعويا'نت،، وسبواحه لمثاق 

وماا؛ؤوأثز ت فقال بالصبر أصْ يالدعوة محمدا نبيه الله أمر لما ولهدا الطريق. 
.٢٧لاكًل: تتؤظزوده منا ضني ؤ، تق زلا ثيهنِ محزذ ه ة إلا _ ةهث
الفاضلة.بالأخلاق بمخلق أن السائس: لشرط اه 

معتقده،في الداعية على العلم أثر يغلهور يكون الفاصلة بالأحلاق فالتخلمق 
دعوتهتمر تلكي مهم أمر فهو لكه. مجميع وفي هيئته، وفي عبادته، وفي 

نجحتن،ؤإن تفشل سوف دعوته فان ذلل؛، س العكس على كان إن أما وتنجح. 
مزص.نجاحها فإنما 

الله.بصر الشن الساح: الشرط ت1 

يقنهلولا ، تاحرُت، ولو للحق الحميدة العاقبة بأن يوقن أن الداعية على فيجب، 

(.١٣)ص ءبْين لأبن الك إر الداب زاد را( 
الفوران.^صالح الك، إلى الدعوة )٢( 
الفوران.لاشخصالح الله، إر الدعو؛ )٣( 
(.١٣)ص: ضبن لأبن الله إلى الدابة زاد يطر: )٤( 
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وبراءةالحجة إقامة الأقل على ولو الحميدة، النتاج حصول من ييأس ولا 

الشالمواصفات هي وما الماحح، الواعية عن ظه باز ابن الشخ نئل وقد 
المدعوين؟على والتأثير الدعوة فعالية زيادة شأنها من ويكون فيه تتوفر أن يجب 

ونعهؤيبدل الأذى على ؤيصبر بالدليل يعتني الذي هو الناجح اااثماءية فأجاب; 
يضعفولا التعب، س تلؤع ومهما الإغراءات تنوعت، مهما الله إلى الل.ءوة في 
فيومعه ؤيبدل يصبر أن يجب بل يسمعها، كلمات أحل س أو أصابه أدى من 

حشالحسن والأسلوب بالدليل العناية ْع ولكن الوسائل، حمع س الدعرة 
منوليحذر والمؤمنون، ورموله الله يرصاه متين أماس على الدعوة تكون 

الكاملةالعناية لا.يه تكون أن فيجب علم. بغير الله على يقول لا حش التساهل 
ؤلريقعن الله يدعوإلى كونه في المشقة ذللئ، سبيل في يتحمل وأن الشرعية بالأدلة 
للثناءوالمتحق الناجح الداعية هو فهدا التعاليم. هلريق عن أو الإعلام وسائل 

لله؛١^٢،.منه إخلاص عن ذلائ، كان إذا الله عند عالية ومنازل الجميل 
اضارن.الثامن: لشرط اه 

وأنبينهم، فتما تعاونهم هو عليها يكونوا أن يجب المح، الار■ءاة آداب ومن 
انهللاقاؤينطلقون بيتهم، فيما ؤيتشاورون ؤيتعاونون اعدون يتواحدة يدا يكونوا 
يقبلأن منهم الواحد غإ يكن لا ؛حيث، ورباع؛ وثلأيث، مثنى لله ؤيقومون ، واحل.! 

صدرتأو منه صدرت سواء الدعوة، تقبل أن همه يكن بل غيره، على ؤيقدم قوله 
منأو قبللث، س تكون أن يهمنك فلا الله، كلمة تعلو أن تريد دمت، ما يره غس 

ؤإنالله إلى الدعوة في غيره يعاون فوف، هدا على اتجاهه بتى ؤإذا غيرك، قبل 
باومافجالمؤمنين الله وصف، وقد إياه. قبولهم على لغيره الناس نول تقدم 
بمئعأثألمفيننت، تعالى; الله قال متعاونون، متحدون أنهم على تدل 

(.العدد)١٣الإسلامية، البحوث مجلة القرنان، لليخصالح الله، إلى الدعوة )١( 
(.٢٦٧باز)ْ/ ابن فتاوى محجمؤع )٢( 
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ألرؤأيبجنوث ألثاو، رسعزى ألتك عير نينهون إثعمحب بمْأا أئيآء 
،.[^ ٧١ ٠٥١١١اام؛ن: عييز أثث إن آثأ تتهبمهم اؤهق< نتنزئ أثث ريجنيى 
فارادعملا منكم ولي »_ قال: أنه ه التي م، جاء ٌا التعاون ثمار من ولعل 

منذلك وغير أعانهءرأ،، ذكر ؤإن ذكره نسي إن صالحا: وزيرا ك جض حيزا به الله 
الكيرلأم.والفوائد الثمار 
الهم.قل بالأهم الدء اكامع: لشرط اه 

جاءكما التوحيد، دلك وأهم المدعو، تهم الي، المهمة بالأمور الداعية فيثدأ 
}شكنأولماتدءوممإليهفهادةأنلأإكإلأالله...،ر • هؤ الّثي وصية ُي، ذلك 

الملاؤلفتباب من الأهم تبل بالمهم الداعية يبدأ ند الأحوال بعض في أته إلا 
بأسفلا المناب، الوئت، في الأهم للأمر الرجؤع على عزمه مع والملاينة، 

مكانني هق الله يدعوإلى شخص عن عثيمين ابن الشيخ سئل وقد • حتنثي بذلك 
لهيتعرض ألا لأحل التوحيد وترك الأعمال بفضائل فبدأ البيع، أهل فيه يكثر 

الشيء؟هدا يجوز هل الأعداء، 
أسبابمن أن رأى فإذا الهداية، بالدعوْ المقصود كان إذا يبي ارهذا ت فأجاب 

لكنيدعوهم، أن على عازم وأنه التوحيد من عليه هم ما بإنكار يتاغتهم ألا ذللث، 
ذلك،بعد ثم والج، والصيام والزكاة عليها والحن، الصلاة بذكر يهلمئنهم أن أراد 

فييتكلم أن يريد لا كان إذا أما بأس. بذلك يكون ألا فأرجو التوحيد، على يعرج 
إذالكن يجوز، لا فهذا ثر؛ إلى يودي هذا فيه، أتكلم لن ت يقول إء؛للأما التوحيد 

بأس®فلا للتوحيد الدعوة إلى للوصول سلما هذا جعل 

(.١٩المجتمع)ص ني وأترء الدءاْ تعاون ■' ينظر  ٢١)
برنمالإمارة محاب في مقارب بملففل داود أبو ورواْ ، ٢٤٢برنم)٩• ايعة، محاب اتئ، الن)٢( 

(١٢٩٣٢.)

(٥١)العدد الإسلامية، البحوث )مجلة حميد. بن صالح ١لدءاة٠ بين التعاون ينغلر للتوسع )٣( 
ام(. ٤١٨

(.٢٨المفتوحالباب لقاء )٠( • تخريجه )؛(مق 
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والخلاف.الفرقة ند العاشر: الشرط ه

بينالأفهاموالآراء تفاوت إ0 راتطاوعاولأتخظلفا((، رطله: يوصي وهو ه نال 
الدعاقلانشغال تودي الش والشحناء العداوة قي سنا يكون ألا يجب الدعاة 

بمض•مضهم 

الدعوةلمكاتب توجيها أصدرت فقد الكلمة جمع على الوزارة حرصت ونل 
التعرضعدم عر المكتب في العاملن والمترحمض الدعاة على يؤكدوا بأن 

نقالها،من والحد المملكت خارج في الملمين بعض بين تحدث الش للخلافات 
دونالصحيحة العقيدة ينشر والاهتمام بدليله الحق بإيضاح عنايتهم تكون وأن 

والجماعات.الأشخاص على بالردود العوام إثغال 

الدعوة.عالي المال احد حكم تانتا؟ 

قمن:للداعية؛لى سلى الذي المال نقم يه 

الرزق.الأول: 0المم 
ولاالمسالميناالا، بمصالح يقوم لمن المال بيت من الإمام يري ما ٠٠وهو 
منءيرْ من يكون وقل المال بيت من يكون قد بل المال، بيت من يكون أن يشترط 

قال؛حيث تيمية ابن صرح؛دلكا كما ذلك ونحو الأفراد، أو الخيرية الجمعيات 
الطاعة،على للاعانة رزق بل وأجرة، عوصا فليس المال بيتا من يؤخذ ما *أما 
وكدللثخالهلاءة، على للمعوتة رزق فهو يأخده وما ألمسا، لله منهم عمل فمن 

ليسكانلالثs والخندور ، كذلالثج يه والموصى البر، أعمال على الوقوفط المال 
خاصاليس الرزق لنقل *أن وهو العالخاء، كلام من ينلهر الذي وهذا ، كالأجرهءل 

أنإلا ذلك، ونحو بر، جهة أو فرد من يكون فقد المال، ؛ي.تا مجن يؤخذ بما 
يبيتجخصه من كلام يحمل هذا وعلى المال، يئن، من يكون الرزق أن الغالبا 

(١٠•/ ١٣حجر)لأبن يتح )١( 
lOf)ص ليعلي الخقهٍة الاختيارات )■١( 

٢٦٥



١٠المصلحة بحب يمرق  ٠٠أنه الرزق صفات أهم ومن • العلماء١١ من المال 
الأجرة.الثاني: الشمم 0

رايدلت هي الأجرة فان ولهذا ، مضة على عقد I بأب الإجارة الفقهاء عرف 
لالممل،، مقابالة فى الأجير يعهلاْ ما وهي النفعة، 
بفروقو)الأجرة( )الرزق( بين فرقوا ألهم تجد الخلماء كلام في التأمل وعند 

;أهمها من 

والإجارةالمعاوصة، باب عن وأبعد الإحسان باب في أدخل الرزق أن أولا• 
يذلمنهما كز كان ؤإن المسامحة، باب من وأبعدت المكاية باب ز أدحلت، 

عقدفي يشترط ما فيه يشترط لا الرزق فان ولهذا الغير• من الخالمر بازاء مال 
المعلوم.العين الممل أو المدة حيث من الإجارة 
فإيالإجارة خلاف لازم، غير فهو الصالحة بحب يصرف الرزق أن ثانيات 
والقطعالدفع الرزق في فيجوز ولهذا واجب،، بالمقود والوفاء العقد بءصإ 

فانوكازلك ذلك. فيها يجوز فلا الإجارة يخلاق والتغيير، والتكثير والتقليل 
وأماوعياله، يكفيه ما منه الخامل فثعثلى ؛الكفاية، مقدرا غالتا يكون الرزق 

قز.أو الكفاية حد عن زاد ولو الهلرفين بين التراضي حسب، فذكون الأجرة 
ضالأجرة فإن ولهذا الإجارة، يخلاق معينة لجهة لازم غير الرزق أن ثاث• 

يحقولا تورث فلا الأرزاق أما • ي ؤيطالب الوارث ؤيتحقها تورث الإجارات 
ي.الهلالة للوارث 

ثئطىما أن لرأينا الكاتب، واقع على نفلرة ألقينا لو فإننا الفروق، هذه بيان بعد 

(.٥١)١/ القرب أعمال على المال أحذ )١( 
(.٦٧)ا/ القرب أعمال على أخدالمال )٢( 
(.١٥٦الإرادات)٦; متهى ثرح )٣( 
(.٣٢٠)ا/ الكويتية الفقهية الموسوعة )٤( 
(.٦٧)\إ القرب أعمال عار المال أخد )٥( 



لأمور؛وذلك إجارة، هو ؤإنما رزما ليس العامل أو الداعية أو التتفيدي للمدير 
آمرته.وحاجة حاجته من أكثر يكون قد له يدغ ما أن الأول؛ الأمر 
•محدد وقت في معين عمل عليه مشروط أنه الثاني؛ الأم 
مته.الممليل أو المرب قطع للمكتب يجوز لا أنه الثالث؛ الأم 

وليسأجرة هو الكتب قي للعامل يعش ما أن أعلم والله فالأقرب هذا وعلى يا 
-رزقا

وفروضالقرب أعمال على الأجرة أحد جواز في قديما ، العالخاءأاحتلم، وقد 
أحذيجوز فلا تعينّتإ فان تتعين، لم إذا والحبة والدعوة لإمامه كا الكفايايت، 

ءاليهال٢،.الأجرة 
تعاقدلوجود الملحة الحاجة وظهرت الوضع احتلم، فقد الحالي العصر في أما 

قلةسبح العمل انضباط أجل من وغيرهم، الدءاة من والعاملين المكب، بين 
بالجوازفصرحوا الحنفية، من المتأحرين بعض ، ^١٧علل وقد المحتسبين، 

الاحتساب،في الناس وكل الدينية الأمور في التواني وظهور إليه الناس ررلحاجة 
اروفيI قال حيث، قدامة ابن علل و؛دللثج . القرآزا، حفظ يضح الجواز امتغ فلو 

نفعللمسلمين فيه مما له ومغ له، تعهليل الغزو( عليه)أي؛ الجعل أحد من المع 
•، يجوزا'رأن محم، حاجة، إليه وبهم 

JUIأخديطر: وللوّع (. ٦٤٦)ا/ الارادات متهى شرح ، ٦( • )٢; المضار الأخيارسل )١( 
قولهدل (: ١٧٨)A/ التمر فى القرطى قال (. ٤٢٦)آ/ ثامن لعادل القرب، أعمال عالي 

اموالشوالكاتب، اعي كانالكفايات فروض من كان ما كل أن على عثتاه ؤألتتمؤن ؤ تعالى: 
كانت،وإن الصلاة فإن الإمامة، ذللث، ومن • عليه الأجرة أخن. له يجوز به فالقاتم وغيرهم، والعاثر 
الأجرةأخن. يجوز جرم فلا ، الكمايالت، فروض من بهم بعضهم تقام فإن الخلق جمح على متوجهة 

الباب*٠أصل وهذا عليها. 
(.٣٠٣قدامة)ا</ لأبن الختي )٢( 
•٦(.)آ/ المختار لتعليل الاختيار )٣( 
(.r-rقيامة)و/لابن المتي )؛(
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أعظممن هو بل واجب، والأموال بالنفوس الجهاد ®فإن تيمية؛ ابن تال 
أكثرإل الجيوش بها مام بأموال إلا الجهاد حمود يمكن ولا الدين، واجات 

جمعترق ؤإن بأموالهم، ولا هم بأنفجاهدوا لما باحتيارهم تركوا لو الناس 
llajتفركان خارجي أو عدو ني عقلتم تتق يحدثا حتى وتحصيلها الأموال 

وتضييعا!

®لأناللوى(؛ )عموم القرب أعمال على الأجرة أخد جواز أدلة من ولعل 
حيث؛المكلفين؛ المفسدة يلحق هنا وأخيها الأجرة \ع2ذ\ء جواز بعدم التكليما 

تقيحذلالث، ني ؤيكون البلوى، ؛دللثف وتعم الهلاءاُت، تلك، عن امتغناوهم يعر 
وضياعصياعيم منه فيلزم أجرة بلا بها الناس يقوم أن فإما ؛ الشعائر تللث، إقامة 

تاللث،ضياع منه فيلزم صناعة أو حرفة س بالاكتساب يثتغلوا أن ؤإما عيالهم، 
فيالمفسدة س أعظم الجواز بعدم القول حال في المفسدة أن ثلث، ولا الشعائر، 

بالولاءاتا(لى.القيام على وأخذها الأجرة إعطاء بجواز القول حال 
بالهناعاتالقيام على الاستئجار يمغ القول أن الحنفية علماء بحمى ذكر ®وقد 

للقاتمينكان عندما الماضي الزمن في هو إنما عليها، الأجرة وأخي 
الإحسانفيجازون فيها، رغبة للناس وكان المال، ست، من أءهلياتا الأعمال 

كاست،لما أنه إلا ومعادهم، معاشهم على فيعينونهم ثرمحل، غير من بالإحسان 
إءهلاءجواز بعدم كلفوا لو ؛حيث، وانتشر لمين المبين شاع مما الهلاءاات، أعمال 
بهاوعمتخ الأعمال تللتح عن امتغناوهم لعسر بها القيام على وأخيها الأجرة 

علىوترم، حسبة، الأعمال بهدم القيام عن الهمم تقاعس ُع خاصة اللوى، 
الدينية،ارالشعائر تللثه تقيح ذلل!، 

يعنيلا لدللث، المكانس، لحاجة الدعوة على الأجرة أحد بجواز القول إن منه• 
غتثاكان س بل بمقابل، إلا الدعوة وعدم بها للمهلالية والعاملين الدعاة دعوة 

(.١٤)ص سب ابن الإسلام لشخ لطانية، الالأموال، في ناعية )١( 
(.١٠٨٣رص ١لاوكا عموم  ٢٢١
(.٣٨٣اوالوى>ص عموم )٣( 
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٠١.

~وغيره المحتاج بين نرق ®ومن ت 1؛%ذؤ تيمية ابن الإسلام شخ تال فاليتُفف، 
ؤيأحدلاه عملها ينوى أن أمكنه ~ بها اكب إذا — المحتاج I تال — أقرب وهو 

قيوديأيئا واجب العيال على الكب فإن العبادة، على بها ليسممين الأجرة 
أنتدعوه حاجة فلا الكب، إلى يحتاج لا لأئه الغنى بخلاف بها، الواجبات 

هوكان الكفاية، على فرض وهذه أغناه، ند الاه كان إذا بل الاه، لغير يعملها 
أعلم"والاه عينا، عليه واجبا ذلك، كان يه إلا ينم لم ؤإذا به، مخامحلتا 

•٢ر١:٧/٣0(٠ج٠وعاكاوى
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أحد.يديه على يشبم عندما ]الداعية مكافاة حعل ،؛ jyالمطلب،؛؛اأ،ا 
إنجازاتهاؤإتقان لمضاعفة وذلك دعاتها لتحفيز الدعرة مكاتب بعض تحتاج 

كأففلالمكتب فى اصمه كتعاليق معنويا أو مائيا التحفيز كان وسواء ، الدعوية 
ذلك.غير أو الشهر، حلال داعية 

ةمكافأ بجعل التحفيز هوت منها يهمنا ما ولعل كثيرة المالي التحفيز ووسائل 
أحد.يديه على لم يعندما للد.اءية 
سلممن إن بحيث لالل.ءاة؛ مكافأة بوصع المكتب يقوم أن المسالة؛ ورة صه 

١معينة مالية مكافأة فله كافر يديه على 

المعركةقبل ، اكفيل١٢مسألة على المسألة هذه ه كيفأن يمكن ذلك: كم حه 
سله(فلمه قتيلا قتل )من الجيش؛ أمير كقول ؛ لب( )الومنه؛ 

لاص:دحا 

حالتان:لكمل 

المركة.انتهاء بعد يكون أن الأولى: لحالة ا0 
قتاله.من سالب بتتفيله أو زائدا، جهدا من؛لّل بتثقيل الجيش أمير يقوم بأن وذلك 

السرايابعث الحال وانضى المالمين، وقلة العدو لكثرة حاجة مت إذا ينفل اُرإذما •' النووي قال ( ١ ) 
(.٣٦٨)٦! المفتن وعمدة الطالين روصة المكامن* وحفظ 

أميرأو الإمام يشرطه الغنيمة، سهم على مال زيادة وهو •' والفاء النون يفح ~ *النقل • النووي تال رى 
طاليعةعلى كالممدم وذلك، شر، دير أو فلفر توح أو العدو في زائدة نكاية فيه بما يقوم لمن الجيش 

الطالينروصة وشبههاء حال، ونجس مكمن وكحفغل عليها الدلالة أو قلعة عر التهجم أو 
(.٣٦٨الشين)!/ وعمدة 

الكبيرالحاوي ، وشبكته، وآلته ودابته وسلاحه ثيابه وهو الكافر، يقتل المسلم استحقه ما لا ت السلب )٣( 
(.٣٢٨)؛/ 

قدامةلابن الغني الجنس® دون بعشرة واحد فجاء رأس، فله رووس بعشرة جاء من * * كقوله أو ، ٤ ) 
 ;(.٢٣٢)٩
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يستحقالقاتل اءان ت قيامة ابن قال ، جوازها في خلاف لا الحالة فهده 
كلااس الني قول نه والأصل حلأما، فيه نعلم ولا الجملة، في السلب 

كاماظهس\س/

بدلهعند للداعية مشروطة غير مكافأه يقدم أن الدعوة لمكتب يجوز ذلك فعلى 
دعويا.جهدا 

٤،:الجوار على يدل أن ويمكن 
الخطاببن عمر مضميتي ت قال أنه المالكي اعدى انابن عن ملم رواه بما 

إنمات فقلت بعماله، لي أمر إليه وأديتها منها فرغت فلما الصدقة، عر نصلجت 
رسولعهد على عملت، فإني أعطيت، خدما I ل فقا الله، على وأجرى لله عملت 

محنشئا أعيت، ®إذا ه; الله رسول لي فقال قولك، مثل فقلت محنمني الله. 
وتصدق(\ْ،.فكل تسأل، أن غير 

الذيكان إن أخذه فله إشراف ولا مسألة غير من أتاه إذا اروأما تيمية! ابن قال 
لهعمل كان قد فإنه الخال، بيت من عمر النتي، أعملي كما حقه، أعطاه أعهإا0 

عماك،((رأ"،.فأعءلاه 

المعركة.ابتداء قل التشل يكون أن الئاية: لحالة ا0 
قولين.على المعركة بدء قل ذلك الأمير قول جواز في العلماء اختلف وقد 

الحاوي(، ٥٧١)،/ خيل لممحْم والإمملل التاج (، ١١٥)U/ الشراع ربِح ني المناع داغ )١( 
يجوزرتفضوضأي: •)ويمح( ب: وجا، (. ٦٤٦شرحسهيىالإرادات)ا/ (، ٣٩١■الكءر)ه/ 

•بغل' وشجاعة رأت، حن من ب( لمض الغاتجن 
س.ض ط س ك ه فل اس بمقل: ( ٣١ ٤٢)يرم الخص. فرض : محاب اللخاري. رواء )٢( 

(.١٧٥١).رم الجهاد ت كتاب . وملم 
(.٢١٢٢قيامة)٩; لأبن اسي )٣( 

(.١٣٥)صه-ا، المملوب للايال الفقهثة الأحكام )؛(يظر: 
(.١٠ ٤٥)برتم ملم صحيح )٥( 
(.٩٥)ه؟/ الختاوى مجموع )٦( 
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B الأثر،لظاهر الغزو مقصد مفهوم معارصة امحلافهم وسب الخلاف؛ مب
فإذاالعليا، هي الله كلمة ولتكون العظيم، الله وجه به يقصد إنما الغزو أن وذللث، 

غيرحق في الكفار دماء الغزاة يسملث، أن حيف الحرب قيل ُالنفل الإمام وعد 

لوالحنابلة ، والنافعيةر ، ١ الحنفية م، مذ وهو الجواز، الأول• لقول ا٠ 
أدكهم:رص 

الربع،اليدأة في ينفل كان ه النيئ أن انمامتح، بن عيادة عن الأول: الدلل 
اكاوث،لْ،.القفول وفى 

القتال،.على والإماء الحرب عر التشط من ب لما الثاني: الدلل 
علىالتنشيط هو إنما هدا من المقصود أن ٠ومعلوم رثدأ ابن تال 

ادمب«س.

(.١٥٩)Y/ ونهاية المجتهد بداية )١( 

/الأنهر)١ مجمع (، ١١٥لإلأ! الشرائع ترتيب في المناتع بدايُ (، ^١٤/ ١ للسرخسي)٠ المجوط )٢( 
٦٥٠.)

(.٢٣٢ندامة)٩; لأبن المض )٤( (. ٣٩٣الكمر)A/ الحاوي )٣( 
حس.حديث ت وتال (، ١٥٦١برقم)الفل، في ؛ ياب، الترمذي، رواه )٥( 
الوليد،أبو الأندلسي، رشد بن محمد بن أحمد بن محمد هوت ه( ٥٩٥س  ٥٢الحفيد)٠ رثد ابن )٦( 

كشرة.زيادات عله وزاد الرئة، إر وترجمه أدسطر بكلام ض نطة■ أمل من الملون،■ 
فيالأدلة ومنهاج العالماء، طاه_، اختلاف، في اكحميل ؛ منهامماتا، حمض نحو وصنم، 

الفقه.في الممتصد ونهاية المجتهد ر;د^اية الأصول،، 
بعضوأحرق مراكش إلى فقام المنصور، محير عيه فاوغروا والإلحاد، بالزندقة خصومه اتهمه 
فال،قرطبة. إلى حثه ونقي، بمراكش الوفاة فعاجك ١ وطنه إلى بالعودة له وأذن عني رض ثم كمه، 

ااالحمداارئي بابن ويالم، الفقه. في فتواه إر يقنع كما الطب، في فتواه إلى يقنع كان الأبار؛ ابن 
للزركلي)ه/الأعلام انفلر: . ^ ٥٢• سنة أحمد)المتوفى بن محمل الولل. أبي حده عن له تجترا 
٣١٨.)

(.١٥٩)T/ المقتصد ونهاية المجتهد بداية )ما( 
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ابنوقال ، القتال® على للإغراء ذلك يستحب كان اروثد ت رخي الوقال 
الملمونيحتاج ما فعل عر وحثا القتال على تحرشا جعل هذا راولأن I ندامة 
حاء!رما فاعله يه يختص لم فلو له، جعل فما رغبة فعله كلفة فاعله ليحمل إليه؛ 
لدلكالفاعل يختص أن فوجب النقل، مصلحة حماك ولا فعله ثى ه ينفأحد 

ُنفله«لى.

١^١^٤٠عق ؛لثوممك حنيتن ألبن ؤؤفأتتا تعارت قوله عموم اكالث: الدلل 
الآ.ةْا[.]الأنفال: 

لهمن لأن اّل؛ زيادة يإ٠كاع القتال على تحريضي ارالتنفيل أن الأاسشه١دت وجه 
الروحمخاٍلرة من فيه ما 0ع ذلك باخلهار هلبعه يرضى لا شجاعة وقفل غز زيادة 

اليهلمع لم فإذا غيره، فيه يشاركه لا نيادة بإءلخاع إلا للهلاك، النفس وتعريض 
القتال®على تحريض بدلك فالتخصيص . . . الزيادة يستحق فلا يفلهر 

عدقول وهو ،، ٤١ما^،الاط، ذلك إر وذهب محرم. أنه الثاني: لقول ا■ 
الحشةلْ،.

ليلهم:
مجنالإخلاص إر أحوج وهم المجاهدين نيات فاد اريتلزم أنه الأول: الليل 

فيهااما و ا

منالفراغ بعد كان ي ساص فله قيلا قل قوله أن الثاني: الدلل 
المقاتلةقبل وليس حنين 

(.٢٣٢)ا،/ ىواْة لأبن \دنني )٢( (. ٤٧ا/ مض).الموط )ا(
١(.١ ه الثرانع)U/ تريب في المناع داغ )٣( 

التاجوالإكلملسمر(، ١٥٩يواةاسدوّاةاوقس.)أ/ (، ٤٢٢)؛(الوخرةلمافى)م/ 
(.٥٧١خلل)؛/ 

(.١٥٢المحتار()؛/ عايوين)رد ابن وحاشية المختار الو.ر )٥( 
تخرب.سق )٧( (. ٤٢٢)م/ اللخيرةلأهمافي )ا*(
(.١٥٢المحتار()ة/ عابدين)رد ابن وحاشية المختار الدر )٨( 
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انمامشة:

تحريصاالهزيمة عند كان دلك أن المتقول لأن نظر؛ فيه ت عابدين ابن قال 
القتال^إلى الرحهمع على للمسلمين 

أعلم:والله الراجح و0 
فيجوزهذا وعلى للتحميز، المعركة قبل التتفيل بجواز القائل الأول القول هو 

علاوةأحال، يديه على سلم لمن مكافاة بوضع الدعاة يحفز أن الدعوة لكتب 
الخير.على للتشمع المال بدل جواز هو الأصل فإن ذلك على 

نيرهاروأما النووي! قال الحاجة، يحب المكتب يحددها الكافأة ومقدار 
وحهلرء،العمل بقدر ؤيجعله الإمام فيجتهد مفبومحل، حد له فليس 

محسه:

المحالهو كما الكافأة، في يشتركان فإنهما شخص إسلام فى اثنان اشترك لو 
اشترك»ولو النووي! قال ّاوهلم فى يشتركان فإنهما الكافر قتل في اشتركا لو 

.٢٤١لهم((,، JUUإثخانه أو قتله في جماعة 
محؤآ-.جم- 

(.٣٦٩المفين)n/ وعمدة الطالمن رومحة )٢( اورجعاوابق. )ا(
.١( ١ ٠ )U/ الشرائع تريب في الصنائع يانع )٣( 
(.٣٧٣الض)٦; وصية الطالض روضت )٤( 
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عشالناس لحث ^٥؛ ٥٧۵١١المنكرات أصحاب تمدير الثان،: المهللب .

الضر.

حن،حلق صاحب يكون أن وصفاته الداعية شروط من أن تبين وأن مبق 
علىكان إن أما هيئته، وفي عبادته وفي معتقده في العالم ارأير عليه يظهر وأن 

قلسلاانجاحه فان نجحت ؤإن تفشل موف دعوته فان العكس 

استقامةعلى الإنسان يكن لم إذا ما مسالة عن سأتحدث المهللب هدا وفي 
لا؟أم الدعوة في يستخدمه أن للمكتب يجوز هل ظاهرة 
المسألة.ورة صه 

اجتماعيةومكانة إعادمية شهرة لديه من بعص باستضافة الدعرة مكاتب تقوم أن 
مختلئلاتمثيلا ممثلا أو مغنيا يكون كأن الذلاهرة المنكرات بثحمى معروقا ؤيكون 

ؤإرشادهم.الناس لدعوة فتصدره ذلك غير أو النساء ْع 
التالية.الثلاث الفاط في محها الحديث هن لأبد انمالة هذه حكم ولبيان 

الفلاهرة.المكرات أصحاب بالأشخاص المراد ولا: أه 
بلظاهره، العدالة تكون أن فيه ينترظ لا الثخص؛العدالة على الحكم إن 
جماعةعند وهذا المجهول من حير بالصلاح المعروف أن إلا الستر، فيها يكفي 

الفقها\آ،لأ
المجاهرةأصحاب من ياكون لا فانه المعاصي يمارس الذي الشخص أما 

يرل؛،:بما اتصف إذا إلا والفجورم 
منالمعصية حدوث توقع مجرد إن إذ ت للمعاصي الفعلية المباشرة — ١ 

بالفجور.وصفه يبرر لا الشخص 

(.٢٥)ص عيمن ابن لاشخ الله إلى الداصة زاد )١( 
(.٢٣٨للقرافي)؟/ الذخيرة )أ(يفلر: 

•والمحارم" العاصي في الانبعاث وهو الفجور، من tاالذاجر : ٣( • ٧ ا/ )٤ القارى عمدة في فال )٣( 
•٢( * )ص الإسلامي الفقه في التهم عقوبة )٤( 
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قالؤئكت هريرة أيي عن البخاري في حاء فقد ت الاس أمام يفعلها أن — ٢
الذيأن حجر ابن وبين الجاهرون(\آ/ إلا معافى أمحي رركل ي الله رسول 
وعرها،شرعا مذمومة والمجائة , المجان حمالة من يكون بالمعصية يجاهر 
بفعله وتلبالمعصية إظهار ت محذوؤين ارتكب فد المعصية يفلهر الذي فيكون 

وهمالماس، أمام المعصية يفعل س أن عثيمين ابن الشخ ذكر وقد . المجان 
•المجاهريزل؛، من وهو معاش، غتر أنه إله، ينظرون 

الخطيئةاءإن ت بقوله الإمادم شخ ذكره ما هو ، شرهنا المجاهرة جعل وسبب 
كانولهذا العامة؛ محرُتح تزكر فلم أءاسث، إذا ولكن صاحبها إلا تصر لم حفيت إذا 

أظهرس بخلاف تعالى الله إلى سرائرهم وثوكذ عادنتنهم متهم تمل المنافقون 
الكفر«رْ،.

يجعللا واحدة لمرة الصغائر فعل مجرد لأن ت المعاصى فعل تكرار — ٣ 
حاءكما ،، لكيائرأ يحولها فإنه تكرارها بخلاف الفجور. معتادي س صاحبها 

آ.أ الإصرار(( ْع صغيرة ولا الاستغفار مع كسرة ررلأ ت قال أنه عباس ابن عن 
يخلهلهالم حش تعالى الله طاعة أعهلي أحدا نعلم ررلأ الشافعي؛ وقال 

كانفإذا ،، بهلاعة((أ يخلهل فلم هق الله عصى ولا زكريا، بن يحيى إلا بمعصية، 

.( ٦ • ٦ )٩ برقم ال-خاري رواه ( )١ 
حجرلابن الباري فتح ■ له نيل وما قال بما يالي لا الذي وهو أٌورْ ؛ي بتهتر ■^، ٧١هو الماجن ، ٢١

(.٤٨٧)•ا/ 

(.٤٨٧)٣(فتحازريلأ؛نحجر)-\/ 
(،٣٤٢)0(ىبمرعالختاوى)مآ/ (. ١٦)T/ الخالحض رياض ثرح )٤( 
(.١٤الكائر)ا/ اقتراف عن الزواحر )!(

قال(، ١٩١٩)برقم ١( ١ ١ • )ا•/ والجْاءة المة أهل اعتقاد أصول ترح في اللألكائي رواه )٧( 
موقوئا.عباس ابن عن آخر بمد ( ٧٢٦٨آه؛/ )ه/ »الشب،ا< في المهقي »ورواْ : ^،>،٧١

الأمةفي اليئ وأثرها والموصوعأ المعيقة الأحاديث ميالة : انظر مقطع« لكه ؛ تقاث. ورحاله 
(.٣٥١)•ا/ 

(.٢٣٣)ص الرازي حاتم لأبي ومائه الثافمي آداب )٨( 
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المعصية،عاليه الأغل_، كان ؤإذا العدل. فهو الطاعن، الأسان على الأغل، 
أوالكسرة، بارتكاب فحمل الفسق )وأما I النووي الإمام وقال ،. فهو 

،•بلا فعلهم يكون أن اكغترة(لى،وتض على الإصرار 
بنالعز تال بقوله: ))فأجاب الهيئات،ذوى عن الهيتسل؛، حجر ابن مثل وقد 

توقال • جهل فقد الولاية تنقص المغيرة أن خلن من ت )اقواءلْ«رْ، في اللام عبد 
وقل-عليها تعزيره والمحكام للأئمة يجوز لا فإنه المغيرة منه وقعت إذا الولي إن 

الالذين، بأنهم وفرهم للحديث يعزرون لا الهيثات ذوي أن على الشافعي نص 
أصحاببأنهم الأصحاب بعمى وفرهم فيترك الزلة أحدهم فيزل بالشر يعرفون 

وندموا،تابوا الدو_، منهم وتع إذا الدين بأنهم وبعضهم الكبائر دون الصغائر 
وأءتن«أخلهر عته وتعالى تارك الله رصي الشافعي ير ونف

الناسأمام الفلاهرة النكرات يمارسون الدين الأشخاص هم إدا فالمراد 
ياصتمرار.

بالمعاصي.المجاهر حكم انتات ثه 

ذللث،؛من يهمنا والدي 

أهلعند ))المعروف، عثيمين: ابن قال بالفسق، عليه بمحكم أنه الأول: الحكم 

السابق.المرجمي )١( 
م. ١٤١٦الؤادئ الطعة اوثاتر.ييروت.، (دار ٢٣٧الروي)ص فتاوى )٢( 
•٣(.٣ الايضاح)ص نور شرح الفلاح مراني على الطحطاوى حاشية )٣( 
باحثفب الهثتس، حجر بن ٠^، بن محمد بن أحمد م: ( ٠٩٧٤- ٩ • )٩ الهتتمي حجر ابن )٤( 

علىالمحرنة الصواعق منها: محيرة، تماين، له بمكة. ومات الأزمر، في العالم تلقى عصري، 
عنالرءاع وكف الشافعية، فقه في الضهاج لشرح المحتاج وتحفة والزينة، والضلال البيع أمل 

(.٢٣٤)ا/ للزركلي الأعلام ٣.- الكأائر. اكراف والزواحرص ١^٤، آلات \تخ 
الولي،ثرتمجها بمغرم الولاية يشل من رفمنهم ومارته: ١( ٤ ٩ الأنام)ا/ مصالح في الأحكام نواعد )ه( 

•الأولياء' عن فضلا الأنثاء حق في يئرءلّ ليس الصّغيرة احثاب لأن حيلة؛ ومولا، 
(.٢٣٨)؛/ حجر لأبن التئرى الفقهية ١لفتاوى )٦( 
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فلاالمغيرة وأما منها، يتب لم ما فاسما الفاعل تجعل الواحدة الكبيرة أن العلم 
عليهاا،وداوم أصر إذا إلا فاسما تجعال4 

أهلهجران جواز على لف الاراتفق فمد هجره، يجوز أنه ١^^٠٠؛ الحكم 
إلوهوا ءؤوثُ ت تعالى فوله منها أدلة; يعدة لدلك، واستدلوا والفسق المعاصي 

.٤٠محمئيك ثم أييثآء من أش دون تن يعقم رما ألثار مثثآئأ فثمأ أثى 
الأة-ا\ا[((لآ،]مد:

أهلهجران في أصل مالك، بن كب قمة ت الطبري ررقال حجرت ابن قال 
انماصي«ص.

واللعنوالتكفير، التمسيق عن الآكلأم فيه كثر وقت، في بنا ))يجدر أنه إلا 
أنزلهمالش منازلهم الناس فتنزل الحق كلمة إلى نصغي أن النار، في والتخليد 

يفوتناغلوا الأحكام في نغلو ولا الدين، بأمر الاستهانة نبارك فلا الشؤع، إياها 
ولاياس، أو قنومحل إلى أحدا ندفع ولا متهاونا، متخئا فينا نربي فلا الحق، فيه 

كدللث،،أوآبقين، اقا، فأو كفاتا إلا الأخرين يرى لا إنسان، بناء فى نساهم 
موكولاوأمرهم صالحين كلهم الاس حلاله من يرى نمورا أحد في ننشئ ولا 
الصالحلف، الإلى الرجؤع من بد لا كان المؤلم الواقع هدا وأمام . ربهم. إلى 

النيرهير الشرعية النفلرة أن وأيقنوا ، أغوارها وسبروا التجربة، حاصوا الذين 
والأسخاصر،والأوصاع الأشياء، تقييم فير بها الاسترشاد دائما علينا 

فيهلسر، واصح شرعير أساس علؤر تقوم أن بد لا التي المستقبلية النفلرة وكللالث، 
.نمي_،(ار؛، لالآنهزام ولا محل للهوى 

(.١٢)•r/ الضوح لقا، )١( 
■٢ )ص فى ومرتكبها الكبائر انماقة الباحنخ )٢( 
(.٤٩٧الرى)*\/فح )٣( 
٧(.)ص المؤمتين ة عما أحكام )٤( 
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الدعوْ.في الظاهرة المنكرات بأصحاب الاستعانة حكم تالئا: ه
النزاع:محل حرير ت0 

بالدعوةيقوم أن الداعية صفات عنده اختلت لمن يجوز أنه في خلاف لا ~ ١ 
خرقهو المحتسب في العصمة باشتراهل القول أن الغزالي ذكر بل الفردية، 
دونهمعمن فضلا ذإص%>\أة عصمة لا إذ الاحتساب لباب وحم للاجماع 

نقمأن فيمكن الكتب مظلة تحت الجماعي الدعوي للعمل ية بالنأما — ٢ 
تقسمين إلى هرة ٧٥١١المنكرات بأصحاب الاستعانة 

 Hمديرفيه ليس فيما بهم الاستعانة الأول: لمم ا
ومقابلةفلهور فيها ليس التي المهمات بعض في بهم كالامتعانة ت ذلك صورة 

الإداؤية.الشؤون في أو الدعاق كتوصيل للجمهور؛ 
،لإحماع يا حائزة الدعرة في بهم الاستعانة فان الجملة في ت ذلك حكم 

:، لأمورأ وذللث، 
فرضعنهم يمقْل ولا الإسلام، من العاصي بفعل يخرجون لا أنهم أولا: 
الجهاد.

أنهه الني عن نت فقر الغزوات، في بهم يتعين كان و. الني أن ثانيا: 
الفاسق.وهو الماجر((لْ، بالرجل الدين مدا ليزيد الله ر)إن قال: 

(.٣١٢الدينللنزالي)آ/ ض إما، )١( 
•٢١٧رص الأسلاك الجهاد في الملجن بض الاستعانة حكم انفر: )٢( 
الكماريغزو أن الخمر لشارب راومل فقال؛ ( ٣١٣الدين)آ/ علوم إحياء في الغزالي الاحماع نقل )٣( 

مشتملةتزل لم الملمتن حنود إذ الإجماع حرقوا لا نالوا؛ فإن الكفر؟ من بالمع علتهم ويحتب 
ولاه الله رسول عمر في لا الغزو من يمنعوا ولم الأيتام وظالم الخمر وشارب والفاجر البر على 

الأوطار)نل وانغلر: الجهاد، من نوعا تعتبر والدعوْ القتال، في اصتعمالهم على اهد. بعدهء. 
للشوكانىي/؛ْآ(.

(.٢٥٥/YA)بيه ان فتاوى ; ينفلر )٤( 

•( ٣٠٦٢)يرقم ~ بر والالجهاد كتاب — البخاري رواه )٥( 

-٢٧٩ -



سئلوقد المالح، الرجل إتقان من أكثر العمل يتقن قد الفاسق الرجل أن يالهات 
والاحرفاجر، قوى أحدهما الغزو، في أميرين يكونان الرجلين عن أحمد الإمام 
وفجورهفقوته القوى الفاجر أما I فقال، يغزو؟ أيهما مع صعيف، صالح 

فيغزولمين، المعلى وصعقه ه لففصلاحه الضعيف الصالح وأما ه، نفعلى 
،.الفاجر١١القوى ْع 

معركةفي الجهاد في شارك حيث الثقفي محجن أبي قمة ذلك في يروى ومما 
الخمرأيثرب كان أنه مع القادسية 
عمالهقبول حث من أما منه، والاستفادة يه الاستعانة جواز حيث من وهذا 

فشيءآحرص.
له.تصدير فيه فيما استعماله الثاني" لقسم ا٠ 

الدعويةاللتاءات في لالجمهور ونصائح توجيهات ليلقي تقديمه ذلك؛ صورة 
فيهاالتي الدعوية المكتب منشورات في صورته وصع أو الشيايية، والتجمعات 

(.٢٥٤/ YA)اكاوى سرع )١( 
المحجن أبو لألكن ت فيه وحاء ٣( ٠ ١ )م ^هي الإسلام تاريخ (، ٥٧٥)ّ؟/ الطبري تارح ر؟(ينغلرت 
فاطالقتهسعد ولد أم فكلم راهم القادسية يرم لكن فلما سجنوه، أكثر فلما الخمر، ش يجلد يزال، 

فبقيصعد إليه فظر صليه، ويدق فشله رجل على يحمل يزال لا نجعل وسلاحا، فرصا وأعطته 
يخبروجعل سعد فجاء وتقيد، محجن أبو ورجمي هزمهم أن يلبثوا فلم الفارس؟ من ت ويقول يتعجب 

فيمحجن أبا تركت أني لولا أبلق فرس على رحلا الله بعث حتى ولقينا، لقينا ■ ويقول المرأة 
قيودهوحل يه فدعا له، وحكت محجن، لأبو إنه والله ت قالت شمائله، بعص أنها لظننت القيود 
لجلدكم،أدعها أن آنف كنت أبدا، أشربها لا والله ول فقال: لأنجالدكءاليىحمرأيدا، وقال: 

, Hjkjuيشربها فلم 
بالرجلالدين هذا لويد الله ءؤإن ه: محوله عند ( ٣٧٩٤)ه/ المصابيح ذكاة شرح المفاتيح مرقاة )٣( 

سوءبه عملا يكون وربما معصية، به يخلهل أو رياء يعمل ممن الفاسق أو النافق أي: • الفاجرو 
بياناستئناف أو اكاذين، تحت داخلة تكون أن يحمل والجمالة العافية، الله سأل الخاتمة، 
يأتمأو يوم أو يؤذن أو يتعلم أو أويعلم يدوس أو يصف س نظاثرْ ومن • اكانلن أحوال، لاختلاف 

لنظامصسا يكون مما كاسد وقعد فاسد لغرضي زاوية أو مدرسة أو مسجدا يبني كمن ■؛ ذلك وأمثال، 
المحرومين.جملة من وصاحبه الملمن، وقوام الدين 
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رأسيقل وص الممثل صورة توصع بحث الوالدين كبر معتن حلق على حث 
•>(١١ير/،رجل 

علىيدل ومما استعماله، يجوز لا أنه ~ أعلم والله ~ والأقرب ذلك؛ حكم 
ذلك:

•، فلغءرء«أ محكنا منكم رأى رامن و.■' قوله عموم الأول؛ الدلتل 
أفعالهعاليه ينكر أن، الفاسق هدا شاهر من على الواجس، أنا الامتشهاد: ووجه 

ذللثج.وغير غناء من فعلها في مستمرا زال ما التي 
عرالعلماء بعض بها استدل الش الاستدلالات لخائفج من الاستدلال وهدا 

الذيالإمام وراء المصلي لأنا يالفق؛ المتجاهر الفاسق إمامة صحة عدم 
يجوزفلا يقدر لم فإل، نة، للمخالفته الإمام على ينكر أن، عليه يجسإ نة اليخالف، 

.، المّجدر فى معه يبقى أن( له 
يجوزلا وغيرها والمغ.ارس الخوانلث، مثل الدينية الجهات ررفان، تيمية؛ ابن قال 

أووفعله. بقوله عليهم وتعديه للخلق بفللمه قه فكان، سواء فاسق فيها ينزل ألن( 
يجس(المربين هدين من كلأ فإرأ( الله. وبين بينه التي الله حقوق، يتعديه فقه 

٠٠ونحوهاالدينية الجهات فى يقرر أرأ( يجوز ؤ فكيفوعقوبته عاليه الإنكار 

نفعه.من أكبر صرره أئنا الئاُي؛ الدلتل 
ممابأكثر ليس الفاجر العالم يصلحه ما بألن( ~ الغزالي ذكر كما — ذللئ، وبئالن( 

الناسعلى راسياز بقوله: ذلالث١١ خهلورة نيهجت عود مابن وصح وقد ، دم يق
فتكوين(منتعلمه، ولا عالمه يومئد بالعلم ينتفع فالا القلوب ءل.و؛ة فيه تم،لح زمان( 

لهايوحد فلا الماء قهلر عليها ينزل الملح ذوات من ثاخ المثل ءلائهم قلوب 
فعندالأخرة على ؤإيثارها المنيا حب إلى العلماء قلوب مالمتن، إذا وذللث، عذوبة، 

.برقم)٨٧( الإيمان. محاب لم. مرواء ( ١> 
(.١٥بالقز)صر والمتجاهر الميتيع إمامة )٢( 
(.٥٦اوين)ا/ علوم إحتاء )٤( •٢(. الفتاوى)ام مجموع )٣( 
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فتخبركقلوبهم من الهدى مصابيح ؤيطفئ الحكمة سائح تعالى الله سلبها ذلك 
أحصبفما عمله في ظاهر والفجور بالسانه الله يخشى أنه تلقاه حين عالمهم 
رالقلوب(( أحدب وما يومئذ الألسن 

عنالعلم أتاهم ما بخير يزالوا لم الناس إن ررألأ ت يقول قه عمر وكان 
برأيهم،يهولون ارالذين ت قال الأصاغر؟ من المارك: لابن قيل ا<رآ،. أكابرهم 

علىحملناه ررفإن الشاطئ؛ قال . يمغيرا، فليس كبير عن يروى صغير فأما 
راومادوقوله: أرذلهم(( القوم نعتم ءوكان قوله• ؤيحتمله يالصناعة، العهد حدثان 

فانواحد، فيها فالمعنى أهله(( غير إلى الأمر أمني ءاذا وقوله: فاسقهم(( القبيلة 
الأحدايث،تقديم فان . . فيه، العهد القديم مالغ يبلغ لا بالشيء العهل■ الحديث 

غيرهمعلى الجهال تقديم باب من غيرهم، على 
هداارومثل المتون: العالم عن يتحدث وهو ~ المهودي الميد وقال 

عنفيصدك مفتوئا عالما وبينك بيني تجعل لا داود إلى الله أوحى • تجنبه يجب 
ءثادىاار٦،.على الهلرق حيأ أوكلن، محبتي 

يدعوبما عاملا الداعية كون وحوب على الدالة الموصى عموم الثالث،: الدليل 
ماإلأ لي—د أ0 عته أننن٩ءظم ءآ ق لغا,ل،ئم أذ ليد >ؤون\ تعالى: كقوله إليه، 

ؤأنتمقضثمأ رثنسول اي الناس أئ\ءمأون و. تعالى: وكقوله [ ٨٨ألآة زغود: أستثماه< 
أىأقه عند ممئا >ؤدءق\ر وقوله: [، ٤٤؛ ٥١١١]ال؛قنةت ا.اه أثلا ألكشث، يتلؤإ، 

(.٦١٥)آ(جاْعيانالخلموس)ا/ (. ٦٤الوين)ا/ )ا(إح؛ا،ءلوم 
(.٦١٢وكله)ا/ الخلم ياذ جامع )٣( 
>هه(.الأءتمامسض)آ/)؛(
أبوالدين نور t الشافعي المحني أحمد ين الله عيد بن علي هوت ه( ٩ ١ ١ — ٨٤٤)المهودي )٥( 

القاهرة.في ونشأ مصر( )بصعيد ممهود في ولد ومفيها. المنورة المدينة مؤرخ الحسن؛ 
وجواهرانمصعلمى، دار بأحبار الوفا وفاء كتبه من بها. وتوفى ه  ٨٧٣سنة المدينة واستوطن 

(.٣٠٧)٤; للزركلي الأعلام انفلر: والنسب. العلم ضل في العقدين 
١)l/ للمتاوي الصغير الجامع شرح القدير فنص )٦،  ٠٧.)
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٣٠[ الآمحت زالصف: ه ساورك\ لا ما يقوبأ 
رايجاءت محال ه التي أن محك زيد بن أسامة حديث من ررالصمصحين،ا وفي 
الحماريدور كما بها فيدور النار، في اقتابه فتندلق النار، في فيلقى القيامة يوم بالرجل 
عنوتنهانا بالمعروف تأمرنا كنت ألمت فلأن يا فيقولون ايار أمل عاليه فيجتمع برحاه، 

وآتيه(\ا،.الكر عن وأنهاكم ولاآتيه، بالمعروف آمركم كنت فيقول: المنكر؟ 
منإليه الناس يدعو يما عاملا يكون أن منه مهللوب الداعية أن الاستدلال: وجه 
إلىنمعوا يأن قبل عمله إلى ينفلرون الناس لأن عنه ينهى؛ عما منتهتا الخير، 
(٢)

المعاصيأهل تكريم أن ويما له، الكريم س نوعا تصديره في أن الرابع: الدليل 
الفقهاءنصوص جاءت فقد لها وتكثير العاصي على ؤإعانة إقرارها عن مع 

،•العاصي^ أهل تكريم ترك وهوت المعنى لهذا مؤكدة وفروعهم 
الفاسددرء وهو شرعي؛ لقصد تحقيق هو إنما العاصي أهل تكريم وترك 
الإسادمعلى تعودان لمفدتين مفلنة تكريمهم إن إذ التكريم، هدا على المنترتبة 

لضرر؛يا 

أهلفي يعتقدون حيث التكريم، هدا إلى والعامة الجهال التفات الأولى: 
غيرهم.عليه مما حير عليه هم ما وأن الناس أفضل أنهم المعاصي 
عليهاوالاستمرار معصيته على للمحاصي تحريقا التكريم هدا في أن الثاني: 
تقدمفيه منهما كلأ أن يجامع الصالة، إمامة على القياس الخامس: الدليل 

له.الناس متايحة مع للناس وتصدر 

(.٢٩٨٩الزسوالرئئق.برقم)لم.تحاب: وم(، ٣٢٦٧قم)الخلق.بر بدء )ا(رواْاوخ1ري.ئاب: 
(.)١٣العدد الإملامحية، البحوث مجلة القرنان، صالح للشح الله، إلى الدعوة ت يحث،)آ(
■٢١ ١٢رصي للأّالآس الفته في التكريم أحكام يفلر: )٣( 
(.١٢•)ص الأسلامي الفقه في التكريم أحكام يفلر: )٤( 
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بعضهمنص بل في الفاسق إمامة كراهية على الفقهاءرا، أجمع وئد 
.الصلاة يبطلان بعضهم زاد بل ،، صحتها١ عدم على 

معللإمامة تقديمهم تحريم وهو فتهم الأقوال أوسط أن الإسلام سخ وبين 
منبل صلاتهم يطلان أحل من ليس الإمامة من منعهم وأن غيره، على القدرة 

أجلالإنلكرض(لْ،•
إليهايتقدم أن ينبغي لا عفليم وعمل شريف، منصب الصلاة ررإمامة لأن وذلك 

اللهرحمه أحمد الإمام قال . ٠^٦، بها تليق لا التي الصفات عن منزها يكون من إلا 
الدينوأهل خيارهم يقدموا أن ت الملمين على الواجب الحق ررومن • تعالى 

جاءوقد ؤيراقبونه، الله يخافون الذين بالله الحالم وأهل منهم، والفضل 
مفالا(((لتما،.في يزالوالم منه هوأفضل من وخلفه رجل بالقوم أم »إذاالحديث: 

أناقتضى ذللث، أجل ومن واقتداء اتياع منزلة الإمامة أن الماوردى بين وقد 
وحنالدين صحة أهمها ومن فيها المعتبرة الأوصاف، كامل متحملها يكون 

قياديمنمب الإمامة منصت، أن إلى الدائمة اللجنة أثارت وقد . الاعتقاد 
المسوقأا'،.أهل عنه يعزل وأن الصلاح أهل يتولاه أن ينغى 

أنهاوأما له عدالة لا من خلف الجماعة صحة قي هو إنما النزلع محل أن ١اواءلم ت الشركاتي قال ( ١ ) 
(.١٩٦نلالأرطار)م البحر. في كما ذلك في خلاف فلا عرومة 

=المجمؤع انظرن والشافعية، ( ٤٠)\/ للسرخسي المسوءل انفلرت الحنفية، مذهب وهو )٢( 
.*امكروهة لكنها مة مجحر ليت صحيحة لفاسق ١ اء ور ة لصاد ا ت بنا أصحا قال  ١٠فيه وجاء (، ٢٥٣ة/ ) =

منتهىشرح ت انفلر والحنابلة، (، ٢٣٨)؟/ للقرافي الذخيرة انقلرت المالكية، مذهب وهو )٣( 
(.٢٧٢)ا/ الإرادات 

(.٣٤٣اكاوى)مآ/ مجموع )ه(؛نظر: (. ٢٣٨)y/ للقرافي الذخترة انظر: )٤( 
(.٣٨)ص أحمد للإمام الصالة )٧( ١(. )ص بالفق والمتجاهر المبتلع إمامة )٦( 
(.٣٥٢)آ/ اعيرشاوردي الحاوي ينظر: )٨( 
حرام،اللحية حلق بأن: فأجابت اللحية حالق إمامة عن ( ٣٧٣)U/ الدانمة اللجنة سئيتؤ فقد )٩( 

فيكان إذا ذلك كد وينا عليه، والإنكار حالقها، نصح فيجب الكبائر، من حلقها على والإصرار 
تحدث=ولم ذلك تيسر إن عزله وجب، ينتصح، ولم لمسجد إماما كان إن هذ.ا وعلى قتالي، مركز 
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وفدكمفإنهم ختاركم، فلتومكم صلاتكم تقل أن سركم ءإن ت لأثر ا قي حاء قد ل
•ربكمءرا، ومحن محنكم فتما 

فيكما الأذان المسقة تولي من ه )حذر فقد الإمامة مثل الأذان أن وبما 
مؤ.سو)'ا'(،)مأ(ِضامن ))الإمام حديث: 

 Hأموررأ،:الأذان أو للإمامة الخيل غير تقديم من التحذير هذا سب و
الواجبأن ْع عليه، الإنكار بعدم فسقه على له إقرارا ذلك في أن الأول؛ الأم 

.وهجره عليه الإنكار هو 

أنأجل من ليس الإمامة من الفجور صاحسا مغ أن الإسلام شتح بين وقد 
ليتتهيهجر0 الإنكار مراتب وأقل عليه، المنكر إنكار أحل هن بل فاسدة، صلاته 

فجورا،.عن 
للامامةتقديمه يعدم إهانته الواجب أن ْع ، له تعفلينا ذللثإ محي أن الثانيت الأم 

بالديناهتمامه لعدم 
البأنه تقديمه كراهة عللوا ففد الفاسق ®وأما I تعالى الله رحمه عابدين ابن قال 

،سرعا إهاتته عليهم وحب ومحي ، تعثليمه للامامة تقديمه محي وبأن ، دينه لأمر يهتم 
بهمبملي أن ثومن لا فإنه العلة، تزول لا غيره من أعلم كان إذا أنه يخفى ولا 

إنعليه وإنكارا له نحرا ا ذلك له تيسر من على الصلاح أهل من غيره وراء الصلاة وجب وإلا فتنة، 
لمصلحةتحقيما وراءه، الصلاة شرعت غيره وراء الصلاة يتيسر لم ؤإن فتنة، ذلك عر يترتب لم 

.الضررين لأحف وارتكاتا للفتنة، درءا وراءه، صلي فتنة، حدوث غيره وراء خيف وإن ، الجماعة 
فيالألباني وصعقه ، ( ٤  ١٩٨ ) برتم مرفوعا الغنوي مرثل ترجمة في المستدرك في الحاكم أحرجه ( ١ ) 

(.١٨٢٣)برقم الضعيفة السلسلة 
(.٠١٧)يرقم الصلاة.داود.كتاب! أبو رواه )٢( 
(.١٢٦بالقرآن)٨; القرآن فيإبماح  0U\أصواء )٣( 

)ة(يفلر

)ه(ينفلر

يطر)٦( 

(.١٠بالمعصية()صر المجاهر وأذان إمامة بحث)حكم 
(.٣٤٣/Ur)الخاوي مجموع 

.١١٥رص الحنفي المصري لاشربلألي الإيضاح نور شرح الفلاح ٌرافى 
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حال١١يكل إمامته تكرم كالمبتيع فهو طهارة بغير 
اكزير.باب من أنه الثالث: الأم 

عنينتهي بحيث ولغيره، له فائدة يه يحصل الإمامة عن عزله أن فرص لو ارإذ 
الممزيرباب من هذا ويكون متوجها، ذلك من متعه لكان غيره ؤينزحر المعصية 

أنروى ففد شرعا، ماخ الولايات عن بالعزل والتعزير الولايات، عن بالعزل 
وهذه. الإمام فعزل الإمام من وكانت المسجد ملة في نخامة رأى الني. 

ذلكا^٣،.أشبه وئ والوظائف الولأات عن العزل في أصل العقوبة 
الله؟سبيل عن يصد ممن الشخص هذا يمتع من يعتبر هل تنبيه: 

متعهمفي أن ؤيفلن للدعوة التصدر من هؤلاء أمثال مغ من البعض يتحرج قد 
لتنقيةالواجب، هو هذا يل ذللئ،، من حرج لا أنه والصحيح الله، سبيل عن صدا 

الدعوة.

يغيرفاحشا لحنا فيه ويلحن القرأن يقرأ رجل عن ثقبمؤ: الملاح ابن مثل وقد 
يزعمذللئ، عن بمتهي فلا ذللث، عن ؤينهى الأجر بقراءته ت، ؤيهللفاحشا تغييتا معانيه 

بمدرمن على يجب وهل ناهيه؟ يأثم وهل التلاوة؟ في الأجر له فهل آثم ناهيه أن 
لا؟أم نللث، من يمنعه أن منعه على 

يانم،لا فإنه ناهيه وأما بذللث،، آثم أنه الطريقة بهذه يقرأ من بان تمحك: فاجاب 
علىيقدر الذي القدر منه يصصح أن وطريقه ذللئ، من منعه القادر على ؤيجب، 

،.أءلم١٤والله ويكرره تصحيحه 

(.٥٦٠/ ١ ) المحتار( )رد •ءاُدين ابن وحاشية المختار الدر ( ١ ) 

محوئا،أم رحلا !، ١١١٠ولففله؛ (، ٤٨١)برقم المسجد( قي البزاق )كراهية باب في داود، أبو رواه )٢( 
بعدفأراد ، لكمء بملي ءلأ مغ حين س الله رسول فقال ، ينظر الله ورسول ، القبلة في محمق 

تفقال ، الله لرسول ذلك فدكر ، ^^ الله رسول بقول وأخبروه فمنعوه لهم يصلي أن ذلك 
صححأو حسن الحديث أن الألباني وذكر ء ورسوله الله آذيت ءانك ت قال أنه حسمتا و، 

(.٧٠٥)Y/ والختاب المنة فقه فى انمناب الثمر ممابه: في ذكرها لشواهد 
(.٢٥٠)ا/ الصلاح ابن فتاوى يفلر: )٤( (. ١٢ءيمين).م لابن المفتوح اuب لقاء )٣( 
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غيره.وحوي عدم عند الدعوة ق بالمبتدع الأستعاص الثالث: المحلف .
أثارتوقد المعتقد، سليم هو يمن فتها يستعان أن الدعوْ في الأصل إن 

ذلكل١،.إر ١^١٧٠ اللائحة 
المعتمد،سليم على البيعت ءا>ب تقديم عدم كدللث، الممررة الأصول ومن 

فيالحال هو كما المعتمد سليم هو من وجود يتعذر فد الأحوال بعض في أته إلا 
الاستعانةحكم حول الهلالم_، هذا في الحديث، حاء ولهذا الجنيات؛ بعض 

يالبتيع.

والعدلالمدق بأهل يتعين أن أمر ولي كل على يجب، ®فلهذا ت تيمية ابن قال 
يؤيدالله فان وحللم؛ كذب فيه كان ؤإن فالأمثل بالأمثل استعان ذللث، تعذر ؤإذا 
المدور.فحل هو إنما والواجب لهم حلاق لا وبأقوام الفاجر يالرجل الدين هذا 
تلكوهويجدفي عصابة قلدرجلاعلى امن ت بن أوعمر ه الّمح، قال وند 

.٢٢١المؤمنين((وحان رسوله؛ وخان الله؛ خان فقد هته لله أرضى هو من العصابة 
حيرفيفعل كامل يوجد لا أنه والغالب، الوجود من الأرضي هو إنما فالواجب، 

الثرين«رم.شر ؤيدفع الخيرين 
الاعتمادأهل على وتقديمه توةير0 يعني لا بالمتيع الاستعانة مجرد إن تحيهت 
وقرمن وأن الجملة في البيع أهل توقير عدم على السالف، علماء أكد فمد السليم، 
الإسلام.هدم على أعان فمد ؛دعة صاحبخ 

الدعة.تعريض أولا؛ 

الشيءابتداء حادهما أ أصلازت والعين والدال ررالباء فارس؛ ابن قال لغة؛ 
عنلا ابتدأته إذا : فعلا أو نولا الشيء أبدعت، كقولهمI مثال، عن لا وصنعه 

العاشرة.المادة )١( 

منرجلا امصمل ص وس: ٧( • ٢٣)برثم ١( • ٤ )؛/ التورك ني الحاكم .رفوئا: رواء )٢( 
يخرجاه.ولم الإستاد صحيح حدث هدا ت وقال  ٠٠عمابة..

(.٦٧/ YA)الفتاوى هجمرع )٣( 
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تالركي فلأن ابتيع ت تقول والعرب والأرض• موات البدع والله مثال. مابق 
ننذعأ َكت ء جؤ تعالى: الله نال الأمر. هذا في ينع وفلان امتشطه. إذا 

•أودرارا، كنت ما أي؛ الآلآآ[، لىف:ألئثليه<
الشرعة،تضاهى مخترعة، الدين فى ®طريقة بأنها: الئاطى عرفها فقد فرعا: 

ّسحانه«لآ،بلله التعبد ز المبالغة عليها بالسلوك يقصد 

بالمبتدع.الاسعافة حكم تانيا: 

وندالدعوة، أمور فى بهم الاستعانة عدم هو الأصل ت الإجمالي الحكم — أ ه 
تقامالي الأحكام حملة من أن البيع أهل عن حديثه عند ،، Svالشاطئ صرح 
يكونونولا روايتهم، ولا ثءا؛-تهم، تقل فلا الجملة، على ®تجريحهم ت عليهم 

بل. .؛ؤهيابة® أو إمامة من العدالة مناصب، ش ينصبون ولا قفاة، ولا ولاة 
ؤإحنانهمؤإذلالهم اليع أهل ®بقهر القول على الاتفاق ، المابوني حكي 

اللهإلى والتقرب ومعاشرتهم، مصاحبتهم ومن مهم والتباعد ؤإقمائهم ؤإبعادهم 
،•جرتهم٠٠أ ومها يمجايتهم قك 

والتيالبدعة، في المبتيع أوقعت، الي الأسباب نعرف محدما حلثا ذللث، ؤيفلهر 
فإذاالثميع. على ارأي وتقا-يم والهوى والتقليد والغلو الجهل • أهمها من 

الجملة.في يه الاستعانة م عله هو فالأحرى الأمور هنا٥ لل.يه المثتيع أن علمنا 

يبر(.)مرق ( ٢٠٩>ا(.قايصاس)ا/ 
ابق)ا/'أ-م(.الانرجع )٣( (. ٤٧لالشاطي)ا/ )آأ(الأءممام 

أبوإسعاءٍل، بن أحمد بن الرحمن ب. بن ا.ماءل : مو ع( ٤ ٤ ٩ —  ٣٧٣)الصابوني ضان أبر )٤( 
فلاالإسلام، بمخ غيها السنت أهل لمه خراسان. بلاد في الحدث أعل مةا-م ٠ المابوني عثمان 
واصعW اللهجة فصح ولكن نيسابور. ش ومات ولد غيره. ~ اللفظة س0 إطلاقهم عند — يعنون 

السالمخعقيدة ت كتاب له . العريية إحالته الفارسة يجيد والتفسير، بالحدث عارفا العلم، 
(.٣١٧للزركلي)ا/ الأعلام انظر: الأصول. في رالفصول 

(.٥٣١ )ص للصابوني الحدث، وأصحاب اللف عقيدة )٥( 
(.٣٠)ص والفقهية الأصولية وقواعدها البدعة صوايئل ينفلر: للثومحع )٦( 
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والمسألةالإجمال من نؤع الصوص من مبق ونما اك٠صيليت الحكم — ب ه
اكاJة١المواحي في استل من نؤع إلى تحتاج 

بدعنته.وحقيقة المثتتيع ناحية من الأولى؛ 
ومحلبيعتيا.الوفليفة ناحية من الثانيةت 

المدعو.ناحية من الثاكة; 

بدعنته.وحقيقة المبتتيع ناحية من ولأت أ٥ 
يحسبيتفاوت الحريم ولكن محرمة، والاعتقادات العبادات يي *البيع إن 
أصحابها،إلى نقرتا بالقبور كالهلواف صراح؛ كفر هو ما فنها الثدعق، نوعية 

غلاةوكمقالأت بهم■ والاستغاثة أصحابها ودعاء لها، والدور الذيائح وتقويم 
والصلاةالقبور على كالبناء الشرك؛ وسائل من هو ما ومنها والمعتزلة، الجهمية 
فيوالمرحئة والقدرية الخوارج كيدعة اعتقادي فق هو ما ومنها ءنال.ها، والدعاع 
الشتلكا.ءة معصية هو ما ومنها الشرعية، للأدلة ، الخالقواعتقادهم أقوالهم 

الجماع*لشهوة قطع بقصد والخماء الشص، في قائما والصيام 
وكدللث،ذللثح. مادون ومنها الكفرة البيع منها تتفاوت، البيع أن يتبين وبهيا 
•تيمية ابن قال لبيعته. الداعية غير ومنهم الداعية ضنهم متفاوتون الب؛تالءة 

النكرأظهر الداعية فإن الداعية وغير الداعية بين الأئمة جمهور فرق ارولهدا 
ينكرلا فهن.ا ب، يالينأسئ من بمنزلة فإنه الساكنتج بخالف، عاليه الإنكار فاستحق 

فلمأءلنت< إذا ولكن صاحبها إلا تضر لم حفيت، إذا الخليقة فان الذلاهر في عليه 
إلىمرايرهم وتوكل علانيتهم منهم تقبل التافقون كان ولهدا العامة؛ صرت تنكر 
الكفرءرأظهر من بخلاف تعار الله 

وزدتالأوليين، الناحيتين ذكر فقد ( ٤٠٦)ص الإسلامي الفقه في لمين الميغير الاصتعانة انظر; )١( 
•)نايف( بالبحث لصلتها الثالثة الناحية 

(.٢٣)العدد الإملامية، البحوث مجلة الفوران، صالح للشخ وأحكامها، أنواعها البدعة ت يحث )٢( 
(.٣٤٢; ٢٣الختاوى)مجموع )٣( 
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بهامحئفوى الماطل أهل من كمحر بها ينقهبع فإنه والرأي الكلام أهل من كير يدكرها 
والخيرمنها أبهلل فغيرها بامحللة ها نففي كانت ؤإن الحق أهل من كثير قلوب 
وقدمنه. حير هو ما إلى عليه كانوا مما ينتقلون أقوام يها فينتفع درجات والشر 
الكفاربادئ إلى وغيرهم والجهمية الرافضة من السالمين: ميتدعف من كثير ذهب 

منحير وهو متدعين لمين موصاروا بدلك وانتفعوا كثير حلق يديه على فاسلم 
والترهيبالترغيب في الضعيفة الأحاديث من كثير وكذلك . . . كفارايكونوا أن 

كانوامما حير إلى بها فينتقلون أقوام يسمعها قد والقصص والأحكام والفضائل 
وت١كميلهاالممالح بتحصيل الرمل بعث تعالى والله . . كدباكانت ؤإن عليه 

نخصكل ونقل الإمكان، بغاية الخلق دعا والنبي وتقليلها المفاسد وتعطل 
الوئز ؤلتؤئيم حماؤأ ^١ دنبمت الإمكان>اؤوللإا يحب عليه كان مما حير إلى 

ببدعق؛و؛دءة بباطل طلا يا يردون المتكلمين وأكثر [. ١٩الآ؛؛ت زالأ-ءئاف:  ٠٤ا.ا يظامن 
فيصيرلمن المبثاطل الكتان وأهل المثركين من الكفار باطل يردون قي. لكن 

الرافضةكبدعة الذلاهرة البيع يرد من هؤلاء من وأحص مبتدعا ملما الكافر 
الالسنة أهل بدعة وهى منها أحف ييدعة 
لهميحمد مما هو الغليغلة البيع أهل على الخفيفة البيع أهل رد أن فهبمؤ بين بل 
قبلواإنما والأثعرية والكرامة الكلأبية مثل الإثبات أهل متكلمة رروكدلك فقال: 

المانعإثبات من الإيمان أصول من أثبتوه بما الأمة عموم إلى وامتحمدوا واتبعوا 
تناقصوبيان الكتاب وأهل المشركين من الكفار على والرد النبوة ؤإثبات وصفاته 

والقدؤيةوالرافضة والعتولة؛ الجهمية على ردوه بما امتحمدوا وكذلك حججهم 
'•نوعان فحناتهم والجماعة. المنة أهل فيها يخالفون التي المقالات أنواع من 
ببيانوالحديث المنة حالف من على الرد ؤإما والحديث. المنة أهل موافقة إما 

حججهم٠٠^٢،•تناقص 
وذللئ،واحدا؛ حكما المسألة تعطى أن يمكن لا فإنه ت الشيم هذا بجان بمد وه 

(.٩٥مرجعّايق)*آآ/ )١( 
(.١٢اكاوى)أ/ مجموع )٢١( 
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-اطم والد - الأزب لخل ولهدا والآّام، والأشخاص الأحوال لأخلاق 
دعوته.من والضرر الماد ء يانتفا بالمتيع الاستعانة حكم يريهل أن 

علىكان مواء صررا، أو ادا حمالمجال هذا قي يه الاستعانة في أن تحقق فإذا 
يهمالاستعانة تحريم البهوبي علق وقد حسد. يجوز فلا المدعو على أو الل.ءوة 
فيكالرافضة الأهواء ياهل لم متعين يأن راؤيحرم فقال! متهم الغرر بوجود 

صررا،أعفلم لأنه ذلك؛ وغير وكتاية وعماله غرو من لمين المأمور من شيء 
والنصارىءلاليهود بخلاف دعاء، لكونهم 

الذيبالفساد ذلك وعلل يالنصيرية؛ الاستعانة جواز يعدم الإسلام شخ وأش 
وحصونهمالمسالمين ثغور في هؤلاء مثل استخدام رروأما ت فقال منهم، سيحصل 

أغشفإنهم الغنم لرعي الذئاب، يستخدم من بمنزلة الكيائر أكبر من فهو جنودهم أو 
.■ والدولة. الملة اد فعلى الناI،_ وأحرصن الأمور ولولا0 لم.ّن للمالنامن 

ثمقي استخاّامهم وعدم المقاتلة دواؤين من قلعهم الأمور ولاة على والواجب 
أشد«ر^ؤالثغر في وصررهم تغر غتر في ولا 

صرحوقد بذلك، باس فلا بهم الاستعانة من صرر هناك يكن لم إذا أما 
صررعليهّا ترتب، إذا إلا البلع يأهمل الامتعانة بجواز شير عثمان محمل. الا.كتورت 
)٣(

•سرم 

الحالة:هذه في بهم الامحمانة جواز أدلة من وه 
الفامفيزل؛،.على القياس - ١ 
وجوبمن المسيين على ما وعليهم للمسيين ما لهم مسلمون أنهم ~ ٢ 

الإّلأمرْ،.دار عن والوفاع الجهاد 

(.٦٣)■Y/للهوتي القاع كثاف )١( 
(.٤٧٦)ص تيمية لأبن المصرية ألفتاوى مختصر )٢( 
.٢( ٠ )ص الإسلامي الجهاد في السالمين بغير الاستعانة حكم )٣( 
السابق.المرجمر )٤( 
.٢( ٠ )ص الإسلامي الجهاد في الملمين بغثر الاستعانة حكم )٥( 
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الملاحابن إن بل ، يإطلأقاال المبتيع رواية يردوا لم المحدثض أكثر ررأن — ٣
الحديث،أئمة عن للشاع عد ما رريعيد قول بأنه بإطلاق روايته برد القول وصف 

الدعاة((لآ،.غير المتدعة عن بالرواية طافحة كتبهم فان 
المتيعرواية قبول في العلماء لخلاف ذكره بعد شاكر أحمد الشيخ وعلق 

وأمانتهالراوي، بصدق الرواية في والعبرة نغلرية، كلها الأقوال اروهده I بهوله 
للثقةموصعا البيع أهل من كثيرا يرى الرواة لأحوال والمتع وحلقه• ؛ا-ينه 

)شيعيآ.' تغاو_، ض أبان ترحمة في الميزان في الن>هثي قال وليلك والاطمئنان؛ 
أحمدعن توثيقه ونقل عته( بل وعليه صدقه، فلنا صد،وق، لكنه ، حلل• 

.وءيرْاأ 

توليتهبين ؤيوازن بقدرها الأمور يقدر أن الأمر لولي ررينبغي أنه الخلاصة• وه 
أهلإذلال أو وتقويتهم، البيع أهل تعرير توليته على يترتب كان فإن وعدمها، 

منيمكنهم أن عنال.ود الأمر لولي ينغي لا فإنه ذلك نحو أو مشاعرهم وجرح المنة 
فلاالكفرة البدعة أما صاحبها، يكفر لا التي البيع في ذلك جاز ؤإلأ الوظائف 

٤(. ٠٧)ص الطرفي الإسلأس.هماواك الفقه في المسامن بغير الاستعانة )١( 
٥(,الأسال)ا/ ميزان )٣( (. ١١٥)ص الصلاح ابن مقدمة )٢( 
قيل:فإن ١١بقوله: الذمي ذلك بين كما الكامل، الرقص لدرجة يصل لا الذي التشيع هو والمراد )٤( 

أنوجوابه بدعة؟ صاحب وهر عدلا يكون فكيف والإتقان العدالة الثقة وحد محبتيع توثيق _؛؛؛ كيف 
التابعينفي كثير فهذا تحرق ولا غلو باد كالتشح أو التشح كغلو صغرى فيدعة بين صر على البدعة 

وهذ0النبوية الاثار من حمالة لذهب هؤلاء حديث رد غلو والصدق والولع الدين *ع وأتباعهم 
إلى)والدعاء وعمر يكر أبي على والحمل فته والغلو الكامل كالرفُض كبرى بدعة ثم بينة ممدة 

ولاصاديا رجلا الضرب هذا في الأن أستحضر فاد وأيصا كرامة ولا حديثهم يقبل لا فهؤلاء ذلك 
فالشيعيوكاد حاثا حاله هذا من يقبل فكيف دثارهم والفاق والتقية شعارهم الكذب بل مجأموئا 
عاباحارب محمن و٠لاتفة وطلحة والزبير عثمان في تكلم من هو وعرفهم لفج الزمان في الغالي 
منوتبرأ السادة هؤلاء كفر الذي هو وعرفنا زماننا في والغالي لبهم وتعرض عنه تعال الله رصي 

٥(.)ا/ الاعتدال ميزان مفترء صال فهذا أيقنا السحين 
(.١٦٣)صى شاكر محمود أحمد للشيخ الحثيث الباعث )٥( 
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١،اشاقا توليته تجوز 
الدع:بامل الامصانة عد يم،راعاتها اكي اكوابط أهم س وه 

توقترهمإلى بهم الاستعانة تودي ألا ~ ١ 
محمدسأل فقد بهم، لمين المعوام اغترار إلى بهم الاستعانة تولى ألا ~ ٢ 

ولامشركان، وهما والنصارى باليهود أستعان ت أحمد الإمام المروذي أحمد ابن 
بهميغتر لا وأولئك الملمون بهم يغتر بني يا ممال؛ ؛الجهمي؟ يستعان 

اوسلمونم.
أنأو الدعوة، يخدم معين أمر في كتميزهم بهم؛ للاسعاتة الحاجة وحول — ٣ 
غيره.يجيدها لا أحرى للغة والترجمة التحدث يجيل الميتدجة أحد يكون 

مهآ— هبمجم 

٤( ٠٧الفقه)ص في المسالمين بغير الاستهانة )١( 
(.١٠١لالثاطي)ا/ الاممام )آ(ّطر: 

(.٢٠٦)\ا المرب والمح المءي؛ن الاداب )٣( 
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وغيرها.الرحمة ق الدعوة ق الكافر استخدام الرابع: المطلب .
بأنهابأدى، للملمين يتعرضون لا الدين المسالمين الكفار مع العائقة م تت

ومنسالمة، علاقات معهم المسلون يقيم أن من مانع لا وأنه سلمية، علاقة 
أوبالمال ت تكون أن إما الاستعانة وهذه الحياة، نواحي ش بهم الاستعانة ذلك 

والمشورةالرأي بأحد أو بالرحال 
الدعوةأن وبما الجهادا فى بالكفار )الاستعانة مسالة عن الفقهاء تحدث وقد 

منجزء هو الذي ، بالمعرو؛الأمر قيامه في ثبرمة ابن قال كما الجهاد من نهمع 
هداأ،مثل المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر رروأرى ت الجهاد على الدعوة 

ؤإحمادالحق كلمة اعادء من بينهما ما ®لجامع وذللث، الجهاد، حكم في أنه • أي 
اواْلل«ص.كلخة

بجملتهالخلاف ينقل أن يصح فلا ولهدا بينهما، ظاهرا فرقا هناك أن إلا 
تالتوفيق وبالله ~ فاقول أحرى جهة من المسألة أطرح أن سأحاول ولهذا ، هنال 

Iقسمين إلى الدعوية الأعمال م تنق
الإسلام.فيها يشترط أعمال ~ ١ 
الإسلام.فيها يشترط لا أعمال - ٢ 

وهوالعمالة، يتقلد أن يصح 'رمن ت الماوردي يقول كما التقسيم هذا ومحايهل 
اجتتهادإلى )تفتقر( تفويض عمالة كانت، فإن بأمانته، ووثق بكفايته استقرأ من 

لمفيها للعامل اجتهاد لا تنفيذ عمالة كانت، ؤإن والإسادم؛ الحرية فيها روعي 

(.٢٥٧)ص الأسلاص الفف في الملمن بض الاسعانة اننلر: )١( 
آكتاذ؛ءل الموينمج محؤض أليآ ولتأتنا ثاب شبرمة، ابن عن سفيان عن البخاري.عالقا، رواه )٢( 

(.٤٦٥٢)برقم [، ٦٠]الأنفال: 
(.٣١٢)A/ حجر لابن )م(فحالري 

(.٥٩رص بالدعوة المعلقة الفقهية الأحكام انفلر الأفاضل، الباحثين يعفى ذهن، كما )٤( 
(.٢٢٣رص الإسلامي الفف م اسين ض نعانة الأّانفلر: ره(
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ضابطهو بل إطلاقه على ليس الفايهل وهذا ، والإر|لأم((ل الحرية إلى يفتقر 

تحريمإلى ذهبوا حيث المسألة هذه في المالكية قول يوافق التقسيم وهذا 
حرمراو ت الجليل منح ففي . غيرها بخلاف والزحف ا الصففي بالكافر الامحتعانة 

أوهدم أو كحفر لنا منه لخدمة إلا . والزحف. الصف في بمشرك استعانة علينا 
فيمشاركته ءالأن وذلك . فتها٠٠ يه الاستعانة تحرم فلا صنعة أو بمتجتيق رمي 

.، الكبيرا،ل الخطر ذاك فيها فليس حفره، و خدمته أما خطرا، ثب تقد الصف 
إن— كالترجمة الدعوة، مصلحة على توثر قد الي الاستعانة رربين يفرق هدا فعلى 

علىالمؤئرة غير الاستعانة بين و — لمين الممن يعده سيراحعه من هناك يكن لم 
يجوزا؛الثانية في و يجوز، لا توثر فالتي؛ التوصيل. كمثال مصلحتتها 

الإسلام.فيها ضرط التي الدعوية الأعمال ولا: أه 
عد؟لأن لما؛ معاملها كون فيها يشترط التي الأعمال هي الأعمال وهذه 

اللهقال بالكفار، الاستعانة يجوز فلا ولهذا الد،عوة على سلبا سيوئر إسلامه 
 :،^uU- هis  لأ تن'ء ^ قفأ ك :١تيأ ip% م'ئ، ه;^/٢

َفمإن ١'§؛^، م بما ق ألإز صئ.ورم ثغق وما آيواههم يى آلسناء دن مد 
أنالمومتينر تعالى الله ررفنهى ت الجصاصر؛قال [. ١١٨الآبم ]ألبم>ان؛ثتلوث.ه 

خواصيفي، بهم يستعينوا وأن المومنينر، دون من، ؛هتانة الكفرأهل، يتنخن.وا 
٠٠أمورهم 

(•٣١* لاماوردي)ص لطاب الالأحكام )١( 
الأممغياث في الجويتي عيه رد وقد والولايات الوظائف محياق في الماوردي ذكره الضابط هدا )٢( 

السياق)الباحث(.عن منزوعا ذكرنه هنا لكني (، ١١٤)ص 
(.١٠١خليل)م/ مختصر نرح الجليل مح )٣( 
(.٥٩رص بالدعوة انملقة الفقهية الأحكام )٤( 
(.٤٦للجماص)٦! القران أحكام )٦( السابق. المرجع )٠( 
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أطها:وس 0

الدين.الناس >عاليم ني بالكفار يستعان أن يجوز فلا الشرعؤب: العلم آعليم ~ ١ 
لنفإنهم فيء، عن الكتاب أهل نالوا »لأ ه: قال قال: ه جابر فعن 
فكلوابحق فخروكم ئيء عن تالوهم ،الأ آتم: لفظ وفي ضلوا..،( وقئ يهدوكم 

به،(لا،.فصدقوا أوبباطل به، 

التعلمفإن ديني، أمر عن الكتاب أهل موال يجوز لا كان ررإذا أنه الشاهد: وجه 
،.اوسؤالاال مثل منهم أحدها أو الشرعية العلوم في التألق وطلبهم يدهم على 

والعاملين.الحمل على الإدارة يتولى كأن الملمين: على الولاية ~ ٢ 
[.١٤١ -ق،،; ]١!؛شيلا٤٠ ألومحف و لأكفون اثن بمتن الله: فال وقد 

فيأبقى الحمال من أحدا أن أعلمن رالأ عماله: إلى ءبد.العزيز بن حممر وكتب 
كمحوأءم.الهم محو فإن به، نكلت إلا الإسلام دين غير على متصرقا رحلا عمله 

،.واكغارا<ل الدل من بها الله حصهم التي منزلتهم وأنزلوهم دينهم، 
ومكانتهمالتكتاب، الضاري بخيانة الإسلام ملوك علم ولو  ٠٠القيم؛ ابن ونال 

ذللق،في وسعيهم وأهله، الإسلام يستأصلوا أن وتمنيهم الإسلام، أعداء الفرتج 
الأءمالااأ؛،ؤوتقليدهم تقريبهم عن ذللت، لثناهم الإمكان، بجهد 
وأحكامه.الدين ترجمة — ٣ 

............واJالكيةل٦،، الحنفيةلْ،، الأربعة: اوانام< اتفقن، وتد 

يبصعقه، إر محققه وأثار ( ١٥١٥و)٦ ( ١٤ ١٦٣ ) برنم الرسالة( )هلعة أحمد الإمام رواه ( ١ ) 
مجي-،أن ت القول ■وجملة ت ( ٣٧)٦/ الغليل إرواء قي الألباني وقال سعيد، بن مجالي صعق 

حفظقد سميد ين مجالي أن عر يدل لمما المتقاربة والألفاظ المتباينة، الملرق هدْ ر الحديحج 
.حسناار حدي،ثا تقدير أتل عر فهو الحدينآ 

(•٢٧٩)ص الأسلاص الفقه في المملمن بغر الامتعانة )٢( 
(.١٨•ازض)ص انرجع )٤( (. ٢١٣اشم)ص لأبن الوئ أعل أحكام )٣( 
)A/خلل لمختمر والإممل التاج )٦( (. ٨٩مخي)\-\ا المرط. )0( 
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الدلالةواضح وهو ، كاب( على يهود آمن ْا والله ءاني ه: قوله الشاهد: وجه 
•بلغتهم يكسونه لما اليهود ترجمة في يثق لم ه أنه في 

حابيترجح ؤإنما والكذب للمدق محتمل الخبر نفس أن الرابع• الدليل 
دالعدالةل١،.المدق 

الإسلام.فيها يشترط لا دعوية أعمال انظ: ثه 
أهلمن يكون أن فاعله يختص رامالأ : بأنهاقدامة ابن وصفها الأعمال وهده 

القرة«رى.
آ.'أمثالتهار ومن فتها، الكافر استعمال يجوز الأعمال وهده 

والاستعارة.والثراء كالبح المالية: المعاملات - ١

فقال؛حنين يوم أمية بن صفوان من أدرعا استعار أنه ه: الّبي م، مت فقد 
ا؟ر مضمونةر( عارية بل ررلأ، : فقالمحمد؟ يا أغمتا 

إلح.ّ . . الدعاة وتوصيل اجد، المكبناء البدنية: الخدمات — ٢ 
،٠الج٠اإةر في لم الملخدمة الكافر امتثجار جواز في العلماء بين حلاف ولا 
كافر،كل بمال ؤإثعاله وكونه مسجد كل عمارة وتجوز  ٠١الفرؤع في قال 

يتولىأن ويجوز ١١قيامة: ابن وقال . وغيرهاا، الرعاية في ذكر0 بيده، يبنيه وأن 
والقنا>«لص.الساجد كبناء للمسلم قربة كان U الكافر 

(.٨٩)\\/ رخي للالمسوط )١( 
أهلمن يكون أن يخص فاد الماجد، بماء وقال:»وأما ( ٢٢٥)م/ قيامة لأبن المش )٢( 

القربة؛١.

الخنى)\/آأا(.اظر:)٣( 
المدركفي الحاكم وصححه ، ٣( ٥ ٦ برقم)٢ وأبوداود (، ١٥٣٠٢برقم)نيه، مفي أحمد رواه )٤( 

؛رنم)"مآ(.
(.٢٦١)ص الإسلامي الفقه في الممتن بغير الاتُانة )٥( 
(.٣٤٤ا/ اكرئ)• وصحح الفرؤع )٦( 
 )V( (.٤٥٥)آ/ قيامة لأبن المني
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والحساب.الكتابة كعلم الدلوي: اسم - ٣
لهميكن لم بدر يوم الأسرى من ناس )كان قال: نمحك هماص ابن عن ثت ففد 
الكتابة(الأنصار أولاد اعالم.وا أن نداءهم الله. رسول فجعل فداء، 

؛-الأّضارةوالدلألةلأ/

يدلهمأن الكفار أحد من المكت_ا يهللب كأن الدعوْ صلب يمس لا فيما وذللث، 
المختصينالكفار أحد بامتثارة الكتب، يقوم أو المهلقة في الكفار سكن على 

.الدعوة تمس لا الش القضايا يعفى قى الموارد يتنمية 

تذلك على يدل ومما جائر، وهدا 

بيعةمعه ليثهد سلم أن قيل العباس عمه معه صحب ه الرسول أن ~ ١ 
.،١^٣

الهتريؤرلعلى يدله من استأجر س الرسول أن — ٢ 
 Hيشترمحللا الش الأعمال في بالكافر الاستعانة جواز لتا شين أن بعد لخلاصة؛ ا

كحديثبالمشرك الاستعانة عن الهي فيها جاء الي، الصوص فإن الإسلام، فيها 
أدركهالوبرة بحرة كان فلما بدر، قبل الله رسول حرج هالت،I جبما عاتثة 
رأوْ،حين هؤ الله رسول أصحاب ففرح ونجدة، جرأة منه يدكر كان ند رجل 
^،.٠٠وأصيب، لأتعالثح، جئت، الله.؛ لرسول فال أدركه فلما 

إصنادْت شاكر أحمد وتال المحقق، إسناده وحس ( ٢٢١٦)برقم الرصالة ط المني، في أحمد رواْ ( ١ ) 
صحيح.

(.٢٩٠، ٨٦)ص الأملأس الفقه في الملمن بغر الأتانة انظر: )٢( 
حاءناحتى ، اللهرصول ننتظر بالشعب )فاجتمعتا ت وتيه ١(  ٥٧٩٨)برقم مسنده في أحمد رواه )٣( 

أمريحضر أن أحب أنه إلا نومه، دين على يومثد وهو المطلب، عبد بن العباس عمه يومثذ ومعه 
■متكلم( أول المطلب عبد بن العتاس كان جلستا فلما له،٠ ويتوش أحنه، ابن 
لمإذا أو: اكرورة، عند المشركن استئجار )باب الإجارة، كتاب ( ٢٢٦٣برقم)الخاري، )ة(رواه 

٠الإسلام( أهل يوجد 
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فلن*فارم ئال; لا، فقال: ورسوله؟(( بالله راتومن ه■' الله رسول له فقال 
بمشركءرا،.أسمن 

أهمهاتمن باجوبة العلماء عتها أجاب فمد 

معحنينا شهد أمية بن صموان أن من المغازي في سن، بما منوحة أنها ~ ١ 
نصوعليه الأوجه، أثرب *وهذا حجرت ابن قال • مشركا وكان ه، الّك، 

اكاض«ص.
منحالة على المع حدسث، بحمل وذللئ، الأحايين،، بين بالجمع ~ ٢ 

،:التالية١٤الحالات، 

بالكافر.الاسعانة و الحاجة وجود عدم الأولى: الحالة 
ردم.فى ظاهرة مصلحة توجد أن الثانية: الحالة 
الثقةعدم عند أو للمسلمين والعداوة بالكاية معروها يكون أن الثالثة: الحالة 

النبيأن المغازى: ونقلة الير أهل أحبار قي أروممميفس ٠ الجصاصن تال • فيه 
منقوم بعضها وفي الأوتات، بعفن في اليهود من قوم ومعه يغزو كان د نه 

أنفيحتمل بمشرك(( نمين لا »إنا فيه: قال الدي الحدين، وجه وأما المشركين. 
نستعينلا »إنا وقال: فردْ للمشركين، عين أنه وظن بالرحل يثق لم ه البي يكون 

حاله١٠لمثل في كان من به يعني بمشرك، 
مسالمينيكونوا أن إلا بهم الامتحانة فتحرم وعليه الجمع، هو الأقرب ولعل 

يهم.بالأستعانة بأس لا فعندئذ والمصلحة الحاجة وجود مع خيانتهم أمنت، قد 
•أعلم تحالمح، والله 

(.١٠برقم)•الجهاد مماب، يي لم مرواه )١( 
المغازي•.قي متهورة رونمته : ( ٩^١١)\ا الباري فح حجر،ي ابن نال، )٢( 
(.٢٧٢)؛/ حجر لأبن المر، التلخيص )٣( 
(.٢٧•)ص الإسلامي الفقه في اسثن بنير الاماة )٤( 
(.٠٠٩)آ/ للجصاص القرآن أحكام )٥( 
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بالكفارر١،:الاممانة ضوابط ه

مراعاةينبغي أنه إلا الإسلام فيه يشترط لا فيما بهم الاستعانة بجواز القول وهع 
يلي؛ما 

ملموحول أو الحاجة عدم عند أما إليهم، الحاجة وجود الأول؛ الضابط 
المأمونبالمشرك الاستعانة ررإن القيم ابن قال • بهم الامتعانة ينبغي فلا اوله م

منوفيه ذاك، إذ كاما كان الخزاعي عيينة لأن الحاجة؛ عند جائز الجهاد فى 
أحبارهمااوأحده بالعدو اختلاطه إلى أقرب أنه المصلحة 

ومحبة.لهم موالاة بهم الاستعانة في يكون ألا الثاني؛ الضابط 
الاستعانةاروله الهلالبين منهاج في جاء فقد خيانتهم، نومن أن الثالث؛ الضابط 

خيانتهمءارنومن بكفار 
لمالميئعر بحيث للكافر ورفعة تكريم فيه العمل يكون ألا الرابع؛ الضابط 

كاذاموسى أبو انخل عندما ؤيجث مومى أبي ْع نمحيف عمر لقصة يالتماغر؛ أمامه 
أئنيقول؛ الله سمعت، أما الله، قاتلك لك، ما عمر؛ له فقال نصرانتا 

ياI فقال ، حنيئا؟ل اتخذت ألا [، ٥١الآ،ت زالتائدت: ه آنية أثيد نقغدوأ لا تا٣أ 
ولاالله، أهانهم إذ أكرمهم لا عمرا فقال دينه، وله كتابته لي المؤمنين أمير 

الله(\أ"،.أقصاهم إذ أدنيهم ولا الله، أذلهم إن أعزهم 

(.٢٩)ص الإسلامي الجهاد ني المّالمن بض الأتانة حكم انظر: )١( 
A•"؛(.)ص س الطالبين مهاج )٣( (. ٢٦٨)م القيم لأبن الماد زاد )٢( 

وبيتهالمجلس في محقييمه للكافر التكريم من فيها ّ محيرة أمور عن النهي عر الفقهاء نمى وقد ( ٤ ر 
(.١١٢)ص الاّلامي الفقه في الكريم أحكام ينظر: )لاكوّع باللام 

يفتحلثلأ وقيل: تورعا، ذلك أنكر بأنه فقيل بأمور: الكفار استعمال عن ممحت عمر ٌءي، نوقش ره، 
لهاالوت فيذللخ، الكتاة إن ونيل: للولاة، متروك اجتهادي أمر الأمر بأن ونيل الباب،، الأمراء 

الفقهفي الملمين رانير الامتعانة )انفلر: الملمين أسرار على الاطلاع يتم حيث عقلتم شأن 
(.٢٧٦)محي الطريقي الله بد - الاّلامي 

القيم=ابن ذكرها كما '٢( ٤ الكبرى)آ/ المنن في اليهقي يرياها أحمد، الأمام ابن )٦(رواها 
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بنكعمر الأمة في حمن ثناء لهم الذين الإسلام حلفاء ذلك على درج راوقد 
وقد. والمقتدرا، والمتوكل والمامون والمهدي والرشيد والمنصور عبرالعزيز 

الدمهءلأهل ءاحكام كتابه في القيم ابن مرؤياتهم ذكر 
منابنه مغ المحابة أحد أن الضابهل هدا على يه يستدل ما لطاف من ولعل 
ابنعن المسند في حاء كما بضربه قام الذي الكافر الأسير عند للتعلم الذهاب 
اللهرسول فجعل فداء، لهم ذكن لم يدر يوم لأمري ا من ناس رركان قال؛ عباس، 

إلىيبكي يوما غائم فجاء قال؛ الكتابة، الأنصار أولاد يعلموا أن داءهم فه 
بدربذحل يهلاو_، الخيث، ق1لت معلمي ضربني قال؛ شأتلث،؟ ما فقال! أبيه، 
أ؛دا«لم.اتيه لأ والله 

اليهودرروأما ت فقال والنصارى باليهود الاصتعانة عن أحمد الإمام سئل وقد 
علىفيها يسلطون لا التي الأمور بعض في بهم يستعان أن بأس فلا والنصارى 

ل ٠١لف البهم استعان قد أيديهم، تحت، كونوا لا حتى لمين الم
رريجوز! الكراييسيل قال الفروق• صمن من الفابهل هن.ا الفقهاء جعل ولهذا 

يجوزولا شوكة، لهم يكن لم إذا الكفار على الذمة بأهل الاستعانة للمسلمين 
شوكة٠^٦،.لهم كان إذا بهم الاستعانة 

الجرحأئمة من كثير صعقه وقد حرب بن سماك ت سندها وفي ( ١  ٥٨)صر الدمة أهل أحكام ي ف ~
داكعدل•

(.١٥٩)ص المم لأبن الذمة أهل أحكام )١( 
(.١٧٤، ١  ٥٩)ص من الدمن أهل أحكام )٢( 
(.٢٢١٦)برق؛ افد في أحمد رواْ )٣( 
(.٢٠٦)\/ \ووب والمح الشرب الأداب )٤( 
حنفيفقيه ت المايورى لكراسي ١ الإملأم حمال المظفر، أبو الحين، بن محمد بن أسعد هو )ه( 

فيوالموحز )الفروق له ه، ٥٧٠ت سنة توفي الثياب. وهي الكرابيس، بح إلى بته نأديب، 
ا•■؟(.)ا/ للزركلي الأعلام اننلر: الفقه(. 

