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فتاوى العقيدة والتوحيد
لمىّتدي اجلديد
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خـالــد بـن أمحــــد الزهــرانـــي
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وقــدوــة
إن احلّد هللٕ ،حّده وًٕتًْٔف وًٕتٌٍره ،وًٕقذ بٚهلل مـ ذور إًٍٔنْ ،ٚوشنٔاٚت
أظامفْ ،ٚمـ هيد اهلل ؾال موؾ فف ،ومـ يونِؾ ؾنال دنٚدي فنف .وأصنٓد أن ٓ إفنف إٓ اهلل،
وحده ٓ ذيؽ فف ،وأصٓد أن حمّدً ا ظٌده ورشقفف.
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ [آل ظّران.]201:
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ [افًْٚء.]2:
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ﮲
﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ [إحزاب.]12:
أم ٚبًد:
أس دنذا افنديـ وؿقامنف ادتنغ ،ومنـ أ ِٓنٚ
ؾال صنؽ أن افًَٔندة افهنحٔح ٜدنل ا
أرشؾ اهلل افرشؾ ،وبً ٞإٌٕٔٚء ،وإٔزل افُت ،ٛوأؿٚم شٌحٕٚف فِْٚس أشٌٚب اهلداين،ٜ
ومـ متٚم حُّتف وظدفف إٔف ٓ يًذب أحندً ا إٓ بًند ؿٔنٚم احل ن ٜظِٔنف ،ـنام ؿنٚل ًنٚػ:
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ [اإلهاء ،]21:وؿنننننٚل ًنننننٚػ :ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ [افًْٚء.]261:
وفَد ح ٞافٌْل ^ أصحٚبف وشٚئر أمتف مـ بًددؿ ظذ افَٔٚم بقا  ٛافدظقة إػ
اهلل ،ؾَٚل ^« :بٌِقا ظْل وفق آيٜش ،وؿٚل فًع

ٕ« :ن هيدي اهلل بؽ ر ًال واحدً ا
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خر فؽ مـ محر افًْؿش ،ودذه افدظقة م ٚمل ُنـ ظنذ بهنرة منـ ظِنؿ ؾ٘ ن ٚين وٓ
ٍْع.
ومـ ًٕؿ اهلل افًئّ ٜظذ افًٌد أن يقؾَنف وهيدينف إػ أن يُنقن منـ أ ٌنٚع افُتنٚب
وافًْ ،ٜودق مع ذفؽ حيتٚج يف أول ضريَف إػ مًرؾ ٜمًٚمل دذا افديـ وأصنقفف ،وٕحنـ
يف دذا افُتٚب ًٕتٓدف ؾان« ٜادٓتنديـ"افنذيـ يُرنر شنٗاهلؿ بًند اهلداين ٜظنـ مًنٚئؾ
افتقحٔد واإليامن ..ومًٚئؾ افؼك وافٍُر.
وٕين ًنرا دنن ٚرأيتننف مننـ ح ٚنن ٜدننٗٓء افْننٚس إػ مننـ يْتنننِٓؿ مننـ طِننامت ا ٓننؾ
ـام ؽر ؿِٔؾ مـ افٍتٚوى فًِامء دذه إم ،ٜافنذيـ
وإٓحراف ،ؾَد شًٔ ٝإػ أن أمجع ا
صٓد هلؿ بٚفرشقخ يف افًِؿ ،وـت ٛهلؿ افٌَقل بغ افْنٚس ،وننـ ٕؼن ظِّٓنؿ يف ـٚؾنٜ
افٌالد ،وصٚرت ؾتٚوهيؿ هيتدي هب ٚافَٚيص وافداين.
وؿد حٚوف ٝيف مجًل هلذه افٍتٚوى أن ُقن صٚمِ ٜـٚمِن ٜفُنؾ من ٚحيت ٚنف ادًنِؿ
ادٓتدي يف أول ضريَف وحٔ ٚف مع اهلل ظذ ٕقر وبهرة مـ افُتٚب وافًْ.ٜ
ودذه افٍتٚوى وّْ ٝذـر افتقحٔد افذي ٚء بف إٌٕٔٚء وأرشنقا دظٚئّنف ،وذـنر
م ٚدخؾ ظنذ افْنٚس ؾٔنف وٕٚؿونف ،وذـنر افٌندع وافؼنـٔٚت افتنل إتؼنت يف افْنٚس،
وافتحذير مْٓ.ٚ
وإٔ ٚيف ظّع دذا ٓ أدظل إْٔل اشتقظٌ ٝمجٔع ادًٚئؾ اهلٚم ،ٜبؾ إن اد ٚل أوشنع
مـ ذفؽ ،ودق ؽنٔض منـ ؾنٔض ،شنًٔ ٝؾٔنف إػ افنتامم ،ؾنام ـنٚن منـ قؾٔنؼ ؾّنـ اهلل
وحده ،وم ٚـٚن مـ زفؾ أو َٕص ؾّـ ٍٕز وافنٔىٚن.
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خٚفه ٚفق ٓف افُريؿ ،وأن جيًِف مـ
وأشٖل اهلل ٌٚرك و ًٚػ أن جيًؾ دذا افًّؾ
ً
افًِؿ افْٚؾع افذي ٓ يَْىع أ ره.

وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
خـالــد بـن أمحــــد الزهــرانـــي

9898080000
kzahrany@gmail.com
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فتاوى أقساً التوحيد

أُ٘ عة هت٘س ٚةٗ هتازٙفةبلىةُ٘ع:ة
 -2شاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
ما هل أكقاع افتقحقد مع تعريػ ـؾ مـفا؟
ؾلجابت بام يع:
أكقاع افتقحقد ثالثة :قحٔد افربقبٔ ،ٜو قحٔد اإلهلٔ ،ٜو قحٔد إشامء وافهٍٚت.
ؾتقحٔد افربقبٔ :ٜدق إؾنراد اهلل ًنٚػ بنِ ٚؼ وافنرزإل واإلحٔنٚء واإلم ٚن ٜوشنٚئر إٔنقاع
افتكننيػ وافتنندبر دُِننقت افًننّقات وإرض ،وإؾننراده ًننٚػ بننٚحلُؿ وافتؼننيع
ب٘رشٚل افرشؾ وإٕنزال افُتن ،ٛؿنٚل ًنٚػ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
[إظراف.]15:
وتقحقد األفقهقة :دق إؾراد اهلل ًٚػ بٚفًٌٚدة ،ؾال يًٌد ؽره ،وٓ يدظك شقاه ،وٓ
يًتٌٚث وٓ يًتًٚن إٓ بف ،وٓ يْذر وٓ يذبح وٓ يْحر إٓ فف ،ؿٚل اهلل ًٚػ :ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ [إًٕٚم ،]261:وؿٚل :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ [افُقثر.]1:
وتقحقد األشامء وافصػات :دق وصنػ اهلل ًنٚػ و ًنّٔتف بنام وصنػ وشنّك بنف
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ًٍٕف ،وبام وصٍف وشامه بف رشقفف ^ يف إحٚدين ٞافهنحٔح ،ٜوإثٌنٚت ذفنؽ فنف منـ
ؽر نٌٔف وٓ مترٔنؾ ،ومنـ ؽنر ٖوينؾ وٓ ًىٔنؾ :ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ

[افشقرى]11:

.

وبٚهلل افتقؾٔؼ ،وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد وآفف وصحٌف وشِؿ.
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

ة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)16 - 11/2
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سلٚلٞة هغٔقدتني:ة
 -1وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان افٍقزان:
صفادة (أن ال إفف إال اهلل) هل مػتاح ديـ اإلشالم ،وأصؾف األصيقؾ :ؾفيؾ ميـ كطيؼ
هبا ؾؼط دخؾ يف دائرة ادسؾؿغ :دون ظؿؾ ييذـر؟ وهيؾ األدييان افسياموية  -ؽير دييـ
اإلشالم افذي جاء بف محؿد ^ -جاءت بـػس هذا األصؾ األصقؾ؟
ؾلجاب بؼقفف:
مـ ٕىؼ بنٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمّندً ا رشنقل اهلل :حُنؿ ب٘شنالمف بنٚدي ذي
طٚدرا وبٚضًْن :ٚؾٓنذا مًنِؿ ح ًَن ،ٚفنف افٌؼنى يف
بدء ،وحَـ دمف ،ؾ٘ن ظّؾ بَّتوٚدٚ
ً
طنٚدرا ؾَنط :حُنؿ ب٘شنالمف يف افينٚدر،
احلٔٚة افندٕٔ ٚوأخنرة ،وإن ظّنؾ بَّتونٚدٚ
ً
وظقمؾ مًٚمِ ٜادًِّغ ،ويف افٌٚضـ دق مْٚؾؼ ،يتقػ اهلل حًٚبف.
وأمنن ٚإذا مل يًّننؾ بَّتٙنن ٓ إفننف إٓ اهلل ،واـتٍننك بّ ننرد افْىننؼ هبنن ،ٚأو ظّننؾ
بخالؾٓ :ٚؾٕ٘ف حيُؿ برد ف ،ويًٚمؾ مًٚمِ ٜادر ديـ.
وإن ظّؾ بَّتوٚد ٚيف رء دون رء :ؾٕ٘ف ُيْ َير :ؾ٘ن ـٚن دذا افذي رـف يَتيضن
رـف افنردة :ؾٕ٘نف حيُنؿ برد نف ،ـّنـ نرك افهنالة متًّندً ا ،أو سف صنٔ ًا ٚمنـ إٔنقاع
افًٌٚدة فٌر اهلل.
وإن ـٚن دذا افذي رـف ٓ يَتيض افردة :ؾٕ٘ف ُيًتز مٗمًْٕٚ ٚؿص اإليامن بحً ٛمٚ
رـف :ـٖصحٚب افذٕقب افتل دل دون افؼك.
ودذا احلُؿ افتٍهٔع ٚءت بف مجٔع افؼائع افًاموي. ٜ
( )2ادْتَك مـ ؾتٚوى ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان بـ ظٌد اهلل افٍقزان (.)9/2
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مللؾ٘دةبغٔقدٝةأْةستٌ ً ةرص٘ية :ة
أيو:ٚ
 -1وشاؾ ً
تييلش صييفادة أن محؿييدً ا رشييقم اهلل مالزميية يف افغافييال فشييفادة أن ال إفييف إال اهلل :مييا
ادؼصقد بشفادة أن محؿدً ا رشقم اهلل؟ وما حؽؿة تالزمفام؟
ؾلجاب بؼقفف:
ًٕؿ :صٓٚدة أن حمّدً ا رشقل اهلل ٓ بد مْٓ ٚمع صٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهلل :إمٕ ٚى ًَ ٚهبٚ
مع صٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهلل ،وأم ٚوًّْ :ٚؾن٘ذا ُذـنرت صنٓٚدة أن ٓ إفنف إٓ اهلل وحندد:ٚ
ؾٓنل متوننّْ ٜفننٓٚدة أن حمّنندً ا رشنقل اهلل ،وٓ هننح صنٓٚدة أن ٓ إفننف إٓ اهلل بنندون
صٓٚدة أن حمّدً ا رشقل اهلل ،وٓ ٌَؾ ،وٓ حيُؿ ب٘شالم مـ حد رشٚف ٜحمّد ^.
طٚدرا وبٚضًْ ،ٚوضٚظتنف ؾنٔام
ومًْك صٓٚدة أن حمّدً ا رشقل اهلل :آظساف برشٚفتف
ً
أمننر ،و هننديَف ؾننٔام أخننز ،وا تْننٚب منن ٚننك ظْننف وز ننر ،وأٓ يًٌنند اهلل إٓ بننام ذع،
وآظساف ـذفؽ بًّقم رشٚفتف إػ مجٔع افرَِغ ،وإٔف خن ٚؿ افٌْٔنغٌٕ ٓ ،نل بًنده إػ
أن َقم افًٚظ. ٜ

