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 تكدٖي
م

،مواظصـــوةمواظلــوممسؾـــكممايؿــهللمٓم بماظعــاٌ ممم

خامتمأغؾقائفمو دؾفمدقهللغامحمؿهللمبـمسؾهللمآم،موسؾـكملظـفممم

موصقؾفموعـمتؾعمػهللاهمإزنمؼقمماظهللؼـ.

موبعهللم:

صإنماإلدـوممطؾـفمضـائؿمسؾـكماظؿقلـعمو صـعمايـرجم،مممممممم

ؼظنرؽنؼهللظنماظّؾفظنمِبُؽؿظنماْظقظنلعنرطنموطناَلمؼظنرؽنؼـهللظنمممحقثمؼؼقلمايؼمدؾقاغف:"

ــرطنم ــقعنُؽؿعنمِصــلممملمدــؾقاغف:م""م،موؼؼــقِبُؽــؿظنماْظعظنلعن وطنعطنــامجطنعطنــؾطنمسطنَؾ

عنمحطنرطنجؾنمعِِ ؽنمِع "م،موحقثمؼؼقلمغؾقــاممؾََّةمَأِبقُؽؿعنمإؽنبعنرطناِػقؿطنماظهللِّؼ

ــؾؿ مم ــفمود ــا ؿنممم:م"مم)صــؾكمآمسؾق عـنمؼظن طن ــ ــرػنم،موطنَظ طـنمؼظنلعن ــهللِّؼ إؽننؿنماظ

طنمَأحطنهللػنمإؽنظَّامَشَؾؾطنفظنم،مَصلطنـهللِّ ظنواموطنَضـا ؽنبظنقاموطنَأبعنِ ـرظنواموطنادعنـؿطنعِمممم قظـنقاماظهللِّؼ

طـنماظهللـنْظفطنـةِمم ،موؼؼقظـقنم:ماظػؼـفممم " ِباْظغطنهللعنوطنِةموطناظرؿنوعنحطنِةموطنذطنلعنٍءمِعـ

 خصةمعـمثؼةم،مواظػؼفمسـهللمأػؾماظعؾؿمػقماظؿقلعمبـهللظقؾ،مم
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وٕمؼؼؾمأحهللمعـمأػؾماظعؾؿمإنماظػؼفمػقماظؿ هلل م،محقـثمم

ــفممؼؼــقلمايــؼمدــؾقاغفمسؾــكمظم ــام)صــؾكمآمسؾق لــانمغؾقـ

ــؾؿ م:م ــَ ظُمم"مود ــامَأدعن ــؾعنمعطن طنمممممُض ــامِعــ ــامَأغطن ــرؾنموطنعطن عـنمَأجعن ــ ــِفمِع ُؽؿعنمسطنَؾقعن

ــؿطنَؽؾيِػ طن ــؾؿ مممماْظؿظنـ ــفمودـ ــؾكمآمسؾقـ ــام)صـ ــقلمغؾقــ مممممممممممم:م"،موؼؼـ

سطنَؾقعنؽمِباظرِّْصؼؽنم،مَصإؽننؿنماظرِّْصؼطنمَظامؼطنُؽقنظنمِصـلمذطنـلعنٍءمإؽنظَّـامنطناغطنـفظنم،مممممم"

عنمذطنلعنٍءمإؽنظَّامذطناغطنفظن ِؾـلـنم)صـؾكمآمممعطنامخظنقِّرطنماظؿنم"،مو"موطنَظامؼظنعنزطنعظنمِع

ؽنمإؽنالَّماخعنؿطنا طنمَأؼعنلطنرطنػظنؿطنامعطنامَظؿعنمؼطنـْ ثطنؿعنمَصـإؽناطناممم طنمَأععنرطنؼعن سؾقفمودؾؿ مبطنقعن

م".َطانطنماإلؽنثعنؿظنمَطانطنمَأبعنعطنهللطنػظنؿطنامِععنفظنم

ــعمممممم ــكماظؿقلــعمو ص ــامسؾ ــفمضائؿغن ــانماإلدــوممطؾ وإاامط

ايرجمصإنمػذاماظؿقلعمضنمايـجمأوزنموأظـزمم،مصؿـامؼلـرممممم

آمسؾقــفمودــؾؿ مضنمذــلءمأطـــرمعـــمتقلــعهممغؾقـــام)صــؾكم

ــفماٌ ــفق ةم:ممم ممممممممسؾــكمحفــاجمبقــتمآمســزموجــؾمضنمضقظؿ

"ماصعؾموالمحرج"م،موإاامطانمػذاماظؿقلعمععمعامطانمسؾقفم
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ــعمممم ــاتماظؿقلـ ــاظؽؿم قجؾـ ــامبـ ــذاكمصؿـ ــقجملغـ ــهلل مايفـ مممممممممسـ

مضنمنعــامػذام؟

شعمأنماظؿقلعماظذيمغلعكمإظقفمػقماظؿقلعماٌـضؾطممممممممم

ابطماظ رعم،ماٌؼرونم هللىماظؼهلل ةمواالدـؿطاسةم،مإاممبضق

ؼـؾغــلمأنمذنـــرتماٌلـــؿطقعمسؾــكمأ اءماظعؾـــا ةمسؾـــكممم

ــكممممم ــؼمظصــاحؾفمأسؾ ــذيمذنؼ ــامامطؿــؾموامصضــؾماظ وجفف

  جاتماظػضؾمواظـقابم،مو امالمؼصـؾمإزنمحـهللماظؿفـاونمممم

اظـــذيمؼظنػـــراماظعؾـــا ةمعــــمعضـــاعقـفاماظؿعؾهللؼـــةمامصـــقؾةمم

ػؿــةماإلغلــانمضنمتؿؾــعمطــؾمماظلــاعقةم،موثقــثمالمتـقصــر

ــانمواظقاجؾــــاتموسؾــــكمطــــؾممم اظــــرخصمضنمطــــؾمام طــ

اٌــذاػبم،مإ ــامؼ خــذمعـــماظــرخصمعــامؼؼؿضــقفمواجــبممم

ماظقضتموزروفمأ اءماظ ععةموعقجؾاتماظؿقلع.

موإغـامإامغعرضمضنمػذاماٌؤظَّػماظؽـعمعـمجقاغبممممممممممم
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اظؿقلعمصإ ـامغعرهـفامظق خـذماجؿـاجمعـفـامباظؼـهلل ماظـذيمممممممم

ذػبمسـفماٌ ؼةمشعماجؿؿؾةم،مورنػـػمســمأصـقابممممؼظن

امسذا ماٌ ؼةماظيتمالمتظنقؿؿؾمضنمهقءمعامدنقـزهماظ ـرعممم

ايـقػمعـمأوجفماظؿقلـعم،موظققـرتماظعؾؿـاءممواٌػؿـقنممممم

سؾكماظؿقلعمسؾكماظـاسم،موظق خـذماظــاسمأغػلـفؿمبـاظرصؼممممم

مواظقلرمواظؾ موظؽـم ونمإصراطمأومتػرؼط.

لمأنمعاماظنطرمػـامػـقمايـؼمواظصـقابموعـاممممموالمغهللسممممممممممم

دقاهمأومسهللاهمػقماًط م،مبؾمػقماجؿفا مخنؾـةمعــمأػـؾمممم

ــؼمعؼاصــهللمممممم ــكمهؼق ــؿماٌؿكصصــ مضصــهللماظعؿــؾمسؾ اظعؾ

اظ رعمايـقػمضنماظؿقلعمو صـعمايـرجم،معــمشـعمإغؽـا مممممم

سؾكماٌكؿؾػمضنماظرأيمصقؿـامؼؼؾـؾماًـوفم،مصاظؼاسـهللةممممم

سؾفم،مإ امؼـؽـرمسؾـكمعــممممأنماٌكؿؾػمصقفمالمؼـؽرمسؾكمصا

ؼػعؾماجملؿعمسؾكمترطفمأومؼرتكماجملؿـعمسؾـكموجقبـفم،مممم
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وايجمؼؼؿضلماظؾعهللمســماظؾغـقمواىـهلللم،مصفـذامعـاموصؼــاممممممم

آمإظقفمعـم أيمواجؿفا م،موظمخرؼـمل اؤػؿماظيتمتؼـهلل مم

موهرتمم.

 وآمعـمو اءمماظؼصهللم،موػقمحلؾـاموغعؿماظقطقؾم،،،

 
م

م

مم

 
 
 

 أ.د/ حممذ خمتبر مجعت مربوك
 عضى جممع البحىث اإلسالميتم-وزير األوقبف 

 رئيس اجمللس األعلى للشئىن اإلسالميت
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 وكدوٛ
 

 بماظعـــاٌ م،مذـــرعماظـــهللؼـمػهللاؼـــةمممممايؿـــهللمٓ

ــائع  حـــووةماظطاســـةمواظـــقؼ ،مممظؾؿـــؤعـ م،موأاالماظطـ

واظصوةمواظلوممسؾـكمإعـامماٌـؿؼ م،موػـا يماظعـاٌ ،مممممم

ماظذيمبقؿنـمععإماظهللؼـ،موػهللاغامإزنماظصراطماٌلؿؼقؿ.

موبعهللم:

صإنمصرؼضةمايجم طــمعــمأ طـانماإلدـوم،مؼؾؿؼـلمممممم

أصــػكماظعوضــاتموأغؼاػــا،ممصقــفماٌلــؾؿقنمطــؾمســاممسؾــك

وأبفاػــا;مظق ــفهللوامعـــاصعمكــؿموؼــذطروامادــؿمآمضنمأؼــامم

ععؾقعاتم،مسؾكمأطرممبؼعةمذرؿنصفامآمباظؽعؾـة،مؼـ تقنمعــمممم

ــفماظلــوم م:ممم ــراػقؿم)سؾق ممممممممطــؾمصــجمسؿقــؼ،معؾــؾ م ســقةمإب

بؿنطنــامإؽنغِّــلمَأدعنــَؽـتظنمِعـــماظن ِّؼؿنِؿــلمِبــقطناٍ مَشقعنــرؽنمِايمنطن عنعؾنمِســـهللطنم طن"م
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طنمممممبطن ــ ــهللطنًةمعِّ ــؾعنمَأْصِؽ ــوَةمَصاجعنعطن ــقْاماظصؿن ــامِظقظنِؼقؿظن ــرؿنمؽنم طنبؿنطن ــَؽماْظؿظنقطن قعنِؿ

طنماظؿنؿطنــــرطناِتمَظعطنؾَّفظنــــؿعنم مماظؿنــــاسؽنمتطنفعنــــقؽنيمإؽنَظــــقعنفؽنؿعنموطنا عننظنْضفظنــــؿمعِّــــ

"ؼطن عنُؽرظنونطن
 1)م

م.

ــا مإزنمخــاظؼفؿم،م ونممممممممم ــا ةمؼؿؼــربمبفــاماظعؾ وايــجمسؾ

،موتظنزطنطَّـــكم صــثموالمصلــقلموالمجــهللالم،مصؿصــػقماظـػــقسممممم

ــةم شــؿماخــؿوفمممم اظؼؾــقبم،موتؾؿؼــلمسؾــكماٌــق ةمواجؾ

مامضطا م.مماظهللؼا ،موتؾاسهللم

دزاضججٛ  : احلججر ٔفكججْ التٗطججري موإنمػــذاماظؾقــثم)ممممممم

  ٛ  مؼـهللو مضنمغطـالممممفكّٗٛ يف ضٕء املطجتذدات العصجسٖ

عـادؽمايجموأدرا هم،موأػهللاصفم،موسظؿةمذعائرهموتقلـعمم

 م،مصـهللؼــامم دقظفم)مأ ائفمظؾقفقج،موصؼمطؿابمآمودـة

ــعمايــرجموســهللمممممم ــهللأماظؿقلــعمو ص ــكمعؾ ــقممسؾ ــػمؼؼ ايـق

                                                           

 .37إبراػقؿم:مم 1)
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ــذامضــقلماٌــقزنم)ســزموجــؾ م:مممممم ــؼة،موسؿــهللتـامضنمػ مممممممماٌ 

"ؼظنرؽنؼــهللظنماظؾَّــفظنمِبُؽــؿظنماْظقظنلعنــرطنموطناَلمؼظنرؽنؼــهللظنمِبُؽــؿظنماْظعظنلعنــرطنممم"
 1)م

وإجابــةمم،

اْصعطنـؾعنموطنَظـاممم مضنماظؿؼهللؼؿمضنمايجمواظؿـ خعم:م)م)ماظردقل

م .محطنرطنجطن

مم

وطػكماياجمذرًصاموتقصقًؼـامعــماٌـقزنم)سـزموجـؾ مأنمممممممممم

أػؾفموورـفموعاظـفم،مودـاصرمدـػرغناممممضصهللماظؾقتمايراممتا ًطام

بقجـــــهللاغفموطـــؾممم-تعــــازنم- وحقفنـــا،معؿقجفغنـــامإزنمآمم

حقادــفم،م ــامؼؿطؾـــبمجفــهللماظعؾؿـــاءمضنمبقــانمأحؽـــامممممم

اظػرؼضةم،موعامؼظنلؿفهللمعـمضضـاؼامتؿعؾـؼمبـايجمسؾـكمأ ضممممم

ضــعم،مصاٌلــؾؿقنماظقــقممضنمحاجــةمعؾقــةمإزنم زؼــؼماظقا

حفابماىفؾمباظهللؼـماظقدطلماٌعؿهلللم،مواظؽ ػمســمم

ــفمصــاًيامظؽــؾمنعــانموعؽــان،مممم ــةماظــيتمجعؾؿ طـــقنهماظـؿقـ

                                                           

 .185اظؾؼرةم:م م1)
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ــقضمأومممم ــةماٌلــؿفهللاتم ونمسنــق مبغ وؼؿـادــبمعــعمطاص

ممإصراطمأومتػرؼط.م

 ٔاهلل املٕفل ،،
 

 أ.د/ أضاوٛ ذلىد العبد                  
 عضٕ دلمظ الٍٕاب ٔزئٗظ جلٍٛ الػئُٕ

 زئٗظ داوعٛ األشِس األضبل -الدٍٖٗٛ ٔاألٔقاف 
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 متّٗد
 دلٗن وٕدص بأعىاه احلر

 
 بأعىاه احلر  : كٗاًأوٕز جيب وساعاتّا قبن ال

ٓممصعــمأ ا مايــجمممممممممممم  م-تعــازنم-عؾقـفمأنمؼؾــهللأمباظؿقبـةمإزنما

،موأنمؼؾـا  مإزنمم امسلـكمأنمؼؽـقنمضـهللموضـعمصقـفمعــماظـذغقبمممممممم

،موأنمؼؤ يمعامسؾقـفمعــماظـهللؼقنمممممرؾبماظصػحم ـمأداءمإظقفؿ

اظيتمتلؿقؼمحااًلمضنماعؿفمظؾعؾا ،موأنمؼؿـزو مبػؼـفمايـجم;ممنمممم

اٌلؾؿماظعا يمإااموجبمسؾقفمأعرمأصؾحماظعؾؿمب حؽاعفمواجؾغنـام،مم

بؾمػقمواجبموذرطمظصقةماظعؾـا ة;ممنمآمالمذنـبمأنمؼعؾـهللمممم

وعـامذـرسفمؼـؿع ماظعؾـؿمبـف،موسؾقـفمأنمؼلـ لمأػـؾمممممممممإالم امذرسفم،م

اظعؾــؿماٌؿكصصــ م،ماظــذؼـمتؿــقاصرمصــقفؿمعؾؽــةماظػفــؿماٌعاصــرمم

مظألحؽامماظ رسقةموتطؾقؼمأ ظةماظؿ رؼعمسؾكمحنقمصققح.

م  تتمخص أعىاه احلر باختصاز فٗىا ٖم٘:

تؾهللأمأسؿالمايجمباظـقةم،موػلماظؼصـهللماٌكصـقتمم اءممم:مأوالً 

سؿرًةم،مأومحففناموسؿرةمععغنا.مثـؿمبعـهللماظـقـةمؼرتـهلليمممممماظـلؽمحففنامأو
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عوبسماإلحـرامماٌؽقغـةمعــمضطعـؿ معــمضؿـابمؼلـؿقبمأنمممممممم

ــقضطنم ــقنمأب ــؾمأومممممؼؽ ـــةمأنمؼغؿل ـــماظل ــر اء،موع ــاماإلنا مواظ ،مػؿ

إلحـرامم،ممالؿقبمأنمؼصـؾلم طعـؿ مدــةمممموؼ،مؼؿقه مضؾؾمظؾلفؿام

ـمممممممم مثؿمذنهلل معؼصـهللهمســهللماٌقؼـاتماظـذيمهـرمبـف،موإاامطـانم ـ

دقـزظقنمجبهللةم;مصإغفمدنقنمأنمذنرممعـفامإاامٕمؼؽــمضـهللمأحـرممممم

ضؾؾـفام،موســهللماٌقؼـاتمتؾـهللأماظؿؾؾقـة،موؼلـؿؿرمايـاجمصقفـامضـهلل معــامممممممممم

مؼلؿطقعمحؿكمصؾاحمؼقمماظـقر.مم

م

ااب 
ً
ــهللماظـــقعممممم:ثبني اظـقــةمضنمايــجمدنــبمأنمتؿقجــفمإزنمههللؼ

اظذيمرنؿا هماياجمعـمأغقاعماإلحرامم،محقثمؼؿــقعماإلحـرامممم

ممثوثةمأغقاع:إزن

مإصرا م:موػقمأنمؼـقىمايجموحهلله.  1)

  ؿعم:موػقمأنمؼـقيماظعؿرةمعؿؿؿعغنامبفامإزنمايج.  2)
ضرانم:موػـقمأنمدنؿـعمبـ مأسؿـالمايـجمواظعؿـرةمضنممممممم  3)

إحــراممواحــهللم،مثقــثمالمؼؿقؾــؾمعـــمإحراعــفمإالمبعــهللمممم
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أسؿالماظعؿرةموايجمععغنامواظؽمبـ نمؼـذبحمػـهللؼغنا،موإنمممم

ثوثةمأؼـاممضنمايـجم،مودـؾعةممممٕمؼلؿطعمصعؾقفمأنمؼصقمم

 سـهللعامؼعق مإزنمبؾهللهم.
واياظؿانماظـاغقـةمواظـاظــةم)ماظؿؿؿـعمواظؼـرانم متلـؿقجؾانممممممممممممم

عزؼهللمذؽرمٓمـــــمسزموجؾمــــــماظـذيمعؽَّــمايـاجممعــمأ اءمممممم

مغلؽ مضنمدػرةمواحهللةموطؿبمظفمثقابفؿامععغنام.

ب 
ً
مإااموصؾمإزنمعؽةمووضـعمغظـرهمسؾـكماظؾقـتمايـراممممممم:ثبلث

صؾقلـؿؼؾؾفمبــاظؿؽؾعمواظؿؾؾقــةمواظــهللساءموؼــهللسقمباظــهللساءماٌــ ثق مم

ــرؽنؼًػامممموػــق:م) م)ســـم دــقلمآم ــذطناماْظؾطنقعنــتطنمتطن عن اظؾــفظنؿؿنمنؽن عنمػطن

ــام،ممم ــرطنهظنمتطنْؽرؽنهغنـ ــفظنم،مَأوؽنماسعنؿطنؿطنـ عنمحطنفؿنـ ــ ــًةم،موطننؽن عنمعطنـ ــام،موطنعطنفطنابطنـ وطنتطنععنِظقؿغنـ

 موطنتطن عنرؽنؼًػام،موطنتطنععنِظقؿغناموطنِبرفنا
 1)م

م.مممم

م

 
 

                                                           

 [.م118/م5]مظؾؾقفؼلماظلــماظؽربىم 1)
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بر
ً
م:مٖبدأ احلاز بأٔه أعىاه الٍطك الرٙ ٌٕآ:ممابع

 مصإنمغقىمحففنامعػر غنامرـافمرـقافماظؼـهللومم،مثـؿمؼلـؿؿرممممممم1)م

سؾكمإحراعفمإزنمأنمؼـؿفلمعــمأسؿـالمؼـقمماظـقـرموؼطـقفمممممم

مباظؾقتمرقافماظرطـمثؿمؼؿقؾؾمعـمإحراعفم.

ــالماظعؿــرةم،موػــلماظطــقافممممم2)م ــامأ ىمأصع ــقىم ؿعغن  موإنمغ

،مثـؿمؼؿقؾـؾمعــمإحراعـفموذنـؾممممممموماظؿؼصعواظلعلموايؾؼمأ

ظفمطـؾمذـلءمحؿـكمذنـرممبـايجمضنمؼـقمماظــاعـمعــمايممممممممم

مايفةم)مؼقمماظرتوؼةم م،مثؿمهضلمإزنمعـك.

موظفمأنمؼؾقتمبفامإاامطانمضا  غنامبهللونمع ؼةم.م-أم

ــقممممممممم-ب ــهللمذــرولم ــسماظق ــامالمرنــرجمإالمبع ــاتمبف ــإنمب ص

وصًؼـامظؾؿـظـقؿمممماظؿادعم،مأومأنمؼؿففمععمامصقاجماٌصاحؾةمظـفم

اٌعؿقلمبفمضنمتػقؼجمايفاجمإزنمعـكمؼـقمماظرتوؼـةم،موظـفمممم

أنمؼؿقجــفمعؾاذــرةمإزنمسرصــاتمابؿــهللاءمعـــمظقؾــةماظـــاعـمعـــم

ايمايفــةم،موإاامبـــاتمضنمعــــكمؼؿقجــفمإظقفـــامزفـــرمؼـــقمممم

اظؿادعموؼلؿؿرمواضًػامسؾكمسرصـاتمؼصـؾلموؼـهللسقم بـفماؾصغنـامممممم



 لمجلس األعلى للشئون اإلسالميةا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عهللمعغربمؼقممسرصـةممضنماظهللساءمواظعؾا ة،محؿكمعقسهللماظـػرةمب

وصًؼامٌـامػـقمععؿـقلمبـفم،مثـؿمؼؽؿـؾمبؼقـةمأسؿـالمايـجمضنمممممممممم

عز ظػةموعـكموعؽةمإزنمأنمؼـؿفلمعـم عـلماىؿـا موتـؿفـلمممم

مأؼامماظؿ رؼؼ.

 موإنمغقىمضراغغنامرافمرـقافماظؼـهللومم،مصـإنمدـعكمبعـهللهممممممم3)م

ب ماظصػامواٌروةمؼؽقنمدـعقفمظؾقـجمواظعؿـرةمععغنـا،مودنزئـفمممممم

لمبعــهللمرــقافماظــرطـم،موإنمٕمؼؼــهللممػــذاماظلــعلمســـماظلــع

ــؿمممم ــفمذـــلءم،مثـ ــةموالمؼؾزعـ اظلـــعلمأ اهمبعـــهللمرـــقافماإلصاهـ

أسؿــالمايــجم ونمأنمرنؾــعمإحراعــف،موؼػعــؾمعــامممؾؼلــؿؽؿ

ــةم،ممممم ــقمماظرتوؼ ــهللاءمعـــمؼ ــعمابؿ ــر مواٌؿؿؿ ــفمايــاجماٌػ ؼػعؾ

حقثمؼؿففمسنقعمايفقجمععماخؿوفمإحراعفؿمإزنمعــكمم

مضنمررؼؼفؿمإزنمسرصاتم.مم

ب
ً
ؼؿففمايفقجمبعهللمغػرةمسرصةمإزنمعز ظػة،موســهللعامم:ممخبمس

ــربمممممم ــامايفــقجمذنطــقنم حــاكؿموؼصــؾقنماٌغ ؼصــؾمإظقف

واظع ــاءمسنعغنــاموضصــرغنام،موظؾقــاجمأنمؼؾقــتمبفــامحؿــكمت ــرلممم
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 سمؼـقمماظـقـرمإاامضـهلل مسؾـكماظـؽم ونمع ـؼةموٕمؼؽــمممممممم

عـماويمامسذا م،مثؿمؼؿقركمعـمعز ظػةمبعهللمعـؿصػماظؾقـؾمم

عــامبــ ماٌغــربمواظػفــرم،موعـــممممممثلــابمدــاساتماظقضــتمم

ٌــمٕمؼؼـهلل مممعـؿصػمظقـؾمعز ظػـةمتؾـهللأمأسؿـالمؼـقمماظـقـرممممممم

سؾــكماٌؾقــتمبفــام،معــعماظرتخــقصمضنمتؼــهللؼؿمبعضــفامسؾــكمممم

بعـضموصًؼــامٌــامؼؿقلــرمظؾقــاجموضهلل تــفمسؾــكمأ اءماظـلــؽمضنمم

م.ماظزحاممأومسهللعف

وظفمأنمؼؾهللأمتؾؽمامسؿالمبطقافماظرطـمبعهللمعـؿصػمظقؾـةممممم

ذنؾـؼمأومؼؼصـرم،موػــامرنؾـعمعوبـسماإلحـرامممممممممؼقمماظـقرمثؿ

وؼؿقؾؾماظؿقؾؾمامصغرماظذيمؼؾاحمبفمطؾمذلءمإالماظـلـاءم،مم

وؼؿؿماظؿقؾؾمامطربمبرعلمسنرةماظعؼؾةم،موظفمأنمؼلرتؼحمبعـهللمم

ماظطقافموؼذػبمإزنمعـكمظقؤ يمباضلمأسؿالمؼقمماظـقر.