للأكرا؛يى)ا/ها"ا(االفروق )٦( 
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منهم.الأصلح اختيار في الاجتهاد الخامس: الضابط 
قالالرأي. حن يكون أن الاستعانة جواز في الفقهاء اشترط وءان> 

®مأمونا لمين المفي الرأي حن يكون أن همشرطه جار راوحيث البهوني: 
الصدقبأهل ولايته في تعين يأن أمر ولي كل على رايجب القيم: ابن وقال 
الل.ينهذا يؤيد الله فان وفجور، كذب قيه كان ؤإن فالأمثل، والأمثل والعدل، 

علىرجلا قلد )من زمحمحئ؛ عمر قال لهم. حلاق لا وبأقوام الفاجر بالرجل 
ورسولهالله حان فقد منه، لله أرصي هو من العصابة تللث فى يجد وهو عمابة، 
حيرتحرى فيجب ذلك، في الكامل يوجد لا أنه والغالب، ،. المؤمنين(لوجماعة 

والنصارىالروم بانتمار يفرحون الصحابة كان وقد الشرين، شر ولغ الخترين، 
أولئك؛؛من إليهم أقرب الضاري لأن المجوس؛ على 

والعقيدةالمبدأ عن التنازل بالكافر الاستعانة على يترتب ألا السائس: الضابمل 

والوا-تفىالإّلأمأ؛،•
منهطلب عندما طالب أيي عمه مع النثي موقف من دلك يستفاد أن ؤيمكن 

يحوطهالذي هو كان عمه أن مع ، ذلك من متغ فا الكفار آلهة عن يكف أن 

)لإ(خمتخرحه•(. ٦٣١)ا(شرححهىالإرادات)آ/ 
٢(.٠ ٠ )ص الشم لأبن الحكمية الطرق )٣( 
،.٢٦رص الأطلس الجهاد في المسلمين بمنير الأتانة حكم )٤( 

جاءتت قال طالب أيي بن عقيل عن (، ٦٨٠٤)برقم ( ١٧٦/ ١ ٢ ) الموصلي يعلى أبي ند م)ه(اذظرت 
يا) فعال أذانا عن فانهه مسجدنا وفي نادينا في يؤذينا أحيك ابن إن ت فقالوا هلالب أبي إلى قريش 
ناديهمفي تؤذيهم أنك زعمرا عمك بتي إن إ أحي بن يا • فقال به فأتيته محدهبت بمحمد انتني إ عميل 
هالله رسول فحلق ت رواية روقي يمرْ ه الله رسول فلحظ ذلك؛ عن فانته مسجدهم وفي 

تيعني سعلة منها لي تشعلوا أن على ذلك لكم أيع أن على بأقدر أنا ما • فقال الماء إلى يبصره( 
(؛١٩٤الصحيحة)ا/ في الألباني قال ماكدبا؛نأحيفارجووا. أ؛وءلالب؛ فقال ت قال الشمس 

أتركأن على يساري في والقمر يميتي في الشمس وصعوا لو والله إ عم يا حديث وأما ء)حس( 
الضعيفةفي ورد وقد ثابت ناد ام له فليس • تركته ما دونه أهلك أو الله يظهره حتى الأمر هدا 
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ؤيحميه.

إشرافتحت عملهم من لابد بل والعمل بالرأي يتقلوا ألا المائع• اكنابمل 
أمنلعدم الدعوة اد لفدللك فودي بالعمل ينفردوا لا لكي ودلاث، المكتب، 

صررهمأ١،.

[٥٥)ص الامايمي الجهاد قي لمين الميغير الاستعانة حكم ت انظر 
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منتصدر التي الديالة للأحهكام المكتب تنفيذ الخامس: المهللب .
القاضي.

مهيد.ته 

هيالصفات هذه أبرر ومن الحنة بالصفات يتحلى أن الداعية على أن بتا مر 
الصفات؟هذه عنده احتلت ممن الدعوة تمح هل لكن والسريرة، السيرة صلاح 

منبعض تعزير من القفاة بعضن به يقوم ما ذلك قي الحادثة الوازل من إن حيث( 
معينة.مدة الدعوة مكاتب في بالعمل بإلزامه سملوكية أو أمنية قضايا لديه 

كيلكوعقدت ، البديلة بالعقوبات التعزير حول كثيرة أبحاث كتمت، وقد 
حولتدور أنها الأبحاث هذه في الملاحفل من أنه إلا ،، ذلكل حول خاصة ندوة 

بلالقرت، بأعمال للتعزير تتهلرق ولم للناس، نفعه يعود فيما بالعمل التتعزير 
مكاتباأن وبما ، بحثه في داحالة غير القرب أعمال بان الباحثين يعفى صيح 

عندالتفصيل من لأبل فكان القرب أعمال على أعج،الها بعفن تحتوي الدعوة 
٠المنتعان هو وحده والله المسألة، هذه دراسة 
الديلة:المراد ولا: أه 

لمالإسلامية والشريحة بحتة، قانونية تسمية البدياوةا،ل ررالأحكام مصطلح ررإن 

له:أرم لم وتما الحثؤ، يايا م منها لكفر وجعت، )١( 
جامعةمن دكتوراه الحديثي صالح ين عبدالله للباحث مئة الاماي الشريعة في الدنية التعزيرات ( ١ 

ه١١٤٠٦لإuم
جامعةمن تكميلي المراعي محمد بن علي للباحث الإسلامية الشريعة في البدنية التعزيرات ٢( 

ه١٤٠٨الأuم
الثمرى.سائر ين ثقيل الإسلامي/ الفقه في البدنية التعزيرات ٣( 

عامالسعودية في العدل وزارة أقامته الذي  ٠٠البديلة الحمويات في الحديثة الاتجاهات ت بعنوان )٢( 
ه.١٤٣٢

(.٩٣العام()ص للفع بالعمل رسالة)الممزير في كما )٣( 
التأديبمن نؤع حقيقتها في ®لأنها )البديلة( ب العقوبات هده تسمية على تحفظا بعضهم أبدى )٤( 

أو=سجن في محصورة التعزيرات فليت بالأصل، تعزيرات عليها يْللق أن يمح والريع والزجر 
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،•والقر.بعاارالتوبخ حتى القتل من به تدرحت بل معين شء في التعزير تحصر 
الغزير.من نوع فهي هذا وعلى 

نؤعأن إلا ، كفارة،١ ولا فيها حد لا معصية كل في ررالتأديب هوت والتعزير 
.والضرب الحمى من عليه متعارف هو عما يختلف فيها التعزير 

عليهالمحكوم تأديب ! بأنهاالبديلة العقوبات تعرف أن فيمكن هدا وعلى 
القويم.غير سلوكه حائل من به أصر الذي للمجتمع شر فيها حدمة بتقديم 

الشالتقليدية التعزيرية العقوبات محل تحل الجزاءان من مجموعة إدا فهي 
تكلفلا بعقوبات فتتيدل العالية، بالغرامات تنتهي و القتل من تبدأ كانت 

الجانييقدمه بما للمجتمع نفعها يعود بل وخدمته الجاني حبس بتكاليف المجتمع 
بأعمالوالقيام معينة برامج أداء الجاني على ررتقرصي إذا فهي نافعةأ'آ،، أعمال من 

إلىالجاني وتعود والربع، الزجر إلى وتولى العقات، مفهوم تحقق وأهماء 
الأعباء،ؤإصافة الحريات تقييد ينقمن مغاير بأسلوب والتقويم الأستصادح 

الشخصيالكيان على ويحاظ العصر، وروح يتوافق بما العام، حالة واستباحة 
للمعامطءأوالمدني 

غيرالسلوك أن فكرة ١٠على تقوم للمجتمع عام نفر فيه الذي بالعمل والعقوبة 
الذنب،إلزام وأن بالمجتمع، الضرر ألحق قد الذنب،، ارتكبه الذي وي ال

أنعن قفلا الخلل، ويملح الضرر، هذا يعوقس للمجتمع وفائدة نقعر فيه بعمل 
فهذا. للحرية. السالبة العقوبة مساوئ يتجنبا القوية بهذه عليه يحكم من 

منالضرر تعويض يتم >يثا الخقوبة استثمار فكرة على يقوم الخقابي الأسلوب 

البديلة،العموات في الحديثة الاتجاهات ملتقى نشرة من الثاني العدد من ٦( )ص ينقرن لية ح =
الوزارة.موف؛ على منشورة وهي ه.  ١٤٣٢عام السعودية فير العدل وزارة أقامته الذي 

البديلة(.العقويات )مشروعية بعنوان ورئة )١( 

(•٤٦٢رصي القيم ابن عند والتعزيرات الحدود )٢( 
.البديلة( العقوبات )مشروعية بعنوان ورقة ت ينظر )٣( 
البديلة(.العقوبات )شروط بعنوان ورقة )٤( 
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هذهأن أي والمجتمع؛ الجاني عالي بالفائدة يعود بعمل المدتب إلزام حلال 
واكمص®ل١،■الجزاء محن تجمع العقوبة 
المسالةتصورة انيات ثه 

فيحكمقصاص ولا حل فيها ليس جريمة فعل من على بالحكم القاصي يقوم أن 
المقوية.تخفيف أو لإسقاط معينة لمدة الدعوة مكتب ْع بالممل عليه 

منفبدلا وغيره بالتفحيط الناس يايداء أو الإشارة بقملمر قام من ذلك؛ مثال 
معينة.لمدة الدعوق مكتب في يعمل بان القاصي عليه يحكم سجنه، 
حكمها:١لةا: ثه 

والاستعانةالذلامرة المكراين، أصحاب تمدير مسالة عن المسألة هل.ْ تختلف 
بلمفق، أمر فعل أحل من يكون أن لأيلزم التعزير لأن وذلك الدعوة؛ في بهم 

مثلا.الإشارة كقهلمر مخالفة فيه أمر فحل بسبج يكون قد 
القوبات،في مهمة أصول ذكر من بد لا الديالة الموُاات، هذه حكم ليان و0 

:١^^٢٢
زجروبحسب وممالحتها، الجماعق حاجة بحسب القوبة مقدار إن أولا: 
اقتضتؤإذا المقوية، شد.درثإ التشديل. الجهّاعة مملحة اقتضت، فإدا الجاني. 
عنتقل أو المقوية تزيد أن يصح فلا المقوية، حققن، ، التخفيفالجماعت مملحة 

،.١^٠١^ حاجة 

الئدةفي منمبهلة غير متفاوتة الجرائم مفاط كانت، ارن ت القيم ابن قال 
الأمور،وولاة الأئمة اجتهاد إلى راجعة عقوباتها جعلتخ والكثرة والقلة والمعف، 

فمنأنمهم؛ في الجرائم أرباب ويح_إ ومكان، زمان كل في المصلحة يحبإ 
حكمةيفقه لم والأحوال والأمكنة الأزمنة وبين ذللث، في الناس بين محوى 

(.٩٤العام)حس للنع بالعمل التعزير )١( 
،اليديلة( العقوبات )مشروعية بعنوان ورقة تنظر• للامتزادة )٢( 
البديلة.العقويات مشروعية بعنوان ورقة • ينظر )٣( 
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الشرعا^ا/
يكونما قمته أنواع إنه حث من النعزيرت نظرية رامرونة على يدل الأمر وهذا 
ناحيةمن وكيلك الخ، . . . بالحس يكون ما ومنه بالكلام، ويالزجر بالتوبيخ 
أهلتأديب من أحف الصيانة أهل من الهيتة ذوى فتأدبي، ءلائمة، لكل مناسه 
والسفاهةلأآ/الزاءة 

مشروعة،عقوبة فهي الجماعة وحماية الأفراد لصلاح تودي عقوبة كل إن ثانيات 
يتجددنسخي فالعقويامت، غيرها، دون معينة عقو؛اءت، على الاقممار ينبغى فلا 

تنوعهاإلى تعود التعزيرية للعقوبات الخاصية وهده . المجتمع فى الجرائم 
والغاعل^الفعل وا-محثلأف، والمكان، الزمان ياحتالآف واختلافها 

راالمواتت بأن الوجه بتويد التحزير عن حديثه عند المرداوي ذكر وقد 
يختلف،وذللت، والزجر، الريع منه المقصود فإن الأشخاص، إلى ذلك فى الرجؤع 

فيفعلالحاكم، اجتتهاد إلى فيه فيرجع يحبه، أحد فكل الأشخاص، ياخلاف 
.، مملحة«ل رآْ إن ذلك 

يراهفيما الإمام اجتهاد إلى التعزير في ؛؛المرجع الهيتمى: حجر ابن وقال 
معمبه((وقبح جراءته يحسكإ للفاعل زاجرا 

وأنتتناهى لا الحوادث، أن يقررون الفقهاء كان إذا أنه ق?لفأ< زهرة أبو بين وقد 
وتقديمعقوبته، على ينص لم ما لمعرفة الاجتهاد من بد لا فإنه تتناهى، النصوص 

المريعةبحكم نترثدا مقوانين من ين يما ليعالجه الأمر لولى لاجنتهاد ا هدا 
والعامةالخاصة مقاصدها عن يخرج لا بحين، الغراء 

(.٠٤)ص الإسلام في اكزير )٢( (. ٨٤)Y/ العالمي رب ص إعلام )١( 
التعزير.في الاجهاد مادئ ينظر؛ يادسزادة )٣( 
البديلة(.العمويات مشروعية ) بعنوان ورقة )٤، 
(.١١٠ا/ ٠ امي) وضمح الفرؤع )ه( 
(.٢٣٤حجر)ة/ لأبن الكرى الفقهية الفتاوى )٦( 
•٢٥٧رص )العقوبة( الإسلامي الفقه في والعقوبة الجريمة ت ينظر )٧( 
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هداوفي منه، الانتقام وليس اسمحادجه، منه المراد الجرم، تأديب إن ثالثات 
يختلف،وزجر، استصلاح تادي_، اءانه التعزيرت عن فإنذؤ الماوردى يمول المعنى 
الزتباالاختلاف بحسب 

رحمةشرعت، إنما الشرعية العقوبات فان  ٠١ت تيمية ابن الإسلام شخ وقال 
ينبغيولهدا إليهم، الإحسان ؤإرادة الله رحمة عن صادرة فهي بعباده، الله من 

كمابهم، والرحمة إليهم الإحان بدللث، يقصد أن الدنوب على النامحي يعاقب لن 
المريض،٠معالجة الهلبيسم، يقصد وكما ولده، تأديب الوالد يقصد 

الأفعالمن بالأحق التأدسب، حصل ارمهما ئه الملام عبد بن العز وقال 
فيه؛فائدة لا ية منهو إذ الأءالظ؛ إلى يعدل لم والاعتقال، والحبس والأقوال 
.، دونهءربما الغرض لحصول 
تحقيقتستهدف كونها الإسلامية المريعة فى المعنى معقولة العقوبة أن رابمات 

مقصيين.

والمجتمع.للجاني والتقويم الاستصلاح ت ول ألا 
دابم>ً<.لكاض واردع الزم اكاني: 

الحكمة،عدم عند يشرعه لا لحكمة، الله شرعه سبب راكل قالالقرافيرةقفي1 
وكل• • المجاذين، حق في يشرعها ولم للنحر، والحدود التعزيرات شمع كما 

.اه ٠ ه وثي؛أ لا مقصوده يحصل لا ب، محب
والحكاموالقضاة الولاة لنفلر حاصعة سرعا مقدرة الغير المقوية أن دام وما 

الخقوبةوصع يرجع ؤإليهم واعتماده، وتقديره المناسما بملاحقلة المعنيون فهم 
الختلفةالأحوال حسب للمقاس والمحققة للفلروف، اللائمة 

(٥٢١)0/ تمة لأبن الكبرى الخاوي )٢( . ( ٤٣٤ )ص للْاوردى لطاية الالأحلكم ( ١ ) 
(.٨٨)آ/ اللام عبد بن لعز \لأيم مصالح ني الأحكام نواعد )٣( 
(.٣١٦)م الفروق )ه( (. ٢٢/ )١ الأبق انرحج )٤( 
.اليديالة( العقويات )شروط ورقة )٦( 
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 C( منأما الجملة، فى بديلة بعقوبة التعزير جواز يسين الأصول هذه بيان وبعد
يهمحسعرر الدي العمل نقم أن ممكن الدعوة مكتب فى الخمل التعرير حسط 

■ذسسن إلى عليه حكوم ملا 
وتوصلالإدارة، الإسلام)كالأعمال فيها ضرط لا التي الأعمال - ١ ■ 

قي_ لي يفلهر فيما _ العلماء يئن خلاف لا فهد0 المنشورات،( وتونع الال■ءاة، 
بهارا/العزير جواز 

ذلالث،لأأ;أدلة ومن 

الفتوحات،و الحروب، عند و.■ الرسول عهد في يْلبق كان ما الأول• الدليل 
منعثرة يعلم أن معاقبته، من بدلا أمير كل من يطل—، كان حيث الإسلامية، 

بعينهاالبديلة العموبة هي وهده ٢، ل حرياتهم لقاء والكتابة القراءة الملمين أولاد 
فلقتهاو فهومها مو 

المرسلة.المصالح من أنها الثاني; الدليل 
،العام النفع بأعمال التعزير يجنيها التي الكثيرة الصالح في بالطر وذللث، 

بالخدمةالتعزير ءحواز الاجتماعية يالخدمة التعزير بحثه في الحجيلأن الدكتور فال )١( 
منالنؤع هذا بمنع صرح من نعلم ولا ونحوها، ذكرها سق التي المختلفة مجالاتها في الاجتماعية 
.التعزيراتء 

~ ٩٨رص العام( للنفع بالعمل )التعزير ت يطر العام، الفع بأعمال التعزير جواز أدلة في للتوسع )٢( 

فجعل، فداء لهم يكن لم بدر يوم الأسرى من ناس )كان قال: ه هماس ابن عن ثت ما ذلك، ومن )٣( 
برقمالرسالة محل المني، في أحمد رواه الكتابة( الأنصار أولاد يعلموا أن فداءهم ه الله رسول 

•صحتح إسناده ت الحديث( دار )ط شاكر أحمد وقال المحمق، إمنادْ وحسن ( ٢٢١٦)
٠البديلة( العقوبات )مشروعية بعنوان ورقة )٤( 

)ه(ومنهات

المملوعيةبالأعمال استبداله فإن تطبما التعزيرية العقوبات أكثر بالمجن الثعزير أن باعتبار ١— 
نؤعفي الاختلاف ْع بحفهم مع المجتاء حلتل نتيجة الجون محن كثير في يحصل لما حدا ّيضع 

ًوطرقه• الأجرام في مهارات اكنماب من الأحداث فتة وخاصة الجريمة، 



ولا، عندنا الحزم وهو اليامحة، سلوك لاوساكلان ت اكنون وفي  I١٠ مفلح ابن قال 
ومثلواقتلوا قد ه الراشدون الخلفاء إذ الشؤع، به نملق ما على السياسة تقف 

!سيخناقال الناء. فتنة حوف حجاج بن نصر عمر ونقى المصاحف، وحرقوا 
قال!المرسلة. الممالح باب من وهلءا الممسية، ودفع العقوبة جواز مضمونه 

هدا«رمن أوسع ل3لانية الالأحكام في القاصي سللث، وئ. 
الأفعالمن بالأحف ١لتأديب حصو إذا أنه من الفقهاء مرْ اكالثت"ما الدلتل 
يماالغرض لحصول فيه فائدة لا  ijjiaهو إذ الأغلفل؛ إلى يعدل لم والأقوال 

الجنومنها الممزير أفراد من فرد كل إذ الراد؛ على الدلالة راواصح وهذا دونه، 
الأغلفل«لى.الأشد إلى يعدل لا فانه مه بالملحة أقوم غيرْ كان إذا 

كثيرفي يحصل لما حدا سيضع الطوعية بالأعمال الحبس استبدال فإن ولهدا 
الجريمة،نؤع في الأخلاق مع يعصهم، مع السجناء حلهل نتيجة السجون من 

قدالتي نفستته وانتثال همته رسر إلى يودي مما له، وتقيله عموما العمل على الجاني تدريب " ٢ ً
انتهاءيعد عمل فرصة عن البحث إلى العقوية هده يه تودي قد يل اليهلالت، نتيجة محبتلة تكون 

.محكوميته 

إفادة٤— لذلك. اللازمة المهارة ؤإكايه و1حصوصه، التطوعي العمل على الجاني تدريب ٣" 
الأفرادمن عدد بتوفير عامة خدمية أدوار يها المناط الرسمية وغير الرسمية والجهات المجتمع 

يدلاكلوعية بالأعمال له خدمته حال بالمجتمع الجاني دمج ه~ . المجتمع خدمة فى المتهلوعين 
انتهاءيعد معه وانسجامه المجتمع إلى عودته سيجعل مما دلك نحو أو التفي أو بالسجن عزله 

ارتكابعن المجتمع أفراد سائر وريع زجر ٦" يذكر• نفسي أثر ودون سهلا، أٌرا محكوميته 
—٧ وانضباط. بجدية العامة المرافق في أمامهم تْلبق العقوبة شاهدون حينما وذلك الجريمة، 

منهي السجن بعقوية التعزير أن باعتيار وذلك، السجون، من كثير في الحاصل الازدحام تخفيف 
نتيجةالدول تتحملها التي المالية الأعباء مجن الحد ٨" ٠ العالم في نهلتما التعريرثة العقوبات أكثر 

.تهلبيما الأكثر تعد التي الجن عقوبة تنفيد 
ابنياسر •' للقاصي ، للحرية السالبة للعقوبات الشرعية البدائل ت ينظر المصالح معرفة في وللتوّع 

•البلوى صالح 
(.١١٩ا/ )*الفرؤع وتصحثح الفركع ، ١ ل 

.الشبكة( على )منشور فقهية دراسة السجن بداتل )٢( 
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منذلك وغير وطرقه؛١، الإحرام في مهارات اكتساب من — الأحداث فئة وحاصة 
٢،.المجون؛ مفاسد 

الكفاراتر٣،.بعض في والإعتاق الإطعام على القياس الرابع• الدلل 
استثمارمعنى في الكفارات ْع يتفق العام النفع بأعمال الممزير أن ت ذلك ووجه 
منالمدب لتهلهير شرعت، أنها يلحفل الكفارات في ٠رال٠تأمل إن حث العقوبة، 

إيجابيةاهمة م— مثلا — الإطعام ففي للمجتمع®؛ شر فيه عمل حلال س ذنبه، 
علىالقضاء في يتمثل عام ضر فيه وهذا الفقراء، رمق وّل الجؤع على القضاء في 

يعملس حكم فحكمه كارها سيفعلها المعاقب كون وأما • والفقر الحاجة 
بواءُرا■/ّواة كارها الكفارة 

تعبدية.بأعمال التعزير الئاني،• لهمع ا. 
المواعقل.ؤإلقاء المرعي، العلم كتعليم لية، تحتاج التي الأعمال تلك وهي 
الأعمال؟بهذه يعزر أن للقاصي يجوز فهل 

قولين:على الأعمال بهذه التعزير في الخلماء اختلف 
.النزاع محل حرير ت- 

أوللعقوبة مقهلة القرب أعمال جعل جواز على الفريقين اتفاق لي يظهر أولا• 
كاملة،سة بالمحن عليه المحكوم المجيز على القاصي يخفف، كأن ّ لها مخففة 
الفاتحة؛سورة قراءة جديد لم ممائة تعليم على ~ مثلا ~ العمل منه يطلب، بحسثح 
٠المدة ، نمقعنه ، ليخفف

عن:، ،.؛LJحيث، بالإمارات الإسلامية للموون العامة الهيئة ؛ان.لالث، أقتت، وقئ 

الشبكة(.على )منشور للحرية السالبة للعقوبات الشرعية الدائل )١( 
.فقهية درامة الجن بدائل ت يتفلر السجون مفاسال في للتومع )٢( 
الكتاب.خاتمة الحجيلأن، للدكتور الاجتماعية، يالخدمة التعزير )٣( 

الساق.المرمع )ه(ونخلرت (. ١٠٥)ص العام للتفع بالعمل التمرير رن 
(.١٤٢)ص التعلوعية للأعمال الفقهية الأحكام )٦( 
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منالعمل ءاهدا وأن بالجواز فأفتت العقوبة مدة لتخفيف مكافأة القرأن حفظ جعل 
فتهولما الكريم القرآن حفظ على تثجيع من فيه لما . الله إلى القربان أعظم 

فىمجل سجين من وكم وحففله. الكريم القرآن بتلاوة النزلاء لنفوس صلاح إس 
الدنيافيكب ملوكه يغير القرآن بنور ؤإذا العقوبة تخفيف لأجل اليرناهج 

لالودية العربية الملكة مجون فى العمل عليه ما وهو ، والآحرة،ال 
القربأعم-ال جعل جوار على القفائى التفتيش مدونة كذلك نصت وقد 

.لها مخففة أو للعقوبة مقعلة والطاعات 

قولين!على بياتها تعزيرية عقوبة القرب أعمال جعل فى اختلفوا ثانيا! 

ماللث،لالإمام كلام س يفهم أن يمكن ما وهو الجواز، الأول• لقول ا~ 
القول:هدا أدلة 

يلى!بما الجواز على يستدل أن يمكن 
الحنةأن في الإسلامية، الشريعة به جاءت الذي العام المدأ الأول؛ الدليل 

[,١١١٤^٥٠ ]مود: آثتءابيم دهثن آثنشت، ^إن I تعالى تال كما الميتة تمحو 
النبيفإن حاطب نمة فى جاء وما ، ، تمحها((ر الخفة الميتة )اوأتع : هت وقوله 

أورلبل كالمايقة اللاحقة والفضيلة ابقته، يالعقوبة عنه رفع .٠ 

مشورةالإمارات، بدولة والأوناغ، الاّلأمة ذذثذو0 المائ الهبة فتاوى من ( ٨٦)• رنم الفتوى ( ١ ) 
الشبكة.ير موسهم في 

سمكنالذي الجض هءزفو سعود 1ل العزيز عد بن لهد المللث، الشريمن الحرمين حائم أصدر )٢( 
العامةالمديرية موقع محكوميته• نصم، من سجنه فترة أثناء نيا الكريم القرآjا حفظ من 

•للجون 

السعودية،العربية المملكة في للقضاء الأعلى المجلس ت عن الصائرة القضاني، التفتيش مدونة )٣( 
.٦( )• اسونلة الأول. الإصدار 

الأدلة.في الذكورة القمة في كما )٤( 
صحيح.حن حليت، وقال; إ ١(  ٩٨٧)يرقم - الناس معاشرة في حاء ما ت ؛ام، - الترمذي روا0 رْ( 
(.١٤٢رص الشريف / التطوعية الأعمال أحكام ينظر: )٦( 
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الكفارات.بض في الصيام عر القياس القاني: الدلل 
تأديبمنهما كلأ أن في الآكفارات مع يتفق بالقرب التعزير أن ذلك: ووجه 
لمعينة يعبادة يإلزامه للمدب 
يعملس حكم فحكمه كاره، وهو العبادة هذه سيفعل المعاقب، كون وأما 
بسواءمواء كاره وهو الكفارة 

الصيام.في بهم الوصال في ه أصحابه مع ه الني فعل اكالثر'اا: الدليل 
الوصالعن ه الله رمول )نهى قال: ه هريرة أبي عن البخاري أحرج فقد 

راوايكمقال: الله، رسول يا تواصل إنك • الملمين من رجل له فقال الصوم( في 
بهمواصل الوصال، عن يتتهوا أن أبوا فلما ، ويضْ دبي محطسي أبيت إني مثلي، 
أبواحين لهم كالتنكل لزدتكم(( ر)لوتأخر فقال: الهلال، رأوا ثم يوما، ثم يوما، 

والله،أما مثلي، لمتم إنكم يواصلون، رجال بال  ١٠٠)لمسلم: رواية وفي .^٤، بمتهواأن 
تعمقهم،\ْ،.المتعمقون يدع وصالأ لواصلت المهر لي تمال لو 

نهيللصحابة عقوبة هوعبادة الذي الوصال جعل ه الني أن الاستدلال: وجه 
العلاوف_خحمار س يرجعوا أن عليهم أمار راكما هم، أنفعلى تثديدهم بسب، 

الرجؤعوأحبوا ومدة جراح فأصابتهم اك- س القتال بمباكرة فأمرهم يعجبهم فلم 
ذللث،اافأعجبهم بهم راجعا فأصبح 

فيهايوجد لا كفارة 'مر تحتوى التي المعاصي أن التعزير من نؤع فيها الكفارات أن يوضح ومما ( ١ ) 
فيهامعصية كل يل معصية في والكفارة الحد يجتمع لا  ١٠ت الكافي الجواب في القيم اين قال حد. 
/١ ٤ ) الغني في كما مة قدا ابن  siijjijألمح وقد • ءليه'ا حد فلا كفارة فيه وما فيها، كفارة فالا حد 

منأشد هى شاقة كفارة أوجب ^٥ ١١١ت فقال التعزير من أشد الظهار كفارة أن ذكر فقد ( ٢٦١

اكميرُ•
(.١٤٢الطومة)ص للأعمال الخفية الأحلكم )٢( 
الشاكت(.على الكتاب)ضور ظ-سة الححلأن، عبدالزيز للدكتور الاجتماعية، بالخدمة الممزير )٣( 

(.١٩٦٥)برقم الوصال، أكثر لمن التنكيل ثاب ١ البخاري أحرجه )٤( 
١(.١ ٠ )٤ برقم الصام، كتاب ْام، رواه )٥( 

(.Y-Tحجر)؛/ لأبن )أ(نحابرى 
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القرآنمن معه بما الصحابي تزؤج من ه الني عن حاء ما الرابع: الدليل 
ورالمن يحفظه ما يعلمها أن على 

العبادة.فعل طريق عن دنيوية مصلحة على حمل منهما كلأ أن ذلك: وجه 
قال:ه المي أن الحال.يث في حاء كما المادة، بترك التعزير الخاص: الدليل 

((أم.يته في ولضد — مجدنا قال: أو فانمزيار( يصلا، أو ثوما أكل رامن 
فمنالعبادات بعض فعل من بحرماته المحاق تعزير حاز إذا أنه ذلك: وجه 

العبادات.بعض بفعل يعزر أن أور باب 
بعضفيها وأعملوا الإمادم لفضاة ونمت، التي الوقائع ٢: الادسر الدليل 
فيحاء ما ذلك ومن البديلة، بالأحكام عصرنا في عليه نهللق ما أو العيادات 

بنماللث، الإمام على امتعا.ى حرامان أهل من رجلا أن ، لوكعل ا، القضاة ررأحثار 
يءحدثه،أن المعللبج بن العزيز عبئ المدية قاصي عاليه فحكم يحدثه لم بأنه أنس 

نعم.قال: عندك؟ الحق وذاك لمالك،: فقالوا 
ذلكوأن العبادة مع المباح تشريك جواز من العلماء قرر0 ما السابع: الدليل 
دونلكنه العلاءة قصده >قدو ثواب له ل أصله من كوابها محتتا ليس اكشريلثه 

يشركلم من( ثواب 
الشرك،عن الشركاء أغنى )رأنا ربه: عن يرؤيه فيما . الثهم، م، بت بما نوقهم،: 

.، وشركه((أ تركنه غيري، معي فيه أشرك عملا عمل من 
إحماعا؛للعمل مهحبهل والرياء بعمله راءى من على محمول هذا أن الجواب: 

رنم)هآآ'ه(.وعلمه، القرآن تعلم من حيركم يائي.: القرآن، فقاتل كتاب البخاري، رواء )١( 
٠القرآن من فعلمها أخرم في قال، ل،ئن مثله زاى.ة رواية في ! ٢( • ٩ الثاري)؟/ ف؛ح في حجر ابن قال )٢( 
(.٨٥٥)برقم والكرات، والبصل الني الثوم في حاء ما باب الأذان، كتاب البخاري، رواه )٣( 
للحرية.السالبة للعموات الشرعية البدائل )٤( 

(.٢٠٥لويع)ا/ القضاة أحار )ه(يفلر: 
(.٠٣)Y/ الهيمي حجر لأبن الكبرى الفقهية اشاوى )٦( 
(.٢٩٨٥).برثم الزس ام.ىاب: رواْم)٧( 



فلموجه كل من لها لمنافاته أصله من وقربة طاعن كونه عن العمل يخرج فعل لأنه 
علىفاسب ينافيه لا فهو العمل إلى مباح قصد صم أما له، الثواب مجامعة يمكن 
ماإليها ينقم ولم قربة إياها قصالْ لأن صعق؛ ؤإن قصده، بقدر العناعق نمله 

^١^١،•بمحرم فلم إّقاءلها ينتفي 
أنإلا ،. ٢١٩قال س على أقف ولم بالخاعة. اكزير من المع اس: لقول ا- 

•القرب بأعمال التعزير صحة عدم على نصت قد القفاثي التفتيش مدونة 
•؛ ٢٤٧^١١هذا أدلة ومن 

.لكرههاوءلريئا العبادات من للتمرة سبتا يتكون قد ذلك أن الأولت الدلل 
بسواءمواء كارها الكفارة يعمل من حكم حكمه أن ت انماقشة 

قبولهاليتم لها الصاحبة الية إلى وتفتقر تحتاج الأعمال هذه أن الثانيت الدليل 
.صحتهاوتتحقق 

النيةوحوي من يمع لا التعزير بأن الدلثل هدا يناقش أن ؤيمكن الخ١قشةت 
نيةفى التشريك جواز بيان سق وقد الكفارة، صيام في الحال هو كما الصالحة، 

اكناعة.

العقوبة.معنى فيها ليس الأعمال هاوْ أن ت الثالث، الدليل 
فىكما المخالفات لبعض كفارة الصيام جعل بل الم؛دلك،، يسلا الخافقة: 

أشدهى شاقة '؛كفارة الغلهار كفارة أن ذكر فقد قدامة ابن لدللاج ألمح وقد الفلهار، 
التعزير«را"،.من 

(.٥٣)T/ الكرى الفقهٍة الفتاوى )١( 

نب.دون القول ذكر بحثه في البالوى يام الياحش أن ولا )٢( 
٦(.)• اسوئ القضاتى، التشتى مدونة )٣( 
للحرية.السالبة للمونات الشرء_ة اJدائل )٤( 
(.١٤٢الطوبة)ص للاصال الفقهِة الأحكام )٥( 
(.٢٦١اوغنى)أا/ )\-(
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سيضعفلأنه الأعمال؛ بهذه التعزير ثب يتحمل الش الأضرار الرابع• الدليل 
قىهانت الناس بين بها العقوبة شاعت إذا لأته فيها؛ ؤيوثر الخير صورة من 

المعاقبةنتيجة له يكرهه العمل بهذا النشء وتأثر عليها، الإقبال وصعق نفوسهم، 
له

علىالاقتصار وعدم الأعمال بين بالتنوع الأضرار هذه تجاوز يمكن ت المناقشة 
التعذير•قي واحد نؤع 

هذاكان مواء الدعوة، بمكتب بالحمل التحزير حوار هو اعلم؛ والله ~ الراجح 
سبقما الاعتبار عين في يوضع أن يجب أنه إلا بقربة. ليس أم قربة العمل 

الذلاهرةc.المنكرات أصحاب رتمدير مسألة فى عنه الحديث 

)الأعمالفي الفاسقين أو العاصين بعمى إشراك ررأن المولت هذا يرجح ومما 
لهؤيفح اكقة، العاصي نفس إلى يعيد ؤإقدام تصحية إلى تحتاج الي الدعوية( 

السيئ،الماضي ذللئ، ليمحو اكفاعا ؤيندغر فات، ما على والندم التوبة باب 
فيصالح، وعمل أفضل حياة إلى انهللاق نقهلة لتكون رائحة؛ بهلولية أعمالا فيقدم 
عندهميكرس العاصي تللث، سب، الأعمال جمح عن كليا عزلا عزلهم أن حين 
الفاسقفيزداد تعالى، الله إلى والرحؤع التوبة أبواب كل ؤيغلق العاصي، طْ 

كانحيث، ، الثقفي^ محجن أبي قمة ذلك، على يدل ،، أ عصياياء؛ والعاصي فما، 
الخمر.لشرب تركه في سببا الجهاد في إشراكه 
اكوير.ضوابط ابئا: ره 

بلإمحللاقه، على ليس الإسلامية الشريعة في البديلة بالعقوبات التعزير جواز إن 
;أهمها ومن ،، أ معينة ضوابط وفق 

الكتاب.خاتمة الاحتماهمة، بالخدمة التعزير ينظرت )١( 
.يسير بتصرف ( ١٩)نس الإسلامي الجهاد في الملمين يغير الاستعانة حكم )٢( 
•تخريجها سبق )٣، 
الكتاب.خاتمة الاجتماعية، بالخدمة التعزير )٤( 
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^١،.٧١الشروط علها تطق ام الجرائم على الاقممار الأول: الضابط ■
والبلاد.المجتمع على حهلرا تشكل لا صغيرة والواقعة الجريمة تكون أن — ١ 
. L^Llajأو شرعا محددة عقوبة فيها الوارد والوقاغ الجرائم من تكون ألا — ٢ 

 Hالدعوة.مكاتب في للعمل الجاني صلاحية الثاني: لضابط ا
فيوليس ١٠فقال: الزيلعي بذلك صرح كما معتبرة، الجاني حال مراعاة فان 

فإنجنايتهم، سمح، ما علتمه الإمام رأى إلى مفوض ص مقدر. التعزيرشيء 
الكبيرة،في ير العز غاية يبلغ أن فتنبض الجناية، باختلاف ، تختلففته العقوبة 

إلاي-زّجر لا من، ومنهم ;التسير، ينرجز من ايام، من، فإن أحوالهم، قمح، ينغلر وكدا 
بالكتيرل^؟،

وجوابه:عتراض اا 

يكونقد المكن-، في بالعمل المجرم تعزير أن من البعض به يعترض قد ما أما 
المكتبا.لمقر المجرم هن،ا دخول حيث، من المكتب، صورة تشويه فى سببا 

لأيدبل إطلاقه عر لبر التعزير بجواز القول بأن ذللئج عن يجاب أن فيمكن 
صليممن لاحر ثخم، من( يختلف وهو والشخص، الحمل ملأءمة فى الفلر من 

الامهتجابةمي.ى مراعاة القاصي على فان ولهدا الثاني. الضابهل فى سبق كما لأخر 
العقوبةأغراض لتحقيق الجاني قبل من المتوقعة 

الشكة(.ير )ض والاجمماعية الطومة بالأ'ءمال، بالإلزام اكزير بحث: )١( 
(.٦٢المحتار()؛/ )رد اينعادين ^ة

البديلة(.العموبات العمل )صوابعل بعنوان؛ ورقة )٣( 
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ألالثاف المبحث ،
الدعوةطويقف" ق النوازل 

ننمهيد.--أل 

وهولعوق، لإنجاح مهم لأمر يحتاج دعوته طريق ثي يسير وهو الداعية إن 
فيحتاجمتفاوتة، المجتمع من شرائح يخاطب الداعية لأن إلا ذاك وما المحكمة، 

الحكمةولتحقيق الموقف، في ولحكمه الحلريقة قي ولحكمه الأسلوب في لحكمة 
تمهمين بوصفين يتصف أن للداعية بد فلا 

الدعوي^الخهلاب في التجديد الأول؛ لوصم، اه 
الشعورعن قوى تعبير الحقيقة في هي الديني الخطاب تجديد إلى الدعوة إن 

الإسلاميالخطاب حدمة أجل من الجديدة المعهليات ْع الانسجام بضرورة 
الخطاهدا إليهم يوجه الدين وخدمة ه، نف

مفاهيم، نكتشفيوم كل في أننا هو التجديد لهدا الملحة الحاجة هده ومحبب 
محيمالا قبل، من بها دراية على نكن لم الدعوى عملنا لنجاح وشروها ومتْللبات 

متهلك،كائن الإنسان أن وهو ت آخر وأمر ،• ال٠تتاميةل الاتصالات ثورة ْع 
أشياءؤيسمع يرى أن إلى دائما فيتثوق والأساليب، والأفكار الأشياء يستهللث، 

•^٤٢من يخرما لم 
إعادتهبالضرورة يعني لا الدعوى حطابهما بتجديد والداعية المكتب مطالبة إن 

الحطابأشكال من شكل إلا هي ما فالخطاية ، )الخطاية( لدلالة مطابقة ليت )الحطاب( دلالة إن ( ١ ) 
ماكل ت الجمالة في إنه . ٠ والمسرحية والحوار والمحاصرة والكتاب المقالة ت منها والتي الكثثرة، 

(.١٣)ص الإسلامي الخطاب تجديد ٠ للمتلقي رسالة يحمل 
٦(.)ص والسمات الشكل الاصالامي، الحطاب تجديد ت ينفلر )٢( 

• ٢٨)ص السابق المر"آع  ٢٣^
(.١٧)ص والضان الشكل الأسلأس الخطاب تجديد )٤( 
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ؤإنمامحييي، غير فهدا بإطلاق، ابق عهد قي عليها كان اش الحالة إلى 
بمي

بالفوايهلوالالتزام بالأصول التمسك توى م على عهده كسابق نجعله أن — ١ 
٠عليها المتفق المنهجية 

ْعمتلائمة تكون يحيث، والاستدلال البرهنة وأوجه الأفكار تجديد — ٢ 
العصر.

تتتفلرهم،التي والفرص يالتحديات كتصيرهم الناس، حاجات ة ملام— ٣ 
المتجددةالثقافية للداتهة الملائمة الحديثة والقولية الكتابية اليب الأسوكاستخل.ام 

•الناس لدى 

الدعوية.البرامج صغ في المبادرة الثاني; لوصف اه 
هي)المبادرة( أن يجر جهاده في وهديه ه الرسول سيرة في المتأمل إن 

ولوالانحراف هو والتردد التوقف وأن خاطئ، اجتهاد منها حصل ولو الأصل 
الأخطاء.ص والجاه السلامة أنتج 

أوفأصاب اجتهل. إذا الحاكم أجر )باب *صحيحة®; في البخاري بوب وند 
*إذايقول; ه الله رسول سمع أنه نمحثئت، العاص ين عمرو حدث وذكر أحهلأ( 

أجرلأى.فك أخهلاُ ثم فاجتهد حكم ؤإذا أجران، فك أصاب ثم فاجتهد الحاكم حكم 
ذلكعلى ؤيدل والعامل، العالم يثمل بل بالحاكم خاصا ليس الحكم وهدا 

الرسولخلاف فأخهنأ الحاكم أو العامل اجتهد إذا )باب وهو; مله الذي الباب 
الزكاةعامل دارالعامل® *المراد ; الكرماني فال مردود( فحكمه علم ير غس 

(.٧٣٥٢)برقم الخاوي )٢( (. ١٧>ص !□بق الرجع )١( 
٣١١٠امءاني، الدين شص ّعد، بن علي ين يوش بن محمد هو; م(  ٧٨٦-  ٧١٧)الكرماني )٣( 

نالالخاوي.> صحح ثرح في الل.راري الكواكب مهان مانيف له كرمان. من اصد ّ ؛الخويث 
فيالحج من راحتا مات الرواة■ أصماء مط ني سما ولا كشر وتكرار اوعام ب نية: قاصي ابن 

(.١٥٣)U/ الأيلأم انظر: إلى؛غدات.. >ض 
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هلءئًُصأ(ه
قيأو الزكاة واجب أحد في ت أي وقوله! القاصي. I الحاكم،، ودا؛ 

المفي،I بالعالم فالمراد الكثميهني رواية ثبوت تقدير وعلى قلت؛ قضاته. 
فتواه،<لا،.في أحطأ أي! 

تهلورمع سما لا الدعوة ومكاتب الJءاة على تمر الش التارعة الفرص إن 
البادرةضرورة على شاهد أكبر ~ الاجتماعي التواصل ووسائل التقنية 

الأثل.الاضآل لاضلألها 
فيالدعوة مكاتب ناحرت وكف شان( )ساب برنامج المثال! سل على خذ 

لملشرانح الوصول لتم استغل لو إنه حيث والفتيات؛ الشباب لدعوة استغلاله 
٠إلها الوصول الحبان فى يكن 

مهآهم 

(.٣١٧)T؛/ حجر لأبن 
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الباطل.مزاحمة ١^^ المحللب ه
المسألة.صورة ولأت أه 

حفلاتأو مهرحانات في دعوى ببرنامج بالمشاركة المءوة مكاتب تقوم أن 
محرمات.على تحتوي 

المسألة.حكم ٥^^١: 
المائلأقرت هي الحاففلة غير القنوات في والالعاة العلماء خروج مسألة إن 

ومتوسط.ومعارض مؤيد بين كبير خلاف بسببها حدث وقد لمألتنا، 

ماغالب بل محررا، وافيا بحثا المسالة هده بحث من أحد لم البحث ويعد 
مكتوية.أو مسمومة فتاوى أو متفاوتة مقالات وحدت 

المسألة.في لأهوال ا0 
أقوال:على المحاففلة غير الفوات في الخروج في العشماء اختلف 

 Bفريقين؛إلى القول هدا أصحاب تمييز ؤيمكن مهللما، الغ الأول؛ لقول ا
قنواتفي الغلهور كان مواء أصلا، التصوير تحريم يرى الذي الأول؛ المريق 

لا.أم محاففلة 
بازابن الئسمخ قال ، التصوير بتحريم يقول من كل لازم هو القول وهدا 

أحلمن العلم أهل بعض منه يتحرج قد مما التلفاز في البروز أن شلث، ررولأ ئه؛ 
المصورين١٠ولعن التصوير في التشا،يد في الصحيحة الأحاديث من ورد ما 

عنسئلت عندما باز ابن الشبخ برئامة الدانمة اللجنة فتوى صدرت وبهيا 

القفائة.القنوات في والفلهور العلماء نموير ضة كتاب: تهذيب يفلر: ذلك في للتوسع )١( 
(.٢٩٣)ه/باز ابن ومقالات فتاوى مجمؤع )٢( 
منهاالفيديوللاصتمادة بجهاز المحاصرات نموير حكم عن سئل فمد بالتوقف، فتوى باز ابن للثح )٣( 

مقللونأمر يالأثرطة ونجيلها نظرف محل ءاهذا بان ^^٠ فاجاب الفائدة؟ لتعم أحرى أماكن في 
أنويتحقق يعرف حتى الأحيان بعض إليها يحتاج ئد العورة ولكن ا الصورة إلى معها يحتاج ولا 

هدا—في عندي فانا أحرى، لأسباب ذلك يكون وفد المتكلم، توصح فالمررة فادن، المتكلم 
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القرآنيقروون وهم الأطفال وتصوير الجماعق، حال في الممين تصوير حكم 
الإسلام.في الكفار لترغيب وذلك 

انلإنالصور كانت سواء حرام، الأرواح ذوات ررتصوير بازت اللجنة فأجابت، 
تحريمفي ثبت لما ؛ غيرهما أم قران قارئ أم لمل كانت وسواء حيوازآحر، أم 

والمجلاتالجرائد فى الصور نشر يجوز ولا الصحيحة، الأحاديث، من ذللث، 
الإسلامنشر رجاء القرآن قراءة أو الخوصئين أو للمسلمين كانت، ولو والرسائل 
للبلاغوسيلة الحرمات اتخاذ يجوز لا لأنه فيه؛ والدخول معرفته ش والترءس_، 

مماغيرها إلى عنها يعدل فلا كثيرة الشروعة البلاغ ووسائل الإسلام، ونشر 
بلحواز0، على حجة ليس الإسلامية الدول في التصوير من والوافر الله، حرمه 
إالأدلة«زا/عملا \نحوبر إنكار فنبض ذلك في الصحيحة للادلة مكر ذلك 

تحريمعلى الدالة لنصوصي ا هي القول هدا أصحاب أدلة وأبرز ٠ أدلهم 
أشدوإن ؟٠١٧ الض، أن محك، ممعود بن الله عيد حديث ومنها التصوير، 

٠، المصورونا(أ القامة يوم الك عند الناس 
تحققفي النزلح ولكن المصورون، عذابا الناس أشد أن في نزاع لا ت قشة المط 
٠الحديث، في يدخل وهل التلفاز نمبموير في المناحل 

.ذلك قي الوعيد وشدة الأرواح لذوات التصوير حكم في الأحاديث من ورد ما أحل من ، وقف—٠١ ت —
عنديأنا ولكن العامة، لالمصاو>ة دذ،لك دأس لا أنه رأوا العلم أهل إخواني من جماعة كان وإن 

فيالثابتة الأحاديث، من فيه حاء ولما التصوير، قي الخعلر لعفلم هل.ا مثل في التوقف بعض 
لعنوأحاديث، المصورون، القيامة يوم طاثا الناس أشد أن بتان في وغيرهما الصحيحثن 
العددالإملامية، الحومثح مجلة رر * التوفيق ولى والله . الأحاديث من ذللئح غير إلى ط المصورين 

(,٢٩٢٢)رقم الفتوى من الثامن المزال ( ٧٠٣)\إ ١ - الدائمة اللجة فتاوى )١( 
الفضائية.القنوايت، في والظهور العلماء تصوير فتنة ت كتاب، تهذيب I ينظر )٢( 
(.٥٩٥٠)برقم • المصورين عذاب •' باب ■ اللباس • كتاب • البخاري رواه )٣( 
.في تحقيقها في ويجتهد عليها، منصوصا أو عليها متفما الكلية القاعدة تكون أن ت معناه )٤( 

•( ١٤٥)T/ المناظر وحنة الناظر روضة 
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قيالخريج تحريم يرون بل التصوير، تحريم يرون لا ْن وهم الثانيت المريق 
فحسب.الفاسدة القنوات 

بجئوأحئ تثم ةءِبم، ءايث ؤ، بموصوف َ قثآنث ت تعالى قوله الأووت الدليل 
هآظؤيبن آلمو،ي ح ألذمحكرئ بعد ئقعد ثلأ (لثخلنن ينسينك تاما 'عمّهم دث حل 

نثرؤأثنيا 'النيئ دنهدوى لا ء؛ؤواقرنك ت الرحمن عباد صفات في وقال [، ٦٨؛ ٥١١١
•[ ٧٢؛ ٥١١١]المُان: ه يكتاثأ •مءؤأ باللئو 

باطلفيها ام الأماكن في القعود عن المومنتن نهى الله أن الشاهد: وجه 
حينئدفإنها الفضيلة وحرب الباطل على أنا قد القنوات هده أن وبما اد، وف

فيهاالقعود عن نهينا وقد اد، فبؤرة تعتبر 

•وجهثن(من، الإجابة محيمكنا المناهشة: 

الوقتفي يحرض لا القناة هذه في المنكرات من عرصه يتم ما أن الأول؛ الوجه 
عيرإدا فهو يحده، أو قبله يكون ؤإنما وحديثه برنامجه الداعية فيه يقدم الذي ه نف

ابنالشيخ قال . فيه عما ؤولا مالماص يعتبره ولا يقدمه الدى لرنامجه مماحب 
 Iالومت،في يحرض لا — السائل يقول كما ~ يحزض الذي المنكر هذا ررثم عثيمين

وشاهده،إليه استمع أراد من فيكون عنه، منفصل هو بل الخير فيه تلقي أنتا الذي 
منها؛ؤيتتهي التلفاز أو المذياع يغلق المنكر فيه الذي الوقت، جاء ؤإذا 

بالكفرإعلانهم حال معهم الجلوس عن نهت إنما الأية أن ،؛ الثانير الوجه 
آخر؛حديث، في بالخونحى ذللث، ءلقتا بل مهللئا، ذللئ( س تمع ولم والاستهزاء 

إبراهيمبن الله عبئ للدكتور القصاب، القنوات في الدعوية المشاركة حكم في فتوى ت ينفلر )١( 
الطريقي،•

الأبق.الأرجح )٢( 
(.١٨٣العدد)اليان، مجلة والمقاصد، المالح بين الإعلام وصائل في المشاركة )٣( 
(.٨٦)ص ( ٢٤رمم)نتوك( وتوجيهات، صوا؛ءل الأّالآمحية الصحوة )٤( 
٣(.الفضائية()ص اكواي، من )الاستفادة الفرص إصاعة فن يظر: )٥( 
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يرفعبمشاركته هو القنوات هذه في المشارك وكيلك ءمِ،ِءه حدث ؤ! ؛نوصوأ ؤ"ءق 
والحق.للخير الدعوة محله ليحل واللغو واللهو الخوصن 

تقوىيستعمل ولم معهم حلى لمن والتحريم الهى ررهذا سعدى: ابن قال 
وعنعنهم يسكت أو المحرم، والعمل القول في يشاركهم كان بأن الله، 

الشرعن ؤينهاهم بالخير يامرهم كان بأن تعالى، الله تقوى استحمل فان الإنكار، 
ليسفهذا تخفيفه، أو الشر زوال ذللئ، على فيترشي، منهم، يصدر الدي والكلام 

مح>نن جسثابهم يى يننوة 'أدمك ؤ ءؤوم١ قال؛ ولهذا إثم، ولا حرج عليه 
[(<٦٩الأيت ]الأنغام: .ه همحبك لعلهتد ذهكرئ وثبمكن 

[.٧٠: ]١^^١٢ولهواه لمثا ديمتر أهمثدئإ ألخنجكى تعالى: قوله الثاني: الدلتل 
الحقدعاة ومن الحق كلمه من تتخذ وأشباهها الفضائيات أن الامتشهادت وجه 

الباهللركام بين القليل الحق حشر حيث وتلاعب؛ واستهزاء سخرية مثار 
الكئيفل٢،.

[:٦٨ةنبخيم]الأنغام:م>و خبي ؤآ بموصوف \لإوأ رآتت ٠^^١ قوله: محي القرطي قال 
يعفلهمالمشركين من قوم إلى يقعد كان لأنه لأية؛ ا بهذه نبيه جك الله ررأدب 
بهذاودل منكر. إعراض عنهم يعرض أن الله فأمره بالقرآن؛ فيستهزئون ؤيدعوهم 

محهيعرض أن فعليه منه يقبل لا أنه وعلم ا، منكن لأخر ا من علم إذا الرجل أن على 
ءليها(لتقبل ولا منكر إعراض 

معمحتترن واللهو، والفجور الفسق من الإعلام برامج فى ما أن يخفى ولا 
تعالىالله بآيات وعبثا استخفامحا يكون أن ينفك لا الدينية البرامج من شيء 

صبغةعليها يفني فيها ومشاركتهم القفل أهل يحول أن الثالث: الدليل 

(.٢٦■)ص: اّ.ى تمر )١( 

الطريقي.إبراهيم بن الله ءّد لليكور القفاية، المرات في الدعوية المشاركة حكم في فتوى )٢( 
(.١١٢لقرطي)v/ نفير )٣( 
(.١٨٣العدد)مجلةالمان، والعامي، المالح بين الإعلام ومائل في المشاركة )٤( 
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والمحسين،المثاسين من والمتلقون وممولوها أصحابها بها يحتغ شرعية، 
ينكرولم إليها جاء الداعية أن وذلك - الناس من الذج على باولك مموهين 

الباطلالموصع محي ولكنه حما، الداعية يقوله ما يكون وند المنكرات. تالاائج 
تامةتشريعية لينة ني فجاء الباطل، والسياق 

بوجوء:الدليل هدا على يجاب أن ويمكن المتاهشة؛ 

يحجممن وكثيرا تزكيتها، على هؤلاء بمشاركة يحتج من قلة أن الوالمر الأول؛ 
الالختحدث هذا أن يعلون الناس عامة إن بل لمؤلفه، سويعا يفعله إنما بدلااث« 

مامعظم على يهللع ولا عليها، القائمين مجن ليس فهو الوسائل هذه في محا يقر 
دلكفي والحاكم للناس. عنده ما لتقديم الفرصة هذه يستثمر إنما وهو تمد.مه، 

بالنادرعبرة ولا الناس غالب واقع هو 
مشاركةس شرعيتها تاحذ لم عددا، سنين منذ منعللقة القنوات هذه أن ت القالي 
الإعلاموسائل كانت اش الإملال سامة مستغلة نفسها فرصت، ؤإنما العلماء، 

■هديها ومسا لمستمصها ح^^أة لا 

ْعالجهاد جواز على العالخاء جمهور باتفاق ذلك عن الإجابة ؤيمكن الثالث: 
لسلطانهمتثبيتا فيه أن أجل س ذلك بترك منهم أحد يحتج ولم الفاصق، الإمام 

،معهم الجهاد وترك تويع من على الإّلأم شتح أم بل لأفعالهم، وتقرذا 
نمرةأته أر لأفعالهم إقرارا معهم الجهاد في أن بحجة التويع ذلك كان ومراء 

للفللمة.

الطريقي.إ؛رامم بن الله حمد للدكتور القفاية، اكوات ني الدعوية المشاركة حكم في فتوى ٢ )١ 
تلمزيوتىبرنامج في الطرفي، العزيز بد الشثخ  ٢٢)

https// :www. youtubc. cc)m/watch?v=JnWLaiakdEk.

(.١٨٣العدد)ايان، مجلة والفاد، المانح ين الإعلام وسانل في المثارين )٣( 
١(.القفاية()ص اكوات من )الاثادة الفرص إضاعة غن )٤( 
٥(.٨• ; ٢٨، ٥١٢ا/ )• الخاوي مجموع ١(،  ١٧>n/ المرية المنة مهاج نظر: >ه( 
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رؤيةعن لأيمارهن التاء غض وجوب على الدالة النصوص ت الرابع الدليل 
فيوما ، [ ٣١لأ.ة ]اش: آمح؛ين4 ين سئمس ؛؛^، ٢٧ظ • تعالى كقوله الرجال؛ 

منكثير ذهب رروقد الإا،لأمت شيح قال ■ الثاء على المفاسد من ذلك مخالفة 
يغيرولا بشهوة الرحال من الأجانب إلى تنفلر أن للمرأة يجوز لا أته إلى العلماء 

أصلألأى.شهوة 
فيتعند أن قيس بنت فامحلمة أمر النما أن ْاما' صحيح  ٠٠في ثبت ت المناقشة 

فإنهمكتوم أم ابن عند اعتدي أصحابي، يغشاها امرأة )تلك قال: ثم رياك، ث أم بيت 
قولهلعموم مخصصا يكون هدا فعلى ،. يرال"(أ ولا ثيابك تضمن اعمي رجل 

للتبعيضوتكون أبمشمهيزه، من سثصن محقثت ؤوؤأ تعالى؛ 
الضرار.مجل. على القنوات هذه قياس الخاص؛ الدليل 

اليالفرار بمساجد تلحق قد الدينية البرامج تعرض الي الموالحر ررفهذه 
الدينيةالمواقع هازه اتخذوا ذلك؛ يناقي ويامحلتها والإيمان الخير ظاهرها 
،.والدءايةااأالشهرة يريدون 
فهووممحة نياء أو صرار على بني مجد وكل ؛ علماؤناررقال القرطي؛ قال 

فيه((الصلاة تجوز لا الضرار مجد حكم في 
للمعاصياتخذ مما الضرار مسجد كان لما ٠٠فءزفؤ؛ عثيمين ابن الشح وقال 

فيهصلاته أن ْع فيه يقوم أن رسوله الله نهى المؤمنين، بين وتقويما وكفرا صرارا 
متخازالمجد فهذا فيه• يقام لا أنه فيه الله يعصى مكان كل أن على فدل لله؛ 

،.لالصلاة(( فيه تقام فلا معصية محل لكنه للصلاة 

(.٨٦)ص القفاية القنوات في والغلهور العلماء تصوير فتة كتاب: تهذب ينفلر: )١( 
(.٣٩٦; ١٥الخاوي)مجموع )٢( 
(.٢٢٨; ١٢القرطي)شبر يفلر: )٤( (. ١٤٨برقم)•- الهلالآق محاب سالم. رواْ )٣( 
(.١٨٣العدد)البيان، مجلة والمفامحد، المصالح بين الإعلام ومائل في المشاركة )٥( 
(.٢٣٤اكوحيد)ا/ محاب اسيدض المآل )٧( (. ٢٠٤المرطي)حرا نفير )٦( 
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معينةيمواصح سيقيد بل يريد، ما بقول له يمح لن الداعية أن السائس؛ الدليل 
•غترها عن ييمبع 

بماإلا يكلمؤ لا وهو يتهليعه، الذي الحق هو الداعية يقوله ما ررإن انماقشة؛ 
أمرتكم)إذا .٠؛ وقال [، ١٦الأيت لال؛غاثن: أح؛تلنؤه  ٢٠أس ه؛ قال يسمملع؛ 

يسقطلا الميسور أن المقررة الفقهية القواعد ومن . ارسهنمم(لا، ما منه فأتوا بامر 
إلايحققن لا ومن الممكن، القدر بها يستر السترة بعض عالي فالقادر بالمعور؛ 

الحقبعض نول إلا يسمملح لا فمن وهكذا به. يأتي أن عاليه يجب الفاتحة بعض 
عماوسكوته يستطيعه الذي الحق ليعفى الداعية قول إن لم - يقوله أن عاليه يجت، 

والمحاضفالخف، وحدها؛ الإعلام وماتل على تاصتا ليس يتهليعه لا 
بقائهملمصلحة مراعاة الحق بعض قول عن يمتنعون قد والأستاذ والمؤلف، 

وسرهاايتهليعون الذي الخير من كثيرا رهم وي
ءيوقع وم، وعرضه، لدينه امشرأ الشهات اتقى رقمن هت: توله المابع: الدلل 
ذه(\م.قع أن يوثلث، الحمى حول تنعى كراع الحرام؛ م وقع الشهات 
منه.ؤيستريب فيه يثلث، عما الملم يتويع أن ذللث، في الأمر وأتل 

المبيحبين التعارخى يكون حين هو إنما المشرؤع الولع إن • الخاةسةأ 
بهالقيام يجب مما هنا فالمعارض كذللث،؛ ليس المسألة هذه في والأمر والحاظر، 

قتالمن امتغ عمن تحديث، حين ظض تيمية ابن الإسلام شيح قال ولذا أصله، في 
فيفوسر محللنا، يقلنه فيما تولع القول هذا رروصاحسا الجائر: الإمام ْع الكفار 

استيلاءمن الأمر ولاة بعض ظلم وأين الفاسد، الولع بهذا عته تولع ما أصعافط 
علىيعاون أن ينبغي ظلما فالأقل منه؟ا أظلم هو مجن استيلاء من بل الكفار، 

المافاة.برنمملم.كتاب: و ^١(، ٢٨٨نم)بر والمة. بالكتاب الاعممام اوخارى.محاب: رواه )١( 
(١٥٩٩.)

(.١٨٣)العدد البيان، مجالة والمفاسد، المصالح بين الإعلام رصاتل في المثارئ )٢( 
(.٥٢)بريم • لدينه امتبرأ من خضل باب • الأيمان • كتاب . البخاري رواه )٣( 
(.١٨٣)العدد البيان، مجلة والمفاسد، المصالح بين الاعادم وسائل في المشاركة )٤( 
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وتعطيلوتكميلها المصالح تحصيل على مبناها الشريعة فإن فللما؛ الأكثر 
يقدمحش الثرين، وشر الخيرين حير ومعرفة الإمكان، يحب وتقاليلها الفاسد 

الشرينا'لا،•ثر ثمنيغ الخترين حتر الراحم عند 
حال،؛كل على والغارفة الترك هو ليس المائل هذه في ^^٤ ١٠إن ت يهال، ثم 

مرادهمن بأنه الأشبه كان ما واتباع تعالى الله بأمر القيام في هو الويع إن بل 
التركاالأو بالفعل ذللث، كان سواء دينه، ورسوم 
أوأدناهما، بتفويت الخيرين حير ترحح اروالولع ت تيمية ابن الإسلام شخ هال، 

أدناهمالأم.حصل ؤإن الثرين شر دفع 
ولعمح، حتر وُلأ الدين بلاغ واجب ترك إلى سيودتما ألة المهذه هم، مالوؤع 

،•قك٠١ الله فرانص إسقاط إلى يودمح، 
ُاأول ءإن ه• الله رسول تال نال• أنه رقنك عود مابن عن الثاست الدلتل 

ماودع الله اتق هذا، يا فمول: الرجل يلقى الرجل كان إسرائيل، بمي على القص دخل 
وقعده،وشريه أكٍله يكون أن ذلك بمنعه فلا الغد من يلقاه ثم لك، يحل لا فإنه تمنع 

ينحقهموأ أئن جك قال؛ ثم بثعم،، بمضهم قلوب الله ضرب ذلك فعلوا فلما 
]_؛;ءؤءنيمنه< قوله: ١^٠، تزتث...ه آتن دع؛سئ، داوءد لتثثاي< ءق إنمح:ل بؤت، 

علىولتأخذن المكر، عن ولتنهون بالمعروف لتاهرن والله رركلأ تمال؛ ثم [، ٨١- ٧٨
قمزالأْ،٠الحق على وصرته أهلوا، الحق على وكاُءلرنه الفتالم، يلمح، 

تحريميرون القنوايتح، هاوه في يخرحون الاين الملماء أن ت الاستشهاد وجه 

(.١١٧الغوة)،■/ ة المهاج )١( 
(.١٨٤الخلد)المان، مجالة والشاي، المالح ين الأعلام وساتل في المثاركة )٢( 
(.١٩٣الخاوي)•م/ مجموع )٣( 
١(. ٤٧>ص اللام ب بن العز فتاوى )٤( 
اللاحم.يرنم)ا-مآم؛(.داود.محاب،: أبو روا، ره( 

/)١٠U( - ش الحدث أعل ملض ؛رادمح،)أرثبف أحمد / بقلم ائت،، على منثورة فتوى عن  ٢٦)
١١٠٢.)
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وليسعليها الإنكار هو الواجب فإن ذلك وعلى الفاسدة، القنوات لهده النظر 
المسقأهل فيه يبث الذي المكان نفس في معها بالمشاركة مائها، على العمل 

إسرائيل.بنو يفعله كان ما هو وهذا منكرهم، والعصيان 
باقيةفهي ، بقالها في سب القنوات هن.ه في الخروج بأن لهم يلم لا ت المناقشة 

يعنىلا القناة هذ0 في العالم خروج إن ثم ، يخرحوا لم أم العلماء حرج مواء 
إسرائيل.بتي ش كان ما بخلافج القناة هذه في يكون بما الرضا 

كباراتالسيئة الأماكن في توضع الفسق قنوات من ^١ أن التاسع: الدلل 
٠والمواعفلُبالقرآن للأستخفانج يودى قد مما الخمور، 

الإذاعةفى للقراءة القارئ تصدى إباحة أن عاشور ين الهناهر بص الناقشة: 
غيرهو لمن الصوت وصول احتمالية الإباحة حكم ينقضي ولا مباح، )الراديو( 

اللهو^كن في القرآن لصوت الماع يكون كان القرآن؛ لماع الأهاية كامل 
الملمون.بها يتتقع أن قراءته في العالم، كون القراءة لجواز يكفى بل واللعّت،، 

القارئوليس الملمين على واحية فهي القران سماع ادابج مراعاة قضية أما 
.عتهابمّوول 

حصولهو الغالهج أن تبين فإذا المشركون، يمعه بحيمثج الرسول قرأ وقد 
صوتفلهور إلى ذللئ، إفضاء المادر من وكان الإذاعة، في القارئ قراءة من الفع 

أوالكراهة أو الأولى مخالفة حكم تقتضي حالة فيها توحد قد مواضع في القارئ 
بعضمن أندر الأحوال تللث، وبعض المامعين، بعض من غفلة عن ولو الحرمة، 

عنهالنهي ترشّتج لندأرة الشريعة في الملغاة الذريعة قبيل من الإفضاء ذللث، ان ك— 
أنوالفقه الفقه أصول أئمة قرر إذ المتاع؛ من عليها يترض، لما نسبناه إذا عليها 
ذريعةأنه مع العنب، غرامة ذريعة ألغتإ الشريعة فإن ها مل. يجستا ذريعة كل لمى 

الحمر.لعمر 

المامحينبعفن لخلو القراءة من ممنؤع غير القارئ يكون أن فينبغي هال،ا وعلى 
لأحلالaلاءة )لوتركنا البصري؛ الحسن قال وقد القراءة، سماع آداب، عن لصوته 
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والأخلألل١،.القص دينا في لأّرع أي: دينا(، في ذلك لأّرع ]لب 
لازموهو عيمتزر ابن الشيح كلام ْن يمهم ما وهو الجواز، الثانيت لقول اا 

٠يسير بتصرف ( ٤٢٥—  ٤١٨)ص عاشور ابن فتاوى ( ١ ) 
رغمالإعلامية، المؤسسات ْع التعاون في الوعاة من كثير يحجم ايالي: الموال ظه سئل وفد )٢( 

اتالمومهذه تجاه الدعاة واجب قي فضيلتكم رأى هو ما ٠ ٠ المجتمعات على الواصح تأثيرها 
مكانفي جو الله إلى يدعو أن الإنسان من شب إذا أنه أرى الذي يقوله: فاجاب بها؟ والعاملين 

يتقدم،أن يسغي الذي بل ، هد١ عن يحجم أن له ينبض لا فإنه أعم؛ والني أكثر ب المصلحة تكون 
يكونقد الاعادمية الوساتل هدْ بأن يتعلل قد كان وإن حتى عليه، الله نعمة من ذلك أن يرى وأن 
،بضده مجلتت والأحير ثملا لم إن الوسائل هذه لأن يعلة، ليس أرى فيما هذا فإن الشر، من شيء فيها 
التعاونمن أنه فأرى الشر، من شيء يشوبها أن الختر إل تقدم من يضر فلا بالخير، ملثت وإذا 

الدعاةتعاون الأمور• هد،ه في الخثاركة إر شب إذا الدعوق ويلي الإنسان يقدم أن والتناصح 
٠، ٣٧رص المجتمع في وأثره 

بجبأنه ترون فهل عصرنا، ني مورا لوزا تودي الإعلام السائل مثل: ص أخرى، قوى كذك وك 
تتشرما مثل غيرْ طريى عن تنثر لا قد التي الوسائل من كير نثر في - التلفاز مثل - استعمالها 

بوشمهاالأعلام اتل وّفي المشاركة يجوز لا انم يقول؛ نمن رأيكم وما التلفاز؟ ؤلريق عن 
النكرات؟لهد0 إقرار هو فيها والمشاركة ، المنكرات تنشر لأنها ؛ اراهن 
بهتقوم مما ذلك لأن هك، الله إل الدعوة في الأعلام وال استخدام يجب أنه أرى ;وأنة: فأجاب 

أنت بمعنى شتى وجوه على هو الله ار الدعوة في تستخدم الأعلام ومال أن وأرى الحجة، 
اللهبأمحماء يتعلق فيما العقيدة إر الدعوق في وركنا . التوحيد. إر الدعوة في ركنا نجعل 

إرالتذل الإنسان يقصد لا بحسث، ؛ هك لله العبادة إخلاص إر الدعوق في وركنا • وصفاته. 
وركنا• • وعيرها العبادات مثل الفقه في وركنا ٠ ٠ ذلك. أشبه وما منه، أكبر هو من إر أو حاكم 

هدهتجعل وألا ٠ عامة واسعة الدعوة تكون أن ذلك يحني وغيرها، الأنكحة مثل المعاملات في 
فيهيكون لا ما على يقتصر ل الشاهد، أو القارئ منها يمل بحيث مكثفة الموصوعات أو الأمور 

إصلألفيه ما محلها يحل ألا شرحي على أكثر، يدلك الناس ينتفع حتى لهم وإتعاب للناس مجلل 
ذلك.أشبه ما أو لأخلاقهم، الخلق 
يجبفإنه النكر، ترك في ضببا فيها المشاركة وعدم الوسائل هذه هجر كان إذا أنه أرى ولكن 

يزيدوربما يفيد لا الأمر هدا كان إذا أما حير. هو لما النكر هدا تترك حتى ومهاحرتها مقاطعتها 
إرالدعوة ونشر الفرصة هدْ استغادل يجب أنه قاري وأكثر، أكبر شر لنشر بحيث بلة؛ الطين 

ًالوسائل. هده خلال من تعار الله 
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القوات.ض في يخرحون الذين كل فعل 
الهلريقيالله عبد الل.كتور ورجحه 
أدكهم.
الأصل.في المباحة الوسائل من هي الإعلام وسائل أن الأول؛ الدلل 

أنالفضل ذوى يمع فلا والشهوات الشبهات لإثارة وسيلة نتخد كانت ؤإذا 
الإمكازرآ،.؛حب يعفه أو كله الحق نشر إلى ؤيلجثوم أهلها يزاحموا 

أماكنفي ومخالملتهم للمشركين الدهان من ه النبي عن ست ما اكاني؛ الدليل 
ذلك:على يدل ومما لدعوتهم، عبادتهم أماكن في علتهم والدخول بل تجمعهم، 

ينعستين عشر بمكة الله رسول مكث مال؛ قيمحن الله عبد بن جابر عن ~ أ 
منيؤيدني؟أ رامن يقول؛ بمتى المواسم وفي ومجنة بعكاخل منازلهم في الناس 

الجة؟!(\ّأ،.وله ربي رمالة أبلغ حتى يصرني 
فيهايجتمع الجاهلية في أسواقا كانت المجاز وذا ومجتة عكافل أن ومعروف، 

ؤيتدابرون.يتنافرون وفد ؤيتفاحرون فئتناثا.ون العرب 

بنسعد ليعود حمار على ركب ه الله رسول أن من الخاري في بت ما ~ ب 
يسلمأن قبل وذلك، — ملول ابن أبي ين الله عبد فيه بمجلس مر حتى عبادة، 

عبدة— والمشركين لمين المس أحلاؤل المجلس في فإذا — أبي بن الله عبد 
غثيّتث،فلما رواحة بن الله عبد المجلي وفي لمين، والمواليهود ~ الأوثان 

علينا،تغبروا لا فال: ثم بردائه أنفه أبي بن الله عبد حمر ال.ا؛ة عجاجة المجلس 

بلالخير فيه تلقي، أنت الذي الوقت في يعرض لا ~ السائل يقول كما ~ يعرض الذي المنكر هذا م ن ً
يغلقالمنكر فيه الذي الوقت حاء وإذا ا وشاهده إليه استمع أراد من فيكون عنه.، منفصل هو 
(.٨٥)ص عثيمتن لأبن رتوجيه١تا صوابمل الاصادمية الصحوة منه١٠ وينتهي التلفاز أو 

صوايط.ثلاثة لها وصع ولكن )١( 
العلريهي.إبراهيم يءن الله عبد للدكتور الفضائية، القئوات في الدعوية المشاركة حكم قي فتوى )٢( 
(.١ ٤ ٤ ٥ )٦ برقم المد في أحمد رواه )٣( 
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القرآن.عليهم وقرأ الله إلى فدعاهم فنزل وقف ثم عليهم ٩ الله رسول فسلم 
حقاكان إن تقول، مما أحن لا إنه المرء أيها ت محلول ابن أبي بن الله عبد فقال 

فاقصمنحاءك فمن رحللثا إلى ارمع نا مجلفي به تؤذنا فلا 
حتىمعه وأنا وه المي اطلق ت قال صقن الأثجعي مالك بن عوف عن - ج 
يا ٠١٠ فقال عليهم لحولنا وكرهوا عيدهم، يوم بالمدينة اليهود كنية لحلنا 
كلعن الله حط الله؛ إلا إله لا أن يشهدون رجلا عشر اقي أروني الهود، معشر 

ءاوه...ا\ى.غضب الدي الخض؛، الماء أديم تحت يهودي 
اللهرسول علينا حرج إذ المجد في نحن بينما قال• نمحق هريرة أبي عن ~ د 
النيفقام المدراس ست حثنا حتى معه فخرجنا يهود إلى انهللقوا ت قال فه 
فقال!القاسم، أبا يا بلغت، ت فقالوا تسلموا(( أسلموا يهود، معشر )ايا ت ناداهم فه 

،.اكاكة١٤ثم الثانية نالها ثم أريد* أذلك 
اليالجاهلية أسواق يغشى كان ه الني أن الأول: الحديث، من الشاهد وجه 

فيوالهلعن بالأحابح، الفخر فيها وكان الخمور، وزقاق الأصنام، فيها كانت، 
فيه،الناس لياتيه حاصا سوقا ه له يجعل ولم بالأزلام. ام والأسقايح الأن

،.ودعاهم هم حيثه أتاهم ولكن 
ماحيهاما مع حاتزة المشركين مخالهلة كانت، إذا أنه الثاني: الحديث، ومن 

لاتخاذها)الإعلامية( ائل الوستللث، تقصد فإن منه، وسخرية للحق رد من أحيايا 
،٠ومجادلته١ الكافر مخالعلة عن كثيرا ، يختلفلا بالخق، للجهر متبرا 

(.٤٠٦٦يرتم)البخاري، رواء )١( 
(.٧١٦٢حبان)وابن (، ٢٠/٦أحمد)أخرجه )٢( 
لأبنوالأثر، الحديث، غرسب، في النهاية انغلر ٠ التهود ب يدرس الذي البيت، نهو • المدراس بيت، )٣( 

(.١١٣الأنر)آ/
(.٦٩٤٤)صحيحه ر اليخاوي رواء ( ٤١

٤(.)ص القفاتة( القوات س )الامادة الفرص. إنحاعة فن )د( 
العلريقي.إبراهيم بن الله عجي للدكتور الففاية، القنوات في الدعوية المشاركة حكم ش فتوى )٦، 
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وتكبمهم في اليهود على لحل ,W أنه والرابع؛ الثالث الحديث وس 
أنالمؤكد ومن الإسلام• بدعوة ليدعوهم المراح الشرك فيها أن مع مدرامهم 

,مدرامهم ست ولا الهود ة كتمن مرا لت القنوامت هده 
والمفاسد.المالح سأ الثاك: الدليل 
مقاميهعلى مصالحه تفوق ائل الوسهذه في والمشاركة الإسهام أن وذلك 

ذلكفي حرج لا أنه رأى العلم أهل بعض ارولكن باز؛ ابن قال واضحة، بدرجة 
البامحلل؛دعاة على والرد الإسلام أحكام ونثر الحق إلى للمدعوق فيه الروز كان إذا 

لمإذا كبراهما لتفويى الفسدين أدنى ارتكاب ت وهي الشرعية، بالقاعدة عملا 
متهماالدنيا بتفويت ولو المصلحتين أعلى وتحميل جميعا، منهما الملامة يتيسر 

والصالحالكثرة الفامل في يقال وهكذا . جميعاتحميلهما يتيسر لم إذا 
هي:تحققها بمم اكي المالح أهم ومحن الكثيرة«لأآ،. 

الله.دين لسلعهم المجتمع فرائح أغيا إلى الوصول أولأ: 
فانافواالناس على ها نفوفرصت البيوت معظم يحلن قل. الوسائل ارفهذه 

غيرهمأو الملمين من سواء يحصى يكاد لا الوسائل هذه جمهور إن بل معها، 
فرصةإذن فيها فالمشاركة اكقافية، المستويات مختالف وس ؤإناث ذكور من 

١^٣٢.دين لتبليغ مانحة 
بينتالعربية القنوات في تقام الي الإفتاء برامج على أجريت علمية دراسة وفي 

ماعلى يدلل هذا وأن عام، بشكل جيدة نسبة هي البرامج هل.ه يشاهد س نسبة أن 
فقدذلك س أكثر بل المشاهل>ين، لدى أهمية س البرامج س النوعية هذه به تحقلى 

حيثس الأول الترتيب العربية الفضائية القنوات في الإفتاء برامج احتلت 
هذهأن على يدل مما الفتوى، على الحصول ش الناس عليها يعتمد الس المادر 

٤(.القفاية()ص اكوات من )الأسفادة الفرص. إمحاية فن )١( 

(.٢٩٣)ه/ باز ابن فتاوى مجموع )٢( 
العلويقي.إبراهيم بن الد عبد للوممور القصابة، اكوات ز الدعوية المثاوكة حكم في فتوى )٣( 
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القانمنأمام كبيرة المسؤولية يجعل مما الناس، حياة في فاعل يدور تقوم البرامج 
محتواهافي النفلر ؤإعادة تهلويرها حلال من عليها المحاففلة في البرامج هال0 على 

التنافسمن الإعلامية الماحة تشهده ما ظل في البقاء لشمها لتضمن وأسلوبها؛ 
المحموم

فضائيةإسلامية قناة إنشاء أمجر يعد لم أنه راوهو عليه التنبيه يجب مهم أمر وهنا 
القنواتمن الهائل الزحم هدا لمواجهة كافتا إسلامية جريدة أو مجلة، أو 

والشالتتوعة والجرائد والمجلات المناعية، الأقمار عبر الوجهة الفضائية 
برامجمن تقدمه لما ربي؛ رحم من إلا والشباب النامثة غالبية تستقطب أصحت، 

هدهاقتحام على العمل يلزم هنا وْن والرمان• الأذواق تناسب ومتنوعة عديدة 
وعلميا؛١ثقافيا الباثرة الواجهة حلال من وتقويمها الداخل من القنوات 

علهم•واكضعق اياطل أمل محاربة ثانظ: 
أعظممن التلفاز في الحق أهل ظهور أن ثلث، ررولأ باز؛ ابن الشيح قال 

منالناس غالت، يشاهده لأنه الباطل؛ أهل على والرد الله دين نشر في الأسباب 
منصورة رأوا إذا الحق أهل ويْلخئن والكفار، والمسلمين والنساء الرجال 
الباطللأهل محاربة أيثا ذللث، وفى منه، يصدر بما ؤينتفعون بالحق يعرفونه 

عليهمأءالجال وتضييق 
للشر.وتخفينا للباطل مزاحمة ذلك في أن ثالتا: 

فكلفيها؛ يفلهر الذي الشر ، لتخفيفوسيلة الإعلام وسائل في ارفالمشاركة 
فيها،يعرض أن يمكن كان ومنكر فساد اب حعلى فهو بالخير يشغل وقت، 

ثرعا((معللوب بالكلية يزال أن يمكن لم إذا والفساد الثر س والتخفيف، 

(.٣٤• العرية)ص القصابة الفرات في الفتوى )١( 
(.٤٦الشابة)ص الفوات )٢( 
(.٢٩٣)ه/ باز ابن فتاوى مجموع )٣( 
١٨٤العدد)اليان، مجلة والثاد، المالح بين الأعلام وائل في الحائكة )٤( 
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اكوات.هذه في الخروج عدم على المترتة الاثار خْلورة رابئات 
عاليهيترتب قد الفضائية، رالقنوات العصر ومحيله من المثلى الامحتفادة راعدم إن 

الفاجرةجنة الما الطيعة ذي المياشر اليث مرور مواجهة لعدم الفساد انتثار 
لنالقنوات ^٥ مقاءلعة إن ثم ، محيئة® آثار من ذلك على يترتب وما منه، والحل. 

غيرولهو وتفحش تماجن من القنوات هل>ْ تبثه ما — توقف أن عن فضلا ~ تقلل 
وتوةذإ.الإلهاء، ^ا تزاحم موف الخثاركة فإن ذلك من العكس وعلى بريء. 
الغاغليز،لى•بعض 

الإسلام.عن الذمة المورة تمر خامئا: 

عنمشوهة محرفة صورة مشاهديه عقول فى غرس التتوعة ببرامجه فالإعلام 
هيمنةحققنا الفضائية القتوات حناقة اّتثم.ار أحنا ارما فمض ولهل.ا الإمحلأم، 
طريقعن الناس نفوس في الواقع وحقائق لحقائقه ومكنا الإعلام، على الإسلام 
بينالحقة معانيها ؤإثاعة نصوصه حفظ فى العصرية الإعلام ومحيله طاقة استغلال 
ومكناهموالاستقامة، الصلاح في المثل للناس صربنا قد نكون و؛د.للث، الناس، 

فيه،للدحول وعملا فولا يصدق ودعوناهم الإسلام، حقيقة على التعرف من 
هدايته«رم.الله يشأ لم س على الحجة وأقمنا 

كلملوك تقتضي والفكر العلم بأهل المناطة التبليغ مسؤولية فإن هدا وعلى 
منللخروج الشر ٌن الأجناس لأولئك الدعوة لملغ ومتتاح؛ سكن 'لريق 

التعهء"

الوما القنوات، هاز0 إلا للناس الله دين لتبلغ مبتل يوجد لا أنه الرابع• الدلتل 
•واجب فهو به إلا الواجب يتم 

(.٤٦القفانة)ص الخوان )١( 

١(.القفانة()ص الخوان س الفرص)الاضادة اصامة فن )٢( 
(.٤٦الفنماية)ص اّوات. )٣( 

•الطريقي إبراهيم ين الله عبد للدكتور القصاب، القنوات في الدعوية المشاركة حكم في فتوى )٤( 
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دينؤإظهار المسن البلاغ تحقيق هو والمطلوب ناقص، تبلغ أته ر' انماقشة١ 
فيفيتعذر ؛ ذللث، تحرم الإعلام ووسائل والشمول، العموم سبيل على تعالى الله 

الحديثنمع قد بل تعالى، الله أعداء وجهاد والبراء الولاء عن الحديث، قنواتها 
منطائفة إلا الإسلام من يعرض فلا ذللث،؛ ونحو الرعية وحقوق الريا عن 

.والتضليل التشويه ذللث، من فيحصل والأخلاق، العبادات، 
البلاغيتحقق لم ؤإن البائع بعض الوسائل هده في يتحقق أته ،ت الجوابل 

الحاصرينكترك الدعوية؛ الوسائل من غيرها في معهود أمر وهذا التام. 
وصولءا.م ل.؛ مقإلى ذلك، يودى لا حتى الحق بحمى بيان والخهلباء والكتاب 
الإعادم.بوسائل هذا يختص فلا للناس؛ دعوتهم 

ابنالإمام قال به، والعمل علمه يمكن ما إلا الدين من يبغ لا أنه المعلوم ومن 
أنزلبما العلم من التمكن بشرط I بشيئين تقوم إنما العباد على رروالحجة ت تيمية 
عنالعاجز أو كالجنون،، العالم عن العاجز فأما به. العمل على والقدرة الله، 

عنالعجز حمل أو الدين ببعض العلم انقطع ؤإذا نهي، ولا عليه أمر فلا العمل 
العلمعن ١^٥^ كمن ببعفه العمل أو العالم عن الحاجز حق في ذللث، كان ؛عضه، 
فإذاالفترات، أوقات وهذه مثلا. كالجنون جميعه عن عجز أو الدين بجمع 
بهجاء لما بيانه كان مجموعهما أو الأمراء أو العلماء س بالدين يقوم من حمل 

٠١فشيئاشيقا يه بعث، لما الرسول بيان بمتزلة فشيئا شيئا الرسول 

علىوهم قريس عن قال الحديبية صلح في الله. رسول أن الخا٠ست الدلل 
أعطتهمإلا الله حرماُت، فيها مقلمون خهلة يسألوني لا يده، شي )اوالدي الشرلث: 

.٢٤١إياها((

البيت،عن والصد الشرك من حالهم على المشركين هؤلاء أن الشاه،•؛ وجه 
التقت،فحيث، يقول، ما دعوتهم عن النبي يقول ذلكإ وْع الملمين، وحرب 

(.١٨٤)العدد البيان، مجلة والمفاسد، المصالح بين الإعلام تل رما في المشاركة )١( 
(.٥٩آ/ )٠ الفتاوى مجموع )٣( السابق. المرجع )٢( 
(.٢٧٣١)برقم الحربج، أهل ْع والخصالخة الجهاد في الشررحل باب البخاري، رواه )٤( 
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وأعينواإليه أجيبوا الله ت لحرما تعفليم فيه أمر على والمسلمين المشركين مصالح 
هذْوإعهلاJهم الإجابة هدم عن بحائل الشرك من عليه هم ما وليس عليه، 

ا.\دخ0]قؤ 

البيعوأهل المشركين ءرأن الحديبية صلح فوائد من أن القيم ابن ذكر وقد 
تعالى،الله حرمات من حرمة فيه يعفلمون أمرا ؤللبوا إذا والفللمة والبغاة والفجور 

تعفليمفيه ما على فيعاونون غيره متعوا ؤإن عليه، وأعينوا وأعهلوه إليه أجيبوا 
منفكل ذلك،. سوى مما ؤيمتعون وبغيهم كفرهم على لا تعالى الله حرمات 
ماكان، من كائنا ذلكر إلى أجيِّ، له مرض تعالى لله محثونم، على المعاونة التمس 

أدقمن وهذا منه. أعفلم لله مثغوض المحبوب، ذللث، على إعانته على يترتب لم 
منالصحابة من عنه ضاق ولذللثه النفوس، على وأشقها وأصعبها المواضع 

ضاق«ر^.
يتركلا الجهاد فان اق، الفالولاة مع الغزو عر ذلك قياس ادس: انالديل 

عندهم.الذي الباطل أجل من 
أجلمن يترك لا الجهاد أن وذكر فتاؤيه ش اللام همد بن العز ذلك بص وقد 

ليحصلأنآكر وظلمهم فجورهم على الإنكار على قدر إذا وأنه وفجورهم، فهم ف
مقيمافيكون يقلبه أنكر يستقر لم ؤإن الإنكار، وأجر الجهاد فضيلة على 

كانوقد أدانهم، من ^١ اواس لترك اuطل لأجل الحق ترك ولو ل٠لاءتينل٣،. 
ونائلةإساف، وكان بل أصنام، وبداحلها الكعبة على ؤيهلوف الحرم دحل ي. 

فنزللأجلهما، بينهما عي المن الصحابة بعمى فتحرج والمروة، الصفا على 
حىيترك لا كي ؛ ١[  ٥٨الأيت ]البمزئ: ُهثاه بملؤثت آن عقه مع ت تعالى قوله 

^٤،.٧١لأجل 

•٤( رص القفائية( القنوات من رالامتفادة . الفرص. افاعة محن )١( 
(.٢٦٩انماد)V/ ض سى محي انماد زاد )٢( 
١(. ٥٣اللام)ص ب ين العز فتاوى )٣( 
(.١٨٤)اكد الييان، مجلة والمفاسد، المعالح بين الإعلام وسائل في المثاوكة ينظرن )٤( 
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أنيجوز فلا فته، شفعه فقد أمر على شخصا أعان من رافكل ت تنمية ابن وفال 
كانإذا وأما ورسوله. الله حرمه ما على ~ غيره ولا أمر ولي لا ~ أحد يعان 

لوكما محرنا، هذا يكن لم البر على أعين إذا فهدا ُثا، فعل وقد ذنوب. للرحل 
منعنده ما يعفى يرد أو ديونه، يقضي أو يمج، أو زكاته، يودى أن مذنب أراد 

ليسوتقوى، بر على إعانة فهو عليه أعين إذا فهدا ~ بناته على يوصي أو المفلالم، 
ولاةإلا به يقوم لا والجهاد العامة؟! الأمور فكتف وعدوان، إثم على إعانة 

عزماتفتفتر يجاهدون، لا الأبرار الخير أهل أن لرم معهم يغز لم فإن الأمور، 
ذلكمن فيلزم الفجار، به ينفرد أن ؤإما يتعطل أن فإما الجهاد، عن الدين أهل 

لأفمن الرأي وطا عليه. قاتل لمن الدين لأن الفجار؛ فلهور أو الكفار استيلاء 
الآراء^١،.

يخلومنفلا هذا وعلى الملقي، سيقوله ما بحسبإ التفصيل، اكالثات لقوو اا 
حالين•

.القنوات،هذه في ما تحريم عن يتحدث، أن الأولى؛ الحالة 
تروجكانت، فإذا القنوات،، هذه له تروج النءي الشر بكلامه يدحمى بأن وذللن، 

•التوحيد إلى ودعا اليدعن نقمى للا_ءة ترمحج كانتإ ؤإذا الشرك، نقمى للشرك 
القنوات،.طْ في الخروج للداعية يجوز وهنا 
ليحملوهالمشركين على ه نفعرنحى ه الرسول أن ذللثا: جواز على يدل ومما 

كانقال؛ نيك الله عبد بن جابر حديث، في حاء كما ، الله دين تبلح على 
مناهل فيقول؛ الومم، في الماص على الوسم في نفه يحرض هت الله رسول 

•رنيا<لم كلام أبلغ أن قريشا فإن قومه إلى رجل؛حملني 

(.١١٧المرية)ا■/المة مهاج )١( 
تلق)يونيبرنامج قمح، الطرض، عدالعزيز الشح )٢، 

.ahD4اB٧PuJ١٧=٧?١٧atch/youtube. com ١٧١٧١٧٠ ://https
(.٠٣٢اكارس)\/ ض )٣( 
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حت1تقمحتتت[ه
أنإلى يحملوه أن المثركن هؤلاء من أراد ه الرسول أن الشاهين وجه 

كالصدقفيه؛ يوافقونه ما إلى يدعوهم أن يرد ولم فيه، قومه يخالفه الذي التوحيد 
كانإذا صوته ليوصل بمشرك ولو يعتقد أن للإنسان يجوز أنه على فدل • والكرم 
عاليههم ما إنكار إلى سيدعو 

القنوات.هانْ فى ما تحريم عن يتحدث ألا الثانيةت الحالة 
عليهما يخالف لا لكن الإسلام، من شيء إلى يدعو ولكنه يخرج بأن وذلك 

غيره.إلى ودعا الشرك ترك الشرك إلى تدعو كانت فإذا القناة، تلك مجرى 

للماءللترؤيح وفيه اياُلل، من بنيء الناس دين تلبيس فيه لأن يجوز لا فهذا 
بذاته،الحق إلى ينفلر ألا الداعية على فيجب، هذا وعلى • حق إلى يدعو كان ولو 
إليهنظر يل 

المالكة)مفتي الشخ آل العزيز عبد الشخ كلام من يفهم قل التفصيل وهذا 
فآجاب:الهابطة؟ القنوات في المالخاء حروج حكم عن نتل فقد السعودية( العربية 

أنالعالم لأهل يشغى والبلاء، والفساد بالشر استهرت والتي الهابملة القنوات ١٠
اليثة،مواتفها ؤسرر تزكية يعْليها فيها خروجهم أن أخشى لأنتي عنها؛ يترفعوا 

ألاموجه، توجيه ولا ناصح نصح يقبلون ما القناة هده أن علمتا يإذا 
اكربملل قيها خروجنا كان إذا أما ٠ وتحيرهم وترشدهم أهلها ننبه يل ، تزكيها 

باؤللهمعلى سيستمرون كانوا إذا أما . مليتاقولا هذا يكون فقد يخجلون ؤيجعلهم 
^٣،.٠٢٠باس فيها ما على لها تزكية فيها الخروج فإن وفسادهم 

لأمريدعوهم فإنه المشركين يدعو ذهب إذا الرسول أن ذللث،ت يؤيد  ١٠ولعل 

تلمزيدنيبرنامج في الطرتمي، الشخ ، ١١
https// :www. youtube. com/watch?v=BVPuJwlahD4.

تلمزيدنيبرنامج في الطربمي> همدالعرتز الثخ ، ٢١
https// :www. youtube. com/watch?v=BVPuJwlahD4.

: المجد تناة في  t المقتيماحة ر*ع برناٌج عبر فتوى ، ٢٠١
https// :www. youtube. com/watch?v=hzFWYUXGP-k.
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))الموقوض.: رادع،ايريكإفىئلأضه«لا،، ه: الني لقول معذورا يكون 
 Uص\ى\ى.إله واطمأن المس إله طمانت ا

القنوات,في الخروج ضوابط التا: ثه 

القنواتفي _ وترجحها المصالحة تحقق عند _ الخروج جواز ترجنح يعد 
الصيحةتتحقق لكي مساعدة يضوابهل مضبوط القول هذا فان الفاسدة، 
التالي:المحو على وهي ام، أقثلاثة إلى نمتها وقد المرجوة، 

بالقناة.متعاإقة صوابهل الأول: لمم ا٠ 
يخلوبحيث الحق؛ لدعوق مناسبا والحال والمكان الزمان حلرف يكون أن ~ ١ 

المبرحات،المساء ووجود ،، كالعازفحفلرها البين الشرعية المحغلورات من 
فلاذلائ،لأ،. أشبه وما الباطل، للدين والمرؤيج الماجة، المجارية والدعايات 

البرنامجعرض أثناء الأستوديو في منكر وجل إذا القناة في الخروج إذن يجوز 
ذلكلونحو موسيقى أو متبرجات ناء أو كامرأة 

القنواتعن تعني فتوانتشار تأيير لها إملامية قنوات وجدت إذا ~ ٢ 
،.اJختال٠لة١٦

متعالقة؛الخلقي.صوابْل القاني: لمم ا0 
بننصر مع حصل كما للماء، الفتة تحصل لا لكي الزينة في يبالغ ألا أولأ: 

عمرعهد ش الحجاج 

صحح.حن حدث ت وقال ( ٢٥١برتم)٨ • الترمذي رواء )١( 
(.٢٧رنم)حديث الأوبعن في كما النووي وحنه (، ١٨•• يرمم)١ ني، المفي أحمد رواه )٢( 

(.٢٩٤)ه/ باز ان فتاوى مجمؤع  ٢٣)
التلريقي.إيرامم بن الله عبد للدكتور القفاية، المنوايت، في الدعوية المشاركة حكم في فتوى )٤( 
ّآ/) ١( — قي الحدين، أهل ملتقى سم، أر ) المنجد، محمد للشخ الشبكة، عر منثورة فتوى من )٥( 

•١٥.)