( )2ادْتَك مـ ؾتٚوى ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان بـ ظٌد اهلل افٍقزان (.)20 - 9/2
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تازٙفة هت٘س ٚةٗأُ٘ عٕ:ة
 -4وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ظـ تعريػ افتقحقد وأكقاظف؟
ؾلجاب بؼقفف:
افتقحٔد فٌ :ٜمهدر وحد يقحد ،أيً :نؾ افقنء واحندً ا .ودنذا ٓ يتحَنؼ إٓ
بٍْل وإثٌٚتٍٕ ،ل احلُؿ ظام شقى ادقحد ،وإثٌ ٚف ففً ،
ؾّرال َٕقل :إٕف ٓ يتؿ فإلًٕنٚن
افتقحٔنند حتننك ينننٓد أن ٓ إفننف إٓ اهلل ،ؾٍْٔننل إفقدٔنن ٜظننام شننقى اهلل  ،Qويرٌتٓنن ٚهلل
وحده ،وذفؽ أن افٍْل ادحض ًىٔؾ حمض ،واإلثٌٚت ادحض ٓ يّْع منٚرـ ٜافٌنر
يف احلُؿ ،ؾِق ؿًِ ٝ
مرال( :ؾالن ؿٚئؿ) ؾْٓ ٚأثٌ ٝفف افَٔٚم ،فُْؽ مل قحده بفٕٕ :ف منـ
حمون ،ٚومل رٌنٝ
ا ٚئز أن ينٚرـف ؽره يف دذا افَٔٚم ،وفق ؿِ ٓ( :ٝؿنٚئؿ) ؾَند ٍٕٔنً ٝ
افَٔٚم ٕحد ،ؾ٘ذا ؿِ ٓ( :ٝؿنٚئؿ إٓ زيند) ؾحْٔانذ ُنقن وحندت زيندً ا بٚفَٔنٚم حٔنٞ
ٍٕٔ ٝافَٔٚم ظّـ شقاه ،ودذا دق حتَٔؼ افتقحٔد يف افقاؿنع ،أي :إن افتقحٔند ٓ يُنقن
قحٔدً ا حتك يتوّـ ٍٕ ًٔ ٚوإثٌ.ًٚ ٚ
وإٔقاع افتقحٔد بٚفًٌْ ٜهلل  Qدخؾ ـِٓ ٚيف ًريػ ظٚم ،ودق إؾراد اهلل
خيتص بف.
ودل حً ٛم ٚذـره أدؾ افًِؿ ثالث:ٜ
األوم :قحٔد افربقبٔ.ٜ
افثاين :قحٔد إفقدٔ.ٜ

بام
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افثافث :قحٔد إشامء وافهٍٚت.
و َظِِّننقا ذفننؽ بننٚفتتٌع وآشننتَراء وافْيننر يف أيننٚت وإحٚدينن ،ٞؾق نندوا أن
افتقحٔد ٓ خيرج ظـ دذه إٕقاع افرالث ،ٜؾْقظقا افتقحٔد إػ ثالث ٜإٔقاع:
األوم :تقحقد افربقبقة :ودق إؾراد اهلل

بِ ٚؼ وادِؽ وافتدبر.

و ٍهٔؾ ذفؽ:
ً
أوال :بٚفًٌْ ٜإلؾراد اهلل ًٚػ بِ ٚؼ ،ؾٚهلل ًٚػ وحده دق ا ٚفؼ ٓ ،خٚفؼ شنقاه،
ؿننٚل اهلل ًننٚػ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ [ؾننٚضر.]1:
وؿننٚل ًننٚػ مًٌْٔنن ٚبىننالن آهلنن ٜافٍُننٚر :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
َديراَ ،
وخ ِْ َُف ينّؾ منٚ
[افْحؾ .]21:ؾٚهلل ًٚػ وحده دق ا ٚفؼ ،خِؼ ـؾ رء ؾَدره
ً
أيو ،ٚوهلذا ـٚن مـ متٚم اإليامن بٚفَندر
يَع مـ مًٍقٓ ف ،وم ٚيَع مـ مًٍقٓت خَِف ً
أن ٗمـ بٖن اهلل ًٚػ خٚفؼ ٕؾًٚل افًٌنٚد ،ـنام ؿنٚل اهلل ًنٚػ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ [افهٚؾٚت .]96:وو ف ذفؽ أن ؾًؾ افًٌد مـ صنٍ ٚف ،وافًٌند وِنقإل هلل ،وخنٚفؼ
افقء خٚفؼ فهنٍ ٚف ،وو نف آخنر أن ؾًنؾ افًٌند حٚصنؾ بن٘رادة ٚزمن ٜوؿندرة ٚمن،ٜ
واإلرادة وافَدرة ـِتٚمه ٚوِقؿتٚن هلل  ،Qوخٚفؼ افًٌ ٛافتٚم خٚفؼ فًٌِّ.ٛ
ؾنن ؿقؾ :ـٔػ ٕ ّع بغ إؾراد اهلل  Qبِ ٚؼ مع أن ا ِنؼ ؿند يرٌن ٝفٌنر اهلل ـنام
يدل ظِٔف ؿنقل اهلل ًنٚػ :﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ [ادٗمْنقن ،]25:وؿنقل افٌْنل
^ يف ادهقريـ« :يَٚل :هلؿ :أحٔقا م ٚخَِتؿش؟
ؾاجلقاب ظذ ذفؽ :أن ؽر اهلل ًٚػ ٓ خيِؼ ـخِؼ اهلل ،ؾنال يُّْنف إجينٚد مًندوم،
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وٓ إحٔننٚء مٔنن ،ٝوإٕننام خِننؼ ؽننر اهلل ًننٚػ يُننقن بننٚفتٌٔر وحتقيننؾ افقننء مننـ صننٍٜ
إػ صٍ ٜأخرى ،ودق وِقإل هلل  ،Qؾٚدهقر ً
مرال إذا صقر صقرة ؾٕ٘نف مل حيندث صنٔ ًا،ٚ
ؽٚي ٜم ٚدْٚفؽ إٔف حقل صٔ ًا ٚإػ رء ،ـام حيقل افىغ إػ صنقرة ضنر أو صنقرة مجنؾ،
وـام حيقل بٚفتِقيـ افرؿً ٜافٌٔوٚء إػ صقرة مِقٕ ،ٜؾٚدداد منـ خِنؼ اهلل  ،Qوافقرؿنٜ
افٌٔوٚء مـ خِؼ اهلل  .Qدذا دق افٍرإل بنغ إثٌنٚت ا ِنؼ بٚفًْنٌ ٜإػ اهلل  ،Qوإثٌنٚت
ا ِؼ بٚفًٌْ ٜإػ ادخِقإل ،وظذ دذا يُقن اهلل

مٍْر ًدا بِ ٚؼ افذي خيتص بف.

ثاك ًقا :إؾراد اهلل ًٚػ بٚدِؽ ،ؾٚهلل ًٚػ وحده دق ادٚفؽ ،ـنام ؿنٚل اهلل ًنٚػ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ [ادِنننؽ ،]2:وؿنننٚل ًنننٚػ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ [ادٗمْننقن ،]88:ؾٚدٚفننؽ ادِننؽ ادىِننؼ افًننٚم
افنٚمؾ دق اهلل

وحده ،وًٌٕ ٜادِؽ إػ ؽره ًٌٕ ٜإونٚؾٔ ،ٜؾَند أثٌن ٝاهلل  Qفٌنره

ادِنؽ ،ـنام يف ؿقفنف ًنٚػ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ [افْنقر ،]62:وؿقفننف :ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ [ادٗمْقن ،]6:إػ ؽر ذفؽ منـ افْهنقص افدافن ٜظنذ أن
فٌر اهلل ًٚػ مًُِ ،ٚفُـ دذا ادِؽ فٔس ـِّؽ اهلل  ،Qؾٓق مِؽ ؿٚس ،ومِؽ مَٔد.
مِؽ ؿٚس ٓ يننّؾ ،ؾٚفٌٔن ٝافنذي فزيند ٓ يُِّنف ظّنرو ،وافٌٔن ٝافنذي فًّنرو ٓ
يُِّف زيد ،ثؿ دذا ادِنؽ مَٔند بحٔن ٓ ٞيتكنف اإلًٕنٚن ؾنٔام مِنؽ إٓ ظنذ افق نف
افذي أذن اهلل ؾٔف ،وهلذا ك افٌْل ^ ظـ إوٚظ ٜادنٚل ،وؿنٚل اهلل ٌنٚرك و ًنٚػ :ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ [افًْننٚء ،]1:ودننذا دفٔننؾ ظننذ أن مِننؽ اإلًٕننٚن
مِؽ ؿٚس ومِؽ مَٔند ،بخنالف مِنؽ اهلل

ؾٓنق مِنؽ ظنٚم صنٚمؾ ومِنؽ مىِنؼ،

14
يًٍؾ اهلل

فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

م ٚينٚء ،وٓ يًٖل ظام يًٍؾ ودؿ يًٖفقن.

ثاف ًثا :افتدبر :ؾنٚهلل  Qمٍْنرد بٚفتندبر ،ؾٓنق افنذي يندبر ا ِنؼ ،ويندبر افًنّقات
وإرض ـام ؿٚل اهلل

 :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ [إظراف.]15:

ودذا افتدبر صٚمؾ ٓ حيقل دوٕف رء ،وٓ يًٚروف رء .وافتدبر افذي يُقن فًٌض
ادخِقؿٚت ـتدبر اإلًٕٚن أمقافف وؽِامٕف وخدمف وم ٚأصٌف ذفؽ دق دبر ؤؼ حمدود
ومَٔد ؽر مىِؼ ،ؾيٓر بنذفؽ صندإل صنح ٜؿقفْن :ٚإن قحٔند افربقبٔن ٜدنق إؾنراد اهلل
بِ ٚؼ وادِؽ وافتدبر.
افـقع افثاين :تقحقد األفقهقة :ودق إؾراد اهلل

بٚفًٌٚدة :بٖن ٓ يتخذ اإلًٕنٚن منع

اهلل أحدً ا يًٌده ويتَرب إفٔف ـام يًٌد اهلل ًٚػ ويتَرب إفٔنف ،ودنذا افْنقع منـ افتقحٔند
دننق افننذي وننؾ ؾٔننف ادؼننـقن افننذيـ ؿننِٓ ٚؿ افٌْننل ^ ،واشننتٌٚح دمننٚءدؿ وأمننقاهلؿ
وأروٓؿ وديٚردؿ ،وشٌك ًٕٚءدؿ وذريتٓؿ ،ودق افذي بًر ٝبف افرشنؾ ،وإٔزفن ٝبنف
افُت ٛمع أخقيف قحٔدي :افربقبٔ ٜوإشامء وافهٍٚت ،فُنـ أـرنر من ٚيًنٚف ٟافرشنؾ
أؿقامٓؿ ظذ دذا افْقع مـ افتقحٔد ،ودق قحٔد إفقدٔ :ٜبحٔ ٓ ٞيكنف اإلًٕنٚن
صٔ ًا ٚمـ افًٌٚدة فٌر اهلل