 

ب 
ً
ضنمأؼامماظؿ رؼؼمسؾقفمأنمؼؾؼـكمضنمعــكم،مصـإنمٕممممم:سبدس

قلرمظفماظؽمصؾفمأنمؼؼقؿمضنمأيمعؽانمؼؿقلرمظفمضرؼؾغنـامعـفـا،مممؼؿ
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وظـفمأنمؼقطــؾمشــعهمضنماظرعــلمإاامسفــزمســـمأ ائــفمبـػلــفم،مم

طؿامأنمظفمأنمدنؿعماظرعلمطؾفمضنمؼقممواحهللمتػا ؼغنامظؾزحامم

،مأومعراصؼــةماظػــقجماظــذيمضــهللمممععــفم.موعـــممأومتعفـقًوممظؾلــػرم

صعؾقــفمأنممضــهلل مسؾــكماٌؾقــتم ـــكمعـــمشــعمســـتمأومع ــؼةم

،مطؿامأنمسؾقفمأنمؼؤ يمعـادؽمؼقمماظـقرمبـػلـفم،مممؼؾقتمبفا

مععماظؿزامماظرصؼموسهللممعزاشنةمايفقج.

 

ب 
ً
ــفمأنممممم:سااببع ــا  معؽــةمصقلــؿقبمظ إاامأ ا مايــاجمأنمؼغ

ؼطـــقفمرـــقافماظـــق اعمإنمادـــؿطاع،مممصـــإنمطـــانماظؾقـــتمم

 امؼػؼهللهماظؼهلل ةمسؾكماظؼقاممبـفمالمؼـؿع ممممعز شًنامباظطائػ 

فم;ممغفمشـعمعلـؿطقعم،مودنـقنمظـفمهلـؾغنامظـذظؽمأنمؼـقؼـفممممممممسؾق

مععمرقافماإلصاهةمأوماظرطـم،مودنزئفماظؽمعـمشعمإثؿم.

م

ااب 
ً
:مإاامذــؽمايــاجمضنمذــلءم ــامؼػعؾــفمعـــمأسؿــالمثبمن

ايج،مصـإنمرـرأمسؾقـفماظ ـؽمبعـهللماغؿفـاءماظؼقـاممبـفمصؾقطـرحمممممممممم

،موإنمرـرأمسؾقــفماظ ــؽممماظ ـؽموتؽــقنماعؿــفمبرؼؽـةمأعــامم بــفمم
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ـاءمأ اءماظـلؽمؼؾينمسؾكمامضؾ;ممغفماٌؿـقؼـمضنمحؼـفم،مممأث

مواظؽمضنماظطقافمواظلعلمو علماىؿراتم.م

ب 
ً
تلــؿؿرمأؼــامماظـقــرمؼــقع مٌـــمأ ا مأنمؼؿعفــؾم،ممم:تبسااع

وثوثــةمٌـــمؼرؼــهللمأنمؼؿــ خرم،موؼؽــقنمظؾقــاجمبعــهللماظــؽمأنمم

ــ خعمبعــهللممممم ؼؾؼــكم ؽــةمحؿــكمؼلــاصرمإزنمبؾــهللهموالمؼضــرهماظؿ

ام اممٕمؼــقماإلضاعـةمضنمعؽـةماٌؽرعـةم،مأومممممرقافماظق اعمعـم

 مواظؿ ـرفممأنممؼلاصرمإزنماٌهللؼـةم;مظزؼـا ةمعلـفهللماظــ م)ممم

مباظلوممسؾكم دقلمآمسؾقفمأصضؾماظصوةمواظلوم.

م

م

م
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 املطألٛ األٔىل
 دٕاش اإلسساً وَ ددٚ

م

ــةمممم ــتماٌؽاغقـ ــكمأنماٌقاضقـ ــامسؾـ ــاءمسنقعغنـ ــؼماظػؼفـ اتػـ

 م،مموعـماٌعؾقممأنماظـ ممم)ظإلحراممضهللمحهللؼن ػام دقلمآ

 مٕمذنـهلل معقاضقــتمعؽاغقـةمإالمظؾؼــا ع مســمررؼــؼماظــربمممم)

ــة،موػــلم:ماظ ــؿالممممم ــةماظـوث ــرةماظعربق عـــمأرــرافمذــؾفماىزؼ

مواىـقبمواظ رل،موػذهماٌقاضقتمػلم:م

مػؾماٌهللؼـةموٌــمأتـكمسؾقفـاممممم–لبا مسؾلمم–اومايؾقػةمم-1

معـمشعمأػؾفام.

مػؾماظ امموٌــمأتـكمسؾقفـامعــمممممم–غماآلنم ابم–اىقػةمم-2

مشعمأػؾفام.

مػـؾمنـهللماظؼـا ع معــمممممم-اظلـقؾمحاظقغنـاممم–ضرنماٌــانلممم-3

ماظ رلموٌـمأتكمسؾقفامعـمشعمأػؾفام.

ؼؾؿؾــؿممػــؾماظــقؿـماظؼــا ع معـــماىـــقبموٌـــمأتــكمممم-4

مسؾقفامعـمشعمأػؾفام.
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ٌــممااتمسرلم:ممػؾماظعرالموٌـمعرؿنمبفـامعــمشعػـؿمومممم-5

مأتكمسؾقفامعـمشعمأػؾفا.

وضــهللمحظنــهللِّ طنمظؾؼــا ع معـــماظ ــؿالمعقؼاتــانم:مأحــهللػؿامممم

اىقػـة م;مم م،مواآلخرممػؾماظ اممم)اومايؾقػةمػؾماٌهللؼـةم)

منماظ اممطانمصقفممػؾمايفانم حؾةماظصقػماظؿفا ؼةم،مصؼهللم

ؼعق ونمعـماظ اممضاصهللؼـمحففنامأومسؿرًةم،مصفؤالءمسـهللئـذمإعـاممم

عقؼــاتمأػؾــفام،مماقامعـــمررؼــؼماٌهللؼـــةماٌـــق ةمصقؿؾعــقأنمؼــ ت

وإعامأنمؼ تقامعـمررلمأخرىمالم رمباٌهللؼــةم،مصقـهلل ماظــ ممممم

م ماٌقاضقتماظـوثةمامخرىمشعملبا مسؾلؼنمكؿم.)

ــؿمذنــهلل م دــقلمآم)ممم ــربمصؾ ــةماظغ ــامجف ــاممأع  مكــامعقؼاتغن

معؽاغقفنامصؾؼلمحؽؿفامعؿلعغنامظوجؿفا .

قؿــامبعــهللممػــؾمعصــرمواٌغــربمإااموضــهللمحــهلل ماظػؼفــاءمص

جاءوامبطرؼؼماظـربمعقؼـاتمأػـؾماظ ـامم)ماىقػـةم ;ممغـفمطـانمممممممم

مررؼؼفؿماظطؾقعلمإاعنمااكمضؾؾمذؼمضـاةماظلقؼس.
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وضــهللمصــهلل تمعـــم ا ماإلصؿــاءماٌصــرؼةمصؿــقىمبــرضؿممممممممم

م مأجــانتماإلحــراممعـــمجــهللةمٌـــمضــهللممم2009ظلـــةمم2002)

مإظقفامباظطائرة.

عاصرؼـموعـفؿماظ ق مسطقـةمموضهللماغؿصرمبعضماظػؼفاءماٌ

ــمممـــمصؼر السؿؾـا مجـهللةمعقؼاتغنـامظـراط ماظطـائراتم،ممممممم شنـفمآمــ

وادــؿهلللمظــذظؽمواغؿصــرمظــفموغــاضشماٌعا هــ مضنمصؿــقىممممممم

معؽؿؿؾةمامداغقهلل.

و امضاظفم) شنفمآ م:م"مإنمايؽؿماٌـادبمضنمػـذامم

ــفمحــرجموالمإخــول:مػــقمأنممممم ــبمسؾق ــذيمالمؼرتت اٌقهــقعماظ

مباظطائراتماظققممالمدنبمسؾقفؿماإلحراممإالمعـمبعهللماظؼا ع 

أنمتفؾطماظطائرةمبفؿمضنماظؾؾهللماظذيمدقلؾؽقنمبعهللهماظطرؼؼم

مام هلم.

وضالم:مو امأنماٌطا ماظـهللوظلماظقـقمماظـذيمؼفـؾطمصقـفمممممم

ايفاجمواٌعؿؿرونمػقمضنمعهللؼـةمجهللةم،موػلمواضعةمهـؿـمم

هللةميـجممبعضماٌقاضقتم،مصإنماظؼا ع مبطرؼؼماىقمإزنمجـم
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أومظعؿرةمؼؽقنمعقؼاتفؿمظإلحراممعهللؼـةمجهللةم;ممغفؿمؼصؾققنم

 سـهللئذمط ػؾمجهللةم.
وبذظؽمدنقنمظؾؼا ممعـمعصرموحنقػامسـمررؼؼماىـقممم

عنمأجـانماظـؽمعــمممم أوماظؾقرمأنمذنرممعـم)جهللة مسؿًومبؼقلمعطن

اظػؼفاءم،موالمحرجمسؾقـفمضنماظـؽم،موالمؼؾزعـفم مم،موعـامؼـؾغـلمممممم

"مالمؼظنـؽـرماٌكؿؾـػممممهللماظػؼفقـةمـماظؼقاسـمأنمؼـؽرمسؾقـفم;ممنمعـمم

م،موإ امؼـؽرماجملؿعمسؾقف".مصقف

م

م

م

م

م

م

م

م
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 املطألٛ الجاٌٗٛ
 الطٕاف ٜتكدٖي الطع٘ عمدٕاش 

م

عـــماٌعؾــقممذـــرسغنامأنماظطــقافمواظلـــعلمبــ ماظصـــػاممممم

واٌروةمعـمعطؾقباتمايجمواظعؿرةموذعائرػؿامسؾـكمخـوفممم

مفؿا.ب ماظػؼفاءمضنماظقصػماظ رسلمظؽؾمعـ

أنمؼؽقنماظلـعلممم-حالماظلعةمواالخؿقا م-وامصؾمضنم

بعهللمرقافم،مظؽـمضنمحالماظضقؼمواالهطرا مبلؾبماظزحامم،م

أوماظــقػـماظؾــهللغلم،مأوماىفــؾمأوماظـلــقان،مضــالمأػــؾماظعؾــؿمممم

أبـقم او مممهام واٌـمم،مواظؽمجبقانمتؼهللؼؿماظلعلمسؾكماظطقاف

،مامحاجفنــ م)رؼؽمضــال:مخرجــتمعــعماظـــ مأنمأدــاعةمبـــمذظنــ

،مصؿـمضال:مؼام دقلمآ،مدعقتمضؾـؾمأنمممصؽانماظـاسمؼ تقغف

ــقؽغنمم ــهللؼنعتمذ ــقؽغنمموا،مأأرــقف،مأومض ــانمؼؼــقل:"مالممأخؼنــرتمذ ا،مصؽ

،مالمحرج"محرج
(1 

م،مصظاػرمايهللؼثمؼهلللمسؾكمجقانمتؼهللؼؿم

ماظلعلمسؾكماظطقاف.

                                                           

  موػقمحهللؼثمصققح.م2015 مأخرجفمأبقم او مضنمطؿابماٌـادؽم)م1)
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ســـمتؼــهللؼؿم م)ؼــهلللمسؾــكمأنماظلــائؾمدــ لماظـــ مممطؿــاممممم

،موجـاءتماإلجابـةمممضنمدؤاظفمسـماظطـقافماظلعلم،موٕمؼصرحم

ب غفم"المحرج"مصاظطقافمضنمدؤالماظلائؾمؼعؿؼنمرـقافماظـػـؾممم

ــزمتؼــهللؼؿمم-بعؿقعــفم–منمايــهللؼثطــاوعـــمثــؿمم،واظػــرض دنق

ما.اظلعلمسؾكماظطقافمعطؾًؼ

ســهللممم–مطـقافمسؾـكماظلـعلممماظوظقمدؾؿـامبقجقبمتؼـهللؼؿمم

مصإغفمدنقنمضنمذهللةماظزحاممتؼهللؼؿماظلعلم-عـمؼؼقظقنمبذظؽم

ــؽمممممم ــقنماظ ــاس،موؼؽ ــكمأ واحماظـ ــةمسؾ ــكماظطــقافمحماصظ سؾ

 خصةمؼـؾغلماظعؿؾمبفا،مطؿام خؼنصماظ ا عمأطـؾماٌقؿـةمســهللمممم

مممممممم،موسؿــًومبؼاســهللةمماظضــرو ةمحماصظــةمسؾــكماظـــػسمعـــماكــوكمم

م"مإاامهالمامعرماتؼنلعم".

ــاممعـــمأدــؾابمجــقانممممممم ــهللةماظزحــاممضنمػــذهمامؼ إنمذ

 م)سـماظـ مم،مالمدقؿاموضهللمجاءمتؼهللؼؿماظلعلمسؾكماظطقاف

امظؾؿكػقــػمضنمأسؿــالممـــــعــامؼــهلللمسؾــكماسؿؾــا ماظزحــاممدؾؾغنمممم

مؿةمْطاظـلؽ،محقثمأانمظؾضؼنعػةمضنماظهللصعمعـمعز ظػةمضؾؾمحطن
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اظـاس
(1 

م.

ــةمم ـــمسائ  ــام)صع ــةمممم  هــلمآمسـف ــاماٌز ظػ ــتم:مغزظـ ضاظ

دــق ةمأنمتــهللصعمضؾــؾمحطؿــةماظـــاسمم م)صادــؿ اغتماظـــ م

ؿةماظـاسْطؾمحطنوطاغتماعرأةمبطقؽة،مص انمكامصهللصعتمضؾ
(2 

م.

                                                           

ــةم1) ــؽقنماظطــاءممممم– مايطؿ ــؿحمايــاءمود ــةمضنم):ماظزشنــة.مم-بػ اظـفاؼ

 . 7/326ماظؾا يصؿحم،مو1/402شرؼبمايهللؼثم،معا ةم)محطؿم م
  .1290 م،موعلؾؿمضنمايجم)م1681ضنمايج)مماظؾكا ي مأخرجفم2)
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 املطألٛ الجالجٛ
 تكساز العىسٚ

  

ممٖٔتي تكساز العىسٚ عمٜ ٔدّني :

م:متكساز العىسٚ وَ وكٛ املكسوٛ:ممأٔهلىا

امضنمذـفرمم،موثقابفـامجزؼـؾمخصقصغنـمممماظعؿرةمصضؾفامسظـقؿم

"سؿـرةمضنم عضـانمتعـهلللممممم:،مصػلمايـهللؼثماظصـققحممم عضان

حفةم"م
(1) 

موضنم واؼةم:م"محفةمععل"
(2)
م.

فق ماظعؾؿاءمعـماظلؾػمواًؾػمؼؼقظقنمبادؿقؾابموسن

"ماظعؿــرةمإزنماظعؿـــرةممم م:)واظــؽمظظــاػرمضقظــفمممم;متؽرا ػــامم

ام"مؿطػا ةمٌامبقـف
(3)
م.م

م،مدقاءمأطانمدـقؼنةمتؽرا ماظعؿرةمهصايهللؼثمؼػقهللمبظاػر

                                                           

سؿـــرةمضنمبـــاب:مم-ايـــجمضنمصـــقققفمطؿـــاب:ماظؾكـــا يأخرجـــفمم 1)

 .1681م/حم- عضان
 عؿػؼمسؾقفم.مم 2)
 معؿػؼمسؾقفم.م 3)
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ـممممؼـقع مأمطانمضنماظؽمضنمؼقممأمم ،ممضنمذـفرمأممضنمذـفرؼ

 هـلمممـــمأنماظلقهللةمسائ ةو امؼهلللمسؾكماظعؿؾمبفذاماظظاػرم

أ ؼنتمسؿرةمعـماظؿـعقؿمـــمممةبعهللمأنمأ ؼنتمايجمضا غــــممآمسـفا

:ممطؿامو  مضنماظصققق مــمصؽانمكامسؿرتانمضنمايمايفـةم

م،موسؿرةمعـػر ة.مسؿرةمععمايج

مػذامغؼقلم:مؿطنِؾإاامسظن

جيٕش لمىتىتع بعد تأدٖجٛ العىجسٚ أُ ٖج دٙ عىجسٚ     م

ٔلجٗظ عمٗجْ       ،يف أعىاه احلجر  هثاٌٗٛ ٔثالجٛ قبن الدخٕ

م.مدً ٔاسد ِٕ دً التىتع

واًوفمب ماظػؼفاءمضنمأعرمواحهللمػقم:معـمأيؼنمعؽـانمم

ؼؽــقنماإلحــراممبــاظعؿرةماظـاغقــة؟مػــؾمدنــقنمعـــم اخــؾمعؽــةمم

سنفـق ماظػؼفــاءممواٌؽرعـةمأومالبـهللمعــماظـذػابمإزنماظؿـعـقؿ؟مممممم

اممبعؿرة،مؼقجؾقنماًروجمعـمعؽةماٌؽرعةمسـهللمإ ا ةماإلحر

ؾؼن،موعـمغقىمعـماظػـهلللمأومعـمأيؼنمعؽانمممعـماِيرؽنقعنظؽلمؼظن

مةمصقؼنتمسؿرتفمظؽـمدنبمسؾقفمابحمــــلخرمضنمعؽةماٌؽرع
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مذاةم.

أغفمالمدنبمسؾقـفممم آمؿا شنفوابـمحزمم)وؼرىمسطاءمممممممممممم

ذلء
(1 

م.

واٌرهكماظـذؼـممماإلصؿاءمبؼقلمسطاءمظؽؾا ماظلـمدنقنو

امماًـروجمعــمعؽـةماٌؽرعـةمإزنممممماظزحـممؼ ؼمسؾقفؿمضنمذهللة

ـم ــ ــقؿ،موع ــهللممػــهللؼغنامماظؿـع ـــفؿممػــؾمايــرممممض ــرىممم-مع ــامؼ طؿ

صإغفمؼؽقنمأصضؾمظؾكروجمعـماًوفمخاصـةمإااممم-اىؿفق م

ما.مطانمضا  غن

م:تعدد العىسٚ بعد اٌتّاء أعىاه احلر:ممثاٌّٗىا

اػبمسنفق ماظعؾؿاءمإزنمع روسقةمتؽرا ماظعؿرةمضنماظلــةمممممم

ممأطـرمعـمعرة
 م2)

م.

موؼ رعمتؽرا ماظعؿرةمضنماظلػرةماظقاحهللةم،محقثمٕمؼر مممم

                                                           

 .مط:م ا مايهللؼثم،ماظؼاػرةم.م4/418مي مصققحمعلؾؿمب رحماظـقو1)
ــ2) ــا معم:م  ماج م اجـ ــافماظؼــــاعمم7/149مع،ماجملؿـــق2/472ؿـ ،مط ـ

م.ممم2/520
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م مؼم  )سـماظـ م هلللمسؾكمــعامهـعمعـماظؽم،مبؾمو  معا

ب  اءمم– هكمآمسـفامم-اىقانم;محقثمأانمظؾلقهللةمسائ ةم

محقثمضاظتم) هكمآم مًاررػا. متطققؾغنا مايج مبعهلل اظعؿرة

مُض مؼطنسـفا : ماظؾَِّف، م طندظنقلطن مؼطنا موطنحطنفؿنٍة،مْؾتظن: مِبعظنؿعنرطنٍة ماظؿناسظن رعنِجعظن

«مَأوطنمعطنامُطعنِتمُرْػِتمَظقطناِظلطنمَضهلِلععنطـنامعطنؽََّة»وطنَأ عنِجعظنمَأغطنامِبقطنفؿنٍة،مَضالطن:م

م مَضالطن: مال، مَصَ ِػؾيلم»ُضْؾتظن: عنِعقؿؽن، ماظؿؿن مإؽنَظك مَأِخقِؽ معطنعطن َصااعنػطنِؾل

«مِبعظنؿعنرطنٍة
 م1)م

م.

،موعــفمعـامممػذاموضهللمو  مسـمسهلل معـماظلؾػمجقانماظؽ

عـنماْظعظنؿعنــرطنِةمبطنععنــهللطنممم:ابـــمأبــلمذــقؾةمم واه عنمجطنــاِبرؾن،مَأغؿنــفظنمدظنــِؽؾطنمسطنــ سطنــ

ــاممم ــامبطنْ دغن ــرطنمِبفطن ــؿعنمؼطن ــرؽنؼؼؽن،مَصَؾ ــامطنماظؿؿن عن ــالطن:مم،ماْظقطنــجِّمَأؼؿن ــامم»وطنَض ــقعنسطنمِصقفطن َظ

مم«ػطنهللعنيػن
 م2)

م.مم

وضــالماظـــقويمضنماجملؿــقعم:م"مسنقــعماظلـــةموضــتمممممم

ؾموضتمعـماظلـةم،موالمؼؽـرهممظؾعؿرة،مصقفقنماإلحراممبفامضنمط

                                                           

(
1

م م.م1211 موعلؾؿم)1561)مماظؾكا ي مأخرجفم

(
2

م.مم 7/130)م معصـػمابـمأبكمذقؾةم
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ضنموضــتمعـــماموضــاتمدــقاءمضنمأذــفرمايــجمأومشعػــا.موالممم

ؼؽرهمسؿرتان،موثوث،موأطـرمضنماظلـةماظقاحهللة،موالمضنماظققمم

اظقاحهللمبؾمؼلؿقبماإلطـا معـفاممبومخوفم
 م1)

م.مم

سؾكمأغفمإاامطانمػـاكمنحـاممذـهللؼهللمرن ـكمعــمذـهللتفمممممم

واوفــتماظـقــةمإزنممسؾــكمامغػــسمو اصــةمأغػــسماظضــعػاءم،مم

ضصــهللميػقــػماظزحــامم،مصــإنماٌؽــثمباظؾقــتمايــرامموطـــرةممم

اظصــوةمواظــذطرمواظــهللساءموضــراءةماظؼــرلنمبــفمالمتؼــؾمثقابغنــاموالممم

مأجرغنامٌـمأخؾصمغقؿفمٓم)سزموجؾ .