السابق.المر-ح )٦( 
(.٣٢٢الأصفهاني)أ/ نعيم لأبي الأصفياء وطقامحث، الأولياء حلية )٧( 
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وذلكالمثار^، حدوى رجحان العالم أو الداعي ظن على يغلب أن ثاه 
فيالرغبة القنوات على القائمين من يلمس كأن والملابسات، القرائن بحسب 

أوالتجديد، إلى يعون وأنهم برامجهم فى قاعة عدم منهم أويرى الفضيلة، تشر 
لدىصورته وتحين الهابط الإعلامي الأداء في تهلو؛را مشاركته في يرى 

وك\ص.١^،، 
أماعلميته. أو شخصيته في سواء ومقدرة، أهلية ذا المشارك يكون أن ثالتا؛ 

ُعحوارا المشاركة كانت إذا وبخاصة للمشاركة، ينبري أن له يبغي فلا الفعيفخ 
إلىذلك، فينب، إليه، يدعو الذي الحق شعمه صعقه لأن الإسلام؛ حصوم 

الإّلأمرى.
المصالحتقدير يستهلح لن فإنه أهلية ذا يكن لم إذا الملقي فإن أحرى جهة ومن 

محلفي الواقعة ال.قائق عن حديثه عند الغزالي ذكر ولهذا عدمه، من حروحه في 
الدئاتقارولهذه ت قال كله، ذلك، في اجتهاده اتباع المحتسج، على وأن الاجتهاد 

والزناالخمر كشرب المعلومة الجليان في إلا يحتسب، ألا له ينبغي العامي ت نقول 
الأفعالمن به يهليف، ما إلى بالإضافة معصية كونه يعلم ما فأما الصلاة. وترك 

يصلحه1امبما أكثر يفده ما كان فيه حاض إن فالعامى اجتهاد، إلى فيه ؤيفتقر 
.؛الحل.يثامتعلقة صوابaل١ الثالث؛ لمم ا٠ 

يداينولا أمكنه ما الحق الداعية يقول أن أولا؛ 
فإنأخرس شيطانا الحق عن اكاكتح كان ؤإذا يقره، ولا باطلا يقول ألا تانئا: 
ناطقلْ،.شيطان بازطل التكلم 

الطرفي.إبرامم بن الله محي لانم.ضر القفاية، اكوات ني المثاركة حكم في ضك، ٢ )١ 
•٢٣٢■ )آ/ ١^•.>، ض إحاء )٣( الأبق. الارجع )٢( 

)v/١( ~ الحديث، أهل ملتقى )أرث.يم< ينثلر؛ المنجد، محمد الشبكة، على منثمحورة فتوى من  ٢٤)

الأبق.المرحع ( ٥١
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الأسئلة؛بعض إجابة حلال من أو الفرص من أمكن ما الداعية ينتهز أن ثالتات 
إقرارابمي لا باؤللة أمور على المشتملة القنوات هذه في خروجه أن للناس ليبين 

لتمفيتهاالقناة على القائمين ويدعو الشرعي حكمها يبين بل لها، تركية ولا لها 
،.٠نالنكرات١١

يقالفإنه القتوات، في الخروج الة حمفي الراحح القول بيان وبعد الخلاصة؛ 
أعلم.تعالي، والله للباطل، مزاحمة فيها التي الدعوية المشاركات جمح في بذلك 

السابق.(المرجمر ١ ت 
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او1محمحقةأه
دعوته.حال المدعو منكرات عن الداعية سطوت الثاف؛ لمطلب ا© 

المالة.صورة ولا: أه 

متلمسيناشخاصن إلى أو منكرات على يحتوي لمكان الداعية يدهب أن 
هداكان ومحواء ، ينكره فلا النكر عن الداعة فيكمت، لدعوتهم، ايت، بمنكر 

يه.متلمسنا كان أو المدعو مكان فى موجودا النكر 

موسيقىالمكان قى كان أو دعوته، لحفلة يدحن المدعو يكون أن I مثل ودلك 
متحجبة.غير المرأة كانت أو 

حكمها.ثانظ: تا 

للمدعو.الداعية مالاراة مسألة على المألة هده تنبني 

منكرإلى يودي عندما المنكر عن المحتسسب محكوت عن الغزالي تحدث وقد 
مجتوحلفيها ارالأمر فيقول: ، باراة Jالالوريهله بالاجتهاد منوحل أنه وبين آحر، 

ؤيرجحبالأخر الحذورين أحد ؤيزن قلبه فيها تفتمب يحتى المحتب باجتهاد 
سكوتهمحمى الدين بموجب رمح فان والطع، الهوى بموجب لا الدين بنظر 

مداهنة٠سكوته محمي الهوى بموجب ؤإن مداراة 
الزاع.محل حرير ت0 

التالية.الأمور من يخلو لا النكرات لأماكن الشخص ذهاب إن 

عليه.حق لغتر يهابه يكون أن ولا• أا 
فيهاام الأuكن ش الجلوس عدم الأنلى أن فى العلماء بين حلاف لا فهنا 

صلاةحضور كحق الحضور؛ فى حق الشخص على يكن لم إذا ٠لاهرة منكرات 

ينهما;والفرق ذم، صفة ميحوالمداهنة صفة )المداراة (: ٢٣١اروح)ص كتابه في المم ابن تال ، )١ 
ليقرْبه يتكلف والمداهن الباطل. عن يرده أو الحق منه تخرج يحتى بصاحبه يتكلف المداري أن 

الفاق(.لأهل والمداهة الإيمان لأهل ئلداراة هوام. على ويركه باطله ءش 
(.١١٧بالوءوْ)صر المتعلمة الفقهية الأحكام ينغلر؛ )٢( 

(.٣٢٢)٣(إحياءعترمالدين)٢; 
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الغناءصوت من يح ما أجل من تترك لا فإنها والجنازة، والوليمة الجماعة 
منشيء هناك يكن لم فإذا النواح، من الجنائز ْع يحمل ما أو والملاهي، 

١^^١،.عنهم فالتاعد الحقوق 
عله.لحق يهابه يكون أن انتات ثا 

مندوب،هو بما يقوم بل النكر، من هناك ما إلى يالممت، لا أنه في حلاف، لا فهنا 
نياحة،معها الش الجنازة كثهود وكراهته؛ المنكر إنكار إظهاره بعل حق من إليه 
لأحليتركه فلا به وأمر إليه ندب قد حق الجنازة ثهود لأن عنها ينصرف فلا 

يتركأن يجز فلم يخأ الني إليها ندب فقد الوليمة حضور وكيلك ، غيرا معصية 
له^.كارئا كان إذا غيره يفعله الذي المكر لأحل 
 Iعيره.دعوة لأحل ذهابه يكون أن القات ث

إلىذللت، في الداعية حالات م نقأن ؤيمكن المسألة، محور هو وهدا 
حاض؛

علىيوثر لن للمكر إكاره أن الداعية ظن على يغلب أن الأولى؛ الحالة 
النصوصلعموم وذلك للحق، دعوته م ومن النكر إكار يجب فهنا الدعرة، 

المكر.إكار وجوب على الدالة 

الدعرة،على ميوتر للمكر إكاره أن الداعية ظن على غلب، إن الثانية: الحالة 

تجفتمم ( ٣٣٦)آأ/ الهدة الفتاوى ني وحاء (. ٣٦٦)Y/ سماص القرآن أحكام يطر: )١( 
المغعلى تدر فإن ويأكل، يقعد أن يأس فلا غناء أو لعتا ثمة فرجي وليمة إلى دعي ٠من وهو• 

فإنهمنعهم.٠ عر يقدر ولم لكن إذا أما . يه مقتدى يكن لم إذا وهدا يصبر، يقدر لم وإن يمنعهم، 
بعدكله وهدا . يه مقتدى يكن لم ؤإن يقعد أن ينبغي لا المائدة عر ذلك لكن ولو يقعد، ولا يخرج 

هجمإذا ما بخلاف الدعرة حق يلزمه لا لأنه يحضر؛ فلا الحضور فبل علم إذا وأما الحضور• 
محترموهر الدخول تبل يدللث، يه المقتدى علم وإن • الوهاج السراج ر كذا • لرمه قد لأنه عليه؛ 
٠الئنرنايي* ر كدا يدخل لم وإلا يدخل أن فعليه ذلك يتركون دخل لو أنه يعلم 

(.٢٣٢اوحار)مآ/ رد حاشية )٢( 

(.٣٦٣للجصاص)آ/ القرآن أحلكم )م(طلر: 
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المصلحةتحقيق حيث من إليه المدعو والأمر النكر بين العلاقة في ينفلر فهنا 
عنوالناهي بالمعروف الأمر صفات أبرز من أن الخالماء ذكر وقد الممدة، ودرء 

عنوالهي بالمعروف الأمر على المترتبة والمفاسد الصالح تقدير النكر 

صوردنأ٢،تإلى تمسمها من بد لا الحالة وهذه 
كتعليمالنكر؛ من وأهم أكبر إليه المدعو الأمر يكون أن الأولى• لصورة ا— 

أوللحرمات النظر حالة في وهو يجهلها الني الواجة الصلاة أحكام شخص 
أعظم.الصلاة تعليم أمر لأن الكون؛ يجوز فهنا المعازف. سماع 

اخرمنكر إلى سيندي النكر إنكاره أن علم إذا المحتب أن الغزالي ذكر وقد 
ذلكيقضي بأن إلا النكر دفع عن عجز لأنه تحرم؛ يل الحبة له تجوز ررلأ فإنه 
شيء«ص.في القدرة من ذللث، وليس آخر. مذكر إلى 

تركإلى المنكرات بعفر إنكار أدى إذا عما تيمية اين الإسادم شيح وتحدث 
أنحويا الهي عن ررفيسكت فقال؛ المنكرات، ترك من منفعة أعظم هو معروف 

المنكر.دللث ترك مجرد من أعظم عنده هو مما ورسوله يه الله أمر ما ترك يستلزم 
أوالهي أو الأمر عن يسكت وتارة بجح وتارة ينهى وتارة يأمر تارة فالخالم 

أوالخالص الفساد عن الهي أو الراجح، أو الخالص بالصلاح كالأمر الإياحة؛ 

(.٩٤)ص انمار ناصر بن حمد I للدكتور المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر حقيقة ينظرت )١( 
درحاتبين يفرق أن يبعد ءرلأ بقوله؛ ( ٠٣٢ )آ/ الدين علوم إحياء في الغزالي ذلك إلى أشار )٢( 

وعلمليأكلها لغيره شاة يذبح كان إذا فإنه والتغر، الحبة إليه تفضي الذي والمكر الغير المنكر 
محلفي ناقعة دقاثق فهذه . . الحبة. لهذه معنى فلا وأكله ايا إنلدح ذلك من متعه لو أنه 

ألاله ينبغي العامي ت نقول الدقاتق ولهذه كله ذلك في احتتهاد0 اتباع المحتب وعلى الاجتهاد 
معصيةكونه يعلم ما فأما • الصالة وترك والزنا الخمر كثرب المعلومة الخليات في إلا يحتسب 

يفسدهما كان فيه حاض إن مي قالعا اجتهاد، إلى فيه ويفتقر الأفعال من به يْليف ما إلى بالإصافة 
.يملحه٠ مما أكثر 

)بتصرف(.( ٣٢٠الدين)٢; علوم إحياء )٣( 
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.٠اصلالئا؛ي ٠• 

الإمكان١٠بحسب تقدم كما الراحح يرجح التعارصى وعند الراجح. 
تميعه الّص *أن ٌن القيم ابن إليه أشار ما هو الكون هذا من والحكمة 

ورسوله،الله يحبه ما المعروف من بإنكاره ليحصل المنكر إنكار إيجاب لأمته 
الفإنه ورسوله؛ الله إلى وأبغض منه أنكر هو ما يستلزم المنكر إنكار كان فإذا 

أهاله،ؤيمقت يثغضه الله كان ؤإن إنكاره يسوغ 
الشالحكمة من هو الصورة هن.ه في إنكاره وتأخير المنكر إنكار عن والكون 

انأحيرI العثيمين محمد الشخ فضيلة يقول ، الله إلى الدعوة فى مراعاتها ينبغي 
يكونفقد الله، إلى الل.ءوة في الحكمة استعمال باب من يكون فد المنكر إنكار 

لكنباليات، الوين، هدا في عليه ننكر أن يناسب، لا للمنكر الفاعل الرجل هدا 
•أنب يكون وقت في الحق إلى ودعوته عليه، الإنكار بحق لنفي سأحتففل 

بالتدرجبدأ - جميعا نعلم كما - الدين هذا فان صحح؛ طريق الحقيقة في وهذا 
منحراما النهاية في كانت أمور من يفعلونه كانوا ما على الناس فآم فشيئا، شيئا 
المصلحة((^٤،.أجل 

محبيه:

حديثؤ، ءزوء>وأ حئ ءمم أءإس ءايشا ؤ، بموصبمون آؤ!ن يأتت ^^٥١ ت تحالى قوله أما 
،[ ٦٨الآ،ن ]الأنغام؛ ه . 'أثتبين آلثزي خ النهءقتى بمد شن. ثلأ أكظى سنق تاما عمٍآآ 
تنميةابن فال بقله، ينكره ولم عنه راض وهو المنكر حضر مى ت بذلك المراد فان 
ربمنلأجآ وكم آف »ادت ٌةعم ءدا آن ألكثي ؤ، ءلبمًكم يرل، ومد ؤ • تعالى قوله فى 
آئثثمنجائع أس إة ظهذ ^١ إو ءيرُّء حديء ق عوئوا حئ ، ٠٣معددا ئلأ غتا 

غيرمن المستمع القاعد »فجعل [; ١٤•الآ؛بم اء: ]ات.ه يعا جهم ق و\أللجأو 
ررمنالأثر; وفي المغتاب. سريك المستمع يقال; ولهالا الفاعل. )منزلة إنكار 
كمنكان ورضيها عنها غاب ومن عنها، غاب كمن كان وكرهها المعصية سهد 

A • ) مجموع ( )١  /Y  ١^٠( )٢( . ( ٥ /T■( ٤ ).
٢٠ ١ رص وتوجيهات ضوابط الأسلاب الصحوة ( ٤ ) (. ١٤٩)ص الني يعو، في التدرج )٣( 
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رأىرامن المى لقول بقلبه؛ أنكرها لإكراه أو لحاجة شهدها فإذا . شهدها((
أضعفوذلك فمله يتبع لم فإن قيانه، يستطع لم فإن بيده، فبزءرْ ْغكزا هنكم 

بي0ااس
لهده)سامتا( يكون فانه الأماكن لهده يذهب وهو الراعية فإن وكذلك 
ابنقال والاستماع السماع بين فرق وهناك لها(، )متمنا وليس المحرمات 

والكذلتإالكفر يمع لو فالرجل ماع، ال لا الاستماع هو المحرم ررإن تيمية؛ 
لم~ ذلك مع فبهلريق مجتازا كان بل منه، قصد غير من والشبابة والغناء والغيبة 

،.السكين((١٣باتفاق بذلك 1ثم 
آدابامرأة كتعليم السكر؛ من أقل المدعوإليه الأمر يكون أن ت الثانية لصورة ا— 

منأعظم الفور بقاء لأن الكون يجوز لا فهتا متحجثة، غير وهي الأكل 
أعلم.تعالى والله الأداب، بهذه الجهل 
الوالش دعوته، في للمصالح وتقديره الل.اعية حكمة أهمية لما يتضح هذا بعد 
وعيهمع الشرعي العلم من الممكن الداعية يلزم بل دقيقة، بقوايهل محبطها يمكن 

الحكمة.هذه لديه لمتحقق للواغ ؤإدراكه 
تحيهااأت،:أه 

المعصية.فعل على يعينه أن المنكر عن الداعية سكوت يعني لا الأول• المته 
اكءوةعن — فيك الله بارك ~ تكلمت ١ك١لي• السؤال ظه عشمن ابن نئل فقد 

الأحيانبعض فى ؤيعطونه يدخن ثخمى إلى يذهب الا.ءاة وبعثس الدعوة، وما 
هذافهل الدعوة؛ سبيل في ذلك إن ؤيقول لحاما، بها يشتري أن أجل من نقودا 

هل،افهل الدعوق، أجل من هذا تنفر لا ؤيقول! المالفاز وءئد.ه معه ؤيقعد صحيح، 
لا؟أم صحيح 

ي*-هليهوكونه متكر، المنكر على الإهرامح. ، غير ررهذا I فذلفؤ فاجاب 

(.٢١٣اكاوى)-م/ مجموع )٢( تخريجه. )؛(سق 
)'آ(ى>موعاكأوى)'مأ؛أر
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مضارله ؤييين ينصحه أن تأليفه صحيح، غير هذا ليتآلفه لحانا بها يشتري دراهم 
أشرطة~مثلأ~ ؤيعهليه منها ؤيحذره لحان، غير أو دحايا كانت سواء المعصية 
نفههو المعصية يباشر أن أما . التاليم، هو هذا كتيبان، أو رسائل أو موجهة 

صحيح.غير هذا الدخان ليشتري الدراهم يعطيه أو الدخان له ؤيشتري 
حضرمن إلا المكر، يحضر الذي 1ثم نعم. الجواب: لا؟ أم 1ثم هل الأل: 

ولمتجلس محرمة أشياء يعرض تلفريون عندهم قوم عند جلس من مثل لإزالته؛ 
ولاحرام هدا إن مال: ثم إليه، يهلخنون وحعلهم حلس بالإنكار، مامرة ييادرهم 
ؤإنالمطلوب، هو مهدا التلفاز وأغلقوا عنه أعرضوا إن ونصحهم، يجوز، 
آثما؛فهو ذلك بعد بقي فإن يخرج، أصروا 

علىالضالة الأماكن لهده لحوله محي الداعية على يجب هل الثاني: اكه 
ناسرعن داود أبو روى كما أذنيه، يد أن — مثلا كالمعازف — محرمة أصوات، 

عنونأى أذنيه على إصبعيه فوضع قال: مزمارا، نمحنمحت عمر ابن )سمع قال: 
إصبعيهفرفع ل: قا لا، فقلته: ل: قا ؟ شيئا تسمع هل نافع يا لي: ل وقا الملريق، 

؟هذا( مثل فمغ هدا، مثل فمع ه الني ْع كنته وقال: أذنيه من 
البالاستماع يتعلق والوعيد والوعد والنهي ررالأمر لأن نلLائ،؛ يج—، لا أنه أولأ: 

السامعا كان عمرزمحثك: ابن مع ونافع ه النح، ْع عصر فابن، • • • ماع بال
أذنه(<مد عليه يكن فلم متمنا، 

(.٣٨)أءا/ الشوح لخاء )١( 
(٤٩٢برقم)؛ وازمر( الخاء كراهة باب الأدب، محاب (، ٢٨٥)U/ الأرنووط ت داود أبي نن )٢( 

أبوقاله ؛؛^^١ قال: ( ١٨٢/ ١ )٣ المعبود عون ماحب، أن إلا مكر. حدبث، داود; أبو عه وهال، 
أوثقهو لن بمخالف ولمي ثقايت،، كلهم رواته الحديث، هذا فان الكاره؛ وجه يعلم ولا إ داود 
ه،ا ,منه؛١ 

متعددةوجوم من الخلال، أبو؛،كر رواه وقد (: r٢١٢/ )• الفتاوى مجمؤع في كما يمية ابن ُئال، 
ئعيبوحسنه الهلرب، ألامحتط تحريم في كما الألباني وصح،حه . اه . بعضابعضها ق يته. 

.المن على تحقيقه في كما الأرنوومحل 
(.٢١٤اكاوى0م/ مجموع )٣( 
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أذنيههؤ الض سد إنما "إنه تنمية• ابن قال الأذن، ّد هو الأفضل أن ثانيات 
ذلكيسمع أن من الامتناع أن بذلك فتبين أصلا. يمع لا حتى التحفظ في مبالغة 

إثم٠٠لالسماع في كن لم ؤإن السماع من حير 
عليه.يكر فلا كام!، المزكر صاحب كان إذا الثالث: اف 

لا؟أم عليه أكر هل مكر على الخافر رأيت إذا هل عقمن: ابن الشتخ مثل 
بأحكاميلزم لم لأته عليه؛ تكر فلا مذكو على امافر رأيت رءإذا فاجاب: 
وأنالله إلا إله لا أن يشهد أن إلى ادعه الإسلام، إلى ادعه ولخن الإسلام، 

منالثيتا، ؤيحج رمضان ؤيصوم الزكاة ؤيزي الصلاة ويقيم الله رسول محمدا 
ملتزمأنه أحل من لا عليه يكر فانه المكر هدا يكرون قوم وسهل قي كان إذا 

نفنامحالف لأنه عليه يكر ؤإنما الإسلام، بأحكام 

(.٢١٤/ TOالخاوي مجموع )١( 
•٤(.)م الشهري اللقاء )٢( 
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الرحال.أوساْد ق لالنساء مسموعة دعوية مواد نشر الثالث: المطلب و

مطالبالرجل أن وكما عاليها، وحث عباده على الدعوة هق الله فرض 
إلىيالدعوق مطالبة المرأة فكدا واستطاعته، ءالم4 قدر على تعالى الله إلى بالدعوة 

•هأ الّك، قول عموم هدا عل ؤيدل ، واسطاعتها علمها قدر على تعالى الله 
النساءيشمل أنه إلا للرجال موجها كان ؤإن الخهiاب وهدا . ٢ ولوآيةا(أ عني ))بلغوا 
وردإذا الخطاب *فإن ت التهنابى نال اكغصيص، على يدل ما ورود لعدم أيثا 

التخصيصأدلة قامت الش الخصوص مواضع إلا للنساء حهلاتا كان المذكر 
ينابويما الشرعية، الضوابط وفق تكون أن يجب المرأة دعوة أن إلا ، فيهاءار 

عليهالالله حلقها التي وحلقتها طسعتها 
المسألة:صورة ولا: أه 

الداعيانتلقيها الش النسائية المحاصرات بتسجيل الدعوة مكاتب تقوم أن 
عبرأو الإنترنت عبر كنشرها الرجال، أوساط في بنشرها تقوم ثم المساءل؛،، على 

الأشرطة.
تكيفها:ال؛ا: ثه 

فيكلمة المرأة إلقاء حكم • مسألة على يتبني ائية النالحاصرات نشر إن 
الرجال.أوساط 

مسألة:على العلماء بعض كيفها الرجال أوساط في كلمة المرأة إلقاء وحكم 
العباسوأبو عياض القاصي )احكي ففد لا؟(، أم عورة هو هل المرأة )صوت 

(.٤٠١)ا/ المعبود عون )٢( تخريجه. مبق ( ١ ) 
(.١٦٠٦٦الإسلأب)مآا/ الشكة قاوى )٣( 

"يجعل أن باس لا بهذا، باس لا فأجاب: بالرأة؟ خاصة دروس جض حكم عن عسن ابن الشيخ مثل )٤( 
ألايشرط لكن النساء، هؤلاء لتدريس ودين علم ذات امرأة تقوم النساء؛ فيه تدرس مكان مثلا— 
القهاءلحوم سبا البنت هذا في الساء تجمع يكون أن عثل آخر، وجه من محثلور عيه يترب 

المفتوحالباب لقاء • باس فلا المحفلور من النا مطنا مازا حمل فإذا . .التقليم.وسم حولهن 
(.١٨٣ءثمٍن)أ/لاين 
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>ا».ءقعه
أنهمالتصفيق، للماء المترؤع أن قي مثله نال ومن الشافعي عن القرطي 

ونالوالقراءة. بالإقامة الجهر ومن الأذان، من منعن كما عورة أصواتهن بأن ذلك، 
عودةأصواتهن أن ت يعني لياء، انمفتق ءانما ت نوله في العربي بن بكر أبو القاصي 

اJاحثينل٢،.بعض ومار الفتاوى بعض حاءُت، هال.ا وعلى ،، اهاا١ يغلهرنه. فلا 
يرىلا الرجال عند صوتها رفع من المرأة مغ من أن وجدلت، التأمل بعد ولكن 

المرأةصوت )هل مسألة؛ أن لي يتضح وبهلءا فتنة لأنه ؤإنما عورة، صوتها أن 
المسألة.؛هد0 علانة له ليس لا؟( أم عورة 

عللحيث، الفتن(ل"آ،، )وسائل مسألة على ، تكيفأن — أعلم والله ~ والأقرب، 
المرأةمغ ، والحنا؛ااةل ، ر والشافعية ، وانلكيةل ، الحنفية من الفقهاء جمهور 

صوتهارفع حرمة من يلزم ولا  ٠١،، ءورةل لأنه لا الفتنة، ستإ بصوتها رسر من 

(.٢٠•)T/ \س ثرح ني اكريِ، >ح )١( 
(.٤١)ص الخل أبا الله ب / بالدعرة المتعلمة الفقهية الأحكام )٢( 
ليسصوتها أن الشافعية عند الصحح ®لكن (؛ ٢٥٠)أ/ التقريب ثرح في التثريب، محلرح في جاء )٣( 

ابنفعله كّا أور الافتتان بخوف فالتعليل فلا، ؤإلأ حرم ماعه بالافتتان حشي إن نعم ١ بعورة 
فتنةالمرأة صومت، لأن اءة للتالتسبع كرْ إنما بعضهم؛ وتال، الامتاوكار؛ في فقال، الر، عبد 

١اهو* صلاتها. في بالقراءة والجهر والاقامة الأذان من منعت، ولهذا 
إرصوتها,>دى أن لما باكلبية تجهر لا ®وإنما فيه؛ وحاء ( ٣٨٢الدقائق)أ/ كنز شرح الراتق الحر )٤( 

لماباكلية صوتها ترح ®ولا ونال،؛ ( ٥١٤ fyالهداية)شرح العناية وانظر؛ المححء. عر الفتنة 
منفيه 

رالمّولته رفع أن هت، المن ®ووجه فيه؛ ُقالا (، ٤٣٠)ا/ خلل مختمر شرح هم، الجلثل موامب ، ٥١
الحياء".وترك الفتنة من فيه لما عنه؛ الاستغناء مع مكروه الماء حق 

يحرملكن الأصح، عر بعوره ليس وصرتها ونال،؛ (، ٢١)U/ المفتين وصد1 الaلالبين روصة )٦( 
ّالفتنة حوفح عند إليه الإصغاء 

ءوصوتوتأل،؛ ( ٦٢٧ر٢/ للهور الارادات، منتهى شرح (، ١٩•)a/ الفرؤع ونصحح المريع ( ٧١
.ه• الفتتة إر يدعو لأنه . . . ماعه بتلدد ويحرم بعوره ليس الأجنثة 

صوتهاأن عر .ل، يالالمعروف، القول، وإباحة بالقول، الخضؤع عن الهي ®فإن • عثيمين ابن الشح نال، ( ٨١
=ولكان معروف، قول، منها يكن ولم منكرا، منها القول، مْللق لكان عورة كان لو إذ بعورة؛ لس 
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٠ه عورة يكون أن الأجانب بحصرة 

حقيقة،عورة ليس المرأة صوت إن ت يقال رروقد ت الصاوي حاشية محي جاء 
التلذذحرمة محي كالعورة هو ؤإنما الصحاييات، الماء عن الحديث رواية بدليل 

بكل"•

الخفؤععن هك الله رافنهي حيث عشمين ابن الشيح علل التعلل وبهذا 
جوازعلى يدل الأخص عن الهي لأن القول؛ أصل جواز على يدل بالقول 
إلاالرجال بحضرة تتكلم أن فيجوز عورة، صوتها ليس فالمرأة هدا وعلى الأعم. 

فإذا* صوتها رغ مغ يقتضي الذي هو السبب هذا يكون فحيتثذ فتنة، حافت إدا 
الملبيةفي الأصل أن مع الملبية عند الصوت بخفص مأمورة المرأة ألمست ت قائل قال 
فيّالامية،الصوت بخفض المرأة تؤمر كذلك، الأمر بلى، قلنات جهرا؟ تكون أن 

لأنوذللث، الجماعة، مع صلين إذا الفريضة الصلوات أذكار في الصوت ويخففس 
فيحصلسمعه، الرجال من أحد بصوتها يتعلق أن منه يخشى صوتها المرأة إظهار 
لمما الرحال حضرة في صوتها المرأة يرغ بأس لا إنه ت قلنا ولهذا فتنة، بذللث، 
حال((يكل حرام فهذا بالقول الخضؤع أما الفتتة. تخش 

يحرملا يحورة، لمص ه نفالمرأة ارصوت ت الدائمة للجنة فتوى ش وجاء 
بحرم«ر؛/القول، في وحضؤع الحديث في تكر فيه كان إذا إلا سماعه 
حكمها.الثا: ثه 

حكمها.ليان نأنى المسألة، تكييف تم أن يعد 
من.قإلى م يتقالرحال ين ره لتحيله تم حمالذي المرأة وكلام 

(.٢٦٩/ ١٢)لعثيمين ١ ورمحاتل فتاوى مجمؤع ة" الفاند عديم بالخفؤع النهي خصص ت =
(.٢٨٥)أ/ الْلورى وتكملأ الخالق ومحت الدقائق ممز ترح الراتق الحر )١( 
(.٢٠٢الممر)١; الترح على الخاوي حاب )٢( 
•( ٥٢الخيمين0؟/ ورسائل فتاوى مجمؤع )٣( 
٢<٢(.; ١٧)١ - الدائمة اللجة ناوي )٤( 
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.طبعه في فتنة أو حضؤع فيه يكون أن الأول؛ المم ه
ألىلقح القيل محضص ^٥^؛ I قال حث ذلك عن الماء تعالى الله نهى وقد 

بالقولالمرأة ؤع حف فإن هذا فعلى [ ٣٢الأيت ]الأحزاب: مأموهااه م/دُ يقلن مؤش ثنهء ف، 
وطبيعةشابة المرأة تكون كأن بطبيعة، أو يتعمد كان سواء ، حال بكل حرام 

أنشك فلا الموت، الرحيمة الشابة المرأة ررأما الثنقيهلى؛ قال رحيم، صوتها 
بحالءاررفعه لها يجوز ولا الماء مفاتن من صوتها 
.طبعه فى فتنة أو حضؤع فيه يكون ألا الثاني• لمم اه 

حايان:له وهدا 

الفهدا الهاتف. على والرد الجواب كرد حائا؛ يكون أن الأودرم: لحالة ا- 
أنذللئ، على يدل ومما الحياة، صروؤيات من هو بل بتحريمه، قال من أعلم 

الأشعريموسى أبو ئل ٍها، عائشة الوا شيء عليهم أشكل إذا المحابة 
نهأعائشة فالتا قط حدين، — ه الله رسول أصحاب، — علينا أشكل )ما ٍُمحت 

الأول.القمل فى ذللئ، بيان مبق وقد عالتا(^٤،. منه عندها وحدنا إلا 
فيالمحاصرات كإلقاء الماس؛ يسمعه ؛حين، عاما؛ يكون أن الثانٍةت لخالة ا— 

ذللئ،.نحو أو الإذاعة أو القنوات عثر أو المامة المجامع 
Iصورتين إلى الحاحة حسمبإ على ا يختلفالحالة هده وحكم 
صوتهالشر حاجة هناك يكون ألا الأولى؛ الصورة 

(.٥٢اكمين)٤آ/ وراتل فتاوى ُجموع ، ١١
١(.• )ْ/ ;القران القران إيضاح في اليان أضواء )٢( 
(.٤١)ص بالديوة انمالقة الفقهة الاذكام )٣( 
غريب.صحيح حن حاويث، ت وق1لا ( ٣٨٨٣)يرقم ٠ المثام، كنتاب في التترمدي أحرجه )٤( 

اكخذلك عن مثل فقد الناس، أمام مرتع بصوت القران المرأة تقرأ أن الحاجة عدم صور ومن ( ٥١
بعيدومن قريب من الناس فيسمعها الصوت بمكبر القرآن تقرأ المرأة كون  ١٠•' فاحاب عشمتن ابن 

عنوالاحتفاء بالتتر مأمورة المراه لأن ينبغي لا أمر هذا المكبر، هدا صوت مدى يتتهي حيث 
=عيمين لابن الدرب على نور فتاوى ذلك® يناقي الصوت بمكر صوتها تعلن وكونها الرجال، 
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أبوالإمام راذكر فقد الفتة، إلى يودي لأنه وذللخ، المنع، هذا في والأصل 
تمهليهلهاولا أصواتهن رفع لهن نجيز ولا المماع: في ممابه في القرطى الماس 

الثrهوادتاوتحريلث، إليهن الرحال، استمالة من ذللث، في لما وتقهليعها تليينها ولا 
اه. المرأ؛® تؤذن أن يجز لم هذا وثى • منهم 

محها:أدلة الأصل هذا عالي يدل ومصا 
بعدهم،فمن نه الصحابة عهد من الملم، اء ن ١٠عن وروده عدم الأول؛ الليل 

إلىبرزت ألها و. الني اء نمن غيرها أو علمها كثرة ْع عائشة عن يرد فلم 
للمجدملاصقة بيوتهن أن مع الكرام للمحابة درنا أو محاصرة وألقت المسجد 

الرجالمن غيرهن عند ليس ما الشرعي الخم من وعندهن المؤمنين، أمهات وهن 
يالداعيات.يمين من تقعله الذي التصدر هذا يتصدرن لم ذلك وْع والنساء، 

عماوتجيبهم لهم فتأذن حجريا في عليها يستأذنون كانوا الصحابة أن الأمر وغاية 
حجاب((لآ،.وراء من ذلك كل ه، الني حال عن وتخبرهم يالون 

للمرأة،الصوت حفص تشرع في الكثيرة النصوص عليه دلت، ما الثاني؛ الديل 
ذلك؛ومن 

بالكلام؛صولها رغ عن منهية المرأة ارزن الرازي؛ قال الأذان؛ من منعها ١" 
حلحالها،صوت، من الفتة إلى أقريب، صولها كان إي الأحاست، ذللث، يسمع بحبث، 

عنمنهية والمرأة الصوت رغ إلى فيه يحتاج لأنه الماء أذان كرهوا ولذللث، 
ذلك،«رم.

العلمأهل سمع أنه ارماللث، الإمام فعن ؛ال؛تلبية، صولهارغ مشروعية عدم ٢" 
ونقل، نفنها٠٠ المرأة لتنؤع بالتلبية، الصوت رغ النساء على ليس يقولون؛ 

= ( /T٢٠٨.)

(.٢٨٠)؛/ الطوري وتكملة الخالق ومحة كز ثرح الراءس البحر )١( 
•،■؛(.nnالإسلأمة)م؛/ الشكة فتاوى )٢( 
(.١٨٢/ ٢٣اسة)الخب.مفاتح الرازي: تمر )٣( 
(.٤٥•)ا/ القي يحص بن ص رواية مالك الإ^ موطأ )٤( 
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حمقىالعلم أهل يعص ُءلل وقد • ذلك على العلماء إجماع البر عبد ابن 
ا؛موتها الافتتان بخوف بالتلبية، صوتها المرأة 

للرجال#المسح ه; لقوله الإمام، لتنبيه حقها في اكبح مشروعية عدم — ٣ 
للماءا(أم.والصفيق 

بالتبيح،الكلام من ومنعهن اء للتالتصفيق *جعل ه الّ؛مح، أن الشامل" وجه 
الإمام،وتنبيه الإمام على الفح من الحاجة وجود وٌع ه لله ذم البح أن ُع 

أنالعلماء جمهور هذا من فأحد المرأة. صوت معه يحففل الدى الفعل إلى فردهن 
عليهدل كما العلع دليل دللث، على دل وقد عورة، أنه المرأة صوت في الأصل 

إذاخاصة الرجال من سمعه من به يمش المرأة صوت أن فالغالب، الثأرع، دليل 
مرض؛؛،.تلبه في كان 

ر)لكنللماء((; الصفيق )(إلما ه: قوله في الحربي بن بكر أبو القاصي وقال 
حرمماعه بالافتتان حثي إن نعم . بعورة ليس صوتها أن الشافعية عند المحح 

فيفقال البر، عبد ابن فعله كما أولى الافتتان بخوف فالتعليل فلا، ؤإلأ 
ولهدافتنة. المرأة صوت لأن اء للتاكبح كره إنما يعضهم; وقال الامتدكار 

صلاتها((في Jالقراءة والجهر والإقامة الأذان من منعت، 
•نينتها صوت إظهار عن نهيها - ٤ 

يسمعبحيثج صوتها رفع كان حراما للأجانب، حلخالها صوت إسماع كان *ؤإذا 
منالفتتة إلى أنريثح ها نفصوت لأن الأولى؛ ؛طريق، حراما كلامها الأجانب، 

عيهاا ؤإنصرتها ترفع ألا الرأة في الة أن عر اساء اوأجمع : ٢( ٤ ٢ انميد)U\/ في قال، )١( 
.نمها، ئح أن 

١(.• )؛؛/ بالقران القرآن إبماح في البنان انحوا، )٢( 
كتاب;— لم وميرنم)'آ"آ\(، — ا، للنالتصضق باب; — الملأة قفل كتاب الخاري، رواه )٣( 

الصلاة

(.١٣)هء/ للشمهلي مدى اكر شرح )٤( 
(.٢٥٠)Y/ التقريب نرح في التمّبب همح ره، 
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جت!تنقآقتتحه
الصوت((رغ إلى فيه يحتاج لأنه النساء أذان كرهوا ولذلك حلخالها؛ صوت 

.صوتهالنشر حاجة توجد أن ت الثانية الصورة 

أصولأن وذكر ذلك القرطي بين وئ- الرجال، بين صوتها تشر يجوز وهنا 
يجوزارفلا ت فقال الحاجة، عند إلا صوتها إفلهار من المرأة مغ تضمنت، الشريعة 

عماسؤالها أو ببدنها، يكون داء أو عاليها، كالشهادة لحاجة؛ إلا ذلك، كثف 
فيصوتها المرأة برفع بأس ررلأ • عبمين ابن وقال ،  ٠١عندهاوتعين يعرض 
الفتنهءرتخس لم ما الرجال، حضرة 

عند~ حضؤع فيه يكن لم إذا ~ الرحال بين صوتها نشر بجواز القول وعالي 
منالحكم يختلف بل مهللما، مماعه جواز على يدل لا فهو لدلكا، الحاجة وجود 

احتلافيسب وذللث، يصونها، الافتتان ص الخوف على بناء لأحر شخص 
رألكن٠ عثيمين ابن قال الرجل، هو المخاطب يكون وهنا ذللث،، في الأثخاصى 

به؟يتلذذون أو الموت بهذا يتمتعون المرأة صوت إلى يستمعون الذين هل يبقى 
صويت،أما يها. يتلذذ أو النساء بأصوات يتمع الذي الرجل هو المزول يكون 
هذافي يسألن التي النساء غالب إن ثم إ٠لالآما، شيء فيه فليس هو حيث س المرأة 

٠٠أشبه ما أو آية، ير نفعن أو فقهية مائل يسألن البرنامج 
نوعين:على ذللث، في والأشخاص 

;بصوتها الافتتان يخس لم س الأول؛ النوع 
ذللثح،في الواردة النصوصي نلك< على ؤيحمل المرأة، صوت سماع له فيجوز 

•ومنها 

وعنديأبوإكر علئ لحل : قالت،عائشة عن ملم روى فقد الجاريتين: محاء ١- 
:هالت،يحايتؤ، يوم الأنصار به تقاولت، بما تغنيان الأنصار جواري س جاؤيتنان 

(.٢٢٧القرطي)؛؛■z تقم )٢( . ١( • ٤ )؛-/  oU\روح تمر )١( 
•( ١٣/ ١٤٥)المفتوح الباب لقاء وانظر: (، ٥٢؟/ )٤ العثيمين ورسائل فتاوى مجمؤع )٣( 

الشوح)0؛ا/ما(.ابب )؛(كا،
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اء^اممأ(ء
وذلكالله رّول بتت ش الثبلان أبمزمور بكر• أبو فقال يمغيتين، وليستا 

رعيدنا(( وهذا مذل قوم لكل إن بكر، أبا رأيا ه؛ الله رسول فقال عيد، يوم في 
والمفاخرةالحرب أشعار من هو يما غناوهما كان ارإنما ت القاصى محال 

لدلك،إنشائهما ولا شر على الجواري يهج لا وهدا والخلية- والفلهور بالشجاعة 
يالانثادلأالصوت رغ هو ؤإنما محيه، المختلف الخناء من 

•الرمول عتد عهرو بمن الحساء إنشاد ٢" 

محأصالمتمحومها ح الله رسول على ٠محيمجت أنها الخايةاا وأسل محي جاء فقد 
تنشدهمحكافت شعرها، ؤيعجيه يستنشدها كان ه الله رسول أن فدكروا معهم، 

خناسءرم.يا »مه ؤيقول: 
هؤالله رسول حرج • قال أنه نمحقت بريئة فعن السوداء الأمة ضرب ٣— 

إنيالله، رسول يا فقالت! سوداء، حاؤية جاءت انصرف فلما مغانيه يعص فى 
لهافقال وأتغتى، بالدف يديك بين أصرب أن صالحا الله ردك إن ندرت كنت، 

أبوبكرفيحل تقرب، فجعالت، فلا، ؤإلأ فاضربي نذرت كنت ءإن ! الله.١ رسول 
تض/بص■دهم، علتم، لحل ثم صرب وهم، 

أصحابهوأقر ه النبي سمعه ما عورة المرأة صوت كان لو أنه الشاهد؛ وجه 
أنثالث، ولا الفتتة حوف عند إليه الإصغاء يحرم ت نالوا لكن سماعه، لى عه 

سمعواما فتته جي أصحابه حشي ولو مأمونة، حقه في الفتنة 
كماأنقله المرأة، صوت عن يتحرُث، وهو للغزالي موفق كلام على وونفت، 

وفيسماعها، من الفتة وتخشى إليها النفلر يحل لا امرأة المجع يكون ءأن هو! 

.( ٨٩٢)برثم • المدين صلاة •' كتاب • لم مرواه  ٢١)
(.١٨٢)ا"/ لم معر الزوي ثرح )٢( 
(.٣٤٢)م الناة أسد )٣( 

صحيح.غريب حن حدث عته؛ وقال( (، ٣٦٩٠)برقم ~ المناقس، ت كتاب — الترمذي رواه )٤( 
(.٥٤)ه(ءلرحاكريسحشمحاكرب)أ/ 
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وليسالغتتة حوف من فيه لما حرام وهدا . فتنته تخشى الذي لأمرد ا الصبي معناها 
غيرمن المحاورة فى بصوتها يفتتن بحيث المرأة كانت لو يل الغناء، لأحل ذلك، 

أيما،القرآن في صوتها سماع ولا ومحادثتها محاورتها يجوز فلا ألحان؛ 
فتنته.تخاف الذي الصي وكاللاانا 

إلايحرم لا أو -،، jIJJحسما حال بكل حرام ذلك، إن ت تقول فهل قلت: فان 
العنت،؟يخاف من حق فى الفتنة تخاف حيث، 

أصلان؛يتجاذبها الفقه حث من محتملة مسألة هذه فافول؛ 
أوالفتنة حيفته مواء حرام، وجهها إلى والنفلر الخلوة؛الأجنبية أن أحدهما: 

التفايت،غير من الباب بحم الثمع فقضى الجملة على الفتتة مفلتة لأنها ؤ؛ تخفلم 
الصور.إلى 

الصبيانينمق فلا الفتنة حوف عند إلا ماح الصبيان إلى الفلر أن والثاني: 
هذينبين دائر المرأة وصومحت، الحال، فيه يتع بل الحم عموم في اء يالن

ولكن، قريس، قسامحس وهو البابؤ حم وجب، إليها النفلر على نا٥ ثفإن صلين، ألا 
سماعإلى تدعو ولا هيجانها أول في النفلر إلى تدعو الشهوة إذ فرق؛ بيتهما 

أشد.هو بل ماع ال كنحريلئؤ الهمامة لشهوة النفلر تحريلث، وليس المؤمن،، 
نهرالصحابة زمن فيأ النساء تزل فلم بعورة ليس الغناء غير في المرأة وصويث، 

ولكنذلك،، وغير والمشاورة والسؤال والاصتقتاء اللام في الرجال يكلمن 
أولىالصبيان إلى النظر على هذا فقياس الشهوة. تحريلث، في أثر مزيد للغناء 
يتعأن فينبغي الأصوايتح، بستر التاء تؤمر لم كما بالاحتتجاب يؤمروا لم لأنهم 

الجاؤيتينيحاويثه ؤي؛تأيد عندي الأقيس هو هل.ا عليه. التتحريم ؤيقصر الفتن مثار 
منهيحترز ولم أصواتهمّا يسمع كان ه أنه يعلم إذ رخ،-ا؛ عائشة بثتأ في المغنيتن 

بأحوالهذا ، يختتلففإذن يحترز، لم فلذ.لك، عليه مخوفة الفتتة تكن لم ولكن 
هذامثل في الأمر ؤ يختتلفأن يبعد ولا وشيئا شابا كونه في الرجل وأحوال المرأة 

لأنذللث،؛ للشاب وليس صائم وهو زوجته يقبل أن للشيخ نقول فإنا بالأحوال، 
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■ء،«لء^أع؛ه
النظرإلى يدعو والسماع محظور، وهو الصوم قي الوثاع إلى تدعو القبلة 

والأشخاصسااأيصا ذلك فيختلف حرام، وهو والمقاربة 
المرأة.بصوت الأفتان ه نفعلى حثي من الثانيت النوع 
فإنهللحاحة، الرحال أوساط في تتحدث أن للمرأة حاز ؤإن الحالة هذ0 وفي 

إليه.يستمع أن ه نفعلى الفتنة يخشى الذي للرحل يجوز لا 
هنقعلى حثي إن المرأة لصوت الرحل إصغاء بتحريم العلماء صرح وقد 

زلأصا#والأذلأن ه: لقوله بصوتها؛ تالزذا سماعه كان إذا وكدك ١^٢،، 
الأ،سماعا(لم.

غيرمن المحاورة في بصوتها يفتتن بحيث المرأة كانت لو *بل الغزالي: قال 
القرآن،في صوتها سماع ولا ومحالثتها محاورتها يجوز فلا ألحان؛ 

الأمر:فخلاصه 
إذاسماعه للرحل ؤيجوز حضؤع، فيه كن لم إذا المرأة صوت نشر يجوز أنه 

بدلكأفش وقد • الحاجة بوجود مشروط ذلك كل الفتنة، ه نفعلى يخش لم 
■مرينابن والشيح عثيمثن، ابن الشح 

(.٢٨١)T/ الدين علوم )ا(إحاء 
لم.محاب:مرواْ )٣( (. ٥٤)!/ القريب شرح قي اكرب >ح )٢( 

(.٢٨١)آ/ ين uومالJ )؛(إحياء 
الجوابيكون ألا نرجو رجال، فيهم الناس س جمع أعام كلمة المرأة إلقاء إلى الحاجة هي ما ولكن )٥( 

ذلكأوغير ا والمتتورين! المتنتحين س أنهم أولمرهنوا المرأ؛ ينللم لا الإسلام اذ إنات يريدون بأنهم 
ونكررأمثاله، إغلاق الشريعة تريل- للفتنان باب فتح أبدا تبزر لا الش والخجيية الخاحلتة لأمياب اص 

والله• الميل سواء إلى الهادى والله الثلأرءتة، بالضِواوءل وأنثطكم أيمالكم اصعلوا دائنا; الصيحة 
•بترنم (، ١١٠١٠)ما/ وجواب سؤال الإسلام موح أعلم، 

ٌثاهل.ْحكم عن ءقفن سل حيث (. ١٢١)ص ( ١٩)رقم الفتوى ثمين، ابن للنخ العلم كتاب )٦( 
أرىأظ قائلا: فأجاب الانجليزية؟ اسة تعلم أفلام وخصونا اء، نفيها تكون ند الى العليميه الأفلام 

=إذا ويالامكان . . ٠ حيرا يكون لأمر مشاهدة لأنها بها؛ بأس ولا جائزة اكعليمية الأفلام مشاهدة أن 
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مقصودفي النظر هو I ذلك يرحيح ومما ، صوتها يتشر فلا الحاجة عدم عند أما 
فاطمةمءءٌ علي سأل فقد الرجال، عن منأى قي المرأة تكون أن وهو الشائع، 

الرجال(ارا/يراهن ررألأ فقالت: للنساء؟ حير شيء أي : ها
تمتدلا وحسنا تكون أن : عليهاالخروج لها يجور الش أرالحال العلماء بين وقد 

يظهرنلما الأزمان؛ هذه في الحالة هده أعدم ومجا نفس إليها تميل ولا عثن، لها 
علىالخروج في فمامحتهن الحسسان، الملامس في والتختر والطسب الزينة محن 

وءصيان«رى.فسوق الحال تلك 

إذاهذا الطلبة، أمام تفلهر لا حش غطاء الشاشة على نفع أن امرأة الحلقة هذه في يتكلم الذي ان ك ً
يعدلفلا رحل يوجد كان فان رجل، الموصؤع لهذا يوجد لا وأ>يثا للمرأة الامتملع إلى اصعلررنا 

بالعكس.والعكس رجالا. المتعالمون كان إذا الماء ر إس 

يجوزلا بأنه فأجاب الرجال؟ أمام لكلمة المرأة إلقاء حكم عن جبرين بن الله عبد الشخ فضيلة مثل 
فإنصوتها، رنتق ني تالغ ولا حاجر، وينهم ينها يكون بل الرجال، يراها ألا وشرط للحاجة إلا 

لثلأبالتصفيق وأمرت ~ الإمام سها إذا ~ الصلاة فى السميح من متعت كما ا عورة يكون فد صوتها 
المكتبة.بترتيم (، ١٣١٠)U/ وجواب صرال الإسلام مرغ عن نقلا ٠ انتهى ■ صوتها يعرف 

لممن وفته : ٢٢٥٥)ة/ الزوائد مجمع في الهبمي قال ، ٢٥٢٦)برتم  ٢١٥٩)آ/ الزار ند م ٢١)
أيقنا.أءرغبمأوءليينز؛د 

٥(./ ١٨ؤملم كتاب تلخيمس من أشكل لما المفهم )٢( 
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المدعو.تعريض أولا: ك-■، 

الإسلام.إلى يدعى الذي الشخص هو 
آلشاسئتآدها I تعالى قال كان، ان إنأي ان، الإنهو الشخص وهذا 

الللمدعوين بة يالنالعموم وهذا ١[،  ٥٨الأة ؛->: ١۶٢٥١]بميماه إلهكم آم رسول إذ 
ومهنتهولونه ونوعي ه جنكان مهما بالإسلام مخاطس، ان إنأي منه يتثنى 

،.وإةاJمه١١

المدعو.حالات انتا؟ ئ. 
يامهارمبما حالة كل في بمامل حالات، ولأت< للمدعو 

تدعىفهدا به. لأخذ له ثن ولو بالحق، جاهلا يكون أن الأولى؛ الحالة 
والرأفة.واللهلف واللين بالحكمة 
عندهيكون بل به، والعمل لموله يسرع لم الحق له بين إذا مى الئ١نآةت الحالة 

الممليعينثواب له ؤيبين يخوف بأن موعظة إلى البيان مع يحتاج فهذا • وفتور كل 
العاصين.وعقاب 

يجادلفهذا ؛الشبهات؟ ردْ وحاول يقبله لم الحق له بين إذا س الثاكة؛ الحالة 
٠حهلئه وبيان شبهاته لكشف، أحن هى بالي 

ويتبعهبالحق يعترف أن إما ت أقسام ثلاثة الناس ٠١تيمية ان الإسلام شخ قال 
حضيوعفل. فهدا به، يعمل لا لكن به يعترف أن ؤإما الحكمة. صاحبا فهذا 

مفلنةفى الجدال لأن أحن؛ هى باش يجادل فهذا به يعترف ألا ؤإما يعمل• 

(.٣٧٣)ص زطدان \ُوم ممد للدممور الدءوة أمحول )١( 
للثحالله، إر الدعوْ بحث (. ١٤رص جبن ابن للشيخ الله إر الدعوة في رسالة •' ينفلر )٢( 

(.)١٣العيد الإسلامية، البحوث مجلة الفوران، صالح 
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كديرالإمكان يغاية منفعته حصلت أحسن هي بالتي لكن فإذا الإغضاب، 
اكائل«لا،.

 Qالمدعو.ح،توق الث؛ ث
لهأن يظن أن له يبح لا العلم من عالية مرتبة على وحصوله الداعية استقامة إن 
أموراالمدعو تجاه الداعية لدى يولد قد الذي الشعور هدا ، يدءو0 من على قفلا 

لدعوةشرفه بأن عليه الله قفل يستشعر أن الداعية على الواج_ا بل محمودة، غير 
والتيحقوقه، المدعو لإءaلاء الحمامة الداعية لدى يولد الشعور فهدا الناس، 

همها:أس 

الماسوينتفلر بيته فى الداعية يجلس أن لا ليدعو؛،، الداعية إليه يدب أن - ١ 
يفعلكان كما أماكنهم في المدعويين إلى والدهاب المبادرة عليه ل إليه، يأتون 
)٢(.

يستهينألا الداعية على يجب ل ذمهم، أو استنقاصهم أو احتقارهم عدم — ٢ 
بهابتلاهم مما عافاه أن الله يحمد ل ، يتنقمهم ولا المدعوين س بأحد 
بماالناس حدثوا I١١ قال أنه علي عن جاء فقد يعقلون، بما مخاطبتهم ~ ٣ 

الثمانيةالبيئة فمراعاة ، ، ؛أر ! ورسوله؟ الله يكدب أن أتحبون يعرفون، 
الأهميةلْ/غاية في أمر لالاJعوين والاحتماهمة 

عملوهاذنوب من للداعية بها يبوحون الش وأسرارهم أحبارهم نشر عدم ~ ٤ 
.ارتكبوها موبقات أو 

فيالمهني للعمل الأخلاقية الموامحيق من يحد المدعو أصرار إفشاء وعدم 

مجموع)١( 
(.٣٧٤)ص زيان الكريم عبد للدمحور الدعرة أصول بمفلر: )٢( 
(.٣٧٦)ص الأبق الرجع )٣( 
(.١٢٧)برقم يفهموا، ألا كراهية ؛ قوم دون قوما بالعلم خءس من ١لخارىابت صحح )٤( 
(.٧٥)صر الملمين لغير الدعوة وإبلاغ الدعوية المرمحمسات ينظرت )٥( 
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مهمتهأداء من ليتمكن بها العمل الداعية على يجب والي الخيرية، المؤسسات 
أقرنهاالمواثيق وهذه الشخصية. الاعتبارات أو الأهواء عن يعيدا ومهتية بحرفيه 

يجب ١١ت فيها جاء وقد الأمريكيين، الاجتماعيين للأحمائيين الوطنية الجمعية 
كلمرية على والمحاففلة العملاء، حصوصية احترام الاجتماعي الأحصاثى على 

المهنية((الممارسة خلال عليها الحصول تم الي المعلومات 
نفلرفي المعاصي من ميهون لأته منه؛ فانية لا الأحبار هذه نشر فإن وكذلك 

عليهكانوا وما التائيين أحيار نشر حكم عن عثيمين ابن الثب^ ّحل وقد الناس، 
التابت اش أن وأرى حجبها، وجوب أرى ^^، ١١٠ت ظف فأجاب التوبة، فبل 

راكلت فال ه التي لأن ؛ هذاينثر أن لأحد يجوز ولا بذلك، بوح أن لها يجوز 
بمايحدث فميح يدب ررالرجل فال: هم؟ من : قالوا، المجاهرون(( إلا معافى أمتي 

فض«ر^ا.
أليصونابت. نال.مت ثم بها وفعل ثاب مع حرجت، فتاة نقول؛ أن فانية أي 

هن،اأن نرى ولهذا والقارئتن؟إ السامعين نفوس فى الأمر يهون أن يوجب هذا 
أدمحهليثة فى تعالى الله ذكر ما وأما يجوز. ولا وغلهل جدا حاطئ الاجتهاد 
نفضحأن أما يشاء. ما يفعل أن وله هق الله ذكره فهذا ذللث،، أشبه وما وتفسيرها 

يمحهما أول الأمر هذا أن أتدرون ١ عليهم الأمر لهون أن نوجب ثم الله، عباد 
جلدهويقشعر جدا جدا يتثعفلم ،  ٠٠بهاوفعل ثخص ْع حرجتا ررامرأة الإنسان! 

جدارارم.هان يقرأ الماس أيدي بين صار فإذا شعره، ؤيقق، 

٢(.٣• )ص الخيرية الجمعيات وعمل لتاسس الاجرا؛ي الدلثل )١، 
ومل. *قاري، بلففل ( ٦٠)٩٦ يرتم • ه نفعلى الموس متر • باب • الأدب - كتاب • البخاري رواء )٢( 

برتم>-آآآآ(.
(.٢٦ا/ • الفتوح)•^٠ ٧١لفا، )٣( 
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١^^المبحث ٠
مسالمالكان إذا بالمدعو النوازل 

٠م' 

مهبد.ي ا

الإسلام،لدين الكفار دعوة الدعوة مكاتب تدلها الض الجهود أعظم من إن 
أدىمما المتثوئ؛ بالأساليب لدعوتهم المكاتب هده في القاتمين الله وفق وند 

آلافوجود إلى أدى الذي الأمر ،، ١١٢٠الإسلأدين في جدا كمرة أعداد ليحول 
الجدد(.لمون )الموصف عاليهم يطالق ممن 

مجردعند التوقف عدم الدعوْ مكاتب من نتطلب الكسرة الأءا.اد وهد0 
جميعلمواجهة اندتهم وممعهم الوقوف من بد لا بل الإسلام، في إدحالهم 
كانتسواء الإسلام، في لحولهم بعد ستواجههم الش والمشكلامحنح العقبايت، 

إليهيحتاجون مما دللئ، غير أو ملوكية أو اجتماعية أو أسرية 

الجديد.المسللم نحاه المكس، كءواحباتا 

وتوجيه.تعييم من الشرعية، بشؤونه الاهتمام أولا: 

يتولوابأن الصحابة يأمر فاته أحد يديه على يسلم عندما ه التي كان وتد 
هالني فأمر أملم، الحنفي أثال بن ثمامة أن قك، هريرة أي فعن موونه، 

)٣٣(تجاوز عندمحم أمالموا الدين عدد أن محالرياصن، الروضة بحي الدعوة لمكتب احمانية في )١( 
.الأخرى؟! و\دك\ب فكيف ألئا، 

الإسلامية؛الشؤون وزارة إشراف تحت ه  ١٤٢٨عام الجدد يالسيمين العناية مركز افتتاح تم )٢( 
تعريفنكثب بشأنه)من ال٠-هتمين اندة ومالجدد بالمسلم العناية في متخممى خيرة بيت ليكون 

الركن(.عن 
تمييز=في الاصاية انفلر؛ اليمامئ. أمامة أبو الحنفي، لمة مبن العمان ين أثال بء• نمامة هوت )٣( 
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إملأمحسن راقد ت ه الله رمحول فقال فنتل، طالحة أبي حائط إلى يه يطلق أن 
صا-مكم(\ا،.

ليهفي أخاكم افقهوا ت هؤ الله رسول قال قمحكن وهب بن عمير أسلم وعندما 
الةرآن%/وأقرئوْ 

التيللمرأة أو الجديد للمسلم ولثا يكون الكتب فهل الولاية، حيث من أما 
عنده؟أملمت 

كانررفان ولهدا الملم، على لاكافر ولاية لا أنه اللماء محي المقرر من إن 
منيكن لم إن وأما وليها، هو يكون فإنه القرابة في يعيدا كان ولو لم مقري_، لها 

هوالبلد لهلان راسيكون فإنه الملمين، بلاد فى وكانت، المسالمين من أحد أقربائها 
أولهنان الوسواء له، ولى لا من ولى الهلان الأن هو سرعا الخقرر لأن وليها؛ 

الaلانرالينيبه من 
ليسالكتب، فإن وعليه الولاية، هذْ للكاتب، يجعل لم اللهلمان أن والواغ 

الملمة.تزؤج يتولى ولا يرثه فلا الجديد للمسلم وليا 

اكمديد.لسلخر الاحتماصة بالسة الاهتمام ثانيا؛ 

منمجموعة ْع سكنه هو الجديد السالم تواجه الي الأمور أهمم من إن 
فيها.يعمل الي الشركة سكن في وجوده عليه يحتم الأي الأمر الكفار، 

(.٥٢٥المحابة)ا/ 

)ا،/الزراك مجمع في الهبمي قال ١(، • ٢٦٨)يرقم: (، ١٨٨)U/ ارسالة ط مندأحمد )١( 
وصححهاكحح؛. رحال رحاله وبقة خلاف، رنيه العمري الله عبد وفيه أحمد، *رواه (؛ ٤١٤

(.٤٥٣■حان)r/ ابن صحح على الحان اسمان قي كما الألLتي 
أسلمأمة. أيا يكن الجمجت- القرشي حمح بن حدافة بن وهب بن خلف بن وب بن عمتي هو: )٢( 

(.A'V /i)الصحابة تميز قى الإصابة انغلر؛ بدر. معركة يعد 
الهلبراني؛رواه (؛ ٢٨٦)خ/ ازُامم مجمع ش الهيثمي قال (، ٥٨/ ١٧امميرسل٠ر١يرالمعجم )٣( 

.لا جيد هإساده مرسلا 

(.٢٦ت )ص الساسلان وليد الجديد، الملم أحكام ينفلرت )٤( 
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فقدالكفار، ومعاشره مخالطة من تحذر اذى الثرهمه الصوم، جاءت وقد 
قالْظه((لا، فإنه معه ومكن المشرك جامع ))_ قال: ه المي أن أبوداود روى 

مفارقتهم.ووجوب الكفار مساكة تحريم على دليل فيه مثله(( فهو ر) الثوكاني: 
حئمعهتِ معدوأ ؤء تعالى: قوله لصحته يشهد لكن مقال فيه كان ؤإن والحديث 

ا[أا٤ ٠ الأيت اء: ]الثغيرهءه حديث ق بئرصوأ 

الجديدلم الميتهلع لا التي الظروف بعص في أما الأصل، حيث من هذا 
غيرمن والموالاة الملاحنفة إظهار له ويجوز فيه يبقى فإنه مكنه، من التحول 

الضرر.من ه نقعلى حاف إدا اعتقاد صحة 

الكفاريعامل أن ينبغي أنه على دالة والأثار الأي رافهده الجصاص: قال 
تلفعلى فيها يخاف حال تكن لم ما والملاينة، المادطفة دون والجفوة يالغالنلة 

ذللئ،حاف إذا فإنه ه، نففى يلحقه كبيرا صررا أو أعضائه بعض تلم، أو ه نق
اءتقاد،الم.صحة غير من والموالاة الملاطفة إظهار له حاز 

ؤإلأالأفضل، فهو الملمين مكن إلى ينقله أن المكتب اّمملاع فإن هدا بحد 
الكفار.مع يتعامل كيف له يبين وأن معاهدته من بل، فلا 

الحسن.للاسم توحيهه ثالئا: 
حاليزرأ،:من حدثا أطم الذي الكافر اسم يخلو لا 

ونحوالمح كحباو تعالى الله لغير عبدت التي الأسماء من يكون أن ~ ١ 
تعبيدالإسلام ثريحة فى يجوز لا لأنه الاسم؛ تغيير يجئ، الحالة هده ففي ذللث،، 
تعالى.الاه لغير الاسم 

الخزيكعبد هت؛ الله لخير معبد اّم كل تحريم على رراتققوا حزم: ابن قال 

الألباني.وصححه (، ٢٧٨٧برقم)داود أبو رواه رل( 
)بممر؛،(.( ٣١)A/ لالشوك1تي الأوطار، نل )٢( 
(.١٢)٢/ العلمة ط للجصاص القرآن أحكام )٣( 
(.٤٨)ص الممدان لولبي الجديد، الملم أحكام )٤( 
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المطلبا(عبد حاشا ذلك أشبه ومحا الكعة، رعبي عمرو وعيد هبل وعبد 

كانإن أنه إلا تغييره، يجب لا فهذا تعالى. الله لغير تعبيد فيه يكون ألا ~ ٢ 
تزكيةطياته بين يحمل كان أو ذاته، في قبيحا كان أو الكمار به اشتهر مما الأمم 

ينتهرة الم الأمماء من باسم يتمى وأن تعسره الجديد لم للملأحسمن فا 
بل، شيء عهده ابق بيربطه لا وحن والأكمل الأففل باب من هذا . لمين الم

،.٢٧فلا اسمه على البقاء إلا أبى ؤإن شيء، كل يجدد 
الدنيعتق الذي الفرد على إلزامئا كان إذا عما الدائمة الالجة مظت وقد 

فريضةلأداء المقدمة الأماكن نيارة له يتسنى حتى الأول اسمه تعيير الإسلامي 
تغييره؟يتم لم ما ذلك من يحرم وهل الحج، 

الأماكنيحول من اسمه على ماؤه يمنهه فلا إسلامه ثيت إذا اارو1ته ت فأجابت 
شرعا٠^٣،.المقدمة 

الإسلام.إشهار وثيقة إصدار رابئا: 

ريه،وبين بينه فيما إملامه لإJباالأت، الجديد لم المإليها يحتاج لا الوثيقة وهذه 
يعهلىما بها يغملى حتى الإسلام، يصحة لها شأن لا نذلامئة أمور هي واالنما 

بدونها((صحيح ؤإسلامه عليه حرج فلا رها  ١٠١٠٥١تأحر فلو لم، الم
إصدارها؟حكم عن الدائمة اللجة ئئلت، وقد 

وبينبينه فيما إسلامه لإثبارلإت، الوثيقة هدلأ٥ إلى الملم يحتاج لا ٠٠با؛هت فأجابت 
وبينبيته أو عموما الناس وبين بينه فيما عليه أو له حقوق بها تتعلق قد ولكن ربه، 

وحفيظةالفر وجواز الشخصية الثهلاقة في ديانته إثبايت، إلى احتج ولن.ا الدول؛ 
بل،فى ْسماما كان لو كما أحيانا، البينة تعفه لا وقد الميلاد، وشهادة النفوس 

إلاعليه يتعرف فلا وأصحابه بلده عن يعيدا مات لو وكما أحد، فيها يعرفه لا 

؛٤٨)ص الجديد الملم أحكام )٢( (. ١٥٤)ص مراتب )١( 
٩(.)ص الجديد الملم أحكام )٤( (. ٢٤ا/ )١ ١ - الدانمت اللجة فتاوى )٣( 
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مثلقي غالتا السنة لتعذر ذكرت التي الوثيقة أو الشخصية البهلاقة أو فر البجواز 
بدعةليت لكنها بدعة، كانت ؤإن الوثيقة هذه اتخاذ في حرج لا هذا وعلى . هذه 

الديناالقي البدعة هو إنما والممنؤع الدين، في 

مهآ.م 

(.٣٨٩)م/ ١ - الدانمة اللجة فتاوى 
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—————

لكلشهادسنااليه بإسلامه فحكم الإسلام، 
الثهاديزأى•لفظ بغير الإسلام في يدخل أته — ب 

بكلالإسلام في الكافر بدحول بالحكم — الجمالة في — ، الفقهاءر اتفق فقد 
أومؤمن( )أنا أو )أسالت( كقوله؛ . ، الإّلأمل في الدخول معنى على يدل قول 
فلايالرسالة، هؤ ولمحمد لألوهية با الله إفراد ثبوت على رريدل مما ذللت، غير 

التروب«رْ،.ولا والإنات القي ولا لففل)أشهد( الإسلام في يشترط 
)أنات للمسلم الكافر قال لو ؛حسث، ذلك من أبعد إلى الفقهاء بعص ذهب بل 

)أنات لمسلم الذمي قال ررولو • نجيم ابن قال لما، ميكون فإنه مثللث،( لم م
والفتاوى،٠الدخيرة في كدا . لما ميصير مثللث،( لم م

ذلك:على يدل ومما 

منرحلا لقين، إن أرأيت، الله، رسول يا قال؛ أنه نمك، المقداد حديث — ١ 
بشجرة،مني لاذ ثم فقطها، ؛اليف، يدي إحدى فضرب فقاتلتي، الكفار، 

فإنهمحلته فإن نقتله، ررلأ قال: قالها؟ أن بعد الله رسول يا أفأقله أسلمت. فقال: 
.، ٧٧متفق قال(( التي كلمته يقول أن محل بمزلته ؤإنلث تقتله، أن محل بمتزلتلث 

(.٢٩٠قداْة)آا/ لأبن اوغنى )ا(
(.١٧٠)ص الإسلام في الداخل أحكام يفلر: مموسع )٢( 
روصة، ( ٤ ٥ ٤ / ١ ) الكّير الشرح على الدسوش حاشية ، ٨، ٠ )ه/ الدقائق كنز شرح الرائق البحر رص 

(.٢٨٩قيامة)r\/ لأبن المش (، ٨٣>/ 0 الشن وصية الطالمن 
لمنظرإن بالله، ف كافر: ءلوقال (: ٨٣لالوري0ا/ الثتن رصدة الظالمن روصة في حاء )٤( 

حشمؤمنا يكن لم غيره تعالى بالله يشرك كان ؤإن تعالى، بالله مومئا صار ذللت، قبل دين على يكن 
وجهيأسلمت أو لله، )أساكت قوله: وأن • به أسرك كنت بما وكفرت وحده بالله منت ا يقول: 

أوآمنت،أسلمت فقال: بالله، أرآمن لله، أسلم لكافرت لوقيل وأنه ، بالله( )آمنت كقوله: ، لله( 
٠إيمانء فهو لله، أصلم أو بالله أرمن قال؛ لو وأنه مؤمنا، يجعل أن يحتمل 

(.٤٥٤الكبير)١; الشرح على الدسوقي حاشية )٥( 
(.٨٠الدقاش)ه/ م شرح الم>راراس ٦(

٤٠يرقم)المخاري  ٢٧) .١( ٥ برقم)٥ وملم (، ١٩
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لكنهالثهادتان تضمنته بما نفسه عن إحيار هو )أسلمت( قوله أن الدلألأت وجه 
أومؤمن أنا اروإنةالت ابن قال بإسلامه، فحكم الشهادتين لنقل يغير 

لأنهمابالشهادسن؛ يلفظ لم ؤإن بهذا بإسلامه يحكم ت القاصي فقال ملم. أنا 
نقمنبما ه نفعن أحبر فإذا الشيالتان، وهو معروف معلوم لثيء اسمان 

يهمارىخذ\ كان الشهادتان 
الولدبن حالي بعث . الني أن محك، عمر ابن عن الخاوي رواه ما - ٢ 
)أسلمنا(،؛ يقولوا أن يحنوا فلم الإسلام إلى فدعاهم حن.يمة، بني إلم، لمحكن 

رجلكل إلى ودفع ؤناّر، منهم يقتل حالي فجعل ، صأنا صبانا ت يقولون فجعلوا 
واللهت فقلت، أسيره، منا رحل كل يقتل أن حالي أمر يوم كان إذا حتى أسيره، متا 
Mالم، علمح، قدمنا حتى أسيره، أصحاي من رحل يقتل ولا أستري أقتل لا 

خالد.صع مما إليلث أبرأ إني #اللهم فقال: يده ه الني فرفع فدكرناه، 
(٢)

•مرمحنا 

يأتوالم أنهم رغم ررصانا١٠ : قالواالدين بإسلام حكم الي. أن الدلألةت وجه 
،.اكهادتين١٣؛كثي 

بالكلامنهلقه يكفي وأنه للكافر، )الشهادتين( ترحمة جواز يتبين هذا ويعد 
بإسلامه.يحكم أن قمح، المترحم 

(،٢٨٩/ ١٢)^-١.^ لاين المض )١( 
(.٤٩٦الفقه)ص قي الترجمة أحكام )٣( 

(.٤٣٣٩برقم)الخاوي )٢( 
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الاتصال.وسائل عبر الشهادة الذافي؛ المطلب .
انمسالةتورة صه 

لدعاةأصح ذلك، وغير وهواتف إنترنتا من التواصل وسائل تساع اح 
ؤإقاعهمومحاورتهم الأماكن حميع في للكفار الوصول امكانية اكءوة مكانس، 

دونالوسيلة هذه عبر التهادنين تلقنهم ؛تهلاو_، الذي الأمر 
الداعية.عند رأJدانهم حضورهم 

عبرالدعوة جواز في - أعلم فيما - العلماء بين حلاف، لا ذك: كم حه 
الإسلأم.في لدخوله التهالتين الكافر تلقين وجواز المعاصرة، الاتمال وماتل 

يلي:ما ذللئ، جواز على يدل ومما 

كانت،فإنها الملوك، إلى س الرسول يرسلها كان التي الكتب، الأول؛ الدلتل 
..5 للمي حضورهم تشترهل ولا الإسلام في الدخول إلى تدعوهم 

إي»اكن ؛ثنيا هثنى ^^b،._، هؤل سليمان قمة في تعالى فوله الثاني؛ الليل 
[.٢٨الأيت ،: ]٤٠.١٣ يتبميز مادا ةذْلر عمم مل نم 

علىيحتوى الذي الكتاب، إرسال أن فيه؛ ^١^٥^، قوله الشاهد؛ وجه 
طريقعن يرام لا من دعوة من الداعية يه يقوم ما يثبه الهدهد هع الإملأم دعوة 

.الإنترنتآ

إخبارهالهرد من طلب مؤل سليمان أن ت قيه ^ ينجمن مادا ءؤ؛ائلز قوله• وأن 
٠الكتاب تجاه منهم يصدر بما 

الداعيةعلى اوكافر رد يثبه وهذا ر3صلى. أو نول من أي عاشور؛ ابن نال 
الإنترنت.عمر بالشهادتين بنطقه 

الربوةلمكبح التاع هاوس( موسر)إملأم أهمها؛ من الإنترنت عبر الكفار لدعوة كثيرة مواس، هناك )١( 
ٌنوغيرها الحوار، ومركز بالرياض، الروضة لمكتب التابع الامسلأم( رئين وموني' بالرياض، 
الموابع•

(.٢٥٧لأبنuشور)وا/ ُاكتو.ر التحرير )٢( 
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ه0أةأةملًص(ه
وماتلعبر التعاقد عر القياس الثالث: الدلل 

.الاتصال وسائل عبر التعاقد بجواز الإسلامي الفقه مجمع ترار صدر ومد 
للتهادضالكافر ؤيمسح بل الكافر، تلقين للداعية فيجوز هدا وعلى 

الأحكام.عليه وتجرى الإسلام في داخلا 
آنمه:

العامةالقواعد إر فيه فيرحع الغلط أو التزؤير أو التزييف، باحتمال يتعلق ما أما 
أنتيقن ١٠إذا ومقبولة، صحيحة بالإسلام عليه الداعية ثهادة وتكون ، للإثبات 
الحاصرالأعمى من كلأ أن بجامع الجمهور، هب من. على - فلأن صوت الصوت 

علىيطالعان لا ، الهاتفعبر الصوت إلا يسمع لا الذي والمبصر العض- مجلس في 
..(٤)الكاحاال٤،.عقد في أحدهما أو والقابل الموجب، صورة 

الاتصالوآلات والإشارة بالكابة الخد ، ممها.قارن؛:، دراسة الألكزونة الخود يطر: لاكوّع )١( 
الحديثة.

دورةفي التقي الحديثة، الاتصال بآلات العقود إجراء حكم شأن الإسلامي الفقه مجمع ترار )٢( 
مجلةت ينظر ه>  ١٤١٠شعبان ( ٢٢"— )^١١ السعودية الرئة المملكة في بجدة السادس مؤتمره 
وسائلفي حصل الذي الكبير التطور إر ءرنظرا ت فيه وجاء • ( ٩٥٨)٦/ الاصلاعي الفقه مجمع 

والتصرفات،المالية المعاملات إنجاز لمرعة العقود إبرام في بها العمل لجريان الاتصال 
فرروبالرسول. وبالاثارة وبالكابة بالخطاب العقود إرام بشأن الفقهاء ل تعرض ما وباستحضار 

ثرتما 
يسمعولا معاينة الأخر أحدهما يرى ولا واحد، مكان يجمعهما لا غائيين بين التعاهد تم إذا ~ ١ 

علىذلك ويتعلبق . )الرسول( السفارة أو الرسالة أو الكتابة بينهما الاتصال وسيلة وكانت، كلامه، 
عندالحقد ينعقد الخالة هده ففي )الكمبيوتر(، الار الخاسبا وثاشات والفاكس والثلكس الرق 

فيوهما واحد ونت، في طرفين بين التعاقد تم إذا ٢- وتبوله. إليه الموجه إر الإيجاب وصول 
بينتعاندا يعتبر بينهما التعاند فان واللأسلكي، الهاف عر هذا ويتهلؤج ٌ"باءدين'ا ُكانتن 

الحاصرين 

دورةر المنعقد الخديثة، الاتصال بآلات العقود إجراء حكم بشأن الإسلامي الفقه مجمع ترار ، ٣١
مجلةيطر: ير. ٠١٤١ شعبان ( ٢٣-  ١٧السعودية)العربية المالكة قي بجدة المادس موتمرْ 
(,٩٥٨الأملامي)ا"/ الفقه مجمع 

(.٩٦٥٥٨الفتوى)رقم الاّلأمة، الشكة مونع؛ في الغترى مركز ، ٤١
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ذلك.وتكرار الإسلام إشهار الثالث: المحللب و
التان:هالمطالب هذا تحت بمدرج 

الإسلام.إشهار الاوزت المسالة 
الإشهار.تكرار الئانة: المسألة 

الإسلام.إشهار الأول؛ المسألة 

المسألة:صورة تا 
أوالشهادتين، الكافر تلقين لحفور النامحي دل.عو0 الدعوة مكتب يقوم أن 

لهحفلة إقامة أو الملأ، أمام الصلاة بعد الشهادتين لتلقينه للمسجد يه الدهاب 
١إمحادمه بمناسبة 

التالية:المروع حكم معرفة من بد لا المسألة هذه حكم لمعرفة وه 
الملأ.أمام الإسلام في دخوله الكافر إعلان الأول: مع ا0 

ليسالملأ أمام الإسلام حوله بد الكافر إعلان أن في العياء بين حلا؛، لا 
بهامقثا بالشهادة فنهلق ه نفوبين بينه فيما أسالم لو بل  ١١إسلامه، صحة في يثرؤل• 

أحدا؛به يعلم لم ولو إسلامه، لصح لوحده وهو لمعناها ومعتقدا 
لأمور:الإسادم بدحوله الإعلان يتم أن يستحسن لكن 

١اللمن إحوانه الجا.دد، الملم يعرف ان أجل ن م ١
الملمينمعاملة فيعاملونه أسلم أنه المسالمون يعرف أن أحل ومن ~ ٢ 
الصدقبإظهار الإسلام على له تثبيتا الإشهار في أن وهو المهم، وهو ~ ٣ 

ذلكإشهار على تحرص الدعوة متكاس_، من ^^١ فإن ذلك أجل ومن والاقتناع، 
الكبار.الحافل في أو الجمعة صلاة بعد 

كعبعر الله بتوبة الماس أخثر ه المي أن يلي: U الامتحاب على يدل وْما 

الجديد)ص٩(.افلم )٢(أحكام ;١(، 
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.6^الثالث الفصل ٠؛. •

بنكعب حديث من البخاري رواه فتما جاء فقد عنهم، يكتمها ولم ز؛إمحت مالك ابن 
عالئضاقت قد الله: ذكر الش الحال على جالس أنا ءافيينا نومه: نمة في مالك، 
جلعر أور صارخ صوت سمعت رب، بما الأرض علي وصانت، تفي 
ندأن وعرفت، ماحيا فخررت، قال! أبثر. ماللث، بن كب يا  '•صوته بأعلى ٌل 
ل، الفجر،ا صلاة صلى حين علينا الله بتوبة الله رسول وآذن فرج، جاء 
هالرسول فأجل الليل، من الأحتر الثلث في التوبة أنزل الله أن ت رواية في جاء 

الله#فأنزل معمر; رواية في جاء ما ذللا، ومن الفجر. صلاة يعد ما إر الإخبار 
سلمة،أم عند الله ورسول الليل من الأحتر الثلث، بقي حين نبيه على توبتنا 

علىتٍبا ملمة، أم ا؛ا؛ا ت فقال يأمرى، معتنية شأني في محسنة سلمة أم وكاك 
الومفمتعونكم اكاس ؛حهلمكم راداقال: فأبشره؟ إليه أرسل أفلا هالت،: كم،» 

علينارآ،.الله بتوبة أذن الفجر صلى إذا حتى الليلهء مائر 
صلاةصلى حين علينا الله بتوبة ه الله رسول )وآذن ت فوله الشاهد: وجه 
بدخولإعلامهم أور بابف ومن التاستا، بتوبة الناس إعلام جواز ففيه الفجر( 
الإسلام.الكافر 

بإسلامه.تهنته الثاني: لمع ا0 

حينماللث، بن مممبح المي تهتة على الأور قياس ذللث،: على محلل ومما 
التوبة.من أور الإسلام في الدخول لأن نويته؛ 

اللهرسول إر وانهللقتإ . . ّ يشروننا الماس #فدم، البخاري: في حاء فقل 
قالعليلئؤ. الله توبة لتهنلث، يقولون: بالموبة يهنوتي فوجا فوجا الماس فتتلفار هؤ 

إليفقام الماس، حوله جالس الله. رسول فإذا المجد دخلت، حتى كعتإ؛ 
منرجل إلي تام ما والله وهنار، صافحني حتى يهرول الله هميد بن ٍللحة 

هالله رسول على سلمّتف فلما كعّتإ: قال لعللحة. اها أنولا عيره، المهاجرين 

،٤٤١برتم)٨ ، ماللث، ين كعب، حديث، باب ~ المخازي كتاب ~ البخاري رواه )١( 
(.١٢٢)A/ حجر ابن اuري- نح )٢( 

-٣٨١ -



محذعلتك م يرم بخير ءأبغر السرور: من وجهه يبرق وهو ه الله رسول ئال 
،.١١أمك((ولدتك 

نعمةله تجددت من ٠لJهنئة الحديث! هدا فوائد من أن حجر ابن ذكر وقد 
أول«رآ،.إذا إلثه والقيام 
املامه.بماب ك حمل إةا،ة الثالث: همع ا0 

فيأو المكتب في أو المجد في المسالمين بعمى يجتمع أن المسالة: ورة صا 
،والمأكولات المشروبات يعص على يشتمل حفل ؤيقام آحر، مكان أي 

والثماند.الخهلب يعص ؤيتخلل 

وهيالفقهاء، عنها تكلم مسألتين على ذلك نقيس أن يمكن ذلك: كم حا 
الوليمةإقامة ومسألة منه، أوحزء القرآن حققن من الانتهاء عند الوليمة إتامة مسألة 

الختان.فعل عند 

منه.حزء أو القرآن حففل من الانتهاء عند الوليمة إقامة الأولى: فالمسألة 
الولائممن الفقهاء اعتبرها وقد ،، )الحذ.اقة(ر وليمة نمى الي، دهم، 

قبلالغلام حدق إذا كانوا قال: أنه البمري الحسن عن حاء وقد الباحةرْ،، 
.طعاماواتخذوا جزورا نحروا اليوم 

يدحأن القرآن الصبي جمع إذا يستحثون كانوا قال: حميد عن ملمة ابن وعن 

برنم)ما؛؛(.عالك، ين كعب حدث باب المغازي~ كتاب ~ الخارى )١(رواْ 
(.١٢٤)a/ حجر لابن - الباري فتح )٢( 
أوالمضيف إلى الخيرة بل هلعام، الولائم من وغيرها القيافة في يتعين *ولا • طرلون ابن قال، ^ ٣١

٧(٠الولائم)ص في نيل فيما الخواتم فص • وحاله• بمضيقه يليق  ١٠يعمل أن ويبغي المؤلم، 
اشف.أو الزبخ أو اضن ختم إذا زكيا القرآن، ختم محي الإطعام وهي المهملأ، الحاء بكر )٤( 

• ٢٩ص الخواتم رنص 
الصغير)X/الثّرح عر الصاوي حاشية (، ١٦المحتار()آ/ عابدين)رد ان وحاشية المختار الدر ر٥( 

متهىشرح (، ٤٢٤)U/ والعادي الشرواني وحواشي المنهاج شرح في المحتاج تحفة (، ٤٩٩
(.١٠١الاراداّت،)^ 
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.أصحايه ؤيدعو الشاة الرجل 
تخرجعند الاحتفال حكم عن اتحثتمتن صالح بن محمد الشيخ مخل وقد 

بذلك،باس رالأ فاجاب: الأعياد؟ اتخاذ س ذلك وهل الله؟ كتاب حففلة ص دفعة 
بهم،احتفل الذين لهؤلاء بالنسبة تتكرر لا لأنها عيدا؛ اتخاذها في تدخل ولا 

رحاصرة(( مناسبة لها ولأن 
الختان.فعل عند الوليمة إقامة الثانية: والمسالة 

علىالأربعة المازاه_ا اتفقت، وقد ، )العذ.ور( وليمة نمى التي وهي 
اللهنعم ؤإفلهار ، الطعاإ إطعام س فيها لما الختان عند الوليمة إقامة إباحة 

هالله بفضل والسرور والفرح ، عليهال والشكر 
بالختانالفرح ٠٠فأحابتا؛ بالختان، الفرح حكم عن الداتمة اللجنة سلت، وقل 

اللهقال وقد المشروعق الأمور من الختان لأن شرعا؛ مهللوب فهدا يه والسرور 
زنوض:.ه تممن ينا حيرّ هو قمالمأ ؤؤؤلت ؤينبمتس أف ثنز ^؛I 3 سبحانه 

؛هن.هالطعام صغ في حرج ولا ورحمته، سبحانه الله قفل س والختان [، OAالأة 
ذلكا(رتما،.عر لله شما المناّثة 
الإسلام،ر الكافر لحول بمناسبة حفلا يقيم أن للمكت._ا فيجوز هذا وعلى 

ذلك؛جواز على يدل ومما 

أورفهو وعليه والختان، لنا م حفقل من أعفلم الإسلام في الدخول أن أولا: 

٩(.الولائم)ص في نل نما الخواتم فص )١( 
•( ١ ١ ٩ / ا )٦ الشح فتاوى مجمؤع )٢( 
'•الهمزة بكسر ~ والإعذار ، الاستقصاء في كدا العذيرة. ت ويقال • المعجمة والذال المهملة بالعن )٣( 

٧(.)ءس طولون لأبن الولائم قي قتل فيما الخواتم قص للختان. الدعوة وهي أعيره، ممدر 
٣(،)ة/ خليل مختمر شرح قي الجليل مواهب (، ١٠)U/ الشرائع ترتيب في الصناع بدائع )٤( 

(.٢٠٧ا/ 0 قدامة لابن اسي (، ٣٩٢الجموعثرحاوهدب)أا/ 
(.٢٠٧قدامة)»ا/اسيلأبن )ه(
(.١٤٢)ه/ ١ - الدائمة اللجة فتاوى )٧( (. ٣٩٢المهيب)أ\ا شرح المجموع )٦( 
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.منهما بالوليمة 

ينائتر هو ئثمانهوأ مثلك أق محز تعالى.' قوله عموم يانيات 
ورحمته.بحانه الله فضل من الإسلام في والدخول ، [ ٥٨الأيت لمست ه تممن 
لالفرحإفلهارا الإسلام؛ قي الكافر يحول يمناسة وليمة بعمل بأس فلا هذا وعلى 

وفضله.تعالى الله بنعمة واعتراما والسرور، 

بهاتخممى فضيلة لها راليت والوليمة الاحتفال هنسا لحضور الناس ودعوة 
قصدفإذا حادث، بك، لغير الدعوْ بمنزلة هي ولكن بها، الشؤع ورود لعدم 

اللهشاء إن ذللث، أجر فله ؤلعامه؛ وباول إحواته ؤاؤلعام عاليه الله نعمة شكر فاعلها 
تطر<ء"<.

قلّتاجبر فيه ررلأن فمتعا؛ المناسبة هذه لحضور الدعوق إحابة حكم أما 
قلثه«أآ،.وتهلييبج الداعي 

اعتراض:

عنولا ه السير عن ورودها لعدم الاحتفالأيت، هذه بحرمة يقول أن لقال 
الو_v؟ذللث، في أسلم س كثرة رغم ه صحابته 

علىفيها يتوقفج التي التعثال.ية الأمور س ليس الاحتفال هذا إن الجواب: 
فعلوعد؟ الإباحة، هو فيها الأصل التي العادية الأمور س هي ؤإنما النص، 

أحرىوسال و. التي لدى لأنه لها؛ حاجتهم عدم يسبب يكون قد لها ه الني 
قلوبهم.المؤلفة كنّهم تشجيعية؛ 

لأمورالاحتفالأت، هذه لمثل المكاتبج بعص تحتاج العصر ^ا في أما 
لالالحولالكفار س غيره وترغيب، ل وتشجيعه، لم المتثبيت، أهمها س كثيرة، 

بتقديرلديهم الشعور تهييج س الجديد بالمسلم الحفاوة إظهار في ّ الإسلام في 
ديتهم.في أغلبهم يجده لا الذي الأمر لأهله، الإسلام 

(.٢٠٨ا/ 0 دائ لأن )٢( 
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1تلم اش اورّالة المالح من الاحممالأت هدم ْثل أن الأم فخلاصه 
.يماثلها ما \ذثوا في وجد بل منها بالمع الشؤع 

تسه:

منممؤع به، ؤيقتنع الإسلام يقبل لم س إسلام إعلان في اهل التعدم يبني 
أكبرحصد لمجرد أو لملموا، اللين غير من كبير عدد على والمأمير المشجيع 

الإسلام.في الداحلين من عدد 

الإشهار.تكرار الثانية: المسالة 

المسالة:ورة صه 

أكثرفي للئهادتين نملقه يكرر الجديد اللم بجعل الدعوة مكاتب بعض تقوم 
للكتب.الدعاية أو الماس إعلام بقصد موصع من 

ذيك:كم حه 
فيللدحول بالتهادنين الملففل ةكزار وجوب عدم في الخلماء بين حلاف لا 

ولاالإسلام، بصحة له سان ولا فقعل، الكمال باب لأمن هو ؤإنما الإسلام، 
ذللث،يكون لا حتى الثاني، الإقرار في عليه المعنيف أو إسلامه في اكثكيلئ، يشغي 
عقباها®تحمد لا لأمور ذييعة 

منأكثر في بالشهادة }تلقظ الجديد اللم يجعل أن للكتب فيجوز هذا وعلى 
الجديد؛الملم على تعود الملحة كانتا سواء مصلحة، وجود عند مجد 
للمكتبتعود لصلحة أو عليه، الماس إقبال من يراه ما بسبب إيمانه بموى بحبنا 

والبدنيالالي بالدعم الكتِ_ا على الماس ليقبل الدعوية؛ مناثطه إفلهار بب، ب
والمعنوي.

المرجوة:لشمملحت لإنجازاته الكنس، إظهار جواز على به يستروح أن بمكن، ومما 
يرىلكي سفيان أبا بمحبس بأن الماس عمه أم أنه الّمح، م، ثبت ما أولا• 

.٩( )ص الجديد الملم أحكام ( ١ ) 
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فيوالرغبة المواجهة في الرعب له يسبب مما مكه؛ فح يوم الملمين جيش قوة 
للإسلام.الدحول 

عندسمان أبا )رراحس ت مكة فتح بوم العباس لعمه قال أنه البخاري ففي 
معتمر القبائل فجعالت، العباس، ه فحث. المسلمين((إلى ينظر حتى الختل حطم 

عندرواية وش ،• •(ر• سفيان. أبي على كنية كية تمر الني.، 
يرىلا والأنصار المهاجرون فيها كية الخضراء، في و. الله رسول مر )حتى 
رسول)هذا ؛ قلت، عباس؟ يا هؤلاء من ! الله!سبحان ت قال ، الحدق® إلا متهم 

ياوالله ءلاقة، ولا ين بهؤلاء لأحد ما ت فقال والأنصار(، المهاجرين في ه الله 
إنهاسفيان، أبا يا ت فقلت، عقلينا، الغداة أحيك ابن ملك أصح لقد القمل، أبا 

صرخجاءهم إذا حتى فخرج ، قومالث، إلى النجاء ت قالت، إذن، فنعم ت قال النبوة، 
لكم؛هءايل لا بما جاءكم قد محمد هدا قريش، معشر يا صوتهI بآعلى 

لكيإليه بالدحول سبا ملكة وأص الصرح صغ )عندما سليمان فعله ما ثانيا؛ 
سباذللث، ليكون ؛ أءهلاها ما فوق أءهلا0 الله وأن مازكه، عفلمة إلى تنفلر يجعلها 

لجةحسجثه وٌ هلثا 'آلثمج أد-مإ لها >ؤيل تعالى قال ،، الإّلأمل في يحولها في 
ؤآنشت،ميى طلنث إؤ رب ئ،ك، ماييير نن نمند صغ إئم قاد سامها ءن ؤهئث، 

!لها ااقال سليمان أن والمراد [، ٤٤الأيت ناشل: .ه يفين )تإ ف ظث1نن مع 
منأعغلم هو وّلهلاوا ملكها، من أعر هو ملكا ليريها الصرح الحلي 

عبادتهافي وعاتبها الله عبادة إلى دعاها سليمان على وقمت، فلما . . . سلهلانها 

(.J^UY1؛)؛اي اسرانى سجم )٢( (. ٤٢٨٠^)البخاري )ا(رواْ 
الصرحيبش . سلمان جعل الذي السبب في أحرى أقوال وهاك ١^؛، والله الأقرب هو هذا )٣( 

)Y/صائمة ت كثير ابن ير تغ(، ١٦٧)\ا طيبة ~ البغوي ير نففي تنثلر • فيه بالدخول ويأمرها 
(.٢٥٠)صى التفسير كتب فى والمونحوعات ١لإصاساJات (، ١٩٥

فأمرهاالعقول يبهر ما سلطانه من ترى أن أراد سليمان إن ُاثم ت ٦( ٠ ٥ )صن تفسيره في عيي القال ( ٤) 
ورسالتهنبوته وعلمت شاهديت، ما وشاهدت سليمان إلى وصلت لما فحتتئد . . . الصرح تدخل أن 

.ءا كفرها عن ورجعت واو،ّتا 
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قستتتأه-—————
—عرفت الصرح العلجة رأت لما ت البصري الحسن وقال . الله دون من الشمس 

،.ملكها،، من أعظم ملكا رأت قد أن — والله 
أنث الصرح يبنائه )أراد سليمان أن ت والحق  ١١ت ثهبة أبو محمد الشح قال 

العمرانأمثاب ومن الملاك من أءهلاه هؤه الله وأن وسلطانه، ملكه عفلمة يريها 
أيةدونها والتي فوق هي التي النبوة عن قفلا يعملها، لم ما والحضارة 

—حكمه يوافق حكما يعهليه أن الله سأل الذي وهو ~ قم لسليمان وحاشا ، نعمة 
عاليه،الله حرم ما إلى ينفلر حتى التحايل هذا يتحايل أن ~ فأوتيه ~ الله أي• 

كانما سليمان من رأت أنها ولولا • وأممي ذلك من أجل وهو ساقاها، وهما 
الواحدالله إلى دعاها لما إليه أذءنت، لما الرفيع، والخلق المتين الا-ين من علته 

ْعوأسلمت، والشمس، الكواكب، عبادة من منها فرمحل ما على ندمث، ولما الحق، 
العالميناالرب لله سليمان 

٠رومان بن يزيد عن ( ١٩٥)آ"/ سلامة ت كير ابن تفسير )١( 
(,٠٢٥ )صى التفسير كتب في والموصوطت الإسراويالي1ت )٢( 
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للحج.به السمر الرابع؛ الممللب .
المامح.هأولأ:صورة

تحجيجعن عيارة وهو الإمحلأم، حجة مشرؤع يتقيد الدعوت مكاتب يعفى تقوم 
المحستينمن التبرعات جمع طريق عن وذلك الملمة، العمالة من يجج لم من 

لهؤلاءوتوجيه وتعليم ؤإعاشة ومكن مواصادت من المترؤع احتياجات لتغهلية 
الحجاج.

المشارح,هذه حكم انيا: ثه 
ءؤوؤَ• تعالى لقوله ، الختْلع على إلا يجٌب، لا الحج أن على الفقهاء اتفق 

•النووي قال [، ١٩٧^٥٠ بم>اد: ]آد محيلاه ائة أسقؤع عي آفيت يخ ألشاين عز 
حقيقتهاني واحتلفوا اللين، بإجماع الج لوجوب نرمحل لأستهلاءة راقا 

الحنينأحد تكفل إذا ماديا المسمملح لغير الحج يلزم هل لكن •  ٠٠وشروطها 
الحج؟بتكاليف عنه الأجنين 
متهليعايصير لا وأنه له غيره ببدل الج يلزمه لا أنه إلى الجمهور ذهب 

ملكتقدير فيه يتعين والراحلة((، ءالزاد الحج: يوجب ه المي قول لأن بدللث،؛ 
لأن؛ المال بدلك الحج له يجوز ذللث، مع لكن ،، يحمل ما أومللث، ذلك، 

مواهب(، ١٢•)Y/ الشراع تريب قي الصناثم بياع (، ٧٥)ص حزم لأبن الإجم؛ع مراب )١، 
لأبناسي (، ٦٣)U/ انهذب شرح الجموع (، ٤٩١)T/ خلل مخضر شرح في الجلل 

(.٢١٣)م/ قيامة 

(,٦٣)U/ المهذب ثرح المجمؤع )٢( 
عامةئال، ففد . واراحلة. الزاد ملك ،ومنها وئال،: ( ١٢٢)آ/ الشرائع ترس، في المنانع بداغ )٣( 

علىمتة له ممن الإباحة كانت مواء والراحلة الزاد ياباحة الحج يجبا فلا ، شرط إنه ! العلماء 
(.٢١٥قدامة)٣; لأبن المغي كالأب«، عله له مة لا ممن كانت، أو له، المباح 

(.٢١٥قيامة)٣; لأبن المض )؛(
يجوزالناس من بالؤال^ حج ،إذا (! ١٢٠)Y/ الشراع ترسب، في الصناع بداغ في الكاماني قال )٥( 

(,٤٩١)Y/ خليل مختصر ثرح في الجلل مواهب، I وينفلر الأملأمءإ حجة عن ذللثح 
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الدائمةاللجة أقتت وبدلك . صحة شرؤل لا وجوب شرمحل الأستهلاءة 
للأفتاءر^.

حجةمشرؤع لإقامة العام الحكم أبين الاستطاعة لشرؤل السان هذا وبعد 
الإسلام.

يحج.لم ْن لتحجيج الإسلام( )حجة مشروع إقامة حكم 
أمورهعلى لم للمإعانة فيها النيئ المشايع هده مثل مشروعية في حلاف لا 

يلي: ١٠مشروعتتها على يدل ومما الدينية، 
فييرد لم كان ؤإن لم، المإعانة فضل في العامة النصوص الأووت الليل 
تالصوص هذه ومن صحح، حديث، الحج حموص 

قال:أنه ه الني عن ه هريرة أبي حدث من الصحح في ست، ما أولأت 
.أخيه(١٣، عون في انمي كان ما انمد عون في ))والله 

المباحةحاجاتهم في يتعاونون احوة ررفالمومنون باز• ابن الشيخ قال 
الدنيويةحاجته في لأحيه عونه في أجره له إنسان وكل الشرعية، وحاجاتهم 

الجهاد،على ؤإعانته الج، على ؤإعانته ١^٠١^،، صلاة على كإعانته والدينية؛ 
هوالخير، وجوه من هدا غير إلى أرحامه، صلة وعلى والا.يه، بر على ؤإعانته 
الإءانةل٤،.هده على مأجور 

سبيلفي غانة جهز »من قال: ه الله رسول أن نمحمحت، حالي بن ليد عن ثانيا: 
غزاا(لْ،.فمد بخر الله مسل في غازيا حلف ومن غزا، فمد الله 

(.٢٠)U/ المهذب شرح المجمؤع (، ٤٩١خليل)آ/ مختصر شرح في الجلتل مواهب را( 
عليهالغير ذلك من عدقة غيره من بمال الشخص حج لاإذا ! ةّآ(وفيها)آآ/ الداتمة اللجنة فتاوى ( ٢ ) 

غلأثي.،فىحجء«.
(.٢٦٩٩)برقم لم مدوام )٣( 
بازبن العزيز عبل- الشخ مرقع )٤( 

littp// :www. binbaz. org. sa/node/lI375.
(.٢٨٤٣برقم)الخاوي )ْ(رواْ 
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هتءسمحة(ه
عليهفللمعين بر عمل على مؤمنا أعان مى كل أن الفقه من رروفيه ت الطبري قال 

فطرمن فكذلك غزا، فمد غانيا جهز من أن الرسول أحبر ؤإذا العامل، مثل أجر 
علىله يتقوى بما معتمرا أو حاجا أعان من وكيلك صومه، على قواه أو صائما 
يجيءفإنما أعان ومن أجره. مثل فله تمامه على ذلك ياش حتى عمرته أو حجه 

القائم،أجر مثل فله بمعونة الباطل على يغلبه حتى بماله أو ه يتقالله حقوق من 
البر(^ا/أعمال سائر كذلك ثم 

الجهادمن نؤع الحج لأن حج؛ فقد حاجا جهز ررمن • عبمين ابن الشح وقال 
اللهسل في 

الحجفي الإنابة جواز على العلم أهل إجماع اكانيت الدلتل 
قصدهيكون أن ارينبغي ت بمقابل الناس عن يحج عمن يتحديثج وهو الغزالي قال 

عته((الفرض بإسقاط الملم أحيه ومعاونة هث الله بيت زيارة 
بنمهالحج ليفعل بالمال فإعانته مشروعة، محه الحج بفحل إعانته كان فإذا 
حاجاأعان من ضل باب ت الأخلاق( )مكارم كتابه في المحلبراتي بوب وقد أولى، 

ليدخلالله ر)إن قال; ه الله رسول أن رمحهن جابر حديثا فدكر صائما، فهلر أو 
.، ذللئاا(ر وانمفذ صه، والحاج ال«ي.تا الجة: ثلاثة الواحدة بالحجة 

أحيهحلاصن ينوي ءلأنه الفضل؛ هذا على يقيمها الذي الحاج حصل ؤإنما 

•( ٥١)ه/ بطال لاين الخاري صحح شرح ، ١ ل 
(.١٦١/ y١)الخيمن ورمحاثل فتاوى مجمؤع )٢( 
(.٢٦٢علومالدين)ا/ )؛(_ (. ٧٦المدر)ص لأبن الإجماع )٣( 
بررائدالمهرة الخيرة إتحاف قي الوصيري ورواء ( ٣٦٦)ص الأخلاق مكارم في الْلبراني رواء )٥( 

)ا/الإحياء تخرج قي العراقي وقال متعددة. بروايات حاء وقد ( ١٦٤)م/ العشرة الماتيد 
الموصوعاتفي الجوزي ابن ذكره وقد صعيف^، يسند حائر حديث من البيهقي (.* ٢٦٢
 /Y(٢١٩ ،) الموضوعة الأحاديث في المنوعة اللأي في المتوطي تشه عن /Y( ١ ٠ )فقال:١

الضعيفةالأحاديث مللة في الألباني وقال تضعيفه؛؛، على واقتصر في البيهقي ءاأحرحه 
٠بموصوعالا وليس صعيفح، فالحديث ؛ا (؛ ٤٣٤)؛/ 
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٠١يفرصه والقيام الملم 
هداْن المسالم هدا بمجها الض والصالح للفوائد بالمقلر الثالث:  JJjJ؛

روحانيةمن البرنامج يتخلل وما الشرعية، والأحكام العقيدة تعلم من المشرؤع؛ 
الحاج.يجدها 

المروعأهم معرفة علما يحتم فانه يحج، لم من تحجيج مشروعة بجان بمد وه 
وهى:المسألة هذه تحت المدرجة 

يحج.لم من لتحجيج الزكاة لغ — ١ 
محرم.بدون بالملة المفر — ٢ 
ايجل.موافقة - ٣ 

.٢٢الإملأملحجة الملم كحجٍج الزكاة دفع حكم الأول: لمع ا0 
الله(.)سل سهم من الدفع يكون أن ولا: أ■ 

لأندفعها؛ جواز وتبين الدعوة لكانب، الزكاة لغ حكم عن الحديث مبق 
الله(.سبيل )وفى مصرف فيشملها تعالى الله سبيل فى الجهاد من تعل- الدعوة 

لا؟أو الله( سبيل )وفى مصرف فى داخل هو فهل )الحج( أما 
ةولم،تعلى لتحج الله( محل )في، مهم من الملم إعْناء جواز في اتحنماء اختلف 

وقال،، تيمية١٤ابن واختيار ، الحنا^ مذهب وهو ّ جائز أنه الأول: لقول ا~ 
،•رين١ المعاص من كبر به 

(.٤٦٥)ة/ للزييدي الدين علوم إحياء يشرح المقنن السادة إتحاف )١( 
للز-اتالفقهية الأعام (، ٤٣١)ص الزكاة نوازل ١(، ٠ ٠ )Y/ الزكاة ض يفلر: لكومع )٢( 

(.٣٤١)ص الخيرية 

•( ٤٣/١٤)الفتاوى مجموع )٤( (• ٤٨٣)٦/ قدامة لأبن المش )٣( 
طرقلكل عام شامل الله سبيل إن الثاني■ ءااكول ت الثامنة دورته في الفقهي المجمع فرار في حاء )٥( 

منكثير واختاره ارتضاه ومحي المتهدمين، من محلة قول وهدا • • لمين. للمالعامة والمراش الخير 
المتاحرينء.
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فلماه، الله رمول مع حاجا معقل أبو كان قالت معقل، أم حديث ت دلتلهم 
عليه،دخلا حتى يمشيان فانطالقا حجة عالي أن علت قل ت معقل أم قالت قدم 

Iمعقل أبو قال بكرا، معقل لأيي ؤإن حجة علي إن الله، رسول يا I فقالت، 
فيفإنه عليه، فكحج ررأعهلها الله رسول فقال الله، سبيل في جعلته ، صدقت، 

سلالااه(\ا؛.