فنّ َِؽ مَرب ،وٓ فٌْل مرشنؾ ،وٓ فنقص صنٚفح ،وٓ
َ ٓ،

ٕي أحد مـ ادخِقؿغٕ :ن افًٌٚدة ٓ هح إٓ هلل  ،Qومـ أخنؾ هبنذا افتقحٔند ؾٓنق
مؼك ـٚؾر وإن أؿر بتقحٔد افربقبٔن ٜوبتقحٔند إشنامء وافهنٍٚت .ؾِنق أن ر ًنال منـ
افْٚس يٗمـ بٖن اهلل

دق ا ٚفؼ ادٚفؽ اددبر ّٔع إمقر ،وإٔنف

ادًنتحؼ دنٚ

يًتحَف مـ إشامء وافهٍٚت ،فُـ يًٌد مع اهلل ؽره :مل يًٍْف إؿراره بتقحٔد افربقبٔنٜ
ً
ـنٚمال بتقحٔند افربقبٔن ٜو قحٔند
إؿنرارا
وإشامء وافهٍٚت .ؾِق ؾرض أن ر ًنال يَنر
ً
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إشامء وافهٍٚت ،فُـ يذد ٛإػ افَز ؾًٌٔد صٚحٌف ،أو يْذر فف ؿرب ًٕٚٚيتَرب بف إفٔف:
ؾ٘ن دذا مؼك ـٚؾر خٚفد يف افْٚر ،ؿٚل اهلل ٌنٚرك و ًنٚػ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ [ادٚئدة .]11:ومنـ ادًِنقم
فُننؾ مننـ ؿننرأ ـتننٚب اهلل  Qأن ادؼننـغ افننذيـ ؿننِٓ ٚؿ افٌْننل ^ واشننتحؾ دمننٚءدؿ
وأمقاهلؿ ،وشٌك ًٕٚءدؿ وذريتٓؿ ،وؽْؿ أروٓؿ ،ـٕٚقا مَريـ بٖن اهلل ًٚػ وحده دق
افرب ا نٚفؼ ٓ ،يننُقن يف ذفنؽ ،وفُنـ دن ٚـنٕٚقا يًٌندون مًنف ؽنره صنٚروا بنذفؽ
مؼـغ مٌٚحل افدم وادٚل.
افـقع افثافث :تقحقد األشامء وافصػات :ودق إؾنراد اهلل

بنام شنّك اهلل بنف ًٍٕنف

ووصػ بف ًٍٕنف يف ـتٚبنف أو ظنذ فًنٚن رشنقفف ^ ،وذفنؽ ب٘ثٌنٚت من ٚأثٌتنف منـ ؽنر
حتريػ وٓ ًىٔؾ ،ومـ ؽر ُٔٔػ وٓ مترٔؾ .ؾالبد مـ اإليامن بام شّك اهلل بف ًٍٕنف،
ووصػ بف ًٍٕف ظذ و ف احلََٔ ٓ ٜاد ٚز ،وفُـ مـ ؽر ُٔٔػ وٓ مترٔؾ.
ودذا افْقع مـ إٔقاع افتقحٔد وؾ ؾٔف ضقائػ مـ دذه إم ٜمـ أدؾ افٌَِ ٜافذيـ
ؽِنقا خينرج بنف منـ
يْتًٌقن فإلشالم ظذ أو ف صتك :مْٓؿ مـ ؽال يف افٍْنل وافتْزينف ً
اإلشالم ،ومْٓؿ متقشط ،ومْٓؿ ؿري ٛمنـ أدنؾ افًنْ .ٜفُنـ ضريَن ٜافًنِػ يف دنذا
افْقع مـ افتقحٔد دنق أن يًنّك اهلل ويقصنػ بنام شنّك ووصنػ بنف ًٍٕنف ظنذ و نف
احلََٔ ٓ ،ٜحتريػ وٓ ًىٔؾ ،وٓ ُٔٔػ وٓ مترٔؾ.
مرٚل ذفؽ :أن اهلل

شّك ًٍٕف بٚحلل افَٔقم ،ؾٔ ن ٛظِْٔن ٚأن ٕنٗمـ بنٖن احلنل

اشؿ مـ أشامء اهلل ًٚػ ،وجي ٛظِْٔ ٚأن ٕٗمـ بام وّْف دذا آشؿ مـ وصنػ ،ودنل
احلٔٚة افُٚمِ ٜافتل مل ًٌؼ بًدم وٓ يِحَٓ ٚؾْٚء .وشّك اهلل ًٍٕف بٚفًنّٔع :ؾًِْٔن ٚأن
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اشام مـ أشامء اهلل
ٕٗمـ بٚفًّٔع ً

 ،وبٚفًنّع صنٍ ٜمنـ صنٍ ٚف ،وبٖٕنف يًنّع :ودنق

احلُؿ افذي اؿتوٚه ذفؽ آشؿ و ِؽ افهٍ ،ٜؾ٘ن شّٔ ًً ٚبال شّع أو شّ ًً ٚبال إدراك
مًّقع :دذا رء حمٚل ،وظذ دذا ؾَس.
مرننٚل آخننر :ؿننٚل اهلل ًننٚػ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ [ادٚئدة ،]65:ؾْٓ ٚؿٚل اهلل ًٚػ :ﯯ ﯰ ﯱ

[ادٚئندة]65:

ؾٖثٌ ٝفًٍْف يديـ مقصقؾتغ بٚفًٌط ،ودق افًىٚء افقاشع ،ؾٔ  ٛظِْٔ ٚأن ٕٗمـ بنٖن
هلل ًننٚػ يننديـ اثْتننغ مًٌننقضتغ بٚفًىننٚء وافننًْؿ ،وفُننـ جينن ٛظِْٔنن ٚأن ٓ ٕحننٚول -
نقرا وٓ بٖفًننْتْٕ ٚى ًَنن -ٚأن ُٕٔننػ ْٔننؽ افٔننديـ ،وٓ أن ّٕننرِٓام بٖي ندي
بَِقبْنن ٚهن ً
ادخِقؿغٕ :ن اهلل

يَقل :ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

[افننقرى]22:

ويَننقل اهلل ًننٚػ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ [إظراف.]11:
ويَننقل  :Qﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ [اإلهاء .]16:ؾّننـ مرننؾ دنن ٚغ افٔننديـ بٖينندي ادخِننقؿغ ؾَنند ـننذب ؿننقل اهلل
ًٚػ :ﭡ ﭢ ﭣﭤ [افنقرى ،]22:وؿد ظلن اهلل ًنٚػ يف ؿقفنف :ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤﭥ [افْحؾ .]15:ومـ ـٍٔٓام وؿٚل :مه ٚظذ ـٍٔٔ ٜمًْٔ ٜأ ًين ٚـٕٚن ٝدنذه افٍُٔٔنٜ
ؾَد ؿٚل ظذ اهلل م ٓ ٚيًِؿ ،وؿٍ ٚم ٚفٔس فف بف ظِؿ.
وٕيب ً
مر ٓٚث ًٚٔ ٕٚيف افهٍٚت :ودق اشتقاء اهلل ظذ ظرصف ،ؾ٘ن اهلل ًٚػ أثٌٝ
فًٍْف إٔف اشتقى ظذ افًرش يف شًٌ ٜمقاوع مـ ـتٚبف ـِٓ ٚبٍِظ (اشتقى) وبٍِظ
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(ظذ افًرش) ،وإذا ر ًْ ٚإػ آشتقاء يف افٌِ ٜافًربٔ ٜو دٕٚه إذا ظدي بن(ظذ) ٓ
يَتيض إٓ آر ٍٚع وافًِق ،ؾُٔقن مًْك ؿقفف ًٚػ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

[ضف]1:

خٚص ٚؽر افًِق افًٚم ظذ مجٔع إـقان،
ظِقا ً
وأمرٚهل ٚمـ أيٚت :إٔف ظال ظذ ظرصف ً
ودذا افًِق ثٚب ٝهلل ًٚػ ظذ و ف احلََٔ ،ٜؾٓق ٍ
ظِقا ئِؼ بف ٓ ،Q
ظٚل ظذ ظرصف ً
ينٌف ظِق اإلًٕٚن ظذ افنير ،وٓ ظِقه ظذ إًٕٚم ،وٓ ظِقه ظذ افٍِؽ افذي ذـره
اهلل يف ؿقفف :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ [افزخرف .]25:ؾٚشتقاء ادخِقإل ظذ رء ٓ يُّـ أن يامثِف
اشتقاء اهلل ظذ ظرصفٕ :ن اهلل فٔس ـّرِف رء.
نٔام مننـ ؿننٚل :إن مًْننك (اشننتقى ظننذ افًننرش) اشننتقػ ظننذ
وؿنند أخىننٖ خىننٖ ظين ً
افًرشٕ :ن دذا حتريػ فُِِؿ ظـ مقاوًف ،ووٚفػ د ٚأمجع ظِٔنف افهنحٚب ٜرونقان
اهلل ظِٔٓؿ وافتٚبًقن هلؿ ب٘حًٚن ،ومًتِزم فِقازم بٚضِ ٓ ٜيُّنـ دنٗمـ أن يتٍنقه هبنٚ
بٚفًٌْ ٜهلل  ،Qوافَرآن افُريؿ ٕزل بٚفٌِ ٜافًربٔ ٜبال صؽ ـنام ؿنٚل اهلل

 :ﮅﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ [افزخرف ،]1:ومَت ٙصنٌٔ( ٜاشنتقى ظنذ ـنذا)
يف افٌِ ٜافًربٔ ٜافًِق وآشتَرار ،بؾ دق مًْٚدن ٚادىنٚبؼ فٍِنظ .ؾًّْنك (اشنتقى ظنذ
خٚصنن ٚئِننؼ ب الفننف وظيّتننف ،ؾنن٘ذا ؾننن آشننتقاء
ظِننقا ً
افًننرش) أي :ظننال ظِٔننف ً
بٓٚشتٔالء :ؾَد ُح فنرف افُِنؿ ظنـ مقاونًف ،حٔنٍٕ ٞنك ادًْنك افنذي ندل ظِٔنف فٌنٜ
افَرآن ودق افًِق ،وأثٌ ٝمًْك آخر ً
بٚضال.
ثؿ إن افًِػ وافتنٚبًغ هلنؿ ب٘حًنٚن وًّنقن ظنذ دنذا ادًْنك :إذ مل ينٖت ظنْٓؿ
حرف واحد يف ًٍره بخالف ذفؽ ،وإذا نٚء افٍِنظ يف افَنرآن وافًنْ ،ٜومل ينرد ظنـ
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افًِػ ًٍره بام خيٚفػ طٚدره :ؾٕٚصؾ أ نؿ أبَنقه ظنذ طنٚدره ،واظتَندوا من ٚيندل
ظِٔف.
ؾنن ؿام ؿائؾ :دؾ ورد فٍظ سيح ظـ افًِػ بٖ ؿ ؾنوا اشتقى بن(ظال)؟
حين :ٚؾن٘ن
ؿًِْٕ :ٚؿ ،ورد ذفؽ ظـ افًِػ ،وظذ ؾرض أن ٓ يُقن ورد ظْٓؿ س ً
إصؾ ؾٔام دل ظِٔف افٍِظ يف افَرآن افُريؿ وافًْ ٜافٌْقي ٜإٔف ٍ
بٚإل ظذ مَ ٚتؤف افٌِنٜ
افًربٔ ٜمـ ادًْك ،ؾُٔقن إثٌٚت افًِػ فف ظذ دذا ادًْك.
أم ٚافِقازم افٌٚضِ ٜافتل ِزم مـ ؾن آشتقاء بٓٚشتٔالء ؾٓل:
ً
أوال :أن افًرش ؿٌؾ خِؼ افًّقات وإرض فٔس مًُِ ٚهلل ًنٚػٕ :ن اهلل ًنٚػ
ؿننننننٚل :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
[إظراف .]15:وظذ دذا ؾال يُقن اهلل مًنتقف ًٔ ٚظنذ افًنرش ؿٌنؾ خِنؼ افًنّقات وٓ
حغ خِؼ افًّقات وإرض.
ثاك ًقا :إٔف يهح افتًٌر بَقفْ :ٚإن اهلل اشنتقى ظنذ إرض ،واشنتقى ظنذ أي رء
مـ وِقؿ ٚف ،ودذا بال صؽ وٓ ري ٛمًْك بٚضؾ ٓ ئِؼ بٚهلل .Q
ثاف ًثا :إٔف حتريػ فُِِؿ ظـ مقاوًف.
راب ًعا :إٔف وٚفػ إلمجٚع افًِػ افهٚفح روقان اهلل ظِٔٓؿ.
وخالص ٜافُالم يف دذا افْنقع  -قحٔند إشنامء وافهنٍٚت  -إٔنف جين ٛظِْٔن ٚأن
ٕرٌ ٝهلل م ٚأثٌتف فًٍْف أو أثٌتف فف رشقفف مـ إشامء وافهنٍٚت ظنذ و نف احلََٔن ٜمنـ
ؽر حتريػ وٓ ًىٔؾ ،وٓ ُٔٔػ وٓ مترٔؾ .