 
 
 
 
 
 

                                                           

(
1

وضقظـف:م"مبـومخـوف"مأيم:مضنماٌـذػبمممممم 150-7/147م) ماجملؿقعم

م.مماظ اصعلم
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 املطألٛ السابعٛ
 سكي املبٗت مبٍٜ

مم

اٌؾقتم ـكمإعامأنمؼؽقنمؼقمماظرتوؼةم)ظقؾةمسرصات مأوم

مظؿ رؼؼم،موبقانماظؽمصقؿامؼؾلم:مظقاظلما

م:مسكي املبٗت مبٍٜ ًٖٕ الرتٖٔٛ:ممأًٔ 

عــمايمايفـة،مواٌؼصـق مممممعـققمماظــاماظؼقمماظرتوؼةمػقم

رصة.موضهللماتػؼـتمطؾؿـةماظػؼفـاءممممسباٌؾقتمصقفمظقؾؿفماظيتمػلمظقؾةم

والمواجـبمســهللممممسؾكمأنماٌؾقتم ـكمؼقمماظرتوؼةمظقسمبػـرضم

ـةموإ ــامػــقمدــم،مسنقــعمامئؿــة
(1 

،موعـــماٌعؾــقممأنمعـــمؼػعــؾم

اظلـةمؼـابمسؾكمصعؾفا،موالمؼ ثؿمبرتطفـا،مواظلــةمإاامتعا هـتمعـعممممم

                                                           

م3ؼـراضنممخعةماظذوعـامبعـهللػام،ماظـمممم2/125مم–ملظؾؽادـاغمم–عمئ مبهللائعماظصـا1)

ــكممم254/ ــهللمحفــ ــؼمحمؿــ ــربمم–هؼقــ ــرم ا ماظغــ ــعوتمم–غ ــ م–مم1994بــ

موعامبعهللػام،م ا ماظػؽـرم،موعغـينممم8/287م–ميوقـظؾواجملؿقعمذرحماٌفذبم

–البــمضهللاعــةمممم،ماٌغـينم1994 ا ماظؽؿـبماظعؾؿقـةمممم-265/م2مم–اجؿـاجمم

 م.مم1968عؽؿؾةماظؼاػرةمم-3/365
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ــاتمأ اء ــاممأومممأومأ تمإزنم،مماظقاجؾــ ـــػسمضنماظزحــ ــوكماظــ ػــ

اظؿكؾػمسـماظرصؼـةمضنمحـالمايـجمعـعموصـهللمأوم ؿقسـةمصإغفـامممممممم

مشعمعطؾقبةم.تؽقنم

ًٗا م:مسكي املبٗت مبٍٜ أٖاً التػسٖل:ممثاٌ

عـمأضقالماظػؼفـاءم:مأنمحؽـؿماٌؾقـتم ــكمأؼـامممممممؼؾهللوم

اظؿ رؼؼمرنؿؾػمثلبمامسذا موعامؼصـاحبمأ اءماٌـادـؽممم

عـماٌ الموسهللمموجق متؾـؽمامسـذا مواٌ ـالمواظـؽمطؿـامممممم

مؼؾكم:م

م:ميف سالٛ األعراز  1)

دنقنمترطفمتوصقغنامظألسذا ماظـيتمؼ ـؼمسؾـكمايـاجمصعؾـفمممممم

ؼاةمواٌرهــكمععفــا،مواظــؽمضقادغنــامسؾــكمأحــقالماظرســاةمواظلــممم

 مضنمترطفمأؼـامماظرعـلممم)واٌلـ ماظذؼـم خصمكؿماظـ م

الغ ــغاكؿمبــاظرسلمخــا جمحــهللو معـــكم،موضقــاعفؿمسؾــكمأعــق ممم

 مادـؿ انماظــ م)ممماظلؼاؼةم ؽـة،موضـهللمو  مأنماظعؾـاسمممم

ضنمأنمؼؾقــتم ؽــةمظقــاظلمعـــكمعـــمأجــؾمدــؼاؼؿفمصــ انمظــفم،مم
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ضـالم:م"مإاامم)م هـلمآمسـفؿـا مممسـمابـمسؾـاسمم،موسـمسؽرعةم

.موســمسطـاءمضـال:م"مالمبـ سمممممىؿا مبتمحقثمذؽتم" عقتما

أيمإاامم–أنمؼؾقتماظرجؾم ؽةمظقاظلمعـكمإاامطانمصـقعؿفم"م

م-طانماظؽمسا ةمكؿ
(1 

،موػذهمامسذا مإاامطاغـتمتؾـقحمتـركمممم

اٌؾقتمضنمأؼامماظؿ رؼؼم،مصإغفامتؾـقحمترطـفمؼـقمماظرتوؼـةمســهللمممممم

لم،مواظــؽمعـــمبــابماظؿقلــعم،مضــامممعـــمؼؼقظــقنمب غــفمعلــؿقبم

اظ قطاغلم:مدنقنماظرتكمظؽؾمعـمظفمسـذ مؼ ـابفمامسـذا ماظـيتممممم

ممممم م،موػـــقمضــقلمسنفـــق مأػـــؾم خــصممػؾـــفام دــقلمآم)مم

اظعؾؿم
(2 

م.م

وعـمامسذا ماٌؾققةمظرتكماٌؾقتم ـكمأؼامماظؿ ـرؼؼمم

أالمؼؽقنمظؾقاجمعؽانمؼؾقتمصقـفم ــكم،مصإغـفمإاامٕمؼؽــمظـفمممممم

خا جفامضرؼؾغنـامعـفـامأوممممعؽانمصقفامأومٕمؼؿقلرمظفمدنقنمأنمؼؾقت

بعقهللغنامسـفامثلـبمضهلل تـفموادـؿطاسؿفموالمصهللؼـةمسؾقـفم،مظعفـزهممممممم

                                                           

ملاظعربم ا مإحقاءماظرتاثم275/م9يععمسؿهللةماظؼا مي مصققحماظؾكا 1)

 مم.1993رؾعةمم–،موعامبعهللػامم95/م5م–غقؾمامورا مم–مل ماظ قطاغ2)
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َصـاتؿنُؼقامموسهللممضهلل تفمسؾـكماٌؾقـتمضنمعــكم،موظؼقظـفمتعـازنم:م"ممممم

مم. 1) "اظؾَّفطنمعطنامادعنؿطنَطععنؿظنؿعن

 :ممميف غري ٔدٕد األعراز  2)
ؼؾهللومعـمأضقالماظػؼفاءم:مأنمتركماٌؾقـتم ــكمعؽـروهمممم

ســــهللمعاظـــؽم
(2 

مممممٕمتؿػـــؼمطؾؿـــةماٌاظؽقـــةمسؾـــكموجـــقبم ممموم

برتطفم
(3 

وسـهللماظ اصعقةم:ماٌؾقتمعلؿقبموشـعمواجـبم;ممغـفممممم

عؾقتمصؾؿمدنـبمطاٌؾقـتمظقؾـةمسرصـةممممم
(4 

وســهللمايـػقـةم:مػـقممممم،

ضنمحالماظعزهـةماظـيتمالمممم )دـةمؼـابمصاسؾفمالضؿهللائفمبػعؾفم

،مصإنموجهللمماظعـذ م،مصإغـفممممتؼؿضلماظؿكػقػموظعهللمموجق ماظعذ 

مؾممـام،مبـــقفممنماٌؾقتمظقسمواجؾغنـفموالمذلءمسؾــقنمترطفمبدن

                                                           

 .16 ماظؿغابـم:م1)
 مم.م1994رؾعةمم-1/249م– ماٌهللوغةم2)
 .اظلابؼم-3/254مم–خعةمظؾؼراضنمذ ماظ3)
،موضقظـفم:م"طاٌؾقـتمظقؾـةممممسإماظؽؿـبممم-78/م1-اظؿـؾقفمم–مي ماظ عان4)

 مضنمسهللمموجقبف.مسرصةمأيم:
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دـةم
(1 

م.م

،موإنمطـــاغقامؼـــرونمأنماٌؾقـــتمواجـــبمموايـابؾـــة
(2 

م،

،مإالمأنماظؽماظقجقبمعرػقنمباالدـؿطاسةممموترطفمؼقجبم عغنا

صإاامٕمتؿقؼؼمتؾؽماالدؿطاسةمطؿامضنمأحقالماويمامسذا م

قــاتفؿمأوماظــذؼـمالمؼؼــهلل ونمسؾــكماٌؾقــتمإالم  ــؼةمتفــهلل محم

صقؿفؿم،موالمؼؼهلل ونمصقفامسؾكمادؿقضا مغقةماظعؾـا ةمواظؼـربممم

عـمآمتعازنمصإنموجقبماٌؾقتمؼرتػعمسـفؿ،مواظؽمععؾـقممم

معـمعؼاصهللماظ رعماظعاعةموضقاسهللهماظؽؾقةم.

وعـماٌعؾـقممأنموجـق ماظعـذ مضنمايـجمٕمؼعـهللمحاظـةممممممم

صر ؼةم،مبـؾمأصـؾحمحاظـةمساعـةمتؿعؾـؼمباظ ـ نماإلدـوعلمطؾـف،ممممممممم

بؽاصةمايفاج;ممنماظؼقىمضنماظزحاممؼصؾحمطاظضعقػمعــممو

ــةممم ــرضمظؾؿكــاررماٌفؾؽ ــثماظؿع ــقعمايــقا ثمممحق ،مومنموض

ودؼقطماظؼؿؾكمضنماظزحاممبلؾبماظؿهللاصعمالمؼػـرلمبـ مذـابمممم

                                                           

 .79تمم–اظلابؼمم–اظلابؼم،موغقؾمامورا مم– مبهللائعماظصـائعم1)
 م.2/605م– مط افماظؼـاعم2)
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ضقىم،مأومذق مهـعقػم،موػـذامعــماٌلـؿفهللاتماظـيتمؼـؿع ممممممم

مأخذػامضنماالسؿؾا مظؾقصقلمإزنمايؽؿماظ رسلماظصققحم.م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 املطألٛ اخلاوطٛ
 قدز البكاء باملصدلفٛ

م

عــــماٌؿػـــؼمسؾقـــفمســــهللمأػـــؾماظعؾـــؿمأنموضـــتماظؾؼـــاءم

باٌز ظػةمؼؾكموضتماظقضقفمبعرصةم طـمايـجمامسظـؿم،موأنممم

اظـزولمعـمسرصةمأوماظـػرةمعـفـامإاامطاغـتمتؾـهللأمبعـهللماٌغـرب،مممممم

وضنمأولمظقؾــةماظـقــر،مصــإنمػــذاماظقضــتمػــقماظــذيمؼؾــهللأمصقــفمم

ــقاجمممماظؾؼــاءمبا ــهللغنامظقلــعمأص ــةم،موؼظــؾمػــذاماظقضــتم ؿ ٌز ظػ

ايفقجمسؾكماظؿقاظلمحؿـكمصـوةمصفـرمؼـقمماظـقـر،موإزنمعـاممممممم

ضؾؾمرؾقعماظ ـؿس،موػـذاماظؿقضقـتمظـقسمالنعغنـامعــمابؿهللائـفمممممممم

واغؿفائــفمظؽــؾمعـــمؼؼــػم ز ظػــة،مبــؾمامعــرمصقــفمسؾــكمدــؾقؾم

اظؿقدعةمظؽؾمصقجمؼػهللمعؿقاظقغنا،مصق خذمعـفمعؼهللا معامدنبمسؾقفم

ؾؼاءمصقفا،مثؿمؼؽؿؾمدعهمإزنمعـكمضصهللغنامظؾؼقاممب سؿالمؼـقممماظ

ماظـقر.

أعامعؼهللا ماظؾؼاءموضتماظقضقفماظذيمدنبمسؾكمطؾمحاجمم

باٌز ظػــةم،مصؼــهللماػــبماٌاظؽقــةمإزنمأغــفمؼؽػــلمأنمؼؼــػمصقفــامممم
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عؼـــهللا محـــطماظرحـــالموصـــوةماٌغـــربمواظع ـــاءمسنعغنـــاموضصـــرغنامم

واالدرتاحةماًػقػة
(1 

 مصقـفمههللؼـهللمذـرسلمممموػذاماظقضتمٕمؼر،مم

عؼهلل ،مبؾمػقمعرتوكمضنمعهللتفميـالمايـاج،موعـامؼـونمماظعؾـا ةمممممم

عـماظظـروفماظـيتمتؼؿضـلماٌوءعـةمبـ معـامؼؼـهلل مايـاجمسؾـكمممممممممم

ــامم ــفموع ــقاجمايفــقجمممممسؿؾ ــقاظلمأص ــقاءمموت ــفم ــامؼؿ ــهلل مسؾق المؼؼ

م.وأسهللا ػؿم

وإااموجهللمأنمبؼاءهمضنماٌز ظػةمدـقفمؼقضعـفمضنم واعـةممممم

اظؼا عــةم،مأومامصــقاجماظؾاضقــةم،مصــإنمظــفمأنمممماظزحــاممعــعمامصــقاجم

ؼرهــؾم،موظــقمٕمؼلــؿغرلمعؽـــفمضنمعز ظػــةمدــقىميظــةم،مصــإاامم

ادؿ عرماًطرمسؾكمحقاتفمأوم أىمأنمذـهللةماظزحـاممدؿ ـغؾفمســممممم

ــقمممممم ــراهموظ ــامؼ ــاءهمإزنمع ــفمأنمرنػــػمبؼ ــا ةمصؾ ــرامظؾعؾ طؿــالماظؿػ

واظـؽمعـامممم،مظؾقظةم،مبؾمظفمأنمهرمبفام ونمبؼاءمصقفامأومغزولمبفـام

واظ اصعقةاػبمإظقفماٌاظؽقةم
 2)م

م.

                                                           

 .رؾعةمايؾ موعامبعهللػام2/4مسؾكماظ رحماظؽؾعممل محاذقةماظهللدقض1)
 .وعامبعهللػام،مرؾعةمايؾ مم1/499ماجؿاجمينغ ماٌرجعمغػلفم،موع2)
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وضالمايـػقةم:ماظقاجبمػقمايضق مضؾؾمصفرمؼـقمماظـقـرممم

ضنمأيموضـتمعفؿــامبؾـغمم
(1 

ـة،موعـــمو ظقــؾماظـؽمســـهللماٌاظؽقـممم.م

ــاٍتمم":مازن أوام أؼفـــؿ،مضـــقلمآمتعـــــم عنمسطنرطنَصـ ــ ــؿظنؿمعِّـ ــإؽناطنامَأَصضعنـ َصـ

"ْظقطنرطنامؽنَصااعنُطرظنوْاماظؾَّفطنمِسـهللطنماْظؿطن عنعطنرؽنما
(2 

م.مم

ــقفممم ــةمسؾـــكمأنماظقضـ ــةماظؽرهـ ــفماظهللالظـــةمضنماآلؼـ ووجـ

 ز ظػةمدنزئمصقفموظقمعؼهللا معامذنطم حؾفمأومأضؾمعـماظؽ،م

أنمآمتعـازنمٕمؼطؾـبمعـــمايـاجمبعـهللمإصاهــؿفمعــمسرصــاتمممممم

وغزوظفمباٌز ظػـةمدـقىماطـرمآمســهللماٌ ـعرمايـرام،مواطـرمممممممم

آمالمؼلؿغرلمدقىمنعـمؼلع
 م3)

طؿامؼؼقلماظؼرر م:مرؾبم،م

ــقمممم ــذاماظقضـــتمػـ ــف،مصقؽـــقنمػـ اظـــذطرمؼؼؿضـــلماٌؽـــقثموضؿـ

                                                           

مملوعــامبعــهللػا،مواٌقصــؾم2/169مصــؿحماظؼــهللؼرمم– ماظؽؿــالمبـــماكؿــامم1)

 وعامبعهللػام.م1/186ماظؾؾابم
 .م198 ماظؾؼرةم:م2)
ماىاعع3) ماظؼرلنم  ماظعاعةمم426م/2ؾؼرر ظممحؽام ماٌصرؼة اكقؽة

مظؾؽؿابم.م
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ــبممممممم ــقانمماظطؾ ـــمظ ــفمع ــةماظؽرهــةم;ممغ ــةماآلؼ ــقبمبهللالظ اٌطؾ

اظ رسلمظؾذطرموعـرتؾطمبـف،موضـهللمأسنـعماظػؼفـاءمسؾـكمأنمعــمممممممم

تركماظذطرمالمؼؾطؾمحفف،مواظؽمطؿـامظـقمعـرم ز ظػـةمأومغـزلمممممم

ٌرا مبـاٌطؾقبمػـقموضـتممممبفامغائؿغنا،مأومعغؿكمسؾقفم;مصقؽقنما

ــةماظؽرهــةممم ــذطرمضنماآلؼ اظ
 م1)

ــانممم ــانماٌــرو مضنماٌؽ ،موإاامط

ؼلــؿغرلمعـــماظقضــتمعــامؼؽػــلمظــذطرمآمونؼــا ةمؼؽــقنمػــذامم

ماظقضتمطاصقغنامبهللالظؿفام.

وإاامطانمايـابؾةمضهللمضاظقامبقجـقبماٌؾقـتمباٌز ظػـةمممم

غـفممأم مصقؿـام واهمجـابرم) هـلمآمســف مممم)ماضؿهللاءغنمبلـةماظــ م

 ماٌز ظػـةمصـؾكماٌغـربمواظع ـاءم،مثـؿماهـطفعمممممممٌامأتكم)

حؿكمرؾعمماظػفـرم
(2 

،مصـإنمػـذاماظؼـقلمعرػـقنمباالدـؿطاسةم،ممممممم

وػذهماالدؿطاسةمضهللمأصؾقتمسزؼزةماٌــالمضنمأؼاعــامػـذه،مممم

                                                           

م ماٌرجعمغػلفم.م1)

وايهللؼثمم–رؾعةماظرؼاضمم–،موعامبعهللػام2/417مةالبـمضهللاعماٌغين م2)

 .ؾؿعلماماإلعم واه



 لمجلس األعلى للشئون اإلسالميةا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وعـماٌؿعذ ماظؼقاممبذظؽمضنمزؾمعامغـراهمعــمنحـاممعؿزاؼـهللممممم

ػمامغػـسممطؾمساممضهللمؼؤ ىمإزنماظؿهللاصعمواظؿفؾؽةماظـيتمتؿؾـمم

ٕمؼ ـرعمايـجمظقؿـهللاصعممممم-سزموجؾمم-وتؼؿؾمايفقجم،موآم

ــامإزنممممم ــقنمبف ــا ةمؼؿؼرب ــاتؾقامبــؾمذــرسفمظقؽــقنمسؾ اظـــاسموؼؿؼ

مخاظؼفؿموبا ئفؿ.

ــزةممممممم ــعػاءمواظعفـ ــرأيمظؾضـ ــذاماظـ ــائؾقنمبفـ ــاطماظؼـ ــذاماحؿـ وكـ

،موادؿــقػؿمعـماٌؽقثمصقفامص باحقامكـؿممموأصقابمامسذا 

،موعـامطـانمؼؾـاحمممممهللػؿفؿماظزحـامماال هالمإزنمعـكمضؾؾمأنمؼ

ظؾكاصــةمعـــماظعفــزةمضنمأؼــاعفؿمأصــؾحمواضعغنــامساعغنــامؼ ــؿؾمممممممم

اىؿقع،موؼفهلل ماظؽؾ،موٕمؼعهللمؼؼؿصرمسؾكماظضعػاءموأعـاكؿم;م

بـؾمأصــؾحمؼ ـؿؾماظضــعػاءموامضقؼــاءمحقـثمالمؼػــرلماظؿــهللاصعمممم

ــهللصعمعـــمؼقجــهللممممم ــهللو همأنمؼ ــقىمإاامطــانم ؼ ـــفؿ;ممنماظؼ بق

م،موؼذػبممهللاصعقنمخؾػفمأنمؼهللصعقهأعاعفمصإنم ؼهللو معـمؼؿ
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اظؽؾمهققةماظؽم
(1 

م.م

واظذؼـمؼصاحؾقنماظضعػاءمواٌرهكمضنماظػقج،مؼؽـقنمم

سؿؾفؿماظؿقلعمسؾكمحؽؿف;ممنماظضعقػمأععماظرطـبم،موكـذاممم

ــعػاءموعـــــمضنمصــــقم ــقاماٌؾقــــتمؼؽــــقنمظؾضــ ؾؿفؿمأنمؼرتطــ

،مطؿــامكــؿمأنمؼـػــروامعـفــامبعــهللمعـؿصــػماظؾقــؾ،موالمممباٌز ظػــة

ؿ،مواظؽمطؿـمت خرمسـماظقضقفمبعرصةمإزنمعامضؾؾمذلءمسؾقف

اظػفرمواذؿغؾمباظقضقفمسؾكمسرصاتمسـماظقضـقفمباٌز ظػـةم،ممم

سؾقفممصإنمظفمأنمهرمسؾقفامإزنمعـكموالمذلء
(2 

م.

و ظقؾماظؽماظرتخـقصمظؾعفـزةموعــمضنمحؽؿفـؿمعــممممممم

أنممساعةمايفقجمضنمأؼاعـامػذهم،ممعـام وىمســمابــمسؿـرمممم

[مأانمظضعػةماظـاسمعـماٌز ظػـةمبؾقـؾمم م:م] دقلمآم)
(3 

،مم

                                                           

 اظلابؼم.م-البـمضهللاعةمم ماٌغين1)
اٌطؾعـةماظؽـربىمممم–وعـامبعـهللػامممم221إؼضاحماٌـادـؽمتممم–مي ماظـقو2)

م.5/379م–اظلابؼمم-البـمضهللاعةممػـم،ماٌغين1224دـةم

 .8/494همعلـهلل،موأشنهللمضنم4/168 واهماظـلائلمضنماظلــماظؽربىم 3)



 لمجلس األعلى للشئون اإلسالميةا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وعام وىمسـمسائ ـةم) هـكمآمسـفـا مضاظـتم:م"مطاغـتمدـق ةممممممم

 مأنماعرأةمهكؿةمبطقؽةمايرطـةم،مصادـؿ اغتم دـقلمآم)ممم

ص انمكام"مم،متػقضمعـمعز ظػةمبؾقؾ
 م1)

م.

م:مٔاخلالصٛم

أنمعامدنبمسؾكماياجمأنمهؽـفمباٌز ظػةمػقمعؼهللا مم

أيمعامؼؾؾغموضـتمصـوةماٌغـربمواظع ـاءمسنعغنـاممممممحطماظرحال،م

موضصرغنامضنمأيموضتمعـمظقؾةماظـقرمحؿكمرؾقعمصفرػا.

م

م

م

م

م

م

م

                                                           

م.ماإلعاممعلؾؿمضنمصقققف م واهم1)
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 املطألٛ الطادضٛ

 بدء ًٖٕ الٍشس ٔاٌتّاؤٓ
ـــمممم ــرمع ــقمماظـق ــهللأمؼ ـــمممممؼؾ ــزولمع ــهللماظـ ــفمبع عـؿصــػمظقؾ

م–آمسـفام هلم–،مؼهلللمسؾكماظؽمعام ويمسـمسائ ةمعز ظػة

ؿةمظقؾـــةماظـقـــرم،مصرعـــتم مأممدـــؾ)م:م"مأ دـــؾماظــــ ضاظـــت

اىؿرةمثؿمعضتمص صاهتموطانماظؽماظققمماظذيمؼؽقنمصقـفمم

 سـهللػا"ماظـ م)
 م1)

م.