الرادولكن الخبر، لهدا الله سبيل من المج يكون أن يمغ لا إنه انماقشة؛ 
الجهاد،إلى ينهرف، الإءللأقإنما عند الله محبيل لأن غيره؛ الأية في الله( )بسبيل 

أنفيجب، السير، إلا الجهاد به أؤيد إنما الله سبيل ذكر من القرآن في ما كل فإن 
ذلكأ٢،.على لأية ا هاو0 في ما يحمل 

لا؟أم الفل مآ في دفعها يجوز هل القول؛ هذا أصحاب، احتلمإ وقل منه؛ 
فقترايكون أن اشترامحل الإسلام سخ رجح وقد ، لألأ أم لكي دفعها يجوز وهل 
الفرض١حجة تكون وأن 

،•١^٢^ أهل جمهور قول وهو يجوز• لا إنه ت الثاني لقول ا~ 
وقدالغزو، أنه ^٤٠ ٥٢سبيل ءؤوز_ح تعالى؛ بقوله المقصود أن إلى ذهبوا حيث، 

الدعوة.لكاتب، الزكاة دخ عن الحديث، عند ذللثإ في أدلتهم بيان مبق 
إلىينمرف، إنما الإمحللاق عند الله سبيل لأن أصح؛ راوهازا قال.امة؛ ابن قال 

اليسير،إلا الجهاد به أؤيد إنما الله سبيل ذكر من القرآن في U كل فإن الجهاد، 
الزكاةولأن به، إرادته الذلاهر لأن ذلك؛ على الأية هزه في ما يحمل أن فيجب، 

)؛/داود أبي مس وصعيف صحح في كما الألباني وصححه ، ( ١  ٩٨٨)برقم متنه في أبوداود رواه )١( 
٤٨٨ ،)/r■(٣٧٢والإيواء.)

(.٢١٣)أ/ اّدب شرح المجموع (، ٤٨٤قلائ)٦/ لأن اJغ١ي ينظر: )٢( 
(.٤٨٤)آُ/ قدامة لأبن المغني ينظر: للتوسع )٣( 
(.٩٤)ص للبعلي الأسادم، شخ فتاوى من الفقهية الاحتيارايت، )٤( 
وعمدةالطاJين روضة (، ٢٣٣خليل)٣; لخمر والأكليل التاج ١(، • رخي)م للالسوط )ه( 

(.٤٥٨الاراداّت،)؛/ منتهى ثرح (، ٣٢١الفتتن)٢; 
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الرقابوقي والمساكين كالفقراء ؛ إليها محتاج رجلين أحد إلى تمرق إط 
والغازيكالعامل الملمون؛ إليه يحتاج من أو ديونهم، لقفاء والغارمين 
المن.ذات لإصادح والغارم والموك 

أيئابه حاجة ولا إليه، بهم حاجة ولا فيه، للمسلمين نفع لا الفقير من والحج 
وتكاليفهعليه، إيجابه في له مصلحة ولا فيقهله، عليه فرض لا الفقير لأن إليه؛ 
الحاجةذوى على القدر هذا وتوفير إيجابها، محه وحقق، منها، الله ر|هه قد منقة 

أنيمغ فلا الخبر وأما . أولى المسلمين مصالح في دفعه أو الأصناف، سائر من 
ذكرنا؛؛أّ غيره؛ لأية با والمراد الله، سيل من الحج يكون 

الزكاةدفع جواز يعدم القائل الثابي، القول هو أعلم والله والراجح الًرجتح• 
.آس^ محيل _ح ءؤوؤممرف في الحج لحول لعدم الفقير؛ لتحجتج 
كانولو العاجز، الفقير عن الله أمقهله قد الحج أن المرجحات من ولعل 

مالهمن الفقير بتحجيج يقوم أن الغي على ولوجب الله، أسقهله ّ داحلأ الج 
ليقوموالهم الزكاة دفع الأغنياء على الله أوجب، فقد الغارمين، في المحال هو كما 

أعالم.والله عليهم، ما بأداء 
قلوبهم(.)المؤلمة مهم ْن الدفع يكون أن انئا: ث■ 

هذافي الملمين مشاهدة من ذللث، في ااّ ذللث، جواز هو الأقرب ولعل 
فيالأثر بالغ له مما العغلم، الإيماني الجو هذا في ومعايشتهم المهسبإ الجمع 
والواغوأصدقائه، قرابته من غيره ؤإملأم بل الدين على وثباته إسلامه حن 
هزالأم.على شاهد 

(.٤٨٣قرامة)ا■/ لأبن المض )١( 

الزكاةلممارف المعاصرة الممليقات يحثه؛ فى كما الحيي أحمد الباحث. رجحه ما وهو )٢( 
)صا؛آ(.

(.٢٤الزكاة)صرا، لمارفالمُاصرة التْلبيقات )٣( 
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ذلكل١،;جواز على يدل ومما 

علىتأليفهم معاني من الصورة هذ0 وأن قوله: عموم - ١ 
الإسلام.

للمؤلفةيعطه س الني لكن بما يقارن لا الحج تكاليف من يلغ ما أن ~ ٢ 
قلوبهم•

أنيجب الحج من تمكينهم في قلوبهم المولفت مهم صرف بجواز القول أن إلا 
التاJةر٢،:الأمور فيه ثراعى 

لوكما للتأليف، محتاجا حديثا الإسلام في الداحل لم الميكون أن — ١ 
فلاالتأليف إلى محتاج غير كان إذا أما إيمانه، وصعق تردده أمارات فلهرت 

قلوبهم.المؤلفة مصرف من حجه نفقات تغهلية يجوز 

الله.بيتا إلى تحجيجه بسبب التأليف حصول الفلن على يغلب أن ~ ٢ 
بالنفقةيضع من وحد فإن اركاة، أموال بمنير الحج نفقات سلية مملءر أن ٣— 

•ذلك في الزلكة صرف حينئذ يجز لم 
٠لمثله المعتادة الم^ تكاليف عن تريد فلا الحاجة بقدر الص^ نفقة تكون أن — ٤ 
القصلءتحقيق على حرصا الحج؛ في والدعوية الإيمانية البرامج تكثيف — ٥ 

الإسلام.على القلوب تاليف وهو انمناء، هزا من الشرض 

محرم.بدون الخاملات، تحجٍج حكم لثاتيت ا 0
فيالمرأة راست3لاءة وهي الفقهاء عنها تحال.دث، مسألة على المسألة هن.ْ تنبني 
مها؟الحرم وهل الحج( 
المحرمهل لكن المتهلع، على إلا يجب، لا الحج أن على الفقهاء اتفق فشل 
لا؟أو لاسممتاعة ا سروط من يعد للمرأة بالنبة 

(.٢٤١)ص الزكاة لمصارف المعاصرة الطيقات ) من بكامالها الأمور هالْ نقالت، ( ١ ) 
(.٢٤١ازكاة)ص نمارف اJعاصرة اسمان يفلر: )٢( 
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قوين:على ذلك في اس اختلف 

أنللمرأة يجوز فاد ذلك وعلى ، Aplia_'^iمن المحرم أن الأول: لقول ا- 
.لا أم آمنا الهلريق كان أو ثقات اء نوحد وسواء محرم، أو زوج ومعها إلا تحج 

الدائمةاللجنة أقتت وبه ، الحنابلة^ عند الذهب وهو ، الحنفية يه قال 
والإفتاءص.الخلية للبحوث 

امرأتيإن الله، رسول يا قال؛ رحلا ارأن ها؛ عباس ابن عن الأول؛ الدليل 
٢.امرأتكءر ْع فاحجج رافانطلق قال؛ كذا غزوة في كتست ؤإني حاجة حرجت 

الأخروالنوم بالله ومن لامرأة يحل ولا قال؛ أنه النبي. عن جاء ما الثاني: الدليل 
مسلملآ/رواه مغها(ا محرم ذي مع إلا ولتلة وم مسيرة تسافر 

وجوه:عدة من الحديث هدا ونوفش المغافشة: 

وسائرالمملؤع و-ج والزيارة التجارة سفر على محمول أنه الأول: الوجه 
أسالمثإذا المرأة أن على إجماعهم رربدليل ، الواجب الحج سفر غير الأسفار 

ذومعها يكن لم ؤإن الإسلام بلد إلى منها الخروج لنمها الحرب بلد في 
محرمءص.

٥(.)t/ الخلي وحاشية الدقاتق كنز نرح الحقائق تبيض )١( 
(l (Y ،^_ (.٢٢٩)م ذزائ لأن

اللها محرم لا الخي »اورأة فها: وجاء •٩(، ا/ )١ الأول الجموعت - الوانْة اللجة فتاوى )٣( 
الحج،وجوب في شرط السل وامتهناعة سل، المن لها بت يالنالمحرم لأن الحج؛ عليها يجب 

أنلها يجوز ولا [ ٩ ٧ الأيت ت ■بمران ]آل سيلا٤٠ إلي آسثؤغ مي الجت جغ الشائن عز وهر ؤ • تعار الله ئال 
■لها" محرم أو زوج ومعها إلا ءترْ أو للحج نافر 

(.٢١٠■قدامة)r/ لأبن الخض )٤( 

(.١٣٣٩برقم))٦( (. ١٣٤١)برقم لم وم•٣(، برقم)٦• الخاوي )٥( 
(،٣٤١^)a/ المهذب شرح المجمؤع )^١( 
(.٥٢٢)y/ خليل مختصر مرح في الجليل مواهب ، ٨١
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هأحبر كما جوازم ذلك من يلزم ولا ووغ، سيقع هذا بأن أخر ه مالض 
حروجقيه يذكر لم إنه ثم . جوازه ذلك من يلزم ولا كذابون دجالون ستكون بأنه 

معهاعيرها حرؤج هاهنا اشترطوا وقد ، معها عيرها 
الإمحلأمواسعلأء والفضيلة المدح سياق في جرج عدي حديث إن ١اجو١ب٠ 

)الكذابونحديث! بخلاف يجوز، لا ما على حمله يمكن فلا مناره، ورغ 
الحوادثلذم سياق قي حرج فقد الثلاثون( 
كلأأن بجامح المحرم، لها يشترمحل لم حنث الهجرة؛ على القياس اكانيت الدليل 

واجبسفر منهما 

سفرالكفار بلاد من أو الأسر من فر الأن وذلك الفارق، ْع قياس إنه 
الفربخلاف الدين، تبدل س حوئا الكفار من النجاة منه المقصود ضرورة، 

قيبقاتها ش لأن وذلك الحظورايت،؛ تبح والضروران احتيار، فهوسفر يالج 
ؤلريقفي لها سيحصل الذي التوهم الضرر يفوق متيقنا كبيرا ضررا الكفار بلاد 

اللهإن بل ضرر، بتركه يحصل لن فانه للحج سفرها بخلاف وهذا ،، الهجرة^ 
يالأستطائ,الوجوب علق 

والراحلأل٦،.بالزاد الأستْلاءأن فر ه النبي إن الثالث: الدليل 
أرجه^بعدة الدليل هذا يناقش أن ؤيمكن ال٠غ١دفةت 

امترمحلواالقول هذا أصحاب أن بدليل الرجل، على محمول أته الأول: الوجه 

(.٢٣•)م/ ^١٠٠ لأبن )٢( (. ٣٤٥)A/ \لهذب شرح ١لمءموع يطر: )١( 
(.٣٤٥)A/ \وهذب ثرح المبمرع )٣( 

(.٥٢٢صاماسلفيثرح.مرظل)آ/ (، ٣٤٦الهوب،)A/ شرح المجموع )؛(طر: 
(،٨٦المهيب،)U/ شرح المجمؤع ٦( / الثلي)٢ وحاثية قائق الد كنز ثرح الحقائت، سنن )ه(ينظر: 

■( ٢٣٠ازض)م اس )٧( (. ٢٢٩قدس)٣; لابن اسي )٦( 
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في. المي قه الذي )المحرم( ص الغتر ذلك فجعل معها، غترها حروج 
•دليل غير من يالتحكم اشترحلوه مما أولى أحاديثنا 

بقيةكمال ْع الحج يوجبان والراحلة الزاد أن أراد أنه يحتمل الثانىت الوجه 
ونفقةالدين، وقضاء الخير، ؤإمكان الهلريق، نخلية اشترحلوا ولذلك الشروط، 

قيمذكورة غير وهي الراحلة، على الثبوت إمكان ماللت، واشترط الميال. 
منلا ه، نفعند من شرظا النزاع محل في ُّّهم واحد كل واشترط الحديث. 

بالاشتراط.أولى النبي ذكره فما منة، من ولا كتاب 
ذوومعها إلا المرأة تسافر ررلأ فحديث: التعارض، قدر لو أنه الثالث،: الوجه 

والراحلة{(.ءالزاد حديث; من بالتقديم وأولى وأصح أحص محرم® 
الترجتح:

لخمومالحرم وجود باشتراط القائل الأول القول هو  '•أعلم والله دالرّاجح 
الأدلة.

الكفل.موافقة الثالث،: لفرع ا0 
الفريضة؟حج لأداء لمكفوله الكفيل موافقة يشترط مل 
الباحثينيعص أرجعها وقد بعينها، المسألة طْ عن القدماء الفقهاء يتحدث لم 

الحجل١،.في الاستطاعة شروط مسألة إلى الحاصرين 
توهو مؤثر وصفإ في معها تجتمع ائل منلأيثا على تكيف، أن لأقرب ا ولمل 

هي:المسائل وهذه الخير، بحق التعلق 
لزوجته.الزوج موافقة الأودت المسالة 
لمبده.اليد موافقة الثانية: المسالة 

لدينه.الدائن موافقة الثالثة: المسالة 

(.٧٤المتج()ص الدكتوراه)نوازل الته رمفي الشلعان، ناصر بن علي الد.كتور: وهو ،١( 
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صررفيه يكون ند وحجهم للغير، حق عليه والمدين والزوجة العبد من فكل 
الحق.له لن 

 Iلزوجته.الزؤج موافقة الأولى؛ المسألة ما أ
فولين.على الفريضة لحج لزوجته الزوج إذن في العلماء احتالم، 

ؤالزوج من الأذن أ-محو وجوب عدم الأول؛ لقول ا~ 
عندقول وهو والخاااةل٣،، والالكيةأ٢، إليه ذب ما وهو 

جبرينابن والشيح ، الدائمة اللجنة به وأقتت ،، ل الشافعية 
أدلتهم؛
مممقالله(( مساجد الله إماء تمموا ررلأ ه: قوله عموم الأول؛ الدليل 

المغاقشة:

غيرلأن المتزوجات؛ غير على أو تنزيه نهي أنه على محمول الحديث إن 
وأنونحوهما، والأخت كالثنت وذللث، الفور على حق بهن يتعلق لم المتزوجات 

الحدثسياق ظاهر هو وط؛ للصلوات. الله احي متمنعوهن لا المراد؛ 

منالإذن أحل، وجوب عدم في والصلأةلاُ،، الصوم على قيانا الهانئ؛ الدليل 
١فرض منهما كلأ أن يجامع لأدائهما الزوج 

(.٤٣الهام)ء/ ين لكال ض نح )١( 
(.٩٧الدّوتي)X/ وحاشا اس للشخ الكر الئرح )٢( 
(.٤٤)U/ الهدب رح المجموع )؛((. ٠١٤)ا/ الإرادات متهى شرح )٣( 
الزوجةخروج حكم عن مثلت فقد ( ٥٨٦٦)رقم الفتوى (، ٢٠ا/ )١ ١ - الداتمة اللجة فتاوى )٥( 

شروطتوفرت إذا واحب الفريضة ءحج ت بأن فأجابت زوجها؟ إذن بدون الفريضة حج إلى 
هداأداء في معها يتعاون أن له يث-رع بل يمنعها، أن له يجرز ولا الزوج، إذن منها وليس الاصتطاعة، 

.الواحّساا'
(.٣٨٧)X/ إّلأب ناوي )٦( 

(.٤٤٢)يرتم . الصلاة ) كتاب لم. وم(، ٠٩٠ ) برقم • الجمعة كتاب البخاري. رواه )٧( 
 )A( الهوب شرح المبموع /A(٣٢٨ .) )المايق انرجع )٩ /A(٣٢٩.)

-٣٩٩ -



واللهبخلافهما، ؤلويلة مدته أن ت والصلاة والصوم الحج بين الفرق الم؛اقشةت 

كالصوم،مها والحج الفراتض، حق قي غلهر لا الزوج حق أن اكالث: الدلل 
ستارآ،.سهص لا ضعيف ، ilLoملكه لأن وهذا 
الشانمةأعند المحيح وهو الزوج، من الإذن أحد وجوب الثاني؛ لقول ا~ 
محيونول 

أدكهم:
إلىتنْللق أن لها ررلتس ■' قال ه الني أن ها •كمر ابن حدبن، الأول؛ الدلل 

زوجهالأْا.بإذن إلا الحج 

علىكان ما فقدم التراخي على والحج الفور على الزوج حق أن الث١نيت الدلل 
•،١^٦

محلىأو الفور محلى هو هل الحج؛ في اختلفوا العلماء إن ٢؛ ال٠غاقشة١ 
الذمةبراءة من فيه لما قولان؛ هناك يكون يالتراحي القول فعلى • التراحي 

الأفات.حشية القربان إلى والمبادرة 

للحجسفرها فى كان فإن التفصيل، هو أعلم والله الأقرب ولعل الًرجتح• 
حقللزوج يكون فهنا إليها محتاج وهو مريقا زوجها يكون كأن زوجها على صرر 

•منعها مح، الحقا له فلت-ر، زوجها علمح، صرر حجها قمح، يكن لم إذا أما • منعها مح، 

(.٣٣٠)a/ المهذب نرح المجمؤع را، 
(.٣٢٨)A/ او،ذب شرح الجموع )٣( (. ٤٣)ه/ الهمام بن لكمال، القدض فتح )٢( 
(.١٨٥)T/ للقرافي الذخيرة ينفلر; التراخي، عر الحج بأن التول، عر )٤( 
^المنن، ر ممر والدار َنم)-أآ؛-ا(، ( ٢٢٣)د/ اهممح، المنن ر ص دوام رْ< 

وأثرهاوالموصومة الضعيفة الأحاديث طالة ر كا ، ٠٠٠ضعيف؛تما الألبار: قال، (، ٢٤٦٨)
(.٣٧٧)ا</ رالأمة الميت 

(.١٨٥)X/ للقرار خيرة الو )٧( (. ٣٢٩)a/ المهنءب ثرح المجمؤع )٦( 

-٤



قدمالواجبات تزاحمت ®إذا ت قاعدة من العلماء قرره ما ذلك يرجح ومما 
التفقلأن الكفاية؛ على والأعيان التراحي على والفورى المومع على المضيق 

جوزما بخلاف تاحيره من المغ وكيلك به \ذشوع اهتمام يقتضي الواجب في 
الأفراد،بعض على أوجبه مما عنده أهم أحد كل على أو-مه ما وكيلك تأ-محيره، 
الفور،على لكونه الوالدين حق قدم القاعدة فلهده التعارصى؛ عند مقدم والأهم 
الحاذ١١والدين والزوج اليد حق وكدللئخ 

B لعبده.اليد موافقة اكاذةت المسالة

لأن،؛ ر الحج من متعه العبد لسيد أن على الإجماع المنير ابن حكى وقل 
.رصابغير إبه1الها العيد يمللثا فلا لسيده، مستحقة العبد منفعة 

وتتعلقمدتها، نملول عبادة لأنه عليه؛ يجب فلا العبد رروأما ت قدامة ابن قال 
يدهحقوق ؤيضيع والراحلة، بالزاد الأستهلاءة لها وتشترمحل مسافة، بقطع 

كالجهاد(اعليه يجب فلم به، المتعلقة 
 Hالحج.مناسك لأداء لمالينه الدائن موافقة الثالثةت لمسالة ا
النزاع:محل حرير ت- 
نفقاتْع الدين تسديد على يقوى كان إذا المدين أن الفقهاء بين حلاف لا 

الدائن.من الإذن أحن. بدون الج فيجوز دال؛ العن يعوقه لن الحج وأن الج، 
رالحنفية الأربعة المان.ايرب اتفقت، فقد للدين مداده ميعيق الج كان إذا أما 

'\ها(.لالقرافي)'آ/النضة )ا(
للتسخالكسر الشرح (، ٤٣)ه/ الهمام بن لكمال القدير فتح (، ٧٦)ص المنير لأبن الإحملع )٢( 

الإراداتمتتهى شرح (، ٤٣)U/ المهذب شرح المجمؤع (، ٩٧)آ/ الدسوش وحاشية الدردير 

(.٢٣٥)\إ الشافعي الاش، فقه في اJهدب )٣( 
(.٢١٣قيامة)٣; لأبن اسي )ة(
(.٤٧١المحتار()لإ/ عابدين)رد ابن وحاشية المختار الدر )٥( 



اللجةأقتت وبه الأسثدان، وجوب على والشانمةرآ،والخاإلخلم 

الائميوحق الدين، إيفاء من منتا الحج قي بأن ذلك على واستدلوا دللهم: 
ابنقال ، وغناه تعالى الله كرم مع وحاجته لشحه أضيق، حقه لأن أولى؛ 
فهوالآدمتتن، حقوقا به ؤيتعلق الأصلية، حوائجه من الدين قضاء ارلأن قيامة! 

الذيفالحج إليها، وحاجتهم بها الفقراء حقوق، تعلق مع الزكاة مغ ولذلك آكد، 
حقوقس أو معتز، لآدٌىا الدين لكن وسواء أولى، تعالى الله حق حالص هو 

ونحوها((كفارات أو ذمته ش كزكاة تعالى؛ الله 

تزاحمت،إذا راقاعدة وص! القرافي ذكرها قاعدة على قائم الدليل وهذا 
علىوالأعيان التراحي على والفورى الموسع على المضيق قدم الواجبات، 

منالمنع وكذلك، به ^٤ ٣٧١اهتمام يقتفي الواجب، في التضييق لأن الكفاية؛ 
مماعنده أهم أحد كل على أوجه ما وكذلك، تاحيره جوز ما بخلاف، تأحيره، 

حققدم القاعدة فلهذه التعارض؛ عند مقدم والأهم الأفراد بعض على أوجه 
الحال؛؛والدين والزوج اليد حق وكذللئ، الفور على الوالدين 
العلماءاحتلم، فقد الثلاث،، المائل لهذه المرح العرض هذا ويعد 

معنمحقه الجواهر وفي الدين. استحقاق الراح: »اواتع رقال: ( ١٨٦)٣ للقرافي الدخترة )١( 
يمنعهلم موجلا الدين أو ممرا كال، فإل، يودى، بل يتحلل ألت، له وليس الخ،ّوج من الموم المحرم 

الخريج"•م، 
(.٦٨المهن.ي،)U/ ثرح المجموّء )٢( 
(.٥١٦)ا/ الإرادات متهى ثرح (، ٤٥٨)م قدامة لابن اسي )٣( 

سحج حكم عن تمة الد١ للجنة ١ سئلت، )ال/ لأولى ١ لمجموعة ١ ~ لداتمة ١ اللجنة فتاوى ( ٤ ) 
الحجيعوقه ولا الحج نفقات مع الدين سيد على يقوى المدين كالت، "إذا بأنه فأجابت، دين؟ علته 
يجوز،فلا ؤإلأ حجه، حاز المل.ين بحال، علمه مع ورصا0 الدائن بإذن، الحج كان، أو ا-اد، العن 

حجه•.صح حج لو لكن 
(.١٢اوا;ق)ه/ الرجع )٦( (. ٤٥٨)r/ قيامة لابن الغي )٥( 
(.١٨١اإانّخيرةللقرافى)م/■)٧( 

-٤٠٢-



علىالحج فريقة لأداء المر-؟ع أو الكفيل إذن حكم مسألة ؛ي المعاصرون 
محُ":

اللائ٠ةل٢،للجتة ينب أن يمكن ما وهو الإذن، أحذ وجوب الأول؛ لقول ا~ 
مرجعه؟إذن يدون الموظف ■ج حكم عن سئلت حث ؛ فتاؤيها إحدى في كما 

وكلالذي الuكان عن تسافر أن لك يجوز فلا ذكر ما الواقع كان رارذا فأجابت: 
ماوالحال ~ وأنت مرحعك، بإذن إلا غيرهما أو عمرة أو لمج فيه الممل إليلث، 

ابنالشخ أش وبذلك الفرصة،،. تجد حتى ذلك تاحير في معذور ~ ذكرت 
)٤(،■؛؛

ءع_معحّ.مع

تتعالى كقوله يالخهود، الوفاء وجوب على الدالة الأدلة عموم أدكهم؛ 
آوهوأئ١منتأ آؤرنت> >اؤكآيا •' وقوله [، ١٣٤؟؛؛ لالإّتاءت مسثولأه ألمهد،U؛،' إف أنهد 

.١[ الأة ]اكا'دة: الثميه 

يقتضىحسبما به الوفاء يجب عهد وموظفه الموظف بين جرى الذي فالخقد 
العقلرْ،.

.٧( ٤ )ص المج نوازل  ٢١)
(.١١٦)\\أ -\الدائمة اللجة فتاوى )٢( 

فيروأعمل محنة،  ٢٨العمر من وأيلمر طفل وعندي ومتزوج عائلة صاحب رحل انني ت الموال صيغة )٣( 
حتىأقضها لم إنني حيث الحج؛ فريضة أقتحص أن وأريد -، ٥١٣٩٤عام مند الأمن أجهزة أحد 

التح،أيام تي إجارة يعطوني ولم المسئولون رفض أحج أن أردت وكلما المحاصر، الوقت، 
الختهلقةمدل من مدينة وص بقيق، ص اش منْلقتي ش المج أيام يتْللبني الممل بأن بادعائهم 
لكنوت أي ني بالعمرة الحق لي وهل لا؟ أم مرجعي من إذن دون بالحج الحق لي فهل •، الشرب 

بذلك؟لي ياذنوا لم إذا لا؛ أم مرجعي من إذن بدون 
قرمةاض لكي نملي اكانا أقدم وأنا آعوام ثالثة مذ الموال: (• ٣٩٩إملأمة)؟/ )؛(محاوى 

إذاشيء ض وهل ذلك؟ لي شيء يلذ فهل إلي• الممل لحاجة نظزا ترفض الطلب لكن الحج، 
بحدإلا حج لك ليس فانه بغيرلث• متقيدا دمت ما نحم ايواب• موافقتهم؟ أو عالمهم بدون حججت 

بالتتاوبإما ت الحاجة تزول حتى ماج فلا تبقى أن تتطلب المحاجة كاJتا وإذا الخير، ذللثح موافقة 
آخر.بأمحلوب ؤإما 

•U٢٦٠/ ١ ) الخثيمين ورمائل ذتاوىا مجمؤع  ٢٥)
-٤٠٣-







العمل.ضغط بسب الشريعة تْلبيق ق معه التدؤج الخامس: المملف جا 
الجددالمسانمين بمص ْع بمملوها أن الدعاة على ينغي التي الأحرا3ات أمم من إن 

الإيلام;على لمتمروا 

عنتفتنه قد مضايقات يلقى لا حتى الزمن من مدة أهله عن إسلامه كتم ~ ١ 
دسه

الكاملة.الشريعة تهلبيق على يقوى حتى الشريعة تهلبيق قى معه التدؤج ~ ٢ 

المسلم0ع يعملها أن الواعية على ينبغي التي الحكمة من فهو الأول الأمر أما 
أرأهله عند لإسلامه إعلانه بب بدينه، في الفتنة من عليه حشي إدا الجديد 

أصدقائه.

حاءعندما ة عبعمروبن ه أرسل فقد ذللث، على يدل ما هؤ السي عن جاء وقئ 
الملمينصعق، يسبب الإسلام إظهار يعدم أرسيه الأمر أول في إسلامه ليظهر 
وحالحالي ترك، ألا هدا، يرملث ذللى نستطع لا ؛^؛، ١٠له: قال حيث الكفار؛ وقوة 

فاهي<\أا.فلهوت قد بي سممت فإذا أهللد إلى ارجع ولكن الناس؟؟ 
تملنأن متهليع لا ءإنلى لعمرو; قال أنه الني. حكمة ءاومن •' عثتمتن ابن نال 

إليهوأتى فدم، فا'تتيا( حرجت أنير سممت فإذا اذهب ولكن النوم، هذا م إسلأملد 
هاجرا؛أن بعد المدينة فى سنة عشرة ثلاين، نحو بحد 

تالأمر هدا أمثلة من ولعل )التدرج(، وهوت الثاني الأم فهو موضوعنا أما 
العمل؟مشقة رغم رمضان بصيام يلزم هل بيوم* رمضان قل أملم من ~ ١ 
أممباثره إسلامه بحد الخمر بترك يلزم شل فأسلم، للخمر مدمنا كان من ~ ٢ 
لا؟

لا؟أم مباشرة النكاح بفخ يلزم هل كتابية، بغير متزوج وهو أملم من ~ ٣ 

(.٨٣٢)رقم حدث المسافر، صلاه كتاب مل، رواه )١( 
(.٣٣٢انمالحين)م رياض شرح )٢( 





التدؤج.أنواع ثانيأ: 

ولكي، نمين إلى الجملة قي التدرج تميم إلى اياحسن ;عض ذهب 
تبينهما تداحل يحمل لا لكي أنام ثلاثة إلى أنمه أن فضلت 
الشرع.فى التدرج ^؛ ٠٥١لمم اه 

بتمامانتهى قد التدرج وهدا ، فشت؛ا شيئا لمين المعلى الأحكام نزول وهو 
بنهقهوئم وآثتت دي0ئم للإ آ'كدت، أيوم ؤ ت تعالى نال لإسلام، ١ وكمال الشريعة 
٣[الأيت رالتائي؛: ديناه أبتلم لكم ووبمّدت 

أحلهما إلا حلال ولا الله، شرعه ما إلا شيع لا أنه على الأمة علماء وأجمع 
فمن، وحد٠ لله حق هو الأحكام تشرع وأن الله، حرمه ما إلا حرام ولا الله، 

بإجماعكافر فهو به يرض ولم الله شيع عن أعرض أو الخم! هدا غترْ أعُلى 

الفردوبناء التعسر فى الإسلام منهج بيان باب من القسم هدا العلماء يذكر ؤإنما 
والمجتمعاتالأفراد مع التعامل في المنهج بهيا للأستنارة والمجتمع، 
ال٠عاصرةل

التبلغ.في التدرج الئاليت لمم اه 
فالمهم،بالأهم بالبدء وذللئ، فشيثا، سيئا للناس الدين أحكام بيان وهو 

بالدينيقتنعوا حتى عنه، البعيد إلى أذهانهم من ويالقريب فالأسد، ويالأير 
وطوكارا■،.به فيلتزموا 
بالأهمالإتيان ت معناه الدعوة في ®فالتدرج ت الفوران صالح الشخ فضيلة يقول 

)ص-م.الضرع في اكلرج )م>(اكشرع)ص٨٢(. في اكدرج طلر: )١( 
(.٢٣٧; ١٢الأور)اسوئ - الداتمة اسة فتاوى )٣( 
•٣(.اكورجفىاكرع)ص يطر: )٠( (. ١٢)ص الطسق وممفات اكريعة تحكيم )٤( 

(.٢٨)ص السابق المر-؛ع ت ينظر  ٢٦)

-٤٠٨-



اللهوعيادة لتوحيد ا إلى النامي يعوم - بالتوحتد سيء أول يثدأ بأن وذلك فالأهم، 
الأصاسأاهو هدا لأن وحده؛ 

النيئهدي من ماخوذ وهو العالماء، بين تطبيقه جواز على متفق القسم وهذا 
يوجهكان بل التوحيد، إلى إلا يدعو لا وهو ْكة في مكث فقد الدعوة، ي فه 

يبدأأن أمره حيث اليمن؛ إلى أرمله عندما معاذ حديث فى كما ذلك إلى رسله 
٠لتوحيد يا 

التوحيدإلى بالدعوه بدأ الدعوة فى بدأ مجا أول ه الرسول أن الأول؛ الدلل 
المكي.العهد حلوال هدا على ومكث الشرك، ونبي 

تأتيءإنك I له فقال اليمن إلى ه النيى بعثه لما نمحمحجت معاذ حديث ^١؛ ٥١الدليل 
لففل:وفى اللها(، إلا إله لا أن شهادة إليه تدعوهم ما أول فليكن الكتاب، أهل مجن قوما 

الاهءرأ،.رمول وأني الله إلا إله لا أن يشهدوا أن إلى أااظدعهم 
غيرها،وقبل الصلاة قبل الله توحيد إلى يدعوهم أن أمرْ أته الشاهين وجه 

إلىبدعوتهم يتدرج ذلك بعد ثم مقدمة، الدين أصل إلى الدعوة أن على ذلك فدل 
فأعلمهملدلك أءلاعوك ر)فإن ت يعده له قال ولهدا الدين، أمور وبقية والزكاة الصلاة 

.، فأعلمهم...((١٣لدلك أطاعوك فإن والليلة، النوم في صلوات خس علتهم فرض الله أن 
الأحكام.تشرح قي الثارع ءلريةة الةالث،ت الدليل 

فشيئا،نيئا بالتدرج بدأ — جميعا نعلم كما ~ الدين هاjبا اءفان عثيمينت ابن قال 
أجلمن حراما النهاية فى كانت، أمور من يفعالونه كانوا ما على الناس فأقر 

ومنافعكبيرا إثما فيها أن لعباده تعالى الله تين ~ مثلا ~ الخمر فهل.0 المصالحة، 
فيهاآية آحر نزلت، محي عليها الماس وبقي نفعها، من أكر إثمها وأن للماس، 
الوقتهدا فى الرجل هدا يدعو لا أن المصلحة من إنسان رأى فإذا ، يتائا تحرمها 

.الفوران صالح الشيخ مع المؤلف بها قام علمية مقابلة (، ١٤٥)ص النبي دعوة في التدرج ( ١ ) 
(.٢٩برقم)لم م)مآ(رواْ 

المؤلف.بها قام باز ابن الشخ مع علمية مقابلة ( ١٤٤)صن الني دعوة في التدرج )٣، 

٤٠٩٠-



.1ءءءأ(ه
أنيرى لأته آحر؛ مكان قي أو آخر وقت في دعوته ؤيوحر المكان، هذا في أو 

،.؛هءار باس لا فهذا أنفع، أو أصلح ذلك 
الشاؤعسكت، كما كون الجوابها مائل المائل من ررإن ت تيمية ابن وقال 

فالعالموفلهر. الإسلام علا حتى أشياء عن والنهى ياشياء الأمر عن الأمر أول في 
كماالتمكن، ونت، إلى لأشياء والبلاغ البيان يؤخر قد كذلالثإ؛ والبلاغ البيان في 

تسليما. الله رسول تمكن وثن، إلى أحكام وبيان آيايتظ إنزال سبحانه الله أخر 
دمثحئ صزس ءؤرما ٠ يقول الله أن هذا في الحال حقيقة يبين > بيانها إلى 
١٠[ ٥ الامحت زالإمراءت ^٠^ ۶٥

الله،أزل بما العلم من التمكن بثرحل بشيئين; تقوم إنما العباد على والحجة 
فلاالعمل عن العاجز أو كالمجنون العلم عن العاجز قاما به. العمل على والقدرة 

ولمبه والعمل علمه أمكن ما إلا يبلمر لا ارسول أن ومعالوم . . نهي. ولا علته أمر 
فكذللث،ي>تهلاع. بما فأمر تهلغ أن أرديت، إذا يقال؛ كما جملة، الثريعة تايت، 

الداخلأن كما به، والعمل علمه أمكن ما إلا يبلمر لا لمتته والمحيي لدينه الجدد 
وكيلك• كلها بها محيومر شرائعه جمح يلمن أن دخوله حين يمكن لا الإسلام في 

يؤمر؛جمحأن الأمر أول في يمكن لا والمترثد، والتعلم الذنوبج من التائب، 
شعليه واجبا يكن لم يْلمه لم ؤإذا ذللئ، يْليق لا فإنه العلم، جمع له ويذكر الدين 

بل، ابتداء جميعه يوجبه أن والأمير للعالم يكن لم واجبا يكن لم ؤإذا الحال، هن0 
عفاكما الإمكان؛ وقت، إلى وعمله علمه يمكن لا يما والنهي الأمر عن يعفو 

الحرمامحت،إقرار بالبق من ذللت، يكون ولا بيانه ومتا إلى عنه عفا عما الرمحول 
والعمل،العلم بامكان مشروؤل والتحريم الوجوب، لأن يالواجثامحت،؛ الأمر وزك 

نايرا؛فإنه الأصل هذا فتدبر المرمحل. هذا انتفاء فرصنا وقد 
التطبيق.في التدرج الثالثت لفم اه 

.ألتثامفي يعنينا الذي هو القسم وهذا 

(.١٢١)ص وتوجيهات صوابط ا الإصادمية الصحوة ( ١ ) 

)لإ(سوعاسوى)"آ/وه(.



،لها المتاسة الظروف نهيات الشر الشرعية الأحكام لبعفس جزئي تطبيق وهو 
الأحكام^من الثاني الجزء لتطييؤر المجال لتهيئه المعي ثم 

 Iكمه:ح

تعطيلوعدم الإسلامية المريعة أحكام بجميع العمل وجوب هو الأصل إن 
؟،،!لتؤ\إتم تعالى: قال كما الدين لعباده أكمل محي تعالى الله فإن منها، شيء 

كانإدا ولكن، الامحت٣[، ]التاثدْتدماه ألأسلم لكم ويبميت نممؤر علكم وأتممت ليكم لكم 
لحينتطبيقه ترك تْلبيقه؛ مصالحة عالي تربو ممدة المؤع أحكام بعض تهلبيق في 

راجحة^ممدة بغير ذلك على القدرة 
القيامعلى القدرة ثرحل إحتار في المالة هده بحث يجب فإنه ررولدلك 

هوفهدا التدرج؛ ألة متحت وليس الوازنات، فقه باب في أو ،، بالتكاليف
التدرج٠٠باب وليس لها الرئيس الباب 
الفإنه الدين، ببعض العمل يريد اليتم، الإنسان حسث، من أما الأصل، حيث، من هدا 

ممتن:من يخلو 

اكؤع.بأحكام عالم وهو ملة بيئة فير عاش ١^^، الملم الأول: لمم اه 
يحاسبابل  ٤٠٣٧١أحكام من شيء إسقاط له يجوز لا أنه على العلماء اتفؤر فقد 

يقرلم إذا وكدا يعاقب،، فإنه — مثلا ~ الخمر ثرب أو الزكاة منع فإذا ذللئ،، على 
.مرتدايكون فإنه الصيام بوجوب 

واستقرارالدين اكتمال رابعد نمه؛ ما الدائمة اللجنة جواب فى جاء وقد 
يجوزولا بجملتها، توحد الإسلام أحكام فإن المير.، بوفاة المريعة أحكام 
مثلافالخمر الإسلام، اول في ذللث، كان كما لأحكامها، الانقياد في التدرج 

وهو~ نللئ١ غير اعتقد ومن، ابتداء، شربها تحريم يعتقد أن لم مكل على يجب، 

٢٠( ٩ )ص التشرع في ( ١ ) 
الأسادب.الشكة يموقع القرى مركز س ( ١٦٣٠٢٧)رقم الفتوى )٢( 
.الشكة( على )منشور الشريعة تطبيق في التدرج مفهوم )٣( 



دينمن بالضرورة تحريمه معلوم هو ما لجحده مرتد؛ نهو — بتحريمها عالم 
العلم.أهل ؤإحماع الشرعية، وبالأدلة الإسلام، 

المكلف،،باستهلاءة منوؤل الإسلام قي بها التكاليف، فان الشرعية الأوامر وأما 
وحرجا،مشقة له يسسمخ أو عليه، يقدر لا ما الأءمال( من المكلف، على يجب، فلا 

فيوجوله وكدللثإ الشخص، على وجوبه مثلا فالجهاد بحسبها، مسألة وكل 
يقال!ولا والأحوال، اJواءثا ص، درجايت، على ذلLلث، كل العامة، الأحوال 

ماأث، تعالى! الله قال وقد التشرع، في التدرج ياب، من هدا إن 
ؤإذاامتضتم، U منه فأتوا بأمر أمرتكم ررإذا قال: أته المي. عن وصح [ ١٦الأة 

فاجسوهلا،((لى.شيء عن نهيتكم 
أتهيعلم الخمر يشري، ١^^؛ كان ررفإذا I الفوران صالح الشح فضيلة ؤيقول 

نهيهيجب، ؤإنما هذا، يعلم لأنه تدرج إلى يحتاج لا فهدا الوعيد، ؤيعلم محرم 
يعرف((وهو الأمر هذا قي لحل لأنه عليه، الحد ؤإقامة وزجره 
بالإسلام.العهد حل.يثإ الثاني• لمم اه 

قولن:على ذللث، في الخانماء امحلف 

العجمالرقيق عن ®سئل فقد ماللق،، الإمام به وقال الجواز، الأول؛ لقول ا0 
الإسلامؤيعلموا يطعموا أن فيرينءون بلد، في مقيمون وهم رمضان في يشترون 

ولابن.للثإ فيخرون الأكل ؤيريدون يعلمون، كما يصلوا أن إلى فيجيبوا والصلاة، 
أنأرى قال! بملعموا؟ أم ذلالث، على يجبروا أن أترى منهم، به يراد ما يفقهون 
،.الإسلامءار ؤيحرقوا يعلموا حتى بهم ؤيرفق الهلعام يمنعوا ولا يهلعموا 
وديرالناس مصالح مراعاة أماس على جاءيت، الإسلامية الشريعة أن ثلث، ولا 

•تخريجه سق ر١( 
(.٢٣٨)آآ/ الأور المبموئ - الدانمة اللجة فتاوى )٢( 
١القرنان صالح التح مع لف لمؤ ١ بها قام عالمية مقايالة (، ١٤٨)ص النثي دعوة في التدرج )٣( 
(.٢٩١رثد)١; لأبن واكحصل اشان )٤( 

-٤١٢ -



يقولالشريعة، هذه إلى الدعوة في التدرج المراعاة هذه قضت فا عنهم، المفاسد 
أنشك ولا إليه، الحاجة عند باق التدرج ارهذا ت الفوران صالح الشح فضيلة 

ومنالمول، في لهم وترغنا بالماس رحمه الأحكام؛ تشريع في تدرج الثارع 
الرحمةأجل من وذلك الخمر، تحريم في وتدرجه الصيام شريعة في تدرجه ذلك 

كلفي إليه الحاجة عند مْللوب التدرج وهذا عليهم، الشقة وعدم بالناس 
زمان«لا،.

سئلتحيث الجديد؛ للمسلم الختان تاحير بجوار الدائمة اللجنة أقتت وقد 
رمول®طريقة ت بأن فاحابت الإّلأم. في للمدحول الكافر دعوة طريقة عن اللجنة 

وأنالله إلا إله لا أن يثهادة يأمرهم أن الإسلام؛ إلى الكفار دعوة في . الله 
حسبالإسلام ثراغ بقية إلى دعاهم ذلك إلى أجابوه هم فإن الله، رسول محمدا 
فيومكرمة الرحال على جب قوا الختان وأما . . الأحوال. تقتفيه وما أهميتها 

الوقتبعض الختان إلى الإسلام في رغب من دعوة أحرت لو لكن الماء، حق 
المبادرةتكون أن حشية حنا؛ لكان إليه ويطمئن قليه في الإسلام يتمر حتى 

لإسلاما؛ا من له منفرة الختان إلى بدعوته 

المدعومن أو ال|اءية من المدرج هن.ا كان وسواء 
حتىة العف. على يقتصر بل الأحكام، جميع له يبين لا بحيث الا«اعيةت ْن — أ 

الشريعةتفصيلات له يبين ذللث، يعد يم الإسلام، بأركان معه يبدأ يم إيمانه يقوى 
•ومحرمات أوامر من 

بل• للث، حلال الخمر إن ت مدمنا كان إذا الجديد للمسلم نقول أن هذا يعني ولا 
كمامعه ونتدرج الخمر يمصار نخبره قلبه في الإيمان رمح إذا حتى عنه سكت، 

نلم،أن لأن ا ميء أهم لكن حرام، الخمر ت فنقول مالنا إذا أما القرآن. تدؤج 
الخمرتترك أن شرهنا وليس 

(.١٤٧)ص الني دم؛ في التدرج )١( 
•( ٣٨٥الأولى)م اJج٠وءة - الدانمة الالجة فتاوى )٢( 
(.٩٥بالدعو؛)ص اسلقة الفقهية الاعام )٣( 

-٤١٣-



ءتء||اممءه
تركالإسلام في لحوله محي الكافر يشترط أن ذلك، وصورة المدعو: من ~ ب 
٠حرماتهل١،.من محرم فعل أو الدين شرائع من شيء 

الشرعيةالمخالفات بعفر ارتكاب المدعوين من المنفج هدا اشترط ولو 
الفقهية:القاعدة وفق معه يتحامل فإنه ~ مثلا الخمر ثرب مثل ■" إسلامه مقابل 

إسلامهفنل منها(، الأحق قدم منها واحد إلى واصملر المفاسد تزاحمت، )إذا 
شربلأن مانحا، أعالم لا باز: بن العزيز محي اشخ سماحة يقول شرهله، ؤيقبل 
إذاأنت، بالتوفيق، له ؤيدعو التحريم له يبين الكفر، على بقائه من أسهل الخمر 

الكفر((على بقائه من حير هدا فإن تتركه، ، موفالله شاء إن أملمتؤ 
منها:أدلة العهد حديثا ْع القرمة تطيق في اكدرج جواز على يدل ومما 

:ومنهاالاشتراط، أحاديث، الأول: الدليل 
إذثميم، ثان عن حابرا سألت، قال: منبه بن وهب، عن داود أبو رواه ما — ١ 

سمعوأنه حهاد، ولا عليها صدقة لا أن ه الخم، علم، اشترطت قال؛ بايعت، 
أسلموا((لإذا ويجاهدون ))ستمدقون يقول،: ذللث، بعد النثى 

علملأنه ذلك، منهم هبؤأ ه الرسول أن أي الغيب،، أمور من هدا إن المتامشة: 
نعلمأن يمكن لا نحن بينما إسلامهم، سيحسن هؤلاء أن الغبب، من الله علمه يما 

الكافرر؛،.حال من الغيت، 

.الخم، ررأمح، أنه منهم، رجل عن، المح، عاصم بن، ضر م، قتادة، عن، ~ ٢ 
منه(\ْ،.فمل صلاتين يصلي أن على فأسلم 

(.١٧■)ص الإسلام في الداخل أحكام ينظر: للتوسع )١( 
(.١٥*)ص الني دعوة في التدرج )٢( 
ّكتسأبوداود٦(: اكو5اتيفىيلالأوطار)غ/ قاو،داود)U/ أبي ض )■٢( 

.به بأس لا وإستاده والمنذري، 
(.١٥٤)الإسلامية والجماعات الدعوة حول العلماء فتاوى ينظر عثتمتن، ابن الشثح جراب من مأخوذة )٤( 
رجالممات رجاله محققه: وقال (، ٢٣٠٧٩)بريم ( ١٧٣)Ar/ الرسالة، ط أحمد ند م)ه( 

صحابيه.غير ارالصحيح،، 

-٤١٤-



وقبولالكافر مبايعة يجوز أته على دليل فيها الأحاديث ررهذه ت الشوكاتي قال 
باطلا«رشرطا شرط ؤإن منه الإسلام 

كنتقال؛ أنه وفيه ، لم مرواْ الذي ة عثبن عمرو حديث ت الثاني الدليل 
يعبدونوهم شيء على ليسوا وأنهم صلألة، على الناس أن أظن الجاهلية في وأنا 

عليه،فقدمت راحلتي على فقعدت أحبارا، يخبر بمكة برجل معت قالأوثان، 
بمكة،عليه يحلن حتى فتلهكن قومه، عليه حزءاء تخما مالله رسول فإذا 

تفقلت، ، الله(( ءارميير ; قال نبي؟ وما • فقلت، ، مي(( راأنا ت قال أنت،؟ ما ت له فقالت، 
الالله يوحد وأن الأوثان، وكسر الأرحام، بملة ))أرملتي قال: أرطالخ،؟ شيء وبأي 
يومئذومعه قال: وعبد((، ر)حر قال؛ هدا؟ على معلث، فمن له: قلتإ شيءا(، به يشرك 

يومكذلك تسطع لا ، ))١٠٧ل: قا ، متثعلث، إني فقلت،: به، آمن ممن ل وبلا بكر أبو 
ظهرتقد بى ميعت فإذا أهللث إلى ارم ولكن الناس، وحال حالي ترتم، ألا هدا، 

الحديث،.فأتني...((، 
العملدون الإسلام في الدخول عمرو من قبل ه الني أن الامتدلأل: وجه 

دينه.عن فيمتنونه الكفار يؤذيه أن هت منه حشية بالشرائع؛ 
والقاسي.المالح في الفلر الثالث،: الدليل 

.٠٧١^خاص مثحن، إفراد محبق وقد 

الحكمتْلبيق على يترت—، لا ؛حيث، التهلبيق؛ مالأيننج اعتبار في الفلر ذللث، ومن 
أنها عائشة عن صح ما لهدا ويشهد تهلبيقه، من الملحة من أعظم ممدة 

،.عهد...((١٣جدبمو قومك أن لولا عائشة، ))يا : لهاىل ه المي 
تغييرفي يتعجل أن ابنه منه طلما حين العزيز؛دللث، عبد بن عمر صلح وقد 

مرتينالقرآن في الخمر ذم الله فإن بمي، يا تعجل لا عمر: له فقال الذكران 

٦(.))(نلالأوطار)ا// 
(.٨٣٢)الحا.يث رقم السافرين، صلاة محاب ْام، صحيح )٢( 
■الشريعة مملتق في التدرج مفهوم )٣، 

-٤١٥-



جملة،فيدعونه جملة الناس عالي الحق أحمل أن أحاف وأنا الثالثة، فى وحرمها 
آ.ءتنةل ذلك من ويكون 

لأتهللمحي؛ تعطل الحقيقة في هو تدرج ولا تهيئة رردون الشؤع نصوصي فتطيق 
غايةمن ليست، ملية آثارا يترك مما محله، غير في له إعمال 

نيمعهم الدء قل المدعوين نفوس في العقيدة وترسيخ تعميق من بد فلا ولهدا 
لكلأساس الباؤلن إصلاح ارإن ت ساإتورتv محمود الشيخ يقول الذلاهرة، الأحكام 

وأثرانتيجة وكان تركز إذا إلا محناهري لإصلاح بقاء ولا هري،  llsإصلاح 
اواطني«"،.للإصلاح 

انماققةر٤،:

منئم،غير أمر — الإسلام الكافر هذا بدخول للإسلام مملحة وجود ادعاء إن 
كماللإسلام مفسدة الحقيقة في ولكنها الكافر، لهدا شخصية مصلحة هي ؤإنما 
لمين.المس الكسالى على ذللث، سيؤثر حيث؛ ؛ ذللث، بيان سق 

تعار:قال يالتكليف، القيام شروط ص والأستْلاءة القدرة إن الراعءْ،: الدلل 

عبدبن عمر سيرة في الحكم عبد ابن نحوها وذكر (، ٣٩)ا/ الفريد العقد قي ربه عبد ابن ذكرها ( ١ ) 
الم_ز)صبه(.

كثيرةأمورا أخرت قد أبتاه يا لأراك إني الملك عبد ابنه له محال العزيز عبد بن عمر ولي لما • قال 
وبكيي فارت ولو ذلك فحالت محي أنك ولوددت عجلتها، النهار من ساعة ولستا لو أحبك كنت 

واللهالحداثة، أهل رأى بعض وغيك لك الله قم حسن على إنك بني، أي •' عمر له قال ٠ القدور 
قينم أن حوظ قلوبهم؛ يه أسلتن الدنيا من ًلرف ومعه إلا الدين من شينا لهم أحرج أن أستملح ما 

يه.ر مناقة لا ما منهم علن 
فيالتدرج ت كتاب عن نقلا (، ١٠النشمي)ص عجيل للدكتور الشرعية، الأحكام مملبيق في التدرج )٢( 

(.٥١)صن الزحيلي محمد للدكتور التشريع، 
للزحيليالتشرع في التدرج ت بواسعلة (، ٤٦٥)صن شلتوت محمود للشيخ وشريعة، عقيدة الإسلام )٣( 

(•١٠٦)ص
(.١٥٤رصن الاصلامية والجماعات الدعوة حول العلماء فتاوى )٤( 
الشريعة.تطيق في التدرج مفهوم )٥( 



منكمرأى راس ت الحديث وفي [، ٢٨٦الأيأ ]١^٠: ونعيهاه إلا ثنثا أس يمحق 
أضعفوذلك فقله إستني لم فإن قيانه، يستني لم فإن يده، فلمره منكرا 

حالةمن Jالمكالف وتدرج للتغسر، كثرمحل بالقدرة رهؤ الني اعتد فهنا الأيمان، 
صاغوهاوقواعد أقوال الفقهاء من كثير عن ورد وقد استْلاءه، يحب حالة إلى 
وقدرتهالمكلف علم التكليف خهناب في ااJثتر٠ل • الفراقي قال الأدلة. هل.0 من 

والممكناعتباره، يضل المتعذر أن والقاعدة ت أيصا وقال الفعل. ذلك، على 
اه.،التكاليف،. فيه يتصمحب، 

الشريعة.تْلييق في التدرج من المنع الهانيرت لقول ا٠ 
الإسلامفي وترغب كافرة امرأة عن سئل فقد عقمن، ابن الشيخ به أفش وقد 

عنلها صد ذلك، ش لكان مفارقته بوجومحا أحبرناها ولو بزوجها، متعلقة لكنها 
تلها فنقول الجواب، من اكاتي النصف، عنها نحجتج أن يجوز فهل الإسلام، 

الأسرار؟حكم عن ذلك، بعد نجيبم، ثم أولا أسلمي 
.. . أعفلم المثلكلة هارين، فارتاد,ا.ت,ا أحبريتح نم ^ا قلنا لو لا، رر ظه؛ فاجاب 

يشخفإنه زوحلث، يلم ولم أسلمت، إذا أنلث، واعلمي أملي • لها نقول بل 
الكاح«مّ

ألاثرمحل م؛ تسالم، أن تريد كافرة امرأة عن عقمن ابن الشيخ كدللئ، ومثل 
عملها،في توليها أن قا-رتها لعدم الهار؛ آحر في إلا الخص الصلوات، تصلي 

الزوجات؟تعدد بفكرة تقبل أن يمكن لا وكاولك، 

الإسلامتريد كانت، إن الإسلام حكام يا تلتزم أن ®نرى ■' هؤ الثتخ فأجاب، 
وظاهرالزوجات، يتعدد أقيل لا I فتقول تتحكم أن وأما ايار. من النجاة وتريد 

يقبلفلا عملي؛ من فرغت، إذا إلا أصلي لا تقول: أو شرئا، تقبله لا أنها كلامها 

•تخريجه سبق ، ١ ر 

الشريعة.تطبيق في التدرج مفهوم  ٢٢)
.يسير( )بتصرف ( ١٥٩)ص الإسلامية والجماحمأت الدعوق حول العلماء فتاوى )٣( 

٤١٧



هذا،ارا،.منها 
علىواسدو 

بما)أجرهم ت -تحبر أهل إلى بعثه لما نمحقكي للي و. ارمول قول الأول؛ الدليل 
الإّلامءأم.في الله حق س عليهم يجب 

اللهأن راعلمهم هت: له فقال اليمن إلى أرماله عدما معاذ حديث الثاني: الدلل 
علىالإجابة من الإسلام يريد لن يد فلا ،  ١٠صلوات...خمس علتهم افرض فئ 

الإسلام.أشراط 
الكسالىعلى سيؤثر ذلك إن حث من للإسلام، ة مقو فيه أن الثالث: الدليل 

عنهم،راغ البعفس إسقاط فى لهؤلاء هم اللين؛تهلين، من 
فضهمالإسلام؛ لفكلث، يشترطون ما الكفار من ملنا لو أننا الراع: الدلل 

.وهكواالخمر، والاحر الزنا له نجح أن يشترط 
العهن.حديث ْع بالتدرج العمل بجواز القول هو أعلم والله والراج^ الترجتح؛ 

بقوابط.ولكن بالإسلام 

التوؤج.ضوابط ثالثا: 

التل.رجيكون لا حص التدرج هدا ص،وابهل تحديد من بن، لا الحكم بيان وبعد 
للإّلأمرالحقيقي التهليق من هروبا 
غاية.لا كوسيلة التدرج استخدام الأول: لضابط اه 
وصلاحيتهاالإسلامية الئريعة ممليق بوجوب الكامل الإيمان هو الأصل إن 

(.١٥٣الإسلأمة)ص والجماءا١ت^ الدعوة حول العلماء فتاوى )١( 
الإءّلأميةوالجماعامت، الدعوة حول العلماء فتاوى ينظرت عيمين، ابن الشيخ حواب، من ماحوذة )٢( 

رصأْا(.

(.١١٤برقم)، نيم مفي ثيبة أبي ابن رواء )٣( 
(.١٠)ص التشرح في التدرج )ْ( • تخريجه ص  ٢٤)
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مجالاتجمح في للتْليق 
أوهدها وليس ذاته يحد وميالة فهو ووسيلة، أسلوب مجرد التدرج أن إلا 

إلاالغاية إلى الوصول يمكن لا حث الأسلوب هدا فيتخدم لها، عي يغاية 
يكتملييثما والحاجة للضرورة مرحلي أمر التدرج أن يعلم وبهذا ، ٢٢١٠^

الما^٣،.

الإسلاميةالشريعة تطيق لأمتكمال الداعية عند حهلة وجود من بد فلا ولهدا 

يهالالقيام الجديد لم الميستهلمر لم الي الأمور في 
واحدة١دفعة المباشر والقفز والتهور السرعة تجتب ت الثاني اكايط ت! 

الداعيةهو دلك في والمريح وقوعها، يغلب الي الميتة العواقب حشية ودلك 
المدعو*بأحوال لمعرفته للدعوة البامر 

فالأولى.بالأولى البدء اكالث،: لهابط اه 

رتبةفي كلها ولمت، بليعا، تفاوثا المؤع نظر في تتفاوت الشرعية الأحكام فإن 
الأركانومنها الفرعي، ومنها الأصلي ومنها المغير، ومنها امير فمنها واحدة، 

يهديصحيحة مرعية معايير على بناء فالأولى الأولى م فيقل. المكملات، ومنها 
الُقللا"،•ونور الوم نور إليها 

عندالإسلامية الشريعة لتهلبيق صادقة ورغبة نية لديه يكون أن الرابع• لضابط اه 
عليهاوالتحايل الشريعة لتعطيل التفاف مجرد التدرج يكون لا وأن عليها، القدرة 

القلءرةعدم بدعوى 

الشريعة.ممليق ني اكدرّج مغهوم  ٢١)
عالتشر في التدرج يواسلة ١( ٠ )صى التشمي عجل د. الشرعية، الأحكام تهلبيق في التدرج )٢( 

(.٧١لالزحٍلي)ص 
•التريعت تهل؛ترا في التدرج مفهوم )٤، (. ١٤•التشريع)ص في التدرج )٣( 
٩(.رص الأولويات فقه )٦( (. ٧١)ص التشرح في التدرج )٥( 
الشريعة.تطبخ، في التدرج مفهوم )٧( 
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صلءسمحق(ءبم
جرينابن الشيخ ئال الإسلام، في رغته صدق من التحقق من بد فلا ولهذا 

احتار®فإذا لتتزوحه النصارى أحد إسلام في ترغب سائلة على إحايته في 
صدقمن يتحمق حتى ذلك يعد احتبارْ من بد فلا ورغبته بطوعه الإسلام 

وأهميته،االموصؤع جدية الشخمى هدا يعلم أن والمقصود • • • رغبته 
مجردلا الجديد الملم حديث عند حقيقي عجز وحول ت الخامس كاط اه 

.أءدارواهيةل٢، 

)صالإصلأمة رالجماعات الدءوة حول العلماء فتاوى )١( 
الشريعة.مملمق في التدرج لمهوم  ٢٢)
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المحرمأت.من يتخلص من لكل حوائز وضع السادس: المحللب .
تالمسألة ورة صه 

لكلأثرطةالمحرمات؛ من يتخلص لن حوار بوضع الدعوة مكاتب تقوم أن 
ذللش،أونحو الدحان سح لا الي المحلات أوتكريم الفاسدة، المجلات أو الخالة 

الدعوية.للبرامج حذت كعوامل والدروس الحاصرات لحضور حوائز تضع أو 
الجوائز.هذه كسف ته 

عندولكن ،،  ١٠١حعاأنها على تكيف الجوائز أن إلى الباحثين بعض ذهب 
،حعالةآ أو ، إحارةل أنها على نكيفها أن يمكن لا الجوائز هذه حقيقة في التأمل 
٠دامأ*سط 

عينيا.وحونا بها القيام العبد على يجب مما الأمور هذه أن ~ ١ 
كمالةالمحضة؛ العبادات من لأنها فاعله؛ نقعه يتعدى لا مما أنها — ٢ 

زكاةوأداء ه، نقعن وعمرته وحجه، لتفه، واعتكافه وصومه، ه، لفان نإلا 
وكذللث،النؤع، هذا قي داخل فهو أداؤه المرء على تعين واجب أمر وكل ه، نق

العباداتنوافل من ه نفعن بأدائه الأسان تطؤع ما النؤع هذا يشمل 
،.الختلفة١٤

(.٦٢)ص المعاَة وتهلّيقاه الفقهية أحكامها الجوائز )١( 
الإنسانوصلاة لكلصيام، المحضة، العيادات من فاعله نفعه يتعدى لا ما راوأتا قيامة؛ اين قال )٢( 

الأجرلأل ؛ خلاف بغير عليها الأجر أخذ يجور فلا نفسه؛ زكاة وأداء نمه، عن وحجه لنفسه، 
فيهاءنع لا اش الأعيان إجارة فاشبه انتفيع، هاهنا لغيره يحمل ولم الأنتفاعإ عن عوض 

صالة،أو صوم، من المرء، على تعين واجب م على الإجارة تجوز لا ءاوكذلك حزم: ابن وقال 
مالأحذ اشتراط أيصا يجوز لا تفه عن المرء تهلؤع وكذلك . . دلك, غير أو فتيا، أو حج، أو 

.تعارا،الله لغير يكون حينئذ لأته عليه؛ 
اكالعادة فاعله؛ نفعه يتعدى لا منا القرية، أهل من يأكون أن فاعله يختمن ءاومحا قدامه؛ ابن يقول )٣( 

.عليه؛،الجعل أحذ يجوز لا والصيام، 
(.١٢٩القرب)ا/ أعمال عر المال )ة(أحز 

٤٢ -



.سست|ج؛ء«
هبة.أنها على تكيف أن أعلم والله الأقرب وتحل 

محفة،طاعة هو الجائزة هذه على المترتب الفعل بأن ذللث، على يشكل أته إلا 
البتر؟!يل من عليها يثاب فكيف 

تشجعهو الجوائز هده من المقصود إن ت يقال الإشكال هدا عن وللاحاية 
فعلهعلى مجازاته وليس العصية، وترك الهناعن فحل على الشخص 

ذللث،.كم حه 

ابنالإسلام شخ قال الله، طاعة على المحفزة الأمور من يعد العمل هذا إن 
فقدالحرء١رت، وترك الواجبات فعل إلى داعية شرعت، الثوبان أن راوكما تيمية 
عليهوالإعانة والهناعت الخير طريق تيسير فينبغي ذللث،. على يعين ما كل أيئا ثؤع 

العملفي يرغبهم ما رعيته أو وأهله لولده يبدل أن مثل ممكن؛ بكل فيه والترغيب، 
والإبلبالخيل المسابقة شرعت، ولهدا غيره؛ أو ثناء أو مال من ت الصالح 

القوةاعداد في الترغسب، من فيه لما عليها؛ الجعل وأحد بالهام والمفامحالة 
هوالخل بتن ابمح، يه المي كان حض الله، سيل ءي للجهاد الختل ورباط 

المؤلفةعمناء وكدللثج المال بيت من الأسباق ؤيخرحون الراشدون وحلفاؤه 
أحريجيء فلا الدنيا في رغبة النهار أول سلم كان الرجل أن روى فقد قلوبهم، 

الشص٠١^٢،.عليه طلعّثا مما إليه أحب، والإسلام إلا النهار 
ببعفى®الاستعانة ت الدعوة فواعد من أن نيدان الكريم عبد الدكتور ذكر وقد 
الخيرتقبل حص القلوب تأليف، مشروعية ذلك، في والأصل النكر، لتغيير المباح 
عمرالفقيه الإمام عن روى وقد يبدل، بمال التآليف، هدا كان ولو الشر عن وتئلمر 

إلاالدين أمر من شيقا لهم أحرج أن أستملح ما ®والله  '■نال أنه العزيز عد ابن 
ليطاقة لا ما مهم عالئ يتخرق أن حوئا قلوبهم؛ به أستلتن الدنيا من طرف، ومعه 

أوتركه حزاء مباح بشيء المتلبس؛المنكر يعوضى أن للداعي يجوز هدا وعلى به. 

(.٦٢)ص المعاصرة ومملمقاتها الفقه-ة أحكامها الجواتز يظر؛  ٢١)
(.٣٦٩)ا/آ/ الفتاوى مجموع )٢( 
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حائزةبتخصيص فيمصه القمار، يلعب صديق أو ولد له كان لو كما فعلا، تغيره 
يستحبما حففل أو رص، أو فروسية أو كركض مباح؛ في غيره سبق على له 

كانأو البريئة، قرائن، يالعوصه الملاهي ارتياد بمنكر متلثنا كان ؤإذا حفظه، 
راتبه،أو أجرته بزيادة عوصه الغير مال أكل في التساهل أو نوة الت إلى ميالا 

،.((لذلك ونحو 

علىوالتشجح التحفيز حيث من المسالة هده يشابه ما الشريعة في جاء وقد 
ذلكل'أ؛ثوهن المعصية، ترك على أو الaإاءة 

للعبادةاستخدام فيه منهما كلأ أن يجامع القرب بأعمال التعزير مسألة أولأت 
وهناا، مخالففعل على كعقوبة العبادة تستخدم التعزير مسألة قفي، دنيوي، لأمر 

معينة.جائزة على للحصول العبادة تستخدم 

كلفي أن يجامع القرب، أعمال على العوض أحد الة يمأيئا نبه ولها ثان؛ا• 
العبادة.فعل مقابل — غيره أو مال ~ دنيوي أمر على حصولا منهما 

لنمكافاة حقيقته في فهو قلوبهم( الولفة )سهم ذللئ، على يدل ومما ثالتات 
الإسلام.في ويحل الكفر من تخلمم، 

ّسالأه(\م فله يبة عليه له قتيلا قتل رامن الحديث،: ففي الجهاد، في المقيل رابعا: 
دنيوي،بأمر المحا علته لمثع فقد ذللث، ومع عبادة، الجهاد أن الشبه: ووجه 

آ.^٠^ إذا العدو مع ومال متاع من الجاهد يجده ما وهو 
الهلاءةفعل على للتشحع الجوائز تقديم جواز أعلم والله لي محن هذا وبعد 

المعصيةوترك 

(.٤٨٤)ءس زيدان الكريم عبد للدكتور الدعوة أصول )١( 
•( ٦٢)ص المعاصرة وتطبيقاثما الفقهية أحكامها الجوائز ت ينغلر )٢( 
.تخريجه -سق )٣( 

(.٦٢)حس المعاصرة وتعلييقاتها الفقهية أحكامها الجوائز )٤( 
وتهلبيقاتهاالفقهية أحكامها الجراثز ت بحثه في كما أحمد(، )بامحم الباحث إليه ذهب.، ما وهو )٥( 

(.٦٦)ص ٠ المعاص 
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.e•——————الثالث القمل &؛.• 

٠كافرا كان ادا بالهدعإ المتعلقة لنوازل ا ٠
مهيد.تئ 

لتتحملللإسلام؛ لدعوته عظيمة فرصة البلاد لهذه الكافر العامل قدوم إن 
بدلكولزدنا إليها، عودتهم عند بلادهم إلى الدين هدا يحملون رردعاة على بدلك 
ونصرا؛اوقوة وعرة كثرة الملمين محوار 

الظافر.حفوق من أولا. 

الإسلام.على الإ/اه عدم - أه 
أتهإلا له، شريك لا وحده الله لعبادة جميعا الناس ودعا الإسلام حاء لقل 
اللهاامرع فقد ولهذا ؛ العقيدة س إليه عوه ين. فيما التفكير حرية الإنسان أعهلى 

اللمفلغير كتابيين، غير أم كتابيين أكانوا محواء المسلمين لغير التدين حرية هق 
وهيالأذى، أو بالخغ أحد له يتعرض أن دون دينه شعائر يراول، أن في الحق 
،ا، [، ٢٠٦الأيت ]اكمزة:  ٠٤أليماؤ ؛"^١٠ ولا تعالى• بقوله بحانه الله أقرها حرية 
أهلإلى الله رسول محمد »_ اليمن: لأهل كتابه في الني. عن ثبت، وبما 

•الجز؛ةاارإ، وعله عتها، شن لا فإنه محرانمه أو يهودبمه على لكن ص المن.. 
إليه.الحق توضيح — به 

حقفمن المحق، لهم يتبين حتى قومه بلسان إلا رسول من الله أرسل فما ولهذا 
منيتتطلب، وهلءا يناصبه، الذي وبألأسلوبج يفهمها الش ياللغة ندعوه أن الخوعو 

(.٧٩عيها)ص وما لها U افقل-ئ العمالة )١( 

(.٨٤عود)ص المالجزائية، وحمايتها الإسلامية الدولة في لمين المغير حقوق ت ينغلر )٢( 
(.١٤٢الخليار)ص الاصلأمة، الدولة في السلْين غير حقوق )٣( 
<ْ(.سائم)ا/ ين للخاسم الأموال )؛(
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.يدعرهم من بأحوال يصيرا يكون أن الداعية 
الكافر.مع التعامل ثانيا: 

حينالكافر ح تعامله قي المحمودة المداراة يستعمل أن الداعية على إن 
الكفرمن عليه هو ما ؤيكره الكافر يبعفى كان ؤإن فهو الإمحلأم في كحيييه دعوته 

غيرمن المدعوين قلوب إلى الوصول ١١لأن قاليه؛ تأليف عدم يعي لا هذا أن إلا 
أنعليه والداعية وعواؤلمهم. ومشاعرهم نمياتهم بمعرفة يكون إنما لمين الم

الملمين،غير ببر يتعلق ومما الملمين، غير إلى دعوته لتقريب الفرص يتتهز 
عندبالمال إعانتهم نفوسهم إلى الإسلام وتحبيب دعوتهم وسائل من وهو 

ل ١١الحاجة 

دعوتهملكحابة ت مقرة فيه يكن ولم تأليفهم فيه ما تبح الشريعة نجد ررولذلك 
•منهم الرحم وصلة قبورهم وزيارة ومواكلتهم ومعاملتهم ومخالطهم وعيالتهم 

بهموالتشبه كموالأتهم بهم: والتأثر محبمهم إلى يودي ما حرمت المقابل وفي 
كانتالشريحة أن لما فيتضح جنائزهم، واتباع ببلائهم والإقامة باللام وبدئهم 
الردعن تنهنا لم وكيلك باللام، بايتدائهم "" مثلا ~ تأمرنا لم فهي ومهنا، 

ءلهم«ص•
بالرفقومعاملتهم الكفار مخالْلة حكم عن عثيمين ابن الشيح فضيلة ومثل 

إسلامهم؟في ^١ واللين 
منهم؛ؤيتبرأ الله، أعداء يبغض أن عليه يجب المسالم أن ملث، لا قائلا: فأجاب 

ثثنه1تنن 'كام، ءؤث1 تعالى: الله قال وأتباعهم. الرسل ؤلريقة هي هده لأن 
ؤداكؤ، أممه دون ين ثتدؤن وينا •تآؤ ز\وأ لا ١٠إذ _r وآهة .؛أرهي>- ؤآ 

الهازا وعلى امح؛[. قئثثهلاسم:أش قزأ ثئ نأققه الت'ثأ نثيم تث( 

•٢، ٠ ٠ رص الّْالمن غير ْع اكداٌل فقه ت يتظر الكافر ا<ع التعامل في للتوصع )١( 
(.١٩٥)ص الإسلامي المجتمع في الإسلام إلى البمسلمن غير دعوة )٢( 
.يتصرف ( ١٢٠)ص الدعوة انملمة الفقهية الأحكام )٣( 
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.الوايرقي له أعداء هم الذين الله لأعداء ومودة محبة قالبه في يسر أن لمالم يحل 
وئدإلعودء ذقون أزه وءد|قإ عدزى شذيأ لا ؛ ٣١٠اك;بم وكأمأ ت تعالى قال 

بالرفقيعاملهم ؤلم المكون أما . ١[ الأيت ]اكس: إهلإه نن متا»كإ يما َةثئإ 
علىالتأليف باب من لأنه به؛ بأس لا فهدا ؤإيمانهم، إسلامهم في طمنا 

مفصلوهدا به، يعاملهم أن يستحقون بما عاملهم منهم يئس إذا ولكن الإسلام، 
لآقسن*لالقيم لابن الذمة® أهل *أحكام كتاب صيما ولا العلم، أهل كتب، في 

لدعوتهم.المبادرة وحوب ئالئا: 
قدومهمعند المن المعر دعوة إلى المبادرة الدعوة مكتب، على يجب، 

هاواوعلى بلائهم، إلى يعودون ثم يسيرة مدة يمكثون منهم كثيرا إن إذ للممالكة، 
غيريعود لا فربما لتآحيرها الوقت، يتسع لا البلاد هز0 في الملمين غير دعوة فان 

المضيقةالواحثايتح من تعتبر إذن فدعوتهم لمين، المبلاد إلك، أُخرى مرة الملم 
فواتهالقبل بها المبادرة يجب، الش 

الكافر.على الحجة إقامة رابئا؛ 

فعلىلأحر، شخص س تختلف بل واحدة مرنة على لمت، الكفار دعوة إن 
ذللث،كل ،؛ المدعويزل بين والمجتمعية الفردية الفروقايت، تللثج يراعي أن الداعية 

عليه.الحجة إقامة حل أس 
أموورا؛:ثلاثة تحقق الكافرفلابدمن على الحجة قام من نتأكد ولكي، 

الكريم.القرآن يبلنه أن الأول: لأمر اه 
فلاولهدا [؛ ١٩الآ،ت ؛،؛،: ]١١١يأه وس هء لأنديي أي)؛ ثدا إل، ءؤدأد-بم تعالى؛ لقوله 

(.٣١)م/ ءبْين ابن ووائل نتاوى سرع )١( 
٦٠( ٠ )ص الإسلامي المجتمع في الإسلام إلى الملمين غير دعوة ت ينغلر )٢( 
الشؤونوزارة موسر في متشرر الجاري، فاحلمة الملمين( غير دعوة رمراتب بحث ينظرت للتتوّع )٣( 

الأسلاب.

٢(.٠ )صن الملمين لغير الدعوة وايايغ الدعوية الخوسساُت، ينظر! )٤( 
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ولانيئا عنه يعرف ولا الإسلام اسمه دينا هناك أن يسمع أن الكافر لدعوة يكفي 
الحقيقية.الإسلام صورة إليه تصل أن من لابد بل ،، الكاايةل وأصوله أركانه عن 

البلاغ.مضمون يفهم أن الثاني؛ لأم اه 
.٦[ ١لآة ]١١>؟: ألاوه م متع حئ ءؤئدرْ تعالى؛ قال 
منمعه يتمكن سمعا يسمعه أنه المراد أن علم "قل. الأية؛ هده عن تيمية ابن قال 

المعنى،فهم من معه يتمآكن لا لفظ سمع بمجرد يقوم لا المقصود إذ معناه، فهم 
~عربيا كان ~ولو الحجة عليه به يقوم ما له يترجم أن وحب عربي غير كان فلو 

اللفظسمع ولو معناها، له يبين أن وحب لغته، لست، غريبة ألفاظ القرآن وفي 
لهونبين له ره نفأن منا ت، وطلالمعنى يفقه ولم الناس، من كثير يسمعه كما 

كانكما عنه، أحبنا٠ القرآن في يقدح سؤال عن سألتا ؤإن ذللثإ. فعلينا معناه، 
موالالمين المأو الكتائب، أهل أو المشركين بعض عليه أورد إذا ه الخم، 

المسيحقاس لما الزبعري ابن أجالت، كما عنه يجيبه كان فإنه القران، على يوردونه 
ذلكوأن ممودين، كونهم بمجرد لأصل ا في العلة أن وقلن المشركين، آلهة على 

الأحرة((في يعذيب، فإنه الله، غير معبود كل يقتضي 
دونمجردا عرصا اللم غير على وتشريعاته الإسلام نحرض أن إدا يكفي فلا 

الهدايةفهم لا والإرشاد الدألألة فهم هو هنا بالفهم والمراد ، توعمت، يأو يفهم أن 
الإنسانيفهمها أن الحجة بقيام الراد وليس  ١١ت نية الالدرر في جاء • والتوفيق، 

قامت،قل. الكفار فإن لأمره؛ وانقاد ووفقه، الله هداه س يفهمها كما جليا، فهما 
يققّهواأن أكنة قلوبهم على جعل بأنه إحثاره مع تعالى، الله س الحجة عليهم 

،)[١٢٠'؟،؛ ]الأنيام: وؤ\ه دائم ١٠دؤآ بممهو، أن ليمي" محكم هك ؛ؤد-جثلثا فقال؛ كلامه، 

السابق.المربع )١( 
(.٢٢١)ا/ تمة لأبن الميح دين دل، نن اكحح الجواب )٢( 
(.٢٢•)ص السين نمر الدمة ؤإبلاغ الدعوية ال>سات يفلر: )٣( 
(.٧٢; ١٥الية)الدرر )؛(
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لمشوهة غير صحيحة الدعو؛ تبلغه أن الةالثت الأم ه
بهايقوم الي التشويه فحملأت كثيرا جهدا الدعاة على توجب يالأم وهدا 
منفلابد ولهدا مبلغها، بلغت، وتعاليمه ه ونبيه الإسلام صد الكافر الإعلام 

٠عليه الحجة تقوم لكي وهة م غير للكافر الدعوة وصول من التأكد 
كماأصلا الإسلام يبلغه لم من حكم في يعتبر فانه مشوها الإسلام بلغه من أما 

الحقيقة.ءللّ_، في الطر يحرك يجعله لا التشويه هذا لأن المالي١ ذلك بين 
أومحرقا، مشوها الإسلام حبر إليه يمل من راوكدا حبرين؛ ابن الشيخ قال 
هدافمثل الصحح، والتوحيد الإسلام يعرفه من إلى الوصول يستطع ولا ، ناقصا 

الفترا>ت،ااأبأهل ؤيلحق يعدر قد 
وصلقد الصحيح الإسلام أن البعض يقلن قد الثلاثة الأمور هده بيان ويعد 

هدايخالف الواير أن إلا السعودية العربية الممالكة في الكافرة الجاليات، لغالب، 
منبدعاة يلتقوا لم الرياض في لمين المغير من يقارب، ما إن ل الفلز 

عنشيئا يعرفن لا الراض فى المسلمات غير من وبمأ% المميزر؛،، 
الإسلأم!الْ،.

أمشوهة! بصورة سهع بمن وكيف إ إ يفهم ولم سهع بمن إدا فكيف 

(.٢٣)صن المين الملغير الدعوة وإبلاغ الدعوية الموصات ينظر• را، 
(.٨٤)ص الغزالي حامد لأبي والزندقة، الإملأم بين التفرقة نمل )٢( 
١(.ْ الأّالآم)ص كمساذضني الأعلام )٣( 
ثللباحث دكتورا0 رمحالة ~ ميدانية درامة ~ الرياصن مدينة قي الإّادم إلى الملمين غير )دعوة في كما )٤( 

(.٣٢رص المسالمين لغير الدعوة وإبلاغ الدعوية الومسمات ت كتاب عن نقلا اللحيدان( عبدالله 
ماجستيررسالة ~ ميدانية دراسة ~ الرياصن مدينة في الإسلام إلى الملمات غير )يعوم في كما )٥( 

)صىالمسلمين لغير الدعوق ؤابايغ الدعوية الخومات ت كتاب عن نقلا الزير( نوف ت للياحثة 
٣٢.)
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أو؛لحللغته بنفس داعية وحول لعدم إسلامه □ُحيل ؛،^: ٢١المطلب ء
ذلك.أولغير الحفل يوم 

المسألةتورة صه 
مهلةالداعية فيعف الإسادم إلى الدحول في رغبة ولديه للداعية اعافر يأتي أن 

تامةر١،.قاعة عن فيه ليدخل الإسادم عن ليقرأ 
منلاداعية أو للمكب 1تي الدي الكافر حال يخلو لا الخمل: هدا كم حه 

حالتن؛

فيه.الدخول دون الإسلام معرفة في يرغب أن الأولى؛ لحالة ا٠ 
علىيجب فهنا الإسلام؛ له يثرح أن الداعية من ؤيمحللب ياتي بأن وذلك 

عنيسأل حاء من أن على العلماء رراتقق فقد الفور على له يتجي—، أن اللاءية 
إنبل . الفورا، على وتعاليمه إجابته وجب الإسلام في الدخول وكيفية الإيمان 

فيثت فقد الدين، عن يسأل جاء من إجابة أجل من الخمحلبة قطع البي. 
يخهلبوهو التئى. إلى انتهيسى قال؛ أنه رفاعة أبي حديث من لم؛، مررصحيح 

قال؛— دينه ما يدرى لا دينه عن يسأل جاء غريب رجل الله رمول يا فقلت؛ 
قوائمهحسبت كرمي فأئ إلى انتهى حتى خهلبته وترك ه الله رسول علي فأقبل 

أتىثم الله علمه مما يعلمني وجعل ؤه الله رسول عليه فمحي قال؛ — يدا حاو
آخرها<اأفأتم خهلبته 
الإسلام.في الدخول ش يرغب أن الثانية: لحالة ا0 

مارقةمحنريد الإسلام في الدخول فى رغبته للداعية ؤيبين الكافر يأتي بأن وذلك 
الإسلام.في لالا.خول الهلريقة 

لطلبهإجابته الا.اءية على يجب فهل المسألة، هل،ْ في الرادة هي الحالة وهل.ْ 

الإسلام.في الدخول يطالب جاءه من إملأم تأخيره حرمة إلى لم المتسه • بعنوان بحئا * ينظر )١( 
(.١٦٥لم)،"/ معلى النووي شرح ، ٢١

٢(.• ٦٢برقم)رواْسالم )٣( 
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تامة؟بقناعت ليدحله الإسلام عن أكثر تعريفه يتم حتى يمهله أم الئ-هادتين فيلقنه 
قسمين:إلى الإسلام دخول في الراغب نسيم من لأبد الحكم وليان 

للدخولتؤهله الإسلام عن كافية معلومات لديه يكون أن الأولت لمم ا٠ 
تامة.يقناعة 

أوللحقلة ولو ذلك تأخير يجوز ولا الشهادتين يلقنه أن الداعية على يجب فهذا 
ررإذا; المجمؤع في فقال الموبقات من ذلك النووي عد ومحي الاغتسال بعد لما 

بالإسلامالبادرة تجب بل للاغتسال يؤخره ولا به فلييادر الإسلام الكافر أراد 
ذلكفي لما ماستشار إذا وكذا وغيره للاغتسال تاءخيره مديدا تحريما وي٠مم 

أنيلزمه يل الاغتسال إلى أخره له يقول أن غليهلا تحريما الختئار على حرم 
وحكىالجمهور. قال وبه والصوان الحق هو هن.ا بالإسلام البادرة على يحثه 

مغتسلاليسلم الإسلام على الغسل يقدم أنه وجها الجمعة باب في ظه الغزالي 
هومنبل فاحش وخهلآ بهللأنه في شك لا ظاهر غلهل الوجه وهدا بعيد وهو •' قال 

الكباتروأفحش العاصي أعفلم على البقاء يجوز وكيف النكرات الفواحش 
أهليةلعدم عبادة يحب لا غل لتحصيل الهالكات وأنح الموبقات ورأس 
طلببان كافر بكفر لم مرصي لو I الردة باب في التتمة صاحب قال وقد فاعله. 

الإسلامعرض أخر أو يسلم بألا عليه أثار أو يفعل فلم الإسلام يلقنه أن منه كافر 
وهنءاالإسلام على الكفر اختار لأنه ذللئ،؛ حمح في مرتدا صار عير بلا عليه 

عفليمة(؛محصية ارتكب، ت يقال أن الصواب بل أيصا إفراط قاله الذي 

غلتقديم اب مننه في النائي قول، اروأما (! ١٥٤آ/ ) المهيب شرح المجمؤع في النووي قال ( ١ ) 
فليسفاسلم حاء ئم فاغتسل انهللق لمامة أن هريرة أبي بحديث، واحتج لم يأن أراد إذا الكافر 

.ادءاْاا لما ذكره فيما دلالة ولا بصحيح 
=اقتراف عن الزواحر كتابه في ذكر فمد الردة، أنو؛ع من الهيتمي حجر ابن عدها وكدا )٢( 

يلمبالا كافر على يشير كان صمنا ولو بالكفر يرخى  ٠١أن! الردة أنولع من أن (، ٤٨)ا/ لكبائر ا =
منأمغ حتى اصبر حهلمت، يقول كأن فيوحر، الإسلام كلمة لقني له! يقول أو ؛ يستشره لم ؤإن 

خءدي«.
(.١٠٤الهلب):ا/ شرح الجموع )٣( 
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للدحولتؤهله الإسلام عن كافية معلومات لديه يكون ألا اكانيت المم ا
تامة.قناعة 

بلالشهادتين تلقينه إلى المادرة عدم إلى البعض فذهب الأنفنار احتلمت، وهنا 
يدخلأن حشية تامة قناعة عن فيه ليدخل الإسلام عن للقراءة أوسع فرصة يععلى 

الشخذللثج بين كما الأصلي الكافر من أمد أمرْ فيكون يرتد ثم ئتاعق بدون فته 
يثرىالإسلام ش الدخول يريدون الذين الكفار عن ه مثل فقد عثتمين، ابن 

ؤيبقواوأترؤلة كتا يععلوا أن يرى بل دخولهم، في يستعجل ألا الإحوة بعض 
ؤيقول:الرحل يأتي الإسلامية، العقيدة في ؤيتفقهوا يتعلموا حش نهرين أو ا شهت 
هلالعبادات، من علي يجب بما تخبروني ذللئ، وبعد الإسلام في أدخل أن أليد 

ثتطم؟حتف نرحرْ أم الإملأم في يدخل ونجعله ساؤع أن الأولى 
الذينهؤلاء ت يقول ~ ذكرت كما ~ الناس بعض أن ®الواير حوابه فكان 

دخلفإذا به، جاهل وهو الإسلام أريد أنا ■' عنهم قائل يقول ئد وافدين الها جالوا 
وحينئذعقبيه، على فينكصر الإسلأم شعائر يستحسن ولم له، يرق لم الإسلأم في 

بقيلو لكن مرتدا، صار نكص نم الإسلام في دخل إذا لأنه أعغلم؛ الطامة تكون 
الكافرلأن الأصلي؛ الكافر من أعظم واJرتد أصلثا، كا>ا صار دبمه على 

ؤإلأتاب فإن للإسلام يدعى ردته، على يقر لا والمرتد دينه، على يقر الأصلي 
أنهيدعي قد العمال هؤلاء بعض إن ثم نتعجل. ألا الإخوة بعض فيرى فتل، 

يييانالحجة عليه نقيم فكوننا الإسلام، في حيا ليس دنيوي، لغرصن مسلم 
يقلدأن تغي، هذا فعلمح، تجل• كوننا من، أنلمح، بمترة عن يدخل ثم الإسلام 
ؤيشاهل.يشاهدهم وكان لمين، مقوم بثن، عامل الرجل هذا أن رأينا إذا للقرائن،، 
فيراغب إنه يقول ما حين من، فهن-ا وسيرهم، وأذكارهم وصلاتهم ؤلهارتهم 
شيئاالإسلام عن يدر ولم حديثا، أش وقي. جاهلا كان إذا وأما منه، نقبل الإسلام 

الإّلأماالأ،ّدعوى منه نقبل ثم أولا، الإسلام له نبين أن يحن فهنا 

(.١٩; ١٢اسوح)الباب لماء :١( 
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.ماكالث القمل ►8؟.■ 

عدمص الراجح أن لي يتبين الفقهاء نصوصي في والتأمل النفلر وعند أنه إلا 
مبحثفي مبق كما معه التعامل ويتم فورا، الشهادتين تلقينه يتم بل إمهاله 

حتىالإسلام عن بالقراءة يؤمر ثم ومن فحسب، للشهادة ،، sliajjفيتم التيلج، 
مقتغ.وهو الإسلام يدخل 

محلي:ما الإمهال وعدم التلشن وجوب يرجح ومما 
منه الني فته أمر واحد موقف، على الرسول سيرة في أمم، لم أنني أولأت 

الإسلام.عن أكثر يتعلم حش يرجع أن الإسلام يريد 
إنيوقال: الإسلام أول في المبي. إلى جاء عندما ة عببن عمرو حدين، أما 

الناس،وحال حالي ترى ألا هذا، يومك ذللث، نستطع لا راإنلث، ه: له فقال متبعك، 
فامحيءرا،.ظهرت، قد بي سممت فإذا أهلك إلى ارم ولكن 

فيالدخول ه الني من محللبا ة عثبن عمرو أن فيه ليس الحديث فهذا 
ومؤيدا،ناصرا له يكون أن الخم، من ًللب عمرا أن، المراد بل فرده الإسلام 

علىمتبعك إني I معناه متثعك( قوله)إني ت فقال ١^١^ النووي الإمام ذللث، بين وقد 
لمينالمشوكة لضعف ذلكاا تستطع لا  I٠٠ فقال معك ؤإقاْشر هنا الإسلام إظهار 

إمحلاملث،على فابق أجرك حمل قد ولكن قريس كفار أذى من عليلثح ونخاف 
ظهرت،تعلمني حتى موصعك في الإسلام على واستمر قوملثإ إلى وارجع 

فأش«رى.
الكفر.على فيموت المنية تباغته فقد للكافر يحرض ما يعلم لا الداعية أن ثانيا: 
إذالواجبات، إلى المبادرة فيه ٠٠: رفاعة أبي حديث، بحد عياصى القاصي قال 

ولأنتحترمه؛ المنية لعل والصالة الخهلية يتم حتى تركه فلو دينه، عن نبيه سأل 
الفور٠٠على الإيمان 

(.٨٣٢)الحديث رقم المسامين، صلاة كتاب لم، مصحيح )١( 
٠انم0ب هدا بداة مرقي )٣( (. ١١٥)l/ مسلم على النووي شرح رى 
•( ١٥٥)م/ عياض س\غي — ملم صحح شرح المعلم إكمال )٤( 
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١٥ني الثاقص الطار اين ق،ل اصر. ض بماه ر رضا إُهالخ ني آن تاه: 
أتاهإذا تركه واجتناب إليه المبادرة الخهليب على يجب اروميعا الخليبءا ارأدب 

إلىالفور على يجتبه أن يديه على ليسلم ونحوهما نصراني أو يهودى من كافر 
فقدلحفلة أحره إذا فإنه بدلك، الخهلثة قطع ولو لحظة، تأحيره من والحدر ذلك، 
،مرتدا به الراصى وصار كفر، بذلك رصي ومن لحظة، الكفر على بقائه رصي 

وقد ١١عليهايترب وما ألة، الملهده يتفهلن أن ؤينبغي . • ، حلاقا فيه أعلم ولا 
يقال؛أن الصواب ®بل إءراءلا يعتبر بالكفر عليه الحكم بأن النووي فول سق 

١١عفليمة معصية ارتكتا 

مهأ.م 

:١٥٤المهذب)آ/ رح ث المجموع )٢( (. ١٤٤العطار)ص لأبن الخشب أدب 
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الترجح؛
أمرين:على شتي المسألة هده حكم أن لي يفلهر 
التكفارل١،.على التصدق حكم الأول؛ الأم 
الكانر،على المملؤع صدئة التصدق جواز إلى الممهاءرأ، جمهور ذهب وقد 

٨[.١^؛،؛ ]الإنث1د; .ه وأية تيمأ ثسكنا ع ألثزم ؤوةلصون تعالى؛ ١لله قال 
كاما«ص.إلا يوْثد الأسر يكن »ولم قيامة: ابن قال 

استقلالا.يثبت لا ما تبعا يثبت أنه القالي؛ الأم 
الضليرأن الأصل بل بأصل، ولمس تابع الحقيقة *ي هو الكفار هؤلاء فدعوة 

لهم.تابعون الكفار من المشاركون هؤلاء ؤإنما للمسلمين، حصل 
فإنبأصل، وليس هوتع حضورهم وأن الكافر، على التصدق جواز تبين فإذا 

الصاتمين.إفهلار في للمشاركة اممار دعوة جواز هو - أعلم والله ~ الأنرب 
فيترغيبهم من المشاركات هالْ مثل على المترتبة الفوائد ذلك يرجح ومما 

،.الإملأم١٤
•الجواز فروط يا 

ثلاثة؛بشروهل مثروؤل بالجواز القول أن إلا 
الللإسلام دعوتهم يقصد الافهنار في للمشاركة دعوتهم تكون أن الأول؛ الشرهل 

يحكمحٍث الأطعمة تلك ُن الأكل من تمكينهم جاز ورغة، صدق من بالدين داكزما داملرا 
بإسلامهم•.

(.٣٨٩)ص المرية لاوؤسات الفقهية الأحكام )ا(؛نفلر: 
الغي)؛/(، ٣١٧)ْ/ اساين روضة (، ٦٣٣)U/ والأكليل التاج (، ٤٩)V/ الصناع بيانع )٢( 

١١٤.)

(.١١٤اسيلأبننمامة)أ/ )آ(
فيالكفار لمشاركة أن الجديد( لم يالالعناية مركز القويمان)من إبراهيم • الد.اعية أفادني وتل ، ٤١

المشاركين.بعض لإملأم الأمر وصل بل التقفار نفوس في الملموس الأتر الصاتم إغهلار ولأتم 

-٤٣٦ -





قمعهم وقيامه انمسالمين، مع المسالم غير صلاة الثالث: المملف ا1اإا 

,المسألة ررة صه 

الملمينليشاهدوا المساحي؛ إلى اممار يعص إدحال إلى الدعاة بعض يعمي 
اللين،ْع للملأة المم، فى الدخول من يمكنهم قد بل الملأة، يودون وهم 

العمل؟هذا حكم فما الإسلام، في ترغيبهم هو العمل هذا من والهدف 
المسألة.كم حه 

مساكين:على الخالة هده حكم يبي 
الحرمين.غير للمجد الكافر دخول حكم الاوزت لمسالة ا0 

ممطلحةوجود عند للمجد الكافر دخول جواز إلى ، العلماءل جمهور ذهب 
الجملة.فى 

ذلك:على اسسدلوا وقئ 

،.المجدل في أثال بن لمامة ربعي ه أنه من ®الصحيحين® في جاء بما ~ ١ 
وأنزلهمالمسجد، في خيمة لهم صرب ه الني أن شف، وفل وبمض ~ ٢ 
رالثركل على وهم مها 

كانإذا للمجلء اللم غير بدخول بأس ررلأ وأنه الدانمة اللجنة أفتتر وبذلكر 
العلم،حلقة وحمر الذكرى سمع إذا إسلامه رجاء محتل شرعية، مصلحة ذللتح في 

والإمملالتاج (، ٢٣١)A/ الخلوري وتكملا الخالق ومنحة الدناتق ممز شرح الراتق الحر )١( 
المتهاجثرح في المحتاج تحفة (، ١٧٤)t/ المهن.اّتح ثرح المجمؤع ( ٤ ٦ ٤ / )١ خليل لمختمّر 

(.٣٧١)آ/ القاع كثاف (، ٢٧٢)\ا 
ومسلم.كتاب!(، ٤٦٩)يرقم • المجل. المشرك لحول بابج: ٠ الصلاة كتاب،: البخاري )أ(روا0 

(.١٧٦٤بر^؛)الجهاد.
إستادهوحن ( ١٧٦)•برقم ماجه وابن (، ٣٠٢٦)رنم •حل-يث، الم.اج• كتاب، لبء.داود، رواه ، ٣١

(.٦٤٢ماجه)أ/ ابن لسنن تحقيقه في كما الأيونووط شعيب 
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سواريمن ساينة الحض( اثال بن( ثمامة بربط أمر أنه و. الك، ص صح وقد 
وأطم؛؛الله فهداه لكفر، وهو ه مجده 
ترغيبهفهي الداعية نل من للمجد الكافر إدخال من المرجوة المصالحة وأما 

وفلأن العاص، أيي بن عثمان حديث في صريحا ذللث، جاء وقد الإسلام، في 
لقلوبهمأرق ليكون المجد فأنزلهم الله رسول عر قدموا ميم، 

رجيإن لم مبإذن للمجد الكافر دخول بجواز يعلى أبو القاصي صرح وقد 
ئهإّلأ%.