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)11–21/2
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فتاوى توحيد الزبوبية

دع٘٠ة هتش٘ٙىةًّةذكزةإىلةأُجٟةٗ هالط:ة
 -1شاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
كشاهد وكؼرأ يف بعض افصحػ افعربقية ظيـ ظؿؾقيات يؼيقم هبيا بعيض األض ياء يف
أوروبا :يتحقم هبا افذـر إػ أكثك ،واألكثك إػ ذـر ؾفؾ ذفؽ صيحق؟؟ أال يعتيز ذفيؽ
ً
تدخال يف صمون اخلافؼ افذي اكػرد باخلؾؼ وافتصقير؟ وما رأي اإلشالم يف ذفؽ؟
ؾلجابت:
ٓ يَدر أحد مـ ادخِقؿغ أن حيقل افذـر إػ إٔرك ،وٓ إٕرك إػ ذـر ،وفٔس
ذفؽ مـ صٗو ؿ ،وٓ يف حدود ضٚؿتٓؿ مٓام بٌِقا مـ افًِؿ بٚدٚدة ومًرؾ ٜخقاصٓ،ٚ
إٕام ذفؽ إػ اهلل وحده ،ؿٚل ًٚػ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ [افنقرى ،]10:ؾٖخز شٌحٕٚف يف صدر أي ٜبٖٕف وحده دق
افذي يِّؽ ذفؽ وخيتص بف ،وختؿ أي ٜبٌٔٚن أصؾ ذفؽ آختهٚص ،ودق ـامل
ظِّف وؿدر ف ،وفُـ ؿد ينتٌف أمر ادقفقد ،ؾال يدرى أذـر دق أم إٔرك ،وؿد ييٓر يف
بٚدئ إمر إٔرك ،ودق يف احلََٔ ٜذـر أو بٚفًُس ،ويزول اإلصُٚل يف افٌٚف ،ٛو ٌدو
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احلََٔ ٜواوح ٜظْد افٌِقغ ،ؾًّٔؾ فف إضٌٚء ظِّٔ ٜراحٔ ٜتْٚش ٛمع واؿًف مـ
ذـقرة أو إٔقث ،ٜوؿد ٓ حيتٚج إػ صؼ وٓ راح.ٜ
ؾام يَقم بف إضٌٚء يف مرؾ دذه إحقال إٕام دق ـننػ ظنـ واؿنع حنٚل ادقفنقد بنام
جيروٕف مـ ظِّٔٚت راحٔ ٓ ،ٜحتقيؾ افذـر إػ إٔرك ،وٓ إٕرك إػ ذـر ،وهبذا يًرف
أ ؿ مل يتدخِقا ؾٔام دق مـ صٖن اهلل ،إٕام ـنٍقا فِْٚس ظام دق مـ خِؼ اهلل .واهلل أظِؿ.
وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

( )

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)61 - 65/2
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ُظزٞٙةتط٘رةخوقة إلُضقْةيفة ملٚش ْ:ة
أيو:ٚ
 -6وشاًِ ٝ
هـاك مـ يؼقم :إن اإلكسان مـذ زمـ بعقيد ـيان ؿير ًدا وتطيقر ،ؾفيؾ هيذا صيحق؟،
وهؾ مـ دفقؾ؟
ؾلجابت بام يع:
دذا افَقل فٔس بهحٔح ،وافدفٔؾ ظذ ذفؽ أن اهلل بغ يف افَرآن أضقار خِنؼ آدم،
ؾَٚل ًنٚػ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ [آل ظّنران ،]19:ثنؿ إن
دذا افساب بؾ حتك صٚر ضًْٔٓ ٚز ًب ٚيًِؼ بٕٚيدي ،ؾَٚل ًنٚػ :ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ [ادٗمْننننقن ،]21:وؿننننٚل ًننننٚػ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
[افهننٚؾٚت ،]22:ثننؿ ص نٚر محننٖ مًننْقًٕ ،ٚؿننٚل ًننٚػ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴﮵

[احل

ننر ،]16:ثننؿ دنن ٚيننٌس صننٚر صِهن ً
ن ٓٚـٚفٍخننٚر ،ؿننٚل ًننٚػ :ﮯ

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ [افنننرمحـ ،]25:وصنننقره اهلل ظنننذ افهنننقرة افتنننل
أراددنن ،ٚوٍٕننخ ؾٔننف مننـ روحننف ،ؿننٚل ًننٚػ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴ

[احل ر]19:

دذه دل إضقار افتل مرت ظذ خِؼ آدم مـ ٓ ٜافَرآن.
وأم ٚإضقار افتل مرت ظذ خِؼ ذري ٜآدم ؾَٚل ًٚػ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨ
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ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ [ادٗمْقن .]25:أم ٚزو  ٜآدم حقاء :ؾَد بغ اهلل ًٚػ إٔف
خَِٓ ٚمْف ،ؾَٚل ًٚػ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ [افًْٚء ]2:أي.ٜ
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وظذ آفف صحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)10 – 68/2
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ً٘ فة هغزعةًّةدع٘٠ةحت  ٙةُ٘عة دتِني:ة
أيوننن ٚيف ظننندد وِننن ٜافًنننر (( )101ص )51افتنننٚريخ :ديًنننّز
 -1وشننناًِ ٝ
(2911م) يف شٗال و قاب أث ت أن افرجؾ هيق افيذي ديدد كيقع اجلـيغ ،ؾيام مقؿيػ
افديـ مـ هذا؟ وهؾ يعؾؿ افغقال أحد ؽر اهلل؟
ؾلجابت بام يع:
إن اهلل

ذـرا أو
دق وحده افذي يهقر احلّؾ يف إرحٚم ـٔػ ينٚء ،ؾٔ ًِف ً

إٔرك ً
ٕٚؿه ..ٚإػ ؽر ذفؽ مـ أحقال ا ْغ ،وفٔس ذفؽ إػ أحد شقى اهلل
ـٚمال أو ً
شٌحٕٚف :ؿٚل ًٚػ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ [آل ظّران ،]6:وؿٚل ًٚػ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ [افنقرى ،]10:ؾٖخز شٌحٕٚف إٔف وحده افذي فف مِؽ افًّقات
وإرض ،وإٔف افذي خيِؼ م ٚينٚء ،ؾٔهقر احلّؾ يف إرحٚم ـٔػ ينٚء مـ ذـقرة أو
إٔقث ،ٜوظذ أي حٚل صٚء مـ َٕهٚن أو متٚم ،ومـ حًـ ومجٚل ،أو ؿٌح ودمٚم ..ٜإػ
ؽر ذفؽ مـ أحقال ا ْغ ،فٔس ذفؽ إػ ؽره ،وٓ إػ ذيؽ مًف.
دـتنقرا أو ؾًِٔنق ًؾ ٚيَنقى ظنذ أن حيندد ٕنقع ا ْنغ دظنقى
ودظقى أن زو ً ن ٚأو
ً
ـٚذب ،ٜوفٔس إػ افزوج ومـ يف حُّنف أـرنر منـ أن يتحنرى ب امظنف زمنـ اإلخهنٚب
ر ٚء احلّؾ ،وؿد يتؿ فف م ٚأراد بتَدير اهلل ،وؿد يتخِػ م ٚأراد :إم ٚفَْص يف افًنٌ،ٛ
أو فق قد مٕٚع مـ صديد أو ظَؿ أو ابتالء مـ اهلل فًٌنده ،وذفنؽ أن إشنٌٚب ٓ نٗثر
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بًٍْٓ ،ٚوإٕام نٗثر بتَندير اهلل أن ير ن ٛظِٔٓن ٚمًنٌٌ .ٚ ٚوافتَِنٔح أمنر ـنقين فنٔس إػ
ادُِػ مْف أـرر مـ ؾًِف بن٘ذن اهلل ،وأمن ٚكنيٍف و ٍُٔٔنف و ًنخره و ندبره بس ٔنٛ
ادًننٌٌٚت ظِٔننف ؾٓننق إػ اهلل وحننده ٓ ذيننؽ فننف .ومننـ نندبر أحننقال افْننٚس وأؿننقاهلؿ
ً
ٓنال
وأظامهلؿ ٌغ مْٓؿ ادٌٚفٌ ٜيف افدظٚوى وافُذب وآؾساء يف إؿقال وإؾًٚل:
وجتٚوزا فِحد يف آظتنداد بٕٚشنٌٚب ،ومنـ ؿندر
وؽِقا يف اظتٌٚر افًِقم احلديرٜ
مْٓؿ
ً
ً
إمقر ؿدرد ٚمٔز بغ م ٚدق مـ اختهٚص اهلل مْٓ ،ٚومًِ ٚنف اهلل إػ ادخِنقإل بتَندير
مْف فذفؽ شٌحٕٚف.
وبٚهلل افتقؾٔؼ ..وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقةْة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)211 – 212/1
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تفضرية ٘ية ةتاقىل :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ [فَامن:]15:ة
أيو:ٚ
 -8وشاًِ ٝ
يؼقم اهلل تعاػ يف ـتابف افعزيز :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ [فؼامن ]34:مـ ضؿـ اآلية افؽريؿة أن اهلل يؼقم :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ
[فؼامن .]34:فؼد صار بقـل وبغ أحد األصدؿاء كؼاش ـ ر حقم هذه اآلية ،ؾؾؼد ؿام يل:
إن افعؾؿ احلديث واألض اء ؿد تقصؾقا دعرؾة ما يف رحؿ ادرأة هؾ هق ذـر أم أكثك
بقاشطة األصعة ،وؿؾت فف :اهلل ش حاكف يؼقم :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ

[فؼامن]34:

هؾ

معـك اآلية :أن افعؾؿ مل يؽتشػ ما يف األرحام أم إن اآلية تػسرها ؽر ذفؽ؟
ؾلجابت بام يع:
ثٌ ٝيف إحٚدي ٞافهحٔح ٜأن مٍٔ ٚح افٌٔ ٛمخس ٓ يًِّٓـ إٓ اهلل ،وأ ٚ
ادذـقرة يف أي ٜادًاقل ظْٓ ،ٚمـ ذفؽ م ٚرواه افٌخٚري ظـ ظٌد اهلل بـ ظّر
ؿٚل :ؿٚل رشقل اهلل ^« :مٍٔ ٚح افٌٔ ٛمخس ٓ يًِّٓـ إٓ اهلل :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ [فَامن]15:ش ،ويف رواي ٜفف ظـ ابـ ظّر
ؿٚل :ؿٚل رشقل اهلل ^« :مٍٔ ٚح افٌٔ ٛمخس ثؿ ؿرأ...:ش رواه اإلمٚم أمحد
ظْف ،وظـ ابـ مًًقد بًّْٚه ،وروي مـ ضرإل أخرى ٗيد م ٚدف ٝظِٔف أي ،ٜومًْك
أي :ٜأن اهلل ًٚػ اشتٖثر بًِؿ افًٚظ ،ٜؾال جئِٓ ٚفقؿتٓ ٚإٓ دق ،ؾال يًِّٓ ٚدَٔٚ ٚ
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َم َِؽ مَرب وٓ ٌٕل مرشؾ ،وؿد أظِّٓؿ اهلل بٖمٚرا  ،ٚوٓ يًِؿ متك يْزل افٌٔ ٞوٓ
يف أي مُٚن يْزل إٓ اهلل ،وؿد يًرف ذفؽ أدؾ ا زة ظْد و قد إمٚرات وإًَٚد
ظِام َريٌ ًٔ ٚإمجٚف ًٔ ٚينقبف رء مـ افتخّغ ،وؿد يتخِػ ،واختص شٌحٕٚف
إشٌٚب ً
ً
ٍهٔال مـ ٓ ٜختَِف وظدم ختَِف ،وّٕقه وبَٚئف فتامم مد ف،
أيو ٚبًِؿ م ٚيف إرحٚم
ً
وشَقضف ؿٌِٓ ٚح ًٔ ٚأو مٔتً ،ٚوشالمتف وم ٚؿد يىرأ ظِٔف مـ آؾٚت دون أن يًُ ٛظِّف
بذفؽ مـ ؽره ،أو يتقؿػ ظذ أشٌٚب أو جتٚرب ،بؾ يًِؿ م ٚشُٔقن ظِٔف ؿٌؾ أن
ظِام ٓ يتخِػ وٓ
يُقن وؿٌؾ أن ُقن إشٌٚب ،ؾ٘ن دَدر إشٌٚب ومق ددً ٚ
خيتِػ ظْف افقاؿع ودق اهلل شٌحٕٚف ،وؿد يىِع ادخِقإل ظذ رء مـ أحقال م ٚيف
إرحٚم مـ ذـقرة أو إٔقث ٜأو شالم ٜأو إصٚبتف بآؾ ٜأو ؿرب وٓدة أو قؿع شَقط
احلّؾ ؿٌؾ افتامم ،فُـ ذفؽ بتقؾٔؼ مـ اهلل إػ أشٌٚب ذفؽ مـ ـنػ بٖصً ٓ ٜمـ
ً
صٚمال
افنّ َِؽ بتهقير ا ْغ ،وٓ يُقن
ًٍٕف وٓ بدون أشٌٚب ،ذفؽ بًد م ٚيٖمر اهلل َ
فُؾ أحقال م ٚيف افرحؿ ،بؾ ً
إمج ٓٚيف بًوف مع احتامل ا ىٖ أحٔ.ًٕٚٚ
أيون ٚنن ٚاشنتٖثر
وٓ دري ٍٕس مٚذا ًُ ٛؽدً ا مـ صٗون ديْٓ ٚودٕٔٚدن ،ٚؾٓنذا ً
ٍهٔال ،وؿد يتقؿع افْٚس ـً ًٌ ٚأو خًٚرة ظذ و ف اإلمجنٚل نن ٚيًٌنً ٞ
ً
أمنال
اهلل بًِّف
وإؿدا ًم ٚظذ افًًل أو خق ًؾ ٚوإح ً ٚم ٚبْٚء ظذ أمٚرات وطروف حمٔى ٜهبؿ ،ؾُنؾ دنذا
ظِام.
ٓ يًّك ً
وـذا ٓ دري ٍٕس بٖي أرض متقت يف بر أو بحر ،يف بِدد ٚأو بِد آخر ،إٕام يًِنؿ
ٍهٔؾ ذفؽ اهلل وحده ،ؾٕ٘ف شٌحٕٚف فف ـنامل افًِنؿ واإلحٚضن ٜب ّٔنع افننٗون ظِْٓنٚ
وؽٌٔٓ ٚطٚدرد ٚوبٚضْٓ.ٚ
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ومجؾة افؼقم :إن ظِؿ اهلل مـ ًٍٕف ؽر مُتً ٛمـ ؽره ،وٓ متقؿػ ظذ أشٌٚب
وجتٚرب ،وإٔف يًِؿ م ٚـٚن وم ٚشُٔقن ،وإٔنف ٓ يننقب ظِّنف ؽّنقض وٓ يتخِنػ،
ً
ٍهٔال ِِٔٓ ٚودؿَٔٓ ،ٚبخنالف ؽنره شنٌحٕٚف ،واهلل
وإٔف ظٚم صٚمؾ ّٔع افُٚئْٚت
ادًتًٚن.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)216 – 211/1
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دع٘٠ة ُتلقية هزٗحةًّةإُضقْةإىلةآخز:ة

أيو:ٚ
 -9وشاًِ ٝ

فؼد ؿام فـا أشتاذ افػؾسػة :إن افروح تـتؼؾ مـ إكسان إػ آخر ،ؾفؾ هذا صيحق؟؟
صحقحا ؾؽقػ أن افيروح هيل افتيل تعيذب و اشيال وإن اكتؼؾيت ؾقحاشيال
وإن ـان
ً
اإلكسان اآلخر؟
ؾلجابت بام يع:
م ٚذـره فُؿ أشتٚذ افًٍٍِ ٜمـ أن افروح ْتَؾ مـ إًٕٚن إػ آخر فٔس بهحٔح،
وإصؾ يف ذفؽ ؿقفف ًٚػ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
[إظراف]211:

و ٚء ًٍر دذه أي ٜؾٔام رواه مٚفؽ يف مقضاف أن ظّر بـ ا ىٚب

شاؾ ظـ دذه أي :ٜﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
[إظراف ]211:ؾَٚل ظّر

 :شًّ ٝرشقل اهلل ^ يًٖل ظْٓ ،ٚؾَٚل رشقل اهلل

^« :إن اهلل ًٚػ خِؼ آدم ،ثؿ مًح طٓره بّْٔٔف ،ؾٚشتخرج مْف ذريتف ،ؾَٚل :خَِٝ
دٗٓء فِ ْ ،ٜوبًّؾ أدؾ ا ْ ٜيًِّقن ،ثؿ مًح طٓره ؾٚشتخرج مْف ذري ،ٜؾَٚل:
خَِ ٝدٗٓء فِْٚر ،وبًّؾ أدؾ افْٚر يًِّقنش احلدي.ٞ
ؿٚل ابـ ظٌد افز :مًْك دذا احلدي ،ٞؿد صح ظـ افٌْل ^ مـ و قه ثٚبتن ٜـرنرة
مـ حدي ٞظّر بـ ا ىٚب
أمجًغ وؽردؿ.

وظٌد اهلل بـ مًًقد وظع بـ أ ضٚف ٛوأ دريرة
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وؿد أمجع أدؾ افًْ ٜوا امظ ٜظذ ذفؽ ،وذـروا أن افَقل بٕٚتَٚل افروح مـ ًؿ
إػ آخر دق ؿقل أدؾ افتْٚشخ ،ودؿ مـ أـٍر افْٚس ،وؿقهلؿ دذا مـ أبىؾ افٌٚضؾ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)511 – 515/1
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سلٍةًّة ٙعٛة هغٚب:ة
 -20وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ظـ حؽؿ مـ يدظل ظؾؿ افغقال؟
ؾلجاب بؼقفف:
احلُؿ ؾّٔـ يدظل ظِؿ افٌٔ ٛإٔف ـٚؾرٕٕ :ف مُذب هلل  Qؿنٚل اهلل ًنٚػ :ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ [افّْؾ ،]61:وإذا ـنٚن اهلل
 Qيٖمر ٌٕٔف حمّدً ا ^ أن يًِـ فِّأل إٔف ٓ يًِؿ مـ يف افًّقات وإرض افٌٔن ٛإٓ
اهلل ،ؾ٘ن مـ ادظك ظِؿ افٌٔ ٛؾَد ـذب اهلل  Qيف دذا ا ز.
وَٕقل هلٗٓء :ـٔػ يُّنـ أن ًِّنقا افٌٔن ٛوافٌْنل ^ ٓ يًِنؿ افٌٔنٛ؟! دنؾ
إٔتؿ أذف أم افرشقل ^؟!
ؾ٘ن ؿٚفقإ :حـ أذف مـ افرشقل :ـٍروا هبذا .وإن ؿٚفقا :دق أذف ،ؾَْقل:
دٚذا حي  ٛظْف افٌٔ ٛوإٔتؿ ًِّقٕف؟! وؿد ؿٚل اهلل  Qظـ ًٍٕف :ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ
[ا

ـ ،]11:ودذه آي ٜث ٜٕٔٚدل ظذ ـٍر مـ ادظك ظِؿ افٌٔ ،ٛوؿد أمر اهلل ًٚػ ٌٕٔف ^

أن يًِـ فِّأل بَقفف :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴

[األكعام]55:

.