وعــام ويمســـمسؾــهللمآمعــقزنمأ ــاءم،مســـمأ ــاءمأغفــامم

،مصصؾتمداسةم،مثـؿمضاظـتمؼـامممملغزظتمظقؾةمعز ظػةم،مصؼاعتمتصؾ

بينم:مػؾمشابماظؼؿرم؟م،مصؼؾتم:مال،مصصؾتمدـاسة،مثـؿمضاظـتم:مممم

ػؾمشابماظؼؿرم؟مصؼؾتم:مالم،مصصؾتمداسةم،مثـؿمضاظـتم:مممؼامبـكم

ؼامبـكمػؾمشابماظؼؿرم؟م،مصؼؾتم:مالم،مصصؾتمداسةمثـؿمضاظـتم:ممم

                                                           

ــفم1) ــــفمم أخرجـ ــقم اوو مضنمدـ ـــممم-أبـ ــؾمِعـ ــؽ/مب:ماظؿعفقـ ك:ماٌـادـ

م.1942جطنؿعؾن/
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ــا هؾقام،ممممم ــؿ،مضاظــتم:مص ــامبــينمػــؾمشــابماظؼؿــرم؟مصؼؾــتم:مغع ؼ

ــؿم جعــتمصصــؾتمممممم ــكم عــتماىؿــرةم،مث ــاموعضــقـامحؿ مصا هؾـ

 مظؾظعـــمضنموضاظــتم:مأانم دــقلمآم)اظػفــرمضنمعـزكــام،م

اظؽم
(1 

م.

صؼهللم لمػذانمايهللؼـانمسؾـكمأنماظــزولمعــمعز ظػـةممممم

ؼؾهللأمعـمعـؿصػمظقؾمؼقمماظـقر،مواٌـؿصػمػقماظقضتماظذيم

ؼؿقدطمعامب معؾؿهللأماظؾقـؾمبـهللخقلموضـتماٌغـربم،موعـؿفـاهمممممم

بظفق مهقءماظػفر،موضـهللمؼؽـقنماظـؽمضنماظعاذـرةمأومايا ؼـةمممممم

تمأ ـاءممس رةمأوماظـاغقةمس رةمعـمظقؾمػـذاماظقـقمم،مصؼـهللمصـؾمممم

اٌغــربممظػرهــلثــوثمدــاساتمبعــهللمغزوكــام ز ظػــةموأ ائفــاممم

واظع ــاءمسنعغنــاموضصــرغنامحؿــكمشــابماظؼؿــرم،موشقــابماظؼؿــرمؼــقمممم

اظعاذرمعـماظ فرمشاظؾغنامعامؼقاصؼمػذام،مطؿامأنمععـكماٌـؿصػم

ؼؿلعمظق ؿؾمامشؾبمصقفم،موظـقسمههللؼـهللهمباظهللضقؼـةمواظـاغقـة،ممممم

                                                           

م.عؿػؼمسؾقفم 1)
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ؿؼرؼبماظذيمضهللمدنلءمضؾؾـفمأوممبؾمؼعينمعـؿصػفمأومشاظؾغنامأومباظ

بعـــهللهمضؾـــقًوم،مصـــإنماظؼؾقـــؾماظــــا  مالمؼـــؤثرمضنمػـــذاماٌعــــكم

اظؿؼــهللؼريم،مومنماٌـؿصــػمعـــمطــؾمذــلءمودــطفم
(1 

،موظــقسم

بونممأنمؼؽقنماظـصػانمعؿطابؼ م،موسؾقفمصإنمعـمؼؤ ىمأيم

صعؾمعــمأصعـالمايـجماظـيتمتـؤ ىمؼـقمماظـقـرموعـفـامرـقافمممممممممم

بـاءمسؾـكمأغـفمضـهللمأهـقػمإزنمنعــفممممممماظرطـم،مصإغفمؼؽقنم زؼا

موأ ىمضنموضؿف.م

واالغؿفاءمعؾــكمسؾـكماالبؿـهللاءمضنماظقـقمم،مصققـثمؼؾـهللأممممممم

ؼقمماظـقرم،مصإغفمؼـؿفلمبؾهللءماظققمماظؿـاظلموضنماظقضـتماظـذيمممم

مممممممممبهللأمصقفماظققمماظذيمدؾؼف.

م

م

م

م

 

                                                           

م.مم2/964م– ماٌعفؿماظقدقطم1)
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 املطألٛ الطابعٛ
 األعىاه اليت ٖ دّٖا احلاز ًٖٕ الٍشس

م

ــم ــقمماظـقــرمػــلم:م عــكمسنــرةمممامسؿــالماظــيتمت ؤ ىمؼ

اظعؼؾةماظؽربى،مواظـقرمٌــمدنـبمسؾقـفم،موايؾـؼمأوماظؿؼصـعمممممم

ورقافماظـرطـمأوماإلصاهـةم،موضـهللم لؿنمسؾـكماظـؽمعـامو  مســمممممممم

 م:م"مأتكمعـكمو عكماىؿرةم،مثـؿممأنم دقلمآم)ممأغسم

أتكمعـزظفمضنمعـكموحنر،مثؿمحؾؼ"م
 م1)

م.

م :م دـقلمآم)مموسـمابـمسؿـرم) هـلمآمسـفؿـا مأنممم

"مأصــاضمؼــقمماظـقــرمثــؿم جــعمصصــؾكماظظفــرم ـــك"مم
 م2)

وضنمم.

 ماغصــرفمإزنمأنماظـــ م))م هــلمآمســـف ممحــهللؼثمجــابرم

،مثؿم طبمإزنماظؾقتمص صاضموصؾكماظظفر"مماٌـقرمصـقر
 م3)

م.

م موعامصعؾفمؼقمموضهللم وىمجابرمضنمصػةمحجماظـ مم)

                                                           

م.ممضنمصقققفمعلؾؿاإلعامم م واهم1)

م معؿػؼمسؾقف.2)

م. واهماإلعاممعلؾؿمضنمصقققفم 3)
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م،مثؿماظطقافاظـقرمعرتؾامباظرعلمثؿماظـقر،مثؿمايؾؼم
 م1)

م.

م:ممٔٔدْ الد لٛ يف ِرٓ األسادٖح عمٜ املطمٕب

أغفــامضــهللمأصــا تمبــ نمامسؿــالماظــيتمتــؤ ىمؼــقمماظـقــرمم

 ؿؾــفامأ بعــةمػــلم:ماظرعــلم،مواظـقــر،موايؾــؼم،مواظطــقافم،مم

وأنمأ اءماظطقافمؼقمماظـقرمعــماٌلـؿقؾاتموصًؼـامٌـاماغعؼـهللمممممم

ظؾقـرم،موغؼؾـفمممسؾقفماإلسناعماظذيمحؽاهماإلعامماٌفـهللىمضنمام

اظ قطاغلم
 م2)

،مودنقنماعؿهللا ماظؼقاممبفمإزنملخـرمأؼـامماظؿ ـرؼؼمممم

موػلمؼقمماظعقهللم،موؼقعانمبعهللهم.

وترتقــبماظؼقــاممبفــذهمامصعــالمام بعــةمدـــةمصؿـــمأخــؾم

برتتقؾفــامصــومذــلءمسؾقــفمســـهللمسنقــعماظػؼفــاءمعــامســهللامايـػقــةمم

مممممماظـــذؼـمؼـــرونموجـــقبمترتقـــبماظؼقـــاممبفـــذهمامسؿـــالمؼـــقممم

ـقرماظ
(3 

م.م

                                                           

م.مم3/446م–البـمضهللاعةمم ماٌغين1)

ماظلابؼمم.م–غقؾمامورا مم–مل ماظ قطاغ2)

م،موعامبعهللػام.2/140جم–بهللائعماظصـائعمم–ملاظؽاداغم 3)



 لمجلس األعلى للشئون اإلسالميةا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 49- 

 

 املطألٛ الجاوٍٛ
 الرتتٗب املالئي لمتٗطري املعاصس

 

دقاءمأطانمترتقبماظؼقاممبفذهمامسؿالمؼقمماظـقـرمدــةممم

طؿــامؼــرىماىؿفــق مأممواجؾغنــامطؿــامؼــرىمايـػقــةم،مصــإنمعـــاطم

اٌطؾقبمػـامػقماالدؿطاسةم،مصإاامٕمتقجهللماالدـؿطاسةمسؾـكممم

ـماالظؿـزاممبـفم،ممماظرتتقبمصإغفمؼلؼطموؼؽقنماياجمضنمحـؾمعـمم

صقػعؾمعامؼؼهلل مأنمؼؼقممبفمعـمتؾؽمامصعالمام بعةم،مإاامطـانمم

ــهللممممممممممممممم ــاممســ ــؼةماظزحـ ـــمع ـ ــفمسـ ــقؾؿعهللمبـ ــانمدـ ــفم،موطـ ــق غنامظـ عقلـ

اظطقافم،مأومسـهللماظرعلم،موؼؼـهللممعـامؼـراهمعوئؿغنـامظـفمعــمتؾـؽمممممممم

امسؿـالمثلــبمزروصــفماظصــققةموضهلل تـفمسؾــكماٌؼاوعــةمعــعممم

اظعؾا ةمســهللماظزحـام،مودنـقنموصًؼـامممممظإلخوتمضنمتػراماظذػـم

ظودــؿطاسةمأنمؼؾــهللأمأولمامسؿــالمؼــقمماظـقــرمبــاظطقافمضؾــؾمم

اظػفــرمحؿــكمالمؼهللػؿــفماظزحــاممبعــهللمصــوتفمصــومؼلــؿطقعمأنممممم

ــغؾفمســـمممممم ــيتمت  ــعماٌ ــؼةماظ ؼطــقفم،مأومؼلــؿطقعماظطــقافمع

اظؿػـرامظؾعؾـا ةم،محقــثمؼؽـقنمعـ ـغًومثػــظمتقانغـفمحؿــكمالمممممم
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ــهللامم،مأومم ــؼطمهــتمامض ــهللةممممممؼل ـــمذ ــامع ؼؼضــكماظطــقافمصزسغن

اظؿهللاصعمصومرنؾصمضنم سـاءموالمؼؿـذولمحـووةماالعؿــالمضنممممم

مراسةمآمدؾقاغفموتعازنم.

و ـــامؼـــهلللمسؾـــكمأنماالدـــؿطاسةمأدـــاسمضنمترتقـــبمممم

أسؿالمؼقمماظـقرموأغفاموعؾفامعطؾقبةمسؾـكمدـؾقؾماالجؿؿـاعمممم

مضنمغػسماظقضتم،موظقسماظرتتقبمصقفمعامؼؾكم:م

م:ممالكسٖيوَ الكسآُ  م1)

اَلمؼظنَؽؾيــػظنماظؾَّــفظنمغطنْػلغنــامإؽنالَّموظندعنــعطنفطنامَظفطنــامعطنــاممم":ضــقلمآمتعــازنم

َطلطنؾطنتعنموطنسطنَؾقعنفطنامعطناماْطؿطنلطنؾطنتعنم طنبؿنطناماَلمتظنؤطناِخـذعنغطنامإؽننمغؿنِلـقطنامَأوعنمَأخعنَطْ غطنـامممم

طنمعِـمممممم ـمَضؾعنِؾطنـامم طنبؿنطـناموطناَلمتطنقعنِؿؾعنمسطنَؾقعنطـنامإؽنصعنـرغنامَطؿطنـامحطنؿطنْؾؿطنـفظنمسطنَؾـكماظَّـِذؼ

 طنبؿنطـناموطناَلمتظنقطنؿِّْؾطـنامعطناماَلمَراَضَةمَظطـنامِبِفموطناسعنػظنمسطنؿنـاموطناْشِػـرعنمَظطنـاموطنا عنحطنؿعنطنـاممممم

طنم م"َأغتطنمعطنقعنالغطنامَصاغصظنرعنغطنامسطنَؾكماْظَؼقعنمؽنماْظَؽاِصرؽنؼ
 م1)

صؼهللم ظتمػذهمم،

اآلؼةماظؽرهةموشعػامسؾكمأنمعـاطماظؿؽؾقػماٌطؾـقبمذـرسغناممم

                                                           

م.مم286 ماظؾؼرةم:م1)
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اٌؽؾػماظؼقـاممبـفم،مصـإاامٕمؼلـؿطعمأنمؼؤ ؼـفمممممممػقم:مادؿطاسة

سؾكماظقصػماٌطؾقبمبفمسزهةم،مصإغفمؼؤ ؼفموصًؼامٌـام طنخؿنـصطنممم

ــا ه;ممنمآمذنــبمأنممممم ــكمسؾ ــامسؾ ــفماظ ــا عمايؽــقؿميػقًػ ظ

تــؤتكم خصــفمطؿــامذنــبمأنمتــؤتكمسزائؿــفم،مصــاظرخصماظــيتمم

تؼؿضلماظؿكػقػموإتقانماٌؼـهللو مبـفمتؼـقممعؼـامماظعزهـةمســهللممممممم

ممضهلل ةماٌؽؾػمسؾكماظؼقـاممبفـام،مأومســهللمحصـقلماٌ ـؼةممممممسهلل

اظيتمتؤ ىمإزنماكوكمضنمأ اءمأسؾائفا،موضهللمضر ماظػؼفاءمبــاءمم

ــركماظرتتقــبمػــقممممم سؾــكماظــؽ:مأنماٌ ــؼةموؾــبماظؿقلــع،موت

مامؼلرمصقؿع ماٌصعمإظقفمظغعماظؼا  مسؾكماظرتتقبم.م

م:مٔوَ الطٍٛ الٍبٕٖٛ الػسٖفٛ م2)

 يمسـمسؾهللمآمبــمسؾـاسمــــــم هـلمآمممممعام واهماظؾكا

 مضقـؾمظـفمضنماظـذبحموايؾـؼمواظرعـلممممممسـفؿامـــــمأنماظـ مم)

واظطــقافمواظؿؼــهللؼؿمواظؿــ خعمصقفــامصؼــال:م"اصعــؾموالمحــرج"م،م

وضنم واؼةم:مأنم جًومد ظفموضالم:محؾؼتمضؾؾمأنمأابحم،مضـالمم

صعـؾمم:ماابحموالمحرجم،موضالم:م عقتمبعهللمعامأعلقتم،مصؼالم:ما
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 م:مرػتمضؾؾموالمحرجم،موضنم واؼةمضال:مضالم جؾمظؾـ م)

أنمأ علم،مصؼالم:مالمحرجم،مضالم:محؾؼتمضؾؾمأنمأابـح،مضـالممم

:مالمحرجم،مضالم:ماثتمضؾؾمأنمأ علمضالم:مالمحرجم
 م1)

م.

وضنمظػظم:مأصضتمضؾؾمأنمأحؾؼم،مضالم:ماحؾـؼمأومضصـرممم

أ علم،مضـالممموالمحرجم،موجاءملخرمممممممممصؼالم:ماثتمضؾؾمأن

:ما مموالمحـــرجم
 م2)

.موضنم واؼـــةمٌلـــؾؿمســــمسؾـــهللمآمبــــممممم

 مؼلـ لمؼقعؽـذمممسؿر) هلمآمسـفؿا مأغفمضـالم:معـام عؿـفم)ممم

سـمأعرم امؼـلكماٌرءمأومدنفؾمعـمتؼهللؼؿمبعضمامعق مضؾؾم

بعضفاموأذؾاػفامإالمضال:م"ماصعؾقاموالمحرج"م
 م3)

ممم.

                                                           

م.ماظؾكا يمضنمصقققفمك:مايج/مب:ماظذبحمضؾؾمايؾؼم واه مم1)

نؿنمسطنرطنَصــَةمُطؾَّفطنــامعطنــامجطنــاءطنمَأ)أخرجــفماظرتعــذيمضنمدــــفمك:مايــج/مبممم م2)

ػنمصطنِققحػنم معطنقعنِضػػن م.موضال:محطنلطن

عنمحطنَؾـؼطنمَضؾعنـؾطنماظؿنقعنـرؽنمَأوعنمممممممأخرجفمعلـؾؿمضنمصـقققفممم 3) ك:مايـج/مب:معطنـ

م.لؽنغطنقطنرطنمَضؾعنؾطنماظرؿنععن
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قؾةمســمأدـاعةممموعام واهمأبقم او مسـمسـؿانمبـمأبـكمذـمم

 محاجغنام،مصؽانماظــاسممبـمذرؼؽمضالم:مخرجتمععماظـ م)

ؼ تقغفم،معـمضائؾ:مؼام دقلمآمدعقتمضؾـؾمأنمأرـقفممممممممأوممم

ضهللعتمذقؽغنامأومأخرتمذقؽغنام،مصؽانمؼؼقلم:مالمحرجم،مالمحـرجم،مم

إالمسؾكم جؾماضرتضمسرضم جـؾمعلـؾؿموػـقمزـإم،مواظـؽمممممم

اظذيمحرجموػؾؽم
 م1)

م.

م:ٛ يف ِرٓ األسادٖح عمٜ املطمٕبٔدْ الد ل

أغفامضهللم ظتمب ظػازمواهـقةمسؾـكمأغـفمدنـقنمظؾقـاجمأنمممممم

ؼؼهللممعامؼراهمعـمامسؿالمضنمػذاماظققممعوئؿغنـامظؼهلل تـفموؼلـرمممم

حرطؿفمضنماظظروفماظيتمؼراػامعـادؾةمظفموحمؼؼةمظلوعؿفمسـهللم

أ اءماظعؾا ةمحؿكمؼلـؿطقعمأنمؼفقـئمظـػلـفمعـامؼؼـهلل مبـفمسؾـكمممممممم

عؾـا ةموتـذولمععاغقفـامســهللمأ ائفـام،موضنماظـؽممممممماً قعمضنماظ

م الظةمسؾكمسهللممظزومماظرتتقبم.

                                                           

م.مضنمدــفم او م واهمأبق م1)



 

- 54- 

 

م:ماإلمجاع م3)

أسنــعماظػؼفــاءمسؾــكمجــقانمتؼــهللؼؿمبعــضمامعــق ماظــيتمممم

تــؤ ىمؼــقمماظـقــرمسؾــكمبعضــفام،موػــلم:ماظرعــلم،موايؾــؼمأوممم

اظؿؼصعمواظـقرم،مورقافماإلصاهةم،موضـهللمحؽـكماإلسنـاعمابــممممم

لمضنمغقؾمامورا مضهللاعةمضنماٌغـكمواظ قطاغ
 م1)

م.

وسؾــكمػــذامؼؽــقنمترتقــبمأ اءمعــامؼؼــهلل مايــاجمسؾــكمممم

اظؼقــاممبــفمعـــمأسؿــالمايــجمام بعــةمؼــقمماظـقــرمعـــمامعــق مممم

ماىائزةمباظؽؿابمواظلـةمواإلسناعم.

م:احلكىٛ وَ زفع احلسز يف عدً تستٗب أعىاه ًٖٕ الٍشس

ظؾقفـاجمؼـقمماظـقـر،مممم  م)وايؽؿةمعــمتقجقـفماظــ ممم

امعـــمعـادــؽفامعــامؼؼــهلل ونمسؾــكمطــؾمعـفــامثلــبممبــ نمؼػعؾــق

ادؿطاسةمطؾمعـفؿم ونماالظؿزاممبرتتقـبمواحـهللمدنؿـعماظؽـؾممممم

منمؼؿقنعمايفقجمسؾكمأطـرمعـمعؽان،مػقمأمضنموضتمحمهلل 

                                                           

م.م84تمم–مظؾ قطاغلوغقؾمامورا مم-البـمضهللاعةمماٌغين م1)
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حؿــكمالمدنؿؿعــقامطؾــفؿمسؾــكمسؿــؾمواحــهللمصققــهللثماظؿــزاحؿم

واظؿهللاصعماٌؤ يمإزنماظؿفؾؽـةموإتـوفماظـػـقس،موآمتعـازنممممم

مم"اَلمتطنْؼؿظنُؾقْامَأغُػلطنُؽؿعنمإؽننؿنماظؾَّفطنمَطانطنمِبُؽؿعنم طنِحقؿغناوطن"مؼؼقل:مم
 م1)

م.

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

                                                           

م م.29اظـلاءمـــمعـماآلؼةم)م 1)
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 املطألٛ التاضعٛ
 السو٘ قبن الصٔاه

 م

ضالمثوثةمعـمطؾا ماظػؼفاءمجبقانماظرعلمضؾـؾماظـزوالمضنممممممممممم

ــفمعؽــةممممم ــفام،موػــؤالءماظػؼفــاءمػــؿم)سطــاء مصؼق ــاممطؾ ــفمامؼ وصؼق

رــاووس مصؼقــفماظــقؿـم،م)ماٌـادــؽ،موأحــهللمصؼفــاءماظؿــابع ،موم

و)جعػــرماظصــا ل معـــمأئؿــةمللموأحــهللمصؼفــاءماظؿــابع مأؼضغنــام،م

ماظؾقت.م

واػبمإزنمػذامأؼضغنامبعـضماظػؼفـاءماٌؿـ خرؼـمعــمصؼفـاءمممممممممم

ماٌذاػبمام بعةماٌؿؾقسة.

و امؼؤطهللمػذامأنماٌؼصق معـماظرعلم،مػقماطرمآمطؿاممممممم

عنمسطناِئ طنــَةايــهللؼثم:مجــاءمضنم عنماظؿنِؾــلِّم) هــلمآمسـفــا ممسطنــ سطنــ

ــؾَّؿطنممم) ــِفموطندطن ــفظنمسطنَؾقعن ــؾَّكماظؾَّ ــالطن:م مصطن ــا ؽن،ممم»َض ــلظنماِىؿطن ــؾطنم طنععن ــامجظنِع إؽنغؿنؿطن

ٌَرعنوطنِةمِظإؽنَضاعطنِةمِاْطرؽنماظؾَِّف طنماظصؿنَػاموطنا ) واهمأبـقم اوو مم«:موطناظلؿنععنلظنمبطنقعن

ػنمصطنِققحػنواظرتعذيموضال:م مم.«حطنلطن
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وطنااعنُطـرظنواماظؾَّـفطنمِصـلمممم}وضهللمادـؿهلللمبعـضماظػؼفـاءمبؼقظـفمتعـازنم:مممممم

عنمتطنـَ خؿنرطنمم ؽنمَصَؾامإؽنثعنؿطنمسطنَؾقعنِفموطنعطن عنمتطنعطنفؿنؾطنمِصلمؼطنقعنعطنقعن َأؼؿنامؾنمعطنععنهللظنو طناٍتمَصؿطن

ؽـنماتؿنَؼــكموطناتؿنُؼــقاماظؾَّــفطنموطناسعنَؾؿظنــقامَأغؿنُؽــؿعنمإؽنَظقعنــِفمممممممممم َصَؾــامإؽنثعنــؿطنمسطنَؾقعنــِفمِظؿطنــ

م.[203ظؾؼرة:م]ا{تظنقعن طنرظنونطن

عـــماظػفــرم،مأومعـــمبعــهللمرؾــقعمممم–باتػــالمم-واظقــقممؼؾــهللأممممممم

،موإاامطــانماظـــ م)صــؾكمآمسؾقــفمودــؾؿ  عكمبعــهللممممظ ــؿسا

ماظزوالمصإغفمٕمؼر مسـفمغفلمسـماظرعلمضؾؾماظؽم.

وعــــماظؼقاســـهللماظػؼفقـــةماظـــيتمتـــهللسؿمػـــذاماظػفـــؿمضاســـهللةممممممم

م)اظؿؽؾقػمثلـبماظقدـع م،مو)اٌ ـؼةموؾـبماظؿقلـع م،مو)إااممممم

م)اظضرو اتمتؾقحماجظق ات .مهالمامعرماتلع م،مو
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 املطألٛ العاغسٚ
ماألثس املرتتب عمٜ التشمن وَ اإلسساً

م

اظؿقؾؾمعـماإلحراممغقسان:مهؾؾمأصغرم،موهؾؾمأطرب،م

واظؿقؾؾمامصغرمػقماظـذيمذنـؾمظؾؿقـرممصقـفمأنمؼـؿفـلمعــممممممم

مممعؾــــؾسماإلحــــرامموعــــامطــــانمذنــــرممسؾقــــفمبــــفمعــــامســــهللاممممممممممممممممممممممم

ماظـلاء.