لمين.المجماعة ْع الكافر صلاة حكم الث١نيةت لمسالة ا٠ 
صفتازتلها لمين المجمّاعة ْع الكافر وصلاة 

 Uلوحده.صف في الكافر يقف أن الأولى؛ لصفة ا
.ذللث، جواز في خلاف، فلا المسالمين، صلاة على تأثير لا فهتا 

 Hالصفةوليلْ الصفح، نفس هي، المصلين هع الكافر يقف، أن الثانية: لصفة ا
حالتان:

صلاتهم.تصح ممن، فأكثر اثنان الصفح في، يكون أن الأولى* الحالة 
لعدمبذللث، الملمين صلاة تتأثر ولا الصفح، فير الكافر وقوف، يجوز فهنا 
سئلت،حسن، الدائمة اللجنة أفتتح ويدللث، لوحده، الصفح خلفح الملم انفراد 

وقدحركاتهم، ؤيجاري صلاتهم، صفوف، في، لمين المبين يقفإ نصراني، عن( 
أنقاطع بشكل فأبى الشهادة لأأسهلاقه محاولأيتح وجريتط قراءتهم، من شيئا تعلم 
جماعاتهم؟في بيتهم صلواتهم لمين المبمشاركته الشؤع رأى فما بها، ينهلؤ، 

(.٣٧٩)م/ الأول \بءة - الدانْة اللجة ذاومح، )١( 
(.١٧٩١٣رنم)حدث ( ٤٣٨الرسالآ)٩٢ ط مدْ ني أح،د الأئ،( دوام )٢( 
(يم٦١٧/٢المنهي>ي المهىشرح أول طالب )٣( 
(.٢٥٦الأول)آآ/ المجموية - الدانمت اللجة فتاوتم، )٤( 
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إحراجهميتعض ولا الصفوف قي النصارى بقاء من ماغ ءالأ I بأنه فأجايت 
العامةالمصلحة من لعبادتهم ومشاهدتهم المسلمن بين بقائهم في لما منها؛ 

■ه لمن للممعة الوحن لإملأم ا في والترغبب 
واحد.إلا الصف فى يكون ألا الئانة: الحالة 

فيحاء . يه يعتد لا الكافر لأن الصف؛ حلف منفردا يعتر الملم فإن فهنا 
الكافرصلاة لأن ففد؛ كافر( )إلا صفه في معه( يقف لم *)ومن المنتهى: شرح 

صأ>يح4ااغير 

قولن:على الصف خالف المقرئ صلاة صحة في العالماء اختلف وفد 

الحنامدهب وهو الصحة، عدم الأول• لمول ا~ 
حلفيصلي رحلا رأى ه المى )أن محك، ممد بن وابمة حديث ودلءاهم: 

صلينافال: محك شيبان بن على وحديث ، الصلاة( يعيل أن فأمره الصف، 
حتىه الله نى فوقفر الصف حلف، يصلى رحلا فرأى فانصرف هآ النك، حلفا 

٢.الصف،(١ خلف، للذي صلاة لا محلاتك له; فقال الرحل انصرف 
أمور:بثلاثة الدليل بهيا الاستدلال على اعترض انماقشة: 
يناحاو في كما المم، حلف، وحدها العجوز بقيام معارض أنه الأول: الاعتراض 

رص.
بينوتد الرحال^ حلف القيام هي الماء سة لأن حجة؛ ذللث، في لمس والرد: 

(.٤٨٩الإناع)؛/ محن عن التتاع كنا؛، )١( 
(.٢٨٢الإرادات)؛/ مض شرح )٣( (. ٢٨١)ا/ الإرادات محمى شرح )٢( 
كماالأرنووط شمب، وصتئ ( ٦٨٢يرتم) الصم،. حلف وحد، يملي الرجل :  ٠٣١؛،ابوداود. رواء )٤( 

.حقيقه تر 

(.٢٩٨المهذب،)أ/ شرح المجمؤع يفلر: حن، يإساد الووى; قال ، ماح« ابن رواء )٥( 
(.١٠٩الفسو)ا/ ونهاية الجتهاو بداية )٦( 

(.١٥٩)ا/ التسنم ونهاية المجتهد بداية )٧( 
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للمرأةالسنت لأن وأبطله؛ القياس أفد من المرأة على الرجل قياس أن القيم ابن 
الرجال،ممافة عن منهية لأنها معها؛ ، تقفامرأة هناك يكن لم إذا مدة وقوفها 

يكونأن المشرؤع الرحل وموقف فذة، الصف، حلف تكون أن المشرئ فموقفها 
قياسوهو وأفده، القياس أبملل من الأحر على أحدهما فقياس الصفح، في 

المشرؤعغير على المشرؤع 
.>جةأآ، يه تقوم لا الإسناد مضطرب أته اكانيت الأعراض 

وإسحاقلأحمد الإمام صحته أبت، فقد بدلك، التسليم عدم الرد• 
0عيتعارض لا لكي الندُبؤ على محمول ؛الإعادة الأمر أن اكالث،ت الاعتراض 

علىهدا حمل ررولو رشدت ابن قال . الصف، قبل رير عندما بكرة أبي حديث، 
بكرةا،(لأبي وحدين، وابصة حدين، بين ت )أعني تعارض؛ يكن لم الندب، 

صلاةلا أي: الصف(( خلف، لليي صلاة ر)لأ ه: ررقوله معنى يكون هذا وعلى 
انتهلرهه- أنه التاؤيل صحة على ؤيدل • الشام(( يحضرة صلاة ءلأ كقوله.: كاملة 
واضحا(وهذا فيها الاستمرار على أقره لما باطلة كانت، ولو مغ حتى 
الجمهوررمذمت، وهو الصلاة، صحة ت الثاني لقول ا~ 

هآالله رسول يامره فلم الصف، دون دخ أنه بكرة أبي ؛حديث، واحتجوا 
آعد(\َا/ولا حرصا الله ر)زادك له: وقال ؛الإعادة، 

(.١٧)Y/ العالمي رب ص )ا(إءالآم 
(.١٥٩را/ المقتصال، ونهاية المجتهد يدأية )٢( 

٢(. ١٧)ا/ دقيق لأبن الأحكام بأحادت الألمام )٣( 
(.١٥٩)ا/ المقتضي ونهاية المجتهد بداية )٤( 

(.٢٩٨)؛/ المهذب شرح المجمؤع )٠، 
١') المحتار( )رد عابدين ابن وحاشية المختار الدر (، ١٥٩)ا/ الثراغ ترتيب في الصنائع بداغ )٦( 

(١٥٩را/ المقتصد ونهاية المجتهد بداية (، ٤٧)٦! للخرشي حلل مختصر شرح (، ٥٦٨
(.٢٩٨)ة/ المهذب شرح المجمؤع 

(.٧٨٣)رقم حدث الأذان، كتاب المخاري، رواه )٧( 
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مكموله.الكفيل دعوة الرابع: المطلب ج
الوجهعلى تتحقق أن لها يمكن لا المجالات بعض في الله إلى الدعاة جهود إن 

المتعلقةالدعرة ذلك ومن العلاقة، ذات الأحرى الجهات ْع بعاون إلا الأكمل 
شدةالأمر يرداد بل والخدم كالماشن والبيوت الشركات فى ميما لا بالمكفولين 

وندالكفيل عبر إلا إليهن الوصول يمكن لا حيث المازل في العاملات دعوة في 
لمعه أجري حوار في ذلك إلى ، الهوبيزل الرحمن همد الدكتور أشار 

الملمينمع التواصل في الدعوة مكاب تواجه الش العقيات أبرز من إن بل 
يتمكنونلا بحيث أعمالهم في ارتباطهم هو ومبادئه الدين أحكام لتعليمهم الجدد 

القريننوح الشخ بين وقد الواجب. العلم ليتلقوا الكتب لمقر الحضور من 
عقباتنواجه الجديد اللم متابعه ارفي ٠ قال حيك معه أجري حوار في ذلك 

لهمته؛ئ ولا القامة، الدروس حضور من أعمالهم تمكنهم لا معفهم شديدة؛ 
منفيها العمل اعات قالْلاعم؛ مثل بالمكاب للارتباط الأسباب أعمالهم 

لماعللمكتب للحضور الوقت يجد لا الجل.يد فاللم ساعة؛ ( ٠١٦  ١٥ر
الخاصة،شؤونه يحض قضاء أو للراحة فيه يخلد وقت من يجد0 وما الدروس، 

للحضور١١الفرصة لهم تتهيأ لا النازل في يعملون الدين الماتقون وكيلك 
الشالأسباب أهم س الدعاة مع الكفيل تعاون كان فقد ذس مقابل وفي 
٠أن ، الإحصائيات^ بعض في جاء ففد الإسلام، في يدخل المكفول جعلتج 

معالكفيل تعاون أهمية يبين مما ، الكفيل بسبب إسلامهم كان أسلموا ممن 

.عودية الالإسلامية الشؤون بوزارة الجاليات توعية إدارة مدير )١( 

بينالجاس توعية مكاتب بموان: ى ١  ٤٢٦عام محن (، ٢١٢)عدد البنان، مجلة يي وذللث، )٢( 
امل.والالراتع 

بالرياصى.بالبطحاء الجاليات ونوعية للدعوة التعاوني المكتب على العام المثرن، )٣( 
بينالجاuت توعية كاتب موان: ه،  ١٤٢٦عام محن (، ٢١٢)عدد اليان، مجلة ر وذك )٤( 

والمأمول.الراتع 
بالرياضى.الروصة بحي الدعوة مكتب، نشرها )٥( 
=الحنة والموعفلة والحكمة باللين ودعوتهم الطيثة والأخلاق الحنة المعاملة طريق عن وذلل؛، )٦( 
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الدعوة.مكاتب دعاة 

مكفولهنجا0 الكفيل مسؤولية عن ~ الله ومث.يئة ~ سأتحدث المهللب هدا في 
Iالتاليه المساتل في وذلك، إليه، للوصول الوعاة وتمكين للأملأم دعوته جهة من 

للإسلام.مكموله الكفيل دعوة حكم اوت: 

عمنابن الخ مثل وقد الحاله، هذ.ه مل فى الل.ءوة وحومب، ينت، وأن سيق 
للإسلام؟دعوتهما عليه يتعين فهل كافرة حائمة أو كافر حائم ءتل0 كان عمن  ٥٤٤

يقوممن هناك كان إذا إلا للإسلام يدعوهما أن عاليه يجس، انعم ت ظض فأحاب، 
هو.إلا حع.مته وتحت، ييته في هو من يدعوق يقوم لا أنه والغالب • . بدعوتهما 

ؤالمؤبملوأ.ثكمن ؤك ّهز، إل ٠^١٥٤ •' تعالى قوله عليه الدعوة لوحوب ؤيدل 
١؛م ]1لثحل; ثثنويم .آ ٢0  ٢.

المكفول.إل للوصول الدعاة صج؛ن حكم ثانيار 

عملهممقر في الوصول إلى الحالات، بعض في الا.ءاة يحتاج 
يترسيإمما عليهم الإسلام لعرخى المكت.لأ_، لمقر إحضارهم أو الإسلام لتثليغّهم 

نلائ،؟من تمكنهم الكفيل على يجب فهل العمل، وقتإ من جزء استقهناع عليه 
فعلمن يمكن أن يجب وأنه الخاص الأجير في الفقهاء كلام في نتأمل عندما 

منأعظم هو الذي بالتوحيد إذن فكيف أوتاتهارى، في الخمس الصلوات 
الصلاة!

دلمملأتهم.س= 
عنالمترجم والصأحم، رالطويات رالأشرطة الكتب، بتوفير دينهم أمور بعض العمالة وتعليم 

٠الجاليات مكاتب ؤلريق 

/١٣٦)المفتوح الباب لقاء ت رينفلر ءء( )صى الإصلامية والجماعات الدعرة حول العلماء فتاوى )١( 
٢٢.)

الروض(، ٢٨٢)ه/ المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية (، ٧٠)٦/ عابدين ابن وحاشية المختار الدر )٢( 
(.٤١٦)ص المرح 
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قتتأه—
دعوةأن وبما فهوواجب، به إلا الواجب يتم لا ما أن الفقهاء قرر نقد وكذلك 

هدايكون فعله إليه، الوصول من للدعاق الكفيل تمكين يعد إلا تتم لن الكافر هذا 
٠واجبا التمكن 

لالوصولالدعاء ويتمكين مجكفوله بدعوة ثرعا مهلالب الكفيل أن لنا يتبين وبهيا 
العمل.وقت من حزء اتتطاع إلى ذلك أدى ولو إليه 

منهايحمل لا — الكبار الشركات بعض في وحموصا — الأمر واغ أن إلا 
أنفأرى ولهذا لديها، العاملين إلى للوصول الدعوة مكاتب مع المهللوب التعاون 

هذءفي العاملين لجميع للوصول الدعوة لمكاتب بالمماح الدولة من نظام يشنع 
يمكنولا الكافر إليها ياتي أن يليق فلا الوحي مهتهل. هي البلاد فهلْ الشركات، 

للحقودعوته إليه الوصول من الدعاة 

عندالجديد( بالمسلم العناية مركز )عن الثريمان إبرامم الداعية الأتتراح، هدا إلى نبهني تد وا 
•خترا الله جرام كرم زيارتي 
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القرأن.ترحمة من نسخة الكافر إعحتاء الخامس: الممللب .
المألة.هأولأ:صورة

أجلمن بلمنته الخاصة القرآن ترجمة من نسخة الكافر الدعاة؛[عطاء يعص يقوم 
أكررا/الإسلام على يتعرف أن 

المترحمة.للممصاحف الشرعي التكيف ثانئا: يا 
وهلالمترحمة المصاحف حقيقة بيان من يد لا العمل هنأا حكم أبين أن وقبل 

لا؟أم القرآن حكم نملي 
الموصىمعاني ررترجمة جواز إلى ، العامل أهل جمهور ذهب البداية، في 

ورسالتهالإسلام أحاكام معرفة إلى الناس لحاجة الأجنبية اللغات إلى القرآنية 
منذلك في لما العربية اللغة تعلم عربي غير فرد كل على يتعدر إذ للبثرية، العامة 

٣١،• وءسر«لمحرج 
القرآنتفسير لكتب تكون ما أقرب تجل.ها الترجمة هد0 فى تنفلر وعندما 

والغلبة:القصد وهما فيها مؤثرين لأمرين وذللث، وغرسه، 
كتابةهو منها القصد فان الترجمة كتب فى تأملنا فإذا القصد، وهو الأول• فالأمر 

كتبهاالتي لأية ا عن قدامة ابن قال وقد نفسه. القرآن كتابة لا القرآن معاني ترجمة 
بهاقصد فإنما ه الض بها كتب الكب الأية لأفأما •' رسائله في الله. رسول 

يصيرولا مسه، تمغ لا نحو0 أو فقه كتان أو الرسالة في والأية المراسلة، 
منكتانا حمل ارؤإن الووى وقال حرمته؛؛ له تثبت ولا مصحما، بها الكتاب 

ؤلرزتالش الثياب أو الأحدية الدراهم حمل أو القرآن من آيات وفيه الفقه كتب 
يجوزوالثاني القرآن! يحمل لأنه يجوز لا أحدهما وجهان ففيه القرآن من بآيات 

العا-داه'آ~بالكويت، الإصلامي الوعي )مجلة القرآن، معاني ترحمة من الإسلام موص ينظر' )١( 
م،ها(•

(.٥٧٢)ص الكرم بالقرآن الخاصة الفقهية الأحكام يفلر: )٢( 
٢(.٣• قيامة)\/ لأبن المض )٤( (. ٢٦٩)ص للاحني الضرورة نظرية )٣( 
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القرآن(الا،.غير مه القصد لأن 
هوكما القرآن لا الترجمة هو الكب هذه في فالغالب الغالبة وهو الئانير: والأمر 

التمر.كب فى الحال 

لا؟أم الحكم في بالقرآن تلحق هل التفسير كتب حكم في العلماء احتلف وقد 
المسألة.أصل الثا: ثه 

فانهولهن.ا التفسير، كتب حكم لها المترجمة المصاحف أن لنا تبين أن سبق 
هتحديمسالتن عن ، الحديمن يي• لا الكتهب هذ.ه من الكافر تمكن حكم لمعرفة 
الفقهاء:عنهما 

الممسير.لكتب الكافر ص حكم الأولى: 
النمير.لكتب الكافر تماليك حكم والثانية: 

الشسيرلىهلكتب الكاز مس حكم الأولى: لممالة ا0 
أبوحكى بل ، للقرآن الكافر مس تحريم على الأربعة المذاهب اتفقت، 

الممحفإمس من الكافر تمكين جواز ءد.م على لإجماع ا جزى بن القاسم 
بعضفي الحال هو كما القرآن هو الكتاب، في الغالب، كان إذا فيما الحكم وكدا 

كتبكبعض أكثر فيه القرآن كان إن القرآن ير نفكتاب الروي: قال التفاسير. 
إذاارأما عقيمين: ابن وقال ،، واحداءال وجها وحماله ه محرم القرآن غرست، 

(.٦٦)t/ المهذ.ب شرح ١لمجمؤع )١( 
(.٨٢)ص ام؛م الخاصة الفقهية الأحكام يفلر: )٢( 
ثرح(، ٦٩)آ/ (،١لخجموع ١٦١لالخرثي)ل/ خليل مخصر 'آ"آ(،نرح اكانع)ا/ بيانع )٣( 

(.٧٨)ا/ الإرادات متهى 
أرادإن لأنه كافر، يمه أن يجوز لا أنه على اافأحمعوا قال: حث ( ٣٣٩)Y/ جزي ابن ير نف)٤( 

وأما١ ذللث، ْع حاصل فالإسلام الخ-ث من الملهارة أراد وإن ظاهر فذلك الملين، بالطهرين 
.أهوالء ثلاثة شه الحدث 

(.٧٨/ )\ الإرادات منتهى شرح (، ٦٩المجموع)آ/ (، ١٦١/ ١ ) للخرس خليل مختصر شرح ( ٥ ) 
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يرجحان،أحدهما يتميز ولم وحاًلر مبتح اجتهع إذا فإنه والقرآن، التفسير تساوى 
بقليلولو أم التفستر كان ؤإن للقرآن• الحكم فيعطى الحظر جانب يغلب فانه 

التمر٠^١،.حكم أعش 
U1  العانماءاختلف فقد التفسير فيها الغالب كان إذا التفسير لكتب الكافر ص

الجمهورأ٢،.قول وهو الجواز، الأول: لقول ا- 
أدكهم:
نهيهْع القرآن من شيء فته كتابا الشرك دار إلى كتب ه الثي أن الألد• الدلتل 

الكتاب صمن في الايات أن على فدل الكفر دار إلى بالقرآن السافرة ن عه 
ها؛مفيجوز التفسير كتب راوأما عثيمين: ابن فال . المصحف حكم لها يكون 
لهداؤيتدل ■ فها الذي التفير من أقل فيها الي والاياُتؤ نفيرا، تعتبر لأنها 

*؛SoJlأن على هدا فدل القرآن، من آيات وفتها للكفار، الكتب ه الني بكتابة 
والأكثرلأ٤،.للاغف، 

لهاست، ولا مصحف، اسم عليها يقع لا التفسير كتي، لأن اكاني• الدليل 
حرمته

لالشافعية عند ووجه ، ل الحنفية مدم، وهو التحريم، الثاني: لقول ا~ 
حاءمنه، كتب، ما كحرمة المصحف وحرمة ، كثيرا قرانا يتممن أنه دليلهم• 

(.٣٢٣)ا/ السمع زاد ش السع الشرح )١( 
(.٦٨/٢اJجموع))٣((. ٦٩)Y/ المجموع )٢( 
(؟٢٠٤)ا/ ندامة لأبن المض )٥( (. ٣٢٣)ا/ الممغ حمرزاد المتع الشرح )٤( 
(.٣٢)ل/ الشرائع ترتب في المانع بدائع )٦( 
لأنهيحرم لا أصحها أوجه ففيه الغالب، هو كما أكثر ير التفكان ءاوإن وقال،؛ ( ٦٩! ٦١المجمؤع )٧( 

قيالتبيان وانفلرت كثيناأا، قرانا لتفميته يحرم والثاني وغيرْ الدارمي مي وبهيا بمصحف ليس 
(.١٩٤ت رص للنووك، القرآن حملة آداب 

(.٦٩رآ/ المهذب شرح المجمؤع )٨( 
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المصحفحرمة لأن القران؛ عليهأ التي الدراهم ص ررولأ الصنائع■. بيانع في 
مسولا اكراهم، وعلى الصحف، في الكتابة فيه فيستوي منه كتب ما كحرمة 

.للمراناا مائا يمه يمر لأنه ر؛ التمكتاب 

أدلته.لقوة الأول القول هو ~ أعلم والله ~ والراجح الترجح• 
٠بالمع أو بالإهداء سواء التسمر لكب الكافر حكم اكان-ةت لمسألة ا0 

،،الأمةل طْ ودستور العجز الله كلام فهو الكريم القران مئة ق. في شك لا 
،.واحترامه١ صيانته وجوب على اللون أجمع فقد ولهل.ا 

النزاع:محل تحرير 
أوبالبيع مواء ،، للقرآزر الكافر تمليك جواز عدم على الفقهاء اتفق — ١ 

Mالني نهي ثبت ولهن.ا بأدى، بماله أن إلى قد.>دى لأنه ،؛ أو؛١^١٦بالهبة 
عنلم مأحرج فقد بأذى' العدو يناله أن مخافة العدو لأرض بالقرآن المفر عن 
أنؤيخاف الدو أرض إلى بالقرآن اقر بأن ينهى كان أنه ه: الّكا عن عمر ابن 

فالقال: عمر ابن عن نافع عن الختياني أيوب عن لم موأحرجه العدو، بماله 
للم:رواية وفي اسو« يناله أن آمن لا فإني بالقرآن تسافروا )الأ ه: الله رمول 

ررفإنيأخاف.الأ((رم.
وآيتينآية على يحتوى الذي الكتاب إرسال جواز في الفقهاء بين حلاف لا - ٢ 

(.٣٣)ا/ الشراتع ترتسب في الصنائع بدائع )١، 
(.٢٢٢)ص انمر فىهد١ الأسلاب الدولة فى الكتاب اهل اخلاطا الاشئةءن الفقهية القماط )٢( 
(.١٩٢)ص ليروي القران حلملة آداب في المان )٣( 

٠خلأف« ياي ءاحرام (؛ ١١)م ١لعلاJين روضة في النووي قال ( ٤ ) 
(.٥١٣قيامة)A/ لأبن المش (، ١٨٨)n/ الدقاتق كز شرح الرائق البحر )٥( 
اللأنه مسالم؛ عبد ولا بمصحف لكافر الوصية تصح راولأ ه(ت  ١٣)a/ المعني في قيامة ابن قال )٦( 

منه®.بيعهما ولا له، هبتهما يجوز 

أيديهمفي وقوعه حيف إذا العدو أرض إلى بالخصحف المسافرة لرتحرم النووي؛ قال )٧( 
(.١٩١)صى التبيان المشهور® 
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ناللهرقل. أرسل عندما ه الني عن ست لما للإسلام؛ لدعوتهم للكفار 
القرآنمن أوان فيه الحرب دار إلى الكتاب نرمل أن 1س ءولأ الخرشي: 

الإسلأما^١،.إلى ندعوهم؛ان.لك والأحاديث 
لا؟أو منها الكافر تمكين فيحرم بالقرآن تلحق فهل التفسير كتب أما ~ ٣ 

سيمتلكالذي الكافر حال نقم أن ؤيمكن الحال. باختلاف الحكم يختلف 
إلى:التفسير كتاب 

وعدمعداوته لنا تفلهر كأن بأذى، يمسها أن من منه نأمن ألا الأولى• الحالة 
إسلامه.في رحائتا 

التفيركتب من الكافر تمكين تحريم فى الفقهاء بين حلاف لا الحالة هده وفى 
والممحف،العبد، بح فى ®الخلاف النووي: نال . بالمصحفح تلحق وأنها 

تال. حلاف® بلا حرام أنه ،ع العشو، صحة فى هو إنما والفقه، والحديث،، 
،.سبحانه®١ الله عظم ما وتصغيرهم استهنانهم من يخشى ®لما حبيبا: ابن 

والءنابلةّ.والمالكيةرأ،والثافعيةلص، الءنفيةلْ،، مذهب وهو 

(.١١٥)T/ للخرض مخصرخليل شرح ، ر١ 
جتؤ،الله رسول حدث من شيئا أو مصحئا، اشترى ولو ت وقال ( ١١ fyللنووي)الطالبتن روصة ( ٢١

آثارفيها التي الفقه وكتب ت المحراقيون تال القولين. على •' ونيل • يملك لا بأنه القش، •' فالمذهب 
لهاعمانمس>فافى>دا.اللف، 

(.٥٤٦^جو١لإلكيلسصرخليل)؛/(. ١١الطالين)٣; )٣(روضة 
(.٤٠٥الهام بن ١لمليرمممال فتح )٥( 
الحديثيكتب الغر تحريم وينبغي ت العدوى تال ( ١١٥)y/ للخرثي خليل مختصر شرح )٦( 

ال)و(ت فيه وحاء ( ١٥٢خليل)v/ مختصر شرح الجليل مح • كثيرة آدات على لاشتماله كالخارى 
كالقرآنالحديث كتب أن والظاهر الكفار. يلاد أى )لأرضهم( المصحف أى يه( حرم)سفر 
مه®.كثير على لاشتمالها 

(.١١الخلب)y/ الكتب - الطالض روضة )٧( 
ولاالله رسول حديث ولا ٠ مصحفّا شراء من تمكينه يجوز *ولا ت وقال ( ٢٥١ f^yالمغنى))٨( 

=المكتوب الثياب بيعهم أحمد وكره ابتداله، يتضمن ذلك لأن باطل؛ فالشراء فعل، فإن فقه، 

—٤٥٠ —



تمليكجواز عدم وبالأور العدو ينالها أن حثي إذا بها الفر يجوز فلا وعليه 
والترجمة.التفسير لكتب اعاقر 

السترإلى معزوا المحيط في ذكره كل-لك، أيثا الفقه وكب ١١الهمام! ابن قال 
١^١^١،.الحديث فكب الكير 

رجاسامع عداوته لما تفلهر لا كمن بأذى إصابتها عدم منه نامن أن الثانة! الحالة 
إسلامه.فى 

المفاميركتب دفع تحريم اللام عيد ين العز علق وقد تهاليكه، يجوز ضنا 
كتبولا المفاسير ولا المصاحف تدفع لا ١١فقال! الإسلام رجاء على للكفار 

الباحثينبعض ذلك إلى ذهب وند ،، إسلامه١١ل يرجى لا كافر إلى الحديث 
وغيراإسلامه يرجى من بض مريقهم في الفقهاء بكلام يتأنى أن ؤيمآكن 

رجيإذا القرأن تعليمهم ءاؤيجوز المؤوي! تال للقرأن. الخافر تعليم جواز في 
النبيأحادث تعليم في القول وكدا استخفاضم، حيفا إذا يجوز ولا إسلامهم، 

علىالتعليم ؤيمنعه إسلامه يرج لم إن القرآن تعليمه يجوز ولا . .الفقه.وه 
أعلم®والله — الأصح على تعليمه جاز رجي، ؤإن الأصح، 

تعار•.الله ذكر أوها ء =
ْ-أ(.)ا(كحاكل.سوكمالينالهدم)آا/ 

(.)٩٣رقم المالة ( ٦٧)ص السائم مد بن للعز )٢( 
صاحالعصر، هن.ا ني الأسلاب الدولأ ني المحاب باهل اختلاطا ص ازثئث القنب القفاا )٣( 

.(TYT_)_U1

لايمغأصحابنا أنال ت الزوي قال ٠ م4 إمحلأ رجاء مع ولو المغ في الحكم أطلق العلماء بعض أن إلا ( ٤ )
يجرلم إسلامه يرج لم إن ينفلر القرآن تعليمه يجوز وهل المصحف، من ويمنع القرآن سماع الكافر 

يجدزلا دالثار • وغثرْ الغوى ودجحه حسن القاصي نطع ربه الوجهض أصح في جاز ;جي وإن 
بحالتعليمه يجوز لا معاندا رآْ وحيث الغوي: فال إسلامه رجي يإن ، المصحفبيعه يجوز لا كما 

شرحالمجموع يمنع• أصحهما وغيرهما والروياني المتور حكاهما وجهان فيه التعليم يمنع وهل 
(.٧١الهنؤب>آ/ 

••ه(ّ)U/ الهنالبين روضة )ْ( 

-٤٥١-



الهمام;ابن هال منهم، الأمن عند العدو لبلاد بالقرآن الفر جواز في وكدا 
فيخرجمظنته هو بما فيتاط نيله مخافة كانت لما المنصوصة العلة أن علمت راوأنت 
الباعثللحفظ والتشمر الاهتمام ْع نادر والسقوط والنسيان العظيم، الجيش 

فيبعدلتعاهدْ فياحده القرآن يان نيخاف ممن إلا يكون لا حمله أن وذلك عليه، 
منه((را،.ذلك 

الترجتح:
منزلتهتنزل ولا قرانا، تعتبر لا القرآن ترحمة كت—، أن أعلم;هو والله ~ الراجح 

لغيرإهداؤها فيجوز ذللث، وعلى التفسير بكتبا شبيهة هي ؤإنما ، الوجوه جمح من 
دسيهء لأيذرد ألئ»ا0 ثدا إة • تعالى قوله لعموم إسلامه رجاء عند الملم 

ابنالشيح أنى؛دللثج وقد ولوآية((رأ،، عي #بلغوا وقوله.5: [، ١٩،؛ ١١١]١^٢: 
^٣،.؛از 

(.٤٥٠)ه/ ١^١^ رح العناية وانظرت (، ٤٠٥/ ١٢)الهمام ن لكمال اكدض فتح )١( 
*تخريجه سبق ، ٢ ر 

كتبيعفى أو التفسر كتب يعفن يعطى أن ماح *ولا • قال حيث ( ٣٧٣)٦/ باز ابن فتاوى مجمؤع )٣( 
.؛ ١١٣٠^^القرآن معاني تراحم يعفن أر يدلك انتفاعه رجي إذا الحديث 

-٤٥٢ -







الدعوية:الوسائل مريق — ب

الل'عوْللتبلح الداعية بها يتعين التي الأمور هي 
والأساليب:الوسائل بجن المرق - ج 

والأساليب.الوسائل بين الدعوة مجال في المعاصرين الباحثين يعفى رايفرق 
الِتتنوعةالدعوية والتهلييقات الممارسات مجموعة هو ت عندهم فالأملوب 

للمفمونالناهلة الأداة هي والوسيلة! والأحوال. الفلروف بتغير والمتغيرة 
والأسالوباال٢،.

العواتقؤإزالة التبلخ مباثرة بكيفية يتصل الذي ررالحلم ت إذن فالأساليب 
ئ((>م,

حيث؛ ه وكثرتها لثتوعها نفلرا صعبا؛ الدعوية الأساليب حصر كان لأولهدا 
الدواءومعرفة المدعوين في الداء تثخيمى على الناححة الدعوة أساليب ®تقوم 

الداءرؤية من المدعوين تمع التي الشبهات ؤإزاحة ذلك، على والتأكيد 
تعهدثم تركه، من وترهيبهم الدواء استعمال في وترغيبهم به، والإحساس 
.القديم٠ دائهم صد المناعة لهم لتحصل والتطيم بالتربية متهم المستجيبين 

وأولوياتها.الدعوة أصول انيا: ث. 
مجتمعوس عصر س تتغير وهل الدعرة أولويات عن عشمتن ابن الشيخ مثل 
تقومأن ؤإلى الرسول. بعثة مند الإسلامية الدعوة أن شك »لأ فاجاب: لأخر؟ 
بعضتكون قد لكن الزمان، بتغير تتغير لا واحدة وأصولها أولوياتها الساءة 

الفلرإلى الداعية فيعمي ينقصها، أو ينقضها ما فيها وليس قوم عند محققة الأصول 

(.٤١١)صر زيل.ان الكريم عيد للدكتور الدعوْ أصول ا )١ 
(.*١٩الدعو؛)ص المعالقة الفقهية الأذكام )٢( 
(.٤١١)صن زيدان ازكريم عبد للدكتور الدعوة أصول )٣( 
(.١٩)صن المعاصرة الإصالآهسة الدعوة أساليب )٤( 
(.٤٢٠)صن زيدان عبدالكريم للدكتور الدعوْ أصول )٥( 

—٤٥٥ —



الدعوةفي الأصول باعتار لكن مقصرين، يدعوهم من مها يكون أحرى أمور ش
تاليمن أهل إلى حنن.ذ جل بن لمعاذ ه يقوله أبدا، تمر لا الإسلام إلى 

اليالدعرة أصول هذْ ، ١١٠الله...إلا إله لا أن فهادة إله تدعومم ما أول ءفلكن 
تيؤمساامين قوما ندعو كا إذا لآكن كافرين، قوتا ندعو كنا إذا هكذ.ا نرتبها أن يجب 
بعدمما إلى دعوناهم ينقضوه، أو ينقصوْ ولم التوحيل. وهو الأول الأصل عرفوا 

الحديثا؛هن.ا من بين هو كما 

الدعوة.ووسائل أساليب مصادر ذالئا: جء 
وهي:ممادر، ووسائلها الدعوة لأمالب 

الص.- ١ 

الو>اساثلعلى تثتمل اش والأحاديث الأيات هي فكم ستة، أو قرانا كان مواء 
ونقديبهم لتأمى أنساته عن ممابه في الله قصها الش القصص هي وكم ل الدعوية، 

٠، ١٣١١ ١ ؟1< ألأنف لأول عتْ ؤ، َكى ت تعالى قال بهديهم 
١،٤١اكجارب- ٢ 

تجاربوللداعية الناس، هع يعمل لمن متما لا ان، للأنجيد معلم والتجربة 
لوسائلوالممليق الناس، ْع المساسر عمله حصيلة هي الدعوة مجال في كثيرة 

»إنالحديث،: ففي ةكنارها، عدم يوجب مما صلاحيتها عدم يفلهر قد الدعوة 
مرتضءأْ،.جحر من يلدغ لا الموم، 

الميمال )عندما موسى قاله ما بمتائجهات والسل التجربة اعمار ءر يدل ومءا 

٠تخريجه مبق ا ١ م 

(.٥١)ص الإسلامية والجماعات الدعوة حول العلماء فتاوى )٢( 
(.٤١٣)صن زيدان الكريم عبد للدكتور الدعوة أصول •' ينفلر )٣( 
السابق.المرُ؟ع )٤، 
كابوسالم (، ٦١٣٣عرين.يرنم)جحر عن المومحن يليخ لا باب الأدب، كتاب: الخارق رواه )ه( 

(.٢٩٩٨)الزس.محنم 

—٤٥٦ —





المقاصد؛ارا،.من رنة أخفص أنها غير وتحليل، تحريم 
الوسائلررأن وهي ناعية نعرف أن اريجب ت العثيمين محمد الشخ فضيلة ؤيقول 

المقصد،أحكام لها الوسيلة ®أن العالم أهل عند مقرر هو كما ، المقاصد٠ يحب 
كاسن،إذا وأما فيها، خير فلا محرمة كانت فإن محرمة، الوسيلة هدْ تكن لم ما 

بها*لبأس لا فإنه مرعا مقصودة ثمرة إلى توصل وكانت مباحة، 
فيعيي الالرحمن عبد الشخ تال )التوابع(، في يقال الوسائل في يقال وما 

تمتفلومته 

ليزوائدالحكم بهذا واحكم اصد مقكالالأمور ائل و،
إليها؛ووسائل مثلا. كالصلاة مقاصد، ت ثلاثة *الأسياء ت سرحه في وقال 

ذكرناوقد . منه حرج الذي محله إلى كرحوعه لها؛ ومتممات والمشي. كالوضوء 
أحكامها؛تعش للأعمال المتممات فكدلك المقاصد، أحكام نملى الوسائل أن 

عبادةفي فهو للعبادة محله من يخرج حين من فإنه والجهاد؛ الصلاة من كالرحؤع 

فيداخلة الوسائل، معنى إلى راجعة حقيقتها في التوابع المتممات وهذه 
فيمشاحة ولا المقصود، حصول بعد واقعة أنها إلا وحقيقتها دائرتها 

،.الأصهللأح١٤
توقيمية؟الدعوة وسائل هل امسا: خ@ 

وقؤعإلى وصلت، بل علمية، نزاعات الدعوية الأوساؤل بعض في حصل 
كانتؤإن الهلرح، في حديدة مسألة يب، بالأحيان بعض في والشقاق الخلاف 

توقيفية(؟اثمءوة وسائل )هل وهي• المضمون في قديمة 
يعدإلا المباثرة للإجابة قابل غير ءانم أنه نجل" الوال هل"ا في التأمل وعند 

(.٩٩)ص الإّلأب اكمة )أ((. ٣٣)T/ الفروق )؛(
(.٣٤)ص العيي ناصر ين ارحمن ب- للشخ الفقهية، القواعد ش رسالة )٣( 

(.٢٨)ص الإملامية الشرسة في الوائل نواعد ينفرن ( ٤١

—٤٥٨ —



وتمحيص.تفصيل 

فيهاوألفت بل المسألة، في الخلاف حصل والتمحيمى التفصيل عدم وبسبب 
تيلي ما بيان من يد لا المسالة ولتوصيح والردود. ائل الري

الدعوْلا/بوسائل المراد توضيح ولا: أه 
وبيانالخالية، والومائل البادية الوسائل تشمل عامة كلمة الدعوة فوسائل 

وسيلةمثلا فالصلاة وسيلة؛ يكون وقد مقصدا يكون قد الواحد الفعل أن ذلك، 
إليهاالعي يكون بحيث آخر جانب، من منمي وهي إله، والتقرب الله لعبادة 
الوسائل.من يعد إليها والعي الصلاة من فكل هذا وعلى • إليها وسيلة 
)توقمة(.ب الراد توضيح انتا: قه 

معنيازأبه يراد )التوقيف،( ولففل 
كانسواء مهللئا، الدليل بإقامة الحكم على لما الضع توقيف، الأول المعنى 

الوسائل.على تطيقها في الفقيه يجتهد قاعدة أو خاصا أو عاما نصا الدليل 
جوازعلى يدل الدي الخاص النص يرد حتى الفعل عن التوقف اك١نيت المعنى 
ذلك،.في مدخل الاجتهاد أو للقياس يكون ولا الوسيلة، 

النزاع:ْحل حرير ته 
لأنالشؤع؛ جهة من يوخد الدعرة وسائل حكم أن الخلماء بين خلاف لا أولا: 
\^.oUالأيت ]الأم: إلا ألُأ تعالى: قال تعالى، الله حق من التشريع 
حكمهايعرف أن بعد إلا للدعوق وسيلة يستنخدم أن له يجوز لا الداعية أن ثانظ: 

دونالخمل مباثرة يجوز لا لأنه الخاصة؛ أو الخامة النصوص س سواء الشرعي، 
.، ل الشرعي حكمه معرفة 

(.٠٣٢ الامادمية)ص الشريعة في الوصائل قواعد ت يتفلر )١( 
ابق.ايالرجع )٢( 
(.٣٢•الإصلأمة)ص الشريعة في الوصائل نوص يفلر: )٢( 
السابق.المرجع )٤( 

-٤٥٩ -



يحكممنفسطة تكون أن يجب الدعوة ومحائل جمح أن يي حلاف لا ثالئات 
المحرمةأالوسائل استخدام يجوز فلا وعليه ، الشمع 

،•نرعيزل على الدعوة وسائل أن رابئات 
نوقمة.أنها ش حلاف لا وهذه انمادات: جس س ومائل ~ أ 

نوعين:على وهذه الحادات: جس س وّالل ب: 

وأنهاجوازها، قي حلاف لا وهذه لغيره: ناقلا يكون ما الأول• ايوع تا 
بهيفعل وما لالالءوة، وميالة ليس ذاته حد فى ارفإته كالثريهل وذلك توقيفية، ت، لي
فيه،المسجلة للمادْ حاففل أو ناقل هو ؤإنما فيه، شيء لا أجوف كان إذا 

شرعية؛١وسيلة وهو رالكلأم( فيه المجلة المائة إذن فالوسيلة 
الاجتماعيالتواصل ائل ووسوالإنترنت، والغاكى الميكرفون في يقال وهكذا 
.وغيرهاالفضائية والقنوات، 

العقولقبيل من لأنه معلومة؛ يكيفية يتقيد لا كما 'ُوالتبلخ الشاطئ• قال 
الوكاوللئ، وغيرها، والكتابة والتلقين الحفظ من أمكن شيء بأي فيصح المعنى، 

الأصلعلى يعل■ لم إذا أحرى، دون بكتفيه دالزخ التحريف عن حففله يتمني 
المالح((لاللف عليه أجمع ولدللئ، الصحف، كمسألة ؛الإ؛هلال؛ 

يرىمن عند كالتمثيل ه؛ نففى وهوحائز لغيرْ بنائل ليس ما الثاني؛ المع يا 
والإنشاد.الدعوة غير فى جوازه 

السابق.المرحع )١( 
توقيفيةالدعوة وماتل آن آجل من ليس الدعوة، في التصوير استخدام بتحريم الداتمة اللجنة أقتت ( ٢ ) 

(.٧٠٣را/ ١ — الدائمة اللجنة فتاوى انفلرت محرم، التصوير أن أجل من ولكن 
.( ٠٣٢ )ص الإسلامية الشريعة في الوسائل فواعد I ينظر )٣( 
(.٩٢)ص توفيقية الدعوة وصائل أن عر القوتة الحجج رإآ 
(.٢٣٨و1شاطي)ا/ الاعتصام )٥( 

-٤



صورتان:له النوع وهذا 

الدين؛في الابتداع من وهو لله، اكمد وجه على يعمل أن الأودت لمورم ا٠ 
تيمية:ابن الإسلام شيخ ئال لله، وقربة عيادة أنه ؤيعممد بالشيد يدعو كمن 

أوواجبات اتخذت إذا فآما ياحان، جعلت، إذا ياحة تكون إنما المياحات ٠٠
الواجباتمن ليس ما وجعل الله، يشرعه لم دينا ذللث، كان متحبات 

حرمهما إلا حرام فلا منها، المحرمات من ليي ما جعل بمنزلة منها والمستحبات 
لمدينا شمع لن القرآن في الله ذم عفلم ولهذا الله، شرعه ما إلا دين ولا الله، 
فكيف،المباحان في هذا كان فإذا بتحريمه، الله يأذن لم ما حرم ولن به الله يأذن 

١٠٠إ الحرمات؟ أو بالكروهات 
بهيرجو ولا عمله صالح من يعده لا واللهو لنمب، المماع حضر من ارولهذا 

كانعنه نهي ؤإذا ديئا يتخذه فإنه تعالى الله إلى ٠^^، أنه ^، نعله من وأما الثواب، 
•تركه إذا تعالى الله من نصيبه وحرم الله عن انقءني قد أنه ورأى دينه عن نهى كمن 

اتخاذإن ت الملمين أئمة من أحد يقول ولا المسلمين ءالاء باتفاق ضلال فهؤلاء 
تعالىالله إلى وطريئا دينا هذا جعل من بل باح، أمر تعالى الله إن، وًلريما دينا هذا 
عليهوتكالم العمل فناهر إلى نفلر ومن * الملمين لإجماع مخالف، مفتر صال فهو 
•، علم*ل بلا الدين في متكلما جاهلا كان ونيته العامل فعل إلى ينفلر ولم 

لله.اكعبد وجه غير على يعمل أن الئانية: لصورة ا■ 
إذاالله إلى الدعرة في كوسيلة استعمالها جوار في العالخاء احتلم، الصورة وهذه 

قولين:على والإنشاد، التمثيل في الحال هو كما مصالحة، فيها أن الداعية علم 
نصمن يد فلا وعليه توقيعية، الدعوة وسائل لأن يجوز لا أنه الأول: لقول ا~ 

دعوية.وسيلة لكل حاحس 

عدمبئرمحل مهللوب،، الدين حارمة إلى يودى ما ررفإن نيد: أبو بكر الشخ قال 
توقيعيةالله إلى والدعرة [، ٦٤الآ،ت لم:م: مناه ظن ،0 ؤ، والابتداع، الإحدايث، 

(.٦٣٣\/ السابق)١ الرجع )٢( (. ٤٥• ١; الفتاوى)١ مجموع )١( 



محادثة،تعبدية وسلة وهذه الغاية، تبررها لا والومسلة وغايتها، وسلتها ني 
ابتداء«لا،.الرد بيلها ف

أدلهآرم
.مقدمات؛ثلاث على مبتى وهو الأول؛ الدليل 

.٣[ ثقإ أمخنى ' نعالك، نال الدين، أكمل قد الله أن ~ ١ 
»ماملم«: صمح  ١١ففي شمّ، كل عن ونهمح، حير يكل أمر . النم، أن - ٢ 
.، ٣١٠بملمه...ما خٍر على أمص يدل أن عليه حفا كان إلا نيا الله بمث 

عنونهى يها، العبال سعادة وعلق رسوله ءلاءة علينا أوجب، الله أن ~ ٣ 
١عليها العبد شقاوة ورتبا معصيته 

أوبالقول سواء الدعوة وماتل لأمته ثن ه الّي، بأن نقي فإننا همدا تقرر ءافإدا 
ومحاتلؤيلخ ذلك ونحو الحاجة شاء آداي؛ ه يثن كتفا إذ يهما؛ أو بالفعل 
بها((ل؛،.إلا للإسلام قيام لا التي الدعوة 

بملريقيكون قد بل الخاص، النص في ينحصر لا ه الني بيان إن المتاهشة: 
الكاليةلْ،ّالقواعد على والإحالة العموم 

الدين.في الابتداع ذم على الدالة النصوص ص: الدليل 
لأنهاالوسائل؛ من الصورة هده على بها الأّتاولأل يصح لا إنه المعايشة؛ 

فيهاالقربة باعتماد كعثادة تستخدم ولم ذاتها في، بمائة ليت 

•٠(.اسل)ص )ا(حكم 
(٥٦)ءس ترنيمة الدعرة وماثل أن على القرية الحجج ينظر'  ٢٢^

الإ>ة.يرتم)أأحا(.ملم.كتاب: رواه )٣( 
(.٥٦)ص نوتيمية الدعرة وسائل أن على القرية الحجج ، ٤١

(.٣٣٤)ص الاصلامية الشرعة في الوسائل قواعد ينفلرت )٥، 
السابق.المرجع )٦( 
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،.والأمتجاة١١التأثير إلى لهم وأدعى الناس لهم إلى أقرب كانت 
عليها،وص متم غير مصالحية بوسائل أحدوا هك الصحابة أن الثالث؛ الدلل 

•، الدواؤيزل وتدؤين المصحف، جمع ذلك: وس 
عليهيلزم الومانل هذْ مشروعية بعدم القول أن وهو العقل، من الرابع• الدلتل 

فىأثرها وتقليمي عليها والتضييق وتعوقها الإسلامية الدعوة حصار 
الساتلآ/

بالجواز.القائل الثاني القول هو والله والراجح لترجح: ا■ 
لأمرين؛وذلك محصورة غير الدعوق وسائل فإن القول هدا وعلى 
الالناس ومصالح الناص، بمصالح مرتبهلة الوسائل هذه أن الأول؛ الأمر 
اكاهي؛؛،.بعدم أولى فالوماتل ثناص، 
الفلروفباختلاف اتتغير وهي الصالح، س الوسائل أن الثاني؛؛ الأمر 

الحصرلهدا لزوم ولا مقدما، حصرها يمكن فلا ولهذا والأزمان، والأحوال 
للمالحةاالْ،.رعايته على دل قد الثارع دام ما 
الدعوة.وسائل ضوابط ادسا؛ س. 

جهةس إما جهتين؛ س ينشأ المجتمع ض ال والفالحياة فى الخلل اءإن 
تحقيقإلمح، بها يتوسلون التي أعمالهم جهة س ؤإما وغاياتهم، الناس مقاصد 

الارباال٦،.
النظربقي ~ الحق إلى الناس دعوة وهو ، شريف الواعية مقصد أن علمنا ؤإذا 

سسليمة هي وهل القصد، هذا تحقيق سيل هم، ستخدمها التي، الوسائل هم، 

)صتماس.الأصلاب في الوسائل قواعد يطر: )١( 
ازبج،),^nr(.الرجع )٣( )٢(، 
.\( )_UYالإسلامية الشريعة ر الوسائل تواعد )٤( 

(.)ص١٤٢الفقه أصول في الوجيز )٥( 
١(.)_U* الإسلامية الشريعة في الوصائل تواعد )٦( 
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صوابطوضع من بد لا الخلل من سليمة الوسائل هد0 نجعل أن أجل ومن 
؛ومنها ائل الوسهذه تضعل 

إذنمواء بها، مأذوئا الوميالة تكون أن ت بمعنى الإذن ،ت الأول؛ لضابط اه 
وهوكالمياح، عامة قاعدة تهحت بدحولها أو عليها متصوصا جاءت ت أي تنصيمس 

يجوزلا مرعية غير وسيلة فكل الشرعية، التكليفية الخمسة الأحكام أحد 
تلأمرين وذللثا ٠ كيير نل بثها بحممل ولو حتى استخدامها 

الكثرة.لا الصحة هو المثول معيار أن ~ ١ 

بصلاحاهتمامه يكون ؤإتما بقالته، أو المتجيب يكثرة يغتر لا أن الداعية فعلى 
همحمد ؤلريقة على لكونها وهدى، بصيرة على ويكونها دعوته 

الوسيلة؛؛،.تبرر لا الغاية أن - ٢ 
يمهمأن يتبغي فلا بالنية، موضعها عن تتغير لا المعاصي  ١١ت الغزالي قال 

تنهليطالمعصية أن فيفلن بالنيات(( الأعمال رأإنما ،لجو; قوله عموم من ذللث، الجاهل 
مالمن فقيرا يهلعم أو غيره، لقاو_إ مراعاة اثا إنيغتاب، كالذي بالنية؛ ءلاءة 
كلهفهذا الخير؛ وقصل.ْ حرام يمال ر؛اةلا أو مجدا أو مدرسة يبني أو غيره، 
الخيرقصده بل ومعصية، وعدوائا ظلما كونه عن إحراجه في توثر لا والنية جهل 

مثالشؤع مقتضى حلاف، على بالشر 
واختيارالمقام، مناسبة ذللث، ؤيشمل المصلحة، وحوي ،ت الةانى١ لضابط اه 

،*١١١رص الإسلامية الشريعة في الوسائل قواعد ينفلر الوسائل، في الخالل مظاهر على للإمحللاع ( ١ ) 
•٦( )ص الدعوة وسائل من )٢( 
٨(.)ص الله إل الدعوة في الشرعية الضوابط )٣( 

وما٢( ٩ ٠ )ص مئة لاماي ا الشريعة في الرسائل قواعد ينظر الوسيلة( تبرر )الغاية نظرية عر للرد ( ٤ ) 
(.١٢)صى الخيري العمل تنمية في وأثرها الوسائل وقواعد بعدها، 

٦(.)ص الدعوة وسائل من )٦( (. ٣٦٨)t/ الدن علوم إحياء )٥( 
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هيوإلغ.ا-

(^١،.التحصيل 
بغيرهاومقارنتها تنفيذها يعد الدعوية الوسيلة لدراسة يحتاج الحقيقة في وهدا 

الأقوى.الوسيلة تعرف لكي 
فإنالفتيات، فئة محي انتثر قد معين منكر من يحدر أن الدعوة مكتب أراد فإذا 

فيمحاصرة إقامة أو شريط، على ابقة كمالبرنامج هدا لتنفيذ وسائل عدة لديه 
أييحدد والذي ذللثج، وغير الأسواق في ملصقات وصع أو المدارس، داحل 

البرنامج.إقامة بعد ستراها التي المخرجات أولى الوسائل 
وباقيوالمنة، بالكتاب الدعوة هو الأصل يكون أن الخاص: لمحاط اه 

تابعة.الوسائل 

فإنه، رسوله وسنة الله كتاب به يدعى ما أحسن ررإن عثيمين: ابن المخ قال 
زبمآتن ثنهلة ،٣ فد آلثاس وكأ؛ا للشرة واعظ أعظم هو . الله كتاب 
الإنسانتمكن فإذا ، [ ٥٧الأيت ]قوض■ ه *ؤنوابيّآن ديجمذ محبمدكا آلهتبمدؤر ق ,لما ؤثماء 

اللهبكتاب أي وسسلة، حير هده أن شك فلا الوصيلة بهده موعظته تكون أن من 
فلاالله أباحه مما وسائل أحياثا ذلك إلى يضيف أن رأى ؤإذا ، رسوله وسه 
أوكالكدب محرم شيء على الوسائل هذه تشمل ألا بشرط ولكن ، بهيا بأس 

أحلمن أحيايا الوسائل هد0 من بشيء أحد إدا أته المهم . . الكافر. دور تمثيل 
منهاالإكثار أما بأنا. به أرى فلا محرم شيء على هدا يشتمل ولم التأليف 
وسنةالله بكتاب الدعوة عن والإعراصن الله إلى للدعوة الوسيلة هي وجعلها 
أرىبل ذلك أرى فلا الوسائل هذه بمثل إلا المدعو يتأثر لا بحيث الله رسول 

اللهإلى بالدعوة يتعلق فيما والسنة الكتاب عير إلى الناس نوحيه لأن محرم؛ أنه 
ّ، منكر١٠ل أمر 

٠المدعوين أحوال مراعاة المادس: الضابط تا 

لفلروفحاصعة الله إلى الدعوة في ائل الوساتخاذ في القاعدة بأن وذللث، 

•٣( ٠ )صن المجتمع في وأثره الدعاة تعاون )٢( (. ١٤)ص\، عاشور لأبن الشريعة مقاصد ( ١ \ 
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المناسةالوسلة يستحيم أن الداعية فعلى . والزمانية المكانية والداعية الدعوة 
ؤيرىوسيلة، هذا أن نرى رروقد ٠ عثيمين ابن قال الناس، عليها يختلف لا التيي 

يستعملأن الله إلى الدعوة فى للأنسان يتيض ولهذا بوسيلة، ليس أنه عيرنا 
الحلافقيه بما الله إلى دعوته تخدش لا حتى ، عليها الناس يتفق الش الوسيلة 

•بينالاس«لأ، 
 Qالدعوية.الوسائل تهمحديد ابعا: س

®ولثنمالحا، أي الوسائل ش التجديد أصح الفلروف وتغير الزمان تساؤع مع 
تتغيرلا الأشياء إن إذ الماصية؛ العصور ش الموقف سيد التي الاستقرار كان 

ينعملا أصح اليوم مجتمع لكن التفكير، عن الصالح البديل التكرار فكان كثيرا 
مماالاجتماعية، والطموحات التقنية تغديه الذي التغير معدل بب ييالأستقرار 

بكثير،،قل من أكثر سيكون التفكير استخدام أن بمي 
عنورثناه كما حامدا حامدا راكدا الدعوة أسلوب إلقاء الجريمة لأقمن ولهدا 

إزاءناجعا فعالا يجعله بما وتهلعيمه، تعديله عناء نتجشم أن دون من سلمتا أجيال 
جاب((ل؛،.كل من تحاصره الي الخهليرة التحديات 

ليستأنها بحجة الصيفية المراكز وجود أنكر من على وهويرد عثيمين ابن قال 
يجبالاعتراض: بهيا اعترض الذي الأخ لهدا أقول ررؤإني و.-' الهي زة من 
سطحيايكون وألا منازب، الأمور ينزل وأن ووعي، إدراك الإنسان عند يكون أن 

الذيما ؤينفلر الأمور، أغوار يسبر واعيا إنسانا يكون ل قوفح، الفوق من يرى 
الشاملةالواسعة العريضة والقاعدة الأفعال، على والمفاسد المصالح من يترتب 

المراكزأست، فقد المفاسد، ودير المصالح جلث، ■ هم،إنما الإسلامية للسريعة 
الصيفية:المراكز لرواد قلتا لو أننا في يشك، أحد ولا المفاسد، ودهعر بالممالح 

(.الإسلامية)ص٩٩الصحوة )٢( (. ١٥٣الني)ص دعوة في التدرج را( 
(.١٧)ص الدءوتم، العمل للتهوض •قدمات ينفر؛ )٣، 
)وسخ(,JجاJيالها ووجوب الغرب في الإسلامية الدعوة فقه )٤( 
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الرابعالفصل ح؛. 

.٠ . الثيء هدا تحملون لا العامة حش ، هدا الناس تحمل لما الماحي إر ائتوا 
الدينأن واعلم الأمر، في فكر الاعتراض: هدا اعترض الذي للأخ فتقول 

تشتمللم ما كانت أيتما يالممالح يأتي وأنه عقلك، من وأومع فكرك، من أومع 
يدلا ~ العلم محللة «ع ميماولا ~ وأكرر . . فتمع. غالبة أو مساؤية مضار على 

يذلاهرهاالأمور يأحد وألا عميق، وتمكيرْ واسع ذهنه العلم محنالب يكون أن 
يمغوألا الخلق، إصلاح من إليه ترمي وما الشريعة مقاصد يتفلر وأن ومطحيتها، 

.نعها٠ ٠Jالثميع ورد إذا إلا أكبر، لمفسدة درءا يكون ما أو صلاحا يكون ما 
الالدعوية الأفكار من ®كثيرا لأن يتوففج؛ ألا ينبغي الوصاتل ش والتجديد 

ولهذا. أينانجاحها حالة فى ؤإنما شل، إحقاقها حالة فى صلاحيتها تنتهي 
عندماوأهميتها وظيفتها تفقد الأفكار لأن مهم؛ أمجر وتجديال.ها الأفكار فتغر 

منهاالغرض يتحقق 

الأساليم-،في كدللث، يكون وأن بد لا الوسائل في يكون أن ينبغي كما والتجديد 
الإمكانات،نقمي من لست، الدعوة مكاتّت، مشكلة لأن الوسائل؛ بها تخال.م ناش 
تللث،تستخدم الير والهلرق الأساليب في مشكلتها تكمن ؤإنما الوسائل، ولا 

فكريةناعية على تعتمن. لم الأّاليج، تللث، إن حيث، والوسائل؛ الإمكانات 
وتعيينالداء تشخيص حلال من والأستهلبايب، للعلاج واصحة حهلة ترسم صحيحة 

الفكرمجن كثير مع والوسائل الإمكانات من ®قليلا فان ولهذا الأمثل. الأسلوب، 
الأشياءأكداس من والنفع بالخير الأمة على أعود — اكفليمية والفاعلية والتخهليهد 

واوهْالأن\م.

وبرامجحهلئنا الدعوة مكاتتإ وبرامج حهلهل سيجعل الذي هو والتجاا٠يل. 
التجديدفي لأن فيها؛ المبذول والوقت، الجهل. ح نتائجها تتكافأ يحين، اقتصادية 

(.١٨أ/ ١ ) عشمين لأبن المفتوح الباب لقاء ا ١ ر 
(.١٤)صى الدعوي بالعمل للنهوض مقدمات ت ينظر ( ٢ ) 

■( ١٧)الدعوي بالعمل للنهوض مهدمات )٣( 
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،.\ذدءو\ حقول من حقل كل في والخيارات البدائل لإيجاد الفكر استعمال 
ثانتا؛مصالحنا إلى ثم مثادتتا إلى أولا نتحاكم وتنميها الوسائل نملور إذ ونحن 

فيبالغ صرر ذو ~ متعللقات من لدينا ما كل على المعاصرة إصغاء ®محاولة لأن 
وبتانامنفلوماتنا صفاء وعلى الريادة استحقاقنا على والبعيد القريب المدى 

الخميقة\ى.

)ص\آ(.السابق المرجع )٢( انض)صها(. المرجع ]١( 

-٤٧٠ -



الدعوة

مهيد.ت. 

والمجم|مات،الأفراد حياة في الفراغ وفت بظاهرة الحاصر العصر تميز لمد 
الترؤيحيةالوسائل في وتطور تزايد الظاهرة هذه وصاحب 

يذهبترى وعدم الوقت من الأنمفاع على الإسلام حرص من الرغم ®وعلى 
والأنساط(\آ،،والسعة الراحة من حقها النفس إعطاء على أكد فإنه سدى، 

،.الحك٠ة«١٣ي أنه شك لا الماحة انمة من حفلها الض وءاعطا، 

الرفيع.تعريف أولا: 

الشالضارة غير محل النشا ®أوحه منها؛ متقاربة، كثيرة ؛تعاؤيقح الترفيه عرفح 
تحقيقبغرض الفراغ، أوهامحت، في طوعا الجماعة أو الفرد بها يقوم أن يمكن 

الإ%ميةاالا،.والميادئ القيم ضوء في الإنسانية للنفس والأسترحاء التوازن 
إلىتشير وكلها والتسلية، الترؤيح مصطلح الترفيه مصهللح من يقرب، ومما 

الهموممن وتخليصها النفس عن التنفيس إلى الإثارة ففيها متقاربة، معان 
الثقيلء والعب، الجدية عن بها والابتعاد 

للرفيه.الشرعي التأصيل ثانيا: 

الشرعيإطاره في أنه طالما ومهللوب، بل مشرؤع أمر الإسلأم في الترؤيح ١١إن 

١،رص' المايق المرجع  ٢٢))صْ(. الفر١غ رأر؛ات الترويح )١( 
الصب.الرام صن 1جام ني ( ١٣١)Y/ عشمن لأبن اسرح \و\ب لقاء )٣( 
.وتفصيل()_UT( تأصل الض عن )الترويح ملن،عن روح يفلر: )٤( 
.)_AT( السابق المرمع )٥( 
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الطسعيحجمه عن الترؤج. أي . تخرجه لا الي الشمع، بحدود المنضط السليم 
يتصادمأن يتصور ولا الفطرة، دين فالإسلام البشرية، النمي حاحايتخ قائمة ثي 
ومن، السوية،؛ حالتها في البشرية الغرانز أو الفهلرية، البشرية الهناقة هع 

ذلك،:عالي الدالة والآىر المحوص 
.؛ وماعة((١٢ساعة حفممة يا ءولكن ه: قوله - ١ 
وماعة((ر'آ،.ماعة الهالوب، )اروحوا ه: قوله — ٢ 
حما((رء،.عالٍاوث، لجدك #إن ه: قوله - ٣ 

)رانيلقوله منة، بل قال: هجنةلْ،، المزاح قيان: لقل عندما ولهذا 
الخقءص.لأ،زحولأأملإلأ 

فهووالنكاح الجهاد من المقصودة اللدة على أعان ما #ولكن تيمية: ابن قال 
مضرةفيه يكن لم إذا ولكن فيه فانية لا باطل فهو ذللثإ على يعن لم ما وأما حق، 

اللذةعن يمد لأنه مكروها فعله يكون قد ولكن عنه، ينه ولم يحرم لم راجحة 
المقصودةاللذة له وي3؛لل__ا ينفعه بما لهوه حين اللاهي اثتغل لو إذ المْللوبة؛ 

تركتهإذا تشتعل لا قد اء والنالمحييان كتفوءس الضعيفة والنفوس له، حيرا لكان 
اللهإلى التهريب، يكون بما أو منه شر هو بما تشتغل قد ل ، لها منها حير هو بما 

(.١١)ص لغ الغر وأونات الترديح ا ١ ر 
(.٧١٤٢)الترة-برتم سلم-محاب: رواء )٢( 
وقىماءةأا ماعآ الهلوب، اارو■حرا بالمقل؛ أنس حدين، من المرفؤع في دوى "وهذا ■' الزسل-كا هأل، )٣( 

حديثامن نم نعيم أبي جهة من الديلمي دوام ؛ المقاصل. في الخاوي فال . اءةا(وٌ،ّاءء دوائه 
وغيرْلم مصحح في ما له ويشهد قال! . بهيارفعه أنس عن الزهري عن المرقري العناهر أبي 
)ه/للزبيدي الدين، علوم إحياء بشرح المتقين المائة إتحاف وماعه، >اساعة حنفللة; حديث، من 

.(r-<\

.١( ١ ٥ )٩ برقم الصيام. كتاب،; لم. وم١(،  ٩٧٥)برقم • الصوم ■' كتامط البخاري. رواه )٤( 
العلموفي يعيبه، ما •' الكلام من — بالفم — لهجنة ١ ! ( ١  ٩٢٣')ص المحيمل القاموس في حاء )٥( 

إضامحه.

٢(.)إ/ الأدب، فنون في الأرب، نهاية )٦( 
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البخاري^رواه اللهو® تسمع المن، الحديثة الجاؤية 
وحوابهل٢ا.اعراض ثالظ؛ 

واستدلأمور، ثلاثة في إلا مذموم أصله في اللهو بان معترض اعترض فان 
فرمه،وناديه قومه، الرجل رمية إلا باطل، الرجل به يلهو شيء راكل بقوله.؛ 

الحق(\م.من فإنهن امرأته، وملاعته 

منوكم الفائدة، عدم على ؤإنما التحريم على تدل لا باطل لكمة أن فجوابه؛ 
لكاناللهو بتحريم حكمنا لو وظلائ، مباح، فهو ذللث، ومع الفائدة قليل ثيء 

لمبألدتا لووه ؤ,إئما ت تعالى قال كما لهو، لأنه محرما الدنيا في ما جمجر 
.[ ٣٦الأيأ ]ُخغد: ه ولهث 

الترفيه.إباحة شروط رابئا؛ 

الثروطبعض وضع من بل فلا حائز، أنه الترفيه في الأصل أن تبين إذا 
منهار؛،.لفبهله، 

وأنالإسلام، شراع ع يتعارض لا وحسث، المرعي، الانضباط الأول؛ المرط 
مقروصة.عبادة عن يشغل لا 

لتضيعالترؤج يكون أن شرعا يقبل فلا الإيجابي، المردود الئاني؛ المرط 
،.إيجايىر مردود دون ؤإهدارها الأوقامحت، 

.دردم)*هاه(.الأهل مع المعاشرة حن باب • الكاح ■ كتاب ■ الخارى رواه ، ١ ر 
٩(.)ص الإسلامي الفقه في اكشل فن أحكام يظر: )٢( 
طرقه؛مجمحنأ حسن حديث ت محققه قال ( ٥٣٣/ ta)الرسالة هل ، ند0 مفي أحمد رواه )٣( 

.وشواهده 

.( ٦٧، ٢٧)ص العودة حالي ت للباحث الأسلامحية، التربية في الترويح مفهوم ت ينظر آ ٤ ر 
بلهدم، ولا بناء منه يقصد ولا الضر أو الض، عديم بأنه التروح وصف يمكن لا الفعلية الناحية من ( ٠ ) 

فيالترويح مفهوم • ينظر • سلبيا أو إيجابيا أثرا كان سواء أثر، من له بد لا أنشطته بجميع الترويح إن 
(.٣٦الأسادمئة)ص التربية 
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الطبيعيحجمه عن يخرج لا بحيث والتوازن؛ التكامل الثالث; الشرط 
حاءالباب هذا ومن ولعبا، لهوا الحياة تكون لا لكي وساعة((، ءماعة لحديث; 

لمالمحياة في الأول الهم جعلها أن إلا مباحة أصلها في هي أمور عن الهي 
الصيدانع رءوس الحديث; فى حاء ما ذللق،; وس عنها. المهى في السبب كان 

بمطيأن ص ك م يريه حتى فحا رجب، جوف يمظى رالأن وحديث: 
عليهيقلب حتى الشعر من قالبه يمتلئ أن عندي؛ وجهه ١١عبيد: أبو قال ٢، قعرا((ل 
كانفإذا كان، الشعر أي من عاليه الغالب، فياكون الله، ذكر وعن القرآن عن فيثغله 
الثعرااأمن ممتلئا عندنا هدا ، جوففليس عليه الغالبين والعلم القرآن 

(.٢٨٥٩)الصد.برقم كتاب; داود. أبو رواه )١( 
برقم)ْْاا-(.الأدب.الخارى.مماب: )آ(رواْ 

(.٣٦سلام)؛/ بن القاسم مد لأبي الحديث غريب )٣( 
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الدعوة.ق الرفيه استعمال ا٢تول؛ الممللب ®ا 

فإنه، رسوله وستة الله كتاب هو الناس به يدعى ما أحن أن في نزاع لا 
،٣من ١^ وكأ؛ا تحار: قال للشرية، واءظ أعفلم هو غ الت كتاب 

ءاذا[ ٥٧الآ،ت ]نرض: .٤٠ حنحي؛ محلية محبمدى ألئدوو ؤ، ,لما وثداء ركؤآ تن ثيعغله 
هذاأن شاك فلا رسوله ومنة الله بكتاب موعظته تكون أن من ان الإنتمكن 

وسيلةحير 

الدعوةمكاتب تحتاج محقي الجادة، الأمور عن وبعدهم الناس تغير وْع أته إلا 
الأنشهلةلحضور وترغيبهم الناس دعوة في الترفيهية الأمور يعصى لاستعمال 

لا؟أم ذللث، فعل لهم يجوز فهل الدعوية، والفعاليات 
وتوفيقه.الاه بمون المطالب هدا فى صه ماتحدمث، ما وهدا 

المسألة.صورة أولا: تا 

وغيرهاوالمسابقات كالألعاب الترفيه وسائل باستعمال الدعرة مكتس، يقوم أن 
ممياصرات.يتخلله القدم لكرة دورى يقام كأن للخير؛ الناس دعوة في 

هتان؛ا:حكمذللث،.

يجوزفهل ماح، أته فيه الأصل وأن النفس، عن الترفيه جواز لط تض أن يعد 
للخير؟الناس دعوة في الترفيه هائ.ا نثخال.م يأن الدعوة لمكت_، 
اراع.محل حرير ت0 

)كاللعبوالترؤج الترفيه اتخاذ تحريم في ، العلماءر بين حلاف، لا أولا: 
المتقولررهو وهذا ،، ل الله إر موصلا وتئرما وؤتاعق عبادة والرقص( والنشيد 

• ٠٢٣ )ص مثمن ابن للشخ المجتمع، قي وأثره الدعاة تعاون ؛ ينظر  ٢١)
الهثتسحجر لأبن والخاع اللهو محرس عن الرعاع كف ، ٢٣٣٧لكاطي)ا/ الامحمحام )'اويطر: 

.(Y^)
الأعمالعلى ويوحر يثاب كما ويوجر عليه يثاب يفعله من بأن الاعتقاد ع٠ادةت اتخاذه صور ومن )٣( 

رحمة=لنزول سبب بأنه الاعتقاد أو اوث-رع، في ومختار الدين في مستحب بأنه القول أو الصالحة، 

-٤٧٦ -



.٠الرابع اسل ج؛.■ 

قال، الصوفةاا غير من وطوائفهم المسلمين علماء وفية لكفة الفقهاء عن 
.٢[ ١ ض ]الئررى: قج م بأد0 ثم ما ألتين نن لهم ثثبميإ ئرء=قتوا لهز و ث تعالى 
تحالين من يخلو لا فهو الدعوة في الترفيه استخدام أما انيا؛ ثه 
بالكتابلدعوتهم للمدعوين حدب وميالة الترفيه يكون أن الأولى؛ لحالة ا0 

والستة.

دعوية.برامج ي؛تخالالها ؤياصية مهرحانات إتامحة ٠ث١له١؛ 
ذلك.عر يدل ومما الشرعية. بالضوايهل مضبوءإا كان إذا الجوازرآ، حكمها؛ 

لتثبيتبالمال الماس بعض اليف من ه الض عن نت ما الأول• الليل 
منللنفوس يبذ.ل و. ررفالمي ت تتمة ابن مال الا-ين، مي لترميهم أو إسلامهم 
فيهيلتن. مما المبال.ول ؤيكون المأمور، الحق عر به يتنألمها ما والماسر الأموال 

إلىيحتاج لا من ْع ذلك يفعل. ولا غيره، إر وسيلة ذلك لأن ؤيب؛ الأحذ 
فيوالخاغ الإحسان س أحر أنواعا لهم بدل بل والأنصار، كالهاحرين ذللث، 

د؛نهمودنياهم«لما
لمغرالمباح ببعفى ااالأسنعانة العلماء عند القررة القواعد س إن نم 

هو؛هدا في الأصل أن بثن نم نيدان، الكريم عبد الدكتور ذللئ، بين كما ، المكر® 
اكآليف،هدا كان ولو الشر، عن وتقاغ الخير تقبل حص القلوب تألف، ®مشروعية 

ماوالله تال؛ أنه العزيز عبد بن عمر الفقيه الإمام عن روي وقد يبدل، بمال 
بهأمتالين الدنيا س ؤلرف ومعه إلا الدين أمر من شيئا لهم أحرج أن أستملح 

به®لي طاقة لا ما منهم علي يتخرق أن حوما تلوبهم؛ 

١٢)ءساالفن ة سارّحكم ؛بمغلر• ذلك• غر إلى يفعله، نى عر د*غمىٌ لله ا ع
الكتاب..ص ص ( ١٢١)ص وانفلر: (، ٢١• )ص الفن ممارسة حكم )١( 
١(. ٤٧)ص المعاقةالفقهة الأحكام يفلر: )٢( 
(.١٥٥/٢الأسقا٠ة))*١( 

(.٤٨٤)صى زيدان الكريم مد للدكتور الدعوة أصول )٤( 
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بالموعظةيتخولنا ه الله رسول )كان I عود مبن الله عبد قال الثاني• الدليل 
النآمةفا(را،.مخافة 

القسلتقوية يالترويح الاستعانة جواز من لف العن حاء ما اك١لتت الدليل 
ذ1كرأ،:وهن الذكر، وسماع الخير على 
الأبدان،تمل كما تمل القلوب هده ررإذ ت ُيثكئ طالب أبي بن علي قول ~ أ 

لهاوالتمسوا القلوب هده ارأجموا ت أيقا وقال الحكمة،، طراض، لها فابتغوا 
الأيدان((ل'آ،.تمن كما تمز فإنها الحكمة، طرق 

أقوىليكون اللهو، من ء بثي قلي لأستجلم إني : تمحقنالدرداء أبي قول - ب 
•على لي 

أكرهإذا القلب، فإن القلوب؛ أؤيحوا ت نمحمحئ عود مبن الله عبد قول ~ ج 
عمي

الذكرغ القلوب روحوا زتمهئت نيد بن أسامة قول — د 
إلىبالاستراحة روحوها أي ١١الزبيديت قال كما الأقوال هذه من والمراد 

أممالا®لللذكر لأن الأحرة ذكر نعى المباح؛ 
الذكرتقبل في سبا تكون القلب، عن تروح التي الترفيهية البرامج هذه فمثل 

المراكزعن يتحدمحث، وهو عثيمين ابن قال الحكمة، من هذا إن بل والصاح، 
أشبهوما واكسرحيارا، الكرة بلعبة القس إمتاع من فيها يحمل ما ررأما ■' الصيفية 

.( ٦٨)برقم العلم، ت .ياب البخاري رواه )١( 
٢(.٠ )ص المجالس وأنس المجالس بهجة )٢( 
عبدلأبن المجالس وأنس الجالس بهجة ت وانظر • ، ١ )ة/ للويري الأدب فنون في الأرب نهاية )٣( 

.٢( ٠ )ص الجالس وأنس الجالس بهجة )٤( 
.٢( ٠ )ص الجالس وأنس الخجالس بهجة )٥( 
(.١٥)ص الجوزي لاين والغفلتن الحض أصار )٦، 
(.٣٠٩)ه/ إالزJيدى الدين، إحياء بشرح المتقثن السادة اتحاف )٧( 
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ه—————————الراح النمل ٠

كلوفي حال كل ش الجد أعطيت لو القوس لأن الحكمة؛ من فهدا ذلك؛ 
عندككنا إذا الله، رسول يا ت قالوا )ه فالصحابة وسئمت، وكلت، لملثإ وقت،، 

وعامنابيوتا إلى ذهنا إذا لكن عتن؛ رأى نراها فكانا والنار، الجنة لنا وذكرن، 
الإنسانأن ت بمعنى وماعة(( 8ماعة ه•' الرسول فقال نسينا، والأولاد الأهل 
.، وهكذا مرة هكذا يكون 

العملعلى الصحابة لتثشيط للحياء ه الخم، استعمال الرابع• الدلإ، 
،.والجهاد١٢

حار"يثوذكر الجهاد( على التحريض رباب • ®صحيحه* في الخارى بوب فمد 
والأنصارالمهاجرون فإذا الخندق، إلى . الله رسول حرج ت فال أنه أنس 

منبهم ما رأى فلما لهم، ذللث، يعملون عبيد لهم يكن فلم بارئة، غداة فى يحفرون 
٧١٠والجؤع، الما 
والم_هاجرهااللأنصار اغفر فالآحرة عيش العيس إن اراللهم 

له!مجيبين فقالوا 

أبدارصبقينا ما الجهاد على محمدا ايعوا بالذين نحن 
الدعرة.لإيصال وسيلة الترفيه يكون أن الثالية; لحالة اه 

التيالشعرية أيادت، الأمأو حنة، مبادئ تحمل الش المسرحيات، إقامة همقالهات 
حنة.معان على تشمل 

تنوعين على والوسائل الوسيلة، نؤع باحتلافج ذللث، حكم يختلمؤ حكمهات 
استعمالهايجوز لا وهنا ،، كالمعازفمحرمة؛ وسيلة تكون أن ث الأول الوع 

ذللث،لأ،:أدلة ومحن الناس، لدعوة 

(.٢١/١Aالشوح)!□ب )ا(لقا، 
(.واشون)م٦٦yالإّلأب الشرمة يطر: )٢( 

(.٢٨٣٤)رقم حديث، 1كحرصضاّاد، باب،: الجهاد، محاب الخارى، دوام )٣( 
(.٢٤٦رص والفوز الأسلاب الشرعة يللر: )٤( 
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الأذازلأ،.في والماقوس البوق اسخدام عن النبي. نهي ثبت قد ١- 
هوتدنه مهًقآه إلأ ألجني عند صلائبمم َكان ت تعالى قوله ٢" 

.[ ٣٠الأيت ]الأنفال: 

علىاشتملت إدا نة والبالكتاب وموعقلتهم للحق الناس دعوة أن الشاهين وجه 
تعالى.الله عابهم الذين المشركن فعل تثبه فإنها المعازف 
.مباحة الوسبلة تكون أن الئا؛ي• ايوع 
)هلوهي• المعاصرون العلماء عنها تحدث مسالة على مسبة الحالة وهدم 

الفصل،بداية في عنها الحديث سبق وقد اجتهادية(؟ أم توقيفية الدعوة وسائل 
الدعوةفي الترفيه وسائل استخدام فيجور هدا وعالي ٠ توفيقية عير أنها ترحح وتم 
عمحمينابن الشيح أش وبه الله، إل 

الإنشادوسماع عمل بسنية قال ممن الفقهاء لبحفى القول هدا يتب أن ؤيمكن 
،،٤٣١عبد بن والعز الغزالل'آ، ذللث، إل ذم، كما للاحرة، ^١ كان إذا 

،.أحمدل كالإمام ذلاائ، بإباحة قال ممن أو ، الهيتمير حجر وابن 

(.٣٦٩)برتم الصالة، ت كناب صمحي، في خزيمة ابن رواه )١( 
)ص'م(.المبمع ني وأرم ايدظ؛ تعاون )٢( 
٠اعاللهووالمحرمات عن انرعاع كف في كما الهبممي له وسه ، ٣( • ٦ )T/ الدين علوم إحياء )٣( 

مذكرسني يحال حرك إن ستة إنه ت أئمثتا من اللام عبد وابن الغزالي ُلوثال ت فقال )حسماآ( 
لأخرة«.

فييجمعون والملاح الخير أهل من حماية عن مثل فقد ، ( ١ )ص٣٦ اللام عبد بن العز فتاوى ( )٤ 
يمحمن ومنهم ويرقص، يتواجد من فمنهم وغيرها، الممة في أيايا منشد لهم فينشد وقت 

حكموما لا؟ أم الفعل هذا لهم يكرم فهل أحالهم، عن النية شه يغشاه من ومنهم ويكي، 
صماعوأما ٠ للنساء إلا يصلح ولا العقل، ناقص إلا يتعاطاه لا بدعة الرقص  ١١؛ فاجاب الم.ماع؟ 
وسآمةالفتور عند إليه يندب بل ، به بأس فلا بالاخرْ، يتعلق بما نية الللأحوال المحرك الإنثّاد 
.خبيث،ا هوى قلبه في من السمإع يحضر ولا . . . مندوبة المندوب إلى الوسائل لأن الملّ_ا؛ 

)صبم'آ(.الهيتس حجر لأبن والسماع اللهو محرمات عن الرعاع كف )٥( 
=به يغنون كانوا ما ذكرنا بما بان ءققد فيه؛ وقال 'آ(، *)صلاالجوزي لابن إبليس تليص )٦( 
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رغبأو الدنيا من حذر إن ت تحب م العرب كلام قي الشعر المارردىت تال 
الأحلأقل١،.مكارم على حث أو الآ-حرة، في 

ذلك:يرجح ومما 
الأنبياء.قصص من القرأن في ورد ما — ١ 
فيحاء فقد الصحابة، على العلمية الأسلة طرح من ه يفعله كان ما ~ ٢ 

ورنهاليضل لا شجرة عن الصحابة مأل ه أنه البخاري 
سبيلفي الأدبية والمقامات العالمية المناظرات جواز من العالخاء تررْ  ١٠— ٣ 

■للمحلمّن العلم وتحبيب تهل 

المحركالإنشاد سماع ®وأما ت اللام عبد بن العز قال للعلاءة، وسيلة أنه — ٤ 
وسآمةالفتور عند إليه يندب بل به، بأس فلا يالاحرة يتعلق يما السنية للأحوال 

®وبهالهيتمي؛ حجر ابن وقال . منل.و؛ةاا الندوب إلى الوسائل لأن القلس،؛ 
أوالأخلاق مكارم في كان أو حكمة، أوكان يالهلاءة، الأمر فيه شعر كل أن يعلم 

معصيةاجتناب أو ستة، أو طاعة على كحث البر؛ حمال من ذللث، ونحو الزهد 
أئمتنا،من واحد غير به صرح كما ستة؛ وسماعه ؤإنشاده إنشائه من كل يكون 
طاءةا(ر؛،.الaلاءة وسيلة إذ ظاهر؛ وهو 

الردهو الدعوة في الترفيه ^ا مثل استعمال لجواز المرجحة الأمور من ولعل 
بلالشباب، لحاجات تلبيتها بعدم ؤيصفها الكاتبا طريق في يقف، من على 

■اليامب بمن الهدي بعرمحى يعفههم همها ت١ 

المتزهدولينثدها أشعار ذلك ومن • اليوم يعرف ما على دفوفهن كانت ولا يطرب مما ليس و ً
وإر. أيصا مباح فهذا • • ٠ الرهديات ويسمونها الاحرق ذكر إلى القلوب تزعج وتالخين يتتلريب 

.اء الإباحة في حنبل بن أحمد أشار مثله 
.( )^٠٧٢والسبع اللهو محرمات عن الرعلع كف )١( 

برقم)اأ(.العلم، محاب: البخاري، )آ(رواْ 
)بأا(.اللام عبد بن العز كاوي )٣( 
)®_Ur(.والسماع اللهو محرمجات عن الرعاع كف )٤( 
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بفعلوسيره الإسلام معحاسن إبراز فيه الذي الحسن القصد لهذا ؤيتدل 
التعلمت يقول ه وكان معها، ليلعبن عائثة بمواحب ياتي لكن عندما ه النبي 
،.١١١(قحة دبما في أن يهود 

الدعوق.في الترفيه استخدام صوابهن الثا؛ ثه 
للدعرةالأصلي المقصود على يقدم بحيث فيه المبالغة عدم الأول■ لمحابمل ا0 

منهاالإكثار ءأما الوسائل هدم عن عثيمين ابن فال والستة، بالكتاب الدعوة وهو 
ومنةالله بكتاب الدعوة عن والإعراض الله إلى للدعوة الوسيلة هي وجعلها 

بلذللث، أرى فلا الوسائل؛ هذه بمثل إلا المدعو يتأثر لا يحسن، ه، الله رسول 
اللهإلى بالدعوة يتعلق فيما والسنة الكتاب غير إلى الناس توجيه لأن محرم؛ أنه أرى 

أمرمنكر«لى.
عثيمينابن uل محرم، أم على الترفيه هدا يشتمل لا أن الثاني: كابط■ ا0 

أنبئرؤل اءولكن الدعوة في الترفيهية الوسائل استخدام جواز عن يتحدث وهو 
دورتمثيل أو كالكذب محرم؛ ميء على تشتمل لا الوسائل هده تكون 

ولمالتأليف أجل ص أحيانا الوسائل هده س بشيء أحد إذا أنه المهم . . الكافر. 
بأنا!به أرى فلا محرم؛ ثيء على هدا يشتمل 
البرامج.هن.ْ مثل في الأموال لغ في المبالغة عدم الثالث؛ لضابمل ا٥ 

جوازعاليه ينبني الدعوة في والتترؤيح التترفيه استعمال بجواز القول على فإن 
حاجيايتن،على الترفيه تقديم وعدم اليخ لعل"م التنبه يجب أنه إلا الأموال، لغ 

الكتّإرأ،.وطاعة الكفار كدعوة الأساسية؛ الم، 

طأحمد مسند تحقيقه في كما الأرنووط ثعيب وحسنه ( ٢٤٨٥٥)برقم مسنده. في أحمد رواه ( ١ر 
(.٣٤٩الة)؛،/ ارّ

٣٠( • )ص المجعع في وأثرْ تعاون ( ٢) 
السابق.انرجع )٣( 

(.)ص٥٨الإسلامية التربية في الترويح مفهوم بمفر•  ٢٤)
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اللهذكر عن الأشغال من ذلك في U منه، الإئار عدم الرا؛عرآأ: الضابط 0
)اكثرةالحديثI ففي الجد، من الملم عليه يكون أن يجب، عما والخروج 

,، الةالبا(ل تميت، الضحاك 

يصلحونت، كل فليس والمكان، الزمان مراعاة ت الخامس كابط ا٥ 
منعنها يروح ما إلى النفس فيها تحتاج التي الأوقات في يكون ؤإنما للترفيه، 
كلهالوقت يكون أن أما كتاب، قراءة أو م،حاصرة سماع بعد يكون كأن التعس،؛ 

الذيالترفيه فيها يزاول أن ينبغي لا مثلا جد فالما المكان، مراعاة وكذللش 
.يه تليق لا الش الترفتهثة الأمور مزاولة أو الأماصي مقصده عن المسجد يخرج 

فىكانت إذا سئما لا المجد، فى بمزاولتها بأس فلا اللهليفة الترفيهية الأمور أما 
الدعوةمبيل 

ؤيدكرترغ أن الله أذن بيوت بأنها المساجد تعالى الله ررذكر ت البر عبد ابن قال 
كلعن تنزه أن بنيت فلهيا والأصال؛ يالغدو فيها له سح وأن اسمه فيها 

،.لمتنلهاا١ما
مهآ— ؤهجم 

)صا-أ(.الإّلاص الفقه في التمثل فن اذكام يفر: )١( 
طأحد سند تحمقه في كما الأرنووط ثعيب وجوده (، ٨٠٩٥)برقم نده عفي احمد رواه )٢( 

(.٤٠٨)■؛ا/ ارالة 

)_v■؛(.الإسلأس الفقه في التمثل فن أحلكم يفتر: )٣( 
آلاتمن ونحوه بالسلاح اللعب حواز *فيه : المجل في الحبشة لعب حديث في النووي فال )٤( 

ثرحالبر" وأنولع الجهاد على المعينة الأسباب من معناه في ما به ويلتحق المجد، في الحرب 
(.١٨٤الووىءرماوم)ا■/ 

(.٣٦٨)أ/ الأمنيكار )٥( 
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الدعوية.المنشورات ق الأرواح ذوات صور استعمال الثافي؟ الممللب @
التصوير.أهمية أولا: 

المدعوينذهن إلى تقرب الش المرية التعليمية الوسائل من يعد التصوير إن 
عرضيإلى والصعبة الجافة المواد يحول مما المعقدة، للأمور النظري الشرح 
التعلمفى الثديية الرغبة إلى يدفعهم مما القوّس؛ إن، ومحبب وممغ مهل 

وأيسروت أثرب في ذللت، كل الراد، كللث، واتكراهLن الفور من بدلا واكحصيل 
-؛؛،^■؛١،•وأفل طريقة 

الواقر،يرى كأنه الصورة يرى ®فالذي ، كالمعاينهءر الخر ألءس I ث الحل. وفى 
أماموالأحلارث، الأحبار هذه صور يرى كمن يكون أن يمكن لا الخبر يسمع والذي 

علىذللثح ونقلوا الضوئي المموير وماثل امتلكوا الذين فإن ذللثح أحل ومن عينه، 
استهناعوافإنهم المجلة، الأشرهلة أوفي اللفزيون ساسايتح أو الورق، صفحايتح 

الذينوأما أجمع. الخالم إلى سهولة يكل وأحلافهم وأفكارهم عقائدهم ينقلوا أن 
الدبابةيحارب كمن فهم والسماع بالكتابة ووقائعهم أحبارهم ينقلون زالوا ما 

فالصورةولل.للث، الدين؛ من ولا المقل من ليس وهذا بالمقلاع، والعنائرة ح باليف
يتاثالأالحق لأهل عنها الاستغناء يمكن لا ؤإحباؤية إعلامية صرورة اليوم 

سئمالا الملحة الحاحايتح من الالية الصورة استعمال أصح فقد وغيره ولهن.ا 
تعالى.الله إلى الدعرة ركائز أكبر من هو الذي اكعليم مجال في 

الدعوية.المنشورات ق الصور استعمال حكم ئانتا: 

المألة:ورة صه 

لوصحالنشورايتح في الأرواح ذوايتح صور بوصع الدعوة مكاتبا تقوم أن 

واصلالإّلأس، الش ني الممرير أحكام بمم: )١( 
الرّسالة(.دار رطبعة المني محقق وصححه (، ١٨٤٢)برقم ني. المفي أحمد رواه )٢( 
)صرا٢(.الخالق عد الإّلأمة، الشربعت ني اكوير أحكام )٣( 
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هتتتمحيق11تعه
أوالإسلامية الأخلاق يعض لبيان أو والحج، كالصلاة الشرعية الأمور بعض 

اليئة.العادات من التحذير 

١كم حه  لة: ٠١١
حالين.من المشورات في المسخدمة الأرواح ذوات صور تخلو لا 

الرأس•مقعلوعة تكون أن الأودت لحالة ا0 
مقطوعةكانت إذا الأرواح ذوات صور صع جواز على العلماء اتفق ومحي 

الرأس،المحورة )إنما ت قه هماس ابن عن جاء وقد • كاملا مطنا الرزوس 
1س(ص.فلا قطع فإذا 

ايارحةأتتك )،؛ ١٥جرمحل ^، ٧١٠ه؛ الله رسول محال ت قال زمحهس هريرة أبي فعن 
فيهمتر الست، م ولكن سائل، اياب على لكن أنه إلا دخلت أكون أن بمعني فلم 

كهيئةفيصير فيم2لح الاءس، على الذي اكثال برأس فمر كلمإ، السث، في ولكن تماثيل، 
بالكلبومر توهتان، مسوذمحن ويادتين منه فليجعل فؤقخ بالستر ومر الشجر، 

.٢٤^^الله رسول ففعل • فليخرجا< 
الرأس.مقهلوعة غير كاملة تكون أن القانية: لحالة ا0 

نوعين:على الحالة وهذه 

 Bللأطفال.مكون أن الأول: لنوع ا
تلعبكانت أنها عائشة لحدبث، ذللث،؛ جواز إلى الحلماء جمهور ذم، وقد 

(.٢٨٢)U/ قدامة لابن المعني (، ٦٤٨)ا/ المحتار( )رد عابدين ابن وحاشية المختار الدر )١( 
(.)ص٤٣٢واصل الإسلامي، الفقه في الصوتر أحكام ينظر: )٢( 
الصحيحةالميالة في كما الألباني وصححه (. ٢٥٢٩٩)برقم ( ٢٠٨شتبة)ه/ أبي ابن مصنف )٣( 

 tI(٥٥٤.)

توفال ( ٢٨٠٦)الأدب أبواب: • والترمذي (، ٤١ ٥٨)اللباس- داود.كتاب؛ أبو )؛(روا0 
حن.حديت 

=معاني معرفة إلى المحتاج مغني (، ٤٦٠)آ/ الرباني الطالب كفاية على الخيري حاشية )٥( 
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،•ل معي يلعض بمواهمي لي ياتي ه اش فلكن بالنات 
واللعبالبنات صور اتخاذ جواز على الحديث بهذا أرواسدل قال 

وبهالصور• اتخاذ عن النهي عموم من ذلك وخص بهن، البنات لعب أحل من 
منلمحهن لتل• للنات اللعب بيع أجازوا وأنهم الجمهور، عن ونقله عياض جزم 

وأولادهنا<لآ،.بيوتهن أمر على صغرهن 
يعفىدلك إلى لهب كما الرسم أو الصناعة نوعية بين للتفريق وجه لا أته وأرى 
تلعبكانت التي ها عائثة لعب جنس من تكون أن اشترتلوا حيث ،؛ العلماءل 

•بها 

عنسئلت فقد مطلما، التصوير تحريم الوايمة اللجنة اختارت المقابل وفي 
ذواتررتموير فأجابت للاهلفال مخصصة مجلة ش الأثخاص رسوم حكم 

وغيرواللام الصلاة عليهم الأنبياء غير صور كانت ولو حرام، مهللئا الأرواح 
للترخيصمبررا والإيضاح للتشوض وسيلة اتخاذها وليس >ه، الصحابة صور 

ءيها(\؛/

منكانت سواء للامحلفال، التصوير جوار هو أعلم والله والأقرب الترجتح' 
الأصليةالعلة في مشتركة وهير وأدواته، ألعابه عصر لكل لأن غترها؛ أو العهن 

وهي)الإهانة(.
للكبار.تكون أن الثاني: لوع ا■ 

لأمورا في لأرواح ا ذوات صور استعمال مسألة على الآلة هاز0 تنبني 
٠التعلمه 

المهاج)؛/خ-إ(.لفاظ أ =
؛٥٢٧حجر)• لاين ازري نح )٢( (. ٢٥٩٦١ثم)بر متْ ني أحمد رواْ )١( 
(.٢٥واصل)ص؛الإسلأس، الم في التصوير أحكام )٣( 
(.٦٧٦)ا/ ١ - الداتْة اللجنة فتاوى )٤( 

-٤٨٦ -



ذلك:في اساء اخطف وقئ 

القرصاوىل١،،يوسف الدكتور ذلك إلى وذهب مطلما، الجواز الأول: لقول ا- 
;منهابأدلة ذلك على واستدلوا ،، الخالؤرل عبد الرحمن عبد والشخ 

عليهاالش الوسادة استعمل أته من .5 الني عن ثت ما ،: الأول^ الدليل 
باليدالمتقوسة الصور استعمالهم من نه، الصحابة عن ورد ما وكيلك ،، صورةل 

فيالمدية العملات بعض على يوجد كان وما والخواتم، والمتور الثياب على 
منهمكمحر عهد 

انمائا'ا:

قضيتين:بين حالثلا الاستدلال هدا في إن 
محرم.هو الذي الأرواح، لدوات الصور صناعة الأولى: 

المهانة.كالمور منها استعماله يجور ما استعمال الثانية: 

~صناعتنها في لأن صناعتنها؛ جواز منه يلزم لا الصور هوه اسمممال فجواز 
الله.لخلق مضاهاة — للامتهان كانت ولو 

بالمماؤير.الأء1فال لب جواز على القياس ^١،: ١٠١١الدليل 
الأرواحذوات بالصور اللعب لعاتثة أباح ه التي كان إذا إنه الشاهد: وجه 

ادينهم؟ أحكام الماس تعليم لمصلحة إدا فكيف والمدؤيب، الممرين لمصلحة 

(.١١والحرام)ص• الحلال سنلر; )١( 
)صآآ(بالخالق عبد الإسلامية، الثريعة في التمرير أحكام )٢( 
)^UT(.واصل الأسلامي، الت في التموير أحكام )٣( 

رسولتدم نالت؛ ها عاننة عن د( ٩ ء ٤ ) برقم ، المماوير( من وض ما )باب ني البخاري رواه ( )٤ 
هتكهه الله رسول رآه فلما تماثيل، فيها لي صهوة على لي بقرام صترت وقد صفر من ه الله 

والتين.أو وسادة فجعاكاْ قالته: الله، بخلي مايون الذين القيامة يوم ءانانا الماس أأثد وفال; 
واصلالإسلامي، الفقه في الممرير أحآكام : يفلر )ْ( 
)ص*ا^(.واصل الأسلأس، الفقه في الصرير أحكام )٦( 
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انمامشة:

وجهينلا،تمن الدليل هدا ينامش أن ينمكن 
حاءوقد ، ياسنتناjAالدليل حاء ما إلا المغ هو التصوير في الأصل أن — ١ 

نحب.الأؤلفال لعب باستثناء الدليل 
وصعهايشعر لا مهانة تكون الأؤلفال ألعاب لأن الفارق؛ ْع قيامحي أنه ~ ٢ 

.محفوظة مكرمة تكون فإنها التعاليم في يستخدم ما بخلاف ، وتعفليمها ؛تكريمها 
صرورة.أيما صرورة الألية الصورة أصحت، ،افقد الضرورة، الثالث: الدليل 
ونذلاموالجماد، والنبامحتح، والإنسان الحيوان حال ا وصفمن القديمة فالهلريقة 
عقيمةطريقة اليوم أصح الوصف، هدا . . ذللئ،. كل في الخلق وقوانين الحياة، 

وتعاليمهاالكونية الحقائق هده نقل في الألية الصورة باستخدام قورن إذا جدا 
الأممفيه تتنافس الدي الحديث، العصر في الاستغناء ؤيتحيل والمجار، للصغار 

الكتابةمن أعظم أصبحت، التي الوسيلة هده عن المائي العلم مجال في 
يستحيلما محبور في لألية ا الصورة بواسعلة تعليمه يمكن اليوم فالهلفل . • • نفسها 
فيالألية الصورة لحول إن . . كتابة. أو قراءة يتعلم أن وقبل سنوات ش له تعليمه 
الصورةبمنع فالقول وليلك، عنه؛ غنى لا لازما ضروريا شيئا أصح العلم مجال 
اليومالميسرة الوسائل أعفلم من ومحيله ترك إلى ؛المسالمين حتما محتويي الألية 

لكالموالتعليم^٢،.
أوالتعفليم، إلى القصد شبهة الصور هذه في يتحقق لا أنه ١^١^ الدليل 

العقيدة.على الخوف 

أدلتهم.ومن  ٠،٤الدائمةلاللجنة ئالتؤ وبه معللئا، اكحريم الثاني؛ لقول ا~ 

الّابق)صآ'آأ(.الرجع )١( 
(.)»_YTالخالق عبد الرحمن •مد الامايب، الشريعت في التصوير أحكام )٢( 
(.١١)ص• القرصأوي يوسف للدكتور والحرام الحلال ت يتغلر )٣، 
الصورمن الملم موثق عن سثلت حيث ( ٦٨٤)ا/ ١ ~ الدائمة اللجنة فتاوى )٤( 
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التصويرحرم أجلها ْن اش الُلل  ١٠٠٠يزيل اكلتم لقصد المور هذه صغ 
وصأا،ت

معرصةإنها حيث التعليمية؛ الصور قي تزول العلة وهذه السليم، خشية ~ ١ 
عندما. نالني الأطفال، ألعاب في الحال هو كما والتمزيق والرمي للإهانة 

تكنولم يها، يلعب لعب مجرد "لأنها منها؛ يمغ لم )ها عاسة ألعاب رأى 
.، مرقومة#١ معظمة صورا 

فيالحال هو كما للتعليم، صنعها مجرد عند تزول وهده الله، خلق مضاهاة — ٢ 
وتماثيلهاصورها صنعت لما ها عاسة اليدة أن ترى "ألا الأطفال، ألعاب 

بخالقمضاهاة هذا إن I الله رسول لها يقل لم أجنحة لها أحصنة منها كان الص 
اليةاالتلك مثل ببالها يخْلر ولا المضاهاة هذه منها يتصور لا لأنه الله؛ 
ؤإلأإطلاقه، على ليس القناهر الحرمان وهذا الملائكة، دخول حرمان ~ ٣ 

مجنتمنع الي الصرر أن اافالفلاهر هذا وعلى عانثة، ألعاب ه الني لأخرج 
الضروريةا،أو الممتهنة دون المحرمة، الصور هى إنما الملائكة لحول 

اكحريمرْ؛،علة وجود لعدم ~ أعلم والله ~ الجواز م فالاهرب ذللث محان وبمد 
الأرواح()ذوات ب وطمسها الصور بتحريم المتعلقة النصوص ريْل أن فأرى ولهذا 

تعالىوالله التعفليم، وهو مقصود ؛وصف، تربمل أن الأولى يل دقتمحا، غير أنه 
أعلم.