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)61/2
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دع٘٠ةأْة دتّةٙاوٌْ٘ة هغٚب:ة
أيو :ٚهؾ اجلـ يعؾؿقن افغقال؟
 -22وشاؾ ً
ؾلجاب بؼقفف:
ا ـ ٓ يًِّقن افٌٔ ،ٛو ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ [افّْنؾ،]61:
واؿنننرأ ؿقفنننف ًنننٚػ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ [شننننٌٖ،]25:
أيون:ٚ
ومـ ادظك ظِؿ افٌٔ ٛؾٓق ـٚؾر ،ومـ صدإل مـ يدظل ظِنؿ افٌٔن ٛؾٕ٘نف ـنٚؾر ً
فَقفف ًٚػ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ [افّْؾ ،]61:ؾنال يًِنؿ ؽٔنٛ
افًننّقات وإرض إٓ اهلل وحننده ،ودننٗٓء افننذيـ ينندظقن أ ننؿ يًِّننقن افٌٔنن ٛيف
ادًتٌَؾ ـؾ دذا مـ افُٓ ،ٜٕٚوؿد ثٌ ٝظـ افٌْل ^« :أن مـ أ ك ظرا ًؾ ٚؾًٖفف :مل ٌَؾ
ـنٚؾرإٕ :نف إذا صندؿف بًِنؿ افٌٔن ٛؾَند
فف صالة أربًغ يق ًمٚش ،ؾ٘ن صدؿف ؾٕ٘ف يُنقن ً
ـذب ؿقفف ًٚػ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)191/2

[افـؿؾ]65:

.
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سلٍةًّة قيةهوغٌط:ةخذٜةصّةمحقرةٗٓيبةهٛةصّة ش ي:ة
 -21وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ ظٌد اهلل بـ ظٌد افرمحـ ا زيـ

:

هـاك مـ إذا ؿؾيع شيـف ؿيام فؾشيؿس :خيذي شيـ ريار ،وه يل يل شيـ ؽيزام .ؾيام
حؽؿف؟
ؾلجاب بؼقفف:
ٓ أصؾ هلذا افَقل وٓ ئٍد صٔ ًا ،ٚوؿد يدخؾ يف افؼك ،ودق دظٚء افنّس افتنل
ضا ،ؾُٔقن دظٚء وظٌٚدة هل،ٚ
دل وِقؿ ٜمًخرة ٓ متِؽ دـ دظٚد ٚوٓ فٌره ٍٕ ًً ٚوٓ ً
وفَد حُك اهلل ظـ بًنض ادؼنـغ افًن قد فِننّس ،ؿنٚل ًنٚػ :ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ [افّْننننؾ ]15:وؿننننٚل ًننننٚػ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ [ؾهِ .]11:ٝوٓ صؽ أن دظٚء افننّس وٕنداءد ٚظٌنٚدة
أيو ٓ ٚؾٚئدة يف دنذا افْنداء هلن،ٚ
وخوقع و ًِؼ هب ٚو ًئؿ هل ،ٚؾٓق ـٚفً قد هل ،ٚثؿ ً
ؾٓننل ٓ ًننًّف وٓ جتٌٔننف وٓ ًىٔننف ضٌِننف ،ؾٕٚشننْٚن إٌٔتٓنن ٚاهلل يف اإلًٕننٚن ،وـننذا يف
أؽِ ٛاحلٔقان حلُّ ٜموغ افىًٚم و ننف ،ودنق افنذي يِّنؽ افٍْنع وافين وافًىنٚء
وادْع ،ؾٚدًِؿ يىِ ٛمْف وحده ،وٓ يِتٍ ٝإػ شقاه .

( )2ؾتٚوى افتقحٔد (ص.)11 - 15
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فتاوى توحيد األلوِية

تفضرية هغٔقدتني:ة
 -13شئؾت افؾجـة افدائؿة فذؾتاء:
أريد تػسر ـؾؿة( :ال إفف إال اهلل ،محؿد رشقم اهلل).
ؾلجابت بام يع:
صننٓٚدة (أن ٓ إفننف إٓ اهلل) و (أن حمّنندً ا رشننقل اهلل) دننل افننرــ إول مننـ أرـننٚن
اإلشالم ،ومًْك (ٓ إفف إٓ اهلل) ٓ :مًٌقد بحنؼ إٓ اهلل ،ودنل ٍٕنل وإثٌنٚت ٓ( :إفنف)
ٕٚؾ ًٔنن ٚمجٔننع افًٌننٚدة فٌننر اهلل( ،إٓ اهلل) مرٌتًنن ٚمجٔننع افًٌننٚدة هلل وحننده ٓ ،ذيننؽ فننف،
وٕقصٔؽ بّرا ً ٜـتٚب «ؾتح اد ٔد ذح ـتٚب افتقحٔدش ٖفٔػ افنٔخ ظٌد افنرمحـ
بـ حًـٕٕ :ف ؿد بًط افُالم يف ذفنؽ يف بنٚب ًٍنر افتقحٔند وصنٓٚدة أن ٓ إفنف إٓ
اهلل.
وأمنن ٚـِّنن( ٜحمّنند رشننقل اهلل) ؾًّْٚدنن :ٚاإلؿننرار برشننٚف ٜحمّنند ^ واإليننامن هبننٚ
وإَٓٔننٚد هلنن ٚؿن ً
نقٓ وؾًن ًنال واظتَننً ٚدا ،وا تْننٚب ـننؾ منن ٚيْٚؾٔٓنن ٚمننـ إؿننقال وإظننامل
وادَٚصد وافسوك.
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وبًٌٚرة أخرى مًْٚد :ٚضٚظتف ؾٔام أمر ،و هديَف ؾٔام أخز ،وا تْٚب من ٚنك ظْنف
وز ر ،وأن ٓ يًٌد اهلل إٓ بام ذع.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)81 - 86/2

فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

35

هزدةعوٟةباضةعبٔقتة ملالس :ٝة
أيو:ٚ
 -25وشاًِ ٝ
ادسائؾ يطرحفا ادسؾؿقن مـ أمؽـة ـثرة دجافس افتقظقة وهيؿ يرييدون اإلجابية
افعؼؾقة افػسطائقة ادسايرة فعؼؾفؿ افذيـ ال يممـقن بافؼرآن وال بافسـة ،بؾ يسـدون ظذ
افعؼؾ ،أي :أهنؿ ممـ يستحسـقن افعؼؾ ؾؼط ،وهلذا يريدون اإلجابة افعؼؾقة ادؼـعة هليؿ،
وهؿ شائرون فؾسويج فغيرض افتشيقيش وتشيؽقؽ اجلفيالء ميـ ادسيؾؿغ ،ميـفؿ ميـ
دسـقن ادجامؾة مع ادسؾؿغ ـافصقـقغ اديافقزيغ ،وميـفؿ ميـ هليؿ افسيؾطة وافسقاشية
ـاف قذيغ بػطاين:
وما اإلجابة ظام يلش:
 - 1أكف ال خيتؾػ يف رء حقث إكـا كع د وكسجد ألحجار افتامثقيؾ يف مافقزييا ،بيغ
أكتؿ تذه قن بـػؼات باهظة ت قعقن هليؿ افعؼيارات وميا إػ ذفيؽ ميـ افـػقسيات فيديؽؿ
ذاه يقن إػ مؽية ،أكيتؿ هـياك ترـعيقن وتسيجدون وتطقؾيقن أحجيار افؽع ية بادسييجد
احلرام ،وؿد صاهدكاها مـ خالم افتؾػاز يف مقاشؿ احليج ،وؿيافقا :افؽيؾ ظيذ ـيؾ حيام
أحجار ،بغيض ظيـ كظركيا ظيذ معتؼيداتؽؿ ؽير هيذا افظياهر؟ وادؼيدم أو ميروج هليذه
جمقشققن صقـققن مافقزيقن...
 - 2إن مثؾ األديان ـؿثؾ األهنار افعديدة ادختؾػة ادـيابع أؿصياها ميـ مـ يع واحيد
يف أرايض ظافقة افعافقة ،وافؽؾ جيريـ إػ بحير واحيد .يرييدون مـفيا :أن األدييان تعؾيؿ
معتـؼقفيا فخخييالحل احلسيـة وفخظييامم افـاؾعيية واهلادؾية فصييالحقة بـيل اف ؼي وؾالحفييؿ
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وأخرا دؼهؿ أميام اهلل ذفيؽ ادؼصيقد ميـفؿ :ميـ ادـ يع افقاحيد إػ
دكقق ًيا وأخرو ًيا..
ً
اف حر افقاحد.
 - 3بؿعـك :ؾؿـ متسؽ بلي ديـ مـ األديان ؾفق كاج :ألكف حيؼ اهلل وإػ اهلل شيقاء
بديـ إشالمل أو بقذي أو مسقحل .ذفؽ فؾتشقيش أو فؾتشيؽقؽ يف صيػقا ادسيؾؿغ
وخصقصا يف أبـائفؿ .كرجق اإلخطار رسي ًعا بقصقم ادراؿال فديؽؿ .إكـيا كـتظير شياظة
ً
مؼدما.
بساظة كشؽرـؿ ظذ ذفؽ ً
هذا ،ومع افعؾؿ هذا ؿقم أو ؾؾسػة ره ان اف قذيغ تايؾـديغ .ؿام رجام شقاشيققن
تايؾـييديقن بييزرع األؾؽييار يف صييػقا أبـيياء ادسييؾؿغ افييذيـ يتعؾؿييقن يف مدارشييفؿ
احلؽقمقيية ،ؾقممـييقن هبييا أؽؾ قييتفؿ ذفييؽ فغييرض شقاشيية اكضيياممقة اإلشييالم إػ بييقذ ؿ
وماليييقيتفؿ يف شييقامقتفؿ ...وهؽييذا ...وـييذفؽ يػعؾييقن .وتؼييقم افطائػيية افشييقعقة يف
تلويؾفؿ ؿقم اهلل

 :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ [ضيف ]14:ؾؿـ ذـير اهلل يف ؿؾ يف ؾيال

صالة فف بؽقػقاهتا ادعروؾة .ومـ ادعروا أن معتـؼقفا ؿامقا بافصيالة اف اضـقية ،وهيق أن
يغؿضقا اف رص برهية ي رصي ميـ خالهليا ظؿؾقية صيالتف يف ذهيـفؿ ...وؿيافقا :وهبيذا ؿيد
ؿامت افصالة .ؿافقا :إن افصالة اف اضـقة أؿقى وأبؼك مـ أظامم افظاهرية ،أي :بؽقػقاهتا
ادعروؾة :مستدفقن بؼقفف :ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ [افـحؾ ]96:أي :ميا ظـيدـؿ
هق ظؿؾقة افصالة بافظاهرية باألظضاء ،وهيل ذاه ية بعيد افعؿيؾ م ياذة ،وميا ظـيد اهلل
باحل ،أي :وهق افؼؾال افذي ــتؿ تصؾقن بف باحل ؾقؽؿ صقتف وصقرتف جتلء إفيقؽؿ ظيذ
افدوام .تعؿؾقن فؾصؾقات مرة يقم ًقيا ،أميا ميـ أوم افـفيار وهيق يف افصي ؟ ،وأميا آخيره
وهق يف وؿت ادغرب.
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واألؾضؾ :أن تػعؾقا افؽؾ يف أوؿاهتا حقث أيـام وحقيثام ــيتؿ وحتيك يف اديراحقض
وأثـاء األـؾ وإيتاء افـساء .هذا ما أؾقد مضؿقن ـالم افشقخ افذي حرض افتقظقة .وؾيؼ
اهلل اجلؿقع دا د ف ويرضاه.
ؾلجابت بام يع:
افٍرإل بْْٔ ٚوبغ م ٚذـرت ظـ ادالحدة ظئؿ ،ؾٚدًِّقن يًٌدون اهلل وحنده ظنذ
منن ٚننٚء بننف ـتٚبننف افًيننٔؿ افَننرآن ورشننقفف حمّنند ^ افننذي بًرننف اهلل إػ ا ننـ واإلٕننس
وافًننرب وافً ننؿ وافر ننٚل وافًْننٚء ،و ًِننف خنن ٚؿ إٌٕٔننٚء ظِٔننف افهننالة وافًننالم،
وأو  ٛظذ افرَِغ ا ٌٚظف وافتًّؽ بام ٚء بف ^.
أم ٚادِحدون ؾٔتًٌقن أدقاءدؿ وظَقهلؿ ،وافًَقل وإدنقاء ٓ ْ نل أدِٓن ٚمنـ
ظذاب اهلل ،وٓ رصددؿ إػ إظامل وإؿقال افتل ريض اهلل

 ،وؿند ؿنٚل اهلل ًنٚػ:

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ [افَهص.]10:
وأما ؿقهلؿ :إن إديٚن ـِٓ ٚمـ مٌْع واحد ؾٓق بٚضؾ ،بؾ اإلشالم افذي بً ٞاهلل
بف افرشؾ دق ديـ احلؼ ،ومًٌْف مـ اهلل شٌحٕٚف افذي خِؼ مـ أ ِف افرَِغ ،وإٔزل بف
افُت ٛافتل أظيّٓ ٚافَرآن افُريؿ ،وأرشؾ بف افرشؾ افذيـ ختّٓؿ بّحّد ^ ،وأمٚ
إديٚن إخرى ؾًٌّْٓ ٚآراء افْٚس وظَقهلؿ ،ودل ؽر مًهقم ،ٜوٓ يهح مْٓ،ٚ
وٓ يًتز إٓ م ٚواؾؼ افؼع افذي ٚءت بف افرشؾ ظِٔٓؿ افهالة وافًالم ،وبًد
بً ٞحمّد ^ ٓ يٌَؾ مـ آراء افْٚس وظَقهلؿ وٓ م ٚيف افُت ٛافًٚبَ ٜافتل ؿٌؾ
افَرآن إٓ م ٚواؾؼ ذظف ظِٔف افهالة وافًالم ،ؿٚل اهلل ًٚػ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ [آل ظّران ،]12:وؿٚل ًٚػ :ﮠ ﮡ ﮢ
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ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ [إًٕٚم ]211:وؿٚل

يف صٖن ٌٕٔف حمّد ^:

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ [افًْٚء ،]61:وؿٚل ًٚػ :ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ

[إظراف]211:

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
[إظراف ،]211:ثؿ ؿٚل شٌحٕٚف :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂

[إظراف]218:

وأيٚت يف دذا ادًْك ـررة .ويف افهحٔحغ ظـ افٌْل ^ إٔف ؿٚل« :ـٚن افٌْل يًٌٞ
إػ ؿقمف خٚص ،ٜوبًر ٝإػ افْٚس ظٚمٜش .ويف صحٔح مًِؿ ظْف ^ إٔف ؿٚل« :وافذي
ٍٕز بٔده ٓ يًّع

أحد مـ دذه إم ٜهيقدي وٓ ٕكاين ،ثؿ يّقت ومل يٗمـ

بٚفذي أرشِ ٝبف إٓ ـٚن مـ أدؾ افْٚرش .وإحٚدي ٞيف دذا ادًْك ـررة.
ؾٚفقا ٕ ٛهٔح ٜدٗٓء ادالحدة ،ودظق ؿ إػ احلؼ ،و نذـردؿ بٌٌّن ٜـٍنردؿ،
وأن مهردؿ افْٚر :إن مل يٗمْقا بّحّد رشقل اهلل ^ ،ويتًٌقا مٚ ٚء بنف ،وفُنؿ منـ
اهلل إ ر افًئؿ وحًـ افًٚؿٌ.ٜ
أمَ ٚز ْظ ُؿ مـ ذـرت أ ؿ ٓ يٌَِقن إٓ م ٚيَتؤف افًَؾ ،ؾٌٌْٔل أن يٌغ هلؿ بٌِتٓؿ
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افتل يٍّٓق  :ٚأن افًَؾ ؽر مًهقم ،وأن ظَقل افْٚس وتٍِ :ٜؾِٓذا ٚء ذع اهلل
ادىٓر بًدم آظتامد ظِٔٓ ،ٚوإٕام يًتّد ظذ م ٚدل ظِٔف ـتٚب اهلل :فُقٕف احلؼ افذي
فٔس بًده حؼ :وٕٕف ٓ أصدإل مـ اهلل شٌحٕٚف :وٕٕف أظِؿ بٖحقال ظٌٚده ،ثؿ م ٚصح
ظـ رشقل اهلل ^ٕٕ :ف ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

[افْ

ؿ:]5:

وٕن ـتٚب اهلل ٓ يٖ ٔف افٌٚضؾ مـ بغ يديف وٓ مـ خٍِف :وٕن افرشقل ^ مًهقم
ظـ ا ىٖ يف ـؾ م ٚيٌٌِف ظـ اهلل شٌحٕٚف :وهلذا أمر اهلل  Qيف ـتٚبف افًئؿ بٚفر قع إػ
حُّف ظْد آختالف ،وإػ ـتٚبف وشٌْٕٔ ٜف ^ ،ـام ؿٚل شٌحٕٚف :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ [افنقرى ]20:وؿٚل  :Qﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ
ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ [افًْٚء ،]19:ومل يٖمر شٌحٕٚف وٓ رشقفف بٚفر قع إػ افًَقل
وحتُّٔٓ ،ٚوم ٚذفؽ إٓ فً زد ٚظـ حؾ ادنُالت واختالؾٓ.ٚ
وًٕٖل اهلل أن يقؾنؼ ا ّٔنع دن ٚيرونٔف ،وأن يًنغ ا ّٔنع فٍَِنف يف ديْنف وافرٌنٚت
ظِٔف ،و رك م ٚخٚفٍف :إٕف قاد ـريؿ.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااا اةزس قةعفٚفاااااااااااٛة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)91- 89/2
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أٗيةٗ دبةعوٟة رتوق:ة
 -21وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ظـ أوم واجال ظذ اخلؾؼ؟
ؾلجاب بؼقفف:
أول وا  ٛظذ ا ِؼ دق أول م ٚيدظك ا ِؼ إفٔف ،وؿند بْٔنف افٌْنل ^ دًنٚذ بنـ
ٌنؾ

حننغ بًرننف فِننّٔـ ؾَننٚل فننف« :إٕنؽ ننٖو ؿق ًمنن ٚأدننؾ ـتننٚب :ؾِننُٔـ أول مننٚ

دظقدؿ إفٔف صنٓٚدة أن ٓ إفنف إٓ اهلل ،وأن حمّندً ا رشنقل اهللش ،ؾٓنذا أول وا ن ٛظنذ
افًٌٚد :أن يقحدوا اهلل  ،Qوأن ينٓدوا فرشقفف ^ بٚفرشٚف.ٜ
وبتقحٔنند اهلل  Qوافنننٓٚدة فرشننقفف ^ يتحَننؼ اإلخننالص وادتٚبًنن :ٜافِننذان مهننٚ
ذط فٌَقل ـؾ ظٌٚدة .

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)85/2
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فتاوى التوكن

مللؾ٘دةبقهت٘كى:ة
 -26شاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان افٍقزان:
ما ادؼصقد بافتقـؾ؟ وما حؼقؼتف؟ وهؾ افتقـؾ ظذ اهلل يؽيقن يف افشيدائد ؾؼيط أم
هييق يف ـييؾ األمييقر؟ ومييا ردـييؿ ظييذ مييـ يػفييؿ افتقـييؾ بؿعـييك افتقاـييؾ وظييدم بييذم
األش اب؟
ؾلجاب بؼقفف:
افتقـؾ فٌ ٜدق آظتامد وافتٍنقيض :ؾٚفتقـنؾ ظنذ اهلل شنٌحٕٚف دنق آظنتامد ظِٔنف
و ٍقيض إمقر إفٔف.
ودق ؾريو ٜجي ٛإخالصنف هلل :ؿنٚل اهلل ًنٚػ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ [ادٚئنننندة ،]11:وؿننننٚل ًننننٚػ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
[ينقٕس :]85:ؾ ًؾ افتقـؾ ذ ًض ٚفإليامن واإلشالم ،ن ٚيدل ظذ أمهٔتف :ؾٓق أمجع إٔقاع
افًٌٚدة ،وأظذ مَٚمٚت افتقحٔد ،وأظيّٓ ٚوأ ِٓ :ٚد ٚيْنٖ ظْف مـ إظامل افهٚحل.ٜ
وافتقـؾ ظذ اهلل شٌحٕٚف يُقن يف مجٔع إمقر ٓ يف بًض إحقال.
وفٔس مًْك افتقـؾ ظنذ اهلل إمهنٚل إشنٌٚب :ؾن٘ن اهلل أمنر بٚفتقـنؾ ،وأمنر بٚختنٚذ
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إشنٌٚب ،ؾَنٚل ًنٚػ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ [إٍٕنٚل ،]60:وؿنٚل ًننٚػ:
ﮙ ﮚ [افًْٚء ،]12:فُـ ٓ يًتّد ظذ إشٌٚب يف حهقل افْتٚئ.ٟ
وـٚن افٌْل ^ أظينؿ ادتنقـِغ ،وـنٚن حيّنؾ افًنالح ،ويِنٌس افندروع ،ويونع
ادٌٍر ظذ رأشف ^.
ود ٚـٚن إٔٚس حي قن ،وٓ يٖخنذون مًٓنؿ افنزاد ،ويهنٌحقن ظٚفن ٜظنذ ؽنردؿ،
ويًنننّقن إًٍٔنننٓؿ بنننٚدتقـِغ :إٔنننزل اهلل ًنننٚػ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
[افٌَرة.]291:
وهلننذا ؿٔننؾ :آظننتامد ظننذ إشننٌٚب ذك ،و ننرك إشننٌٚب ؿنندح يف افؼننيًٓ ،ٜ
جتًِننقا ننقـُِؿ ظ ن ًنزا ،وٓ ظ ننزـؿ ن ً
نقـال ،بننؾ إن ا ْنن ٓ ٜحتهننؾ إٓ بًننٌ ،ٛودننق
افًّؾ افهٚفح .واهلل أظِؿ .

( )2ادْتَك مـ ؾتٚوى ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان بـ ظٌد اهلل افٍقزان (.)251 - 252/2
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عزحةس ٙح:ة«ه٘ةأُلٍةت٘كوْ٘ةعوٟة ةسقةت٘كوٕ...ش:ة
 -21وشاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
ذحا واؾ ًقا هلذا احلديث حتك كػفؿف افػفؿ افصيحق؟« :فيق تتقـؾيقن ظيذ اهلل
أريد ً
مخاصا ،وتروح بطاكًاش؟
حؼ تقـؾف :فرزؿؽؿ ـام يرزحل افطر :تغدو ً
ؾلجابت بام يع:
احلدي ٞظـ ظّر

ظـ افٌْل ^ ؿٚل« :فق إُٔؿ قـِقن ظذ اهلل حنؼ قـِنف:

مخٚصن ٚو نروح بىًٕٚن ٚش ،رواه اإلمنٚم أمحند وافسمنذي
فرزؿُؿ ـام يرزإل افىرٌ :ندو ً
وافًْٚئل وابـ م ٚف وابـ حٌٚن واحلٚـؿ ،وؿٚل افسمذي :حًـ صحٔح.
حََٔ ٜافتقـؾ دق صندإل اظنتامد افَِن ٛظنذ اهلل  Qيف اشنت الب ادهنٚفح ودؾنع
ادوٚر مـ أمقر افدٕٔ ٚوأخرة.
ومًْك احلدي ٞأن افْٚس فق حََقا افتقـؾ ظذ اهلل بَِقهبؿ واظتّدوا ظِٔف اظتام ًدا
ـِ ًٔن ٚيف ِن ٛمن ٚينًٍْٓؿ ودؾنع من ٚييندؿ ،وأخنذوا بٕٚشنٌٚب ادٍٔندة فًنٚإل إفنٔٓؿ
أرزاؿٓؿ مع أدٕك شٌ ،ٛـام يًقإل إػ افىر أرزاؿٓ ٚبّ رد افٌدو وافرواح ،ودنق ٕنقع
مـ افىِ ،ٛوفُْف شًل يًر.
وحتَٔؼ افتقـؾ ٓ يْٚيف افًًل يف إشٌٚب افتل ؿدر اهلل