واظؿقؾؾمامطربمػقماظذيمذنؾمظؾؿقرممصقـفمطـؾمذـلءمممم

ــاءم ــكماظـل ــقعممحؿ ــاظطقافممممم،موػــذاماظـ ــرتؾطمب ــؾمع ـــماظؿقؾ ع

،موػـــقمرـــقافماظـــرطـمأومرـــقافماإلصاهـــةمإاامدـــؾؼمباظؾقـــت

بعؿؾ ،محقـثمذنـؾمظـفمطـؾمذـلءمحؿـكماظـلـاءمبعـهللمرـقافمممممممممم

مماظرطـم،موأعاماظؿقؾؾمامصـغرم،مصإغـفمذنـؾمظؾؿقـرممطـؾمذـلءممممممم

عنمسطناِئ طنـةَممظـلـاءم،مواظـؽمٌـام ويممممعامسهللاما م هـلمآمسـفـا مم)مسطنـ

ِٓممممَضاَظتعن ُٓمسطنَؾقعنـِفموطندطنـؾَّؿطنممم):مَضـالطنم طندظنـقلظنما :م"مإؽناطنام طنعطنقعنـؿظنؿعنمم صطنـؾَّكما

ملعنٍءمإؽنظَّامــابظنموطنُطؾـنمذطنــقبظنموطناظِّقطنــؾؿنمَظُؽؿظنماظطيــؿعن،مَصَؼهللعنمحطنـــوطنحطنَؾْؼؿظن
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"اظِّلطناءطن
 م1)

مم.

اظؿقؾــؾمامصــغر،مظــق و مصؼــهللمادــؿــكمحــؾماظـلــاءمعـــمم

ــفممممممم ــكمأغ ــهللماإلسنــاعمسؾ ــقطاغلم:ماغعؼ ــقلماظ  ــفم،مؼؼ ـــصمسؾق اظ

باظرعلموايؾؼمحؾؿنمطؾمحمظق اتماإلحراممعـامسـهللامععاذـرةمممم

اظـلــاءم،مصإغفــامالمهــؾمإالمبــاظطقافمإسناسغنــامم
(2 

،موٌــامو  مضنم

م ااًلمسؾكمػذاماٌعـك.ماظلـة

 م
م

م

م

م

 

                                                           

م.40/م42 واهماإلعاممأشنهللمضنمعلـهللهمم 1)

اظلابؼم،مواظ ـرحممم–ملظصـائعمظؾؽاداغبهللائعماو،مم5/130غقؾمامورا مم 2)

م.1/502م–ـكماجؿاجمغ،موعامبعهللػا.موعم2/59م–اظصغعم
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 املطألٛ احلادٖٛ عػسٚ
مكَ ٔطٕاف الٕداعاجلىع بني طٕاف الس

م

رقافماإلصاهةمؼلؿقبمتعفقؾـفمؼـقمماظـقـرمظؽــمدنـقنمممممم

ت خعهمإزنملخرمأصعـالمايـج،موضنمتؾـؽماياظـةمؼـرىمصؼفـاءممممممم

ـــمضنم واؼــةمســـهللػؿممم أغــفمؼؼــقممعؼــامممم–اٌاظؽقــةموايـابؾــةمـــــ

رقافماظـق اعمإاامغـقاهمععـف،موبفـذاماظـرأيمضـالمابــم ذـهللم،ممممممممم

وحؽاهمسـمسنفق مماظػؼفاءم
 م1)

م.م

م:مِرا السأٙ ٖطتٍد  ىل أدلٛ وٍّأ

َؽمُ خعنؿِـمبجعنمخعنـرظنمُا»:م مظعؾهللماظرشنـمبـمأبكمبؽـرممضقظفم)م-م

عنمَرقطناِصُؽؿطنام طنماْظقطنرطنمؽنمَصْؾؿظنفؽنؾؿنمِبعظنؿعنرطنٍةمثظنؿؿنماْصرظنَشامِع «ِع
 2)م

.موظقسمصقفم

ممظؾعؿرة.مأغفمأعرػامبطقافماظق اعمبعهللعامراصتمودعت

                                                           

(
1

ــةمم ـــمماٌغــين،مو2/53م-،مواظ ــرحماظؽــؾعمم1/424- م اجــعماٌهللوغ الب

م.مم4/50م-،ماإلغصافم3/237م-ضهللاعة

(
2

م.مم واهماإلعاممعلؾؿمضنمصقققفم م
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خوفمب ماظعؾؿاءممضالمابـمبطالمضنمذرحماظؾكا ي:م"مال

أنماٌعؿؿرمإاامرافمصكرجمإزنمبؾهللهم،مأغفمدنزئفمسـمرـقافمم

ماظق اعمطؿامصعؾتمسائ ة.

ضــالمابـــمحفــرمضنمصــؿحماظؾــا يم:م"مؼلــؿػا معـــمضصــةمممم

سائ ةم) هلمآمسـفا مأنماظلعلمإااموضعمبعهللمرقافماظرطـم،م

إنمضؾـامإنمرقافماظرطـمؼغـكمسـمرقافماظق اعم،مإنميؾؾم

اظطـــقافمواًـــروجمالمؼؼطـــعمإجـــزاءماظطـــقافمماظلـــعلمبـــ م

اٌذطق مسـماظرطـمواظق اعمععغنا.
(1 

م.

و امؼؤؼـهللماظـؽم:مأنمرـقافماظـق اعمٕمؼؼصـهللمظذاتـف،ممممممم

مبؾمظقؽقنملخرماظعفهللمباظؾقت،موضهللمحصؾمبطقافماإلصاهة.

جاءمضنمحاذقةماظهللدقضلمسؾكماظ رحماظؽؾع:م"موت  ىمم

رؾؾــفمبفؿــا،مأيمدــؼطمم–اظــق اعمباإلصاهــةم،موبطــقافماظعؿــرةم

وذنصؾمظفمثقابمرقافماظق اعمإنمغقاهمبفؿام"م
(2 

م.م

                                                           

(
1

م.مم612/م3م-اظؾا ي مصؿحم

(
2

م.م2/53م-ماظهللدقضل محاذقةم
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 املطألٛ الجاٌٗٛ عػسٚ
 الٍٗابٛ يف أعىاه احلر

م

ػــلمضقــامماإلغلــانمســـمشــعهمضنمصعــؾمعـــمممممممماظـقابــةم:

امصعالم،مأومأعرمؼؽؾػفمبفمأومؼطؾؾفمعـف،مواظـائبمعـمؼؼقممعؼامم

عـمأغابفمأوموطؾفمضنمصعؾمأعرمعـمامعـق مم
(1 

مايـجمم،موػـلمضنم

م:تؿعؾؼمباٌقهقساتماآلتقةم

م:ممأضاع الٍٗابٛ يف أفعاه احلر:ممأًٔ  مممم

وهعماظػؼفاءمضاسهللةمٌاموقنمصقفماظـقابةمضنماظعؾا اتموعـفاممممم

ــا ةمإاامطاغــتمع ــؿؿؾةمسؾــكمعصــؾقةمممم ــاظقام:مإنماظعؾ ايــجمصؼ

صإغفمالمدنقنمأنمتؤ ىمإالمعـفموالمتصحمم،تؿعؾؼمباٌؽؾػمغػلف

،مأعامإاامطاغـتمع ـؿؿؾةممممةمطاإلهانمواظصوةمواظصقمصقفاماظـقاب

م،مسؾـكمعصـؾقةمظــذاتفامبؼطـعماظـظـرمســـمصاسؾـفامطـر ماظق ائــعمممممم

وابـحماظــذ مواظـلـؽمممم،موأجزؼـةماظؽػـا اتممم،موتقنؼعماظزطـقاتمم

                                                           

 اظػرلماظعاذرمبعهللماٌائةم.مم-2/205م– ماظػرولمظؾؼراضنم1)
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منماٌؼصـق معـفـامممم;وأعـالماظؽم،مؼصحمصقفـاماظـقابـةمإسناسغنـامممم

غائؾـف،ممماغؿػاعمأػؾفامبفا،مواظؽم ـامؼؿقؼـؼمبػعـؾماٌؽؾـػمأومممم

وكذامصقتمصقفاماظـقابةم
(1 

م.م

م:مٔبٍاًء عمٜ ذلك

اتػـــؼماظػؼفـــاءمسؾـــكمجـــقانماظـقابـــةمضنماظعؾـــا اتماٌاظقـــةمممممم

وتقنؼـــعم،مواكـــهللىمواظـلـــؽمم،ماجضـــةمطـــذبحمامهـــققةممم

صفـذهمامعـق موأعـاكـام ـاموـقنمممممم،موأ اءمامعاغاتم،ماظصهللضاتم

اظـقابةمصقفامبومخوفم
 م2)م

الموقنماظـقابـةممم:ف،مطؿاماتػؼقامسؾكمأغ

طـــاظقضقفمبعرصـــةم;مجمصعؾـــفمباظـــذاتماصقؿـــامؼـــؿع مسؾـــكمايـــ

                                                           

ػــم،مم1389رؾعـةمايؾؾـكمممم–م3/143م–اكؿامممبـم مصؿحماظؼهللؼرمظؾؽؿال1)

مـمرؾعــةممممم2/121م_سؾــكماظ ــرحماظؽــؾعممضلاظهللدــقوحاذــقةم ،موعــامبعــهللػا

رؾعــةماٌؽؿــبممم–م3/18م– مؾسقلــكمايؾؾــكم،م،موذــرحم وهــةماظطــاظمممم

 عؽؿؾةماظرؼاضم.م–م5/97م–البـمضهللاعةمماٌغين،مماإلدوعل
ماظـلـائلماٌطؾعـةماظلـؾػقةم،مودـــممممم–وعـامبعـهللػامممم4/66م–اظؾا ي مصؿحم2)

 .رؾعةمايؾؾكم–م4/219مظؾ قطاغلوغقؾمامورا مم–رؾعةمايؾؾكمم–م2/4
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حقــثمدنــقنمثؼــفماظقجــق مضنممواٌز ظػــةمٌـــمحضــرمايــج

;ممغفؿـامموايؾـؼمواظؿؼصـعمممعؽانمسرصةموظقمغائؿغنامأومعغؿكمسؾقف

م.ؼؿعؾؼانمبذاتف

وإنمطانمسؾا ةمبهللغقةم،مإالمأغفـامهؿـاجمإزنمإغػـالممممم،وايجممممم

طـؾمعلـؿطقعمعــماٌلـؾؿ موععظؿفـؿمؼؼطــقنمممممممماٌالمسؾـكم

وكــذاماسؿربػــامم;بعقــهللةمســـمعــقرـمايــرع ماظ ــرؼػ مابــو غن

ام،موعـــمثــؿمبعــضماظػؼفــاءمعـــماظعؾــا اتماظؾهللغقــةمواٌاظقــةمععغنــم

ماخؿؾػقامضنمجقانماظـقابةمصقفامسؾكمضقظ م:

عنمممم ظؾؿؽؾػم،مضالم:مإغـفمالمدنـقنمصقـفممممماظذاتلبماالسؿؾا مشّؾمعطن

عنملم:اظـاغمي،مواظرأاظـقابةم ضنمايـجممملبماالسؿؾـا ماٌـاظممشّؾمعطن

واظؽمم،وأغفمأداسماالدؿطاسةمصقفم،مضالم:مإغفموقنمصقفماظـقابة

حـالماظضـقؼممممحالماظلعةمواالخؿقـا م،موظـقسمضنمممطؾفمعؾـاهمضن

ملأومهعػمجلـؿاغمملواٌ ؼةم،مصإاامحهللثمظؾؿؽؾػمسفزمبهللغ

ــفمسؾــكماظلــػرمأومأ اءماٌـادــؽممم ــةمضنممم;المؼؼــقىمب صــإنماظـقاب

ايجموقنم،موإاامجـانتماظـقابـةمضنمايـجم،مصإغفـاموـقنمضنمممممم
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ــبمم ــيتمؼطؾ ــفماظ ــؽممممما أأصعاظ ــابمأوزنم،مواظ ــذاتفامعـــمب ؤػــامظ

طفؿـــعمايصـــكمو عـــكماىؿـــا موابـــحماكـــهللىمواظطـــقافممم

م.ملواظلع

اظــذيمؼلــؿقجبمماظ كصــلأعــامعــامؼؿقضــػمسؾــكماالسؿؾــا مممممممم

،مـمحضرػامأومعز ظػـةممايضق مواظهللساءمعـؾماظقضقفمبعرصةمٌ

صإنمػذهمامعـق موأعـاكـام ـامالموـقنمصقفـاماظـقابـةم،موعــمثـؿممممممممم

طاغتماظـقابةمسـهللماظعفزمواٌ ؼةمع روسةموجائزةمو زؼةمســمم

ماٌـقبمسـفم.

م

 أدلٛ دٕاش الٍٗابٛ يف احلر ساه املػكٛ أٔ العذص : 

مأوملايجمسـهللماظعفـزماظؾـهللغمممادؿهلللماجملقزونمظؾـقابةمضنمممممم

موعـفا:مم )ماظـ اٌ ؼةمب  ظةمطـعةمعـمدـةممليق

ؽنمسطنؾؿناسؾنمي معام و1)ممممممم عنمسطنؾعنهلِلماظؾَِّفمبعن َأنؿنم)م هلمآمسـفؿا ممسطن

عنمخطنعنعطنؿؾن،مَضاَظتعن:مؼطنام طندظنقلطنماظؾَِّف،مإؽننؿنمَأِبلمَأ عن طنَطؿعنـفظنمَصرؽنؼضطنـُةممم اععنرطنَأًةمِع

َظـامؼطنلعنـؿطنِطقعظنمَأنعنمؼطنلعنـؿطنقؽنيطنمسطنَؾـكممممماظؾَِّفمِصلماْظقطنـجِّ،موطنػظنـقطنمذطنـقعن ػنمَطـِؾعػنممممم
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ــالطن:مم ــعؽنِه،مَض ــرؽنمبطنِع ــفظنم»َزفعن ــلمسطنعن «َصقظنفِّ
 م1)م

ــؾمػــذامســـمم ،مو وىمعـ

وغلـبمسؾـهللمآمبــممممم–آمســفمممل هـمم–ملسؾـم،مسـماًـعؿقةم

اظزبعمايهللؼثمإزنم جؾمعـمخـعؿم
(2 

م.

نماعـرأةمعــمممأم– هكمآمسـفؿامم– موسـمابـمسؾاسم2)

ـمم ــ ــةمجــاءتمإزنماظ ــت:مإنمم )م جفقـ ــلصؼاظ ــذ تمأنممأع غ

هجمصؾؿمهجمحؿكمعاتتمأص حجمسـفـام.مضـالم:مغعـؿم،محفـكممممم

سـفامأ أؼـتمظـقمطـانمسؾـكمأعـؽم ؼــمأطــتمضاهـقؿفم،ماضضـقامممممممممم

بـقــقممواظؾكــا ي واؼــةمأشنــهللمموضنم،مآ،مصــآمأوزنمباظقصــاء

اظؽ
(3 

مػذاماٌعـكمطـعةم.مموامحا ؼثمضنم،م

                                                           

 .974/م2مصققحمعلؾؿم 1)
متطن عنِؾقفظنمَضضطناِءماْظقطنـجِّمم/ب:عـادؽمايج،م:،مكفدــمضنماظـلائلأخرجفمم 2)

ؽنم اْظقطنـجِّممم:بم/اٌـادـؽممم:،مكمضنمدـــفمم.مواظـهللا علمم2638م/ِبَؼضطناِءماظهللؿنؼعن

ؽنماْظؿطنقِِّتم م.م1878م/سطن

ــامم مم3) ــا ي واهماإلعـ ــقققضنمماظؾكـ ــهللمم3/23مفصـ ــاممأشنـ ضنمم،مموماإلعـ

 .1/240مهعلـهلل
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مم:متمك األسادٖح يفٔدْ الد لٛ 

ايـجمجـائزةم،موػـلمممممضنأنماظـقابـةمممضنأغفـامواهـقةماظهللالظـةممممممممم

ــامو  معـــمسؿــقمممممم;اٌقهــقعممضنغــصم وكــذامصإغفــاميصــصمع

،مايـجمممضنسهللممجقانماظـقابةممضنام ظةماظيتم لؽمبفاماظؾعضم

م"وطنَأنعنمَظقعنسطنمِظْؾإؽنغعنلطنانؽنمإؽنظَّامعطنامدطنـعطنكم"مم:وعـفامضقلمآمتعازن
(1 

وعـامم،مم

،مواظؿـذظؾمبـ مؼهللؼـفمممم،م ةمتؼؿضكماًضقعمٓمضاظقهمعـمأنماظعؾا

وايضــق مباظؼؾــبمواىــقا حم،مصــإنماظــؽمعؿقضــػمسؾــكماظؼــهلل ةم

واالدــؿطاسةم،مصــإنمسفــزماإلغلــانمصــا مإزنمعــامؼؼــربمعـــمحــالممم

م"َصــاتؿنُؼقاماظؾَّــفطنمعطنــامادعنــؿطنَطععنؿظنؿعن"مم،مظؼــقلمآمتعــازنم:ماظلــوعة
 3).مم 2)

م،

كمحلــبمادــؿطاسةمصفعــؾمتؼــقاهموػــلمعـــمأسؿــالماظؼؾــقبمسؾــ

ماإلغلانم.

                                                           

 مم.39اظـفؿم:م م1)
 .16معـماآلؼةم ماظؿغابـم:2)
ــؿحماظؼــهللؼرمم3) ــقةم3/158م– ممص ــمو2/19ماظهللدــقضل،محاذ البـــمماٌغــينـ

م.مرؾعةم ا مايهللؼثم.7/48،مواجؾكمالبـمحزمم3/241م-ةضهللاع
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طؿامأنم أؼفؿمعؾــكمسؾـكمسـهللممجـقانماظـقابـةمضنمحـالممممممم

ملاظـقابـةمســهللماظعفـزماظؾـهللغمممممعؾينمسؾكمجقاناظؼهلل ةماظؾهللغقة،مو

أوموجق مع ؼةمالمؼؿقؿؾفاماإلغلانم،موعـمثؿمطانماظؼقلمبعـهللممم

ــةمضنمايــجمعــعمحــالماظعفــزمواٌ ــؼةمممم الممهــعقًػاجــقانماظـقاب

هللماظ ا عمضنماظؿقلـعمسؾـكماظــاسمســهللممممم،موااظًػامٌؼصم اجقغنا

م.اظعفزمواٌ ؼة

ًٗا م:مغسٔط الٍٗابٛ يف احلر ٔأفعالْ:ممثاٌ

م:مٖٔػرتط لمٍٗابٛ يف احلر ٔأفعالْ غسٔط ِ٘

أنمؼؽقنماٌـقبمسـفمضنمايجمشعمضـا  مسؾـكمهؿـؾمممم  1)

ايـــجماظـــيتمؼ ـــؿهللمصقفـــامممع ـــالماظلـــػرمأومأ اءمأصعـــال

طـــانمالمموطــذظؽماظعــاجزمبلــؾبماٌــرضمإاامممم،ماظزحــامم

ؼرجكمبرؤهمضؾؾمايجم
(1 

 واإلغلانمأع مصقؿامرنربمبفم،م
مسـمغػلفمعـمسهللمماظؼهلل ة.

                                                           

وصـــؿحمم-3/245ماٌغـــينوعـــامبعـــهللػام،موم7/99مظؾــــقوي مماجملؿـــقعم1)

 رؾعةماٌؽؿؾةماظؿفا ؼةم.م–م1/273م–،موبهللاؼةماجملؿفهللم3/151م–اظؼهللؼرم



 لمجلس األعلى للشئون اإلسالميةا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م مأنمؼؽقنماظـائبمضا  غنامسؾكماظؼقاممبامسؿـالماظـيتمم2)م

أغقبمضنماظؼقاممبفاممعـمشعمع ؼةمأومتعبمدقاءمطـانم جـًومأوممم

م;اعرأةم،مصإاامطانمشعمضا  مسؾكماظؼقاممبفامصإنماظـقابةمالموقنم

ذامطاغـتماظـقابـةمضنمأسؿـالمايـجمســمأطــرمعــمذـكصممممممممموك

جائزةمضنمحهللو مػـذاماظضـابطم،مواظـؽمحؿـكمالمؼ ـغؾماظؽـهللممممممم

واإل ػالماظـائـبمســمطؿـالماظؿػـرامٌـامؼؼـقممبـفمعـعمحلــمممممممممم

ماظؼصهللمواظؿعاعؾمععماآلخرؼـم امالمؼضر.

ــفمبصــػةمممممم3) ــامدنــبمسؾق ــهللمأ ىمع ــبمض ــقنماظـائ  مأنمؼؽ

مايـجموجـبمأنمؼؽـقنمضـهللمممممذكصقةمأواًلم،مصـإنمطـانمغائؾغنـامضنممم

وإنمطانمغائؾغنامسـمشعهمضنمصعـؾمعــمممم،أ ىماظػرؼضةمسـمغػلف

أصعالمايجمأ ىمسـمغػلـفمأواًلم،مثـؿمأ ىمســمعقطؾـفمثاغقغنـام،مممممم

مأنمػذامذرطمأصضؾقةم،موظقسمذرطمم:موسـهللمايـػقةمواٌاظؽقة

صقةم
(1 

مم.

                                                           

م.م2/20ماظؽـؾعمممسؾكماظ ـرحمماظهللدقضل،محاذقةمم3/151– مصؿحماظؼهللؼرم1)

 .م2/91وسؿعةمملضؾققبحاذقؿام،م3/233مةالبـمضهللاعماٌغينو
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 املطألٛ الجالجٛ عػسٚ
 تطبٗكات الٍٗابٛ يف أفعاه احلر

م:مالٍٗابٛ يف زوٜ اجلىازم 1)

اىؿـا م،موػـذاماظػعـؾممممملعـمأصعالمايجماظقاجؾةم:م عـم

طـعغنامعامؼ ؼماظؼقاممبفمبلؾبماظؿهللاصعمواظزحـامم،موالمدـقؿامإااممم

طانماياجمعرؼضغنامأومهعقًػامأومصغعغنامالمؼؼقىمسؾـكماٌزاشنـةممم

مأومهؿؾمتهللاصعمايفقج.م

ؼةماٌاغعةمعـموكذاماػبمسنفق مأػؾماظعؾؿمإزنمأنماٌ ممممم

أ اءم عكماىؿا مإاامطاغتمبلـؾبمالمؼرجـكمنواظـفمضؾـؾملخـرمممممم

أؼامماظؿ رؼؼماظيتمؼؿعفؾماظـاسمصقفامأومؼؿ خرونم،مصإغفمدنـقنمم

ظؾقــاجمأنمؼـقــبمســـفمشــعهم،مواظــؽمعــاماػــبمإظقــفماظ ــاصعقةمم

وايـابؾةم
(1 

موػقماٌكؿا مظؾػؿقىمبف.م،

مم:مٔدلٗمّي عمٜ ذلك

محففـام وىمسـمجابرمبـمسؾهللمآمضالم:م"عامم)مأم معـماظلـة

                                                           

 .م3/254م–البـمضهللاعفمماٌغين،موم8/184م–مظؾـقوي مماجملؿقعم1)



 لمجلس األعلى للشئون اإلسالميةا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــؾقانمم )عـــعم دـــقلمآم ــاءمواظصـ ــاماظـلـ ـــمموععــ ــامسـ ،مصؾؾقــ

ــامســـفؿم"مم اظصــؾقانمو عقـ
(1 

ــكممم ،محقــثم لؿنمػــذامايــهللؼثمسؾ

ظضعػفم،موعـؾفمطؾمهعقػمسـاجزمممغقابةمسـماظص ملجقانماظرع

م.مشعمص ممطانمصؾقغنامأأدقاءم

طـؾمعــممم"مبـماٌـذ مصؼالم:م)مبم موعـماإلسناعمعامحؽاهمامممم

مســـماظصــ ملحػظــتمســـفمعـــمأػــؾماظعؾــؿم،مؼــرونمأنماظرعــم

جــائز،موعـؾــفمطــؾمعـــمؼعفــزمســـممملاظــذيمالمؼؼــهلل مسؾــكماظرعــ

م.م"اظؼقاممبف

إاامجـانتممم:معــمأغـفممماظــقويم)مجـم موعـماظؼقاسم:معاماطـرهمممممم

صإنمجقانػامضنمصعـؾممم،اظـقابةمضنمايجمطؾفمظؾؿرؼضمواظعاجز

ؽقنمعـمبابمأوزنمعـمأصعاظفمؼ
(2 

،موعــمثـؿمتؽـقنماظـقابـةمضنممممم

 عكماىؿا مجائزةموصقققةم،مو زؼةمســماٌــقبمســفمعــممممم

مثؿم.إشعم

                                                           

 .1010 ضؿمم2مفدــضنممفوابـمعاج،مم3/266ذيم مم واهماظرتع1)
 .8/168م–مي مماجملؿقعمظؾـقو2)
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م

م:ممالٍٗابٛ يف الطٕاف مم2)

إاامسفــزمايــاجمســـماظطــقافمبـػلــفمظؽــربمأومعــرضمأومم

مبلؾبماظزحاممأوماظعفزمسـم

ادؿؽفا معـمذنؿؾقغـفمضنماظطـقافم،مصإغـفمدنـقنمظـفمأنمؼـقـبممممممم

مظقؼقممباظطقافمغقابةمسـف.مشعه

و ظقؾماظؽماظؼقاسمسؾكماٌغؿكمسؾقفم،مصإغـفمدنـقنمأنممم

ؼـقبمشعهمسـف،موعـؾفماٌرؼضمواٌلـموأعـاكؿا،مومنماظعفزم

سـماظطقافمبـػلفمأومتهللبعمعامؼطقفمبفمحمؿقاًلم،مدنعؾـفمشـعممم

علؿطقعم،موآمتعازنمالمؼؽؾػماظــاسم ـامالمؼطقؼـقن،موظؼقظـفممممم

"تؿنُؼقاماظؾَّفطنمعطنامادعنؿطنَطععنؿظنؿعنمَصا"متعازنم:
(1 

م.