الإسلاص،النف في الخوير أحكام ، ( ١ )ص٦ الخالق ب الشريعة، ش التمرير أحكام ت يتظر ( ١) 
)ص*ه؛(.واصل 

)ص،؛؛(.الخالق عبد الإملأمة، الشريعة ش التصوير أحكام )٢( 
ازبق.انرجع )٣( 
(.١٦)ص• واصل الإسلام، الفقه في التصوير أحكام )٤( 
والحرامالحلال كتاب بقد الايادم محاب ي حاء كا شام أحمد الشخ ذلك ض رْ( 

عنمجيبا ( ١٥٠، ١٤"٩  ١٢)أحمد الأمام مسند عر تعليقه ي شام أحمل الشيخ وتال )ص؛"؟( 
مع=نأن ندرك لم ممن العلم إر يسوف تمار أناس عن مع نتما ْذا عصرنا وني •' أيصا ذللث، 
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المساحي.ق المنشورات هذه الحال حكم ذالئا: 

أحلمن الدعوية المنشورات قي الصور استخدام جوار لما تنين أن يعد 
الصورعلى تحوي الش المنثوران هذ0 إدخال حكم نعرف أن بقي المعلتم، 

جد؟ا للم

حالين.من تخلو لا انمشورات هذه إن 

أمامه.موصوعة تكون بحث للمصالي، مشغلة تكون أن الأولى• لحالة ا٠ 
جانببه سرت لعائشة قرام كان مالك، بن أنس فعن وضعها، من يمنع فهنا 

فيمحرض تماويره تزال لا فإنه هدا، قرامك صا »أب؛لي ه: الني فقال بيتها، 
،.١١((صلاتي 
لأنها. .له.الشرفات واتخاذ المجد نقش رايكره أنه على الفقهاء نص وند 

،١القلب((ر تشغل 

حجةمن وكان ت قال أن إلى الملعونة، التماثيل محيه بما كله التصوير جواز إلى يذ"مون أنهم نهم م ً
بلغنافيما ~ هى التحريم مناحل يجعلها ولم الثاؤع يذكرها لم بعلة بربعلها النصوص تأولوا أن أولئلث.ا 

دهرذك على مضى وتد الأن أما بالونية، الناس عيد لقرب الأمر أدل كان إنما التحريم ن أ~ 
الأوثان.لعبادة يعودرا أن الماس على يحشى ولا اكحريم علة ذهبت فقد طويل 
الكروب XPإلها واللجآ القبور إلى المقرب الجمة الوثنتة طاهر من أيديهم محن م ما حولأء ونص 

نصوصنموا بل أصهحابها. يشعر أن دون القالوب في المغلغل إلى عادت الوثنية وأن والشدامم، 
والاجتهادالعقيم المفكير هذا من لهم دعجّ_ا وكنا المحريم، وعلة المحريم فى الصريحة الأحاديث 

بعدكشفنا حتى اليعللأن، ظاهر باطلا كان ؤإن إليه يبقوا لم معص اخترعوا نظنهم وكنا الملتوي 
الحافظالأمام فرأينا سارقين، واستنباطهم اجتهادهم وفى مقلدين باطلهم فى كانوا الهم ذللئ، 

ثم■••حجت ئ؛أنومح، ئد أبلغ ويرده نولهم مثل يحكي ٧( • ستة)٢ المتوفى المد لنتن، ابن الحجة 
(٦٧من)٠ أكثر مند العيد ينتق ابن ناله ما - قال ثم قريبا، نقلناه الدي العيد دقيق ابن كلام  1.3ٌا

المضللونالمفتون هؤلاء يأتي ثم عصرْ قبل أو ، ءصرْ فى الصوصن بهذه تلاهموا قوم على يرد سنة 
منأولمك لعب كما الأحاديثر بنصوصي ويلعبون حدعة يعيدونها الجاهلون المقلدون وأتباعهم 

اىنل• 
(.الخساحد)_0TTبأحكام الماحي إعلام )٢( (. ٣٧٤)برتم البخاري، رواه :١( 
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 C( المصلي.حلف تكون كأن للمملي، مشغلة غير تكون أن ^٨؛ ٥١الحالة
الماجد؛قي وصعها يجوز فلا معفلمة الصورة كانت إن الحالة؛ هذه وفي 
الحبشةبأرقى رأتها ة كنيهؤ الله لرسول ذكرت فها سالمة أم أن عائشة لحديث 

•الله رسول فقال الصور، من فيها رأت ما له فدكرت مائية، لها• بمال 
مجدا،فيرم على برا ~ الصالح الرجل أو ~ الصالح المد فيهم مات إذا قوم ءأولثك 

الاوه(\ا،.عد الخاق شرار أولئك الصور، تلك فيه وصوروا 
-أعلم والله - فالأقرب التعليمية الثران حال هو كما مسلمة تكن لم إذا أما 

الماحيعن الدائمة اللجة مثلتؤ وقئ للمجد، صيانة إدحالها من أيصا الخغ هو 
الإسلامحكم وما فيها؟ الصلاة تبعلل فهل الأرواح، لذوات صور بها يوجد التي، 

هدا؟في 

شتعليقها ولا الأرواح ذوات من الصور اتخاذ يجوز ألا • فاجابت 
جابرعن وللترمذي . . الصور. تحريم أدلة لعموم كالماكن؛ وعيرها الماجد 

أنونهى الين، ش الصورة عن الله. رمول ررنهى قالت محك الله عجل ابن 
ومنفصحيحة، صور فيه الن>ى المسجد في الصلاة وأما • • • ذلائ،اا يصخ 

الصور،من فيه ما يزيلوا حتى المسجد عن المؤولين مناصحة الواجيإ 

(.٦٩٠)ا/ ١ - ١^١^ اللجة فتاوى )٢( (. ٤٣٤برقم)الخارق، )١(دوام 
صحح.حن حديث I وتال ( ١٧٤٩)برتم ~ اللجاس أثواب■ ~ الترمذي رواه ، ٣١
)صاّآا(.والفرن الإسلامية الشريعة ينغلرت للتوّع ، ٤١

٠٤٩٢ -



.بم-الرائع اسل -ا8؟.< 

أومقروءة.مسموعة مواد على مسلبمات وضع الثالث؟ لممللب ا. 
إلىتهدف والتي العصر هذا قي انتثرت التي الوسائل أهم ْن المسامات إن 

مجالاتحميع في انتثرت إنها بل معين، أمر نعل على وحثهم الناس ترغيبا 
-المجالات من ذلاث، غير أو فنية أو كرية ع أو ؤياصية أو كانّتا عالمية الحياة 
أمرين:يخلومن فهولا المساقات هذه أجله من تقام الذي والغرض الهدف ما أه 

يتقيدمعينة مهارة أو فائدة لإكايه المشارك، لمصالحة يكون أن الأول: الأمر 
وتشجيعهمالماس نفع هو إدا فالمقصد ودنياه، ليه في منها 

بالبامحلل.الماس أموال لكسسب، المسابقة، واضع لمصلحة يكون أن الثاني: الأمر 
فوضعبحفغله الإسلام اعتنى ذلالث، أحل وس عظيمة، ومنزلة قيمة له ®والمال 
إلىتودي أن شأنها س محلريق كل وحرم وتنميته، لاكتسابه والضوابهل القواعد 

ؤإتلافهتضييعه 

هدفهاأن لما يتضح المكات_ا تقدمها الني المسامات حال في نتأمل وعندما 
٠دينية وفوائد معلومات من ميجنيه بما فيها المشارك مصلحة هو: 

المسالة:ورة صه 

سواءمعين، موضع حول للناس علمية مسابقة بوضع الدعوة مكتب يقوم أن 
•ذللئ، غير أو طخ مشاهدة أو ثريهل سماع أو كتيب قراءة عبر كانت 
ذلك:كم حه 
الغاياتتحقيق على تعين الص الشريفة المسابقات تلك هي عنه مانحيث ما إن 

بتنشأنها وعلو الأمة لممكين تودي التي الخيات تلك بالأمة، المؤهلة العظيمة 
إلىلإصافة يا والمسابقات، صات الريا هذه جمح س المقصود ® لأن مم، ألا 

فيوالجهاد وضرته الحق إحقاق على بها الاستعانة هو والمرفته الخعة حصول 
وعلىوالثراء؛ الهنايلة الأموال على والحصول الظهور حب وليس الله، سبيل 

)_i(.اسويل - وأنواص الفار )٢( اسم - الفار يطر: :١( 
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الإملأم،،لقي الرامحة تفهم أن يجب هدا 
الإجمالي.الحكم 0أولآ: 

وسائلهي يل المجرد، والترف الالهو قبيل من لست المسامات هذْ إن 
وهوالمحتاج٠ ارمغتي في قال غايتها، حكم حكمها فيكون شريفة لغايات 
ما؟يم إ وأعن ؤ تعالى؛ لقوله سنة اءإنهما والنصل؛ بالخيل المسابقة عن تحديث، 

أسلممن ثوم على هأ المي حرج ت ■٦[،وتجر الآ،ت ]^l،؛ موْه تن آس-ت»لمهم 
ا.رامتاءر لكن أباكم فإن إلماعيل بمي ءاوُوا فقال،؛ ينتقلون 

الجهاد،وسائل من لأنهما كفاية؛ فرض يكونا أن ؤسغي قال بل 
١٠يقتضيه يالمابقة والأمر واجب،، فهو يه إلا الواجب إلى يتوصل لا وما 

الإسلام.نصر يها قصد إذا ٠لاءة ونحوهما يالإئدام بق رروالالمرداوي؛ وقال، 
مماكانت، إذا بالموخى تحل الجائزة فالغالبة بالحق. أحد عليه الخوض وأحد 
الدين«لْدعلى من 

)رفإنالمحتاج«; مغني ١١في قال( مباحا، يكون فانه ذللث، عن النية تصرت فان 
الماوودى*لا"،•ذاله لما بالنيات الأعمال، لأن ماح؛ فهو الجهاد عتر ؛دلك، فصد 

جوائزالطلاب، بملي، الذتم، اللم بوجر هل عأءمءن(ت ابن الشتح مئل وقئ 
تشجيعية؟ومكافآت 

حشتشجيعية جوائز تلأبن.ه الدرس أو المعلم أععلى ارإذا فإدفؤ؛ فأجاب 
منوهو هدا، على يزجر فانه عليه ابقوا ؤيتعلته ؤينثعلهم الدرم، »ي، يرغهم 

(.١٧١)الطويل وأنوايه، القمار )١( 
(.١٦٦)آ/ المنهاج الناهل معاني معرية إل المحتاج مغني ، ٢١

(.١٢٨٩٩)يرقم الجهاد، محاب: الخاري، رواه )٣( 
(.١٦٦)\/ المنهاج القافل معاني معرية إر المحتاج مغني ، ٤١
(.٩١للرداومح،)٦/ الخلاف، من الراجح معرفة ني الأنصاف ( ٠١
(.١٦٧)أ/ المنهاج القافل معاني معرفة إر المحتاج مغني ، ٦١
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الغزوتش يقول ه البي دلكن فعله، لمن الفضل فيه الذي العلم على الإنفاق 
المدرسفعل فإذا التشجح، طرق من ْلريق شك لا وهذا . مله(( فله فيلا فل #من 

التلاميذيعود وهو هذا، على يؤجر فإنه الهللأب تشجع أجل من هذا العلم أو 
الخيرر؛إلى والوصول التنافس 

الإسلامعاليه يشيع ومشرف صالح اعمل المسابقات عمل أن ت فالخلاصة 
لنبمنحها وزراعتها الميتة الأرض إحياء فى رغب كما فيه، ؤيرغب إليه ؤيدعو 

الجهادا(في له ترغيبا الكافر القتيل سلب المسلم المجاهد ومح يحييها، 

فيجاء المال، بيت من المسابقات هذه على الجوائز لغ فثجوز ٌُذا وعلى 
أيالمال( شرط اا)ويجوز ،؛ ل المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني 

سقمن الإمام؛ يقول )بأن التسابقين أي غيرهما( )من الخسابقة فى إحراجه 
الصالحسهم من المال ست من يخرجه ما ؤيكون . . المال. بيت في فاله منكما 

تعلمعلى التحريقي من فيه لما الشرط هذا صح ؤإنما • • • البلقيني ناله كما 
طاعة((.فى مال تدل ولأته القتال، أساب ؤإعداد الفروسية 

الضميلي.الحكم 0ئن؛ا: 
علىأكثر أو طرفين بين ®عقد وأنه! للسبق الفقهاء تعريف في التأمل بعد 

الشالمسابقات أن يتبين يدونهاا أو بحوصى منهما الفائز لمعرفة بينهما الغالبة 
فيالغالبة وجود لعدم الفقهاء يذكره الذي بق المن كلها تعد لا المكتب يقدمها 
طرفكل يعمل اش المسابقات في الحال هو كما الجعالة، من فتعد بعضها 
؛لأحر رجل فال إذا ما الفقهاء ذكر وقد معين، كتاب أسئلة على كالإجابة لوحده 

بقالمن وليس الجعالة من يعد ذلك وأن درهم، فلك أصبت فان هم الهذا ارم 

•٢(.)ا(ظوى 

الطلحي)صاهارالإّلأس، زاص السابمت أحكام )٢( 
(.١٧•)"ا()ا•/ 

)ص\/آ(.بلحاحي الأسلاب. الشرعي في الساقان أخكام )٤( 
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اثتضين يكون بق اللأن 
حالين:من المساقات هذه تخلو لا وه 

والمنافةالحث باب من ؤإنما جائزة، بدون تكون أن الأولى* لحالة ا٠ 
بغيرالسائقة »نأما قدامان: ابن  JUإقا،تهارم، جواز فى حلاف لا وهدم 

ذللث•على يدل ومما • ممن" بشيء نقيتي غير من مهللئا فنجوز عوضي 
ومندينهم، أمور عن ه المجابة يأل كان ه الني أن الأول الدليل 

ثحغولا ربها بإذن حين كل أكلها توتي الملم مثل مثلها بشجرة »أحموني ذلك: 
و3هها«رْ،.

دليليرد ولم الإباحة، الأشياء في الأصل إذ الأصلة؛ الإباحة الثاني: الدلل 
عوضيدون كانت إذا المسابقات هدْ حريم على 

اّلكيةفقهاء فإن ولهذ*ا والعقلية، البدنية ووساتله الجهاد على تمن ولأنها 
للمجهادمنفعة فيها بأن ذلك، وءا٧لوا الجهاد كتاب فى المسابقات عن تحدثوا 
يجائزةّ.السايقات تكون أن الثانة: لحالة ا0 

ولكنصح درهم؛ فلك به أصبت، فان السهم هذا ارم لأخر: دجل قال، 1ذا • *فصل • ندامة ابن ؛ال، )١( 
ينيكون النقال لأن نضالا؛ هدا يكن ولم صمح، غرض ب له فعل في له مالأ ندل لأنه حعالة؛ 

بهأصت، إن قال: ؤإن ٠ مابئا لكن إذا لعضهم الجعل ويكون جميعا، يرموا أن عر أوجماعة اثنين 
(.٤٣•)W/ قيامة لابن الض س لأنه يمح لم درهم؛ سالبم، أخطات، ؤإن درهم، قس، 

(.٢١)ص١ بلحاجي الإسلامية، الشريعة في المايقات، أحكام )٢( 
اض)ما//د«ئ(،شرحجولسرض)م/آْا(،الحقائق)٦; تنين )٣( 

(.٨٩الأمان،)ا■/ إ•؛(، 

•٤(ء٤/١٣المني))؛(
(.٦١٤٤برقم)— الأدب، محات، — البخاري رواه )٥( 
(.)ص٩٧١الجابري الاّلامي، الفقه في السابقات، أحاكام بمطر: )٦( 
.( ٣٩٢)T/ خليل مختصر رح ث في الجاليل مراهبؤ )٧( 
=والرهن والخطر والجعل العوض اسم عليه يتسابق ما عر يطلقون الأقد.ٌون الفقهاء لألكن )٨( 
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العلمة.المساقة في يفوز لن جائزة بوضع المكب يقوم بأن وذلك 
فيوالإثارة الخامة روح إذكاء في ^١ الجوائز لهدم أن ثك »ولأ 

والفلفرللفوز الجهد من المزيد يذل إلى التابقين ندغ فإنها المسابقات، 
يالجايزهءر

 Bالجائزة:تكيف — أ

أوهبة أو سما تكون فقد أحرى، إلى مسامة من الجائزة تكييف يختلف 
جعالةر٢،.

المساماتفى الكتب يدفعها الش الجوائز تكييف، فهو هنا يهمنا ما أما 
تقولين على فيها العاصرون احتالم، وقد العلمية، 

الق-من إنها الأووت القول 
،.اuحثين١٣بعض ذلك احتار الجعالة، من إنها ام: القول 

بحن،كتابة أو متن كحفظ معين بعمل بالقيام مثروؤلة الجائزة أن بدليل؛ 
 Iبجوائز.كايته إذا انمسايمات< هذه حكم ~ ب

نوعين:على المسامان، مده 

يلزمفلا اّل، من شيء بدغ الخامة في المشارك يلزم لا أن الأول• لمع ا٠ 
.مجاناذللث، له يقدم بل ذللئ،، غير أو اّبقة كتيب، أو الإحابة نموذج بشراء 

عنهأوالوالي الملمين إمام من الجائزة تكون أن جواز على الفقهاء اتفق ®وقد 
فيّ بعوض، يجوز الن"ى بق الفي الخلخين مال ييت، من أو الخاص ماله من 

الجاتزة•هي الساقان في يوضع ما عر الخالة سمية التفإن الحاضر ءم,رنا في أما بق. الو =
)صا"آ(.الفقهية أحكامها الجواثنِ انفلر: 

(.)ص٦٣انماصر؛ ومملتقاتها الفقهية أحكامها الجواءز )١( 
اخ،رص'اآ(•الالمرجع )٢( 
•( ٣٦المعاصرة وتطبيقاتها الفقهية أحكامها الجوار ت يحثه في عامر، أحمد بامم كالياحث! )٣( 
(.)ص٢٣المعاصرة وتطسقاتها الفقهية أحكامها الجوائز )٤( 
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القتال،'أساب ؤاعداد الفرومية تعلم على التحريض ْن ذلك 
فيهاالعوض لغ يجوز التي الأمور في هو إنما الإجماع أن إلى يب أن ينجب 
قيالخلاف لوحود كذلك الأمر فليس العلمية المسابقات أما كالخيل، يالإحماع 

والث،أمحلرف من فيها اّل يذل جواز 
إلىأقرب وهو جائز أنه ما، ابقة معلى لجوائز الكتب وصع أن والأصل 

الملمين.مال ست من الإمام تنفيل 

أوالفرسان من لجماعة الماص ص واحد قال ®ولو ت الحقائق تبيين فى جاء 
فلهالهدف أصاب من ت للرماة قال أو ه، نفمال ص كذا فله سبق قمن • للاثتتن 

ونحوهكاللب اّل بيت من المقيل كان فإذا المنفيل. باب من لأنه جاز كذا 
وواحدحائزة، منها ثلاثة أربعة بق الأنواع قمار ا ماله؟ يخالمى ظنك فما يجوز 

.ياكأملء ذلك ؤيعرف الجمح، ذكرنا وقد يجوز، لا منها 
وهلالشرعية، العلوم فى الحالخاء اختلاف مسألة ذكر عدم هو أعلم والله والأقرب 

الصورةلأن وذلل؛، لا؟ أم والحافر( والخف )المصل الملاث بالأمور ملحقة هى 
اّل،ست حكم فى يعد وهو ثالثا، محنرئا الكتب فيها يكون للمسابقات الحالية 
أعلم.والاه الم1قل؛،، إلى مه المقيل إلى أقرب لأفائزين المكتب، يدفعه ما فتكون 

بأنهصرحوا حيث ذلأثا؛ يؤيد ما الفقهي الجمع بحولنا بعض في جاء وقد 

.( بلحاجيالإسلامية، الشريعة في المسامات، أحكام )١( 
اوالحم)ص>إ"ا(.القمار، يطر: )٢( 
)٦/الشرائع ترتيب خي الصنائع بيانع وينظر• (، ٢٢٨/ ٦١الشلي وحاشية الدتاتق كتر شرح ^٣، 

٢٠٦.)

(!١١)صره التجارية الحوافز ت كتابه في المصالح خالد الدكتور ذكره يما الترجح هدا يناقش )٤( 
المتنرعن ء نله فله يممة عليه له فيلا فل ءس إ ه النيئ قول أخرج الذي يأن * التخرج هذا )يناقش 

فتلص لكل ى؛ت اللب فإن وليلك فيه، المغالية لا المشروط تحقق تكثير هدا في اJضود أن 
فيهمتحقق س بعض إلا يحصلها لا فإنه الحوافز، هده في الواقع بخلاف، المعركة، في فتيلا 

الشرطء(.
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منيكون أن إلا القافية المساقات على الجعل يصح لا الجمهور مذهب 
أنوللواهب والعطية، الهبة معنى في حيثي يكون فإنه المتسابقين، غير شخص 
٠ء® شا ما فيها يشترط أو ء شا من يهبته يخحى 

حنثيستر؛ غرر نإنه الفوز يحالفه لم لمن ستحصل الذي الغرر وجود عن أما 
المخاطرةءرأما ت المصري رفيق يقول، المسابقة. لحل وذهننا يدنيا جهدا بذل إنه 

بعملتتعلق مخاطرة لأنها وضوحا؛ أقل فأمرها عوض بلا المسابقات فى 
٠حميا أو ذهنيا عملا ليبذل، المسابقة في يدحل هنا المتسابقين فكلا وصمعة، 

فيالمثذول، عمله بنتيجة فيفلفر غالتا أحدهما يكون المسابقة نتيجة معرفة وبعل 
وعلىمعة، الحيث من عمله نتيجة فيفقد مغلونا الأحر ؤيكون سمعة، المسابقة 

حممه١٠سمعة دون سمعته تكون الأقل 
الكتيب،.أو المابقة نموذج بشراء المتسابق يلزم أن القالي• النوع ٠

صورتان:الوع ولهدا 

كقيمةاامكت<ب،، لغير المتسابق يدفعها التي ال٠بالح تكون أن الأوليرت لصورة ا— 
اشالأجرة كقيمة هي يل.فعها اش الأموال وهذه البريد. قيمة أو الجوال رسائل 
١السباق لمكان يوصله لمن السخهى يدفحها 

الأفراد بين التلفزيونية المسابقات كانت، »إذا شبير: عثمان الدكتور قال 
كانس،إن المكالمات سعر كزيادة وأحرى، بملريقة فيها للاشتراك مالأ يدفعون 

فيها؛القمار يحول لعدم شرعا حائزة الهاتفي: الاتصال فيها الاشتراك وسيلة 
٢.واحل٠٠ل طرف، من لأنها 

.)صّآ؛( الإسلامي الفقه ضوء فى المعاصرة المساقات )١( 
الإّالآب،الشريعت في المساقات أحكام عن نقلا )صأ"ا(، المرى رفيق والقمار، اليسر )٢( 

ب(■سم 
(.١١)ص١ العاصرة وتطييقايما الفقهية أحكامها الجواتز يتظرت )٣( 
٢(.)ص" ستر الإسلامي، الفقه ضوء في العاصرة الخامات أحكام )٤( 
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أعالم.واممه جائز، المعارك مل س دفعها فإن هذا وعلى 
المكتب.لنفس التسابق يدفعها التي المبالخر تكون أن الثانية؛ لصورة ا— 

لالل١حولالمال من بلعا يدغ أن التسابق على الكتسم، يشترط بأن وذلك 
ؤالشريهل أو الكتاب أو الكوبون بثراء سواء الخابقة، في 

تكونأن من نخالو لا المتسابق ،فعها سيالالتي البالح وهدم الحكم؛ 
حميمة.نمة ~ أ 

المرق.بسعر ؤيسحه إصداراته من كتاب بشراء المكتب يلزم أن مثل• 
شدغ مال فإنه الشريهل أو الكتيب لشراء دفعه الذي المال هدا في ننفلر عندما 

اقتناءعاى كالمحفز ايقة المؤإنما جائرا، فتكون وقانية قيمة ذي شيء مقابل 
،.النافعت١٢الكتب 

التجاؤيتالمسابقات عرفت وتد التجاؤية، للمابقات تكون ما أترب وهذه 
إلىالمشترين لجدب والخدمات ازغ أصحاب يقيمها التي "المغالبات ؛ يانها 

تنثؤيهلأو معينة حدمات أو لمي الترؤيج أو معينة، متاجر أو أسواق 
الميعات|لم.

للملمرالترؤبج وسائل احدى هي المسابقات هدْ أن الخريف من فينضح 

١٠)ص لال-«صااح التجارية الحوافز كتاب من ( ١ )  ايقةالمفي الاشتراك يكون أن اكانية )الحال (؛ ٠
أو>،اعها من الشراء المسامات لهدم المنفلمه الجهة تشترط بآن وذلك الشراء، فيه مشروطا 

ال1ن صريخا يكون أن إما الشرط وهدا فيها. الاشتراك -ن السامة ر الراغب لتمكن خدماتها؛ 
ألاأو ترويجها، يراد اش الخدمة أو السلعة من اشترى مجن إلا )الكوبون( المساقة متمة يمنح 

المساقةقسيمة تكون بآن وذلك صمئا، يكون أن وإما • يمرانها إلا القسيمة تحصيل من يتمكن 
منكير الأسلوب هذا صلك وقد بالشراءج إلا عاليها الحصول يمكن لا يالملعة ملحقة )الكوبون( 

المزسسّاتتضمن الهلرشة ويهد0 ، مثيعاتها لتتشيهل والمجلات الجرائد في الصحفية المؤسسات 
.خدماتها( أو صلعها من اشترى مجن إلا السابقة في يخترك ألا 

١(.١ )ص١ المعاصرة وتطسقاتها الفقهية أحكامها الجراتز ينظرإ )٢( 
)ص\اة(,رصوان الإسلامي، الفقه في التجارية الخساقايت، )٣( 
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١^^١،.على الحصول قصد إليها الناس لجدب والخدمات 
يانتاحهمحام الذي الثريهل أو الكتاب على المايقة بوضع محام عندما والمكتب 

للمائدة.المشارك وحصول الربح قصد إنما 
نظررألس أكقر بمانعها الصورة هده فإن ولهذا 

ببدلإلا المسابقة هدْ يحول يمكن لا أته وذلك الميسر، شبهة الأول؛ النفلر 
حدبقي أثر لها المسابقة لكن المساقة، لأجل ازل هذا يكن لم ؤإن مال، 

الشراء,على ودفعهم المتسابقين 
الحالهذه روط ث من أنه وذللثه ، منتم، الحال هذه في الميسر أن الهانئ* التفلر 

أولعة الشراء يكون وألا المثل، معر على الخدمة أو الملحة ثمن يزيد ألا 
هذهسلم الشرهلين وبهذين المساقة. قسيمة على الحصول لأحل الخدمة 

٠للمغ وجه فلا ، محالما او غانما إما المتسابق فكون ، ر الممن المابقة 
التيوهي المسابقات، من النؤع هذا في الحاصرون العلماء احتلم، وقد 

لقولين على الموق بسعر اكراء فيه مشروطا فيها الاشتراك يكون 
بعضواحتاره ،، لالدائمة اللجنة احتيار وهو التحريم، الأول؛ القول 

اداءشنُْ'■

(٠التجارية)ص٢١١الحوافز )٢( السابق. الرجع )١( 
)_ro(.رضوان الإسلاصي، الفقه في التجارية السابقات )٣( 
حكمU : ( ١٨١٧٢)رقم الفتوى من الأول السؤال ( ١٨٢ا/ )٥ ١ - الدانمة اللجة محاوى )٤( 

الحفل؟يحالفه لمن المال من مجلمر مقابل فيها تطرح التي بالمابقة الفوز بغرض الصحف شراء 
هدهج؟* الدينية• الأسئلة ؛عض ويتخااالها عامة، ثقافية أسثلة عن عبارة السابقة بأن علما 

وليسلها، والدعاية الصحف ترويج منها الغرض الصحف، بعض في تشر التي المسابقات 
منفيها لما بالباطل؛ المال أكل من ذلك لأن مها؛ المشاركة تجرز فاد العلم، نشر منها القصد 

تريدسيئة أفكارا تحمل المسابقات تعمل التي المجلات أو الصحف هده تكون وقد المقامرة، 
التوفيق.وبالله فيها، الاشتراك وعدم منها الحذر فيجب ونشرها، ترويجها 

ءن=حديثه معرض في قال حيث (؛ ١١التجارية()صرآ بحثه)الحوافز في المصالح حالي كالدكتور )٥( 





حممه.ءٍر ةٍمة — ب

قيمةوليت المسابقة ني المشاركة أحل من دفعت تكون بأن وذلك 
ثراوْ.تم لما حقيقية 

الفعالية.قيمتها عن أكثر السابقة لكتيبات قيمة رصع ذللدت أمظة وس 
محمدالدكتور قال القمار. من لأنها تحريمها؛ في حلاف لا إنه —،؛ ٧٥حكم 

لأنهاحلاف؛ بلا محرمة كانت الجائزة لأحل الثمن رغ رافإذا سيرت عثمان 
الزائدالثمن يبدل السابقة هده في المشارك فإن شرعا، الحرم القمار في ندحل 

هذهفي وحالته بالجائزة، والفوز المسابقة في الاشتراك لأجل الخل شمن على 
المحرم®القمار هو وهدا والغرم. الغنم بين دائرة الصورة 
سعرعلى الخدمة أو اللعة لن فى ®الزيادة ت المالح حالي الدكتور وقال 

منلأنها جوازها؛ وعدم تحريمها في إشكال لا فهده السابقة، لأجل الخل 
فيالاشتراك لأحل الزائد؛ اكمن يبدل المشارك إن حيث الحرم؛ اليسر 

والغنم®الغرم وين وانملب، الملامة بين دائر وأمره السابقة، 
اسمية.الماماُت، وينع ضوابط 

الخير.على وحثهم الناس نغ هو منها الكتب، قصد يكون أن ~ ١ 
مابقاتفي الحضور على الأرقام توننع حكم عن جرين ابن الشتح نقل فقد 
فيررينفلر I ظلإ فأجاب ّ رقمه يخرج لن شميتة حائزة وصع ْع والهجن الخيل 
ومنحهمالمفرحين نير أجل من ذللثا كان فان I الأرقام هن.ْ لتونح اغ ازو المبا 

كانإذا أما معهم، المشاركة وتجوز ذلك، س ماغ فلا لهم كتشجح الجوائز هده 
يدفعونالد.ين الوافد.ون يكثر حتى اللاعب، هده إلى المامحى احتاو.اأ.ب، هو الهدف 

القيمةوالقاس الأماكن واحتلال اليحول من تمكينهم مقابل كثيرة نقودا 
المشاركةعن وأنهى ذللئ، يجوز فلا اليسر في داحل ذللث، أن فأرى للتفرج؛ 

)»_UT(.تسر الإ-ادص، الم ضوء ني المامرة المابقات أحلكم )١( 
١(.)ص\؛ التجارية الحوافز )٢( 
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معهم((

الجاتزةعلى لا الفائدة على الحصول هو فيها المشارك نمد يكون أن ~ ٢ 
 ■.)٢(.

ممض

يذكروهو سعدى ابن نال محرم، في توقع أو واجب عن تلهي لا أن - ٣ 
يحرم٠١في ألحك أو واجب عن ألهت مغالبة أكل ت المحرمة المغالبات 

عدةكان ما على ذلك في يقتمر رربل المساقات وصح في التومع عدم ~ ٤
العملإهمال إلى ذلك يودى كلأ ظاهرة، مصالحه رجحان كان وما غالتا، للقنال 

منليت لكنها الجهاد في بها يتي أن يمكن الباحات من كثيرا إن إذ JالحديثS؛ 
المحاذير،في الوفؤع من اكومع إليه يودى ولما فيه، اسنعمالها يغلب ولا ألاته، 
إثغالإلى ذريعة به المال أكل تجويز أن ت القيم ابن ذكره ما أهمها من والتي 

.^٤، ١١مكستا واتخاذه به القوس 
وترتقيالفكر، وتشحي الذهن تصقل ومفيدة، هادفة المسابقة تكون أن — ٥ 

والإنتاج.للإيداع وتحفزهم والحضارة المعرفة سلم في والأمة الأفراد بمستوى 
يصحفلا وعليه بعناية، مختارة ومسائلها جادة موضوعاتها تكون أن يستنلزم وهدا 

والمسارحبالهلاءم ثنعلق الي كتتللثج مبتذلة؛ سوقية موضوعات في تكون أن 
بالأمورالناس وتشغل الواجبات عن وتلهي الأوقات تضح الم، والأحجيات 

الخ؛فةلْ،.الفارغة 

العلمفوجسؤ عقد، في عوض لأنها معلومة؛ الجائزة تكون ®أن بد لا أنه ~ ٦ 
والمقودالالمعاوصات كسائر به 

رصي"؛؛(.حيرين ابن التجارية، المامات أحكام ( ١ ) 
)صأ"ا؛(.الجابري - الإملأس الفض ني المسابقات أحكام تطر: )٢( 
)صا<آ■؛(.الملحم الضار- نقلاص: )ص^^\ه سعدي لأبن الأحكام الإرشاد!ر•مرنث )٣( 
اسيإ)ص؛م(.الفار.)٤( 
)ص'*؛ة(.الامحلامي الفقه صوء في المعاصرْ المابقات يطلر: )٥( 
التجارية)ص؛؛؛(.الحوار )٦( 
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لدعوةال؟الغين على المحرمة الوسائل استخدام حكم الرابع؛ المحللب ®
ا؛ذطمال.

دلكومن المجتهع، وأجناس محليقات لجمح املة مدعوة الإسلام دعوة إن 
فانه:)الصم(، 

بالمعروف•فتوص الخم إلى ندعى - أه 
منين،مح أبناء وهم بالصلاة أولادكم ر)مروا قوله الحديث في بت، فقد 

ألؤيالأءلفال يتاح كان ه أنه عنه بتا بل ،. ل عشر(( أبناء وهم عليها واضربوهم 
يعدماالله رسول فجاء ميمونة حالتي عند بت، : زيوٌتعباس ابن قال عنهم، 
.٢٢١٢;: قالواالغلام؟((. ررأصالى فقال: أمص 

الصي)ؤيومر ت الثافعي قال الخير، فعل الطفل يعتاد أن أحل من وهذا 
ليحتادها(الملأة وحماعاُته احد المبحضور 

علىله تمرينا ذلك، ليكون الصوم؛ في وهكان.ا الفقهاء: )قال كثير: ابن ومال 
وتركالمعصية ومجانبة والهلاءة العبادة على مستمر وهو يلغ لكي، العبادة، 
الوفق(ر؛،.والآه المكر، 
مها.يفكن ولا انمكراث، فعل عن يهى وكذلك - ب ه 

طفلا،كان ولو بمنكر تلبس من على ه الممح، إنكار ذلك• على محلل، ومما 
ومنه

وفتنا٠ يدر يوم قتنأ س يندبن جويريات ْع بالدف تضرب جالية قالت لما ~ ١ 

الشخوحسنه . ( ٤  ٩٥)يرقم • االصالآ٥ الغلام يؤمر متى باب الصلاة، كتاب في داود أبو أخرجه ( ١ ) 
.( ٣٦٧/ ١ ) داود أبي لستن تحقيقه في كما الأرنووط، شعيب 

شعيبالشخ وصححه (،  ١٣٥٦)بريم الليل، صلاة في باب الحادة، كتاب في داود أبو أخرجه )٢( 
(.٥١١)T/ داود أيى لسنن تحقيقه نى كا الأونووط، 

اينهم)ح/لإآا(ا)؛(تفسير اوجموع)؛/^آ(. )'ا(
)ص'\ا.انمءوْ المعلقي الفقهية الأحكام )٥( 

~٥٠٦ —



•، تةولضْر كنت ْا وقولي هكذا تقولي ولا ه: المي فقال غد. في ما يعلم ني 
فيفجعلها الصدقة تمر من تمرة نمكمحت علي بن الحسن أخذ لما ذللث• وْن ٢" 

ناكللا أنا قعرت )راما قال: ثم ليهلرحها كخ((. ءكخ ه: المي فقال فيه 
عليهمالمعاتبة المغار لأولياء أن )وفته ت القاري؛، ررعمدة في حاء . الصدقة(( 
الصدقةمن التمر استخرج أنه يرى ألا عأاد0؛ على الله حرم ما وبين بيتهم والمحول 

الأءلأم؟(أعليه تجز ولم الفرائض تلزمه لا ؤلفل وهو المحن فم من 
لباسرروفي ت الملأم عبد بن العز هال كثر، إذا تركها عليه يمسعب لا لكي وذلك 

خروجايتجنب أن وينبغي التحريم، ش حلاث المحرم والحرير الحلي الصبيان 
^٠^ا١٨؛علو تركه عليهم يهل فلا الصبيان يعتاده ولئلا الخلاف، من 

الوجوبباب من لا وزجره المغير تاديب باب من هو إنما والنهى الأمر وهذا 
لهتأديتا إلا مكلف، غير على يدكر وولأ الشرءيةا<: والأداب في جاء والتحريم، 

محذوريكون أن وهو المعصية من أعفلم المنكر الجوزى: ابن قال وزجرا، 
حمرهيريق أن فعليه الخمر يثرب مجنوما أو صبيا رأى فمن الثميع، في الوقؤع 

الزنا((من يمتعه أن عليه كذلك ؤيمنعه، 
الأطفال.دعوة همة أه 

وأوكل.ها،الأمور أهم ْن الصبيان يياضة في الهلريق أن رراعلم الغزالي: قال 
نمشكل عن حالية اذجة منفية جوهرة الهلاهر وقلبه والا.يه، عند أمانة والصبي 
الخيرعزي فإن إليه، به يمال ما كل إلى وماثل نقش ما لكل قابل وهو وصورة، 

وسعدهعليه نشا وعلمه 

درنم)ا••؛(.بدرا، شهودالملائكة باب الغازي، كتاب في البخاري أخرجه )١( 
(.١٤٩١برقم)ه لكي الصدقة في ذكر U باب الزكاة، محاب الخاري، رواْ )٢( 
الملام)ص؛بم(.عبد بن المز فتاوى )٤( . ١(  ١٧القاري)٩; عمدة )٠١( 
(.١٨٦ضلح)ا/ لابن الرمة والمح المرمة الاداب )٥( 
(.٧٢)■r/ الدين علوم إماء )٦( 

-٥٠٧-



الأطفال.دعوة حكم ه
إليهذهب ما وهو مستحب، إنه فقيل؛ الأطفال. على الإنكار هدا حكم أما 

التحريمباب من لا والزجر التأديب باب من هو إنما الإنكار لأن . الحجاوي 
والوجوب•

-وهذا السفارسي: قال الجوزي، ابن كلام ٠لاهر وهو واجب، إنه ت ونل 
تتعالى الله قال • أعلم والله المتهيئ، الثّروءل توفريتج حيث، أظهر ~ أعلم والله 

ا"\الأيت لاقعر;م: وأئ،حاربمه آلناس ومدها دارإ ؤأهلكث مرأ  ١۶٠١٠أكن 
صؤحوقد ، قلبه من زواله فيتعذر فامد مدهم_ا على الولد نشأ ربما ولأنه 
لهمإفساد لأنه المتهيايتح من الغناء الأطفال تعليم بأن الترمذي الحكيم 

الإسلامشيح قال ،، ؛المعروفوليه يأمر لم إذا الكبير بتعزير العلماء صِح بل 
فإنهبالصلاة، يأمره فلم ولد أو يتتم أو مملوك صغتر عنده كان *ومن تنمية• ابن 

لأنهبليعا؛ تعزيرا ذللئ، على الكبير ؤيعزر الصغير، يأمر لم إذا الكبير يعان—، 
ورسوله((الله عمى 

.المحرمالت، هذه هن الهلفل تمكين حيث من أما 
منالمغير تمكين الولي على يحرم أنه على ممهاونا نص فقد فاؤيتى: القال 

محرمل٦،.كل فعل من وكذا ونحوه، حرير ثوب لبس 
أنهالحرير لباس الصبي إلباس عن يتحديث، وهو ارالمغني(( في قدامة ابن قرر وقد 
شربس كتمكينهم المحرمايت، س بتمكينهم التحريم ءاؤيتعلق قال؛ ثم محرم، 
.٢٧١وغيرهما((الريا وأكل الخص 

(.٢٣٧)\/ الأداب مظومة شرح في الأيأب غدا، )١( 
(.٢٣٧البق)ا/ ألوم )٣( (. ٢٣٦الأبق)\إ الرجع )٢( 
• ٢٥١)آآ/ الفتاوى مجموع  ٢٥)(. اكرض)ص٣١١للحكم المنهيات، )٤( 
(.٢٣٦الاداب)\امظومة ثرح في الأJاب، غداء)٦( 
(.٣١المش)آ/• )٧( 
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ممض.إلى مها نقأن يمكننا الوماتل وهده المسالة؛ حكم ٠
والصغارالكبار على محرمة ومحعائل — ١ 

.فقط الكبار على محرمة وسائل — ٢ 

واكغار.الكار على المحرمة الوسائل ولا: أا 
صربأو والميسر، القمار على أو الفحش، تحتوي التي الألعاب مثالها؛ 

المحرمات.من ذللئ، غير أو الوحه، 

منللأطفال تمكينا ذلك في لأن استعمالها؛ يجوز لا فهذه استعمالها؛ حكم 
تعالى؛قال ذللث،، عن بالهى الأمر التموص فى ثبنت، ومد المحرمات، هده فعل 

منتمنع الشريعة إن يم ٦[ الأية ]التخريم: Jارا٤بم ؤأنلكث أنفسك فوا ءامتإ اليمن أننا كؤ 
شفاءكميجعل لم الله ))إن فال; أنه ه عته جاء فقد تفادها، بوسيلة غاية تحصيل 

نقولنم الله، إلى ندعوهم كي المحرمات على الأطفال نربي ، فكيف. ، جرامءأ في 
اتركوهارى.: بلغواإذا لهم 

غيرأن العلماء بين نزاع لا الرافضي: على شيخنا رد وفي »الفروع*: في قال 
بليعاتعزيرا الفاحشة على يعاني، — المميز كالمسى — المكلف 

محط.الكار على الحرمة الرسائل ات؛ا؛ ث■ 

عليها،الأطفال إقرار على يدل  ١٠حاء ام الوسائل ظلث، ومي ئبمله١: 
والتصاؤير.والمعازف كالأمى 

امتعمالها؛كم ح٠ 

الإجمال.جسث، من أولأت 
ذللت،ذكر كما للبالح. فيه يرحص لم ما اللمت، في لهم رحص فد الصبيان فإن 

برتم)\هما(.اينحأنفىصبحه.)١(دوام 
)_-A(.بالدعرة انملقت الفقهية الأحكام )٢( 

.( ١ ' ٧ / ١ ' ) المريع رمحح المريع  ٢٣)

—٥١ ٠-



مكروهةتكون لا لكللعب الكار على المكروهة الأمور فإن ولهذا ، تنمية ابن 
المما به اشتغالوا لعب فكل المسيان ®وأما I الحليمى قال الأطفال، على 

وتفرجصدر انشراح لهم فيه أن ويقلن والأجل، العاجل في نحرر عليهم يخشى 
إدمانه،وبين بينهم بمحال ولكن بالإطلاق منه يمنعون لا فإلهم تلب، 

وغترلأى.الصم محن الممرمحق ومجب 
حقفى السأن هو كما السرهمه يالكالقط مسمعول همر الصسي وين أن ~ ١ 

.غيره حق فى منها أصعقا حقه فى فالمزاحمة المكلمين، 
.غيرهم من يتاغ لا ما منه المغار من فيتاغ للجد مناف، اللهو أن — ٢ 
وهوالغزالي قال غيرهم، احتياج من أشد الترؤح إر الصغار احتياج أن - ٣ 

أنالكتاب من الأتمراف يعد له يؤذن أن ررؤينبغي المسان تربية عن يتحدُث، 
فإناللبق؛ في يم—، لا بحيثا المكتب، تعيا من إليه يستريح جميلا لعبا يلعب 

ؤينغصذكاءْ ويبطل تلبه يميت، دائما التعلم إلى ؤإرهاقه اللعب، من الصبي مغ 
رأنا،المنه الخلاص في الحيلة يطلن، حتى العيش عليه 

الممل.حيث، من فانئا: 

أينهل عائثة عن جاء لما للأطفال؛ الدمى استخدام بجواز الفقهاء صؤح 
معيرليلعس صواحّت، لى وكان ه النبي عند بالثنايتج ألعب، كنت، ت نالت، 

(.٢١٤اكاوى)-م مجموع )١( 
نفالك: ب أبو المحاني، الخاوي الخن ين الخض م: U ٤ ٣• -  ٣٣٨)الخلص )٢( 

له:بخارى. ني ووفاته يجرحان مولده الهر. وراء ما في الخدسث، أهل ريس كان • فاض شافش، 
لمغريبة ومعاني كيره أحكاما فه جمع الإمنوى؛ قال، أجراء، نادنة الإيمان، شعب، في المنهاج 

(.٢٣٥مركالي)آ/ الأم ائلر: فيغرْ. مها 
اللخم)ص؛أ<أ(.القمار، ملاعن: >مخا،(، الأيمان شعب، في المهاج )٣( 
الملخموأحكامه، حققته القمار، )٤( 
(.٧٤)م الدين ض إحياء )ه( 
(.٦١٣)•يرقم الاس إلى الاياط باب الأدب،، كتاب ني الخارى رواه )٦( 

—ه



واللعبالبنات صور اتخاذ جواز على الحديث بهذا *واستدل حجرت ابن ثال 
،الصور* اتخاذ عن الهي عموم من ذلك وحص بهز، المات لعب أحل من 

للأطفالالمتحركة الرسوم المعاصرين بعض عليها ناس وقد 
الحمقية.ءٍر والقصص كالمعازف ذلك عدى فيما اختالفوا و٠ 

العازف.استخدام ولا: أ— 
قولين.على ذلك في احتلف وقد 

عشمتنابن الشيخ أنى وبه الجواز، عدم الأيون القول 
المغيرالعلنور قلت؛ يكر، I فقال الطنبور؟ كر عن أحمد الإمام مثل وند 

ئكرْاار".موئا، كان إنا أيضا، »يكر قال: الصي؟ يكون.ع 
الجواز•^١• ١٤١١القول 

الموسيقيةللألأت الأطفال استخا،ام جواز إلى الباحثين بعض ذب وقد 
عهاومما 

أدلهم:
علىاصبب فوصع مزمارا، سْع عندما عمر؛؛نهجت ابن حديث الأول؛ الدليل 

تقال لا، فقلت؛ قال؛ ؟ شيئا تجع هل تاغر يا I وقال الطريق، عن ونأى أذنيه، 
مثلفمغ هذا، مثل فجع . النم، مع كنت ونال؛ أذنيه من إصبعيه فرغ 

)ا(كحابرى)'ا/َ\آه(.
.)_'A( JالJءوة الخالقت الفقهية الأحكام )٢( 
يردلم لأنها ثها نتساهل ألا • فقال، موسمي على تحتوي اش التعليمية الأءلفال، ألعاب عن نتل حيث، )٣( 

ولأنالتخصيص، على دلل يرد ولم عامة، تحريمها الوارد المعازف ولأن المنة، ني نفلتر لها 
الملمةالأم؛ تهم أستلة مجمرعة وطيعة■ له مجية كان والعزف اللهو اعتاد إذا الصبي 

)ص؛ْ(.للخلأل، المكر عن والنهي بالمعروف الأم )٤( 
(.١١)صء الإّلأم ني الترويجية اكريية )ص؛اا/ا(، والمرن الإّلأبن المرمة )ْ(يفلر: 

-٥١٢-



هذارا،.

أنيعلم لم أته لاحتمال أذنيه د يعمر ابن يامر لم ه الني أن الامتشهادت وجه 
دونصضن\ كان أو بالعا كان الرفيق 

فابنوالاستماع، ماع ال بين فرئا هاك بأن يناقش أن ؤيمكن المنافقة: 
أذنه١يد أن ه الّك، يأُّرْ لم ولهذا السماع، ؤيتعمد يستمع لم قءسي عمر 

بالدسل؛،•لبهم جواز على القياس اكافى•" الليل 
بهايعلق إنما الدمى لأن الفارق؛ مع قياس فهو لم، مغير ذللئ، إن المغافشة: 

بخلافذلك، بعد يهلرحها أن يلبث، لا ثم معينة من في إليها ؤيميل الصي 
كانالصى عليها وثب النفس وألفتها القلب، بها تعلق إن الش الموسيقى 
يحرمه'وثكن\ للصغير سح لا الإسلام فإن أحرى جهة ومن صعبا، عتها الانفكاك 

،•بمرأحين عليه 
فيالموسيقية الآلأاتج اسخدام س المنع هو أعلم والله والأقرب، الترج؛حت 

النهي.لعموم الأؤلفال دعوة 
الحقيقة.غير القمص انئا: ث- 

قوليزتعلك، فيها احتلف وقد 

٠استخدامها تحريم الأول: القول 

إلا، منكر١١ ث حد  ١٠ت وقال ( ٤٩٢٤برقم) والزمر، الغناء هة كر١ باب لأيب، ١ كتاب< اود، د أيي سنن آ ١ ر 
هذ.افإن المكارة؛ وجه يعلم ولا داود، أبو قاله اله،كل.ا I قال ( ١٨٢)T\/ المعبود عون صاحب، أن 

الفتاوىفي كما سمية ابن وقال منه'ّ أوثق مو لمن ولمس؛مخاك، ثقات، كلهم رواته الحل.سث، 
وصححهاهّ. بعصا. بعضها يصدق متعددة وجوه من الخلال يكر أبو رواه وقد ت ٢( ١ ٢ "آ/ )٠ 

الأرنووٍل.ثمب، وحنه ١(، رص؟ا اكلرب آلات تحريم في كما الألباني 
(.٢١٤اكاوى)-م/ مجموع )٢( 
•٢ )ص؟ا١ للألباني اكلربؤ آلات تحريم )٣( 

واهمن)صأما(.الأسلاب اكرذن )؛(يفلر: 
)صْاا(.الإسلام في المرويحية المربية )ْ(بمْلر: 

-٠١١٢ -



نجمن قصصا يكتب أن ليشخمس يجور هل ت الدائمة اللجتة مثلت وقد 
لقراءتهاللاؤلفال كقصص يقدمها ولكن كذب، الحقيقة في فيها ما وكل الخيال، 

منها؟الص وأحد 

القصصوفى الكاذبة، القصص هذه يكب أن لم المعلى يحرم بأنه: فأجابت 
العبرةفى الكفاية فيه ما الحقيقة ؤيمثل الواغ يحكي مما وغيرهما والنبوئ القراني 

١الحنة والموعقلة 
.استخدامهاجواز الثاني: القول 

لهلفلهاالأم تقولها الى القصص عن نتل حيث، عقمن، ابن الشيخ أفتى ربه 
والخصالالفضائل يعص حلالها من الهلفل يتعلم أن بقصد تقع لم والتي 

إنيقال: بأن التمثيل مثيل على فبم، إذا أنها )رالفناهر ه: فأجاب الحميدة؟ 
أنهوا؛غ أمر كأنه يجعل اسما، يعين أن بدون ذلك أشبه ما أو ولدا أو محلفلأ هناك 

الفهذا حال كل وعلى واقعا، دو'\ وليس التمثيل باب من هذا لأن به؛ بأس لا 
مقرة١٠فيه وليس فانية فيه لأن يه؛ باس 

غيرالكذب لأن القصص؛ هذه مثل جواز هو أعلم والله والأقرب الترجتح: 
■بالتمثيل المتعلق القادم المهللب، في ذللث، بيان وسيأي ؛ن*اته، مقصود 

دمهآ)هه 

(١٨٧! ١٦الأور)السبموئ - الوانمة اللجة ناوي )١( 
(.١٣٩)^؛المسلمة الأسرة تهم أمثلة مجموعة )٢( 

٥١٤٠-





يقومبحث — بالمحرمات المقترن غير التمثيل أي ~ التمثيل مطلق أما ثالثات 
الجمهورهذا لتعاليم ومحادثات بأعمال الناس س جمهور أمام أكثر أو اثنان 

همأنفيظهرون وهد فساد س فيه وما يالواغ أوتصيرهم إملاميا حلما أو شعيرة 
.حقيقتهاغير على 

ملًنلارعر ذلك في اساء اختلف فمد 
محشروؤل.الجواز الأول؛ لقول ا0 

كالشخ، العصر،ا هذا في والدعاة العلماء س كبير جمهور مدهب ®وهو 
.....................،، ءثيم؛نل ابن والثخ ،، رصال رشيد محمع. 

)صهم\'أآ(.الغزالي لصالح الإسلامية، الشريعة ني الفن ممارسة حكم ت ينغلر )١( 
(.)_0UYالغزالي لصالح الإسلامية، الشريعة في الفن ممارسة حكم ، ٢١

(.١٠٩٠)T/ رضا رشيد محمد فتاوى )٣( 

أن"أرى • فأجاب الصيفية؟ المراكز في يحصل وما والتامين ة Jالصح١Jالتمثيل حكم عن مثل حيث ، ٤١
واحتقارهم،ازديانهم إلى يودى ذلك لأن يجوز؛ لا وعترهم التابعض من والأتعة بالصحابة التمثل 

نفسهعلى يجعل مثلا، حلتق كشخمسر الصلاة أهل من ليس ممن بالتمثيل القاتم كان إن صيما لا 
لكنكله، التمثيل تجب هو يبغي والذي • يجوز لا هذا فإن ، هؤلاء من أحدا ويمثل ~ كذبا ~ لحية 

ذلكفي يكون ألا فأرجو المشاكل من مشكلة علاج في وهو محرم علمح، يشتمل لا التمثيل كان إذا 
تالحال.يث ش حاء وقد يجوز، لا ذس فإن نحو0 أو كذب من محرم شي،ء عر اشتمل إذا أما ، بأس 

(.١٥ابباوفتوح).م لقاء سكماهوم،ويللخنمويلكء. 
الأثرله يكون مما حداب ووأسالوُتا مغزى ذات قصصا يولفون الذين الأدباء يعص عن ت أيصا وسئل 

ذللش؟حكم فما الخيال نسج س ولكنها القراء، نفوس في 
لأناجتماعية، أو حلقية أو دبمية ذكلأت يعالج كان إذا ذلك بأس لا تعار: الله رحمه فأجاب 
بعضفي ذلك ذكر العلماء بعض إن حش به، بأس لا واقعة غير مقروصة بقصص الأمثال صرب 

٠^أق■ ت تحالم، فوله محثل مثلا؛ صربها الله لكن واقعة، ليست أنها الكريم القرآن أمثلة 
مثوىمز ءم نأت لا ييهئ وث تزكه قق حكئ زم ر. ءد بمدر لا أبمًقم تأئج ث-مح -ر

لأنبأنا؛ هدا ،ي ارى فلا [ ٧٦ام ]الثحل: ا@ه قنشم محمي ثق وم يأمر رنن ئو 
يعرضثم والسنة، الكتاب، من عام الإنسان عنلؤ يكون أن حمل إن ولكن اكحن-ير هو المقصود 

=يدكر ويزللث، حم، فهو علمها المثل ويضرب ويفرها ويشرحها مشكلامحت، معالجة لمها آيات 
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،.^٧١١١بعض ورجحه 
أدكهم:
شفهي المقامات، من المتقدمون العلماء كتيه ما مل من أنها الأول؛ الدليل 

بعينالأشياء نقد ومن  ١١ت الحريري قال التمويه، لا التيه قبيل من حققتها 
الإفادات،سلك في القامات هذه نقلم الأصول، ماني في الفلر وأنعم العقول 
نبابمن يسمع ولم والجمادات. العجماوات عن الموصوعات للث، موملكها 

كانتإذا ثم الأوقات. من وقت< في رواتها أثم أو الحكايات. تللث، عن سمعه 
مالحاأنشأ من على حرج ى فا الدينيات، العقود انعقاد وبها بالنيات، الأعمال 

إلاذلك، في هو وهل الأكاذم،؟! لا التهيئي، متحى به ونحا للتمويه٠ لا للتنبيه 
ا<لآ،.ا مستقيم؟ صرامل إلى هدى أو لتعليم، انتدب، من بمنزلة 

يمّاإلا تخصص فلا عامة الكدب، تحريم على الدالة الأ-حاديثإ ررإن الم؛اقفةت 
رواغولأناس لامتهتاه فيه مقرة لا الذي الكل.بج بابا فتح ولو • الشيع حصصه 
مهللئاالكذبج تحريم على يدل ما حاء قل بل يخفى، لا ما الفاسد من به وحصل 

يملح)لا الفرد،،رمت ررالأدب، في البخاري رواه فيما عود مابن عن حاء كما 
الكذبفيحدولأهزل(«ل؛،.

فيهايطرح الض التمثيلية القصص من و. النبي عن حاء ما الة١نير الدليل 
والوامالله حدود على الهائم ءمثل •' كقوله مجسمة، صوره في الذهنية الفكرة 

لأبنالدرب، على نور فتاوى • ثك بلا أحن فهذا عليها• المثل ويقرب رها فيفأحادث 
(.٠٩١ءبمن)آا/ 

مياي الامالفقه في التمثيل فن أحكام الماجتير بحثه في الدالي، مومحى محمد ت كالباحّثج )١( 

الحريري)صرا■١(.مقامايت، )٢( 
الأuنى.وصححه ( ٣٨٧برقم))٣( 
؛(.U_p)اكشل حتكر على النمل إيقاف يطر: )٤( 
)ه،بىا(.التبوي الحديث، مجن نماذج في التمثيلية القمة )٥( 
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والدكتور،، والألباتىل،، بازرابن الشيخ به؛ وقال التحريم، الثاني؛ القول 0
الباحتض.بعض ورجحه ،، الخمارىل وأحمد ،، نيدر أبو بكر 

لخرضالتمثل. أي - الدينية الجماعات رروكون •' الالتباس إزالة ني قال 
بلالأساسي، وحكمه الأصلي، وصعه عن يخرجه لا — يزعمون كما — ديني 

الشرع،اليجوزه لا منهم عدوان الدين في إدحاله 
اهمهالأ"،تومن كمحرة وهي أدل؛همت 
نقرتابها يقومون اليونانية الوثنية شعائر من شعيرة التمثيل أن الأول؛ الدليل 
مهللبوعاداتهم تقاليدهم في الكفار مخالفة أن المقررة القواعد ومن لألهتهم• 

،؟اوشعائرهم^ بعباداتهم فكيف إسلامي، ومقصد شرعي 
هوكما بهم، متشبها فعله من كان فعله الكفار ابتدأ ما كل ليس أنه انماهشة؛ 

التشبههو المحرم التشبه نحابهل ؤإنما الاتصالات، ووسائل الإذاعة في الحال 
حصامن ليس والتمثيل خصائصهم، س بشيء 

الله،إلى بها يتقرب كشعائر يتخذ الذي الديني التمثيل في بذلك يسلم نعم، 
ؤإنالكفار حعائص س ليس فهو الترفيهي التمثيل أما تحريمه، في حلاف ولا 
غيرعند حدوثه ارأصل نيين أبو بكر قال عندهم. كان ؤلهوره أول في كان 
ثموالترفيه. للتسلية العادات إلى انتقل نم العبادات، في ابتداع لمين الم

•قامحن فى ًلاهرتتن فنغل لمين المإلى بنوعيه التمثيل نرب 

(.٢٧٢)ه/ ايناز ناوي )ا(عج»ِوع 
•٣(.)ا،م للشخ والور الهدى سيلة تفرخ )٢( 
اكشل)صء،(.حرمة عر الدليل إقامة )٤( اسل)صلأْ(. حكم )٣( 
(.الماس)ص١٤من كير ب أخطأ عما الألباص إزالة )٥( 
الألتاص.إزالة الممثل.ورّالة: حرمة على الدليل إقامة يفلر: )٦( 
ب؟(.المشل حكم عر الميل إيقاف بمظر: )٧( 
باكءوةالمعاقة الفقهية والأخئام )ص"لا-ا(، الامادمي الفقه في المميل فن أذكام يفلر: )٨( 

-٥١٩-





فقدولهدا الأوهام؛ عالم إلى إحراجه إلى سبيلا المخدرة الكاذبة الخداع وسائل 
والخياورا،.الأسطورة عن بعيدا الصادقة القصة الإسلام قدم 

لواقعهالممثلة المشاهد لكنت إذا سرعية محدورات من يحتويه ما الرابع' الدليل 
؛المحدورات هده ومن سالفة 

كذلك.وليس فلأن هو بأنه يقول المثل إن حث ١لكذبت ~ ١ 
الكذب.ْن يعتبر لا هذا أن بيان مبق الخ؛ادفةت 

ذلكعن النهي جاء وقد الدين صلاح دور يتقمص لم؛بمْل؛كان بما النشع ~ ٢ 
ثوبيكلأبس بمط لم بما )ءانمسبع ت قال الله رسول أن راالصحيحيناا في كما 

زورءأم
كانما عنه النهي لأن ذلك؛ في داخلا ليس التمثيل في يحصل ما أن انماقشة: 

الرحلرافإنه I الفتح في جاء ذلك. غير أو صلاح صاحب بأنه للناس إيهام فيه 
والتقشفالنخثع س ؤيفلهر متهم أنه يوهم الزهاد لثياب الشبهة الثياب يلبس 

منه«ل؛،.قليه في مما أكثر 
مساوئهم.بذكر وذلك الأموات، انتقاص إلى الإفضاء — ٣ 

إنمايذكر ما لأن الحن.ورات؛ من بأنه التسليم يعدم ذلك على يجاب الخائفة: 
لفالأجمع راوقد الهيتمي: حجر ابن قال وقد الناريح، لكتب حكاية هو 

لبيالهاومجالسهم؛ كتبهم في واللحيين الكفرة مقالات حكايات على والخلف 
وردها(\ْ،.

الانتقاص.وجه على الأحرين وتقليد محالكة في وتتحقق ١^٠^؛ ~ ٤ 

)صهّآ(.السابق المرحع )١( 
فيالمحيورات هذه زيد أبو يكر الثخ حم وقد - )٢(ينظر 

(.٣١٨)ه/ حجر لأبن \و\وي فح )٤( (. ٢١٢٩برقم)وسلم (، ٥٢١٠٩برقم)الخارى )٣( 
لالهتمي)ص0أ(.الإسلام، بقواطع الاعادم )٥( 
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لبرزالخلقية؛ أو الحلقية معايبه في ثخصا يحاكي الممثل أن ذلك ووجه 
أحبررما قال: ه المي أن ها عائثة عن ثبت فقد هي. للشاسنىا الواقعة 

كالغيبةوهي فعلية، ررغيثة إذا فالمحاكاة وكد«اأ\ا،. كذا لى وأن إنسانا، حكيت أنى 
سوا'ء«رآ،.التحريم في المولية 

نبياحكى الهم،. أن ثت فقد مهللئا، مذمومة ليست، المحاكاة أن ،ت ا1مغاقشةل 
وقدالنقص. وجه على كان ما منها الحرم ؤإنما ،، ةومه١ صربه الأنبياء من 

غيبةفهو لم منقصان غيرك به أفهمت، ما أكل وهو للغتية صابثلا المؤوي وصع 
متعارجايمشي بأن المحاكاة، نللثإ راومن ت فقال المحاكاة، منها ذكر ثم محرمة،؛ 

،،^١٧يتتقضه من هيئة حكاية مريدا الهيثات؛ من ذلك، غير على أو مهلأءلئا أو 
خلافذلأْ،.بلا حرام ذللث، فكل 

الحقيقي.الأب، غير إلى الانتساب، — ٠ 
بةنهو إنما المثيل في ث، يحل. ما لأن المثيل؛ في وارد غير هذا أن انماقشة; 

تتعالى قوله في الألومي قال . الحكاية باب، من فقهل، المثيل أثناء مؤقتة 
أبيه،لغير لإنسان ا دعوة تعمد حرمة لأية ا وظاهر ٠[ الأيأ زالأ-ماب: 

لمإذا وأما الجاهلية، في كان الوجه على الل.ءوة كاJتإ إذا فيما ذللئ، ولعل 
ماوكثيرا ابني يا والشفقة الحنن سبيل على للصغير الكبير يقول كما كذللث، تكن 
،.الحرمةاال ■؛يوم فالظاهر ذلك، يقع 

داودأبي لسنن تحقيقه محي كما ثعيك، الشيخ وصححه (، ٤٨٧٤قم)بر لأدب، ١ كناب رل(رواْأبوداوحا 
U) /٢٣٧.)

rr).>_اسل حكم )٢( 
)ص١ْ٧(ّالأملأْي الفقه في الخل فن أحكام يفلر: )٣( 
برقم- الجهاد ت كتاب لم. وم(، ٣٤٧٧برقم)• الأبياء أحاديث كتاب؛ ٠ البخاري، عليه، متفق )٤( 

(١٧٩٢.)

لاكووى)صمآ؟(.الأذكار )٠( 
(٠)ص٧٧٣الإملأس الفقه في اسيل فن أحكام يفلر: )٦( 
١(. ٤٧ا/ )١ للألوّي المعاتى روح )٧( 
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|الاوول.إجمالية قشة محا 

وذلكعام، بشكل الدليل أناقش فهنا حدة، على فقرة كل متاقشة تمت أن ويعد 
محمدالشخ ^، Jjأض كما التميل، لا ه، نمالمحظور هو ذلك في المحرم أن 

النيةهو فيها فالمحرم ٠١فقال غيبة على يحتوي تمثيل عن مثل عندما رصا رشيد 
مه((لا،.التمثيل ولا تمثل الض القصص ولا القصة جميع لا 

الترجتح:
البعضبعضهم لأدلة الهلرفين من المناقشات وكثرة السائقة الأدلة في النظر بعد 

أمور•عدة لي يمحن 
بنيالذي للأصل الترجيح ساق ي، إنما الأدلة من كث؛نا أن الأول: الأم 

لوحده٠عليه الاعتماد باب من أنه لا الحكم عليه 
وليسالسيئ، الواير توصيف اق مّيقثإ إنما الأدلة من كثيرا أن الثاني• الأمر 

يقامأن يمكن ذكرت التي المحاذير أغل—، إن حيث، الأصل على الحكم اق م
التمثيلفى إدا العيب فليس والماد، الفن بين فرق فهناك ررولهدا دالونها، التمثيل 

امتخدامهاالإساءة في ولكن 
يحتممما الزمان من عقدين من أكثر قبل كتبت الأ؛حايث، غالب أن ت الثالث الأم 

بالضرورةيعتي لا الرمان ذللئ، في قبوله يمكن كان فما ذللث،، مراعاة الباحث على 
.زماننافي نقبله أن 

بجوازوذلك أعلم، والله — الأقرب هو التومهل بأن أقول أن يمكن هدا ويعل 
وصوابهل.بئروؤل الدعوة في التمثيل استعمال 
ذللث:يرجح ومما 

تربيةوسائل إلى وتسلية لهو وسائل كونها من الإعلام وسائل مملور أولا: 

(.١٠٩٠)ص رصا رشيد محمد فتاوى ( ١ ) 
كبير(.)بتصرف ا(ا ٠ )*_A الإسلام خدمة في ودورها التمثية )٢( 
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ويتمم

وسارطورت رالقد الإعلام؛ وسائل عن الفنجري شوش أحمد الدكتور قال 
عصرنامحي مذهلا طورا والمرح والإذاعة والتلفزيون كالميننما الحديثة الإعلام 

وسائلالوسائل هذه تعد ولم . ومقهى. وشائج بتت كل ني وأصبحت . الحاصر. 
تربيةوسائل أولا هي بل الناس، بعض يتصوره قد كما ولهو، وتسلية ترفه 

والتربويةالتثقيفية الوسائل عن تختلف أنها إلا أ للمجتمع وتوجيه وتثميف 
يالحياهالمليئة والتمثيلية المشوقة القصة أسلوب نتع أنها ؛ي التقليدية، 
ينفحالتمثيل فن يؤديه الدي الدور على ~ مريعة و؛إءللألة ~ إنه بل ل  ١٠والحركة 

حقامفهوم لأي والترؤيج فكرة أي نثر في الوسائل أحهلر من يعد أنه سديد يجلأء 
كانأوياْللأص.

تأنواعه أهم س بل واللهو الضحلث، أو الفكاهة على مقتصرا ليس إدا فالتمثيل 
المثاهدؤإقناع منهج أو لفكر الدعاية 
القديمة.الوسائل مقابل التمثيل في التأثير قوة تانئا: 

أنأينا تهليع نلا ولكننا وأهميتها، والموعفلة الخملبة دور ننكر لا ١اونءحن 
إليه®الناس سد على أقدر دائم-ا يكون القوي والفيلم التمثيلية أن ننكر 

الإعلامية.اوُركة ثالثا: 

نولعوشغل والنية اللهو أحوال من رحال هو إنما التمثل أن وهو أخرى، نفلر وجهة وساك )١( 
منيقصل. ؤإنما والتأمل، لالJفلة مجال فيه ما المشاهد٥ م.ن يريد لا الغالي، فى ءمشاهاوْ ، الوقت، 

العبث،حال إلى الجد حال من المرء وينقل الهموم، ويني القس يشرح بما غرائزه  ۶۶١ذللث، 
البحولث،مجلة ، العالميةوالإفتاء لالب،حورث، الل.اتمة اللجنة إعاواد الصحابة، تمثيل ح،كم والهزل.ء 

(.٢٢٣الإّلأسة)ا/
)يتمرن،(.١(، • A_j)الإسلام خدمة في ودورها التمثيلية )٢( 
)_\<(.الإسلامي الفقه في المميل غن أحكام ينفلر: )٣( 

)صم؛م(.والفنون الأملامية الشريحة )((ينفلر: 
)بتمرفج(١ّ(، " )>_A الإسلام خدمة في ودورها التمثيلية )٥( 
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.الخلاف سبب خامثات 

تأمرين إلى يعود المسألة هذه ني الخلاف مب أن ~ أعلم والله ~ لي يغلهر 
والاجتهاد.التوقف حيث من الدعوة وسائل الأود•' الأم 
لا؟أم محرما يكون هل تمويه يدون النيء فعل الثاني• الأم 

التمثيل.ضوابط ثالثا: 

العالمةالناحية من مراعاتها ينبغي صوابظ هناك فإن التمثيل بجواز القول وُع 
واركاتية.واولوكية والفنية 

العلمة:الناحية من أولا: 
.تمثيلهاالراد والروايات الأحداث صحة من التأكد يتم بأن ودلك 

الفنية:الاحية من ثانتا: 

مباشرة.غير أحهلاء منه يحصل لا لكي المثل تصرفات مراقبة يتم بحيث 
الملوكية:الناحية من ئالئا: 

ببيهنالب أو الكفرة دور تمثيل منه يهللب لا ي،حيث المثل دين مراعاة وهي 
اللهدين بثعائر استهانته إلى يودي مما الدين 

عنصركل وصعلّ آحرما، إلى أولها من التمثيلية صعل يجب أنه الأمر فحاصل 
تدعوولا العقيدة، قفايا من قضّية تعارض لا بحيث المرعية الحا-ود صمن فيها 
،.محرم١٢أو كفر فيها معل وألا وفحش، ومنكر محرم إلى 

(.٢٠الإسلامي)صْالفقه في اكثل غن أحكام تنظر؛ للتو•ح  ٢١ر
)صبا"م(.والفنون الإسلامية الشريعة ينظر: )٢( 
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الثايالمبحث 
الختاميةالحملات 

المسألة.صورة ^٠: ١و 
لتكريمتوية؛ الأنشطتها حنام ش احتفال يعمل الدعرة مكاتب بعض تقوم 

وأنشطه.برامج من العام حائل قدمته ما أهم ؤإبراز لبرامجها، والداعمين العاملين 
ذلك.حكم انياأ ث. 

عهدفي تكن لم الي النازلة الحادثة المائل من التكريم حفلات إقامة إن 
السالف

الأصل.حث س - أه  سمس.ءّس.ى■ 

،.والإباحة١٢الحل فتها الأصل واش انمادات، لا الخدات من أنها الأصل 
فيالتهنئة عن مثل القدسي الحز أبا الحافظ أن المتدري الحافظ نقل وقد 

يزالوالم الناس بان ت ذللق، عن فأجاب لا؟ أم بدعة، أهو والسنين؛ الشهور أوائل 
اه؛دعة. ولا فيه، ستة لا مباح، أنه أراه والذي فيه، مختلفين 

فيالنظر وعند المقاصد، أحكام لها الي الوسائل من بأنها يقال قد وكيلك، 
أموركلاثة يعود أنه نجد الاحتفالأت لهذه الدعوة مكاني، إقامة من القصد 

الدعوي.الخمل على واكحفيز اكشجح ١— 
ذل«في والخمل الدعوة على الحت، ش الشاؤع مقصود يوافق وهدا 

)ص>\/آ(.الإسلام الم في التكريم أحكام ينظر: )١( 

ظر)الأقاءفىخمألخاظأنىس(ميي;
 (.١٨٨/ )١

(.)ص١٨٢الإسلامي الفقه في التكريم أحكام يفلر: )٤( 
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شمقام ذي كل ورصع حقوقهم الناس وإعء؛لاء لأهله، بالفضل الاعتراف ٢— 
^لأت نوله قى كما عليها الله نبه التي الأمور من كدك وهذا ^١،• اللائق مقامه 
بمدمن أسوأ أق؛بم تن دتبمه أكئم أمحهك وكذ آلتج ٠؛-^، ين آمن( من( بع ني( 

.١[ . ام ]الخد،بم: وخنوه 
تمريالحم، المعّوتم، والتحقير التشجيع وماثل أهم من يعتبر التكريم فإن ولهذا 

وتقديراعتراف هي إذ بأسره، المجتمع على وكدك تكريمه تم مجن على تأثيرها 
ردحرس مح( بهم فهو التميز، عند بالتكريم لغترهم صمني للعد للمتمزين 

الدينحلمة ش للعمل الناس بين الشريف التنافس 

النعمة.تجدد على التهنثة ٣" 

ابنقال وبرامج• إنجازات من ندمه ما على المكتب بتهثثة الناس يقوم حنث 
نعمةله تجددت من تهنثة اسحياب على دليل ُاوةيه ٠ تحب توبة حديث ش القيم 

لمنجائز وهو مستحبة، منة فهدم ؛ قحته ومصا أقتل، إذا إليه والقيام دينية، 
مىومجا الله، أعطاك ما ليهنك ت له يقال أن لأولى ١ وأن دنيوية، نمة له تجددت 

نالهالمن والدعاء ربها، النعمة تولية فيه فإن الكلام؛ هدا ونحو ، عليلش يه الله 
•، ٣١١٠بها بالتهحم، 

المنةفي لها ليس الأءمال،، بعض عند التهاني بعض على الناس تعارف ®وقد 
ماالإباحة، فيها الأصل وأن( العادات، أمور س التهنثة أن( علم إذا ولكن أصل، 

مايكل التهنئة في فالأصل مباحة؛ تكون( التهاني فهذه شرعية، مخالفة فيه يكن لم 
عنهاندغ أو نعمة، س له تجدد يما الملم تهنئة أئن ييب ولا • بها بأس لا ير 
والشحناءالبغضاء ؤيزيل الملمين، بين والحية المودة يريع ضرة؛ مس 

،•٤١٠٠بينهم 

الإّلأس)صصأ(.الفقه في التكريم أحكام )١( 
؛٥١٢)f/ انماد خير هدي ني انماد زاد )٣( اورجعاوابق. )أ(
الثبكة(.ئي )مشوي التهاني، وآداب أحكام في الأماني غاية )٤( 

—٠٢٨-



هتت1ءيق11ت[ه
الضمسل.حيث س الحكم — به 

ايالية:الفروع عن الحديث س لابد المسالة، لهده التفصيلي الحكم وليان 
معبة.ْناسة أو معين عمل من بالانتهاء الاحتفال ربط الأول: لفرع ا0 

كسر.لمشرؤع المكتب تحقيق من الانتهاء يعد احتفال إقامة ذلك: صور ومن 
المؤسسات،يثاركون الخلمام زال ولا الجواز، ذللث، قي الأصل حكمه: 

عندأو الهللأب تخرج ■sX تكون الش الاحتمالات هده في والتعليمية الخيرية 
تحقيقإتجازص•

ررقرنمرور يمناسبة احتمال في يكلمة باز ين العزيز عبد الشح شارك وقد 
من• فيهاجاء الهند، يديويند الإسلاميه١٠ ااالجامعة تأسيس على وتصف،، 

فيهلما الله وفمهم المزتمرين، إحواني حضره إلى باز بن الله صد بن العزيز صد 
فيرنيت يعد أما وبركاته، الله ورحمة عليكم سلام آمين، دينه بهم ونمر رصاه، 

هذهعلى القائمين دعوة إجابة كثيرا عدنى ي يأته المؤتمرين إحوانى إفادة 
رجالمن الكر محشره الذي الكريم، المزتمر هدا في اركة للمالجامعة، 

ونصفقرن بمرور الاحتمال، هذا في إحوانهم مشاركة بغية والمعرفة، العلم، 
الجامعة((هذه تأسيس على 

عندالاحتمال حكم عن سه: العثيمين صالح بن محمد الشيخ سئل وقد 
الأعياد؟اتخاذ من ذللئ، وشل الله؟ كتاب حفظة من دفعة تخرج 

يةبالنتتكرر لا لأنها ءيد'ا؛ اتخاذها في تدخل ولا ، ^، Jbبأس لا  ٠٠ت فأحاب 
حاصرة،،١مناسبة لها ولأن بهم، احتمل الذين لهولأم 

علىوص بعدها، للاحتفال اختيارها تم التي المدة إلى القتر من بد لا ثم 
.)٣(

•لوعتن 

الخيبن)آ"ا/ا،اا(.الشخ فتاوى سوع )٢( (. ٢٣١بار)،■/ ابن الشح ناوي )١( 
وحرابصوال الإسلام مولح ينظرث )٣( 

http// :islamqa. info/arا/35119.
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يكونالاحتفال فإن بالكفار، تشه فيه المدة اختيار يكون أن الأول؛ الٌع 
ارمزفه؛ النمٍ، كقول بالمشركين؛ التشبه تحريم على الدالة للادلة شرعا؛ ممنوعا 

فهوبقوم تشبه 

يميهوهوما ستة،  ٧٥أو سنة، ٥ ٠ أو سنة ٢ ٥ مضى يعد الاحتفال ؛ هدا ومن 
لليهود،مشابهة ذلك ش فان والمامى، والذهبي، القفي، اليوبيل الثاست 

ونشيهالعالين، رب، أمر فى ومنازعة الدين، فى يدعى حتفال ا  ١١فهو هدا وعلى 
للأفتاءرالدائمة اللجننة أقتت، وبهيا '،، لحرماتهم،،ل وتعفليم بالكافرين، 

تشبهفيها وليس معين، باعتماد لها تعلق لا لمدة الاختيار كان إن اكانىت الهمع 
الحيث؛ةأهدْ من الاحتفال ذللئ، في حرج فلا ميتيع؛ أو كافر، 
سة.كل الاحلهال -كرار الثاني: لفرع ا0 

الأءتراصاُتإ:بعض الأصل هدا على يرد قد أنه إلا الإباحة ذللثط في الأصل 
بالكفار.تثبها فيه أن الأول؛ الاعتراض 

بلالكفار خمائص من ليست التكريم حفلأينث، بأن الاعتراض هدا عن ؤيجابط 
لفعله وحاز تشبها يعد لم وعم الأمر شاع ؤإذا يعملها، الكل أصبح 

داود.أي سنن في الألباني وصححه ٤( • داود)١٣أبو رواء )١( 
مضيُعد الاحتفال ت عندهم نعتي وهي اللاوقتن، "يفر في جاءت يهودية، لفظة اليوبيل؛' ار لفظة )٢( 

.( oUA)?_المتاهي معجم كدا. على عاما وعشرين حمسة 
)ص٣١(.)م>(عداووبل 

وغيرئالهدب وتوزع الحفلات إقامة تجوز لا : فيهاحاء ( ٢٦٢)٦! ٢ - الدائمة اللجنة محاوى )٤( 
أوالمدارس، من مدرسة أو المحادت، محن محل فتح أو الشخص، ولادة على سنين مرور بمناسبة 

بالكفارتشبها قيه ولأن الإمادم، في البدعية الأعياد إحداث مجن هذا لأن المشاريع، من مشرؤع أي 
٠منه والتحدير ذلك ترك فالواحس، ، الأشياء هذه مثل شمل في 

وجوابسزال الامالأم موثع ينفلر؛ )٥( 
http// :islamqa. info/ar/135119.

(.)ص١٨٢الامادمي الفقه في التكريم أحكام يتفلرت )٦( 
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.العد١١٢تشبها فيه أن اكاني: الاعتراض 
ذلك:عن ويجاب 

بخلافالتفصيل عالي المعتى معقول غير وهو التعبدية الأمور من العيد أن ~ ١ 
التفصيللعر المعنى معقولة لأنها العادية؛ الأمور من فإنها الحفلات هدم 

هدمبخلاف لداته، مقصود معين فيه الزمن العيد، فإن وكيلك ~ ٢ 
خاتمةالمقصود ؤإنما لداته، يقصد ولا معين غير فيها الزمن فإن الاحممالأت 

ذللئ،ش تبحتها تقدم أو تأخر فلو الدعوي، الإنجاز أو الفترة 
الدينفي شيء إحداث أو التعبد ليس الاحتمالات هذه من الهدف أن — ٣ 

،.اكفليم١٤هو المقصود ؤإنما بالكفار التشبه أو 
اجد.المفي إقامتها حكم الثاك: لفرع ا0 

فهلالماجد، بعض في الاحتمالات هده بتنفليم الدعو؛ مكاتب، بعض تقوم 

وجوابسؤال الإسلام موسر ت ينظر ( ١ ) 
http// :islartiqa. info/ar/135119.

إحداثيجوز ولا عيد، إلى يحوله فهدا معلومة، مدة كل سيتكرر الاحتمال هدا كان ؤإذا ت فيها حاء ٢( )
وعيدالفطر عيد فقط: عيدان إلا صنوية، أعياد لما ليس - المين المنحن لأسا. الأسادم؛ في عيد 

الجمعة.يوم عيد وهو واحد أسوعي عيد ولتا الأضحى، 
)صاار'آ(.الإسلامي الفقه في الكريم أحكام يطر: )٣( 
أووالقرب اكسك به مضوئا ذلك من كان ءما (: ٨٨)T/ ١ - الدائمة اللجة ناوي قي حاء )٤( 

محدثةبدعة فهو الكفار هلوائف من نحوهم أو الجاهلية بأهل تشبه فيه كان أو للأجر، كنا العظيم 
البخاريرواه رده فهو ْته لس ْا هذا أمرنا م أحدمث، ءمن ه; النكا قول صوم في داخلة ممنوعة 
إحداثمن الأول في لما الوطني؛ والعيد الأم، وعيد المولد، بعيد الاحتفال ذلك مثال ٠ ومسالم 

واكالثاكاني في ولما الكفرة، من ونحوهم بالصارى الشبه ذلك في ولما الله، بها ياذن لم عبادة 
أمورها؛وصيط الأمة لمصلحة ~ مثلا — الأعمال سفليم منه المقصود كان وما بالكفار، التشبه من 

يفضيلا مما ذلك ونحو للعمل بالموظفين والأجتماع الدراسة، مواعيد وتقليم المرور، كاسّوع 
•مجنس: قوله يشملها لا الي العادية البيع من فهو بالأصالة، واكعفليم والعبادة التقرب إلى به 

مشروعا.يكون بل فيه، حرج فلا ردء فهو منه لس ما هدا أمرنا م احدث 
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.هالراح المحل ج؛. 

اثعارالتناسد ص عنه المنهي بأن الأحاديث! هذه بين العلماء جمع نفد 
للإسلامنمرة فيه كان إذا ما بخلاف ولغو، نمل فيه كان وما والمبهللين الجاهالية 

*والمسلمين 

أوللتبوة مدحا كان إذا المجد في الشعر بإنشاد بأس ®لا ت النووي قال 
أنواعمن ذلك ونحو الزهد أو الأخلاق مكارم في أو حكمت كان أو الإسلام 

أوالمندالنساء أوذكر الخمر أوصفة كهجومسالم مذموم شيء فيه ما فأما الخير. 
فحرام*لذلك غير أو عنه منهي افتخار أو فنالم مدح أد 

 Hالمباح.والحدث المجد في اللعب حكم اكاذةت لمسالة ا
وفارإذهاب إلى يودي ألا بترؤل المجد فى النادر المفيد اللعب يجوز 
٠المومنن من أحد يسبيه يودى وألا المسجد 

تتال ُءك، هريرة أبي عن لم ومالبخاري رواه ما ذلك على يدل ومما 
الحصىإلى فأهوى عمر لحل بمحرابهم، ه الني عند يلمون الحبشة بينا 

أحبرناالرزاق، عبد حدثنا علي، وزاد ، محارادعهم ت ففال بها، فحميهم 
المجد.فى ت معمر 

يجوز ١٠الروي• نال • المجد في والضحك المباح الحديث يجوز وكيلك 
ؤإنالمباحان من وغيرها الدنيا وبأمور المجد في المباح بالحديث التحدث 

كانت تال نمحيجت سمرة بن جابر لحا-يث، مباحا؛ دام ما ونحوم صحك فيه حصل 
فإذاالشمس ^ Jajحتى الصثح فيه صلى الذي مصلاه من يقوم لا ه الله رسول 

م.ؤيتثفيفحكون الجاهلية أمر في فيأخذون يتحدثون وكانوا قال؛ قام. 
رواْسلمب.

:١٧٧)T/ ١^،،^ ثرح المبمؤع )٢( (. ٥٤٩)ا/ حجر لأبن \لم\وي نتح يطر: )١( 
(.٣٢٣اكر؛عت)ص:آ/•في الساجد أحكام بمفلر: )٣( 

(.٨٩٣)ْ(يرنم))؛(برنم>ا'هآ(ا 
:١٧٧الهدب)٢; شرح اسوع )٧((. ٢٣٢٢نم)بر )٦( 
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٩١الثالث المبحث ،
أماكنالدعوة

مهيد.ت٠ 

إلىالدعوة في يستغل أن يبني تجمع كل بل مكان، ه الله إلى للدعوة ليس 
محصورةليست الله إلى الدعرة اءإن عشمض ابن قال المناسة. بالهلويقة هق الله 
احدكالمالعامة الأماكن ت متهاعديدة ميادين لها بل معين، ميدان في 

حسبماذلك ونحو والمطاعم والمقاهي والأنديه الح^ كمواسم والتجمعات 
القبائلعلى نمه يحرض البي كان ولهذا الحاجة؛ وتتهللبه المصلحة تقتفيه 

تأن ذكرت حبث، الدائمة، اللجنة أقتت ويهدا . وأسواقها(( مواسمها فى 
وغيروالمدارس والجامعات والأنديه احي المفى وللجماعة للفرد تكون ر١اللءوة 

^٢١التجمع((أuكن من ذلك 
ابنقال مكان. كل في الله دين إلى للدعوق الفرص يتهز أن إذن الداعية فعلى 

فيكانوا أينما الله إلى الدعرة في يشاركوا أن الحلم أهل على رريجب باز• 
المراكب،وفى والسيارات، القهلارات وفى والجوية، الأرصية، المجتمعات 

فكلماوالتوجيه، الدعوق في العلم ب، طالانتهزها فرصة حصلت، فكلما البحرية، 
ائدءآ يثن و* تحسن ءؤوس ت تعالى قال عظم حير على فهو الدعوة في شارك 

-ا-ا[((رم. ٠٥١١!زنمك: ه . ين ق وهاد صنلكا وثمل آثه 
الماحي.في الدعوق ت تحيه 

ممااحي المفي برامجها بعض تقيم أن إلى الدعوة مكاسب، بعض تحتاج 

٢(.)ص• ينمن ابن للشيخ اس، إر الدس- ني رسالة )١( 
(.٣٧٨)م/ الأور اJج٠وءة - الدائمة اللخة فتاوى )٢( 
(.٢٦٦)ْ/ باز ابن فتاوى مجمؤع ( ٣١
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لأنهذا؛ نرجو نعم• الجوابان ت فأجابا الحديثا؟ ، الله((ر بجون 
الأنأنتم الصوت• مكبر عار الناص كاجتماع المكرهون سماع على اجتماعكم 

لكمنرجو ~ الله شاء إن ~ فأنتم ، بالميكرفون الناس يستمع كما الهاتف تستمعون 
والمايcل٢،.١^ 

مأمونحن الشيح مثل وقد الجدار، حلف من السماع حكم في ذللثط أن — ٣ 
فأجاب،المذياع؟ من المجد في الكريم القرآن لاستماع الشرعي الحكم عن 

إلىالقارئ أو المدع هوت بواسطته ينتقل جهاز )الراديو( المذياع اءإن فإزفق 
جهازبواسهلة منقولا الذع عوت هو منه يسمع فالذي بعيد، مكان من المامعين 
حشيحاجز أو جدر وراء من للقارئ والسماع منه السماع بين فرق ولا الراديو، 

إلىالذياع إحضار يكون ؤإذن المولنا، تكبير ْع بعد على أو زجاجي أو 
شرعا((جائز منه القران لماع الجد 

إذالاسيما والذكر، العالم بسماع الملمين على تعود مملحة من فيه ما — ٤ 
إليه.للذهاب، الناس س كثير يتمكن ولا بعيدة مدينة في العالم كان 

المذياعؤلريق عن القرآن سماع حكم عن له فتوى في عاشور بن الهناهر قال 
إذالاسيما ادابه، وجوه بأحسن القرآن ّماع في متوفرة الملمين رغبة تزل ررولم 
إلىيجد لا الناس معفلم كان وقد الحنة، الأصوايتط ذوى س القارئ كان 

كانما للناس الله ير قد فإذ مالية، كلفة ذللث، لاستدعاء سيلا هؤلاء استقراء 
ممنوعاتباثار استعان الذي الاحتراع صاحبج إليه ألهم بما الحصول ير ع

ذلأث،لأ؛،.على الله فليحمد اله، 
.نعمه على تعالى الله تكر س أنه ~ ٥ 

شرطعلى صحتح إسناده ت الأرنورط شعيب الشح وقال (، ٧٤٢٧)برقم المسد في أحمد ;واه )١( 
(.٣٩٣ارسالة)y\/ ط أحمد مد اظر: الشخين. 

(.٦١الشهري)٣٨ الالقا، )أ(
(.١٣٨٢عشر)صالرابع القرن إر الأول، القرن من الكريم القرآن فتاوى مجموع )٣( 
اورجعان؛ق)ممل(.ر؛(
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قيالجماص يعع أن المجد لإمام يجوز هل I عثيمض ابن الشخ مثل وقد 
لبعضوحطب ومحاصرات ندوات عليها مسجلا مجالة أشرطة المجد 
يلهيهااش المواعغل أو بالأحاديث يتأثرون لا الجماية كان إذا والخطباء المشايخ 

ذلك؟ألفوا لأنهم علتهم 
اللهنعمة من إن ت نقول أن هدا على الجواب ت تعالى الله رحمه فأجاب 

الأمةبين ونشره العلم لحففل العظيمة الوسائل هده لنا ير أن العصر هدا في عليتا 
منوهدا كيتا حلما بها الله نثع التي التسجيل وأشرطة والمخ العلياعق آلات من 

علىليدلنا يحدث الذي المجيل هدا ؤإن بعباده رحمته على انمالة الله آيات 
الغريبةالعجيبة المناعق هده وعلمهم عباده على أنعم حث هؤق الله قدرة كمال 

اللهلأن قفله؛ من لتزيدنا النعمة هده على . الله نشاكر أن فعلينا المفيدة 
كييعداؤ( >=كميمإن وي لآزبد3ؤ لن ر3ثم ئأدرنت ت يقول 
يسممليعان الإنأن الأشرطة هذه في علينا تعالى الله نعم ومن • ٧[ الأيت ل؛ماءءمث و٤٠ 

افاتموبينه بينه كان ولو صوته يسمع أن يحب الذي العالم صوت يسمع أن 
ماتءأقد العالم هذا كان ولو بل يعيدة، 
المساجدرآلفي واللوحان الفاثابتؤ مليق الثانية: لمسالة اه 
والحوامملالماحي مداخل انمءوة مكاب من كثير تستغل ذلك؛ ورة ص٠ 

توجيهاتعلى تحتوي إلكتترونية شاشات أو ورقية ملصقات وضع ش الجانبية 
والأحداث.المواسم بحسب متنجددة وتكون وأذكار ومواعفل■، 

حالين:من والشاشات الملصقات هذه تخلو لا ذلك: كم ح٠ 
للمصلين.ومثغلة ملهية تكون أن ~ ١ 

الملين.تشغل أصوات منها يخرج أو أمامهم معلقة تكون كأن وذللث، 

(.٢٤٢; ١٢ين)ءرالدرب-لأين نور )ا(ظوى 
الزينة.بهدف لا وتعلمهم، الناس ندكير بهدف كان عما هو المسألة فيهل-ْ الكلام )٢( 

—٥٤٠ —



هت1ت؛محمآة1تت[ه
أعلامنه الذي الستار بإزالة ه الض لأمر منها؛ المع في حلاف لا نهتا 
قالالملي. إمغال من فه لما الماجد زحرفة من المتع الفقهاء علل وند 
ولثلأالمشهورة للأحاديث وتزيينه ونقشه المجد زخرفة اريكره ت النووي الإمام 
نلبتشغل 

الأبواب.عتل■ أو الخلف، في توصع كان للمصالي، ملهية غير تكون أن — ٢ 
يكونأن من الأمر يخلو ولا فيها، كب ما بحسب الحكم يختلف ذلك: حكم 

تالمكتوب 

مزالقرأن.— أ 
قولين:على العلماء ذلك في اختلف 

ذلك.من المنع الأول: القول 
اللهلأمم صيانة الجدران؛ على القرآن كتابة من المتع على الفقهاء نص وتد 

،٠للامتهازأ تعرصه عن تعالى 
وآياتهالقرآن تعريض من ذلك في لما منه للمخ الدائمة اللجتة ذهيت وتد 
عنها.الاستغناء أوعند تلفها بعد المعلقات لهن.ْ سيحصل ما يسبب للإهانة 

تعلقحرق على أو الجدران على كتبه راومن يلي: ما اللجنة فتوى في وحاء 
فقدالمتاع وسائر والأثاث للكان وصيانة حررا أو نيتة ذلك؛ ونحو عليها 

الْلريقعن وحاد الهد.ى، حادة عن منه بسورة أو بآية أو الله بكتاب انحرف 
هرسوله ولا الله به يأذن لم ما الدين في وابتيع المستقيم، والصراٍل ري ال

عنهمالله رصي الصحابة وسائر الراسيون الخلفاء يه عمل ولا عملا، أو فولا 
حيربأنها ه الني لها نهد الض الثلاثة القرون في الهدى أئمة ولا أجمعين 
بيتهمن الانتقال عنلء للإهانة سوره أو القرآن آيات عرض فقد ذللئ، ومع القرون، 

(.١٨•اّدبر؛/)'؛(المجعؤعدح تخريجه. سق )١( 
ا/ر المطالب، امى ؛•٣(، )\ا ظذ يصو ثوح ^ \ب yt(، ١٦٩ا/ القدير) نع )٣( 

٦٢.)

-٥٤١-



وطرحهابلاها عند الحال وكدا المتراكم، الأثاث ني الخرق هده يعلرح آحر إلى 
علىوالمحافظة ؤآياته، القرآن يرعى أن لم يالموحدير ينبغي، لا مما وهتا هنا 

له،امتهان فيه يكون قد لما يعرصه ولا حرمته، 

ذلكبدعية إلى عيمين ابن الشح ذم—، بل 
•ذلك، جواز الثاني• القول 

(٣)الفقهيالجمع فرار صدر وبه 

(.٣٧٦)\r/ ١ - الدائمة اللجة ياوى كيلك: ويفلر (، ٤٧)٤; ١ - الدائمة اللخة ناوي )١( 
٧(./ rr)الثمن محمد اسوح اس لقاء )٢( 
الحديةالامال، ائل وّوفي لازية ذكر ب وما القرآنة الايات، اتمال ١( ٩ ا/ ) ١ • ٧ رقم: قراد )٣( 

العالمرابهلة بمقر المنعقدة عشرة التاسعة دورته في الإسلامي الفقهي المجمع مجلس فإن . وبيعها 
٢٠مسر٧Tشمافقهاه، ١٤٢٨اسمرمةنى٢٢-٦٢ضال^^لأسذة  طرشمىل ٠٧

ديكور.ثكل على قرآنية آيات بح حكم حول مائك شركة من المجمع لأمانه الوارد الاستفتاء 
والمناقشاتعنه، المسوول الخوصؤع في المقدمة الأيحاث إلى المجيى استمع أن ويعد 

بمقاصده؛والالتزام هديه، و١تباع الله كتاب تعفليم وجوب على يوكل حوله، ذلك في الممتفيفة 
فيالناس يه وليهتدي الصدور، في لما وشفاء وعبرة، موعظة ليكون القرآن الله أنزل فقد 

وتدكنا،تد؛نا تلاوته حق ويتلوه حياتهم، أمور حمح في ويْلقوه ومعاملاتهم، هماداتهم 
تأه►ؤ ؛ تعالمح، نال، أحوالهم، كل في به بانمل أشهم ويأحدوا شؤونهم، جمح قمح، i* وسرشا-وا 

،[ ٠٧الأيت ]،J_; ههميثث.ه ُلآئه دثأ-كا ألقدور ي، لتا نثداء هلإ' ين ئئهغله ■؛آ؛ةئا ئد ألثاي، 
]الإّراء•وه ث1دإ إلا ألءسث نيئ ولا اتكيط وثنه ئدآث' نو ما ألئز»ني يى ونال. 