وإاامادؿطاعماياجمأنمؼهللبرمعامؼطقفمبفمحمؿـقاًلمصإغـفممم

ؼؿع مسؾقفمصعؾفم،موالمدنقنمظفمأنمؼـقبمشعهم،مواظؽم امؼعؾؿم

 مأغـفمرـافمضنمممعـماظؼقاسهللماظعاعـة،مواضؿـهللاءغنمبػعـؾماظــ م)مممم

                                                           

م.16اظؿغابـم:مم 1)



 لمجلس األعلى للشئون اإلسالميةا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)مسصــامضنمحفــةماظــق اعمسؾــكمبعــعمؼلــؿؾؿماظــرطـم قفـــمممم

 ؼهلله
(1 

م.

ـــمممم ـــم هــكمآمسـفــامــــ وٌــامو  مضنمحــهللؼثمأممدــؾؿةمـــ

 مأغـلماذـؿؽكم)مأيم ـاممممضاظت:م"مذؽقتمإزنم دـقلمآم)م

 :مرــقضنمعـــمو اءماظـــاسموأغــتمم،مصؼــالم) بــلمعـــمامٕم 

 اطؾةم"م
(2 

م.م

ـــممممم ــكمأنمعـ ــامسؾـ ــهللؼـانموشعػؿـ ــذانمايـ ــهللم لفنمػـ صؼـ

ـقــبمادــؿطاعمأنمؼطــقفم اطؾغنــامصإغــفمؼػعــؾموالمدنــقنمظــفمأنمؼمم

مشعه،مراٌامادؿطاعمأنمؼطقفم اطؾغنام.

م:مدٕاش زوٜ اجلىسات  يف ٔقت ٔاسد مم3)

اٌـــ ثق مســــماظػؼفـــاءمأغفـــؿماخؿؾػـــقامضنمحؽـــؿمتؾـــؽمم

ماٌل ظةمسؾكمضقظ :

                                                           

،موايــهللؼثمم53،ماإلسنــاعمالبـــماٌـــذ متمم2/513- مصــؿحماظؼــهللؼرم1)

م. واهماظؾكا يمضنمصقققف

م.1619 ضؿمم312تمماظؾكا ي مأخرجفم2)
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مضقلمؼرىمأنمتػرؼؼماظرعلمسؾكمأؼامماظؿ رؼؼمدظنؿـنة.

موضقلمؼرىموجقبماظؽم.م

ــعةمممم ــالماظلـ ــانمعؾــــكماظـــؽماًـــوفمسؾـــكمحـ ــهللمطـ وضـ

وادؿطاسةمايفاجمأنمؼؿقرطـقامبقلـرمودـفقظةمظؼؾـةممممممواالخؿقا 

أســهللا ػؿمواتلــاعمأعــاطـماٌـادــؽمكــؿم،مطؿــامأنمامدــاسممم

اظذيماخؿؾػقامصقفمعؾينمسؾكمعامإاامطاغتمأؼامماظؿ ـرؼؼمطؾـفاممم

وضؿغنـامظؾرعـلم،مطؿـامأنماظقـقمموضـتمظؾصـؾقاتماًؿــسم،مأممأنممممممم

مطؾمؼقممعؼصق مظذاتفم.

حقثماػؾقامإزنمأنمباظرأيمامولمضالمسنفق ماظػؼفاء،م

أؼامماظؿ رؼؼمطؾفامنعــمظؾرعـلمضنماىؿؾـةمممم
(1 

،موػـذهماظـظـرةممم

تعــهللمعــهللخًوموادــعغنامظؾؿقلــعمسؾــكمأػــؾمامســذا معـــمايفــقجم

اظذؼـمطـرمسهلل ػؿ،موأصؾحماظؿهللاصعمعـمذهللةماظزحاممالمؼػرلم

مب مصققحموهعقػمأومذابموذق ،مبؾماظؽؾمسـهللماظؿهللاصع

                                                           

م.1/508،معغينماجؿاجم1/465،مبهللاؼةماجملؿفهلل3/60م ممصؿحماظؼهللؼرم1)



 لمجلس األعلى للشئون اإلسالميةا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مهؽـمأنمؼؽقنمهققةمظف.

ظ اصعقةموايـابؾةموحمؿـهللمبــمايلــمعــممممموضهللماػبما

ايـػقةم
(1 

إزنمأنمتػرؼؼماظرعلمدـةم،مؼـابمصاسؾـفاموالمؼعاضـبمممم

تا طفام،موعـمثـؿمصـإنمعــمسنـعماظرعـلمضنموضـتمواحـهللمعــممممممممم

مأؼامماظؿ رؼؼمصإغفمدنزئفماظؽموالمذلءممسؾقفم.م

م

ــةمم اءمممم ــةماظعا ؼــ ــقكؿمضنماياظــ ــؽمضــ ــانماظــ وإاامطــ

حــاممووجــق مأدــؾابماٌفاظــؽ،ماٌـادــؽم،مصإغــفمضنمحــالماظز

ؼؽقنماظؽماىؿعمػقماٌؿع م،مواظؽمظهللصعماكوك،مصـإنمعـاممم

ــامسؾــكموجــفمأذــهلل،ممممم ـــػسمؼؽــقنمعطؾقبغن ؼــهللصعماظؿفؾؽــةمســـماظ

 مأانمظؾرسـاةمبـاىؿعمممو ظقؾماظؽمعام ويمأنم دقلمآم)

ضنماظرعلموعـؾفؿمأصقابمامسـذا م،موعــؾمأصـقابمامسـذا ممممم

اظػــقجماظــذيمؼصــقؾفؿم،ممعـــمؼؼقعــقنمسؾــكمأعــرػؿمعـــمبؼقــة

واظؽمحؿكمالمؼؿ خرماظؾعضمسـماظرصؼةمصقفؿؿقامباظؾقـثمســممم

                                                           

م.2/210،موبهللائعماظصـائعمجـم5/332،مجـم8/240ـم-اغظر:ماجملؿقعمم 1)
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اظؿائف موؼـ غؾقامسـماظعؾا ةم،مواظـؽمإسؿـااًلمظؾؿؾـهللأماظػؼفـلممممم

اظؼائؾمب نم  ءماٌػلـهللةمعؼـهللممسؾـكمجؾـبماٌصـؾقةم;مومنمممممم

ماإلخوتمضنماظعؾا ةمذرطمظصقؿفام.

م

م:ماإلٌابٛ يف ذبح اهلدٙ ٔاألضشٗٛ م4)

ظػؼفـــاءمسؾـــكمجـــقانماظـقابـــةمضنمابـــحماكـــهللىممماتػـــؼما

وامهققةمبعـذ مأومبغـعمسـذ ;ممموسؾقـفمصايـاجمإاامطـانمضـا  غنامممممممم

سؾكماظذبح،مصاموزنمأنمؼػعؾماظؽمبـػلف;ممنماظـذبحمضربـةم.ممم

وصعؾماظؼربةمباظـػسمأوزنموأصضـؾمعــماظـقابـةم;مٌـامضنماظـؽمممممم

معـمنؼا ةماً قعم.

م:مٔقد اضتدلٕا عمٜ ذلك بأدلٛ وٍّا

 م مضالم:مأعرغلم دـقلمآم)م()أ معام ويمسـمسؾلم

أنمأضــقممسؾــكمبهللغــةموأنمأتصــهلللمبؾقؿفــاموجؾق ػــام
 م1)

.موضــهللم

مأصا مايهللؼثمجقانماظـقابةمضنماظـقرم.

                                                           

م.1317حهللؼثم ضؿمم2/954م-لؾؿم مأخرجفمع1)
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)ب مطؿامؼلؿهلللمسؾكماظؽمعـموصػمحـجم دـقلمآممم

:م"مأغــفم عــكمبــؾطـماظــقا ي،مثــؿماغصــرفمإزنماٌـقــر،مممم )

ثؿمأسطكمسؾقفنامصـقرماظؾاضل"صـقرمثوثغنامودؿ مبقهللهم،م
(1 

م.

وضهللمأصا ماظؽمجقانماظـقابةمععمأصضؾقةمأنمؼـذبحماإلغلـانممممممممم

مبـػلفمعؿكم ؽـمعـماظذبح.

ؽـــعمعـــموصضــًومســـماظــؽمصــإنماظــذبحمضــهللمالمذنلـــفماظ

ـمأوماٌرهكمأمعـمطؾا ماظلـأطانماظـاسمدقاءم شعػـؿم،مممممعـ

ةمعؾـقةموضنمتؽؾقػفؿمباظذبحمب غػلفؿمع ؼةم،موععؾقممأنماظ رؼع

سؾكماظؿقلعمو صعمايرجم
 م2)

م.

ــةممممم ــذبحم زؼ ــةمضنماظ ــعمأنماإلغاب وػــذاماًــوفمالمهـ

مظؾذابحموؼؼعمثقابفامظفم.

م

 
                                                           

م.ممم1218 ضؿمم2/891ـم- م)ماظـ م مأخرجفمعلؾؿمبابمحفةم1)

م.مم3/8ط افماظؼـاعمم–م3/164م-ؼةما ماظؾهلل2)
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 املطألٛ السابعٛ عػسٚ
 الػك يف أداء بعض وٍاضك احلر

مم

ؾــكممظؾ ؽمضنمأ اءمبعضمعـادؽمايجمضقاسـهللمصؼفقـةمتظنمم

مسؾقفا،موػذهماظؼقاسهللمتؿؿـؾمصقؿامؼ تل:م

م

ــمممم:مإاامحهللثماظ ؽمًٔ  أ مبعهللماالغؿفـاءمعــمأ اءماظعؾـا ةمـ

صإغفممدقاءمأطانماظ ؽموا  غنامضنماظعؾا ةممأممضنمسهلل مأصعاكامـــ

مؼؿع مررحفم،موؼؽقنماٌؽؾػمبريءماظذعةمعـمأ ائف.

م

ًٗا  :مإاامحهللثماظ ؽمضنمأثـاءماظؼقاممباظعؾا ةمأومطانمثاٌ

ؼطـرحماظ ـؽموؼلـؿؽؿؾمممممعؿعؾًؼامبعهلل معامأ اهمعـمأصعاكام،مصإغف

سهلل مأصعالماظعؾا ةمبـاءمسؾلمامضؾم،مصؾقمذؽمأغفمرـافمأ بعـةممم

،مأوممأومصنلةم،مؼؽقنماٌؿقؼـمضنمحؼـفمأ بعغنـا،موظـقمدـعكمثوثغنـاممممم

أ بعغنامؼؽقنماٌؿقؼـمضنمجاغؾفمثوثـةموؼلـؿؽؿؾماظعـهلل ماظؾـاضلممممم

مبـاءمسؾكماظؽ.
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م:مٔوَ تطبٗكات ذلك يف احلر وا ٖم٘

م:مف أٔ الطع٘الػك يف الطٕام 1)ممم

ؼرىماظػؼفاءمأنماظ ؽمإاامطانمأثـاءماظطقافمأوماظلـعلمم

مضنمسهلل مامذقاطم،مصإنمسؾكماياجمأنمؼؾينمسؾكمامضؾ.

جـــاءمضنماجملؿـــقعم:"مصؾـــقمذـــؽمضنمســـهلل ماظطـــقافممم

واظلعلمظزعفمامخذمبامضؾم،موظقمشؾبمسؾـكمزــفمامطــرمظزعـفممممم

امخذمبامضؾماٌؿقؼـ"م
 م1)

م.مم

ــةمضنمامم ـــمضهللاع ــالماب ــين:م"موإنمذــؽمضنمســهلل ممموض ٌغ

اظطقافمبـكمسؾكماظـقؼ م،موحؽـكمإسنـاعمأػـؾماظعؾـؿمسؾـكممممممم

اظـؽم"مم
 م2)

 م:"مإاامذـؽمأحــهللطؿممو ظقـؾماظـؽمضنمضقظـفم)ممم.مم

ضنمصوتفمصؾؿمؼـهلل مطـؿمصـؾكم:مثوثغنـامأممأ بعغنـامصؾقطـرحماظ ـؽمممممممم

سؾكمعامادؿقؼـ"ممقنبؽنوْظ
 م3)

م.مم

                                                           

م.م8/29 ماجملؿقعم1)

م.م3/344 ماٌغينم2)

مف./مب:ماظلفقمضنماظصوةمواظلفق مظمك:ماٌلاجهللأخرجفمعلؾؿمم م3)
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 مضنمايهللؼثمبارراحماظ ؽمواظؾــاءممصؼهللمأعرماظـ م)

ــؿماظصـــوةماظطـــقافممم ــقمامضـــؾم،موضنمحؽـ ــقؼ م،موػـ سؾـــكماظـ

مواظلعل.م

أعامإاامطانماظ ؽمبعهللماظػراامعــماظطـقافمأوماظلـعلم;مممم

صعىماظػؼفاءم:مأغفمالمؼؾؿػتمإزنماظؽماظ ؽم;ممنماظ ؽمبعـهللمم

ــفممممم ــهللمأعــامم ب ــراءةماعــةماظعؾ ــؤثرمضنمب ــا ةمالمؼ مممماظػــراامعـــماظعؾ

معـفا
(1 

م.ممم

م:مالػك يف السو٘ م2)

ءم:مأنماظ ـؽمضنماظرعـلمبعـهللماظػـراامعــفمالممممممؼرىماظػؼفـام

ؼؾؿػتمإظقفم;ممنماظ ؽمبعـهللماظػـراامعــماظعؾـا ةمالمؼـؤثرم،مأعـاممممممم

إاامطانماظ ؽمضنمأثـاءماظرعلم;مصـإنمسؾـكمايـاجمأنمؼؽؿـؾممممم

اظرعلمبـاءمسؾكمامضؾم
 م2)

م.مم

                                                           

م.م2/33،محاذقةماظهللدقضل3/378م،مواٌغين م اجعماٌصا  ماظلابؼةم1)

م.م8/270 ماجملؿقعم2)
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"معامم:مو ظقؾماظؽمعامو  مسـمابـمسؿر)م هلمآمسـفؿا مضال

أومدت"مأباظلم عقتماىؿا مظلؾع
 م1)م

م.

                                                           

(
1

م.ممم4/280م مأخرجفمابـمأبلمذقؾة
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 املطألٛ اخلاوطٛ عػسٚ
 سكي البكاء مبكٛ ٔالبٗع ٔالػساء بعد طٕاف الٕداع  

م

ؼرىمصؼفاءمايـػقةم:مأغفمالمؼضرماٌؽثمأؼاعغنامبعهللمرقافم

اظــق اعمعــامٕمؼـــقماإلضاعــةمحؿــكموإنمعؽــثمدـــة،مواظــؽممنم

طنم» م:ماٌؼصـــق مثـــهللؼثم دـــقلمآم) عنِػـــرطننؿنمَأحطنـــهللػنمِعـــ المؼطن

م«حطنؿؿنكمؼطنُؽقنطنملِخرظنمسطنفعنهلِلِهمِباْظؾطنقعنِتماْظقطناجِّ
 م1)

ععــاهم:م"مأنمؼؽـقنمممم

لخرمسفهللهمباظؾقتمضنمأ اءماٌـادؽماظطقافمحؿـكموظـقمأضـاممممم

م ؽةمبعهللماظؽموصؾكمباظؾقتمطؾماظػرائض.

طؿامأغفمالمحرجمسؾكماياجمبعـهللمرـقافماظـق اعم،موبؼائـفمضنممممم

هموشعػـام،ممعؽةمأنمؼؼقممباظ راءموضضاءماياجاتماظونعةمظلػر

اظــؽمأنمػــذهمامعــق معؾـقــةمسؾــكماظؾؼــاءم ؽــةمبعــهللمرــقافممممم

اظــق اعم،موػــقمجــائزم،موعــامؼؾـــكمسؾــكماىــائزمؼؽــقنمجــائزغنام،ممم

                                                           

(
1

ــؾؿ ــقطن طناعؽنممم  م واهمعلـ ــقطناِفماْظـ ــقِبمَرـ ــج/مب:موظنجظنـ ــقققفمك:مايـ ضنمصـ

ؽنماْظقطناِئضؽن. م.2/140-ظؾؽاداغلم-وؼراجعم:مبهللائعماظصـائعمموطندظنُؼقِرِفمسطن
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ــةمممممم ـــمايرط ــامع ــامؼؾزعف ــةم ونمع ــكمجملــر ماإلضاع ــفمالمععـ ومغ

واظلعلمظؾ راءموضضاءماياجقاتماظونعةمظإلضاعةم ؽـةم،مومنمم

أذا مإظقفـاماظؼـرلنماظؽـرؼؿمممماظؾقعمواظ راءمعـمعـاصعمايجماظيتم

وجعؾفامعؼروغةم امرؾؾفمعـماطرؾنمضنمايـجم،مواظـؽمضنمضقظـفمممم

ِظقطن عنــفطنهللظنوامعطنطنــاِصعطنمَظفظنــؿعنموطنؼطنــذعنُطرظنوامادعنــؿطنماظؾَّــِفمِصــلمَأؼؿنــامؾنمممم"م تعــازن:

عنفطناموطنَأْرِعؿظنقام عؿنععنُؾقعطناٍتمسطنَؾكمعطنام طننطنَضفظنؿمعِّـمبطنفؽنقؿطنِةماَمغعنعطنامؽنمَصُؽُؾقامِع

"مسطنماْظَػِؼعطناْظؾطناِئ
(1 

. 

                                                           

م.28 مايجم:معـماآلؼةم2)م
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 املطألٛ الطادضٛ عػسٚ
مأعىاه العىسٚ

م

 :تعسٖف العىسٚ ٔغسٔطّا ٔفضمّا

 :تعسٖف العىسٚم  1)
اظعؿرةمظغةم:ماظزؼا ةممممممممممم

(1 

م.م

وضنماصطوحماظ رعم:مػلمنؼا ةماظؾقتمايراممسؾكموجفممممممم

م،مودعلم،موحؾؼمأومتؼصع. اصقتمبإحرام،مورقاف

 :سكىّام  2)
اػبمصرؼؼمعـماظعؾؿاءمإزنمأنماظعؿرةمدؿـنةمضنماظعؿرمعـرةمممممممم

واحــهللةم
(2 

 مدــؽؾموادــؿهللظقامظــذظؽم ــام ويمأنماظـــ مم)مم.م

ــرةمم ـــماظعؿـ ــقممممسـ ــروامػـ ــالم:مالم،موأنممتعؿؿـ ــل؟م،مضـ ــةمػـ أواجؾـ

                                                           

مبعوتممم.م–طمم ا ماظؽؿبماظعؾؿقةمم-454تمم-اظصقاحمماؿا م 1)

مم 2) مم-1/136اكهللاؼة وامممم-طمسقلكمايؾؾكم–ماظهللدقضلوحاذقة

مطم ا ماظرؼان.م-3/160ماٌغين،م2/179
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أصضــؾ
(1 

ــةمعــرةمضنممممم ــامواجؾ ــؼملخــرمإزنمأغف .مبقـؿــاماػــبمصرؼ

م"اْظقطنـجؿنموطناْظعظنؿعنـرطنَةمِظؾَّـفِمممموطنَأِتؿـنـقاْم:م"ماظعؿر;مواظـؽمظؼقظـفمتعـازنممم
(2 

م.

مقثمسطػتماظعؿرةمسؾكمايجم،موام جحمأغفامدـةم.ح

م

 :مغسٔطّا   3)
ماإلدوممـماظؾؾقامـماظعؼؾمـماظؼهلل ةمأوماالدؿطاسةم.مممممممم

م

 :مفضمّا م  4)
 م:"ماظعؿـرةممجاءمضنمصضؾفامأحا ؼثمطــعةمعـفـامضقظـفم)مممممممممم

ربو مظقسمظفمجزاءمايجماٌ"ممومإزنماظعؿرةمطػا ةمٌامبقـفؿا".

إالماىـةم
(3 

م.م

م

                                                           

م.ك:مأبقابمايج/مب:ماظعؿرةمواجؾةضنمدــفمأخرجفماظرتعذيممم 1)

م.م196اظؾؼرةم:مم 2)

ب:موجقبماظعؿرةموصضؾفا،مضنمصقققفمك:مايج/مماظؾكا يأخرجفمم 3)

م.وعلؾؿمضنمصقققفمك:مايج/مب:مضنمصضؾمايجمواظعؿرةموؼقممسرصة.
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م

 :مأزكاُ العىسٚ   5)
مظؾعؿرةمأ طانمأ بعةم:مممممممممم

ماإلحرامم:موػقمغقةمأ اءماظعؿرةمسـهللماظقصقلمظؾؿقؼاتم.م-م1

مابؿهللاءغنمبايفرمامدق مواغؿفاءغنمبفم.اظطقافمباظؽعؾةمم-2

اظلــعلمبــ ماظصــػامواٌــروةمدــؾعغنامبــهللءغنامباظصــػامواغؿفــاءغنممم-م3

ماٌروةم.ب

ايؾــؼمأوماظؿؼصــعم،موايؾــؼمػــقمحمــقماظ ــعرمطؾــفمعـــممم-م4

جــذو ه،مواظؿؼصــعمػــقمأخــذمضــهلل معـــفموظــقمضؾقــؾم،موب حــهللػؿام

ؼؿقؾــؾماٌعؿؿــرمعـــمإحراعــفموايؾــؼمأصضــؾمعـــماظؿؼصــعم،ممممم

موظقسمسؾكماٌعؿؿرموضقفػنمبعرصةمطايج.م

موظقسمظؾعؿرةمعقؼاتمنعينمحقثمتؤ ىمضنمأيموضتمعـم

مؽـمؼز ا مثقابفامضنم عضانمظمثا ماظقا  ةمضنأوضاتماظلـةم،مظ

اظؽ
 1)م

م.م

مممممم

                                                           

م.علؾؿمك:مايجصققحم،موماظؾكا يمك:مايجصققحممؼراجع:م 1)
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 اخلامتٛ

صقؿامؼؾلمتؾكقصممػؿمعظـاػرماٌلـؿفهللاتموامحؽـامممممم

اظػؼفقـــةماٌؿعؾؼـــةمباظؿقلـــعممضنمأ اءمعـادـــؽمايـــجمضنمهـــقءمم

ماظقاضعماٌعاصرم:ممم

م:مممالصساً وَ أِي املطتذدات املكتضٗٛ لمتٗطريم:ممأًٔ 

ــربماظ ــقةمممممؼعؿ ــؾابماٌؼؿض ــؿمامد ـــمأػ ــهللاصعمع زحــاممواظؿ

ظؾؿقلــعمضنمأؼاعـــامػــذهم،محقــثمؼؤ ؼــانمإزنمضؿــؾمايفــقجمضنم

مامعاطـماٌؼهللدةمهتمامضهللامم.

واظزحــاممػــقماجؿؿــاعمســهلل معـــمامذــكاتمضنمعؽــانممم

محمهلل مالمؼؿلعمكؿم.مم

واظؿـــهللاصعمػـــقمعـــامذنهللثـــفماظزحـــاممســــهللعامؼرؼـــهللمأحـــهللممم

أنمؼؿقركمضنمنعـمضصـعمماجملؿؿع مضنمعؽانمهقؼمأومبعضفؿم

مم اءمسؿؾمأومضضاءمرؾبمأوماظقصقلمإزنمعؽانملخرم.

وضهللماذؿهللماظؿزاحؿمضنمامعاطـماٌؼهللدةمحؿكمصـا معــممم

أػؿمامدؾابماٌؤ ؼةمإزنماظؿهللاصعمووضقعمأسهللا مالمهصكمعــمم
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ايفـاجمهـتمامضـهللاممصقؿقتــقنم،موعــماٌعؾـقممأنماظقصــقلمممممم

امظؽـؾمعلـؾؿمضنماظعـإممممإزنماظهللؼا ماٌؼهللدـةمأصـؾحمدـفًومعقلـق غنمممم

طؾــفمبقـؿــامامعــاطـمحمــهللو ةم،مواظؿقدــعمصقفــامالمؼؼــقىمسؾــكمممممممم

عقاجفـةماظزؼــا ةمضنمأســهللا ماظؼــا ع مطـؾمســامم،موػــذامؼؼؿضــلممم

ماظؿققطموؼلؿقجبماظؿقلعم.

م

ًٗا م:م  جيٕش قتن الٍفظ وَ أدن أداء املٍاضك:ممثاٌ

إنماظػفؿماظصققحمموظقؼاتمعامرؾؾـفماظ ـا عمعــماظعؾـا ممممم

أالمتؽــقنماظعؾــا ةمدــؾؾغنامظؼؿــؾماظـــػسمأوماإلظؼــاءمبفــامضنممممؼقجــب

ـــممممم ــهللمآمع ــامأ جــحموأوزنمسـ ــؽم;ممنمايــؼمضنمحػظف اٌفاظ

أ اءماظعؾــا ة،ممنمأ اءماظعؾــا ةمحؼــفمدــؾقاغفم،موحــؼمآمعؾـــكم

سؾـــكماظصـــػحمواظغػـــرانم،مومنماظؿؽؾقـــػمإاامهـــالمســــمودـــعم

َؽؾيػظنماظؾَّـفظنمغطنْػلغنـامإؽنالَّممماَلمؼظناإلغلانمبرئتماعؿفمعـفمظؼقلمآمتعازن:م"

تظنؤطناِخـذعنغطنامإؽننمغؿنِلـقطـنامممموظندعنعطنفطنامَظفطنامعطنامَطلطنؾطنتعنموطنسطنَؾقعنفطنامعطناماْطؿطنلطنؾطنتعنم طنبؿنطنـامالَم

طنممممم َأوعنمَأخعنَطْ غطنام طنبؿنطـناموطناَلمتطنقعنِؿؾعنمسطنَؾقعنطـنامإؽنصعنرغنامَطؿطنـامحطنؿطنْؾؿطنـفظنمسطنَؾـكماظَّـِذؼ

ْؾطـنامعطناماَلمَراَضَةمَظطـنامِبِفموطناسعنـػظنمسطنؿنـاموطناْشِػـرعنمَظطنـامممممِعـمَضؾعنِؾطـنام طنبؿنطـناموطناَلمتظنقطنؿِّ
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طنمم م"وطنا عنحطنؿعنطـنامَأغتطنمعطنقعنالغطنامَصاغصظنرعنغطنامسطنَؾكماْظَؼـقعنمؽنماْظَؽـاِصرؽنؼ
(1 

،موضقظـفممم

ــازن: ــطنُؽؿعنمممممم"تعـ ــقطناَظُؽؿعنمبطنقعنـ ــْ ُطُؾقْامَأععنـ ــقْاماَلمتطنـ طـنملعطنظنـ ــِذؼ ــاماظَّـ ــامَأؼـنفطنـ ؼطنـ

تطنْؼؿظنُؾــقْاما طنًةمسطنـــمتطنــرطناضؾنمعِّـــُؽؿعنموطناَلمـــــنمتطنُؽــقنطنمِتفطنؾؽنمإؽنالَّمَأـــــِباْظؾطناِر

َأغُػلطنــُؽؿعنمإؽننؿنماظؾَّــفطنمَطــانطنمِبُؽــؿعنم طنِحقؿغنــامم
م 2)

ومغــفمالمتؽؾقــػم ــامالمم.

مؼطال.مم

مم

املسافكججُٕ لمضججعفاء ٔأصججشاب األعججراز وجمججّي يف   :مثالًجججا 

م:مالتخفٗف

إنماظؿكػقػمسؾكماٌرهكمواٌلــ موأصـقابمامسـذا مممم

مؼؼؿصرمسؾقفؿموحهللػؿم،مبـؾمؼؿعـهللىماظـؽمإزنمعــمؼراصؼـقغفؿممممممال

عـــمامػــؾم،مأومؼؽقغــقنمععفــؿمضنمامصــقاجمصقلــؿػقهللونمعـــممممممم

امحؽامماظيتمتؼر ماظؿقلعمكؿم،موؼلؿػقهللونمبفامعـؾفؿمضنمايـؾمم

واظرتحالموأ اءماٌـادـؽم;ممنماظضـعقػمأعـعماظرطـبم،موحؽـؿمممممم

                                                           

م.286اظؾؼرةم:ماآلؼةم م1)

م.29مءم:معـماآلؼةاظـلام 2)
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بمظــفمأوماظؼــائؿمامعــعمؼلــرىمسؾــكماٌــ عق مععــفم،موػــقماٌصــاح

سؾــكمأعــرهم،مواظــؽمععؾــقممعـــمأحؽــامماظــهللؼـمبــاظػطرةماظهللؼـقــةمم

واظػفؿماظلهللؼهللم،مإامبهللونماظؽمؼفؾـؽمأصـقابمامسـذا موؼضـقعممممم

معؼصق ماظ ا عمعـماظؿكػقػمسـفؿم.

م

م:ممالصساً ضبب لصسف الٍٗٛ عَ العبادٚ:مزابًعا 

عـــماٌعؾــقممأنماظزحــاممهـــؾمدــؾؾغنامظصــرفماظـقــةمســـمممممممم

خؾقصفامٓمدـؾقاغف،ماظـؽمأنمايـاجمحـ مؼؼـعممممممماظعؾا ةموضطع

ــا ةممممم ــفمســـماإلخــوتمضنماظعؾ ــانماظزحــاممؼـصــرفمبـقؿ ضنمرقص

واالغ غالمبربفم جاءماظػقنمبـقابـفم،مإزنماالغ ـغالمبـػلـفموايـااممممم

عامؼؾزعـفمعــماًطـطماظـيتمذنػـظمبفـامتقانغـفموهــعمغػلـفمعــممممممممممم

عــمماظلؼقطمهتمأضهللامماٌؿزاشن م،مػقمأومعـمؼعـقـفمأعـرػؿممم

منوجؿفمأومأوال هماظصغا مأومواظهللؼفمأومأحهللػؿا.

وضــهللمؼصــؾماالغ ــغالم هللاصعــةماظزحــاممووـقــبماــاررهم

حهللغنامؼـلكماٌلـؾؿماظعؾـا ةماظـيتمؼؤ ؼفـا،مصقضـقعماٌؼصـق معــمممممممم

أ ائفام;موكذامطانمطؾمسؿؾمؼؤ ىمإزنمتوصقفم،موؼلاسهللماٌلـؾؿمم
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ظصـقةمممسؾكمطؿالمإخوصفمضنماظعؾا ةمعطؾقبغناموؼؿع مامخذمبـفم

ماظعؾا ةمااتفاموادؿؼاعةمامحؽامماظ رسقةموصًؼامموظقؼاتفا.

م

وطتذدات التٗطري يف ظن تٕقٜ وّالجك الصسجاً   :مخاوًطا 

م:ٔالتدافع

ضنمزؾماظؽماظقاضعماٌلؿفهللموإسؿااًلمظؾؿؼصهللماظؿ ـرؼعلمم

ام كم،موػقمأنماظؿ رؼعماإلدـوعلماًـامتمصـاكمظؽـؾمنعـانمممممم

وعــــمسؾقفـــام.ماضؿـــهللاءغنمبلــــةمموعؽـــانم،مإزنمأنمؼـــرثمآمام ض

ؼظنرؽنؼـهللظنماظؾَّـفظنممم مضنماظرصؼمواظؿقلعم،مإسؿاالمظؼقظفمتعـازن:م"مماظـ م)

ــمرؽنؼـــِبُؽؿظنماْظقظنلعنرطنموطناَلمؼظن "اْظعظنلعنـرطنمهللظنمِبُؽـؿظنممـ
 1)م

 معـامخـعمبـ مممممم)وأغـفمم،م

غنام أعرؼـمإالماخؿا مأؼلرػؿامعامٕمؼؽـمإ
(2)
م.

                                                           

ممم.185اظؾؼرةم:مم 1)

ميرعـاتممواالغؿؼـامممايـهللو ممإضاعـةمم:ب واهماظؾكا يمضنم"مك:مايهللو /مم 2)

مظمثـاممم مودـؾؿممسؾقـفممآمصؾك)معؾاسهللتفم:ب،ممومعلؾؿ"مضنممك:ماظػضائؾ،مآ

 .حرعاتفماغؿفاكمسـهللمٓمواغؿؼاعفمأدفؾفماٌؾاحمعـمواخؿقا ه
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علــؿفهللاتممموبـــاءمسؾــكمػــذهمامدــسماظ ــرسقةمتلــؿؼقؿممممم

اظؿقلعمضنمايجموصًؼـامٌـامجـرتم  ادـؿفمضنمامحؽـامماظ ـرسقةممممممم

ماآلتقةم:م

 :اإلسساً وَ ددٚ  1)
دنقنماإلحراممعــمجـهللةمٌــمضـهللممظؾقـجمعــمبؾـهللهمشـعممممممممم

حمــرم;ممغفــامواضعــةمهــؿـمبعــضمعقاضقــتمايــجمظؾؼــا ع معـــمم

جفةمعقضعفامظألعاطـماٌؼهللدـةم،موعــمثـؿمؼصـؾحماظؼـا عقنمإظقفـاممممممم

كـؿمأنمذنرعـقامبـايجمأوماظعؿـرةمعـفـا،موالمحـرجمممممممط ػؾفامودنقنم

سؾكمعـمصعؾماظؽموالمؼؾزعفم مم،مبـاءمسؾـكمأنماٌلـ ظةمخوصقـةمممم

ــرأؼ ممممم ـــماظـ ــ يمعـ ــؾمبـ ــقممأنماظعؿـ ـــماٌعؾـ ــاءم،موعـ ــ ماظػؼفـ بـ

ــر;مإامالممممم ــفمجــائزموشــعمعـؽ ــيتمهؿؿؾ ــ ظةماظ اٌكــؿؾػ مضنماٌل

مؼؽقنماإلغؽا مإالمضنمامعرماجملؿعمسؾكمحؽؿف.

م:ممالطع٘ عمٜ الطٕافتكدٖي   2)

ــؽممممممممممم ــامظؾزحــام،مواظ ــكماظطــقافمتوصقغن ــهللؼؿماظلــعلمسؾ دنــقنمتؼ

شناؼةمم واحماظــاسمعــماظلـؼقطمهـتمامضـهللاممضنماٌطـافممممممم



 لمجلس األعلى للشئون اإلسالميةا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حقلماظؽعؾةم;ممنمعلاحةماٌطافمحمهللو ة،موأسـهللا ماظطـائػ ممم

شعمحمهللو ةم،موظـقموؿعـتمطؾـفامضنموضـتمواحـهللمضنماظطـقافممممممم

بعـضماظػؼفـاءم،مم ىماظـؽمإزنممممواظلعلمباظرتتقبماظذيمضالمبفم

وضقعماجظق ،موحػظماظــػسمأوزنمســهللمآمعــماظرتتقـبمضنممممم

 معـامؼـهلللممماظطقافمثؿماظلعلم،مالمدقؿاموضـهللمجـاءمســماظــ مم)مممم

سؾكم خقلماظزحاممضنمأدؾابماظؿكػقـػمســهللمأ اءماٌـادـؽم،مممم

حقثمأانمظؾضـعػاءمضنماظـهللصعمعــمعز ظػـةمضؾـؾمحطؿـةماظــاسمممممممم

مم م.)واَيْطؿةمػلماظزحا

 :دٕاش تكساز العىسٚ وَ وكٛمم  3)
دنقنمظؾؿؼقؿمضنمعؽةمأنمؼؽـر ماظؼقـاممبـاظعؿرةمأطــرمعــمعـرة،مممممممممممم

مواظؽمعـماٌلؿقؾاتمسـهللمم

"ماظعؿــرةمإزنمم )مبعــضماظػؼفــاءمإسؿــااًلمظظــاػرمحــهللؼثماظـــ م

اظعؿرةمطػا ةمٌامبقـفؿام"
(1)
م.

                                                           

،موجـقبماظعؿـرةموصضـؾفاممم/مب:مايـجممضنمصـقققفمك:مماظؾكـا يمأخرجفمم 1)

 مم.ضنمصضؾمايجمواظعؿرةموؼقممسرصةلؾؿمضنمصقققفمك:مايج/مب:موع
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عــاممأعــامعقؼــاتماظعؿــرةمٌـــمؼؼــقؿم ؽــةمصإغــفم)ماظؿـعــقؿم م،مواظــؽم

ـــمحــزمممممممم ــاءمبقـؿــاماػــبمسطــاءمواب ــفمطـــعمعـــماظػؼف اػــبمإظق

ــاظعؿرةماٌؿؽــر ةمممم اظظــاػريموشعػؿــامإزنمأغــفمدنــقنماإلحــراممب

ظؾؿؼــقؿم ؽــةمعـــمحمــؾمإضاعؿــفمصقفــا،مواظــؽمظغــعماظؼــا  مسؾــكمممم

إضاعؿـفم ؽـةمصـقققغناممممماًروجمظؾؿـعقؿ،موؼؽقنمإحراعفمعـمحمؾ

َؽؾيــػظنماظؾَّــفظنمغطنْػلغنـــامإؽنالَّممماَلمؼظنوالمؼؾزعــفمذــلء،مظؼــقلمآمتعــازن:م"ممممم

م"وظندعنعطنفطنا
(1 

م.

ً     املبٗت مبٍٜ ًٖٕ  4)  الرتٖٔجٛ ٔأٖجاً التػجسٖل غجري  ش

م:ستًىا

م:ماملبٗت مبٍٜ ًٖٕ الرتٖٔٛ -أم

اٌؾقتم ـكمؼقمماظرتوؼةم)ماظـاعـمعــمايمايفـةم مشـعمممم

واجبمسـهللمسنقعمامئؿةم.موإ ـامػـقمدــةمؼــابمصاسؾـفاموالمؼـ ثؿممممممم

ـةمإاامأ ىمإزنمػـوكماظــػسمبلـؾبماظزحـاممممممتا طفام.موصعـؾماظلـمم

مصإغفمالمؼؿع مأ اؤهم،مبؾمدنبمصعؾمعامهـعماظؿفؾؽةم.

                                                           

 مم.286اظؾؼرةم:م م1)
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م:املبٗت مبٍٜ أٖاً التػسٖلم-بم

إاامطــانمايــاجمعـــمأصــقابمامســذا ماظــيتم خــصمصقفــام

 مأومطانمظفمسذ مع ابف،مصإغفمؼؾاحمظـفمتـركماٌؾقـتمضنمممماظـ مم)

ظعؾــؿمطؿــاماطــرهممممعـــكمترخقصغنــا،مواظــؽمضــقلمسنفــق مأػــؾماممممم

ماظ قطاغلموشعه.

وعـــمامســذا مأنمالمؼؽــقنمظؾقــاجمعؽــانمؼــ ويمإظقــفمضنمممم

عـــك،مصــإنمطــانمظــقسمظــفمعؽــانمصقفــا،مصؾــفمأنمؼؾقــتمضنمعؽــةمأومم

امعاطـماظؼرؼؾةمعـمعـكمطاظعزؼزؼةموعامدناو ػـا.مواظـؽمحؿـكمالمممم

ؼـــامماظـــاسمضنمررضــاتمعـــكموذــقا سفامبصــق ةمعظنفؽنقـــةميــهللبمم

صــؼماظؽراعــةماإلغلــاغقة،موحؿــكمالمؼؽــقنمأ اءماًصقصــقةموالمتقا

تؾؽماٌـادؽمدؾؾامًهللبماظؽراعةماظيتمأوجبمآماجاصظـةمم

مسؾقفا.

وإاامطانماياجمعـمشعمأصقابمامسذا موتقاصرمظفمعؽـانمم

ضنمعـكمظؾؿؾقتمصقفمصفـامؼؽقنمعـماٌلـؿقبمظـفمأنمؼؾقـتمضنمممم

م .)معـكماضؿهللاءمبلـةماظـ 
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سـذا مضنمايـجمٕمؼعـهللمحاظـةممممموعـماٌعؾـقممأنموجـق ماممم

صر ؼةم،مبؾمأصؾحمحاظةمساعةمتؿعؾؼمبؽاصةمايفقج،موإااموجهللتم

حؿكمظقمطانماياجمضقؼفنامععاصكغنم،مأومطانمظـفمعؽـانمممم–تؾؽماياظةم

ظؾؿؾقــتمضنمعـــكم،مصإغــفمدنــقنمظــفمأنمؼرتخــصمبــرتكماٌلــؿقبم

توصقغنامظؾضر مامطرب،موػـقموضـقعماماىمأوماكـوكمظـػلـفمأومظغـعهمممممم

ـمايفقجم;ممنم صعماظضر ماظعـاممؼؼـهللممسؾـكمعصـؾقةمايـاجممممممع

عـمهصقؾمثقابماظلـةمباٌؾقـتمضنمعــك،مومنم  ءماٌػلـهللةمممم

عؼهللممسؾكمجؾبماٌصؾقة،مإامامولمواجبمواظــاغلمعلـؿقب،ممم

مواظقاجبمؼؼهللممسؾكماٌلؿقب.

م:ممقدز البكاء باملصدلفٛ  5)

ؽمضهلل ماظؾؼـاءمباٌز ظػـةمؼؾـكماظقضـقفمبعرصـةم،موػـقماٌـلـممممممم

اظذيمؼؾقفامضنمأصعالمايج،موؼؾهللأموضتماظقضقفمصقفامسـهللمغـزولمم

اياجمبفا،موؼـؿفلم روجـفمعـفـام;موكـذامطاغـتمعـهللةماظؾؼـاءمبفـامممممممم

ضؾقؾةمباٌؼا غةمظألصقاجماظيتمتؿقازنمسؾقفامعـمعقضػمسرصـةموػـؿممم

طــؾمايفـــقجمب ســهللا ػؿموعرطؾـــاتفؿموعرهــاػؿموأصـــقائفؿم;مممم
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صقفامأنمؼؽـقنمضؾـقًومثلـبممممموكذامطانم امؼوئؿمعؼهللا ماظقضقف

عامتقلرمظؾقاج،مصإنمادؿطاعمأنمؼؾؼـكمصقفـامعؼـهللا محـطماظرحـالمممممم

ــكممممم ــؽ،موإنماطؿػ ــفماظ ــاموضصــرغنامصؾ وصــوةماٌغــربمواظع ــاءمسنعغن

 فر ماٌرو مصقفامصإغفمؼعؿربموضقًصام،محقثمٕمؼـ عرمآمايفـقجممم

فطنمِســهللطنممَصـااعنُطرظنوْاماظؾَّـممضنماٌز ظػةمإالمبـذطرهمصقفـامظؼقظـفمتعـازنم:م"ممممم

اْظؿطن عنعطنرؽنماْظقطنرطنامؽنم
(1 

م،مواظذطرمالمؼلؿغرلمدقىم ضائؼمععهللو ات.م

 :مٔقت اخلسٔز وَ وصدلفٛ  6)
دنقنماًروجمعـمعز ظػةمبعهللمعـؿصـػماظؾقـؾموظـقمبؾقظـةممممم

 ممصــقابمتوصقغنــامظؾزحــاممواضؿــهللاءم ــام خــصمصقــفماظـــ م)م-

مواظؽمادؿعهللا امم اءمأسؿالمؼقمماظـقر.م–امسذا 

قــؾمؼؼصــهللمبــفماظؾقظــةمعــامبــ مغصــػماظؾقــؾممموعـؿصــػماظؾ

امولماظــذيمؼؾــكماٌغــربم،موغصــػفماظـــاغلماظــذيمؼـؿفــلمســـهللمممم

اظػفر،مواظـؽمثلـابمسـهلل ماظلـاساتمعـامبـ ماٌغـربمواظػفـر،ممممممممم

                                                           

 م.م198اظؾؼرةم:م م1)
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ـمم مصإنمطاغتمٔاغلمداساتمؼؽقنماٌـؿصػمبعهللمأ بعمدـاساتمعـ

ــرمضنمأعــاطـممممممم ـــماظــؽمأومأطـ ــانمأضــؾمع ــربم،موإنمط أاانماٌغ

تؼـهللؼرمعـؿصـػماظؾقـؾمثلـؾف،موػـقمضـهللمؼقاصـؼممممممممماٌ اسرم،مصقؽقن

اظعاذرةمأومايا ؼةمس رةمظقوم،موظقسمبونممأنمؼؽقنمػـقماظـاغقـةممم

مس رةمضنمطؾمحاظة.مم

م

م:تستٗب أعىاه ًٖٕ الٍشس غري  شً  7)

عـــماٌعؾــقممأنمأسؿــالمؼــقمماظـقــرمأ بعــةمػــلم:م عــكمسنــرةممممم

ــؼمأومممممممم ــؿمايؾ ــفم،مث ــؿماظـقــرمٌـــموجــبمسؾق ــةماظؽــربىم،مث اظعؼؾ

اظؿؼصع،مثؿمرقافماإلصاهةمباظؾقتمايرامم،موػـذهمامصعـالموإنممم

 مطانمعـماٌلؿقبمأ اؤػاموصًؼامظرتتقؾفاماظـذيمصعؾـفماظــ مم)ممم

وػـقماظـذيمبـهللأمصقــفمبامسؿـالماظـيتمتــؤ ىمضنمعــك،مثـؿمؼــ تلمممممممم

ــبمشــعمالنم،مممممم ــذاماظرتتق ــزاممبف ــا،مإالمأنماالظؿ اظطــقافمضنمغفاؼؿف

سـمتؼهللؼؿمذـلءممعــمتؾـؽممممم :مٌـمد ظقهاظؽمظؼقلماظـ مم)

امعــق مام بعــةمأومت خعػــام:م"اصعــؾموالمحــرجم"م،موظــؿوضنمع ــؼةم
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اظزحامماظيتمتلـؿقجبماظؿقلـع.موؼوحـظمأنماظـذبحموـريمصقـفممممممم

اإلغابــةمب ــراءماظصــؽماٌعــروفمعـــمعراطــزمبقعــفماٌعؾـــمسـفــا،ممممم

موايؾؼمأوماظؿؼصعم امؼؿع مصعؾفمباظذاتموالموريمصقفماإلغابة.مم

م:معمٜ ذلك بٍاء 

دنقنمظؾقاجمأنمؼذػبمعـمعز ظػـةمعؾاذـرةمإزنماٌلـفهللمممم

ايراممضؾؾمأنمؼـز حؿمباظطـائػ ،موؼطـقفمرـقافماظـرطـمػـقممممممم

وعـمععفمعـمأصقابمامسذا مواظـذؼـمؼصـقؾقغفمضنماظػـقجمإاامممم

اغؿفــكمعـــماٌــرو مبفــامبعــهللمعـؿصــػماظؾقــؾموصًؼــامظؿؼــهللؼرمحلــابفمممم

ؾمامصـغر،موظـفمبعـهللممممباظلاساتم،مثؿمذنؾؼمأومؼؼصرموؼؿقؾـؾماظؿقؾـمم

،مإزنمعـكمظرعلمسنرةماظعؼؾةماظؽربىاظؽمأنمؼلرتؼحمموؼذػبم

موػقمشعمعـفؽموالم فهللمأومعرػؼ.