دنوءدهنّرثي ءادايهم و يفيؤبمت لا دأمح؛ك ومحكأي عير  ١٣١٠نوأق،ق وش وقال؛ ، [ ٨٢الآ،ت 
ر1ثممقن؛اثتي، ^٤٢ ثثثق إقاقا اريتع [، ٤٤الأيت ]نمق: بمييده ير ئ؛ ين أثجاد.،آدوت ثم، 

منزلته،ربهم لكتاب، يعرفوا أن الملمين على أن المجلس ويؤكد [، ٢٩الأيت ]ص: امح؟ثني أزلهمأ 
يهتدونمتارا هو الن؛يا سنة وس منه ويتخذوا ، أعينهم نصب مقاصده ويجعلوا محيره، ويقدروه 

منالقرآنية الآياءت، تجاه عليهم يج-ا بما القيام بالخلمين ليهسس، بهيا يذكر إذ والمجلس • يهما 
يلي:ما ويقرر والعبث الامتهان من عليها والحامحظة احترامها 

إيضاحوصاتل نكرن كأن محشرؤع لخقمد واستخدامها وزخرفتها، القرآنية الأيامتح كتابة جواز •' أولا 
الأتية:الضوابط وفق والاتعاظ، والتذكير وللقراءة وتعليمه، القرآن لتعلم 

ًالمصحف، محلباعة معاملة والنقل الصناعة حيث من القران فيها المكتوب اللوحايت، تعامل أن 

-٥٤٢ -



إذاالايات تعليق يإباحة الصرح فيها فتوى فله باز، ابن الشح أفي كذلك وبه 
والفائدةل١،.للتدكير كانت 

نوعاتعتر مواعفل فيها التي واللأفتات الملصقات هدم أن الجواز أدلة من ولعل 
والأحاديث\لآو\ت كتابة جواز عر الفقهاء اتفق اض والأوراق الصحاف من 

.، وامتهانهار سقوطها من الحذر يجب أنه إلا فيها، 
.امآن غير من ب— 

الامتهان.عن وصيانتها المكتوية، الايات احترام نقمن التي الإجراءات اتخاذ يوجب وهدا تً 
.سياقها عن تبتر ولا الشرمير، مدلولها عن تصرف ؤاد ومعانيه القرآن بالخاحل التهاون عدم )٢، 
استعمالها.يحرم أو نجسة بمواد تصغ ألا )٣( 

فييبالغ وألا بعض، في الكلمات بعض ؤإدحال الحروف كتقطح العث باب في تدخل ألا ( ٤ ) 
.قراءتهاتصعب بحيث زخرفتها 

علىأو إنان، شكل على القرآنية اللوحة لوجعلت كما الأرواح ذوات صورة على تجعل ألا )٥( 
الكريم.القرآن لآ1ت قاتا وفها يق لا التي الأشكال من ذلك ونحو حيوان؛ أو طائر شكل 

لترويجولا المبتدلة للصناعات ولا الباطلة، المعتقدات وسائر المبتدعة للتعاويد تصغ ألا )٦( 
•بالشراء الناص وإ>اء البقاع 

بيعفي العلماء أقوال من الراجح وفق ذكرها السابق بالضوابط وشرائها بيعها في حرج لا ثانيا• 
وشرائه.المصحف 

حكمها؛في وما الجوالة الهواتف في والأنتفنار للتنبيه الكريم القرآن آيات استخدام يجور لا '' ثالثا 
=ؤإهمالها، التالأوة بقطع والامتهان ااد"؛تدال القرآن تعريض من الاستعمال هدا في لما وذلك 

أومنه للتلاوة الهاش في اصريم القرآن تسجيل وأما ٠ بها تليق لا مواطن في الأيات تتلى قد لأنه و =
الثوابويحصل وتدبره، واستمامه القرآن نشر على عون هو بل قيه حرج فلا إليه ١لأستماع 

المسزولةالجهات المجمع ويوصي المسلمين. بين له وإذاعة وتعليم، تذكير ففيه إليه؛ بالاستماع 
تجاوزاتحدوث عدم يكفل بما القرآنية اللوحات صناعة مراقبة بضرورة الإسلامية الدول في 

اللوحاتفي ما تحترم لا التي والدول الجهات من شابهها وما القرآنية اللوحات استيراد ومخ فيها، 
٠وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى التوفيق ولي والله • كريمة آيات من 

(.٤٥٥)ا(مجموعفتاوىاينراز)بم/ 
(.٨٨٧٤الإسلامية)ه/ الشبكة فتاوى )٢( 

-٠ ٥٤٣



قولين:على ذلك في العلمأء امحلف وقد 

وبهياوتعليمهم، الناس تذكير من ذلك في لما بذلك، بأس لا أنه الأول• القول 
عمحمتن•وابن باز ابن الشيخ أض 

علىالوريثات يقعون الذين الناس بعض عن عشمتن ابن الشيخ سئل ممد 
الركوبودعاء المجلس كفارة ودعاء الخروج دعاء فيها أبوابهم وعلى مناراتهم 

هذا؟حكم فما 
الناسس وكثير للناس تل-كير لأنه بأنا؛ فيه أقلن لا هن*ا • تحار الله رحمه فأجاب 

قيحرج ولا وقراءتها تلاوتها عليهم مهل أمامهم كبتا فإذا الأدعية هن■، يحفنلون لا 
إذاالجالسين ينبه حتى المجلس كفارة دعاء ه مجلفي الإنسان يكتب أن مثل هذا 

الراكبأمام المغيرة الملصقات في يكون ما وكذلك بذلك الله يدعوا أن قاموا 
بأس؛ها<لى.لا هذا فإن والمر الركوب دعاء س السيارات في 

أدلتهمل٣ا:ومن ذلك، من ^ ٠١١الث١ذيت القول 
والعبثللامتهان هز الله ذكر تعريض ذلك تعليق في أن الأول؛ الدليل 
والأذى.

فيالأذى عن مصونة فهي ذلك بخلاف الأم بل بذلك،، سلم لا انمامشة: 
وفيهاللملوك رسائله الشي. أرمل وقد صعيقط، ذللث، احتمال إن ثم الغالب،، 

منوالسلام الصلاة عليه يمتغ ولم كسرى، من هذا وغ قد بل الاحتمال هذا 
الإرسال؛؛،.

حاجةلا ، وتكلفوفن زحرفة من اللوحات هذ0 مثل تحمله مجا الثاني• الدليل 
اله.

(.٤٠٥)ه/ ياز ابن فتاوى ُجموع  ٢١)
;١٥٨/ ١٢عشمن)لأبن - الدرب ءر نور فتاوى  ٢٢)

بالدعرةانملقة الخفية الأحكام )٣( 
دالوءوْ.التالئة الخقهيآ الأحكام )٤( 

—٥٤٤-





المتنقل.المحش ايثاف؛ المطلب 

أوالحالات بعض وفي أنه إلا المجد هو الصلاة لأداء الأصلي الموضع إن 
وشممن، بعمل الملم لارتاٍل أو لبعده إما للمسجد الذهاب يتيسر لا الأوقات 

لالملأةل٢،.تهيثتها تم التي المالياتل١، هاوْ في الصلاة أداء يجوز الحالة هذه 
\س4-مباJماyت انمراد ولا: أه 

الفرشمن ومجموعة للوضوء ماء حزان على تحتوى سيارة عن عبارة هي 
للموتل٤،.مكبر جهاز مع للصلاة 

علىأو رياضي أو سياحي تجمع بها يكون التي الأماكن قي المنارة هده ونتنقل 
لإقامةالناس لدموة وءيرهالْ، الأرصفة على الشباب تجمع أو البحار شواطئ 
نمقصيرة موعظة اعطاوهم الصلاة يعد ثم الوصوء يريد لمن الماء ونونر الصلاة 

٠٢٦^٢٠يعو^-بقصد علهم دعوية وأشرٍلة هدايا توقع 
(٢٣١)٩٧! اإلآ-الآب البحوث مجلة ينظرت والمصيات، الماجد أحكام بين الحياء غرق )١( 

,الماجد. حكم تاخذ يهل الأعياد مصليات حكم ■' بحث 
•( ٢٦رصراوأحكامها المصليات رأآينظر• 

نوعتن:إلي المليان تشم )٣( 
كمصلياتالأوقات جمع رفي العام هلوال بالخرتادين عامرة تكون الش وهي دائمة، مصليات ّ ١ 

المرتتة.والأحاء ماُت الخ
*إٌا وهى * موقنة مصليات ٢" 

والدوائرالعيد، كممليات معينة أرقاتا الملمون فيها بملي اش كالخصليات مستقرة، ثابتة ~ أ 
الحكومية,

وأحكامهاالمصليات ينظر؛ هنا، الخرادة وهى المتتقالة المارة كحال مستقرة غير متتقلة ب— 
)ًساه(.

المصلياتويتفلر: )صءم(، بجدة للدعوة التعاوني للمكتب الدعوية الوصائل دليل ينظرن )٤، 
٤(.وأحآكامها)ص* 

محطرجا)ص؛أ(.تقف لا يفلر: )٥( 

الدعويةوالوصائل الفرص دليل بجدة)صهّآ،، الماوني للمكتب الدعوية الرسائل دليل ينظر• )٦( 

-٥٤٦-



هذْوأهداف فوص ثانتا: ه

المهأاياتتهذه فواد وس 

أومسجل بها يوجد لا التي الأماكن في الجماعة صلاة لأداء الناس دعوة — ١ 
مصلى.

قدالدين الشباب من لكثير للوصول الدعوة لمكاتب فرصة فإنها وكيلك ~ ٢ 
لإلقاءالتجمع هذا استغلال فيتم التجمعات هده غير في إليهم الوصول يصحب 

إلخ.. ٠ . دعوية مواد تورع أو وعقلية كالمة 
فيالعاملين الدءاة والإخوة الأرصفة شباب بين الوهمي الحاجز كر — ٣ 

الدعوي.المجال 

المتمملة.المماليات إقامة مشروعية التا: ئه 

نفلراالتجمعات هده مثل في الجماعق صلاة أداء عن الناس س كثير يتكامل 
الصلاةلأداء مهيأ مملى أو قريب مجد وجود لعدم 

ذلكعلى يدل ومما مشروعا، يعتبر المتنقل المصلى هدا مثل إقامة فإن ولهدا 

الدور.في اجد المبناء على حث اليي أن ~ ١ 
الجماءةّصلاة وهي الإسلام شعاتر س شعيرة إقامة فيه أن — ٢ 

فيكانت مواء مكان أي في تع الجماعق أن على متفقون الفقهاء ا١وجماهير 
أقملالمساجد في الفراتص إقامة أن إلا الصحراء. في أو مصليات أو اجد م

الإّلأم«ص.لثماتر وإفلهاتا للجماعة ^١ النكان لشرف 
نصوصوردت وقد عنها، تكاسل لمن الصلاة على إعانة فيها فإن وكازلك - ٣ 
مشروعيةعلى الإجماع العلماء ذكر بل الجمامة لصلاة الاجتماع على تحث 

بجدة)صهّآ(.والإرشاد للدعوة التعاوني للمكتب ١لدعوية الوسائل دليل ينخلر• )١( 
لأتش.ضريا)ص؛ث(.يطر: )٢( 
وأحكامها)صأ'"آا(.المميات )٣( 

-٥٤٧ -



^^١،.١٠-؟الصلاة 
هسه:

ءجعلته•' بقوله المصليات هذه مثل مشروعية يعدم البعض يعترض قد 
وءلهوواا(رأ؛.مجدا لي الأرض 

نيهي بل الحديث هذا ْع يتعارض لا المليان هده إهامة أن هدات عن الجواب 
الأماكن.جمع في الصلاة تميم إنها حث الحديث، لهدا عملي تهلبيق حقيقتها 

الخفل.المملى تكسف رائعا: تا 

حالين.من المتممل المصلى يخلو لا 

مثقلة.غرفة عن عبارة يكون أن الأولى؛ لحالة ا0 
فإنوكيلك الصلوات كل فيها يصلى لا لأنه مملى؛ بل مجدا نمى لا وهى 
المصلىبخلاف فيه، التصرف ولا بيعه يمكن لا وقفا أنه المعروف من المسجد 

كوزرم:لا وقد وفما يكون قد فإنه الحالة هالْ فى 
غيرفي استعماله يجوز بل الوقف حكم يأ-حاز لا وهنا •' وقئا يكون ألا ~ أ 

الصلاة.

أهلجمهور ذهب، وقل. ال،قولل؛، وقفا حكم تأحد وهذه وقئا يكون أن ~ ب 
؛حد.يث،ذللث، على واستدلوا المتقول وقف، جواز إلى الحنفية بخلاف اللم 

الاله(\م.مسل في رأعتاده أدراعه احتبس فقد خالد  ١٠١١قال: ه الني أن 

.١(  ٨٣للووى)٤/ المهدتح. ثّرح المجمؤع )١( 
ه(. ٢٣)يرم اص. محاب: الم. وم، ( ٣٣٠)برثم اليم. كاب: الخاوي. دوام )٢( 
(.ا)ص٤٢المم٠داتو١حك١٢: ينفلر )٣( 
٢٠( ٤ )ص٩ وأحكامها المميايته يظر؛ للتوسع )٤( 
•٤(.• الإراد١ذ،)آ/ متهى شرح (، ٥٢٥المحتاج)٣; ض (، ١١١الجلل)A/ تح )٥( 
(.٩١الهمام)٤\/ بن لكال القدير نتح )٦( 
(.٩٨٣)يرقم الزكاة. كاب: وملم. ١(،  ٤٦٨)الزكاة. كاب: الخاوي. دوام )٧( 

—٥٤٨-



•.٠ارابع القمل "،Q؛." 

مرشالش الفرش هن مجموص )مجرد الأرض على يكون أن اكانٍةت لحالة اه 
الأرض(•عر 

ذكرهاالتي الممليات حكم تاحذ لا — التأمل وعند ~ الحقيقة ؛ي وهدم 
أنالأور وأن تحفغل عليه الفقهية الجهة من بالمصاليات فتسميتها ولهدا الفقهاء 
صلاةليودوا للناس مكان تهيئة الحقيقة في لأنها ؛ الملأة(أ )مكان د نمى 

ولاأحيا؛ا للملأة المخل• المكان ٤،: م الفقهاء عند المملى لأن الجماعهءم؛ 
تالمملى هذا كان ومحواء كالماحد، الصلوات كل فيها يملى 

الدور.في أو والجنائز الميد كمصلى الصحراء في — ١ 
المن،.مصلى أو الحكومية الدوائر كمصليات الدور، في ~ ٢ 
الصلوات.جميع فيها يصلى لا اش كالصاuت الأحياء: في - ٣ 

مسجداالأرض لي ءوجطت قوله عموم في ندحل الحالة فهل.ه هل«ا وعلى 
عننهي ما دون والقاع الأماكن جميع في المريع هدا إقامة فيجوز ، أ.ءلهوذا'ار 

.٤( )صُ وأحكامها المملات )ا(كمافيوأ>ثت 
فإنهامصليات بجعلها القول فعلى والجاد السيارة يوتف ثخمى يقوم عندما ذلك فى الفرق يظهر )٢( 

الرأيعلى أما المكتب، أمور في لاستخدامها ونقلها نمليلها يجوز ولا بالمصلى خاصّة تكون 
.)الباحث( للمكتب. تكون الموقوفات جمح فإن مصليات نعتبر لا أنها وهر الراجح 

توجهتن من الصلاة ومكان المملى بض الفرق )٣، 
خشبيحاجز أو صأنير حائط له يكون كان عرفه رآه من ثابتا محكائا يكون المصلى أن الأول الوجه 

المنرقمصليات في الحال هو كما باستمرار فيه مفروشة بالصلاة الخاصة الفرّس تكون أن أي* 
٠البيوت ومجصليات 

٠عنه ينصرف ثم فيه الصالة تقام بل ذلك فبخلاف الصلاة مكان أمجا 
بخلافالمكان، صاحب من الإذن أحذ بعد إلا مصلى المكان جعل يجوز لا أنه الثاني؛ الوجه 
يسمحلم إذا إلا المكان صاحب من الأذن أحد بدون مكان أي في الصلاة فيجوز الصالي مكان 

المنصوبة.الأرضي فى الصلاة من فيكون 
(.٢٠الص0توأنكامها)صهاإ >ة(ينظر: 

ره،مقتخريجه•

-٥٤٩ -



هلء^صق(ء
الإبل.ومعاطن كالمقبرة فيه الصلاة 

التصرفامئا: خه 

فيهالمحرف جواز عدم في الوقف حكم خد قيأ الصلاة، عالي ومما كان إن أ— 
والأستل.ال.والشراء باليع 

فيه،المحرف له ؤيحق للمكتبخ ملكا يكون فانه ومما ليس كان إن دبج~ 
الصلاة.غير فى وامتساله 

•)صزاخ( وأحكامها المميات 

-٥٥



حتحسمقق1ت1تاه
والمناسات.الحملات ق الدعوية المشاركة الثالث: لمْللب ا. 

بحبوتختالف، تتتؤع والمناسان الحفلات في الدعوJة المشاركة إن 
الحفلاتهذه قي الدعوة مكاتب تقدمها الي، المشاركات أشهر ولعل المناسة، 

Iثى تكمن والمناسبات 

أولا

تانتا

ثالثا

الهادفة.اكرمهية المسابقة 

الملصقات.وتعليؤ، المنشورات نونع 
والتان.كير.الموعفلة 

الإيجاز.من بشيء عنها وسأتحدث 
الهادفة.اكرفٍهٍة السامة ولا: أه 

الشبابيةكالمجمعات ، لإفامتها المناسبة الأماكن فى يإتامتها بأس لا وشذ6 
ذلك.وغير والأسواق،، 

المالمقاث،.وتعلق المتشورانه توزيع انئا: ثه 

دينهمأمر هم، النام، ينفع ما لتونيع منامة كل تستغل أن يبم، كيلك والتونع 
بعصتونيع حكم عن عشمين، ابن الشيح سئل وئد ذللث،، فير الحكمة مراعاة مع 

هوهل الزواحات، في المواعفل مادتها في تحمل التي والكتيثات الأمرمحلة 
لأتهلغيره، محمود لكنه ذاته حد في مشروعا ليس ®هذا ! فاحاب مشرؤع؟ 

والكتيثاتلأشرمحلة ا فتقريق المناسبة، هذ.ْ غير في اء الناجتماع يحصل لا ربما 
أنيجب لكن، قفك• الله إل5ا الدعوة وسائل ومن، حن، الاجتماع هدا في عليهن 
والدينالعلم في موثقين ءل٠ءاء عن صادرة والكتيبات لأسرؤلة ا هده تكون 

٠٠والمنهج 
وائدكم.الموعظة هتالثا: 

جعلهاأن إلؤر الأمر تعدك، بل والتدكتر بالموعنلة الماجاّ الإسلام يخص لم 

(.١١•)ص محمد لمة، المالأسرة تهم أسئلة مجمر-عة )١( 

—٥٥١ —



الماس.فه يجتمع مجمع كل في 

جلوسهموأماكن الناس أسواق إلى يذهب كان أنه ه الّص عن ب فقد 
ايمر-إلمحا ؤيدعوهم فتذكرهم 

تدعو ١٠٠هواض خمسة عن فاتحدث الخصوص حث من أما العموم حث من هذا 
فيها:واكذكير اJوءظن حكم هعرفة إلى الحاجة 
المقابر.الأول: لموهلن اه 

حالين:ص تخلو لا الدفن عند الموعفلة 

بذاتها.مقصودة غير عرضية، تكون أن الأولى• لحالة اه 
حهلبةفى الحال هو كما ومهيأة متثلمة غير عادية موعظة تكون أن بمعنى 
الجمعة.

أنفي الأحاديث من ثت مجا عليها وتحمل الموعفلة، تجوز الحالة هذه وفي 
الني.كان قال: ه عالي كحديث المبرة. في ه الصحابة وعقل ه النبي 

وقدإلا أحد من منكم  ١٠٠فقال؛ الأرض، به ينكت فجعل صيثا فأحذ حنازة، في 
الجةا(أآ،.من وضده ايار، من ضده كب 

الإنسانكان لو بها، باس لا فهذْ الخاصة الموعغلة ررأما عثيمين؛ ابن قال 
ربهعن الميتؤ وموال يعده، وما الموت عن يتتكلم وصار أناس، وحوله حالسا 

الرسولناله ما للناس وقال القبر عند جالس هو مثلا أو طب، هذا ويته، ودينه 
منضده كب وفد إلا أجد من مكم  ١٠٠قال: بناته إحدى قبر على جالس هو و. 

بهالأبأس لا الوعفلة هذه فمثل النار••••® من وضده الجنة 
.؛ذ.اتهاومقصودهمتثلمة الرعقلة تكون أن الثانية: لحالة ا٠ 

وهذهالخهلثة، هيئة على تكون كأن ومرتبة متثلمة الوعقلة تكون بأن وذللت، 

(.٤٩٤٩)برقم - القرآن تمر محاب: - الخاوي دوام )١( 
(.٢٢)ام اللقاءالشهري )٢( 

٥٥٢ —





المشرةوش الميت هذا دفن ومحي الحال هده في الناس أن ^ ١٥١الاعتراض 
.الموقف هذا نستغل أن فينبغي الموعظة وقبول القلب لين إلى أقرب 

منالمسألة هذه في لنا سلما نجد لم لمتا ما ولكن طيب هذا • ®يقال الجواب• 
وعلىالصيحة بذل على الاس أحرص وهم ه أصحابه من ولا ه الني 

نتقدمأن لما ينبغي لا فإنه وأتعبع أنفر الصيحة فيها تكون الش المواقف تحرى 
هذا«لا،.بمثل 

فهذايتكلم، حهليبا الماس أحد قام مب دفن كلما عادة، هذا يتحل أن ءوأما 
أنوأحنى الشيء، هذا في السنة إلى ولثننير إطلاقا، السلم، عادة س ليس 

مقاموليس وسكون حشؤع مقام الحقيقة في المقام لأن المتئلعر؛ من هذا يكون 
.الرسول كان كما احي والمالمنابر هي الخهلبة ومواضع العواطف،، إثارة 

يفعإ،هنااا

الأسواق.الة١نيت لموطن اه 
عليهكان وما الدعوة على الدالة المصوص لعموم الجواز ذلك *ي والأصل 

منوبخاصة مرتاديها وكثرة العصر هذا في الأسواق كثرة مع سئما لا ، ^^ البي، 
.الماء 

لكنثصدق، احي. المالمواعفل مكان إن القائل! فول ®أمجا عثيمين! ابن قال 
كانبلر لا، المسجد؟ في إلا الماس يعقل لم واللام الصلاة عليه الرسول شل 

يوماالمساء ووعد الفر، في ؤيعظهم السوق، في ؤيعفلهم المجد، في يعْلهم 
احي،المأنه صحيح الوعقل فمكان إحداهن. بيتؤ في إليهن فأتى فيه، يعفلهى 

.فيه٠١^٣، يوعفل فانه غيره في الوعفل إلى الحاجة لمحت، كلما لكن الأصل؛ هو وهذا 
الزواج.حملات، الثالث،: لموطن اه 

والألفة،والاجتماع والسرور للفرح إلا الرواج منامبة يحضروا لم الماص إن 

(.٢٢•)ا■/ عيمن لأبن ~ الدرب عف  jyيتادى ، ١١
(.١٣١)٦! المابق انرجع )٣( (. ٢٧)r/ اسوح \ؤ\ب لقاء )٢( 

—٥٤ ©—



الفرحوجه على الليلة تلك ني والدف للغناء اءرحص ذللش أجل ومن 
والسرور*

تلأمرين والمواعظ الكلمات إلقاء عدم الأور فإن ولهذا 
هأرى-الني عن وروده لعدم ~ ١ 
الأحيان.بعض في وتنفيرهم بل عليهم، الإثقال من ذلك في لما — ٢ 

والمكانالمناب الوقت فيتحير موعفلته فى ررحكيما يكون أن الداعية فعلى 
بعضفي يكون قد الإنسان لأن والأشخاص؛ بل المناسبة والحالة المناسب 
تعدام يكون لا يعضها وفى والتذكير والمرعقلة النصيحة لقبول متهيئا الأوقات 

التحدث؛ينبغي لا الأماكن يعفى فى يكون قد أينا وكذلك حاله فتراعى لذلك 
الأسفيشغلآحرلأم.لأن 

يتخولناالله رمحول لآ؛يمحئ1)كان عود مابن قول ت ذلك، على يدل ومما 
السامة(ل؛،.مخافة بالموعنلة 

للغناءرحمي ولهدا ومرور؛ وفرح أض ليالي الرفاف ليالمح، أن شك *ولا 
هذاعلى الماس كان فإذا . والسرور. الفرح وجه على الليلة تللئ، في والدف 

يكونوربما بعصا بعضهم وللاقاة والمرور للفرح متهيئة والمقوس الاستعداد 
بأحوالهإليه ؤيتحدث بلقائه فيفرح ؛عيل. زمان من يلقه ولم أخاه لأش قل. بعضهم 

أنله ينبغى ان فالإنومنوها سثموها الوعغلة هدْ كانت، فإذا أهله. وأحوال 
هوالمقصود لأن الناسبة؛ والحالة الناب والمكان الناب، الوقت، يتحرى 

به((وانمماعهم إليهم ينقل ما لسماع وتهيوهم واتجاههم الماس قبول 

(.٢٣٨لأينءبين)آ؛/ )ا(كاوى 
 ( ٢ C ١١)صى عثيمين بن محمل. ليخ! الملمة ١لأمرة تهم أمثلة مجموعة ٠،

(.٢٣٨)؟ا/ عتمن لأبن - الدرب عر نور كاري )٣( 
تخريجه.صق ( ٤ ) 

(.٢٣٨/ ١٢)عيمض لابن - الدرب عر نور كاوي )٥( 

—٥٥٥ —



حاليزلفي إلا الرواج ني الموعظة عدم هو إذن فالأصل 
ذلك.ني راغض انس يكون أن الأولى: الحالة 

الماسرأى إذا إلا أحد يكلم ألا الماسة  oJuقي،رروأرى عشمين: ابن تال 
أويتكلم أن الميت صاحسح منه محللب أو يتكلم، أن مته محللبوا بأن لهذا *تهيثتن 

الماسؤيكون طب فهذا الماس فتتل ٌرتني؛ بموت يتكلم أن السائل منه طلب 
للأعراض<<أى.منهم أقرب للمول 

رأىاس حديث: لعموم ينكره؛ أن عاليه فيجب المكر، عندرؤية الثانية: الحالة 
مكممكزا...«>م.

فيالقررة ®القواعد فمن مملة، غير نميرة الموعنلة تكون أن يتيغي أنه إلا 
إمامكتخفيم، شتى صور في أدائها في المخفيف العبادات في الفقه أبواب س كثير 

ينتفلرهس ثمة كان إذا الممالي ، وتخفيفم٠حصورين، غير ثوما يوم جامع مسجد 
وتحقيق،معه، تملي وأمه يبكي الصبي سمع إذا الإمام تخفيف، إليه، جالس أو 

ت،ئلوحضور بننامحل العبادة أداء والقصد السنة. فى مهروف، هو مما الخهلبة، 
بالمهلويلالقلوب تنفير قاما والأسال الخفيف، مع إلا يكون لا وذللث، وشوق 
الهلثاعاستنكرته إلا ما أمر ذيل أطيل وما والمع، المقل يأباه مما فذالث الممل 

كأنعظمى كبيرة إلى محيجر عفليم محظور في يوقع وقد • المقوس. منه ونفرت 
بالأدبالقارئ جهل الإثم هذا في والجب مجالها وحفور الأي استماع يكره 

فمحايطتل من . ايك، إن، نمك، لما الحديث في جاء ولدا حقه؛ قمح، المطلوب 
القلوبجذب هو والقصد أي: منفرينا(لأ،. ْتكم الصلاة؛®إن في القراءة 

تمرواولا *يسروا ه؛ قال ولذا تنفيرها؛ لا الحكم واستماع الخير إلى وتشريقها 
حضورهاذهلأ_ه عملا سمت، متى القلوب أن ومعلوم • لقرئا® ولا يبشروا 

تخريجه.سق )٣( السابق. المرح )آ( (،ار 
(.٤٦٦)نم الملأة.بر كتاب: لم. وم(، U-Y)قم بر الصلاة.الخاوي.محاب: ل؛(رواْ 
(.١٧٣٢)برقم الجهاد، محاب: لم. وم(، ٦٩)الملم.رقم الخاوي.كتاب: تْ(رواْ 

—٥٦ ©—



منه®المقصودة الثمرة وهو وخشوعها 

والملاعب.لكلخماهي اللهو، لرابع: ا ه

تعالى!الله لقول المنكر؛ لأماكن الملم يحول حرمة هو الأصل إن 
حئممدوأمعهنِ غائلأ ومنازأ ها ذئم أق تاس سمم ^١ أن ألكف ئتهئرؤ رث 

هواامأ ينمم أئسذثإ آلخأيى- I وقوله [ ١٤•الايز لاد-اء: حدّيعيوُءه ق -قثطو\ 
•^١[ • الآ،ت ]الأنغام؛ ه ألنتا آو>؛و، ومئهءِ 

ؤإزالةتعالى الله إلى الدعوة أجل من الدخول ذلك من ستثتى أنه إلا 
ومعابدهمنواديهم لي التك٠ار إلى يذهب كان . الني أن ثبت فقد المنكر، 

،.٢١٠٧١إر ليدعوهم 
يحجةوالتوالي المقاهي إلى الذهاب حكم عن الدائمة اللجنة ساك وقد 
ؤيدهبالشيطان ييت قي الإنسان يجلس أن مرعا يباح هذا هل ، الله إلى الدعوة 

ماذا؟أم ذلك، أفعالهم من يفلهر ريدونه، لا الدين على الإسلام ليعرض 
يهلهم ؤيممح الحق إلى ليرشدهم إليهم حلس الخير فيهم رحا ارإن فأجابم،; 

مجالسيغشى الرسول. كان كما عليهم، الحجة ؤإثامة البلاغ لواحب أداء 
عنهم،انصرف، ؤإلأ لله، فالحمد استجابوا فإن الحق. إلى لدعوتهم المشركين 

النكر«ر"آ،.عن وبمدا لشرهم اتقاة 
حقمن بمض لدعوتهم الخمارايت، في إليهم الدهابح باز ابن الشيخ ذكر بل 

إذايل-ءوهم أن وحوانهم على لمين المحق ®من ت فقال نمر إذا أحيه على لم الم
تعالىالله إلى الدعاة قام فإذا ّ ١ غيرها أو الخمارات فى كانوا سواء نمروا 

لهفهل.ا بالحكمة، لهم وبينوا وأرثا.وهم العصاة فيها التي القهاوى على بالمرور 
لعفإيم«ل؛،ّاي 

ذلك.تخريج سق )٢( ؟T(. rA_j)والعوائد البيع من الماحي إصلاح )١( 
(.٩٤• )٦ رنم الفتوى (، ٣٨٠)V/ ١ - انمان٠ة  -صص )٠١( 

ارّايط•تمر الأنترث في منثورة باز. ابن للشيخ مونة فتوى )٤( 
https// :www. youtube. com/watch?v=RpGu6ZWp52M.
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ينانيالمنكر أماكن قي العصاة على الدخول ٍأن البعض يعترض قد اعتراض؛ 
وبغضهم.مهم البراءة 

البراءةتنافي لا الأماكن هده في الله إلى الدعوة أن باز ابن الشخ بين الجواب؛ 
،؛الله في والمعاداة الله في البغض ينافي لا عليهم الدحول وأن المنكر من 

للدعوقفدخوله النكر، هدا لتغيير إلا يدخل لم يدخل حينما الداعية لأن وذللئ، 
.والبغخس والمعاداة البراءة حقيقة هو 

الرابط:عبر الإنترنت »ي مشورة باز، بن للشخ صوية فتوى 
IV.لhttps / / ; www. youtube. com /watcli?v=RpGu6ZWp52
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.مؤ٠ الرابع ال٠دحت ٠ ؤ.. 
بالعرببهالناطقين لغعر الهنملبة 

مهيد.ن. 

الماستذكير هو العيدين أو الجمعة يوم في الخطبة من والغاية الهدف إن 
الصناعيةالمناطق أو الشركات اجد ممن كثينا أن وبما دينهم، أمور وتعليمهم 

الخهلبةس استفادتهم يجعل مما العربية يتحدث لا ممن فيها المصلين على يغلب 
٠العربية بغير إلقائها أو الخهلب لمرجمة الدعاة يحتاج فقد دلك أجل فمن صعيفة، 
العربيةاللتة أهمية عن الحديث من بد لا ذلك عن الحديث في أبدأ أن وقبل 

غيربينا قد  ١١; رصارشيد محمد الشيخ قال الأعاحم. من الإملأم في للداحلين 
ثعاترهؤإئامة الدين فهم لأن لم؛ مكل على واجبة العربية اللغة معرفة أن مرة 

الجمعةوحهلبة بها إلا تصح ولا اللغة هذه فهم على موقوف ذلك كل فرائضه وأداء 
يدخلونالذين كان وقد فائدة، الشعائر أكبر من كانت ؤإن وثبويا تأكيدا أقلها من 
الحربيةاللغة تعلم إلى يبادرون الأول الصدر عهد على الأعاجم من الإسلام في 

بدونهاالأمة وحدة تتحقق لا الش اللغة بصلة والارتباط والسنة القرأن فهم لأجل 
يمركان وما يفتتحونها بلاد كل في العربية باللغة الماس يخهلبون الصحابة وكان 
بتأثيرقصير زس في لغتهم إلى لغتها وتتحول إلا يدخلونها بلاد على الهلويل الزمن 
منإقرار يرون كانوا ولو الإلزام، بقوة ولا الدنيوي بالترغيب لا الإسلام، روح 

تلكلغات تعلم إلى هم لبادروا لغاتهم على الأعجمية الأمم مى دينهم في يدحل 
والفارسيرومانثا الروماني وبقي بها وعباداته الدين فرائض لهم وأقاموا الأمم 

،.^١٠١١ومفر فارمئا 
والمستمع.الخيج، ال حه 

المستمعوكذلك لها، مجيد غير أو العربية للغة مجيدا يكون أن إما فالخهليب 

ا-.0(.انمار)٦; )ا(.جالأ 
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أرعفلدينا ذلك، وعلى يفهمها، لا أو العرسة اللغة يفهم يكون أن إما لالخهلم_، 
حالات،:

يفهمها.والمستمع للعريية مجيدا الحيي، يكون أن الأولى: الحالة 
الاكتفاءسبإ إليها الحاجة لعدم الخهلبة ترحمة عن للحديثه حاجة تا لوهنا 

العربية.باللغة 

يفهمها.والمستمع للعربية مجيد غير الخهلسب يكون أن الثانية: الحالة 
فيذللئ، وجود عدم بب بإليها الحاجة لعدم عنها أتحدث، لن الحالة وهد0 

الكة.٠Jا

.يفهمهالا والمستمع للهربية مجيد غير الخهلبج، يكون أن الثالثة: الحالة 
فيدللث، وجود عدم با ببإليها الحاجة لعدم عنها أتحدث لن الحالة وهده 

الأتليايتج.يعص وعند البلدان يعفى في صرويية كاست، ؤإن المملكة، 
.يفهمهالا والمستمع للعربية مجيدا الخهلسب، يكون أن الرابمة: الحالة 
المملكة،في للواير الموافقة هي لأنها عنها؛ سأتحدث ما هي الحالة وهده 

مصليات،في الحال هو كما المستمع أن إلا موجود للعربية المتقن فالخ3ليبإ 
العربية.يفهم لا وغيرها الشركات 

مواقف:ثلاثة ين نكون الحالة هذه وفي 
العربية.باللغة يخطبا الخءلسجا نجعل أن الأول: الموقفا 

للخطة.الأكبر المقصود يحصل لن وهتا 
التيباللغة فيخهلب، العربية، بغير يخطجؤ الخيكا نجعل أن الثاني: الموقمأ 

الأحرى،اللغة يفهمون المصلين كل كان إذا فيما مناسب، وهدا الحضور، يفهمها 
يةجنمن فيها يصلي من جمح يكون حيث الشركات مصليات بعض كحال 

واحدة.

غيرهأو هو يقوم ثم العربية باللغة يخطا الخيبإ نجعل أن الثالث،: الموقف 
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والإجابةبالكلام له الإذن يْثابة مو لمليك الني. موال أن الدلالة: ووجه 
وال.العن 

الإمام.إذن يدون يكون أن ثاتًا: 
وتحريمالخطبة أثناء قي الإنصات وجوب إلى العلماء جمهور ذهب وقد 
يرمأنصت لصاحمك ظت »إذا قال: ه الض أن ه هريرة أي لحدث الكلام 
لخوتا(رى.فقد يخف والإمام الجمعة 

اللامورد العاطس تشمت في اخالفوا ثم 

الأمر؛الإنصات.عموم من يتثنى مما وأنهما ذلك يجوز أنه الأول: القول 
■يوسف أبى عن ورواية الحنابلة مذهب وهو 

يلي:بما واستدلوا 

وتشميتاللام رد خمس: المسلم على الملم راحق قوله الأول: الدليل 
الخاءلس{(را"،.

الدلالة:وجه 

متوالالرد بعمومه مل هعام، العاطى وو.أ،م...تإ اللام برد الأمر ان 
لسنة للخهلبة والاستماع فرض اللام رد فان وكن.للث، ، \}\خ0ؤة^ حال 

لامال®رد بأن: يقال وكدللث، الحديث، عن الهي بعموم معارض أنه المناقشة: 

(.١٧٢الشمد)ا/ ونهاية المبمهد داية (، ٢٨للرخي)أ/ المسوط )١( 
(.٨٥١)برقم — كتاب: — لم وم(، ٩٣٤)يرقم — الجمعة ت كتاب — البخاري رواه )٢( 
)صرم؛٢(.الفقهية وأحكامها الجمعة خطبة ينظرت للتوسع )٣( 
ولوعاطس وتشميت سلام، ورد عطس، إذا حفية حمده ويجوز ؛ ( ٣٢٣/ ١ الإرادات) متتهى شرح )٤( 

٠بها الأوامر لعموم الخطيب سح 
(.١٢٤)٠ برتم - الخائز كاب: - اليخاري رواْ )٦( (. ٢٨)y/ للسرخسي المسرط )٥( 
.٢( ٤ )ءسآ" الفقهية وأحكامها الجمعة حهلبة ت ينظر )٧( 
(.٢٩للمرخسي)٢; المسوط )٨( 

٥٦٥



اللاممن ممنؤع لم المالخطبة حالة وفي تحية اللام كان إذا فريضة يكون إنما 
الملأ0اارقي كما فرصا جوابه يكون فلا 

Iقال جابر رواه ما وهو الخطبة، حال رجلا حاطب، ه الحم، أن الثاني■ الدلًر، 
غلأن*لآ،.يا ارأصاJت يخف. والني رجل جاء 

وتشميتاللام رد جواز على به واستدل  ٠١حجرت ابن قال ت الدلالة وجه 
أضر،لوزمنهما أحف أمرهما لأن الخطة؛ حال ش العاطس 
؛الإنصات.الأمر لعموم يجوز لا أنه ال؛اني* المول، 
،.،والشانمةل وال٠الكيةل ، الحنفية١ مذهب وهو 

يخفوالإمام الجمعة يوم أنمته لصاحياك: أإذا ه؛ توله بعموم واستدلوا 
ءمدلخوت(\م.

أمرأنه ْع لغوا، الخطة حال بالمعروف الأمر ممى هؤ الحم، أن الدلالة• ووجه 
ردفكذلك عليهم، التشويش مغ وهي للاحرين متعدية فانية وفيه شرعا، معللوب 
أورأى.هو بل العاطس، وتشميت اللام 

الخلاف:سبه 

فيهفالسبب العاطس، وتشميت اللام رد في اختلافهم ءاوأما رشد: ابن قال 
واحلكل يكون أن واحتمال بالإنصات، الأمر لعموم ؛ الأمرعموم تحارض 

لأمرا الجمعة يوم بالصمت لأمر ا عموم من امتثى فمن حه، صا من مستثتى منهما 

تخريجه.سق )٢( السابق. المرجع )١( 
(.٢٨)آ/ لرض وط المب)٤( (. ٤١٢حجر)آ/ لأبن >،؛، ٧١فح )٣( 
للخرضخلل مخمر شرح ض حاتجه في الخيري وقال ( ٨٩لأخرني)آ/ خلل صر شرح )٠( 

Uوجود وعدم الحقود ض الدار ل ( o.uذلك)؛^يشتر»ل فلا الجمعة ءبخلأف (: ٧٩)٦! 
وثرا٠ةا٠.كتابة من يثغل 

ّتخريجه سق )٧( (. ٥٢٤اّن.ب)؛/ شرح المجمؤع )،"(
.٢( ٤ الفقهية)ص، وأحكامها الجمعة خطة )٨( 



اللامبرئ الأمر عموم من امستى ومن أجازهما، العاطس وتثميت، باللام 
.ذلكا(لا، يجز لم الخطبة حين ني بالصمت الأمر والتشمت 

الترجتح:
ولماأمتء، لصاحبك قلت ءإذا ت حديث لصراحة الثاني؛ القول هو والراجح 

الخهليب.على التشويش وعدم الخطبة صبهل عن المغ في 

الإمامبإذن كان إذا يجوز وأنه الخهلثة، أثتاء في الكلام مسألة حكم بيان ويعد 
الخطيبكلام أثناء في الترجمة جواز هو• ~ أعلم والله ~ الراجح فإن هذا ؛*ر 

سائربخلاف لالخaلبة، ومصلحة منفعة من فيه ولما الإمام، بإذن لأنه الأصلي؛ 
الناس.بين يدور الذي الجاني كالحدينا ومصلحة منفعة فيه ليس الذي الكلام 

(.١٧٢الضد)ا/ الجتهدونهاة بداة :١( 
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يغلبالش الشركات مصليات ق انمربية بغير الخْلبة الثاف؛ الممللب ®ا 

الأعاجم٠عليها 
كاملةالخطية بإلقاء العربية اللغة يجيد الذي الخهليب يقوم أن ذللئات ولة ص٠ 

العرب.غير فيها يصلي اش الشركات ممليات في العربية اللغة بغير 
علىذلك في العلماء احتلف وفد ذلك: كم ح0 
الحالة.هال.ه فى العربية بغير الخطبة جواز الأول• لقول ا٠ 

بل، الحنابلة عند ورواية ، الشاف٠يةأ لبعض تول ،وهو لحنيفة أبو به: تال 
المعاصرينبعض بالجواز القول واختار ،، الوحوب١ إلى الشافعية بعض ذهب 

قرارصدر وبه الدائْةّ، اللجة أقتت وبه عشميزرص وابن ابن؛ازرا■، كالشخ 

لعدمقولن ض انصرت نقد ولهزا المحث، أول في المنكودة الحالات يالامار الأحد تني )١( 
قيواصل محمد الدكتور به تام ما بخلاف العرييت، اللغة يفهمون المستمعون كان إذا مجا دخول 

عام.بشكل تكلم أنه بسبب أنوال ثلاثة ذكر حنث ( ٤٤٩ص الترجمة )أحكام بحثه 
الخلبفقه في الشامل (، )_YUللحجيلأن الفقهية وأحكامها الجمعة حطة ت ينظر للتومع 

للثريم>صسم>(.
(.٢٨٦)ا/ ليابرتي الهداية شرح انمامحة  ٢٢)

(.٢٨)٢/ المنهج شرح عر الجمل (، ٥٢٢)؛/ المهذب شرح المجمؤع )٣( 
(.٣٨٧للمرداوي)y/ الخلاف س الراجح سرقة ر الإنصاف )٤( 

التيباللغة إلا تجزئ لا الخطة أن الفألاهر ؛ابل (؛ ٢٨)y/المنهج شرح عر الجمل حاشية في جاء  ٢٥)
.القوم، يحسنها 

(.٣٧٢)1(ءجمرعفتاوىاين؛ازرأ>/ 
يعصفقال عرب، غير في يخطب كان اءإن ت وقال ( ٥٩)ه/ المستقغ زاد عر الممتع الشرح )٧( 

يشترحللا ت آخرون وتال . عنده الدين القوم بلغة يخطب ثم بالعربية، أرلأ يخطب أن بد لا ؛ العلماء 
.. الصحح، هر وهذا فيهم، يخطب الذين القوم بلغة يخطب أن يجب بل بالعربية، يخطب أن 

بالأيةمر إذا لكن العربية، باللغة تكونا أن بد لا ت نقول حش ؛الفاخلهما يتعبد مما لمتا والخطبتان 
.الحربية، اللغة عن يغير أن يجوز لا القرآن لأن بالعربية؛ تكون أن بد فلا 

إرترحمتها نم العربية باللغة الخطية أداء أن *غير ت فيها وحاء ( ٢٠٤)٨/ ١ ~ الداتمة اللجنة فتاوى )٨( 
_=المصود تحقيق وبين وكب، حف في ه المي بهدي الامحداء بين حمنا أولى؛ المتمعين 
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مقدماتأداء ااالأحسن أن أوضح أنه إلا للراطة التاح الإسلامي الفقهي المجمع 
سماععلى العرب غير لتعويد العرسة ياللغة قرآنية آيات من تتضمنه وما الخمحلية 
ثمبها، نزل الش باللنة القرآن وقراءة تعلمها عليهم يهل مما والقرآن، العريية 

،•ل يفهمونهاا؛ التي بلغتهم يه ؤيتورهم يعفلهم ما الخطب يتابع 

.١[ الأيت ]إّرامم: ^^ ١١إق أكلثنت يى ألناس ؤإث>خ ; تحار قوله الد"لءل'الأور 
إذاإلا النور إر الغللمات من الأعاجم إخراج يمكن لا ك الامتدلأل: وجه 

أيالترجمة إلا ذلك يمكن ولا ورسوله، الله مراد فهموا 
'اليهود لغة يتعلم أن ٤؛؛^ نابت ن نيد أمر الرسول. أن ١ك١ديت الدليل 
و.للنك، ؤيوصح وردت إذا كجهم ؤيقرأ الحجة، عليهم ؤيقيم بها ليكاشهم 

مرادهمأْ،.
والتيكير،بالوعفل المحاطين نفع هو الخهلبة من المقصود أن الثالث،: الدليل 

والخطة، بذاته مقصود غير الخهليب فلفغل وعاليه العريية بغير يحصل وهو 

ذلك'*.ني الخلاف من حروحا لخطبة ا =
اللهبحمد الابتداء هي; الخطّة ااأركان ; ٤( الترجمة)>؛_U0 أحكام في واصل محمد الدكتور ئال )١( 

الله.،رسول على والصلاة تعالى، الله يتقوى والوصية فأكثر، القرأن من أية وقراءة تعالى، 
دليلالخلية أركان حمر في وليس العلم، أهل بين خلان، موضع وبعضها للمالمين، والدعا، 

نكة)ص\٢(.لرا؛طة. الإسلاص االفقهي ^المبمع قرارات )٢( 
)ص*هل(.الترجمة أحكام )٣( 
كتاب،له فتعلمت، الله. رمحول أمرنى • ثابت بن زيد قال ت بلغغل ( ٣٦ ٤٥)برقم داود-أبو رواه )٤( 

حدنته،حتى شهر نمن، إلا بي يمر فلم فتعلمته، كتابي" على يهود أمن ما والله »إني وقال: يهود، 
إليه(.نم، إذا له، وأقرأ كتب إذا له أكتب فكنت، 

(.٣٧٤ابنباز)آل/ فتاوى مجموع )٥( 
الترجمةأحكام (، ١٧•)م/ اكرؤع وتمهحيح المرؤع (، ٥٢٢إ المهدم،)i شرح المجمؤع )آ(يفلر؛ 

(.>ص٢٥٤
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يألفاظهارا،.يتعبد مما ليت كذلك 
فييشترط أنه على يدل ما ر. الني عن حديث في يشت ررلم أنه الرابع: الدليل 

فيالعريية باللغة يخملب هؤ كان ؤإنما العربية، تكون؛الالغة أن الجمعة حهلبة 
وذكرهموأرشدهم فيهم يخطبا من فوعفل قومه، ولغة لغته لأنها وغيرها؛ الجمعة 
يفهموثما(\آ/التي بلغتهم 
الحالة.ها،0 في العربية بغير الخطة جواز عل.م الثاني: لقول ا٠ 

الثافعيةعند والصحيح المالكية مذهبا وهو ،، اذ%>ح>وةؤ بعض يه: قال 
والخابلةل٦،.

أدكهم:
فكنللث،العربية بغير تصح لا أنها فكما القرآن قراءة على القياس الأول: الدليل 

.، الجمعةل حطة 
بالعجمية،يحمل ولا الرسالة وعلامة النبوة دليل القرآن لفظ اءأن المناقشة; 

ولأنرسوله؛ على والمائة الله وحمد والتل.كير الوعظ بها المقصود والخهلبة 
.، ل ا؛ المعنى فيها يجزئ والخهلبة المعنى، دون والقلم باللفقل فيه عتبار لا ا القرآن 

(.٥٩)٥/ المستقغ زاد عر ١لممغ الشرح ، )١ 
(.٢٥٣)A/ ١ - الوائمات الاجة فتاوى )٢( 

(.٢٨٦)ا/ ليابرتي الهداية شرح انماية )٣( 
(.٤٩٩)\إ الك الملأقرب المالك بلغة = الصغر الشرح عر الصاوي u؛_؛ )٤( 
لمإذا بالعربية الخطبة قائدة ما موال عن القاصي وأجاب (، ٥٢٣)ة/ الهال.ب شرح المجمؤع )٥( 

)أ/النهج شرح على الجمل ينظر: اه الجملة. حنث من بالوعفل العلم فاتدتها بأن القوم يعرفها 
٢٨.)

(،٣٨٧للمرداوي)٢; الخلاف من الراجح معرفة في الإنماف (، ٣١٦الإراداّت،)؛/متض شرح )٦( 
(.٣٤الإقاع)٢; من عن القاع كشاف 

(.٣٤)r/ الإقاع متن عن القاع كشاف وبمفلر; )ص٣٧(، للسادن الجمعة خطبة )٧( 
(.١٧•)م الفرؤع ومحبح الفرؤع )٨( 
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هالني عن الحدث قي حاء وقد الصلاة، من حزء الخطبة أن ١^^،؛ الدلنل 
أصليءرا،.رأيتموني كما )١محلوا قال: أنه 

العرسةباللغة يخطب وكان صلى، كما بالصلاة أمر ه الني أن الدلالة؛ وجه 
.، ل فعل كما نفعل أن فيجب 

الجمهورأحاز فقد مرجوح، قول الصلاة من جزءا الخطبة كون أن المناهشة؛ 
طهارةلٌأ،.بغير الخهلثة 

الإحراموذكبيرة كالتشهد العربية فيه فشرمحل مفروض ذكر أنها الثالث،؛ الدليل 

لقوةالعربية بغير الخمحلبة بجواز القول هو أعالم! والله ~ والراجح الّرجًح■ 
الأدلة.

مهآ.م 

(.)-=_iUللحجتلأن الجمعة خطة )٢( (. ٦٣١)الأذان-برقم البخاري.محاب: )ا(رواْ 
(٥٢٦)٤(اسوعشرح١لهذبر٤/ )صماْ؛(. الترجمة اعام )٣( 
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ألالخامس المبحث ه
الدعويةللمشاريع والإعلان الدعاية 

تمهيد.لؤ،ا 

الحضوروقلة برامجها، مع التفاعل صعق من الدموة مكاتب غالب تشتكي 
لأنشْلةالمادية الشرعات قالة من البعض يشتكي وكيلك والمحاصرات، للدروس 

مشاريعهإنجاح قي الكتب مع التعاون قلة من يشتكي وبعضهم الكتب، وبرامج 
الضعفهو ذلك أسباب من ولعل مكفوله، لإحضار يتعاون لا — مثلا — فالكفيل 

الضعفهذا أسباب ومن الكتب وبرامج لأنشهلة والإعلان الدعاية في الحاصل 
سلبيةبدلالات الواسر في ارتبطت ارقد أنها يسبب والإعلان الدعاية عن العزوف 

مما؛ الجمهور،، بعواؤلف والتلاعب الكذب على تقوم عملية أنها أساس على 
وكذلكوالإعلان، الدعاية فى التعمق عن الدعوية الموات ابتعاد إلى أدى 

يعيرآعلأ هو أذئقؤ؛إ >اؤهلأ رن  Liuبقوله الخاؤلئ لاستدلال، ١ يس؟، 
.[ ٣٢الأيت ]البجم: 

يربْلهاالذي الحبل تعتبر الدعوْ مكاب، في والإعلام الدعاية فان هذا وبعد 
بهاتقوم الي، الأنشعلة أهم من تعتبر فإنها ولذا ءلثقاته، ؛مختلف، بالمجتمع 
'■هما المجتمع فئات من فئتين مخاؤلبة إر منها ونهيق الكاتب،، 
لهمتقدمه بما لتعريفها الكاتب،؛ وأنشهلة برامج من المتقيدة الفئة ت الأور 

•منها الاستفادة لهم ني لينوأنثهلة برامج من المكاتبح هذْ 
الئكابل٢،.لتللث، الداعمة الفئة الثانية: 

الللجمهور الكتب، حدمات ترؤج هو والإعلان الدعاية من إذن فالهدف 

)ص0(.الإسلامي الأعلام مطور من انمءاة )١( 
)صا-هْ(.الخٍرة لالمؤ,ات الفقهيث الأحكام انظر: )٢( 
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الإرشادعلى الإسلام في الإعلان دور قصر ررمن أحطأ فقد ولهدا الإرشاد، مجرد 
وجدإنما الإعلان أن هع الترؤيج، في دوره من مقللا أو متعدا والتعلم، 

الإعلانيللمشاط الرؤيجي الجانب إغفال إن . والتعليم.للإرشاد لا للتررج 
اذجا،وممياشرا اعلائل الإسلامي الإعلان ؤيجعل محتواه، من الإعلان يفيغ 

له٠٠الإسلام ونفلرة وطبيعته يتتاش الذي الأمر 
الدراسةنتائج في جاء ما التويق في الدعوة مكاتب تهاون حهلورة يوكل ومما 

حيثالتجارية( رالشركات الحاصى القطاع شركات من مجموعة على أجريت، الي 
منهو الخ؛رية الجهات لدى التويقية الأمحاليب صعق، أن منها أوضح 

معهاالشراكات بناء معوقات أبرز 

والإعلانالدعاية مشروعية بيان ساحاول ~ الله بمشيئة — المحّث، هدا وفى 
.بها المتعلقة وأحكامها 

مهآمهم 

الإسلامي)ص١آذالفقه يي وصوايهلها أحكامها التجارية، )١( 
)صْآ(.والشركات الخرية الجهات، بض الشراكة دلل انفلر: )٢( 
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الدعوية.للمشاريع بالتسويق المراد ايأول؟ المْللب ®
ئغللم الدعاية الممارسات أن إلا نسا حديث الدعاية مصمحللح أن رغم ٠٠
جاهليتهمقي العرب عرف فقد ، التاؤيح،، قبل ما عصور مند تاريخية حقبة منها 

ممارساتهميعص أقر الإسلام حاء ولما أسواقهم، في يمارسوته وكانوا الإعلان 
علىتنهلوى التي الممارسات يعفى وصوت لع العلى كالمتاداة ~ الإعلانية 
المبتلجعل الذي المبرة صاحب على الرسول أنكر كما كالغس شرعية مخالفات 

الحدثففي اوكاذية والأيمان والتقليل الكدب أو الأسفل، في الهلمام من 
للبركة(\ى((رم.ممحقة للملعة ممقة الكاذبة ))المن 

الإعلان.تعريف أولا: 

مباحيأسالوت ، وصفI يأنه يعضهم وعرفه . يه والمجاهرة الشيء إفلهار هو 
الاتصالحلال من أو . عامة.نشر يوسائل ترؤيجها يغرض مباحة منفعة أو سلعة 

الدعويالإعلان أعرف أن لي ؤيمكن * والمتهلاث،ه المنتج يين الشخصي 
للمثاصالناس انتباه لجدت الدعرة مكاتب، تفعلها الش الإجراءات ت يأنه 

عنوذلك، المكتب،، أنشعلة لدعم أو البرنامج على للاقبال تقدمها اش والبرامج 
ذلك،.غير أو التقاؤير أو المعلومات أو الأحبار نشر محلريق 

الدعاية.نعريف ثانيا؛ 

ونحوهماالخعلا؛ة أو ؛الكتاية غيرهما أو رأى أو مدهت، إلى الل.ءوة وهي 

)صا'اتآ(.الإِلاس الأعلام مظور من الد>ة )١( 
تحقيقهأحمدشاكركمافي وصححه للكأمف#، اثمحقة يلففل; ( ٠٧٢ المنيبرقم)٦ أحمدفي رواه )٢( 

(.٥٢)U/ ني للم

.٣( ١ )ص الإسلامي الفقه في وصوابهلها أحكامها ٠ التجارية الاعلأنات ! ينثلر )٣( 
شة)طن()صلآأ(.المنير، المصاح (، ٢٨٨/١٣)العرب،، لمان )أ(؛نذلر: 

)ءسهأ(.الاّلامي الفقه في وضوايهلها أحكامها التجارية، الأءلأنادت، )٥( 
.( )دعا()ص٨٨٢مائة الوسيهل، العجم )آ"(ينذلر; 
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الإملأم(\ا،،راأدعوك هرقل: إلى يابه ففي مترادفتان والدعوه فالدعاية 
الكافرة.الأحرى الملل أهل لها يدعى التي الشهادة كلمة وهي بدعوته، أي: 

الرأياتجاهات في التأثير هدف في والتوعية والإعلام التعاليم ْع الدعاية وتشترك 
تفعلأل تستطع مستنير عام رأي حلق محاولتها في عنهم تختلف أئها بيد العام، 

إليهاتسعى معينة نتائج إلى للوصول والجماعات الأفراد في التاتيرية غايتها فيه 
،.الغا؛^١٢هده تودي التي بالوسائل الاهتمام دون بالدعاية القاتمة الجهة 
إلىالناس انتباه لجدب تفعل اضر الإجراءات •' فهي التويقن عند تعريفها أما 
التقاريرأو المعلومات أو عنها الأحبار نشر محلريق عن تاجر أو سلحة 

تقوممنفلم جهد بأنها؛ الدعوية الدعاية أعرف أن فيمكن ت الدعوية الدعاية أما 
ورسائلهالمكتب وأنشهلة برامج إلى الجمهور استمالة إلى يهدف الدعوة مكاتب به 

الإيحاءعلى الأولى بالدرجة فيها ررؤيعتمد بها، الاقتناع ليحصل يبثها يقوم الي 
وسرعة((بخفاء النفس في المعنى إيقاع هو الذي 

المروعات.ثالئا: 

والإعلان.الدعاية محن المرق - أ 

فيالمستخدمة الإعلانية والأساليب الدعائية الأساليب في التشابه رررغم 
الباحثينفان التهع.ف، والجمهور وق الدراسات مثل التجاؤية؛ الأنثهلة 
مياسامضموئا تحمل الدعاية أن وهو وحيل، لأمر الإعلان عن الدعاية يميزون 

يحملالذي الإعلان من المكي على . .الخامة.بالصالح مرتبثنا أو عقاثديا أو 
يحتاراتجاريا مفموثا 

)٧(.قم بر الوحي.بدء البخاري.محاب: )ا(رواْ 
•والخمائص( والأصول المفامم في )دراصة الآعي الإ<الأعلام بحث; من )٢( 
الإعلانت عن )نقلا ٤( رحسّلة غطاس نبيه الأعمال، ؤإدارة والمال الاقتصاد الهمهلاوحاءّت،، معجم )٣( 

الإسلامي(.الفقه في عاليه المترتب والأثر المحرم التجاري 
.١( )ص٩ باهمام الم ّبن الله عبئ للدكتور فكرك، سوق )٤( 
)صرا،؛(.الإّادمي منفلورالأعلام ص الدعاية >0( 
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والJعوةر١/الدعاية ين الخلاقة - ب

وهوت)الدعوة( كلمة منه اشتقت الذي الفعل نفس من مثتقة الدعاية كلمة إن 
الإسلام((يدعاية وأدعوك ت رسائله ني يقول كان النيئ أن ثبت وقد يدعو٠ دعا 
.بدعوته ت أي 

أنؤيمكن ، بينهما التفريق إلى الياحين بعفن ذهب فقد الاصهللاح حث من أما 
،.^٧١١٢القاط قي التفريق هدا ألخص 

وسلوكالقديم نبد إلى تدعو فهي حديد، شيء على عادة تقوم الدعوة أن ~ ١ 
وماثل.قائم هو لما فهي الدعاية أما الجديد، 

فهيالدعاية أما سلوك، أو مذهب يصحة للجمهور إقلع عملية الدعوة أن ~ ٢ 
المذهب.أو الملوك لهذا للجمهور وجذب استهواء عملية 

غايتهاإلى تتخذ فهي الدعاية بخلاف يتغير، لا ئات بافق تلتزم الدعوة أن — ٣ 
٠للأستهواء شتى ومائل 

الدعايةلرحل يمكن ولا ان، للأنيالمسة أساسيان والخنملق التفكير أن فرغم 
الدعائية؛العملية فى العاطفة بعد اكانية المرتبة فى يأتيان أنهما إلا يهملهما أن 

حدإلى الدعاية تعتمد ثم ومن دعاية، يسمى أن يمكن لا وحده الفكري التائير لأن 
كبيرعلىالعاطفةل٣،.

)ءسوأآْءالإّلامي الاعادم مظور من الدءا؛ة ينظرن )"؟( )ا(،
)صآ؛ه(.الإسلاص الأم مطور س يطر: )٣( 
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الدعوة.مكاتب لمشاربع والإعلان الدعاية حكم ^؛(؛ ٥١١لمْللب ا ا
الإصل.حيث من والإعلان الدعاية حطم أولا: 

إقرارذلك عر يدل ومما الإياحةل١،، هو والإعلان الدعايت في الأصل إن 
ؤيموتونأسواقهم في بمانعهم يعرضون كانوا الذين ه للمحابة ه الني 

•، ل الفعل هذا عليهم أنكر أته عته يوثر ولم علتها، 
التكليفيةالأ-صكام تعتريه الإعلان فان ؤإلأ المشروب، أصل حيث من هذا 

عنهالمعلن الشيء بحميإ ة الخم

الدعوة.لمشاريع الإعلان تانتا: 

قررفقد المشرؤع، لحكم ناع حكمه فإن الدعوة مكاتب، لمشالع الإعلان أما 
مستحبلأمر الإعلان كان فإن واجب،، فهو به إلا الواجب يتم لا ما أن الفقهاء 

بالإسلامالكفار كتعريف، واجب؛ فهو واجب، لأمر كان ؤإن مستحب، فهو 
ومحاسنه.

الإسلام،لبيان المائل على محلوافه من يعمله ه الرسول كان ما ذللث،ت وس 
والقبائل.للملوك الرمل ؤإرّاله 

برامجهعن والإعلان للدعاية المكتب، يهدمها التي الأمور تخلو ولا 
صورتين-ص ومشروعاته 

التدكارية.الهدايا الأور: لمودة اه 

محليبة،علاقة تكوين بغرصى الناس عموم إر المكتب، يهدمها التي الهدايا وهم، 
المسويةالتقاؤيم بايا الهاJمن النؤع هدا أمثلة ومن ■ وأيهلتهم بملعهم والتل.كر 

ناصرالالإصلاعي، الفقه في وأحكامها مفهومها النجارين اإ١ءلأنارت٠ ينغلرت للترّع ( ١١

انملأحين>صا"ا،•التجاديآ، الاعلأنات ثننلر: )٢( 
)صرا٤(.السابق انرجع )٣( 
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ونحوهاوالمفكرات، 

ندكيرمنها يقصد ، مطلقة هبة أنه على يحؤج الترغييية الهدايا من النؤع وهذا 
معهم.ودية علاقة ؤإتامة المكتب، ياعمال الناس 

هذاعلى لآرد_، ما 

الحل.المعاملات قي الأصل لأن الترغيبتة؛ الهدايا من النوع هدا جواز أولا: 
مولعلى الحاثة الأدلة لعموم الهدايا؛ من النوع هدا مول يستحب قانتا: 

١الهدية 

إليه؛الهدى يقبضها أن بعد الهدايا هده في الرجؤع للمكتب يجوز لا قالها: 
و£ه\في بمود ثم قيء كالكلب هبته في }العاني ه: المبي قول لعموم 
انماحةرْ،.الرسائل عم الإعلان الثانية: لصورة اه 

معينة،وخدمات سل على ثناء الأمر حقيقة في همّا والدعاية الإعلان التكنيفه: 
لهارا"،.ومدح فيها، وترغيب 

عندموجود أمر ~ المشتري يعرفه لا مما فيها بما للسطلعة والتعريف، والثناء 
يريدعين كل به يتميز مما والدواب، والإماء العبيد ابياع بمف كما المتقدمين، 

اكجاري؛ن)صبمه(.الحرام ينظر: )١( 
اكلأحض)ص؛■؛؛(.التجارية، الإءلأن1ت التجارية)صأ'ه(، الحوافز )أ(يظر: 
الحوافزالتجارية)صا،ه(.ر'آ(؛نظر: 

تكتاب لم. وم(، ٢٥٨٩لزوجها)والمرأة لامرأته الرحل هبة باب الهب، كتاب التجارمخ، رراْ )٤( 
الهبات)آآا■؛(.

فيوأحكامها مفهومها التجارية الإءلأنات : يطر الاعلأن تم حلالها من التي الومحاتل في للتومع ره( 
الإّلاميالأعلام مفلور من الدعاية )»_An(، انماصر عالي الاّلامي، الفقه 

>صآه؛(.التجارية الحوافز يطر: )٦( 
الأسادميالفقه في عله الخرب والأثر الحرم التجاري الأعلاف )٧( 
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وثناءمدحا أو بحق، وتناء مدحا كوته من يخلو لا والمدح الثناء وهذا حكمه؛ 
•بمرض 

بحق.والثناء المدح يكون أن الأولى• الحال 
الخدمةمن المتقيد يجهله ما بيان من قيه لما به؛ بأس لا والثناء المدح فهدا 

المشرؤع.أو 
يلي:U ذلك ض والليل 

القصائدبقول ثابت بن لحان ؤإقرارْ هؤ الّكا أٌر من ورد ما الأول• الدليل 
النيصفات وبيان محاسنه، وبنان الإسلام مدح في 

دْلرفالض لهم محن أن إلى تلءعو الا-محة الناس حاجة أن الثانيت الليل 
ياؤللهمالترؤيج في اياحلل أهل س الثديية المنامة مع ميما لا إيه، الوصول 

٠وغيرها الفضائية القنوات فى 

إذاحميدة مزايا من فيه بما ه نفيصف، أن للمرء أباح الشؤع أن الثالث• الدليل 
J^Laj ، ،ذللث،أشبه ما أو يعرفه لا س عند بنفسه كالتعرف راجحة، مصلحة بدلك

علينتبن! ^ئاد للمللث، فال )لما ، يوسفعن الله قص ما ذللث، وس لمصالح، اس 
لنلأم المرء بملءح إذن فكيف، ، [ ْ ْ 'لاين وثونم: ٤< علبي حفيظ إؤ آ"لأرءفي حنآمن 

لأنبالجواز؛ أولى فهو الدعوية، المشاريع مد"ح في الحال هو كما نفعه إيه يعود 
يثنآغلأ م ثغرأ ^٥؛؛ ت تعالى لقوله ^؛ ٠١١ه نفالمرء مدح فى الأصل 
.الأيت]الثيم: آوه 

■ض بغير والثناء المدح الثاية: الحال 
:أمين بأحد ذللث، ؤيكون 
والخدماتوالمشارع ايرامج عن يخبر بأن وهو الناس، على الكذب، الأول: 

الحققة,يخالف، مما 

اكجارية)ص-ْا:الحوافز ):؛(يفلر: ذلك. خرج تص 
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ماوالخدمات وال«شارع البرامج في يقول بأن وذلك بالناس، التغرير ت والثاني 
يئغشهم•عليهم يئدلس الماس به يخدع 

لماوالثناء، المدح س النوعين هدين بتحريم والسنة الكتاب أدلة حاءت وقد 
صفةبوجود الآحر؛ن يوهم ما كل تحريم بل والمدلس، والغش الكذب س مهما 
الإيهامذلك كان مواء الأمر، واغ في لها وجود لا الخدمة أو المسلة قي كمال 

القوللأو بالفعل 
فاقول:الضصيل حث من أما الإيجاز. حسئح س مدا 

الواحيخالف يما مشا عن والإعلان بالدعاية المكتب، يقوم أن ذلك؛ صورة 
والتدليس.الخداع إلى يودى مما والحقيقة، 

الماس،تبرعات على ليحمل دعوي لمشرؤع يقوم؛الدعاية أن ذلك■ أمثلة وهمن 
كأنتوحد؛ لا الص الصفة هده أجل من الماس مسرع الواغ تخالف صفة مذكر 
فيتبينالجدد المسالمن من هم العالمية ال*روّس رؤع م من المستفيدين أن يدكر 

وعيرهم.للجيد مشترك درس انه 
فيهالمشاركين أن فيتبض الإسلام، حجة بمج لم لمن هو الحج مثرؤع أن أو 
المج-لهم سم، ممن 

ذلك:على انمرتب الأثر 
فدهب،البرع، عقال- وهو عقدا المكتب، وبين المتثؤع بين أن علمنا إذا 

العميلفح للعاقد أن العقد في وحداع تدليس حصل إذا أنه إلى الجمهور 
فإنهالإعلانات فى للمتبرعين وتقليل تغرير المكتب، من حصل فإذا هدا وعلى 

تبرعه.بإرجاع المكتب، يطالب، أن للمتبرع يحق 

(.١٢)ص؛الصلاحين الإءلأناتالتجأراة، (، التجارية)ص٩٥الحوافز ينظر؛ ر١( 
•أا(،شرح.ّتهيىالأرادات)آ/الأاوين)مآ/ روضة (، ٣٣١)آ(اكاجوالإلك-لوسرظلرآ/ 

٤٢.)

)صراه(.الملاحين التجارية، الاعلأنات (، ١٦التجارية)ص•الحوافز ينظر؛ )٣( 
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.٠الرابع النمل ٠• 

الناسوحمل الأموال، وحفظ العدل، من ذلك قي رالما الصواب هو وهدا 
وتدليس®غش كل وترك والبنان، الصدق على 

طيبإلا امرئ مال يحل رالأ •' •حديث، بعموم التبرع إرجاع على يستدل أن ؤيمكن 
نفسْته((رآ،.

^٠١١٤ؤلواعية بغير أحده من يعد الهلريقة بهدم المال أخد في أن الدلالات وجه 
.  ,)٣(

ورصاه

قدكان ه الض، عهد في رجلا أن ، ؛حدسث، هذا يناقش أن ؤيمكن ت المغاقشة 
فعلمعنده، هي ممن خدها فا الصدقة صاحسإ ابن فجاء رجل، عند صدقته وصع 
هالخم، فقال • أرديت، إياك ما ت ل فما ه، الخم، إلمح، فخاصمه أبوه، بذللث، 

أخذتا(\أ،.ما #لك للأخذ: وقال نويت((، ما رالك للمتمدق: 

نفىفي غنيا وكان ~ فقيرا يقلنه من إلى صدقته دغ لو ولهذا ١١؛ رجس، ابن قال 
أمروالفقر استحقاقه، يعتقد من إلى دفع إنما لأته الصمح؛ على أجزأته الأمر— 

حميمته«أْ،.على يطلع يكاد لا حفي 
في^٤ ٠١١حق في الكلام ؤإنما مقبولة، الصدقة أن في خلاف لا أنه الجواب؛ 

عليه.التمويه عند تبرعه استرداد 

(.١٦٠التجارية)حسالحوافز ت ينثلر )١( 

٢(.• ٦٩٠برقم)أحمد، الأم رواء )٢( 
)ص؛ا/(.الدعوية لاامؤسات،  iJUlالتبرعات يفلر: )٣( 

(.١٤٢٢)برئم الخاري، )؛(رواْ 
•( ٨٧تالأرنؤوط)ا/ والحكم، العلوم جامع )٥( 
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•والإعلانات للتسوش الصرف حكم الثالث: المْللب |'ملأ 
أنتقرر قد أنه وبما الدعوة، لمكاتب والإعلان الدعاية أهمية لنا نيين أن بعد 

كانسواء والإعلان، الدعاية على الصرف يجوز فعليه المقاصد؛ أحكام للوماتل 
مزتالصرف هذا 

العامة.التبرعات أ- 

الدعابةالنواحي على المرق حكم عن ه جرين ابن الشيخ نئل وقئ 
لها؟ترد الص العامة التبرعات من الخيرية اوؤسسات تخص الص والإعلامية 

الثواب،ومضاعفه الأحر أهلها قصد التبرعات هذه فإن ذلك، *يجوز فأجاب،: 
يتلكوتعريف منفعة فيها الخيرية للموات والدعايات الإعلانات أن شك ولا 

منشيكا الدعاية بهدم الناس ؤيعرف التبرعات إليها تتوافد وبدلك، ة، المرم
الخيروجوه في تصرف تبرعاتهم أن ؤيعرفون الخيرية، المؤسسة تلك نشاطات 

متحقيهاءرا،.إلى وتصل 
الزكاة؛من ب،- 

الأن ينبغي أنه إلا الله، إلى الدعوق في والإعلان الدعاية ليحول وذلك 
ابنالشيح بدلك أفش كما التبرعات من يكفى ما وحول عدم عند إلا منها يمرق 
تخصاش والإعلامية الدعاية النواحي على الصرف جواز عن نثل فمد جرين، 

لها؟ترد الي الزكوات تبرعات س الخيرية الموات 

الدعائيةالنواحي على للصرف تكمي عامة برعايتح لجد *إذا فاجابأت 
حازالزكاة س الصرف إلى احتج فإن الزكوات، س عليها يمرق لم والإعلامية 

أو؛تبرعات الخيرية المومات دعم وصائل من الإعلانات هده لأن ذلك؛ 
زكوات^٢،.

الانترنت،على الشيخ جرين ابن الخيري، العمل ني لجواب -وال ١ • ■ )١( 
الانترنت،على الشخ ؛، ٢١جرين ابن الخيري، العمل ني وجواب >ال ١ ' ■ )٢، 
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الدعوة.مكاتب ق والإعلان الدعاية مجالات الرابع: المطالب و
أنهاأم تهدمها التي الرامج وصف في خاصة الدعوة مكاتب تظقها التي الدعاية هل 
والفسق؟المجون برامج لذم صدى 

مجالاتثلاثة تتناول الإسلام في الدعاية إن 
الكلاممبق وقد )الإيجايية( الدعاية وهى الخير، مدم مجال الأولت لمجال ا٥ 

•فها

)السالبية(.الدعاية وهي وأهاله، الثر ذم مجال القاني: لخجال ا0 
تعالى:قال كما صرر، منها حمل إذا إلا الجواز الالءاية هذه فى والأصل 

.١[ ٨• الآ،ت ]الأم: لجّه يم عدوا أثن قثبوأ أثه دون من يعوق آؤمنث\ مثتوا لا وؤ 
منوالتشص عليها والتضليل والفحش السوء برامج ذم من مانع فلا لهذا 

جوازعلى يدل ومما العداء، حال في ميما لا صدها الشائعات وترؤيج قدراتها، 
،الحرن حال في العدو على الكذب جواز من الحديحا في جاء ما ذلك 

القتالية.الحرب من بالإسلام فتكا أسد الإعلامية والحرب 
والشائعات.الخصوم على الرد الثالث: لمجال ا٠ 

التتقيمىفيها يحاول المغرصين، بعضي من حمومة الدعرة مكاتب تواجه قد 
أوالغلو على نمشا بأنها أنثعلتهم كاتهام براء؛ منه هم بما أويتهمهم جهودهم من 

ذلك.غير أو الأرuب 
ذلك؟تجاه المكبر على الواجب هر فما 

لماعنها؛ الكون وعدم والأكاذيسر الشائعات هذه على الرد هو الواجب إن 
.المكبروأنشعلة ببرامج الناس ثقة عدم منها كبيرة لماسي ذلكر يودي 

وعلىالقرآن على الكفار أًللقها الي والأكاذبب الشائعات ش -امالما ؤإذا 

الإّلأس)صأ،-تما(.الأعلام مفنور س الدءا؛ة يطر: )١( 
الإسلأس)صه*تما(.مطورالإعلام من انم>دث يطر: )٢( 
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Wjالرمول ووصفهم الأولى(، )أساطير إنه القرآن: عن كقولهم الرسول 
منطقهمناقش فقد دلك، من موققا اتخذ ررمحد القران فان ورساحر(، )كاهن( بأنه 

تعالى:قال كما القاطعة، والراهن بالأدلة مقولاتهم، ودحض دعاواهم، وقني 
[#٤١•٤، ]سنت: جزه بثوو هن ؤتا و َؤيم ؤبمولؤ لمل ؤاد 

علىالكفار شنها الشر الحملات لهذه اهتمامه أعار قد الرسول إن بل 
هحث بل الحملات، هذه على بالرد لشعرائه ه فأذن المين، والمالإسلام 
ْعدث،«أ^.القدس وروح ))اهجهم بقوله: رضه حان 

مهآؤهبمجم— 

)أا؛اه(،لعام ( ١٢)العدد القرى(، أم )جامحة مجلة الدعرة، خدمة في الإعلام بحوث )١( 
)يتصرف(.)ص؛ه( 

السابق.المرحع )٢( 
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المساحي.ق الإعلان الخامس: المْللب .
الماحيسما لا الأماكن، كل فى الدعوة لمكاتب والاعادن الدعاية تجوز 

.يرتادهامن وكثرة لأهميتها والجوامع 
١،؛الجواد علك، يدل ومما 
ذكرلإقامة بنيت إنما والمّاحل جليلة، عيادة تعتبر الدعوية البرامج إن أولا؛ 

إدافكيف المسجد في الجهاد آلات إصلاح جواز الفقهاء ذكر وقد تعالى، الله 
اه((رأ،:بميت، لما الماجد بمسث ر)إنما قوله فى النووي قال بالإعلأن؟! 

قال. ونحوهاالخير في والمداكرة والعلم والصلاة تعالى الله لذكر ا>معناهت 
يختصالي الصناع عمل من الجل. في يمغ إنما I شيوحتا بعمى قال I القاصي 

الشالصناع قاما . متجراالمجد يتخذ فلا به، ؤيكتب الماص آحاد بنفعها 
امنهانلا مما الجهاد آلات ؤإصلاح قفة كالمثا ديتهم؛ في الملمين نفعها يثمل 

به١١باس فلا عمله في لكسجل. 

علىوحثهم الناس لدعوة السجل استخدام س ه الّمح، م، ثنت ْا ثانيا• 
الصدقةعلى وحثا النبر صعد عندما مضر وفد قصة فى لمثا كما الصد.قة، 

تحتوىكانت إذا احل. للمالإعلانات إدخال البحثس يستتشكل قد أته إلا تنسه! 
هد.انتند ومعنه، العلن لليرنامج راعية تكون تجاؤية لشركات دعاية على 

المجل.قي المع عن النهي من الحديث في حاء ما هو الإشكال 
الجواب:

تهدمهاالتي للبرامج المجانية الشركات رعاية جواز الأول الفصل في بينت 

)صها\(.الطوب للاصال الفقهثة الأحكام يطر: )١( 
(.٥٦٩)برقم — المساجد كتاب — لم مرواه )٢( 
(.٠٥ره/ لم معلى النووي شرح )٣( 
١(.•  ١٧)برقم - الزكاة محاب: - سلم رواْ )٤( 
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عنالإءالآن في اسمها يوصع أن الشركات يعفى شروحل من وأن الدعرة، مكاتب 
المثرؤع.

ي،ايلاأ;ما تجد الإعلانات هده في التامل وصد 
الشركة،عن وليس الدعوي المشرؤع عن للاعلأن أنها فيها الأصل أن - ١ 

أنهالفقهية القواعد في المقرر ومن أصلا، وليس تابعا حاء الشركة عن فالإعلأن 
.استقلالا( يثبت، لا ما تبعا )يثبت، 

•التاجر ولى المكتب هو المسجد في الإعلان بوصع قام من فإن وكذلك ~ ٢ 
لشركاتدعاية على تحتوي الش الدعوية الإءلأنات هال،ه إدخال فيجوز وعليه 
السحيبانيلفيصل اككتور إليه ذهب، ما وهو تجاؤية، 

)صّآا"ه(.الحرية للموات الفقهية الأحكام يتفلر: )١( 
الخيرية)صآأه(للمومات الفقهية الأحكام في؛حثه•' كما )٢( 
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Q الدعوة.لمكاتب والإعلان الدعاية ضوابط السادس: الممللب
منيد لا أنه إلا المكتب، وأنشطه لبرامج والإعلان الدعاية بأهمية القول مع 

اهمهارا،.من والتي الضوابط، ببعض محبطهما 
والإطراء.ال٠مالغة وتجنب، والوضوح، بالصدق الألتزام لأث}اأ•' اكابط 
تثقلالش اعييرة الذكاك وتحمل الإءلأuت في البالغة عدم الثاني: الهابط 

عليهما،الإقدام نل والإعلان الدعاية جدوى دراسة عليها اا؛ل المكتب، كاهل 
نالك،تحميل استهلاء>ت، ومض الإعلان، من والثمرات ؛الفوائد ، التكاليفرموازنة 

فحن®نجانية لجهات التكاليف، 

سبالأسامي العمل على والإءلأuت الدءاات تطغى ألا الثالث: الهابط 
الناسب،.حجمها والإعلان الدعاية تعهلى ل الرئيسة، وأهدافه 

وسيلةكونهما من والإعلان الدعاية تتحول ألا هو الهوابط: هد،ه خلاصة و0 
البالغةعن الشريعة نهى نجد ذللئ، ولبيان ذاته، بحد مقصدا كونهما إلى سءوة 

لإقامةوسيلة هو ؤإنما بياته مقصودا ليس الجد بتاء لأن الماحي؛ بتتان فى 
القاصد.من ذللث، وغير الجماعة صلاة 

العالمين.رب، لله والحمل 

أجمعين.وصحبه آله وعلى محمد نمنا على وسلم الله وصلى 

سمحؤآ}هه 

(.)_TTTالخيرية الجمعان أموال (، ٥٦)ص؛الخيرية للموات الفقهية الأحكام ينظر: )١( 
)ص؛أه(.الخيرية للموات الفقهية الأحكام )٢( 
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هس^ءق|ا

بمكاتبالتيالقة والنوازل المسائل لأهم المريعة الجولة هذه حتام وفي 
مجردمن أكبر الموصؤع بأن أنول أن إلا عني يلا الجاليات، ونوعية الدعوة 
للوصولوندوات لأبحاث بحاجة وأته بعد، ينضج لم الموضع وأن بحثا، 

.النتاج لأففل 
وفقنيوقد الدعوة، مكاني، في والعاملين الدعاة هاجس هي الدعوة فنوازل 

•شتاتها من بعض للم الله 
البحث:من بها حرجت، قد التي والنتائج الأحكام لأهم مختصر هذا وه 

الإداري.0أولآ:ضالجانم، 
المذموم،التحزيب، من وليس مثرؤع، أمر موسا عملا الدعوة جعل أن ~ ١ 

الواير.يتهللبه مما هو بل 
معبعمل تكفل من وكل الإدارة، مجلس أعضاء على واجة الدعوة أن ~ ٢ 

لا.أم أجرة ذللثج على يأحذ كان سواء الكتيخ، 
اعتثارية٠ثحصية للكتب، أن ~ ٣ 

فهوبه إلا الواجب، يتم لا وما الدعوق، متممات من للكتب، مقر تجهيز أن ~ ٤ 
كبناءالبالي؛ جماعة فعلى ُإلأ الأمر، لولي بمحرف الوجوب وهزا واجب، 

الماجد.

لحاجة.إلا واحال.ة منهكة في للدعرة مكتب، من أكثر فتح يجوز لا أنه ~ ٥ 
ْعالكتب، رئاسة في الاستمرار يجوز لا فإنه الأكفأ، وجود عني• ~ ٦ 

التقصير.عدم مع ؤيكره التقصير، 
.أجالهمامن المال بذل فيجوز الد.ءوة، متممات من والتخهليط التعلوير أن ~ ٧ 
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يستلملكن إذا المكتب ني العاملين أحد يقرض أن الدعرة لمكتب يجوز — ٨
إقراصهم.يجوز فلا المجلس أعضاء أما ، شهريا مرتا 

فيالجابالظاب0ثانئا:
المصلحةوجود عند إلا الجغراءي، التقيد المكتب على يجب أنه — ١ 

٠الاخر المأكب التي يعد ا في 

الخلافيةائل المفي رأيها بتقليد المكاتب تلزم أن للوزارة يجوز أنه ~ ٢ 
الاجتهادية.

امرأة.عنها المؤولة تكون وأن ائية، نلجان فح استحباب ~ ٣ 
القهلاءات،جمح مع مالي غير تعاونا يتعاون أن الدعوة لمكتي، يجوز أنه — ٤ 
معإلا يكون فلا المالي التعاون أما حيرية، أو خاصة أو حكومية لكث محواء 

شد.الخيري القطاع 
أقفللتحقيق القهلاءات؛ جمح مع شرالكت إقامة الوعوق لمكتب يجوز — ٥ 

النتائج
أنبشرط والشرلكت، التجار من للمكتب المةا.مة الهدايا استقبال يجوز ~ ٦ 

١محيى لمقصد التوسل منها القصل. يكون لا 

مستقلة.غير لكث إذا تنفيد.ها للمكتب يجوز الاجتماعية المسؤولية برامج — ٧ 
تعاوئاالشرلكت ْع التعاون له ولكن ينقدها، أن له يجوز فلا مستقلة لكث إن أما 

غترْار•
١ءت.د.ه الحاصل العجز لمسد ين تلم )أن الدعوة لهكتب يجور ~ ٨ 

الاليؤالجانب في ^١: 0٧ 
قليلة،أنها البعض يقلن كما لا كثيرة، الدعوة لمكاتب المالية الموارد أن - ١ 
وأموالقلوبهم(، )المزلفق ومهم الزلكة، من الله( )سبيل مهم أشهرها: ومن 

والأوقاف.والتكفارات، شرعي، غير بهلريق بة المكتوالأموال الكفار، 
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يدخلبل المLصة، الدعوة مجرد فى محصورة ليت الله إلى الدعوة أن — ٢
الدعوةعلى محصورا ليس الزكاة فصرف وعاليه يدعمها، أو عليها يعين ما كل فيها 

الدعوة.على تعين الش المكتبية الأجهزة لشراء صرفها يحوز بل المباشرة، 
أقام.ثلاثة عل، المكت ق، الخاما، م/ الحاصالة الأخْناء أن - ٣ 

أ-سلأى0ب.

.العاهل يضمنها أحطاء — ب 
المكتب.يضمنها أحهلاء — ح 

الواعية.أحكام في ابئا: ر0 
معين.دعوى لعمل إنجازه على مكافاة للداعية يجعل أن يجوز ~ ١ 
بمدرأن يجوز لا u_ و)الأسعانة(، )التصدير( ين زيا هناك أن - ٢ 

أوكاما كان سواء واسع، فامرها الاستعانة أما لها، أهل هو من إلا للدعو؛ 
.مجاماأو ميتدعا 

بشروطالدعوة مكتب مع بالعمل المجرم يعزر أن للقاصير يجوز ~ ٣ 
٠ونحوابط 

المدعو.أحكام في امئا: ح0 
دونالنهاية ١^١٥< ؤبمح التواصل، وسائل عبر الكافر دعوة يجوز ~ ١ 

٠حضوره 

الناس.أمام الكافر إمحادم يشهر أن للمكتب يجوز ~ ٢ 
الدين.أحكام تطبيق عند الجديد لم المْع يتديج أن للداعية يجوز " "٣ 
•المحرمات من يتخلص من لكل جوائز يضع أن للمكتب يجوز ~ ٤ 
الإسلام.في الدخول يهللب جاء من إسلام تأجيل يجوز لا — ٥ 
الصاثمينتفعلير لمثرؤع الكفار من مجموعة يحفر أن للمكتس، يجوز ~ ٦ 
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الصائمين.المسالمين مضايقة عدم ويشرط فقط، \طُ\مهم لا دعوتهم يقصد 
الإسلامعلى التعرف في الراغب الكافر يدخل أن للكتب يجوز — ٧ 

.الملمين مع ليملي الصف في يقفا ؤيجعله بل المسجد، 
للكافراهداوها فيجوز وعليه النفير، كتب معاملة تعامل القرآن تراجم أن — ٨ 
.إسلامه فى رجائنا عند 

لدعوتهمكفوله إلى للوصول الكثسا ح التعاون الكفيل على يجب أنه ~ ٩ 
للإسلام.

الإّلأم.في الدخول في الكفار ننجب على المعينه يالومائل الاهتمام — ١ ٠ 
الدعوة.وسائل في الئات م0 

مكان؟كل ش الباطل تزاحم أن الا.ءوة مكاتب، على ~ ١ 
الفلروف.؛*>___، وتتغير تتجدد الدعوة وسائل أن — ٢ 
إدخالمن مانع لا أنه إلا والمنة، بالكتاب تكون أن الدعوة في الأصل أن — ٣ 

.فيهاالترفيه 

.عليها الجوائز ورصع العلمية ارما؛قاتا إقامة الد.ءوة لكاست، يجوز أنه — ٤ 
مرورأو الأنشطة ختام يمناّة احتفالا يقيم أن الدعوْ لكتِب، يجوز أنه ~ ٥ 
٠تاميه على معينة مدة 

الناسدعوة على قاصرة ت، ليالدعوية للمشاؤع والإعلان الدعاية أن ~ ٦ 
علىوالرد وأهله، الشر ذم ت تشمل يل المكبر برامج في للشاركة وترغيبهم 

ّوالشائعات، الدعرة خصوم 

مهأحجم 
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*مامه|يات 

؛لي:بمأأوصي الدعوو بمكاتب المتعلقة النوازل س لكشر د،عايشي مبه 
بللقلتها وذلك الدعوي العمل مجال في الفقهية الدراسات تكيف ولا: أ0 
•ندرتها 

الوضوعات:أهم س ولعل 
الدعوية.المسابقات في النوازل ~ ١ 
الدعوة.مكاتب في والخعاونين العاملين أحه1اء — ٢ 
٠الدعرة مكاتب بين التعاون أحكام — ٣ 
ائية.النالدعوية اللجان أحكام — ٤ 
٠الدعوي التسويق ~ ٥ 

الأؤلفال.دعوة أحكام — ٦ 
الإلكترونية.الدعوة أحكام - ٧ 

علىالإسلام عرض من المكت-ا دعاة بتمكين الكفيل تلزم أتنلمة وصع ان؛اث ئ0 
مغلقة.سكنية مجمعات في العمال يكون التي الكيار الشركات سئما لا مكفوله، 
الشرعيالمرجع هي تكون بحيث الدعوة؛ لمكاتب شرعية هينة إنشاء الئا: ثه 

الفردية.الفتاوى عن بدلا المنجدة، النوازل في الدعوة لمكاني، 

لجهودوبدلهم بمهامهم، وقيامهم الإدارة مجلس تفعيل صرورة ابمات ر٠ 
١حالتا به يقومون مما وأكبر أفضل 
الحريةمن بنؤع العمل الدعوة لمكاتب تكفل نفلامية موصى وصع امئا؛ خ0 

دالارمحاح•
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هدابإتمام توفيقه على تعار اس أم أن إلا يعي لا الخام: وفي ه
البحث.

أوحلل محض أو أوإشراف إرشاد أو توجته أو بدعاء شاريي من كل أشكر ثم 
محاب.أو معلومة على دلالة 

وأوفره.الجزاء حير عني الله فجراهم 
والزيادة.بالصحيح مراجعته وعونه الله وتم؛ءحم.ار 

مرات.بمدينة ١ه(،  ٤٣٧)عام من رمضان من يوم آخر ثص غروب قبيل 
الصالحات.تتم بنعمته الدي لله والحمد 

.العاليماامع الأنت إنك منا تقبل "رينا 
أجمعين.وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسالم الله وصلى 

تواصلكم:ويعدني 
nayfdd@hotmail. com

- ٥٩٣ -





الؤفقأت



اسداتؤتوميت والإؤهاد 

ام ٤٣٠مام يبمضان الثاتيت الصهة 



اسالآوم،

اصؤبمات

:امامها البينة العاني التالية ليمصْللحات يكون 

^^ون١لإذسةوالأوiافواكعوةوالإرشاد١- 
^يةوالأوسواسعوةوالإرشاد٢. 

,فيها يسل التي النطقة ا فمعأ المحئ ٣* 
أوحي.... ٠٠.,الخالياته4حاضلة ونوعية ٤• 
اثننماونية.الكاتب لأعماو النف،نمة واuلية الإدايية اللائحة اتلائحة؛  ٠٥

٠امذارة قيل من الصمد الجاليات ونوعية والإرشاد للدعوة التعاوني الكتب إدارة الجدس:مجلص ٦• 

.لاتتتب،اكعويةالشسوهمااضزالآ ٧• 

علىؤيشرف الملتتة ا العمل بمزاولة له الرخص الحاسة هو : القانوني الحاسب ٨• 

.اعمالال؛كتب مراحعة 

،وآيهامها تسجيلها وتواليخ التئاتب اسماء فيها ؤيدون الؤذارة  '4rبها يحتفظ وثيقة أ السجل ٩• 
.تعيير من مكتب ضل على يْلرآ وما ، مجالسها واعضاء ، عملها وممرات 

خلالومصروفات4 ؤإيراداته الكتب لأداء مالية مستقبلية خطة : التقاJيرية الواننة . ١٠

٠الوازنة تغطيها الض الفترة 

اص



اا1عءاممادة

Iاصاوتي اهتب 
إشرافنص اش، إلى اسءية مجال د تعمل ايستقلة الاعتيايية شخصيتها لها ضية مؤسسة هو 

,الوذارةوسيماتها 

اهع2ا1داس

اهتاحاعص>
السميةللبيانات مستوفيا يكون آن على ناسه طالس على الؤزاوة موافقة بعد الكتب افتتاح يتم • ١ 

•امذادة موافقة بعد عمله منهلقة ،" - له آوهمؤخ همع فتح يجؤذللمكتب • ٢ 

*ايؤذارة موافقة على العحول بمد الحافظات آوادتر.ات مكتب يفتتح آن يجؤذ ٣* 

ا^ع٠اترابمات

■الإسم 
:باتي ْقلبما دسكتب الرسمي الإسم يمن 

(اتضراذ اساق ر ...  ٥٢الجاليات ونوعية والإرشاد التعاوني الكتب 

٠والإرشاد والدعوة والأوهاف الإسلاميات لشؤون وزارة إسراف؛ ت>ت 



ا1اع2اد،اس3

هيد2اصج،و

.ومقرالتقتب وتاؤيخه التسجيل لقم تتضص تسجيل شهادة التكتب امزاية تنح 

اساسذ

.Jاأنطقة بيع الكتب يرتسد * ١ 

بالتكتب.يتعلق ما طل والإرشاد والدعوق الساجد لشؤون اضزادة وضالة إلى الفحع يرفع • ٢ 

الاد2اصاسة

ديتهمبامٌر السامين ونوعية ، الحسنة والوعفلة بالحتثمة اثله إلى الناس دعوة : رسالة 
.الصالح السلف منهج وفق ، عيرهم دعوة على وحضهم 

اعادءاممامتة

 kJ\_ الكتبI

-: الأتي تحقيق اد عمله حلال من الكتب بهدف 
.وحمايتها ، ومفهومها الصحيحة الإسلامية المميلة إلى الناس بدعوة الفْلرة، على الحافظة • ١ 

.الأمر ولأوش وسلم ^^،اشعدي4وآك ٢• 
•الصالح السلف بمنهج الناس ؤييمد ٠ منها والتحذير ٠ ؤإماتة ، وتشرما ٠ السثت إحياء ٣• 



وتقوبة، بالإسلام ائسالمين لدى الاعتزاز ييح ؤإحياء اتسرعيين واليراء الولاء مسى تاصيل ٤• 
الإسلأمية.والحضارة بالتاؤيح صلتهم 

.ومعاسواحلأءاوصاية سيدة يمم ٥> 

الجمع.أفراد ص صاءوائواطنة ٦• 

الغاميموتصحيح ، لهم محاسنه ؤييان ، به وتعريفهم • الإسلام طن للدخول السلمعن غير دعوة ٧. 

عنه.الغلوطه 

•معهم والتواصل بهم، والاعتناء أصوله، وسلمهم الإسلام. ات يدخلون من رعاية ٨• 

.الجلل السلمؤن مع الأخوة يوابط سيق • ٩ 
الحسنة.والوعظة بالحكمة الدعوة تبليغ على القائلين الدعاة وتاميل إعداد • ١ ٠ 

الاع2اءتاسة

سنءدالأساد)ؤبماص 
مراعاةمع ونذلاما، شرعا النضبْلة الختلمة الدعؤية الوسائل خلال من الكتب أهداف نحميق يتم 

الملكة.طن الختصة الجهات لدى بها واضمول التيعة والتعليمات الأنظمة 

بمترجميالخاصة الiعريف بطاقات عدا ما t الدعؤية الأعمال بمزاولة للدعاة تصاؤيح إصدار . ١ 
الكنس.



اومنحرفة افتكار إش ^ jjlاو اك اش الدعوة -ه واتجماعة السنة امل منهج عن ايمثج  ٠٢
.تاييدما 

.لافرع اترجؤع لون الدعؤية والناشط البرامج فسح ٣• 
إصدارالفتاوى.٤. 

الادءاسديةْمر2

سءهةسلاهص

اترجؤعبعد وله ، له الحيية عمله متملمة -فن ، الملتكة داخل الدعؤية أعماله الكتب يتقد 
٠عملها منطقه دعؤيةث اعمال تنفيد الأخرى التكاتب مع والتنسيق 

سكةممرء(_ 

Iالتهتب خدهات من اسصيؤن 

الملكة.ث السعوديينوغير السعوديثن جميع 

مهرء

tالكتب مهل مهالين 

منطقةضمن وتتكون فيها عمله الكتب ينفد اثش والأهلية الحكومية للجهات التابعة الواقع مي 
بوهتالناشط تنفيذ الأمجاطنفبل مدد على الشرفة الجهات يحع الاعتبارالتنسيق ■هن الأخذ عمله،مع 
كاف.



ا؛أعارءاالتتميم 

ا،اع2اماسةمهر2

■مدىالإعار2 

ا1وزاوةإشراف ؛_ الكتب محيط داخل إداؤية سلملة اعلي مو الإدالة مجيس ١. 

ولاحمسة هن عددهم يمل لا واعضاء ، مالي وسا'اؤاول ، له ونائب ' رثيس من ائجلس يتكون ٢• 

ائجلسيخلو لا ان شريطة ، ضمنهم من ائتئتب مدير يكون ، السادوديين من عثرة على يقيئ 

•جامص عن يقل لا شرعى لديهما عضؤيتا من 

.اونانيه الرئيس يكون لا ان على ، للمكتب مدير الأعضاء بتن من يرشح ٣• 
ائخنمسؤييشح د الجل،س إءلرار تاليخ مجن نبيا سنوات اييع الإدالة ممدس عضوية مدة تكون ٤* 

.للقمع ؤيرفع ، اشهر بستة الجلس مدة انتهاء قبل جديدا مجلسا الحالي 

•جديدا مجلسا الضع يرشح جديد •يمدس ترشيح على الحاش الجلس اتفاق تسر حال إ ٠ ٥ 
ائدةادءا.ذمرء

tااجل،س اسسو1اتا ه>اود 

الجلسعضو تتواهرث ان ؤينبغي أجرا عليه اعضايه يتقاضى لا تْلوعي عمل الجلس -فت اتعضوية 
—: الأتية 

الجسبت.سعودي ١نيتةون  ٠١

ذ'عدىاثثهادةا1تاذُيةعارىالأقل.٢. 
عمره.من وانمشردن الخالية انم ك ٣• 



.النهج وسلامة بالاستقامة له مشهودا يكون أن • ٤

التكتبفيها يقع الش اوالحافخلة اللينة ه القي«ا|ن من يكون آن ٥• 

2_l  مهسمءالصادصة

اعماماتصاتجلصأ

;ياتي ما ذلك ومن الكتب أهداف تحقيق شانه مجن ما بكل الجلص عضو يلترم 
داضةومنتذ1مة.بصفة اتجلس ^ماعات ١• 

.الجيس أعضاء ٣ الفاضة الشاركة  ٠٢

٠وتوصيات من ٣• 

.إفشالها وعدم ومعلوماته الجلس مداولات على الحافظة ٠ ٤ 

بأومعتويةلقا٠عضويتهطن١تجارص. ٠٥

ممر}الماسة اس 

.طلوعي عمل الكتب إدالة مجلس عضوية * ١ 

حالةأوطن لديرالكتب إلا الكتب باجر-4 اسل ؤيثن الإدارة مجلس عضؤية لبن يجؤذايجمج لا • ٢ 
الإداؤة.صعلص ثحما استت،Lتجت 

نفقاتالكتب يتحمل الآتتب هقر ^يج بمهمة ١لإدادبم عضو تكليف العمل تطلب إذا ٣> 
اللائحة.ثهده التنس،يم القواعد •4 الحيدة للضوابط طبقا والإقامة التنقل 



الأدءامماستههرء

ائكتبادايء سلس حل 

:التالية او>الأت -هت وذلض بديل مجلص ائكتب إدارة مجلس حل تلؤذارة 

٠بمسؤويياته القيام عن الإدارة مجلس عجز • ١ 

اللالخة.هذه لأيكام الإدارة مجلس كة ٢> 

(١٩١اثادة د يند ما حسب سبب، لأي الإدارة مجلس أعضاء أغلبية عن العضؤية يوال ٣• 

مسوغاتفيم تذضر i الجلس بحل الإدارة مجلس أعضاء اغليية من موقع ْممتابي طلب تقديم • ٤ 

الطلب.

.أهداض يحلم لا تصرفا التكتب أموال الإدارة-ي مجلس تصرف • ٠ 

Iاثمضؤية هتدان 

٠الأمة 1سلأت احدى  ٠٠ْصمم مضواتجلص ه،اتد 

*اسارة من صدربدلممحيم إذا ١* 

٠الوفاة ٢.

٠مكتوب سلاب الجالس من الانسحاب ٣* 

.متتالية حلمات ثلاث مقبول عدر بدون العادية الجلسر حضٌراحتماعات عن تغلف إذا ٠ ٤ 

تقديرؤيعود • وأمدافه ائتثتب بسياسة تضر أونظامية شرعية تجاؤزات العضو من ْلهمت إذا ٥• 

ذلكصج١س.

٠أحرى منطقة ا دامحة واستقربصمة الكتب فيها ام النملقة من دوالجلس انتقل إذا ٦• 

_،A



نافذايعتبر ولا الجلس من قرار انمضؤية فقدان يميرباقنراح ( -٣ -٢ ١ ) حالات عدا فيما ٧. 

*امزاية موافقة بعد إلا 

*ااد2اسرهتي

•_ J_liاجتماعات ؤناسة . ١ 

اثجلس.وتوصيات قرارات بإنفاذ يلزم اوض سبرالكتب سيد ٢• 

•السنؤية ائتكتب عمل حملة وضع على الإشراف ٣. 

•الكتب اعماو عن الشامل التقويرالس1وي إعداد على الإشراف ٤, 

تسجيلاو دعم4 طتب او . به تتعلق اتش اتتتب من الصادرة العاملات توقيع ٠• 
.حساباته اوفتح ممتلكاته. 

حقوله الكتب على او من ترفع الش القضايا جميع إ الختصة الجهات امام التكتب تمثيل ٦> 
*بدئك الجلس صيؤدقرارمن بعد يراه من توكيل 

*عليها الجلس موافقة بد فيها طرفا التكتب يكون الش السود على الالى السؤول مع التوقيع ٧. 

.احتصاصاته ضمن تدحل أعمال من الجلس يطلبه بما القيام ٨• 

ائادء

tامبميص تائب مهام 

صلاحياتالحال هذه م؛ن ليناتب وتكون ، غيابه حال ه امئيس مقام اشطنمى رئيس ناتب يقوم 

٠الرئيص 



ائهةادتاكةواسستي

الإدايءمجلص -مهام 

والإداؤيةوايوعوية اسمية ائكتب شؤون جميع على بالإشراف الهزارة من اعتماده بمد الجيس يقوم 
:الأخص وعلى أهدافه مقيق شانه من ما طل والنظر-ق والأJية، 

السنوية.إقرارحطةاتعمل ١. 

الختامية.والخيابات العمومية ؤايراراليزانية التقديرية الوازنة على الوافقة . ٢ 

للؤزارة.ؤلموميةورس وميزانت الكتب اععال عن اءرارالتقريرالسوي ٣• 
.فناعضاد4 أحد توكيل حق وله ، واسمارما الكتب باسم ؤإيراغها ٠ وسها العقارات شراء ٤• 

.ذلث 

أعضاءمن يراه من وتوكيل i وغيرها والأوهاف والوصايا والتح الإعانات قبول صلى الوافقة ٥. 

.احله من الكتب أنشئ الذي الأساس الهدف مع تماؤمى لا ان على ، ذلك لإذتحام الجدس 
منالكتب يعتدض ما وحل ' التزّت من عليه U وتأدية ، حقؤق ض صئتب ما استيفاء ٦• 

الشان.دهذا اللازمة ؤإمدارالقرارات اوحارحية. داخلية مشكلات 

الكتب.ّيراعمال حن صان ^ناساناكسوالؤئ ٧• 
.الجلص عضويته.٤؛ بقاء مع عمله إنها. اقتراح أو مديرالكتب ترشيح على ١لوا٠قة ٨• 
.جدس عضو ترشيح ٩• 

له.بد-يل وترشيح الأعضاء أحد عضهية إنهاء ءاقتراح ١ ٠ 
الصلة.ذات السعودي العييى النقد مؤسسة تعليمات مراعاة مع الحسابات، فتح على .الوافقة ١ ١ 

علىباسبهع الاجتماع موعد هبل تقديمها بشرط الأعضاء بها يتقدم ام الاقتراحات •بحث'  ١٢
الأقل.





ليتم( ١٩)ائادة ط الذكيية الأسباب باحد الأدنى الحد عن الجلس اعضاء عدد اتخماض ٢. 
•جدد اعضاء ترشيح 

مسبب.عادي عير اجضاع عقد ائجلس أعضاء عدد تصف عن يقل لا ما طلب  ٠٣

•اجلها من ائجلس انعقاد تستلزم وعاجلة مهمة أوموضوعات موضؤع وجود - ج 

اسامسات

اا؛لآجت4امات مهين 

ؤيتم، لاجتماعاته مشيرا يكون بأن الأعضاء من مناسبا يراه من أو الكتب مدير الجلس يتئلف 
اتصادؤةوالتوصيات والقرارات الاجتماع .فن طرحها يتم ام وائوضوعات الاجتماعات وقائع تدؤين 
،منها بنسخة بالنطقة الٌزاية فهمع ؤيهمود حاصة ملفات ا وعحفظ الأعضاء; عليها ؤيوقع بشأنها 
.بشأنها يلحفد ما يرد تم ما ^٤ ٥٧وصوتها من يوما عشر حمسة مضي بعد ونمتير 

اقايءاسادسة

ءزإدإتائجءأسا

فيهالدي الجانب يرجح الأصوات تساوت ؤإذا الحاصرين، أصوات باغلبية الجلس قرارات تصدر 
٠عليها الإجماع اشتراط على اللائحة نصت التي ائوصوعات عدا الرئيس، 

الاد2اسسةواكس«

١سيرالكتب مهام 

مسؤولأؤيكون يئيسه، من تعليماته ؤيتلقى الجيس، ؤرقابة إشراف تحت اعماله مجديرالكتب يودي 
-: الأمؤرالتالية ان ومسؤولياته صلاحياته وتحدد الجلس، أمام اللائحة هده لأحكام وفقا 

n



.الجلس حضؤراجتماعات \. 

.الجلس يقرها اتش السنؤية الخطة وفق ائتكس اعمال سير متابية ٠ ٢ 

.اختصاصه صمن تدخل الش والستتدات الأؤداق على التنويع ٣* 
ائجلص.رئيس مهام ذكري ما عدا الكتب من الصائرة العاملات *نوفيع • ٤ 

باجر،او تطوعا الكتب إ سل ائناسة الكفاءات واختيار ، الكتب اععال وسليم إدارة ٠• 

الجالس.على وعرضها 

وفقوفصلهم. ؤإجازتهم علاواتهم واقتراح انماملين، جميع عن الوخليفي الأداء تقؤيم أعداد ٦• 
بدلك.خاصة نماذج 

منإليهم التكتب حاجة الجلص يمير الذين لأستقدام اللازمة التتاشيرات استخراج على العمل  ٠٧

^ترجمانو١ضذلفينواسال.

الئبوالأجانوامحا*اج*سيراعمال عن الامادير١لدقJية تقديم ٨• 

٠الجلس على لعرصه العمومية وميراتث ومتجراته التئتب اعمال عن السوي التقرير تقديم  ٠٩

الجلس.قبل من بها يكلف اخرى أعمال باي القيام • ١ * 

الدعؤيةالتتتب بأعمال تتملق تقاؤيرومعلومجات مجن يحتاجونه بما الإدارة مجلس أعضاء تزويد • ١ ١ 

والإداديةوا^رية.

اأاد2اممامتاتواصتي

I مهل هو(م؛د  __l

بثنبالتناوب أعماله من الستفيدين أوقات مجع تتناسب ذترتين على الأسبؤع أيام طيلة الكتتب بعمل 
الإجازاتمراعاة مع يوميا. ساعات تمان على مجوْلف ممل العمل ساعات تقيئ لا أن على الوفلفين' 

٠اضسميةوالأبد 



اتتاصمتاااع2 

منسواء السامديين غير توظيف لم ؤيجٌز أهدافه، لتحقيق السأأوديين بتوظيف ائكتب يقوم 

.بذيض الخاصة الأنظمة مراعاة مع السعودي؛ن من الأعمال بهذه يقوم ؛عذدمن اذااوالخالج الداخل 

الأسالتتميم 

اسالدلأمن

t>jJ _ الص(

;يلي مما الكتب إيرادات تتكون 

.والصدقات والهبات، التبرعات، . ١ 

نمض،>>امءالكتد.الماسة الادِ المائي ذات الأنشملة ايرادات ٢■ 

والأوس.الوصايا ؛.

.والنقولة التابتت التكتب اسثبمارستلنكات هائيان ٥. 

ائدةاثمادياتوادس،

الرسمي.باسمه الحلية البنوك لدى امواله ادكتب يودع  ٠١

يجؤزولا . الكتع-، باسم الرسمية الجهات لدى والتقولة الثابتة التكتبا ممتلكات حميع سجل ٢• 

غيرهم.او التكس-، منسوص من اس1خامر، باسماء تسجيلها الأحوال من حال باي 







اساسبمةواثدلأمن

طتر؛(ضومبباض:
اتتعلمةائستتدات وحمقي فيها ائعاملأت هيئ ؤيءشم، ، منفضة محاسبية ودفاتر سجلات إمساك . ١ 

.الحاسبة علم .فن مختص عوظف العاملات بتالث 

اتعر1ويةائملتكة .فن الهنة بمزاولة تها الرحمي الحاسبة مكاتب أحد الختامية حساباتها يمحمس  ٠٢

.السعودية 

اممامتةو؛ءاص<المحة 

علىؤيعرض الكتب مدير ومن الحاسب من يوقع لمحيي مراجعم وميزان ماليا الكتب بعد 

.الحلس 

الاعءاتتاسةواسممت

وعهيلبتكتاب اليلغة الإرماب وتبمؤيل الأموال غسل مكافئة وتعليمات بقواعد بالعمل التكتب يلتزم 

ا/ا/م،اما/ا/ئصاموخا د'يمج والدعوةوالإرشاد اشاحد لشؤون الٌزاوة 

A،Ut ،الآ>أوص

حساباتفتح أو وممي أو مجهول باسم غيره او تجاري أو مجالي أعامل أي يجري لا أن الكتب على 
وظثقإلى استنادا معه التعامجدإrن مؤية من مستمرة بصمة يتحقق أن ؤيحيط ، بها التعامل أو رقمية 

منوالتحقق ، عنه نيابة أو مباشرة بصفة سهم عملية أي إجراء عند أو التعامل بداية عند رسمية 

مالكيهاواسماء وعنواني الساة اسم توضح الش الاعتبايية اك^ضت ذات للتكيانات اترسمية الوتاس 

٠كسنامح>بإنبالتويعظ4ا 

ض ١٧



اااه2اسستوالآدبمءن
-الحساب همل او اسلية انتهاء تاؤيخ من سنوات عشر عن تقل لا مدة . الاحتفاظ التتتب على 

و3كددض. واثنقدية واثصمقات اياتية التعاملات لإيضاح والستندات اثسجلأت بجعيع 
•سهم تامل لن الشخصية امؤيات وثانق وصؤدمن وائراسلأت اسابات ببملفات الاحتفاظ 

سامماليةوالآدبمءن
ؤيحتفظ، الؤزارة تعليمات مجع يتفق بما يحتاجها اثش فاترال٠حاسيية JJواالسجلات الكتب يبمسث 

دضه الحاسبية والميجلأت قرء مث 

٠العامة اليومية دفتر . ١ 

)ئالية.الكتب معاملات صةبتف۵ميل ٢. 

والنقوثالثابتة وموحودات4 المكتب ^^نكات  ٠٣

٠القيعض سندات ٤. 

٠اى^^^ف سيان ٥. 

•القيد سندات  ٠٦

٠استخدامها ااجدسملأءمة يرى أحنى سجلات أي  ٠٧

لدلث.النفلمة التعليمات وفق باول أولا والسئدات السجلات تلك د والقيد السجيل ؤيتم 

ا،اد2اهاءدةوالأىبمءه
السعوديةالملكة د العمل بمزاولة له مرخص هاتوني محاسب مكتب لكل يكون أن يجب - أ

:الأتي مهامه من ؤيكون 



٠ئمكتب العتيدة الحاسية الس^ءلأت عش باملآطلأع يقوم • ١

٠_LS_ الصاص والحساب العموسة واليراتجت ائستندية انموأرة عض يصادق  ٠٢

.ائجديد للعام لسكتب ادتسيريات الوازنة طحؤأ عض بطلع ٣* 
روالتقاييالحاسبة اعمال وتدقيق ومراجعة لدراسة قانوض اختيارمحاسؤ الؤزارة تتولى - ب

أخرى.مهام من به يكلف وما الكاتب، من ترد الش ١^^ 

سسةوالأربمءناسل 
Iماض امؤادالص من ميالخ اي ممدصوق 

الجلس.من صدؤرقرارالصرف  ٠١

•ايالي السيوو مع اوناتبه اتجلص رليس من هقل هبل من اوالسم الصرف إذن تدقيع 
•رالأع^ا اد^اف^د ذء^^_اسم 

بالشيكات.التعامل يكون 1ن 

تصرفؤيال أملق عش^ ( ١٠***.ر مجمداؤف يائية شهريق نقدية سالضت تحديد للمجلس يجؤز 

عض4 مجتها التصرف عن شهريا وي،عوض والطارتة النثJيق المسوفات لواجهة الكتب مدير بامر 

.لدم٠كتب ائالية السة نهاية قبل تسويتها دت.ا أن 

ادءا*سةوالآدبمءناس 
يالأتي وفق ع1يه والتصديق ومراجمتم للينكتب الختامي الحساب إعداد يتم 

السنةعن للمكتب الختامي والحساب انميومية اليزانية للمكتب القانوض والحاسب الدير بمد ٠ ١ 

السنةتلك انتهاء اشهرمن تلاثة خلال للمجلس ؤيقدمجه الاآي السؤول ف ؛ ٠٣٢النتهية الالية 

من ١٩



للعامأمازدات وسص الختامي والحساب العمومية ائيزانية بدراسة اتجلس يقوم ٢• 
٠منها ضل على التومع تم ومن يإمأرها الجديد 

اسساتوالآ)سوإقائاية 
دمحاا؛ءص،

أيعي ما وفق احتياليا يجٌزدمجمختبدآحردمجا 

الإسئج.د الراشة الكاتب إدارة مجالص من القدم الدمج مقترح على امذارة موافقة ٠ ١ 
سايية.الكاف عمل سلقة ٢• 

اسبماأآو|لآدبموق

العامةالصيحة اقتضاء عند بيضها ذ مكاتب اندماج آخراو ا مكتب دمجج الؤزادة من محجؤذبقراد 
ذلح.

اساممامذاتوالآدسون

صدمادصالآصاممvد
المدمج.للمكتب الاعتمايية الشخصية نوال • ١ 

حصاالوحودات، جميع ذلك بموجب إليه وتؤول الندمج، للمكتب خلفا الدامج الكتب اعتبار ٢• 
اسلامجيةدالصفة له ؤيكون ٠ التزامات مجن عاليها وئ حقؤق من لها بما الألية الذمة إس تنقل 

الألتزا٠ات.تلض ونائية ايحقؤق، مده استيفاء 

.على ْدرا بما الكاتب سجل التاشيري ٣• 



 _mالتاصطت

ّاءلاهتبأ

بحلامزادة قرار ميؤد على ا1تثتبيرب حل انمامة لاممط1حة ؤوفقا لأن ما مض للؤزارة 

عمليةإتمام قبل التزامات من عليه ما ونائية حقؤق مجن ته مجا واستيفاء حم،رم4تاوكاو4 وجوب التقتب 

ذاتوالأنظمة الشرعي القتضى وفق النقدية وأمواله ممتلكاته من تبقى ما الؤزاية وتعالج التصفية، 
.الصلة 

مامةاحام 

اساسسون

الممبمستتلءات 

بالأض:مكتب يلتزمكل 

جميععلى البنوك الحسابات.L، وارقام ، تسجيله ؤرقم ■ وعنوانه فقط التئتب اصم كتابة ١. 

والدعوةوالأوقاف الإسلامية الشؤون وزارة إشراف تحت وانه وسجلاته، ومطبوعاته، محيراته، 

•والإرشاد 
احتامه.على تسجيله ينقم ٢, 

٠منض! وسكل به الخاصة لمجلات ٣. 

.عنه ائعلومات وأم عضو كل يتضمن!٣  ٠٤

محاضر.نفدمةللأجتماعات.إعداد  ٠٠



(aU *،اماسرراس4سءا

دالآذظم4والتقيد ٠ الإسلامية والأغلاق الشرعية الأحكام موم شه ؤايعاملين الكتب اعضاء على 

اللائحة.ارتعاونية.ءمده سكاتب العيية والامداف السعودية. اسرب؛م امحلكة الرعية4 

اسسممةدادءسءن

.للانحة التنفيذية القواعد و١لإرشاد والدعوة الساحل لشؤون الؤزاية سدوضالة 

اساءد،ءداتواوسءه

.اللائحة مده -i عييه ينص لم غيما اليذارة من سليمان بمدرمن ما بص الكتب بلترم 

...التوفيق ودالا4 

اء>،
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دارالأثر: شاهين، محمد بن شاهين بن عائل الولفظ: القرب، أعمال على المال أخد ~  ٤٢
ماجستير(.رسالة الكتاب: )أصل هر ١ ٤ ٢ ٥ الأولى، العلعة والتوزيع، للنشر اشبيليا كنوز 

اه. ٤٢٣الأول، الطبعة اللام، دار الأشر: الألاتي، المطهرة: المنة في الزفاف آداب -  ٤٣
لينان،بيروت، العلمية، الكتب، دار الأشر: الرازي، حاتم أبي ابن ومناقبه: اكافعي آداب —  ٤٤

٠٣٢٠،^- ١٤٢٤الأول، الطبعة  ٠٣
الكتب،.عالم الأشر: الحنبلي، المقدسي مفلح ابن المرعية: والمنح الشرعية الأداب ~  ٤٥
الدعوْكلية من دكتوراْ رسالة المديري، الخزيز عبد بن متعب، الدعوية: المومسات إدارة " ٤٦

هر. ١٤٣٣الأمام بجامعة 
م. ١٩٩٦الأول الطبعة الأسادمي، الخرب دار الدمشقي، انمنار ابن الخطيب،: أدب -  ٤٧
الأسلامية،البشائر دار الأشر: الباقي، عبد فواد محمد المحقق: البخاري، المقرئ: الأدب —  ٤٨

هر. ١٤٠٩الألتة، الطبعة بيروت، 

طبعةلبنان بيروت، والتوزح، والشر للطباعة ااف،كر دار الأرنووحل، تحقيق الووي، الأذكار: —  ٤٩
ه. ١٤١٤منقحة، جديدة 

المكتبة(.رقي الحديث، أهل ملتقى أرشيق—ؤ ~  ٥٠
الكتب،الأشر: الألثال، الدين ناصر محمد المبيل: منار أحاديث، تخرج في الخليل إرواء " ٥١

هد. ١٤٠٥الأنية الطبعة بيروت، الأسلأمى، 
الصديق.بن الله عبد الأس: من كثير فيه أخعلآ عما الالتباس إزالة "  ٥٢
الدعوةكلية من دكتوراه رسالة الخمار، ناصر ين حمد العاصرة: الأسلامية الدعوة لمبط أسا ~  ٥٣

ه. ١٤١٣الأمام بجامعة 
الأول،اظبعة يرون، الخلمية، الكتب دار القرطي، الر همد ابن الائذكار: -  ٥٤
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^^مندالمراجم.ا■
الرسالة،مؤسسة الملريقي، الله عبد الدكتورت الإسلامي، الفقه ني الملمين بغير الاستعانة —  ٥٥

ى ١٤١٤الثانية، الطيعة 

الأولى،الطيعة العالمية، الكتب، دار ت الناشر الأثير، ابن انمحابة معرفة فى الغاية أسد —  ٥٦
١٤١٥^

الطيعةالسنت، مكتية ت التاسر ط شهية أبر محمد المميرت كتب فى والموصوعات الاصراتيليات ~ ^١٥ 
الرابعة.

الكبدار الأنحاري، زكريا / الإسلام شخ •' المزلف العلالسا، روضة شرح المْلالب أمنى ~  ٥٨
ه. ١٤٢٢الأولى الطبعة بيروت الملمة، 

)المكبة(.السالمان، المزين عبد الفقهية، والأحوبة الأمنالة -  ٥٩
الأولىالهلبعة بيروت، الملمين، الكب، دار الناشرت المصري، تجيم ابن والنظاترت الأسباْ —  ٦٠

ه. ١٤١٩

وعليالموجود عبد أحمد عائل ت تحقيق الخقلأتى، حجر ابن ت الصحابة نمتز في الإصابة —  ٦١
ه. ١٤١٥الأولى، العلثعة ا بيروت الخلمية، الكتب، دار ت الاسر معوض، محمد 

وعلقأحاديثه حرج القاسمي، الدين حمال محمد والموائد، البيع من الماحي إصلاح —  ٦٢
اه. ٤٠٣الخامة، الطبعة الإسلامي، الخكشب، الماشرت الألباني، الدين ناصر محمد ت عاليه 

..٥١٤٢١التاسعة، الملثعة الرسالة، مرسسة زيدان، الكريم عيد ت للدكتور الدعوة، أصول —  ٦٣
رالخكتية(.الخالق، عبد بن الرحمن عيد ااالهت إلى الدعوة أصول —  ٦٤
والتوزيع،والنشر للطباعة الفكر دار الثنقيطى، ت بالقرآن القرآن إيضاح فى البيان أصواء ~  ٦٥

ه. ١٤١٥الثر: عام لينان، بيروت، 
الفقهفي ماجستير رسالة الدلو، سعد فلاح •' للثاحث المسالم عرض عر القولية الاعتداءات ~  ٦٦

,٠٥١٤٢٧عام بغزة، الإسلامية الجامعة من المقارن 
السعودية،عفان، ابن دار الماشر: الهلالي، عيد بن سليم حقيق: للشاطيي، الاعتصام -  ٦٧

^١٤١٢٠الأور، اس 
للملأيين،الملم دار اuشر; (، ٠٥١٣٩٦)المتوفى: الدمشقي الزركلي الدين خير الأعلام: -  ٦٨

.٢، * ٠ ٢ عثرة الخامة انملثعة 
منشورالبر، مجوسي محمد د: والخمانص( والأصول المفاهيم في )دراسة الإسلامي الأعلام -  ٦٩

١)المدد الإسلامية، والخلرم القرآن جامعة مجلة: في  ه.١  ٤٢٦عام (، ٠
المراعي،مصقلفى الوها أبو المحقق: الشافعي، للزركشي الماجد بأحكام الماجد إعلام ~  ٧٠

ه. ١٤١٦الرابعة، الطبعة الإسلامية، للشؤون الأعر المجالس ازشر: 
الناشر•إبراهيم، الملام عبد محمد تحقيق: القيم، ابن المالمين: رب عن الوقعتن إعلام ~ ١^١ 

,٠٥١٤١١الأور، الهليعة بيروت، — الملمية الكشب، دار 
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تحقتق؛الهتمي، حجر ابن مكفر؛ تعلق أر ية أو فعل أو قول من الإسلام بقواطع الأعلام ~  ٧٢
٣٢٠ه/ ١ ٤ ٢ ٨ الأولى، ت الطبعة صوريا، التقوى، دار ت الناصر العواد، عواد محمد  ٠٨.

الجبرين،الرحمن عبد بن الله عبد ت الثسخ فضيلة الإسلام، غير ابتغى من بكفر الاعادم ~  ٧٣
)انكتبة(.

>أحمد ملمان مصعب الإسلامي، الفقه في عليه المترب والأثر المحرم التجاري الإعلان ~  ٧٤
مراء.يا ادءس الالأعفلم الأمام كلية لموتمر مقدم يحث 

المجيدعبد ت للدكتور الإسلاص، الفقه فى وصوايهلها أحكامها التجارية، الاعلأنامته —  ٧٥
(،٢١)العدد — الأردنتة للجامعت التايعة — والقانون الثريعة مجلة في منشور الملاحين، 

ه. ١٤٢٠

دكتوراهرسالة المناصير، علي الإسلامي• الفقه في وأحكامها مفهومها التجارية الاعلأنايتط —  ٧٦
٠ ٠٢٢ ٠ ٧ عام الأردنية الجامعة محن 

نوىالاللقاء أبحاث صمن مقدمة ورقة العيسى، سلطان I الإسلام في التطوعية الأعمال —  ٧٧
الشرقية.يالخنطقة الخيرية للجهات، 

اللقاءأبحاث صمن مقدمة ورئة البريكان، إبراهيم للدكتور: الإسلام في التطوعية الأعمال —  ٧٨
٠الشرقية يالنهلقة الخيرية للجهات الراح نوى ال

عامالأولى، العليعة أشبيليا، كنوز دار العيسوي، صبحي السعيد الننيث متعدية الكافر أعمال " ٧٩
أم؛اه.

البيان.دار القيم، ابن اللهفان: إغاثة —  ٨٠
دارالناشر: أحمر، المنعم عبد فواد المحقق: هبيرة، ابن الصحاح: معاني عن الإفصاح —  ٨١

ه١٤١٧٠الوطن، 
الثالثة،الهلبحة القاهرة، مكتبة الغمارى، الصديق ين أحمد التمثيل: حرمة على الدليل إيامة —  ٨٢

ه. ١٤٢٥

عالمدار الناشر: الحقل، الكريم عيد ناصر المحقق: تيمية، ابن المستقيم: الصراط اقتضاء —  ٨٣
السابعة،الطيعة لبنان، بيروت، الكتسج، 

درويشمحمد والجهاد: والأمارة العبادات في أحكام محن بها يتعلق وما الإسلامية الأقليات —  ٨٤
ه. ١٤٢١القرى، أم بجامعة الشريعة كلية من ماجستير رسالة سلامة. 

البحوثمكتنبج المحقق: الشافعي، الشربيتي الخطسب، شجاع: أبي ألفاظ حل في الأقناع ~  ٨٥
بيروت.الفكر، دار الناشر: الفكر، دار ~ والدراسات 

العيودى،حمد ابن الله عبد للباحثح: الحرام، الكسب، من تاب من حكم في العلماء أقوال ~  ٨٦
ه.١ ٤ ٠ ٦ عام (، ١٦)العدد الإسلامية، المحوث مجلة في منشور وهو 

والنشرللطباعة الوفاء دار الناشر: عيانحىط القاصى مسلم: صحح شرح العلم إكمال ~  ٨٧

-٠ ٦٢٤
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اه. ٤١٩الأور، الطبعة مصر. والتوزيع، 
البيان.دار الموروع، الله عبد الأم: ولي إلزام -  ٨٨
دارالناثر: الجمل، إسماعيل حين تحقيق: العيد، يتبق ابن الأحكام: ياحادث الإلمام —  ٨٩

ال!اتيغأآةاه.الطبعة بيروت، لبنان، / الرياضر السعودية، حزم، ابن دار الدولية، المعراج 
ه.١٤١٠النثر: سنة بيروت، المعرفة، دار الشافعي، إدريس بن محمد الأم• ~ "٩ 
تاريخ(.)بدون الزمحرمي محمد للثسخ: بالقز والمتجاهر المبتيع إمامة —  ٩١
الدكتور:تحقيق الحنبلي، البغدادي الغلال يكر أبو النكر: عن والنهي بانمروف الأم -  ٩٢

.٣٢٠ ٠٣ه-  ١٤٢٤الأور، الطبعة لينان، يرون، انملمة، الكتب دار الناشر: ِاد، يحنى 
بيروت.~ الفكر دار الناشر: هراس، محمد حليل الخحقق: سلام، بن القاسم ١لأمال: ~  ٩٣
درحةلنيل مقدمة الة رسومحي السبيعى، محمد ينتح نورة الخيرية* الجمعيات أصال ~  ٩٤

ه. ١٤٣٥/ ١٤٣٤الجامعي العام في الشريعة، كلية ص الفقه ش اكاحتتر 
دارالسيلان، غانم بن صالح للدكتور: السعودية، الحربية الخمتكة في الدعوية الأنشعلة —  ٩٥

ه. ١٤٢٠عام ط؟، بكبة، 
التراثإحياء دار الناشر: الحنبلي، المرداوي الخلاف. س الراحح معرفة في الأنصاف —  ٩٦

الثانية.الطبعة العريى، 

يالثارثة،الفتح دار الكريم، عبد آل برجس بن الملام عبد التمثيل حكم على النيل إيقاف ~  ٩٧
ه. ١٤١٦الأولى الطبعة 

الأولى٠الهلعة بالرياصن، الكيان دار شاكر، محمد أحمد الشبح: الحثيث الباعث —  ٩٨
الماشر:المصري، نجيم ابن الطوري: وتكملة الخالق ومنحة الدقائق كنز شرح الرائق الحر ~  ٩٩

الثانية.الطبعة الإسلامي، الكتاب دار 
الماشر:حميل، محمد صدش المحقق: الأندلسي، حيان أبو التفسير: فى المحيط البحر — ١ ٠ ٠ 

ه. ١٤٢٠الطبعة بيروت — الفكر دار 
١٠ فيمنشور ءبد0، مصعلفى يوسم، محمود للدكتور: الدعوة، حدمجة فى الأعلام بحوث ~ ١ 

.٠٥١٤١٦لعام  ١٢العدد القرى( أم )حامعة مجلة 
عالمدار المنح، سليمان بن الله عبد للشح; الزكاة; مائل يعص في رفتاوى بحوث ~  ١٠٢

>.١٤٣٤الأولى، الطبعة الكتب، 
دارالماشر: القرطبي، رشد بن أحمد بن محمد الوليد أبو المقتصد: ونهاية المجتهد بداية — ١  ٠٣

•> ١٤٢-المشر: تارخ القاهرة، ~ الحديث، 
الطبعةالعربي، التراث إحياء دار الماشر: كير، بن إسماعيل الفداء أبو والمهاية: البداية - ١ ٠ ٤ 

>.١٤٠٨الأولى 
الكتبدار الناشر: الحنفي، الكاساني الدين علاء الشرائع: ترتيب في الصنائع بيانع ~  ١٠٥
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.s•والراجع العمائر فهرس و. 

ه. ١٤١٤الثالة الملمة 

الحنفي،الزيلعي علي ين عثمان ت المرق الشلي، وحاشية الدقاتق كنز شرح الحقائق تيتتن ~  ١٢٢
الأميرية،الكبرى الطبعة ت الناشر الئلئ، محمد بن أحمد الدين شهاب ث الحاشية وصاحّ_ا 

الأور،الطمة الملم، دار بكار، الكريم عبد الديور: الأملامي، الخطاب -"تجديد * ١٢٣
ه. ١٤٢٦

إصّدارايت،من مراس، مركز / إعداد للشركات، الاجتماعية المسؤولية مفهوم تحرير ~  ١٢٤
ه. ١٤٣١ئم بالرياض، الاجتماعية المسؤولية مجلس 

التونسيةالدار التونسي، عاشور بن الهناهر محمد عاشور(، ابن رتمير والتنوير التحرير ~  ١٢٥
ه. ١٩٨٤النشرت سنة تونس، للشر، 

الطبعة4 بيروت الريان، مرسسة اJاشرت الألباني، الدين ناصر محمد ت العلرب آلات تحريم —  ١٢٦
^١٤٢٦الثالثة، 

تالناشر الشانعي، الهيتمي حجر بن محمد بن أحمد ت المهاج شرح في المحتاج تحفة —  ١٢٧
ه. ١٣٥٧النشر! عام بمصر، الكبرى التجارية الكتبة 

بدون)المكتبة الهوبي جمال ئ، زهد، عصام د. التطبيق، ومعوقات الشريعة تحكيم ~  ١٢٨
.بيانات( 

العناد.حمرد بن الرحمن عبد الدكتور! العامة، الخلاقات برامج وإدارة تخطيْل ~  ١٢٩
الكويت،في والدراسات البحوث إدارة ١لرحيلي، محمد للدكتور! التشرع، في التدرج ~  ١٣٠
الإسلاميةوالدراسات البحوث مركز المطلق، الله عبد بن إبراهيم المي: دعوة في الدرج -  ١٣١

^١٤١٧الأولى، الطبعة الأسلاب، الشؤون بوزارة 
الأندلسدار الشريف، موسى محمل الدكتور* الامايمي، الخمل ش وأهميته اكدريب ~  ١٣٢

الخضراء،
الشريعةكلية من ماجستير بحث سملثؤ. أبو أحمد ! للياحن، الأسالأم، في اكرويحية اكربية —  ١٣٣

ه، ١٤١٧عام اليرموك بجامعة 
ه. ١٤١٩الأولى، الطبعة المدحان، ناصر بن الله عبد الدكتور: اكرئ وأوقات الروح -  ١٣٤
الكلبيجزي ابن أحمد بن محمد القاسم، أبو حزي(، ابن )تفسير النزيل لخلوم السهيل —  ١٣٥

الأرقم،أبي بن الأرقم دار شركة الماشر: الخالدي، الله عبد الدنحور المحقق: الخرuطي، 
ه. ١٤١٦الأولى، العليعة بيروت، 

سلسلةالخجيلأن، محمد بن الخزيز عبر للدكتور: اّلية، القرد فى الأمين تصرفات —  ١٣٦
(.١٤١٢الأمام بجامعة الشريعة كلية من دكتوراه رسالة )أصلها الخكمة إصداران 

الخيد،سعد بن أحمر للثاحث،: ماجستير رسالة وهي الزكاة، لمصارف العاصرة العلييقات —  ١٣٧
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دارالشر: دار الخلوني، الخفي الإسانولي ممعلفى ين حقي إمماعتل التان؛ روح ثر تف ١٥٤
الميى.اكراث إحٍا، 

سعلد/ ت تحقيق متصور، بن سعيد عثمان أبو ت المؤلف متصور بن معيد سن عن التفسير ~  ١٥٥
ه~١ ٤ ما١ الأور، الطبعة رالتوزح، للتشر الصميص دار الناشرت حميد، آل، الله عبد بن 

٢١٩٩٧.
>.١٤٢١الأور، الهلعة يرون، الفكر، دار الجوزى، لاين إيى تلمس -  ١٠٦
حجربن يلي ابن احمد القفل أبو الكير: الراض أحادث تخرج في الصر التلخص ~  ١٥٧

>.١٤١٩الأولى اسة العلب، الكتب، دار اكاشر: انمقلأتي، 
دارالدرمرى، أحمد بن محمود الد.كتور: الإسلام، في والمرأة الرحل ين العادل اكمايز —  ١٥٨

>. Myyالأولى، الطعة الجوزي، ابن 
فيٌنشور بحث ٠ الفنجرى شوم، أحمد I للدكتور الإسلام، خدمة في ودررها التمثيلية ~  ١٥٩

ه. ١٤٠٥القعاو.ة ذر ( ٢٥١)العدد ~ الكوت من الصادرة الاصلأس( رالوعي مجلة 
تللباحّثح الإسلام، في الدخول طاو؟بخ حاءه من إصلأم تأخيرْ حرمة إلى المسلم تنبيه ~  ١٦٠

تالرايهل عبر الشبكة على منشور وهو الجنيد، عيدالقادر 

http// :ar. miraath. net/article/4885
مكتبةشعيثع، فادى ت الدكتور السعودية، العريية المملكة في الجديد الةضاني التنظيم ~  ١٦١

ه. ١٤٣٥عام الأور، الطبعة الرشد، 
د.يحياوي، د.نعيمة الإسلامي، الخفلور من الاجتماعية والخوولية المستدامة التنمية ~  ١٦٢

٠لخضر الحاج ت جامعة الاقتصادية. العلوم كلية من عاتلي، فضيلة 
دارالناشر؛ ط مرعبا عوفس محمد المحقق؛ ، الأزهرمخ، بن أحمد بن محمد اللغة؛ تهذيعيج ~  ١٦٣

*آم. ٠١الأولى الطيعة بيروت، العربي، التراث إحياء 
الزكاةلبيت الرابعة الندوة توصيات —  ١٦٤

/www. zakathouse. org. kw/ZH-Encyclopedia ؛//http
الناشر؛سعدي، ابن ناصر ين الرحمن عبد القرآن- نمير خلاصة فى الختان اللطيف تيسير ~  ١٦٥

الطبعةالمعريين، العربية الخميكة والإرشاد، والدعوة والأوقاف الاصلامية الشؤون وزارة 
■> ١٤٢٢الأولى، 

الأور.الطيعة والتوزيع، للنشر >اس الألاتي، والكاب: المنة فقه في المستطاب الثمر -  ١٦٦
الحنبالي،رحبا ابن الكلم، جواّع من حدئا خمسين شرح في رالحكم الطرم جاّع ~  ١٦٧

العلبعةبيروت، الرسالة، مرسسة الناشر؛ باجس، إبراهيم ~ الأرتاروط شمب المحقق؛ 
ه.١٤٢٢المايمة، 

الأولى.١لءلبحة الجوزي، ابن دار البر، عبد ابن وفضله؛ الملم بيان جاٌع ~  ١٦٨
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العريي.الفكر دار زهرة، أبو ت )العقوة( الإسلامي الفقه ش والعقوبة الجريمة ~  ١٦٩
عبدجابر والتنوير، التحرير تفسترْ خلال ْن النصارى شبهات على الرد في عاشور ابن جهود ~  ١٧٠

ه. ١٤٣٢بماليزيا، العالمية المدينة جامعة من ماجستير العتيق، الرحمن 
فقهإلى الدعوة خلال من والإرهاب للعنف التصدي في بنجد السلفية الدعوة أتمة جهود ~  ١٧١

)الأسلأم موح الفرح، الله عبد بن لمالح المنكر، إنكار 
http// :\v\v\v. al-islam. com

السعودية،العاصمة، دار الناشرت تيمية، لابن المسيح دين بدل لمن الصحيح الجواب ~  ١٧٢
^١٤١٩الثانية، القط 

الدكتورتوالمالية( رالبشرية الخيرية الجمعيات في الوارد تنمية في الشرعية الجوانب ~  ١٧٣
الشرقية.بالمهلقة الخيرية للمجهات المنوي اللقاء أبحاث صمن مقدمة ورقة المهلي، أحمد 

أبوالقرشي، الله تصر بن محمد بن القادر عبد الحنفية*' طبقات في المضية الجواهر ~  ١٧٤
كراتشي.— حانه كتب محمد مجتر الناشر؛ الحنفي، الدين محنى محمد، 

منماجستير رسالة عامرا أحمد باسم المعاصرة، وتهلييقاتها الفقهية أحكامها الجوائز ~ ٥^١١ 
٢٠عام الأردنية، الجامعة  م. ٠٤

بها،والارتقاء تطويرها وسل القرآنية الدراسات مجال ش التشجيعية والمسابقات الجوائز —  ١٧٦
١٤٣٤القرآنية، الدراسات لتطوير الدولي للمؤتمر مقدم ؛حث< ريالأت، هاشم زهير الدكتور؛ 

ه.

لموتمرمقدم بحث هنية، إسماعيل بن مازن الدكتور؛ الفقه، أصول لعلم الداعية حاجة ~  ٧١١^
ه. ١٤٢٦بغزه، الأسلامية ا١جامجعة الحصر، ومتغيرات الإسادمية الدعوة 

عمربن ممحمل بن سليمان العبيد؛ لنح التجريد ً المنهج شرح على البجترٌيا حاشية ~  ١٧٨
ه.١٣٦٩النشر؛ تارح الحالي، مْلبعة الناشر؛ الشافعي، المصري البجيربي 

العجيلي،عمر بن سليمان الطلاب(؛ منهم شرم يترصيم الوهاب )فتوحات الجمل حاشية ~ ٩^١١ 
الخكر.دار 

المالكي،الدسوقي عرفة بن أحمد ين محمد للدردير؛ الكبير الشرح على الدسوقي حاشية ~  ١٨٠
الفكر.دار الناشر؛ 

بنأحمد العباس أبر الخاللث،؛ لأقرب الالان،< بلغة = الصغير الشرح على الصاوي حاشية ~  ١٨١
الحارق،.دار الناشر؛ المالكي، بالصاوي المهير الخلرتي، محمد 

إسماعيلبن محمد بن أحمد الاضاح؛ نور شرح الفائح مراقي على ١لطحهلاوي حاشية ~  ١٨٢
الطبعةبيروت، العلمية، الكتب، دار الخالدي، العزيز عيد محمد المحقق؛ الحنفي، الaلحهلاوي 

ه.١٤١٨الأولى 
الصعيديمكرم ابن أحمد بن علي الحسن، أبو الرباني؛ العنالب، كفاية على العدوى حاشية ~  ١٨٣
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سديوايراآء•.■

٨٤

٨٥

٨٦

٨٧

٨٨

٨٩

تالشر تارح بيروت، الفكر، دار ت الماشر البقاعي، محمد الشخ يوسف ت المحقق العدوى، 
١٤١^

بنعلي الحسن أبو المزني(، مختصر )شرح الشافعي الأمام ميما فقه ؛ي اعير لحاوي ا~ 
احمدعادل الشخ ~ معوصى محمر علي الشيح ت المحقق يالمارردي، الشهير البغدادي، محمد 

ه. ١٤١٩الأور، الهليعة لبنان، بيروت، العلية، الكتب، دار ت الموجود، عبد 
الغكردار ت الاسر السيوطي، الدين جلال يكر، أبي بن الرحمن عبد • للفتاوي لحاوي ا~ 

.٠٠١٤٢٤الشر: عام لمان، بيروت، والشر، ساعة 
داربرجس، بن الملام عيد الدكتور توقتب، الدعوة وصائل أن عر القوية لح*ج ا ~

ه.١٤٢٤منهاج، 
مدارالثاوي، العزيز عيد الدكتور: الزكاة، أموال الخيرية؛ي الجمعيات تصرفات دود ح~ 

^١٤٣٢الأولى، الفة لوطن، 
العاصمة.دار زيد، أبر الله عيد بن بكر •' تاليف إ القيم ابن عند والتعزيرات لحدود ا~ 
طالكتب،، عالم دار المخلمح، مخلفا محمد الدكتور: الأسلأم، صدر في الممسية لحرب، ا~ 

.٠١٤٠٨عام الأمام يجامعن الدعرة كلية من دكتوراه رسالة الكتاب،: أصل ٠،  ١٤١٣ام ع. 
عامالأور، الطعة المليار، علي الدكتور: الأصلامئة، الدولة في المسالمين غير قوق ح~ 

٠. ١٤٢

فهدللباحح،: ماجستير يحث الجزائية، وحمايتها الاصلامية الدولة في الخلين عير قوق ح~ 
.٠١٤٢٤الجتاثية، العدالة قم نايف، جامعت معود 

إشبياليا،دار العمار، ناصر ين حمد الدكتور: المكر، عن والهي بالمعروفح الأمر قيقة ح~ 
.١٠١٤٢٠لأانية، لطبعة

.٠١٤٣٥اكاكة، المهاجاكلبعاة دار ^دالجيزاني، الدكتور: المرعية، الضرورة قيقة ح~ 
دارشبير، عثمان محمد الدكتور: الأسلامي، الجهاد في الملمين بغير الاستعانة كم ح~ 

٠. ١٤٢٤الأور، الطمة لمماتس، 
الأولىالطبعة الرياصى، والتوزيع، للشر الراية دار الاصر: زيد، أبو بكر التمثيل• كم ح~ 

٠١٤١.

الماملة(.)المكتبة المثري معد بن الرحمن عبد يالخعصية: المجاهر وأذان إمامة كم ح~ 
مجلةفي منشور المرفج، علي، بن حالي المساحي: حكم تاحد وهل الأعياد مصليات حكم ~ ١ 

الاصلامية.الحرث 
محنماجستير بمّثح الغزالي، أحمد بن صالح الأملامية: المريعة في الفن ممارسة حكم ~  ١٩٨

٠. ١٤١٤عام القرى، أم بجامعة المريعة كلية 
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عام(، ١٤)الطبعة الأسلامي، المكتب القرصاوي، يوسف الريورت والحرام، الحلال -  ١٩٩
ه»ةأهل.

٢٠ اه.٤ ٠ ٩ طبعة العالمية، الكتب دار الأصفهاني، نعيم أبو الأصفياءت وطبقات الأولياء حلية — ٠ 
دارالناشر الثرواتي، الحميد عبد ت المنهاج بشرح المحتاج تحفة على الشرواني حواشي " ٢٠١

٠بيروت • النشر مكان الفكر، 

المصلح،الله عيد بن حالي ت الإسلامي الفقه في وأحكامها التسويقية التجارية الحوافز " ٢٠٢
الشاملة(.)الكية 

ابندار الحجيالآن، محمد بن العزيز عبد الدكتورت الفقهية، وأحكامها الجمعة حطية —  ٢٠٣
ه. ١٤٢٧الثالثة، الطبعة الجوزي، 

بحثالمديفر، محمد بن الله عيد الإسلامية! للدعوْ وأهميتها المستقبلية الدراسات "  ٢٠٤
طيبة،بجامعة التربية كلية من ماجستير 

اه. ٤١٧المادسة، الهلببمة قاسم، بن محمد بن الرحمن عبد النية! الدرر —  ٢٠٥
العلومكلية ^، liaL_^٠، للباحث! دكتوراه رسالة الإسلامي، الأعلام منظور من الدعاية " ٢٠٦

٠م ٢ ٠ ١ ١ عام الجزائر، لخضر، الحاج حامعة! في الإنسانية 
الإسلامية.البحوث مجلة في منثور الفوران، صالح الشيح الله، إلى الدعوة "  ٢٠٧
الشؤونوزارة منشورات من باز، بن العزيز عد الشخ الدعاة! وأخلاق الله إلى الدعوة " ٢٠٨

ئم؛آ؛أه.الإسلامية، 
إبراهيمالله عبد الدكتور! الإسلامي المجتمع في الإسلام إلى المسالمين غير دعوة ~  ٢٠٩

ى ١٤٢٠الأولى، الطبعة اللحيدان، 
كليةمن دكتوراه رسالة الشثري، ناصر ين محمد العزيز، عبد الملك عهد في الدعوة " ٢١٠

الأمام.Jجامعة الدعوة 
—اكلمية الكتب دار الناشر! أبويكرالييهقي، علي، بن الحمين ين أحمد النوة! دلائل ~ ٢ ١ ١ 

اه. ٤٠٥الأولى، الْلثعة بيروت، 
الدامغ،العزيز عيد بن مي ما د. أ. الخيرية! الجمعيات وعمل لتاسيس الاحراتي الدليل —  ٢١٢

ه. ١٤٣١عام الخيرية، حالي الملك مؤسسة إصداران من 
وقفبرعاية للاستشارات، مراس إعداد! والشركات، الخيرية الجهات بين الشراكة دليل ~  ٢١٣

الموسى.

الشاملة(.)المكتبة الدييخي حالي الدعوية، والوسائل الفرص دليل " ٢١٤
وزارةموتع على منثور بجدة، والإرشاد للدعوق التعاوني للمكتب، الدعوية الوسائل دليل " ٢١٥

المعودية.الأوقاف 
دارالناشر! بالقرافي، الشهير المالكي إدريس بن احمر الدين شهاب العباس أبو الذخيرة، —  ٢١٦
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■اوالمراجع المالئ فهرس ءو؛." 

١٧

١٩

٢•

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣•

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

،.١٩٩٤الأولى، ت الطبعة بيروت، الإسلامي" الغرب 
العزيزعبد ين عمر بن أمن محمد عابدين(، ابن )حاشية المختار الدر على المحتار د ر~ 

أه. ٤١٢الثانية، الهليعة! بيروت، الفكر" دار ت الناشر الحنفي، الدمشقي عابدين 
القهلاعمركز إعدادت من الملوص، الله عد محمد الدكتورت المال، أرباب إلى سالة ر~ 

ه. ١٤٣٦الأولى الطمة لثالث، 
ه ١٤٢٨الومحلن مجدار عشمتن، ابن للثخ الله، إلى الدعوة يي سالة ر~ 
الإسلامي،الوعي مكتبة المعدي، ناصر بن الرحمن عد للشخ الفقهية، القواعد ؛ي صالة ر~ 

ى ١٤١٠عام طبعة 
ينشر.لم العجاحي، وليد الدكتورت ، الخلان، ير ر- 
بيروت.— العالمية الكتب، دار ت الناشر القيم، ابن لروح، ا~ 
,٠٠ ١٤١٥الطع؛ سنة بيروت، - العلمية الكتب، دار للألوصي، المعاني وح ر~ 
دارالمودي، ناصر بن فهد للدكتور: وتفصيل( تأصل الممس عن )الترويح نفك عن وح ل- 

^١٤٣٤الأولى الفة الخضراء، طلس 
المزيددار اكاشر: الخشلي، الهوتى يوص بن مصور الستقنع، زاد شرح المربع لروض ا~ 

الرسالة,وسسة جم~ 

العلمية.الكتبج دار الناشر؛ النووي، الدين محنى المفتتن، وعمدة الْلالبين وصة ر" 
الهلبعة!ط بيروت العلمية، الكتب، دار الخوزية، قتم ابن المشتاقين، ونزهة المحبين وصة ر" 

الثانيةالهلبعة الريان، مجوسسة الناشر؛ المقدسي، ندامة ابن الماطر، وحنة الناظر وضة ر" 
.J^styr

كشرابن دال الناشر: النووي، شرف بن يْميى الدين محي زكريا أبو المالخض، رياض ~
اه. ٤٢٨الأولى الهلتعة بيروت، — دمشق والتورع، والنشر الطاعة 

والتورع.للنشر الثقة دار العثيمين، محمد الشخ ط الله إلى الداعية اد ز~ 
عام؛، ^١٢الطبعة؛ بيروت، الرسالة، مؤسسة القيم، ابن العباد، حير هدي في المعاد اد ز~ 

١٤١٥.<

درحةلنيل مقدم تكميلي بحث المليم، العزيز عبد بن فواز الاعتبارية، الشخصية كاة ز~ 
>. ١٤٢٩الأمام، بجامعة للقضاء اكلي الخحهل من المقارن، الفقه مر ّحستير 

الأور،الطيعة؛ الفكر دار اكاشر؛ الهتمي، حجر ابن المحاتر، اقتراف عن لرواحر ا- 
١٤٠٧.<

الحديث،.دار الناشر؛ الصنعاتى، إسماعيل بن محمد الملام، يل حم~ 
الاجتماعية،المزولية لدعم الخيري والقطاع الأعمال تطاع بين الشراكة تفعيل بل س- 
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٠الشيكة على متثور يحث صالح، محمد رويتة د/ مريزق، عدمان د/ 
الناشر!الألباني، الدين ناصر وفواتدها، فقهها من وشيء اضححة الأحاديث لة سل—  ٢٣٦

الأول.الطيعة! الرياض، والتوويع، للنشر المعارف مكتبة 
دارالأJانى، الدن ناصر الأمة، فى السن وأثرئ والموصوعة الضعيفة الأحاديث سلسلة -  ٢٣٧

٠٢١٩٩٢ه/  ١٤١٢الأول، الطيعة! الرياض المعارف، 
ه. ١٤٣٠الأول، الطبعة! العالمة، الرسالة دار _، ابن سن -  ٢٣٨
ه. ١٤٣٠الأول، الطبعة! العالمة. الرسالة دار داود، أبي سن -  ٢٣٩
دارالناشر! معروف، عواد يشار المحمق! الترمذي، عيسى بن محمد الترمذي، سنن ~  ٢٤٠

.٢١٩٩٨النشر! سنة ، سروت، — الإسلامي الغرب 
^١٤٢٤الأرر، الطعة: لمتان، - يرون الرالة، مؤسسة الدارظى، سنن -  ٢٤١
الأولى،الطبعة: )محررت(، الثائر دار الناشر: الدارس، سنن -  ٢٤٢
ه. ١٤٢٤الثالثة، الطيعة! يرون، العلمية، الكب دار الماشر! الييهقي، الكبرى، المن -  ٢٤٣
باهمام.سالم بن الله عبد الدكتور! فكرك، سوق " ٢٤٤
تيميةابن الحليم عبد ن أحمد العباس أبو والرعية، الراعي إصلاح في الشرعية السياسة —  ٢٤٥

الحربيةالملكة — والإرشاد والدعوة والأوقاف الإسلامية الشثون وزارة الناشر! الحراز، 
الأول،الطعة: السعودية، 

حلاف.الوهاب عبد والمالية، والخارجية الدستورية الشئون ل الشرعية المياسة —  ٢٤٦
مؤسسة: الناس ,، الذهءأحمد ف* محمد الله عد أيه الاساأ* شمس النلأء، أعلام سس —  ٢٤٧

■مذ,س\سْ.ء,ُ 
الصلأيى.عر الدكتور النبوية، الميرة —  ٢٤٨
الحلبيالبائي مصطفى ومهليعة مكتبة شركة الناشر! هشام، ين الاالن، عبد النبوية، المرة —  ٢٤٩

ه.١٣٧٥الثانية، الطبعة! بمصر، وأولاده 
أحمدالمحمق! إ ه(  ٢١٤)الخول! الحكم عبد ن الله عبد العزيز، عبد بن عمر سترة " ٢٥٠

.٢١٩٨٤؛ه؛اه" المادسة، الطبعة! لبنان، " ييروت " الكتب عالم الناشر: عبيد، 
اللهعبد اين محمد بن عر بن محمل الأزهار، حدائق عر المدقق الجرار الميل "  ٢٥١

الأول.الطبعة حزم، ان دار اكاشر: اليمني، الشوكال 
الشريممحمر ن إبراهيم ن سعود د. الولم،: والخطبة، الخطيب فقه قي الشامل "  ٢٥٢

الشاملة(.)الكتبة 

منشوررمفان، سعيد محمد الدكتور بها، الزكاة تعلق وحكم أهليتها الاعتبارية، الشخصية ~  ٢٥٣
الشبكة.عر 

(٢٩)العدد الحيل، مجلة في منشور الجريد، العزيز عبد بن حالي الاعتبارية، الشخصية —  ٢٥٤
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والمرامالمهام فهرس 

،;.١٤٢٧سرم 
مدالحمد؛__الدكور: العاصرة، الأولة في الفقهِة وأحكامها الاعتارية الثخمة -  ٢٥٥

•الانترنت( ءر )منور 
م. ١٤١٧الأور الطبعة حزم، ابن دار العد، يتبق لابن النووية الأربعن شرح -  ٢٥٦
الجاريابن المعروف الفتوحي أحمد ين محمد الهاء أبو الدين تقي الختير، الكوكب شرح ~  ٢٥٧

الثانيةالطبعة العبيكان، مكتبة التاشرت حماد، ونزيه الزحير محمد الحققت الحنير، 
١٤١٨^

ابندار النشر؛ دار العشمين، محمد بن صالح بن محمد المستمع، زاد عر الممتع الشرح ~  ٢٥٨
^١٤٢٢الأولى، الطعة: الجوزي، 

العلبعة؛الرياض، للنشر، الويلن دار العيمتن، صالح بن محمد الصالحين، رياض شرح ~  ٢٥٩
ه. ١٤٢٦

—الرشد مكتبة الاالثsإ عبد بن حلف بن علي الحس أبر يطال ابن البخاري، صحح شرح " ٢٦٠
^١٤٢٣الثانية، الطبعة: الراض، السعودية، 

المحقق؛الكريم، بن القوي عبد ين سليمان الهلوقي، الدين نجم الروضة، مختصر شرح " ٢٦١
اه، ٤٠٧الأولى، الطيعة؛ الرسالة، مرسسة الناشر؛ التركي، المحسن عبد بن الله عبد 

—للطبامة الفكر دار الناشر؛ المالكي، الخرشي الله عيد بن محمد خليل، مختصر شرح ~  ٢٦٢
محررت.

الهوني،ؤ، ثونبن، منمرد المنتهى(، لشرح النهمح، أولي، الأرائك)دئائن، منتهم، شرح -  ٢٦٣
الأور،الطبعة: الكب،، عالم الماشر: الخبال، 

ملتقىصمن مقدمة ورنة الدييان، راشد بن علي للدكتورن البديلة العقوبات شروط ~  ٢٦٤
اه. ٤٣٢عام السعودية قى العدل وزارة أقامته الذي البديلة، العقربات في الحديثة الاتجاهات 

الأولىالعليمة بيروت، . الجيل دار القضاة، مصعلفى أحمد والفنون، الإسلامية الشريعة —  ٢٦٥
ه. ١٤٠٨

بنمحمد الشخ مؤسسة عثيمين، بن محمد وتوجيهات، صوابط الإسلامية، الصحوة ~  ٢٦٦
ه. ١٤٢٤عام عثيمين، 

مجصعلفىمحمد . د ؛ المحقق إ خزيمت بن إسحاق ين محمد بكر أبر خزيمة، ابن صحح ~ ٢  ٦٧
بتروت." الأسلار الكتب ١لأءظ٠يإاuشر؛ 

فوادمحمد ترقيم بإصافة اوسلطانية عن )مصورة النجاة طوق دار الناشر؛ البخاري، صحح ~  ٢٦٨
^•١٤٢٢الأور، اس: ياتي(، اب 

فوادض^^مد المح^ق• النمسابوري، المشيرى الحسن أبو ال^^^طج بن مسالأ مسالم، ~  ٢٦٩
بيروت.— العربي التراث إحياء دار الناشر؛ الباقي، عبد 
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٧٢

٧٣

٧٤

القاسم.دار شامن، صبرى تحقيق أحمد، للإمام الصلاة —  ٢٧٠
بيروت،— العلمية المكتبة دار الناشرت العقيالى، عمرو ين محمد جعفر أبو الكبير، الضعفاء ~  ٢٧١

>^.١٤٠٤الأور، الطعة: 
ماجستيربحح، عفون، محمود نزيه للباحث؛ والفقهية، الأصولية وقواعدها البدعة وايهل ص~ 
٢٢٠فلسهلين،بلس. ينا لجاح ا مٌة جا من  ٠٩.
المكتبةفي مفرغة محاصره الشخ، آل صالح الشخ الله، إلى الدعوة في الشرعية لضوايهل ا~ 

لشاملة.

ملتقىصمن مقدمة ورقة وهدان. متولي رصا للدكتور: البديلة، بالعقويات العمل وابط ض~ 
ه.١٤٣٢عام السعودية في العدل وزارة أقامته الذي البديلة، الحقوبات قي الحديثة لآ*تجاهات 

الوزارةموتع على مشورة هي 
http// :www. moj. gov. sa/arsa/Pages/Multaqa_4. aspx.

موصسةالبوطى، رمضاذا محيي محمد سءكترر! الإسلامية، الشريعة فى المصالحة صرايط ~
ه.١٣٩٣لرسالة، 

الشبكة(.على )منشور باحارث حسن عدنان الدكتور النساء، تشغيل وابعل ص~ 
ه. ١٤٢٤الرسل، مآكتبة العودة، ملمان الفقهية، للدراسات وابعل ص~ 

إحياءدار اكور.! الرحم همد الدين زين الفضل أبو التقريب، شرح قي التثريب لرح '— 
العريي•لراث 

البيان.دار مكتبة الناشر؛ القيم، ابن الحكمية، لطرق ا~ 
الكتبدار الناشر؛ الراقص، القاسم أبو الكبير، بالشرح المعروف الوجيز شرح لعزيز ا~ 

.٥١٤١٧الأولى، ؛ العلبعة لينان، ~ بيروت عالمية، 
ورئة، الحيدري إبراهيم التبرعات، جمع عملية ني الخيرية الجهات تواجه الني لءقبأ'ت ا— 

.الشرمحية بالمنهلقة الخيرية للجهات الخاص نوى الللقاء مقدمة عمل 
الكتبدار الناشر؛ الأندلسي، ريه بز بن محمد ين أحمال. الدين شهاب الفريد، لحقل ا~ 

ه. ٤١٤■ الأولى، الطبعة؛ بيروت، — علمية 
على)منثور بر. الالله عبد بن معد الحديثة، الاتصال وألان والإشارة بالكتابة لعقد ا— 

لشثكة(.

دمشق. القلم دار الزرقا، ممهلفى النبوي، الحديث فهم قي والفقه لعقل ا~ 
نايفجامعة منثوران من ، أحمد صبحي حن الدكتور الإسلامي، الفقه ني المتهم عقوبة — ١ 

الانترنت.على الأمنية للخلوم 
عاليمنشور الناصر، إبراهيم بن الله عطل الدكتور؛ مقارنة، فقهية دراسة الالكترونية العقود ~  ٢٨٦

.الشبكة 
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والمراجعالمصايد نهرس ►0. 

مقدمةورقة بوعشيق، أحمل الدكررت والعام، الخاص الق0لاعين بين الشراكة عقود —  ٢٨٧
(١٦,  ١٣)الفترة في والمتعقد يالرياضي، الإدارة لمعهد التاع الإدارية، للتنمية الدولي للمؤتمر 

ه. ١٤٣٠القعدة ذي من 
االخاصمة دار الجديع، ناصر ت تحقيق الصابوني، الحديث،، وأصحاب، السالم، عقيدة ~  ٢٨٨

-.٥١٤١٩الثانة، الطعة 

الأولى.الطعة الثريا، دار عتتيمين، ابن الشخ العلم، —  ٢٨٩
الأماممعة حا منشورامت، الفيفي، سليمان الدكتور عاليها، وما لها ما المستقدمة العمالة —  ٢٩٠

ه. ١٤٢٠

الترايث،إحياء دار ت الناشر الحنفي، الخيني الدين بدر البخاري، صحح شرح القاري عمدة " ٢٩١
يووت■~ اليريي 

علىرمنشور الصويان أحمد الدكتور! التعلوير آفاق في رزية الخيري الدعوي العمل —  ٢٩٢
الشبكة(.

الأولى.الطعة الرشد، مكتبة الدوسري، مسلم الدكتور! البلوى، عموم ~  ٢٩٣
سليمان.أبو الوهاب، عبد الدكتور الكريم، للقرآن خدمة بالوقف السالمين عناية —  ٢٩٤
•الفكر دار الناشر! البابرتي، الرومي الله عد أبو الهداية، شرح الخناقة ~  ٢٩٠
الخلميةاإكت..ث.، دار الناشر! آبائي، العظم أشرف، محمد داود، أبي منن ثرح المعبود عون ~  ٢٩٦

ه ١٤١٥الثانية، الطبعة! يرومحتح، ب— 

ه.١ ٤ ١ ٦ الأولى الهليعة الرسالة، مؤسسة زيد، أبو اك عبد بن يكر اليوبيل، عيد —  ٢٩٧
الشبكة!في )منشور عطية إبراهيم محمود محمد التهاني، وآداب، أحكام في الأماني غاية ~  ٢٩٨

http// :vb. tafsir. net/tafsir43755/UVmxwb^IrLIU
مؤسسةالناشر! الحنبلي، المفاريتي الدين شمس الأداب، منغلرمة شرح في الألباب غداء ~  ٢٩٩

ه. ١٤١٤الثانية، الطعة! مصر، — قرطبة 
١٣٩٦الأولى، العليعة ييروم،، - الربي الكتاب دار صائم، ابن عبيد أبي الحديثج، غريب -  ٠٣٠
بإمامالملقب الجوض، الله عبد بن الخللثج عبد العالي، أبو الفللم، التيايث، في الأمم عياشج -  ٣٠ ١

الثانية،الطبعة! الحرمين، إمام مكتبة الناشر! الديبا، الخفليم عبل. المحقق! الحرمين، 
ا'ةاه.

الأولى،الهلثحة! بيروت ~ الكتسآ عالم والحكم، الخلوم مكتبة الصلاح، ابن فتاوى —  ٣٠٢
ير.١٤٠٧

الملبعة. الإسلامي الخرب دار التليلي، الطاهر بن المختار د. تحقيق! رشد، ابن فتاوى —  ٣٠٣
ه. ١٤٠٧الأور، 

مركزالأولى، الطبعة زعيبة، أبو إبراهيم بن محمد الدكتور حمع! عاشور، ابن فتاوى —  ٣٠٤
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والمراجعالمصايد ضس مح؛. 

٠آليا( الشاملة بترقيم ، ١٢٦)a/ وجواب موال الإسلام موير ت الأنترنت عير منثورة الطريقي 
دارت الناشر سلمان، بن محمود بن حن ين مشهور ت الم«حقق الجوزية، قيم ابن الفروسية، ~  ٥٣٢

^١٤١٤الأولى، اسة: الأندلس، 
ابنعلي الدين لعلأء والتصحح؛ الحنبلي، مفلح بن محمد الفرؤع، ونصحح الفرؤع ~  ٣٢٦

الرسالة،ة مرمالناشر؛ التركي، المحسن عيد ين الله عبد ت المحقق المرداوي، سليمان 
،^.١٤٢٤الأول، الطبعة: 

محلموم،محمد د. المحقق: الحنفي، التيسابوري الكرابيسي محمد بن أسعد الفروق،، ~  ٣٢٧
أه. ٤٠٢الأول، العليعة: الكويتية، الأوقاف، وزارة الناشر: 

الشهيرالمالكي الدين شهاب العباس أبو الفروق(، أنواء في البروق )أنوار للقرافي الفروق ~  ٣٢٨
الكتّي،.عالم الناشر: بالقراقي، 

الدمشقيطولون بن علي بن محمد الدين شمس الولائم، في محيل فيما الخواتم محص -  ٣٢٩
الشاملة(.)اوكتٍة الحض، 

الطبعةدمشق، الفكر، دار الناشر; الزحتئ، مصطفى بن وهنة وأدلته، الإسلامي الفقه ~  ٣٣٠
الرابعة.

ه. ١٤١٦الثانية، الطيعة وهبة، مكتثة القرصاوي، يوسف الدكتور الأولويات، فقه —  ٣٣١
العددالإسلامية، مجلة عنين، صر "بن محمد د. المسالمين، عير ْع التعامل محقه —  ٣٣٢

ه.١٤٢٤( )٠٧

للمؤتمرمقدم بحثا الرسول، علي تجديدها. ووجوب الغرب في الإسلامية الدعوة فقه —  ٣٣٣
ه. ١٤٢٥الأمام جامعة في المقام الإرهاب، من الإسلام موقف عن العالمي 

اكحطال،وهف بن علي بن سعيد الدكتور• البخاري، الأمام صحح في الدعوة فقه ~  ٣٣٤
الأول،العلبعة: والإرشاد، والدعرة والامحتاء العلمية اJحومث، لادارات العامة الرئاسة الناشر: 
،^.١٤٢١لنشر: ا^ 

الرسالة.مؤسسة القرصاوي، يوسف الدكتور: الزكاة، فقه —  ٣٣٥
الثنلئ،منشورات من سليمان، أبو الوهاب عبد الدكتور: المعاصرة، وتطييقاته الضّرورة فقه —  ٣٣٦

ه. ١٤٢٣للتنمية، الإسلامي 
الشبكة(٠عر )منشور القرصاوي، يوسف الدكتور الموازنات، فقه —  ٣٣٧
اه. ٤٣٢عام الأول، الطبعة الوطن، مدار والموسى، والمطلق الهليار الميسر، الفقه —  ٣٣٨
ه. ١٤٢٧الثانية، الطبعة الجوزى، ابن دار الجيزال، حمين بن محمد الوازل، فقه -  ٣٣٩

رسالةالقعود، الله عيد سعد الداعية، حياة في وأثره تعار الله إر الدعوة مقاصد فقه —  ٠٣٤
ه. ١٤٣٢عام القرى، أم يجامعة الدعوة قم من ماجستير 
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)المكيةالطريري الوهاب عبد الدكور القفاية( القنوات من )الاستفادة الفرص إضاعة فن ~  ٣٤ ١
الثامالة(.

تحقيقه،  ١٤١٣الأولى الهلبعة الغزالي، حامد أبو والزندقة، الإسلام بين التفرقة فيصل ~  ٣٤٢
نشر(.دار )بدون ينجو محمود 

~الكبرى التجارية المكتبة ت الناشر المناوئ، الرين زين الصغير، الجامع شرح القدير فيفي ~  ٣٤٣
أ"هآاه.الأولى، ت الطبعة مصر، 

القيسي.إياد تحقيق تيمية، ابن الإسلام شخ اللطانية، الأموال ش قاعدة -  ٣٤٤
للطباعةالرسالة مجوسسة الاشرت الفيروزآبادي، طاهر أبر الدين مجد المحيهل، القاموس ~  ٣٤٥

..٥١٤٢٦الثامنة، ت الهلبعة بيروت، وايوزح، والنشر 
الإسلامي.العالم لرابطة التاح الإسلامي الفقهي المجمع قرارات -  ٣٤٦
الأسلأس.الخزتمر لخظمة التاع الإسلامي الفقه مجمع قرارات -  ٣٤٧
منشوريحث يونس، وعر الخطاب أسماء النبوي، الحديث، من نحاذج ر التمثيلية القصة " ٣٤٨

,٣٢٠ ١٣عام (، )^١٢المجلد النجاح، جامعة جلة مر 
العصر،هدا ر الإسلامية الدولة ر الكتاب بأهل اختلاطنا عن الناشئة الفقهية \س\1 -  ٣٤٩

ه. ١٤١٤القرى أم جامحة من ماجستير رسالة إلياس، حسن صاح ت للياحثة 
الأورالطبعة اشبيليا، كنوز الخلحم، سليمان ت الدكتور وأحكامه، حقيقته القمار، —  ٣٥٠

المحلول،علي شكري •' لالياحث ماجستير رسالة الإسلامية، الشريعة صوء ر وأنواعه القمار ~  ١٣٥
هد.١ ٤ ٠ ٨ عام الأردنية، بالجامعة الشريعة ^لية 

الشئونوزارة ت منشورات الشنقيعلى، ساداش محمد سيد الدكتور الفضائية، القنوات ~  ٣٥٢
اهد. ٤٢٠المعودية، العربية المملكة — والإرشاد والدعوة والأوقاف الإسلامية 

داوالعلماء، سلطان الملف الملام همد ٧: الدم*, عآ الأنام، مصالم ف،, الأحكام اعد قو-  ٣٥٣

الرشد،مكتبة الماشر! سعدي، بن ناصر ين الرحمن عبد القرآن، لتفسير الحان القواعد —  ٣٥٤
هر. ١٤٢٠الأور، المحلبعة: الرياض، 

—الفكر دار الزحيلي، محمد الدكتور الأربعة، الخلأاهو،ب، ر وتمحلبيقاتها الفقهية القواعد ~  ٣٥٥
الأور،ت الطبعة دمشق، 

دارمخدوم، الله كرامة بن مجصمحلفى الدكتور؛ الإسلامية، الشريعة ر الوسائل قواعد —  ٣٥٦
ه. ١٤٢٠الأور، الملمة إشتليا، 

مقدم)بحثؤ الرسور، قمحلمح إعداد! الخيري، العمل تنمتة ر وأثرها الوسائل قواعد ~  ٣٥٧
(.٣٢٠ ٠٨بدبي الثالث، الخليجي الخيري العمل لخوتمر 
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.بم■والمراجع المالئ نهرس •ق؛. 

علىمنشور ) قاضى عطية سعد الدكتورت والمقاصد، المصالح اعتبار في رصوايهل تواعد —  ٣٥٨
الإنترنت(.

الثانية.الطيعة; الجوزي، ابن دار التوحيد، كتاب على القيد القول —  ٣٥٩
ه. ١٤٣٥الفعيم، فهد الخيرية، المنشات في القيادة —  ٣٦٠
ه. ١٤١٣م الثانية: ط العلمية، الكنب دار البر، عبد ابن المدنة، أهل فقه قي اتكاتي -  ٣٦١
علالشيخ مونع على حمين)منشور ابن الشيخ الخيري، العمل ني وجوامحط سؤال ١ •• -  ٣٦٢

٠الانترنت( 
-.٥١٤٢١عام السعودية، العربية يالمملكة العدل وزارة طيعة ، لبهو ٤٧٠٥١١كثاف —  ٣٦٣
عليالمحقق• ١لجوريا بن الرحمن عجل الفرج أبو الصحيحين، حدث من المشكل كشف —  ٣٦٤

الرياض.— الوطن دار الناشر: البواب، حسين 
الحميدعيد الخحقق: الهيتمي، حجر ابن و١ل٠اع، اللهو محرمات عن الرعلع كف ~  ٣٦٥

الشاملة(.)المكنة الأزهري، 
الإسلامية،الجامعة الطرفي، عابد بن رجاء الدكتور: الإسلامي، الفقه في الكنارات ~  ٣٦٦

>.١٤٢٩الأولى، الطبعة 
التجاحجامعة من ماجستير رسالة سعادة، شفيق مأحماو الاصلأمى، القف فى التكفارات -  ٣٦١^

الوطنة،

الشاملة(.)الذكتية القاسم دار متقربا، تقف لا -  ٣٦٨
الكتبدار الناشر: السموطى، الدين جلال الخوصوعة، الأحاديث فى الخصتوعة اللألى ~  ٣٦٩

.٠٥١٤١١^الأولى، الهلبعت: بيروت، — العلية 
وزارةمن الصائرة للدعوة، التعاونية الخ5اتب لأعمال المقلمة والمالية الإدارية اللاتحة -  ٣٧٠

ه. ١٤٣٥عام الإسلامية، الشؤون 
المعروفمحمد، بن علي الدين علاء الخازن(، )تقبر التنزيل معاني في التأويل لباب ~  ٣٧١

ه. ١٤١٥الأولى، الطبعة: بيروت، ~ العلية الكنبح دار الناشر: يالخازن، 
الثالثة،الطبعة: ط بيروت — صادر دار الناشر: ط منظور ابن الدين جمال العرب، لمان —  ٣٧٢

١٤١٤ .<

الشاملة(.)اك5ت؛ة عثيمين، ابن المفتوح، الباب لقاء -  ٣٧٣
العزيزعبد الدكتور: الأوتاف، على الظار تصرفات محن القاصى إذن فيه يشترمحل ما -  ٣٧٤

الثسمكة.على متشور بحث الفوران، 
الخلف،العزيز عبد بن سعود الدنيا، فى ومرتكبها بالكباتر المتعلمة العقدية الباحث —  ٣٧٥

-.٥١٤٢٤( ١٢٣)المدد المورة، يالمدينة الاصلايجية الجامعة مجلة فى منشور 



الصساسآء(ه
إمامدار القومي، سليمان ين مفرح الدكتور الإسلام، في الأمرى الظام في .باحن، —  ٣٧٦

الميزمركز مثورات )من الفرص العزض ب الدممور: المنير، ش الاجتهاد 1ادئ -  ٣٧٧
المعاصرة(.القضايا ض المحني،ي 

تاريخيرون، — المعرفة دار الماثر; الحفي، الرحى أحمد بن محمد المرحل، —  ٣٧٨
.٠١٤١٤الشر: 

ابنإبراهيم الدكتور: الخيرية، ا>ّّت,، رالوّرالجمعيات المقلمات في الإدارة مجالس —  ٣٧٩
الأولى.الطيعة  ٠٠١٤٢٨الماعيل، مصي 

المحوثمجلة الثر، صعد الإسلامي، الخالم في الثّرعية والهيئات الفقهية المجامع -  ٣٨٠
الإسلامية.

المار.مجلة -  ٣٨١

الناشر:زاده، بثيخي المدعو محمد بن الرحمن عيد الأبحر، ملتقى ثرح في الأنهر مجمع ~  ٣٨٢
المربي.التراث إحياء دار 

اله~مي،،—لمال بن بكر أمح، بنر ض، ١^■^، نور المح—ن أبو القوانين ومنح الزواند مجمع -  ٣٨٣
ه. ١٤١٤ت النشر عام القاهرة، القدّى، مكتبة ت القدصي، الدين حام ت المحقق 

الكتابدار الناشر؛ الحنفي، البغدادي محمد بن غانم محمد أبو الضمانات، مجمع ~  ٣٨٤
الإّلامي.

ابنمحمي. بن الرحمن بد المحقق: تمة، ابن انماص أبر الدين تقي الفتاوى، مجمؤع ~  ٣٨٥
العربيةالمملكة النبوية، المدينة ، الشرف، المصحم، لهلياعة فهد اكللث٠ مجمع الناشر؛ قاسم، 

^١٤١٦النشر: عام السعودية، 
دارالناشر؛ النووي، شرف بن يحيى الدين محني زكريا أبو المهذب، شرح الخجمؤع ~  ٣٨٦

الفكر.

ابنالرحمن همد بن محمد وتحقيق: وترتتب جمع ابرامم، بن محمد الشخ فتاوى مجموع "  ٣٨٧
ه. ١٣٩٩الأولى، الطبعة: المكرمة، بمكة الحكومة مطمت اكاشر؛ فاسم، 

جمع، u١٣٨٢)ص عشر الراح القرن إر الأول القرن من اممريم القرآن ناوي مجموع -  ٣٨٨
ه. ١٤٢٤الأولى، الطبعة الخضراء، الأدلس دار الشريف،، موصى محمد الدكتور؛ وتحقيق 

الشويعر.سعد بن محمد وإعداد؛ جمع باز، ابن ومقالات ناوي مجمؤع ~  ٣٨٩
الطبعة:للنشر، الوطن دار الناشر؛ الحثيمين، محمد المسلمة، الأسرة تهم أسثلة مجموعت ~  ٣٩٠

الأدر.
العاصمة،دار الناشر: الأعلام، نجد عالخام بحمى النجدية، والمسائل الرسائل مجموعت ~  ٣٩١

اه. ٤١٢الثالتة، النشرة المودية، العربية الملكة الرياض، 

-٦٤٢ -



•.اوالمراجع الماص فهرس ي. 

الملامعبد البركات أبو الدين مجد حنبل، بن أحمد الإمام مذهب عر الفقه في المحرر ~  ٣٩٢
ه. ١٤٠٤الثانية، الطبعة الرياض، — المعارف مكتبة I اكاشر تيمية، ابن 

دارت الناشر الظاهري، القرط-ي الأندلمي حرم بن أحمد بن عر محمد أبو بالإيار، الحر ~  ٣٩٣
بيروت-" المكر 

صيدا،— بيروت النموذحية، الدار العصرية، الكتبة الناشر! الرازي، الصحاح، مختار ""  ٣٩٤
»آةاه.الخامة، الطبعة: 

—سليم المجيد عبد المحقق! البعر، الدين بدر تيمية، ابن المصرية، الفتاوى مختصر ~  ٣٩٥
العلمية.الكتّب، دار تصوير ~ المحمدية المنة مطبعة الناشر! الفقي، حامد محمد 

العلمية.الكتب، دار المندري، داود، أبي صتن مختصر ~  ٣٩٦
ه. ١٤١٨الأور الطبعة دمشق، الةاJم، دار الزرئا، أحمد بن مصطفى العام، الفقهي الد،حل —  ٣٩١^

العربيةالخمuكة في للقفاء الأعلى الخجالس عن! الصائرة القضائي، التفتيش مدونة -  ٣٩٨
الأول.الإصدار! السعودية، 

الظاهري،القرٌلى الأندلمي حرم بن سعيد بن أحمد بن عر محمد أبو الأحماع، مراتب ~  ٣٩٩
بيروت,— العلية الكتب، دار الناشر: 

الشؤونوزارة موني ر منشور الجاري، فاطمة الدكتورة! المسلمين، غير دعوة مراتهبط —  ٠٤٠
الإسلامية.

٤٠ الطبعة!المصرية، المكتبة الحنفي، المصري المرنيلار الإيضاح، نور شرح الفائح مراقي " ١
الأدر.

i-T  - الأسلاب.الشكة بموغع الفتوى مركز
كليةمن مجاحستير رسالة رصوان، محمد فراس الإسلامي، الفقه ر التجارية المسابقات ~  ٤٠٣

ه(. ١٤٢٥عام )بعد بعزة الاصلامجية بالجامعة الشريعة 
الرحيمعبد محمد الدكتور! إعداد مجن الاصلامي، الفقه صوء ر العاصرة المسامات ~  ٤٠٤

التاعالإسلامي الفقه مجمع بحوتا صمن من لتل، أبو محمود والدكتور• ، الخلماء سلطان 
م. ٢٠ ٠٣لمام  ١٤الدورة المؤتمر. لمنفلمة 

تحقيق!المابوري، الله عبد بن محمد الحاكم الله عبد أبو الصحيحين، عر المستدرك ~  ٤٠٥
^•٥١٤١١الأور، الفة: بتروت، - العلب الكب دار الناثر: عطا، القادر عد مصطفى 

ابنالرحمن عبد ^١؛^، الوهاب عبد ين محمل الأمام دعوة نجاح أسباب ر المستطاب ~  ٤٠٦
الشاملة(.)المكتبة الرحمة، يوسف 

بنوأحمد الخزازي يوصف، بن عادل المحقق: ثيبة، أبى بن بكر أبو شيبة، أبى ابن ممتد ~ ٤ تم\٠ 
٠٣١٩٩٧الأور، الطيعة! الرياض، ~ الوًلن دار الناشر؛ المزيدي، فريد 

~للتراث المأمون دار الناشر: أسد، سليم حسين المحقق: الوصلي، يعر أبي ند م~  ٤٠٨
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—الريي التراث إحياء دار ت الناشر المهدي، الرزاق عبد ت المحقق الشافعي، البغوي مسعود 
ه.١ ٤ ٢ ٠ إ الأولى الهلبعة؛ ، بيرومت، 

اهّآاه.الأولى، ت الهلبعة حلب، ~ العالمة المهلبعة الخطايى، المنن، معالم ~  ٤٢٦
العزيزعبد لليكور; امطادعية(، )درامة الخيرية المتبرعين لدى الثمة معامحر -  ٤٢٧

^٥١٤٣١٠الخيرية، حالي الLJالئ، ة مرمإصداران من العود، ناصر والدكورت الغرسب، 
—عمار دار الإسلامي، الكتب الناشرت الهلبراني، أحمد بن سليمان الصغير، العجم ~  ٤٢٨

0*ا\ىالأولى، ت الطبعة عمان، ، بيرويت، 
القاهرة،— تيمية ابن مكتبة الشر! دار الطبراني، أحمد بن سليمان الكبير، الحجم ~  ٤٢٩

الثانية.العلبعة: 

دارالجار، محمد القادر. عبد حامد الزيات. أحمد مصطفى. إبراهيم الوسيط، العجم —  ٤٣٠
الحربية.اللغة مجمع تحقيق! انم.ءوة، دار الشر! 

عيدبن الله عبد الدكور تحقيق! المقدصي، قدامة ابن الدين مرفق محمد أبو الخغني، ~  ٤٣١
الهلبعة!الرياض، الكتب، عالم دار الخلو، محمد الفتاح عبد والدكور اكركي، المحسن 

يا؛اه.الشر! ستة الثالثة، 
الخعليبأحمد بن محمد الدين شص المنهاج، ألفافل معاني معرفة إلى المحتاج مغني ~  ٤٣٢

^•١٤١٥الأولى، الطعة: العلمية، الكتب دار الماشر: الثافعي، الشربتتى 
أبوالخؤلف! الأحبار، من الأحياء في ما تخريج في الأسفار في الأسمار حمل عن المغني —  ٤٣٣

١٤٢٦الأولى، الطبعة! لينان، ~ بيروت حرم، اثن دار الماشرت العراقي، الدين زين الفضل 
ه.

بفخرالملقب الرازي عمر بن محمد الله عيد أبو الخولف! الكبير، الشسير ً الغيب مفاتح ~  ٤٣٤
ه. ١٤٢٠الثالثة، العلبعة! بيروت، ~ العربي الراث إحياء دار الاسر! الرازي، الدين 

)الكتبةالقرطبي عمر بن أحمد العباس أبو لم، مكاب تلخيصي من أشكل لما الفهم ~  ٤٣٥
الشاملة(.

الرابطعلى الشبكة في منشور فياض، عطية • الدكور الشريعة، تهلبيق في التدرج مفهوم ~  ٤٣٦
التالي:

http// :www. assakina. com/balrman/11621. htmlixzzfsdiASbp
كليةمحن ماجستير بحث العودة. حالي للباحث: الإسلامية، اكريية في اكروح مفهوم —  ٤٣٧

ه. ١٤١٢عام القرى، أم بجامعة التربية 
الهلبعةالفاتس دار المياوي، محمد تحقيق عاشور، ابن الإسادمية، الشريعة مقاصد —  ٤٣٨

ه. ١٤٢١الثانة 
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الناشرتالشيرازي، يوسف بن علي بن إبراْيم إسحاق أبو الشافعي، الإمام محقه في المهذب ~  ٤٥٦
العالمة.الكب دار 

الشكة.على منشور الجبير، هاني ت الدكتور والمفاسد، المصالح بين الموازنة ~  ٤٥٧
ملخان،آل حسن ابن مشهور عبتدة أبو ت الخحقق الشاطئ، موسى بن إيراهيم الموافقات! ~  ٤٥٨

••٠١٤١٧الأدر، الطعة عفان، ابن دار الناشر: 
المالكي،الحطاب الله عبد أبو الدين شمس ت خليل مختصر شرح في الجليل مواهبا ~  ٤٥٩

الثالثة،الطبعة الفكر، دار اياشر: 

الحبس،الله عبد اين ساليمان الدكتور! المسلمين، لغير الدعوة وإبلاغ الدعوية الخوسسات ~  ٤٦٠
ه. ١٤٣٣الأول الطبعة البيان، 

)المكتبةالكويت الإسلامية، والشؤون الأوقاف وزارة الكويتية، الفقهية الوسرعة ~  ٤٦١
الشاملة(.

المكتبةالناشر! الجوزى، محمد بن عالي بن الرحمن عبد الدين جمال الموضوعات! ~  ٤٦٢
ه. ١٣٨٦الأول؛ الطبعة الخورة، بالخدينة اللفية 

دارالناشر! عواد، بشار الدكتور! تحقيق الليثي، يحنى بن يحيى رواية ماللث، الأمام موطأ ~  ٤٦٣
بيروت.الإسلامي، الغرب 

وجوابموال الإسلام موقر —  ٤٦٤
http// :islamqa. info/

بازبن الزير مد الشخ مويع -  ٤٦٥
http// :www. binbaz. org. sa/node/11375

بالكويت،الإسلامي الوعي )مجلة بيومي محمد القرآن! معاني ترحمة من الإسلام موقف —  ٤٦٦
(.١٥ص - ٢٥١العدد 

المعرفةدار الناشر! الدهى، أحمد بن محمد الله عبد أبو الدين شمس الأءتد-ال! ميزان ~  ٤٦٧
^.٠١٣٨٢الأول، المبعة بيروت، والشر، لل،طباعة 

الشافعي،الدميري موصى ين محمد الدين، كمال الخهاج! شرح في الوهاج الجم ~  ٤٦٨
^١٤٢٥الأول، اتجعة )حدة(، الخهاج دار ص: 

الشؤونوزارة أقامتها والي واكنمية( الدعوة في وأثره الوقف )مكانة بعنوان! ندوة —  ٤٦٩
حلالقدم وقد ه،  ١٤٢٠عام المعودية الحربية يالخماكة والإرشاد واكعوة والأوقاف الإسلامية 

القيمة.البحوث من العديد المدوة هن.ْ 
أحمدوالدكتور! حن، أحمد محمد للد.كتور! الإسلام، في والخلقي الاجتماعي الظام —  ٤٧٠

.٥١٤٢٤الأولى الفة الدولي. الشر دار سود، فزاد 
ه. ١٤٠٥الرابعة الهليعة الرسالة، ه موسالزحيلي، وهبة الدكتور! الضرورة، نظرية ~  ٤٧١
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هلسأإ!قءه
القومية،والوثائق الكتب، دار النو؛ري، الدين شهاب ت الأدب فنون ؛ي الأرب نهاية ~  ٤٧٢

ه. ١٤٢٣الأور، الفة القاهرة، 
النكر،دار الرملي، انماس أيي بن محمد الدين شص الخهاج: شرح إر المحتاج نهاية -  ٤٧٣

^.١٤ ٠٤بيروت، 

اكاشر:الجزري، محمد بن انمارك المادات، أبو والأثر: الحديث، رب في الهاية -  ٤٧٤
,٠٥١٣٩٩بيروت،١ انملمية، الكتبة 

أبيابن الله عيد معحمد أبو الأمهاته: س غيرها س المدونة في ما عر والزيادات، النوادر ~  ٤٧٥
.٢١٩٩٩الأور، اسة بيروتذ، الإسلامي، الخرب دار ص: المالكي، القيرواني، زيد 

الأور،الفة اليمان، دار الخفير، مصور بن الله عبد الدكتور: الزكاة، نوازل، -  ٤٧٦
١٤٢٩.<

عيداللهبن محمل الياحث،: س مقدمة ماجستير رسالة الت-رعات،، عقري في النوازل، ~  ٤٧٧
مم؛اهعام الأمام بجامعة الشريعة كلية من اللءبمخ، 

.٠١٤٣١الأور اللبعة التوحيد، دار الشلعان، عر الدكتور: الحج، في -  ٤٧٨
الحديث،،دار الناشر: الشوكاتي، الله عيلء بن محمل. بن علي بن محمد • الأو.ًلارّ نيل ~  ٤٧٩

^.M\rالأور، الطعة مصر، 
انمادّةالهليحة الرمالة، مؤسسة زيدان، الكريم عبد الدكتور: الفقه أصول، في الوجيز ~  ٤٨٠

م. ١٣٩٦

ساكقانة سم س ماجستير يحثه عاتي, عبير للتاحثة: مواجهتها، وكيفية التنصير وماتل ~~  ٤٨١
,٠١٤٣٠الأمام بجامعة الشريعة كلية 

المقدمةالبحويثه صمن س سليمان، أبو الوهاب عبد للد'كتور: ومقاصده مفهومه ، الوقف~  ٤٨٢
والأوفافالأسلامية الشؤون وزارة أقامتها والتي والتنمية( الدعوة في واره الوقف لدوة)مكانة 

,٠١٤٢٠عام السعودية المربية بالملكة والإرشاد والدعوة 
.٠١٤١٧عام الأور الطبعة عبدالله، محمد عبدالله للدكتور: الإسلام، في الحسة ولاية -  ٤٨٣
دار، ٠١٤٢٠م الأور الطبعة أنور، محمد لماقفل الإسلامي، الفقه في المرأة ولاية -  ٤٨٤

.يلشسية 
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-إاوو>ووس يهرس ب

.مأالموضوعات فهرس  ٠٥٠٩؛

الصفحةالموصؤع 

هاك|ة 

٧ت الموصؤع أهمية 
٧الخرصؤع اختيار أسباب 
٨الموضوع: أهداف 

٨الابم: الدراسات 

الممهد

١٥دوامتها وطرقة النوازل حممه الأول؛ الحث 
١٠الازلة تعرف الأول: اسب 
١٠لغة اJازلة تعريف أولا: 
١٠اصْللاحأ النازلة تعريف ثانيا؛ 

١٦النوازل ًور اكالي: الطف 
١٨الوازل دراسة >يةة الثالث: اسب 
٢٣الدعرة حميمة يان الثاني: الحث 
٢٣الدعرة تعرف الأول: اسب 
٢٤رأنواعيا الدخموة اكاني: اسب 
٢٦والجهاد ال-ءوة الثالث: اسب 
٢٨وانماءٍة الدعرة حدود الثالث: الحث 
٣٤با-دالءات الراد ارابع: الحث 
٣٤الجاليات تعرف الأول: اسب 
٣٤اللمة ز الجاuت أولا: 
٣٠الاصطلاح ر الجابت ثان;ا:

٣٠أمم اس': اسب 
٣٦و)الأئبت( )١^١٧^ مصطلح ين الفرق اكالث: اسب 
٣٧للدعوق اضاوية الكاتب عن ثاريخة تذة الخاص: الحث 
٣٧اكحاونية الكاتب تعريف الأول: اسب 
٣٧المكاتب اسى الثاني: اظب 
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،اث

٩٥تعالى؛ الله توفيق بعد تحقق سوف فإنها والتخطيط للتطوير المكاتب باستعمال ؛ فواثدهما 
٩٦واكخطيط ليطوير الشرعي التاصيل أولا: 

٩٩استعمالهما حكم 
١٠٣والتخطيط التطوير برامج عر الصرف حكم 

١٠٠.....الكب. ر والعاملين الإدارة مجلس لأعضاء القيمة الهدوا الرابعة: الخالة 
١٠٥الخالة صررة ت أولا 

١٠٠الخالة حكم 
١ ٠٨, . . . ٠ . . . العاملين. أو الإدارة مجلس أعفاء لأحد المكتب إقراض الخامة: الخالة 

١٠٨المسالة صورة أولا: 
١٠٨الخالة حكم ءاتا: 

١١٢ال5اتب بأنفلمة المعلقة الوازل اكاتي: اسب 
١١٣مكتب لكل للدعوْ جغر١فى نهناق تحديد الأور: المسالة 

١١٣الخالة صورة أولا: 
١١٣الخالة تكييف ءاتا: 

١١٤الجنرافي النطاق حكم ت ثالثا 
١١٥........الاجتهادية, الخاتل في رأيها بتقليد للمكاتب الوزارة إلزام الثانية: الخالة 

١١٥الخالة؛ صورة 
١١٥الخالة: تكييف 

١١٥الخالة: حكم 
١٢١للمكتب تايعة نائية دعوية لجان فتع الثالثة: الخالة 

١٢٣اللجان فح حكم الأول: الأم 
١١٠١٠المائة الدعوية اللجان في المرأ؛ عمل ضوابط الماني; الأم 
١٦٢٥اللجان هده •ع المعامل طويقة المالث: الأم 

١١٢١^غيره ح الدعوْ مكتب. تعاون الرابعة: المسالة 
١٤٥...............الأخرى. والجهات الدعوة مكتب بض الشراكة ة: الخامالمسالة 

١٠٠الاجتماعية. والخوولية ١نمءو٥ مكاتب المادمة: الخالة 
١٠٩عنده الخاصل العجز ك الكتب امتدانة المابعة: الخمألة 
١٦٠. .............الموعوق. لمكاتب القيمة الث،ركات وعروصر ايا JU٠المامنة: المسألة 
١٦٣للمكتب ال١لي يالخانب اسمة اكوازل اكالي: الحث 

١٦٣الممهيد 
١٦٠الأسمال بجمع الختعلقة الموازل الأول: ايلف 
١٦٥تمهيد 

١٦٨. ........٠ ٠ . .٠ . ..٠ بجمعها. يقوم لخن التبرعات من نسبة  frLiapJالأور: الخالة 







٤٠٧التدرج تعريف أولا 
٤٠٨الدرج أنو١٤ : ثاتا

٤١٨الدرج صوابط 'الثا: 
٤٢١المحرمات من يتخلص من لكل جوائز وضع المادس؛ الهللب 
٤٢٠كافنا كان إذا بالمدعو اسمة الوازل القاني: الحث 

٤٢٠آلكاغر حقوق من أولا: 
٤٢٦الكافر مع العامل ثاتا: 
٤٢٧لدعوتهم. البادرة وجوب ئالثا: 

٤٢٧الكافر عر الخجة إفامان رانا: 
•ذلك لغير أو الحفل يوم لأجل أو لغته ينقم داعية وجود لعدم إسلامه تأجيل الأول: المْللب 

٤٣٠

٤٣٠رمضان في الخلمين .ع الكافر إيلمار القاني: الطلب 
٤٣٨. .........الصف. في معهم وقيامه الملمين، مع المسلم غير محلاه الثالث،: الْلدأا 
٤٤٣مكفوله الكفيل دعوة الرا!عت الْللس< 
٤٤٤. ...ب........ا.....،...........للإسلام يحكفوله الكفيل دعوة حكم أولا; 
٤٤٤المكفول إر للوصول الدعاة تمكين حكم ثاتا: 

٤٤٦. ......................القرآن. ترجمة من نخة الكافر إععلماء الخاص: المهللس، 

الرابعاصل 
أعوةالادوسائل ق النوازل 

٤٠٤الدءوية ;الوسائل الراد أولا: 
٤٥٥وأولوياتها الدعوة أصول ثانثا: 
٤٥٦الدعوة ووّائل أماليس، مصائر تالئا: 

٤٥٧الدعرة وسائل اتخاذ حكم رابعا: 
٤٥٨توفيقية؟ الد.ءوة وصائل هل خاحا: 
٤٦٤الدعوة وسائل محرايعل سائسا: 
٤٦٨الدعوية الرسائل نجديان. سابعا: 
٤٧١بالرف الدعوة الأول: المعثؤ 

٤٧١غهد 
٤٧١فيه الر تعريف أولا: 

٤٧١للترفيه الشرعي اكأصيل : ثاثا
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٤٧٤وجوابه اءتراض :'الأا
٤٧٤الترفيه إباحة ومحل ثر ت رائعا 

٤٧٦الدعوْ- ني اكرفته اسال الأول: الطلب 
٤٨٤. ............الدعوية. المنشورات في الأرواح ذوات صور استعمال القاني: الطلب 
٤٨٤المموير ايية أولا: 
٤٨٤الدعوية المنشورات في الصور استعمال حكم ثانيا؛ 
٤٩١الماجد في المنشورات ظء إدخال حكم ثالثا: 

١٤٩٣ ١ ١ . . ١ . . ١ . ١ . . ١ . . ١ ٠ ٠قروءة, أو موعة ممواد على مسابقات وصح الثالث: الهللب 
٠٠٦ء ٠ . ٠ ٠ . ء . الأطفال. لدعوة !□لغن عر المحرمة الوسائل استخدام حكم الرابع: الطلب 
٥١٥بالمميل الدجوة الخاص: الطلب 
٥١٥باكثيل ١□,،^ أولا: 
٥١٥الل.ءوه وسائل من كوسيلة اكمثيل استخدام حكم ثانيا: 
٥٢٦اكثيل ضوابمل ثالثا: 

٥٢٧الخامة الخلان الثاني: الحث 
٥٢٧المألة صورة أولا: 

٥٢٧ثاإثا:حكمذلك 
٥٣٦الدعوة زكن الثالث: الحث 

٥٣٦تمهد 
٥٣٨واللوحان. الشاىت تعليق أو المهاجد في للمحاضرات اكلفزيوني الث الأول: الطف 
٥٤٦المقل المصلى القاني: الطف 
٥٥١والخّبات الحفلات فى الدعوية الماركة الثالث: الطلب 
٥٥٩يانربية اكاطسن لغر الخلة الراح: الحث 

٥٦٢. ............................الأخرى. للنات الخطة ترجمة الأول: ض
٥٦٨. ...الأئجم عليها يغلب الخي الشركات مصلان في المربية بغير الخطة الثاني: الطلب 
٥٧٢الدعوية للمشارح والإعلان اادءاية الخاص: الحث 

٥٧٢ممهد 

٥٧٤انمءو؛ة للمشارع بالمريق الراد الأول: الطلب 
٥٧٤الإعلان تعريف أولا: 
٥٧٤الد>ة تعريف ثاتا: 
٥٧٥الفروقات 'الثا: 

٥٧٧الدعوة مكاتب سارح والإعلان الدعاية حكم الثاني: الطلب 
٥٧٧. ..........................الأصل. حيث من رالاعلأن ١^^; حكم أولا: 
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٥٧٧الدعرة لمثاريع الاعلأن يء: 
٥٨٢والاعادنات لكوض الخرف حكم الثاك: الطلب 

٥٨٢الخامة اكرuت أ- 
٥٨٢.' o\S\ذز من ب— 

٥٨٣الدعوْ في والاعلأن اللءاJة مجالات الواح: الطلب 
٥٨٥الماجد ؛ي الأعلاف الخاص: الطلب 
٥٨٧الدعوْ- لمكاتب والاعادن الو>ُة صوابمل المادس: الطيب، 
٥٨٨الخاتمة 

٥٩٢اكوصات> 
٥٩٥اليفمات 
٦١٩المحهاوس 

٦٢٠والراجع الخمائر فهرس ت أولا 
٦٤٩الموصوعات فهرس ثانيا: 

مؤقآ— ؤهلأي 