م

م:مالتشمن وَ اإلسساً  8)

إاامأ ىمايـــاجماظطـــقافمضنمأولمأسؿـــالمؼـــقمماظـقـــر،م

وحؾــؼمأومضصــر،مؼؽــقنمظــفمأنمؼؿقؾــؾماظؿقؾــؾمامصــغرم،مصقكؾــعمممم
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سؾقـفمبلـؾؾف،مإالمعؾاذـرةممممعوبسماإلحرام،موذنؾمظفمعامطانمذنـرممم

اظــزوجمصفــقمالمدنــقنمظــفمإالمبعــهللمأنمؼـؿفــلمعـــمطــؾمأسؿــالمؼــقممم

اظـقـرماظـوثـةماظطـقافموايؾـؼمواظرعــلم،مصـإنمأتـكمأعـرؼـمعـفــامممممممم

طانمظفمأنمؼؿقؾؾماظؿقؾؾمامصغر،موإنمأمتمصعؾماظـاظـثمحـؾمظـفمممم

طؾمذلءمحؿكماظـلـاءموؼلـؿكماظـؽماظؿقؾـؾمامطـربمواظـؽمعـامممممممم

مػؼفاءمعؿكمضهللمماظطقافم.اػبمإظقفمسنفق ماظ

م

م:اجلىع بني طٕاف السكَ ٔطٕاف الٕداعمم  9)

دنقنمظؾقاجمأنمؼـقىمرقافماظق اعمععمرـقافماظـرطـم،ممم

إاامٕمؼؿقلــرمظــفمأ اءمرــقافماظــق اعمعلــؿؼومبلــؾبمان حــامممممممم

اٌطــافمعـــمتــقاظلمأصــقاجمايفــقجمضؾــؾمدــػرهم،م ــامدنعــؾممممم

ــامإزنماظممم ــاًضامأومعؤ ؼغنـ ــعامأومذـ ــقافمسلـ ــذاماظطـ ــةم،مأ اءهمكـ ؿفؾؽـ

ودنزئفمأنمؼـقؼفمععمرقافماظرطـم،ماظؽمأنمرقافماظـق اعمٕمم

ؼؼصهللمظذاتف،مبؾمؼؼصهللمبفمأنمؼؽقنملخرمسفهللمايـاجمباظؾقـتمضنممم

أسؿــالمايــجم،مواظــؽم ــامذنصــؾمبطــقافماإلصاهــة;مومنمغقــةم
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اظػعؾمامضؾموصػامتهللخؾمضنمامضقىم،مصاٌلـقنمؼـهللخؾمهـتممم

ثـــقابمرـــقافماظقاجـــبموالمسؽـــس،موعــــمؼػعـــؾمااكمذنصِّـــؾم

ماظق اعمععمرقافماظرطـمطؿاماطرهماظهللدقضلمضنمحاذقؿفم،مم

موابـمضهللاعةمضنماٌغينم.

م

م:ممالٍٗابٛ يف احلر ٔيف أفعالْ م10)

وـقنماظـقابــةمضنمايـجم ـــمعؾـؽماظؼــهلل ةماٌاظقـةموصؼــهللممممم

اظؼهلل ةماظؾهللغقـةم،مٌــمدـؾؼمظـفمأنمأ ىمايـجمســمغػلـفموطـانممممممممم

فم،مأعــامضنمأصعــالمايــجممضــا  غنامبــهللغقغنامسؾــكماظؼقــامم ــامأغقــبمصقــمم

صؿفــقنماظـقابــةمصقفــامســـهللماٌ ــؼةماٌؤ ؼــةمإزنمسفــزمايــاجمضنممم

ماظؼقاممبفامواظؽمطؿامؼؾك:

م:ممزو٘ اجلىساتم-أم

وقنماظـقابةمضنم عـلماىؿـا م ــمؼ ـؼمسؾقـفمأنمؼؤ ؼـفممممممم

ــبمضنمممممم ــهللغل،مودنــقنمظؾـائ ــؾبماظزحــاممأوماظضــعػماظؾ ــفمبل بـػل

;مصقـؤ ىمظـػلـفمأواًلممماظرعلمأنمؼؽقنمعقطًومسـمأطـرمعـمذكصم
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ثــؿمؼــؤ يمسؿـــمأغــابقهمثاغقغنــام;مومغــفمإاامطاغــتماظـقابــةمضنمطــؾمم

بعضــفامعـــمبــابممأصعــالمايــجمجــائزة،مصــألنمتؽــقنمجــائزةمضنممم

م.أوزن

م:ممماجلىع يف زو٘ اجلىساتم-بم

عـمتعذ مسؾقفم علمسنراتمطؾمؼقممسؾكمحـهللةمعــمأؼـاممممم

ســـمماظؿ ــرؼؼمبلــؾبماظزحــامم،مدنــقنمظــفمأنمدنؿــعماظرعــلمطؾــفممم

امؼــامماظـوثــةمضنموضــتمواحــهللمعـــمأؼــامماظؿ ــرؼؼم،مواظــؽم ــاممم

دنزئفموالمذلءمسؾقفم،مواظـؽمبــاءمسؾـكمعـاماػـبمإظقـفماظ ـاصعقةمممممممم

وايـابؾةموحمؿهللمبـمايلـمعـمايـػقة،معـمأنمتقنؼعماظرعـلمم

سؾكمأؼامماظؿ رؼؼماظـوثةمدظنـةمؼـابمصاسؾـفاموالمؼـ ثؿمتا طفـام،موأنمممم

زنمعـــامؼغؾـــبمصقـــفماكـــوكم،مؼؽـــقنمِصععنـــؾماٌلـــؿقبمإاامأ ىمإ

م ـقسغناموظقسمعطؾقبغنا.

م:مماإلٌابٛ يف ذبح اهلدٙ ٔاألضشٗٛم-جـم

ووــقنماإلغابــةمضنمابــحماكــهللىموامهــققةمبعــذ مأومبغــعممم

ســذ ،مودنــزئمســـماٌـقــبمضنماظــؽم صــعم)مصــؽم ماكــهللىمأومم
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ـــمصــػةمممممم ــهللمع ــهللماظؿ ط ــفمبع ــاطـماٌكؿصــةمبؾقع امهــققةمضنمامع

  مضنماظلــةماظ ـرؼػةمعـامؼـهلللمسؾـكمجـقانممممممماظؼائؿ مسؾقفـاموضـهللمومم

اظؽم،موظقمأ ا ماٌقطؾمأنمذنضرماظـذبحمبـػلـفموتقلـرمظـفماظـؽمممممم

معـمشعمهر مأومع ؼةمصومحرجمسؾقف.

م:مجيٕش البكاء مبكٛ بعد طٕاف الٕداع م11)

وعــماغؿفــكمعــمأسؿــالمايــجمورـافمرــقافماظــق اعمالمممم

ظـفمأنمممؼؾزعفماظلػرمعؾاذرةمبعهللمخروجـفمعــماٌطـافم،مبـؾمدنـقنممممم

ؼؾؼكمضنمعؽـةمأؼاعغنـام;مبـؾمحؿـكمظـقمعؽـثمدــةمأومأضـؾمأومأطــرم،مممممممممم

المؼـػرنمأحـهللمعــممم م:م"مواظؽممنماٌؼصق معـمضقلماظـ مم)

"مؼـرا مبـفمأ اءماٌـادـؽممممماياجمحؿكمؼؽقنملخرمسفهللهمباظؾقـتم

باظؾقــتموظقلــتماإلضاعــةم ؽــة،موظــقمأضــاممبفــامبعــهللماظــؽموصــؾكممم

قــفموالمإثــؿمضنماظــؽ.مالمباظؾقــتمسنقــعماظػــرائض،مصــومحــرجمسؾم

مؼؾزعفمبعهللهمرقافمو اعم.

م

م
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م:ممأفعاه العىسٚ م12)

اإلحــــراممبــــاظعؿرةم،مواظطــــقافم،مواظلــــعلم،موايؾــــؼمأومم

ماظؿؼصع،موظقسمصقفاموضقفمبعرصةم.

م

م:ممالػك يف أداء أفعاه احلر أٔ بعضّا م13)

اظ ؽمضنمأ اءمأصعالمايجمأومذـرورفامأومسـهلل ػامإعـامأنمممم

مؾؾفم.ؼؼعمبعهللمام اءم،مأومض

م:فإُ ٔقع بعد األداءم-أم

صإغــفمالمؼــؤثرمضنمبــراءةماعــةماٌؽؾــػمعـفــا،موؼؽــقنماظــؽم

ماظ ؽمػهلل غنام;ممغفمرا ئمسؾك

معامادؿقؼـمثلبمامصؾ،مواٌؿقؼـمالمؼزولمباظ ؽ.ممممممم

م:ٔ ُ ٔقع أثٍاء األداءم-ب

صإغفمذنؿؾمعـامأ ىمعــماظػعـؾمسؾـكمأضؾـفماٌؿـقؼـ،مصؿــمممممممم

ؽــقنمامضــؾمػــقماٌؿــقؼـمضنممذــؽمػــؾمرــافمأ بعغنــامأومصنلغنــامؼم

،موؼؿع مأنمؼؾـكمسؾقفم;موطذظؽمظـقمذـؽمصقؿـامإاامطـانمضـهللممممممحؼف



 لمجلس األعلى للشئون اإلسالميةا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 105- 

 

دــعكمأ بعــاممأومصنلــا،مؼؽــقنماٌــؿع مسؾقــفمأ بعــاموؼلــؿؽؿؾمممممممم

ماظؾاضل.مم

ــا ةمممممم ــام،مطاظطف ــهللمأ ائف ــا ةمبع ـــمذــؽمضنمذــرطماظعؾ م–وع

صإغفمذنؿؾمسؾكموجق ػام،موالمؼؤثرماظ ـؽماظطـا ئمسؾـكمممممم-عـًو

قنماعـةماٌؽؾـػمبرؼؽـةمعــفمأعـامم بـف،مواظـؽممممممممصقةماظػعؾ،موتؽـم

طؾفمب رطمأنممالمؼؽقنماظ ـؽمسـا ةمظؾؿؽؾـػ،مصـإنمطـانماظ ـؽممممممم

سا ةمظفم،مواظؽم)مطاٌقدقسم م،مصإغـفمالمؼعؿـهللمب ـّؽفمضؾـؾمام اءممممم

مأومبعهللهم،موؼؽقنمسؿؾفمصقققغنامضنمطؾمحال.

 

 داب املكح يف احلسوني الػسٖفنيآ

ــةمم ؼػ محرعــةمأذــهللمموظؾقــرع ماظ ــرمظؾؿلــاجهللمساعــةمحرع

مول ابمؼـؾغلمأنمتراسكم،موعـمل ابماٌؽثمصقفؿام:م

م.عدً الكالً    خبري :  -1

ؼـؾغلماظؾعهللمواظؿـزهمسـماظغقؾـةمواظـؿقؿـةم،موإاامممإامممممممممممممم

طانمػذامحمرعغنامضنمشعمايرع مصفقمصقفؿـامأذـهللمحرعـةم،مممم
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ٓمم وماٌصـؾقةممأموإاامطانماظؽوممضنماٌلاجهللمبغـعماطـرما

 ةمؼضقعمايلـاتم.اظ رسق

صاحذ مأخلماياجمعـمصعؾماظؽموا عمحرعةماظؾقـتمم

 اظذيموؾسمصقفم.

أنماظـائؿمضهللمرنرجمعـفمماظؽ:مفّٗىا الًٍٕ عدً  .أم

اظرؼحمضنمايرممصقؽقنمعاطغـنامسؾـكمشـعمرفـا ةم،موضـهللممممم

ؼؼـــعماالحـــؿوممصقؽـــقنمايـــهللثمامطـــربم،مطؿـــامأنمممممم

بماٌوئؽةمتؿ اىم امؼؿ اىمعـفمبـقمل مم،موضـهللمؼؿؼؾـمم

ــسمممم ــةمعوبـ ــفمظطؾقعـ ــػمسق تـ ــرممصؿؿؽ ـ ــؾماجـ اظرجـ

 اإلحرامم.

طؿامأنماٌـرأةمضـهللمؼصـقؾفامأثــاءمغقعفـامعـامؼــزلمسؾـكممممممممم

ــفهللممم ــهللثغنامأطـــربمضنماٌلـ ــةمحـ ــقنمحمهللثـ ــاءم،مصؿؽـ اظـلـ

ؼـنمأوممم ايــرامم،موعــرو ماظرجــالمبــ ماظـلــاءمغائؿــاتمُطــ
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ــتمممم ــػمإاامغاعـ ــرمم،مصؽقـ ــا مضنمايـ ــرمععؿـ ــاتمأعـ ؼِؼظـ

 صاغؽ ػمجزءمعـمسق تفا.

:موػــلمحــرتماىــاظسمضنمايــرمممماألثججسٚ عججدً .بم

اىؾــقسمعلــرتؼحماظـظــرمموسؾــكماظؿـــعؿمبؽــؾمذــلءم،مم

ظؾؽعؾةم،موضهللمؼػعؾماظؽمعـعمعـهللماظـرجؾ م،مصـإاامجـاءمممممم

لخــرمورؾــبمايرطــةمضؾــقًومظؾــؿؿؽـمعـــماظصــوةمطــانم

اظــرصضمواظضــفرمواظغضــبم،موأحقاغغنــاماكفــقممسؾــكمممممم

م اشبماظصوةمواتفاعفمباظعؿكموسهللمماظـظرمععماإلصرا 

سؾكماٌـعم،مععمأنمامعرمؼؿطؾبماإلؼـا موايــقمسؾـكممم

 اظؽؾعمواظضعقػ.

:مبعضماىاظل مضنمايرممإاامأبصرمعـممالتعفف .جم

أوماظعصائرمأوماظ ايمصزعممبعضمامرعؿةؼقنعماظؿؿرمأوم

وػرولم،موعهللمؼهللهموجرىمخؾػماٌقنعم،موطـؾماظـؽممم
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رناظػمايـهللؼثماظ ـرؼػم"وعــمؼلـؿعػػمؼعػـفمآم،مممممم

 ـفمآ"مم.وعـمؼلؿغـمؼغ

وبعضماظـاسمالمؼؽؿػلمباظطؾـبمظؾقـهللمام غـكم،مبـؾممممممممممممم

ــهللخرمإزنممممم ــفموؼ ــراتم،موهــألمجقؾ ــراتموع بعضــفؿمؼ خــذمع

جقا هموؼػاهـؾمبـ ماظعطقـةم،مؼػـؿحماظلـهللوت ـاتموؼ طـؾممممممم

اظؾقؿموؼرعلماظؾؼقةماظؾاضقةم،موؼ ربمبعضماظعصـعموؼرعـلممم

امم بـفممباضقفممغفم اغغنام،موعام  ىمأغفمعلؽقلمسـماظؽمأع

ؽنماظؿنِعــقؿؽنم"م ؿـنمؼطنقعنعطنِؽــٍذمسطنــ "موأغــفمبػعؾــفمػــذامذنــرممثظنــؿؿنمَظؿظنلعنــَ ُظ

مشعهماًعموضهللمؼؽقنمحمؿاجغنامإظقفمأطـرمعـف.م

م مٔختاًوا)م

غل لمآماٌـقبةموعضاسػةماظعطاءم،موأنمؼؿؼؾؾمعـامسنقعامصاكم

مامسؿال.

موايؿهللمٓم بماظعاٌ م.
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 ادعٛجلٍٛ اإلعداد ٔالتألٗف ٔاملس
 

ماظعؿقـــهللماظـفـــا معـــربوكمآمسؾـــهلل/ماظـــهللطؿق مامدـــؿاا -1

موسضـقممامنػـرممجباععـةمماظعؾقـامماظهلل ادـاتممظؽؾقةمامدؾؼ

 اإلدوعقةماظؾققثم ؿع

امدؿااماظـهللطؿق /محمؿـهللمسؾـهللماظلـؿا ماىؾـاظلم ئـقسممممممم -2

 ضلؿماظػؼفماظلابؼمبؽؾقةماظ رؼعةمواظؼاغقنمباظؼاػرةم.

ؿقـهللمطؾقـةمممامدؿااماظهللطؿق /محمؿهللمدإمأبـقمساصـلمسمم -3

اظهلل ادــاتماإلدــوعقةمواظعربقــةمظؾؾـــاتمجاععــةمامنػــرمم

  هللؼـةماظلا ات.

سؾــلمحمؿــهللمعـصــق مسؾقــقةم ئــقسممامدـؿااماظــهللطؿق /مم -4

 ضلؿماظ رؼعةمجباععةمامنػرمباظؼاػرة.

امدــؿااماظــهللطؿق /محمؿــهللمإبــراػقؿمايػـــاويمأدــؿااممم -5

أصقلماظػؼفماٌؿػـرامبؽؾقـةماظ ـرؼعةمواظؼـاغقنمبطـطـامممممم

 ترضقةمأداتذةمأصقلماظػؼفمباىاععة.مو ئقسمىـة
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نطلمسقضمسؿقـهللمطؾقـةمأصـقلمممممبؽرامدؿااماظهللطؿق /م -6

 اظهللؼـماظلابؼ.

امدــؿااماظهللطؿق /سؾــهللمايؽــؿمصــاكمدــوعةمأدــؿاامممممم -7

 أصقلماظؾغةماٌؿػرامجباععةمامنػر.

أ. /مأشنهللمسفقؾةمأع مسامماجملؾسمامسؾكمظؾ ـؽقنمم -8

 اإلدوعقةم.
م.خنؾةمعـمذؾابمسؾؿاءماظقنا ة -9

م
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 ذلتٕٖات الكتاب
 

 الصفشٛ املٕضججججججججججججججججججججٕع

 2 تقذيم
 7 املقذمت
 11   سؿالمايجبعقجزم ظقؾم:  متهيذ

 19                                              جقانماإلحراممعـمجهللة: املسألت األوىل
ــممجــقانم:  املسااألت الثبنياات ــهللؼؿماظلــعلمسؾ مكتؼ

  اظطقاف
23 

  رةتؽرا ماظعؿ:  املسألت الثبلثت
م:متؽرا ماظعؿرةمعـمعؽةماٌؽرعةمأواًل

 :متعهلل ماظعؿرةمبعهللماغؿفاءمأسؿالمايجمقًاثاغ

26 

 حكم املبيت مبىن:  املسألت الرابعت
م.أواًلم:محؽؿماٌؾقتم ـكمؼقمماظرتوؼةم

مثاغقغنام:محؽؿماٌؾقتم ـكمأؼامماظؿ رؼؼ:م

31 
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مضنمحاظةمامسذا م  1)

مضنمشعموجق مامسذا   2)

 37  اظقضقفمباٌز ظػةمضهلل املسألت اخلبمست: 

 44 بهللءمؼقمماظـقرمواغؿفاؤهاملسألت السبدست: 

امسؿـالماظـيتمؼؤ ؼفـامايـاجممممماملسألت السببعت: 

 ؼقمماظـقر
47 

اظرتتقـــبماٌوئـــؿمظؾؿقلـــعماملساااألت الثبمنااات: 

 اٌعاصر
49 

 56 اظرعلمضؾؾماظزوال. املسألت التبسعت:

أثرماظرتتقبمسؾكماظؿقؾؾمعــممماملسألت العبشرة: 

 ماإلحرا
58 

اىؿــعمبــ مرــقافمماملسااألت ادبدياات عشاارة: 

 اظق اعرقافماظرطـمو
66 

 62 اظـقابةمضنمأسؿالمايجعشرة:  الثبنيتاملسألت 



 لمجلس األعلى للشئون اإلسالميةا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 113- 

 

م:مأداسماظـقابةمضنمأصعالمايجمأواًلممممممممممممم

أ ظةمجقانماظـقابةمضنمايـجمحـالماٌ ـؼةمممممممممممممم

مأوماظعفز

 وأصعاظفمثاغقغنام:مذروطماظـقابةمضنمايجممممممم

تطؾقؼــاتماظـقابــةمضنمعشاارة:   ثبلثااتسااألت الامل

 أصعالمايج
ماظـقابةمضنم علماىؿا   1)

 اظـقابةمضنماظطقاف  2)

ــتممم  3) ــراتمضنموضـ ــلماىؿـ ــقانمم عـ جـ

 واحهلل

 اإلغابةمضنمابحماكهللىموامهققة  4)

76 

اظؾؼـاءم ؽـةمبعـهللممممحؽـؿممعشرة:  الرابعتاملسألت 

 رقافماظق اع
78 

مبعـضمماظ ـؽمضنمأ اءمعشارة:  بمستاملسألت اخل

 جعـادؽماي
82 
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ماظ ؽمضنماظطقافمأوماظلعل  1)

 ماظ ؽمضنماظرعل (2)

 84 أسؿالماظعؿرةسبدست عشرة : املسألت ال

 اخلبمتت
ااب ملخاا   

ً
تيسااأ أدام منبساال ادااا و ق

 للذواعي املستجذة
:ماظزحاممعـمأػؿماٌلـؿفهللاتماٌؼؿضـقةمممأوالمغنم

مظؾؿقلع

ثاغقـــام:مالمدنـــقنمضؿـــؾماظــــػسمعــــمأجـــؾمأ اءم

ماٌـادؽ

ؾضــعػاءموأصــقابمامســذا ممثاظـــا:ماٌراصؼــقنممظ

معـؾفؿمضنماظؿكػقػ

م ابعام:ماظزحاممدؾبمظصرفماظـقةمسـماظعؾا ة

خاعلـــام:معلـــؿفهللاتماظؿقلـــعمضنمزـــؾمتـــقضلم

معفاظؽماظزحاممواظؿهللاصع

87 
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ماإلحراممعـمجهللة  1)

 تؼهللؼؿماظلعلمسؾكماظطقاف  2)

 جقانمتؽرا ماظعؿرةمعـمعؽة  3)

 ـــكمؼــقمماظرتوؼــةموأؼــامماظؿ ــرؼؼمماٌؾقــت  4)

 شعمالنممحؿؿغنا

  ماظؾؼاءمباٌز ظػةضهلل  5)

 وضتماًروجمعـمعز ظػة  6)

 ترتقبمأسؿالمؼقمماظـقرمشعمالنم  7)

 اظؿقؾؾمعـماإلحرام  8)

 اىؿعمب مرقافماظرطـمورقافماظق اع  9)

 اظـقابةمضنمايجموضنمأصعاظف  10)

 ضضاءماياجةمضنماٌـادؽ  11)

 أصعالماظعؿرة  12)

 اظ ؽمضنمأ اءمأصعالمايجمأومبعضفا (31)

 اٌؽثمضنمايرع ماظ رؼػ مل اب (31)
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