ادَدرات هب ،ٚو نرت

شْْف يف خَِف بذفؽ ،ؾ٘ن اهلل ًٚػ أمر بتًٚضل إشٌٚب مع أمره بٚفتقـنؾ ،ؾٚفًنًل يف
مخٚص )ٚمجنع مخنٔص أي :نٚئع( ،و نروح) أي :ر نع( ،بىًٕٚن )ٚمجنع بىنغ ،أي :صنًٌٚن.
( )2ؿقففٌ ( :دو ً
وادًْك :أ ٌ ٚدو بُرة ودل ٔٚع ،و روح ظنٚء ودل نتِا ٜإ قاف.
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إشٌٚب ب ٚقارح ضٚظ ،ٜوافتقـؾ بٚفَِ ٛظِٔف إينامن بنف ،ؿنٚل ًنٚػ :ﭫ ﭬﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ [ادٚئندة ،]22:ؾ ًؾ افتقـؾ مع افتَقى افتنل دنل افَٔنٚم
بٕٚشٌٚب ادٖمقر هب ،ٚوافتقـؾ بدون افَٔٚم بٕٚشٌٚب ادٖمقر هب ٚظ ز حمض ،وإن ـنٚن
ً
نقـال ،بنؾ
منق ًب ٚبْقع مـ افتقـؾ ،ؾال يٌٌْل فًٌِد أن جيًنؾ قـِنف ظ ًنزا وٓ ظ نزه
جيًؾ قـِف مـ مجِ ٜإشٌٚب افتل ٓ يتؿ ادَهقد إٓ هب ٚـِٓ.ٚ
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)180 – 119/2
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ختقذة ألصبقبةالةِٙقيفة هت٘كى:ة
 -28وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

هؾ اختاذ األش اب يـايف افتقـؾ؟
ؾلجاب بؼقفف:
افقا  ٛظذ ادٗمـ أن يًِؼ ؿٌِف ظذ اهلل  ،Qوأن يهدإل آظتامد ظِٔف يف ِٛ
ادْٚؾع ودؾع ادوٚر ،ؾ٘ن اهلل وحده دق افذي بٔده مُِقت افًّقات وإرض ،وإفٔف
ير ع إمر ـِف ،ـام ؿٚل اهلل ًٚػ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ [دقد ،]211:وؿٚل مقشك فَقمف:
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ [يقٕس ،]86:وؿٚل اهلل
ًٚػ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ [آل ظّران ،]211:وؿٚل ًٚػ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ [افىالإل .]1:ؾٚفقا  ٛظذ
ادٗمـ أن يًتّد ظذ ربف رب افًّقات وإرض وحيًـ افيـ بف.
وفُـ يًٍؾ إشٌٚب افؼظٔ ٜوافَدري ٜاحلًٔ ٜافتنل أمنر اهلل ًنٚػ هبنٕ :ٚن أخنذ
إشننٌٚب ا ٚفٌنن ٜفِخننر ادًٕٚنن ٜمننـ افؼن مننـ اإليننامن بننٚهلل ًننٚػ وحُّتننف ،وٓ ْننٚيف
افتقـننؾ ،ؾٓنن ٚدنق شننٔد ادتننقـِغ حمّنند رشننقل اهلل ^ ـننٚن يتخننذ إشننٌٚب افؼننظٜٔ
وافَدري ،ٜؾُٚن يًقذ ًٍٕف ظْد افْقم بٚإلخالص وادًقذ غ ،وـنٚن يِنٌس افندروع يف
احلروب ،وخْدإل ظذ ادديْ ٜحغ ا تّع أحزاب افؼك حقهل ٚمحٚي ٜهل ،ٚوؿد ًؾ اهلل
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ًٚػ م ٚيتَل بف افًٌد ذور احلروب مـ ًّٕف افتنل يًنتحؼ افننُر ظِٔٓن ،ٚؾَنٚل ظنـ
ٌٕٔف داود :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
[إٌٕٔننٚء .]80:وأمننر اهلل داود أن جئنند صننًْٓ ،ٚوجيًِٓنن ٚشننٚبٌ ٕ :ٜننُ ٚننقن أؿننقى يف
افتحهغ .

فاىة هز ٞٚةالةِٙقيفة هت٘كى:ة
أيو :ٚهؾ افرؿقة تـايف افتقـؾ؟
 -29وشاؾ ً
ؾلجاب بؼقفف:
افتقـننؾ دننق صنندإل آظننتامد ظننذ اهلل  Qيف ِنن ٛادْننٚؾع ودؾننع ادوننٚر مننع ؾًننؾ
إشٌٚب افتل أمر اهلل هب ،ٚوفٔس افتقـؾ أن ًتّد ظنذ اهلل بندون ؾًنؾ إشنٌٚب ،ؾن٘ن
آظتامد ظذ اهلل بدون ؾًؾ إشٌٚب ضًـ يف اهلل  Qويف حُّتف ٌٚرك و ًٚػٕ :ن اهلل
ًٚػ ربط ادًٌٌٚت بٖشٌٚهب.ٚ
أظيؿ افْٚس ً
قـال ظذ اهلل؟
ودْ ٚشٗال :مـ
ُ
ا قاب :دق افرشقل ظِٔف افهالة وافًالم.
ودؾ ـٚن يًّؾ إشٌٚب افتل يتَل هب ٚافير؟
ا قابًٕ :ؿ .ـٚن إذا خرج إػ احلرب يٌِس افندروع فٔتنقؿك افًنٓٚم ،ويف ؽنزوة
أحد طنٚدر بنغ درظنغ ،أي :فنٌس درظنغ :ـنؾ ذفنؽ اشنتًدا ًدا دن ٚؿند حيندث ،ؾًٍنؾ
إشٌٚب ٓ يْٚيف افتقـؾ ،إذا اظتَد اإلًٕٚن أن دذه إشٌٚب ورد أشٌٚب ؾَط ٓ ٖثر
( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)201 -202/2
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هل ٚإٓ ب٘ذن اهلل ًٚػ ،وظذ دذا ؾٚفَراءة ؿراءة اإلًٕٚن ظذ ًٍٕف ،وؿراء ف ظنذ إخقإنف
ادرى ٓ ْٚيف افتقـؾ ،وؿد ثٌ ٝظـ افٌْل ^ إٔف ـٚن يرؿل ًٍٕنف بنٚدًقذات ،وثٌنٝ
إٔف ـٚن يَرأ ظذ أصحٚبف إذا مروقا .واهلل أظِؿ .

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)206/2
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فتاوى االستغاثة ودعاء غري اهلل

ة
ألٗهٚق١ةالةِٙفاْ٘ةٗالةٙقزْٗ:ة
 -10شاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
إكـل أشؿع وأرى بعقـل ،يؼقفقن :بلن األوفقاء ظـدهؿ افترصا يف افدكقا يف افع يد،
وجفييا :تييراه رجي ًيال وتييراه ثع ا ًكييا وأشييدً ا وؽيير ذفييؽ،
ويؼقفييقن :بييلهنؿ ظـييدهؿ أربعييغ ً
ويذه قن ظـد ادؼابر ويـامقن هـاك ويدجلقن هـياك ،ويؼقفيقن :بلكيف يؼيػ ظـيدهؿ يف
ادـام ،ويؼقم هلؿ :اذه قا ؾنكؽ صػقت ،ؾفؾ هذا افؽالم صحق؟ أم ال؟
ؾلجابت بام يع:
فٔس فألوفٔٚء كف يف أحد ،وم ٚآ ٚدؿ اهلل مـ إشنٌٚب افًٚدين ٜافتنل يٗ ٔٓن ٚاهلل
فٌردؿ مـ افٌؼ ،ؾال يُِّقن خنرإل افًنٚدات ،وٓ يُّنْٓؿ أن يتّرِنقا يف ؽنر صنقر
افٌؼن مننـ ثًننٚبغ أو أشننقد أو ؿننرود أو ٕحننق ذفننؽ مننـ احلٔننقان ،إٕننام ذفننؽ أظىننٚه اهلل
فِّالئُ ٜوا ـ ،وخهٓؿ بف.
ويؼع افنذدٚب إػ افٌَنقر فزيٚر ن ٚوافندظٚء بنٚدٌٍرة وافرمحنٕ ٜدِٓن ،ٚوٓ جينقز
( )2دُذا يف إصؾ ،وـٖن افهقاب :يذبحقن.

49

فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

افذدٚب إفٔٓ ٚفىِن ٛافزـن ٜوافننٍٚء منـ أدِٓن ،ٚوآشنتٌٚث ٜهبنؿ يف ٍنري ٟافُربنٚت
وؿوٚء احلٚ ٚت ،بؾ دذا ذك أـز ،ـام أن افذبح فٌر اهلل ذك أـز ،شقاء ـنٚن ظْند
ؿٌقر إوفٔٚء أم ؽرد ،ٚؾام حُٔتف ظْٓؿ وٚفػ فِؼع ،بؾ منـ افٌندع ادُْنرة وافًَٚئند
افؼـٔ.ٜ
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)205/2
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ة
هزدةعوٟةعبٔٞةيفة الصتاقُٞةٗ الصتغقثٞةبغرية ةًّة ألسٚق:١ة
أيو:ٚ
 -12وشاًِ ٝ
يؼقم أرباب افصقؾقة :أهنؿ يستعقـقن ويستغقثقن بع اد صاحلغ جمازًا ،واهلل  Qهق
ادسييتعان حؼقؼيية ،ؾؽقييػ تييرد ظييذ هييمالء .ثييؿ إهنييؿ يؼقفييقن حجيية هلييؿ يف االشييتعاكة
بافصاحلغ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ [األكػام ]17:إػ آخر اآلية افؽريؿة حجة هلؿ ،ؾؽقػ
ترد ظذ هذا؟
ؾلجابت بام يع:
ً
أوال :آشتً ٜٕٚوآشنتٌٚث ٜبٌنر اهلل منـ إمنقات وافٌنٚئٌغ وإصنْٚم وٕحقدنٚ
ذك بٚهلل  ، Qودُذا آشتٌٚث ٜوآشتً ٜٕٚبٌر اهلل مـ إحٔٚء ؾنٔام ٓ يَندر ظِٔنف إٓ
اهلل ذك أـز خيرج مـ مِ ٜاإلشالم.
ثاك ًقييا :آشننتدٓل ظننذ مؼننوظٔ ٜآشننتً ٜٕٚوآشننتٌٚث ٜبٌننر اهلل بَقفننف :ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ [إٍٕننٚل ]21:اشننتدٓل بٚضننؾ ،ؾنن٘ن مًْٚدنن :ٚومننٚ
أصٌ ٝظٔقن افٍُٚر يف ؽزوة بدر مع ـرر ؿ وإتنٚردؿ يف مٔدان افَتٚل بام حذؾتٓؿ بنف
مـ احلل ،مع وًٍؽ وؿِ ٜم ٚبٔندك منـ احللن ،وفُنـ اهلل ًنٚػ دنق افنذي أوصنِف
إفٔٓؿ ،ؾٖصٚب أظْٔٓؿ مجٔ ًً ٚبَدر ف شٌحٕٚف ،ؾِٔس يف أي ٜاشتٌٚث ٜبٌنر اهلل ،إٕنام ؾٔٓنٚ
أخذ بٕٚشٌٚب وفق ؤًٍ ،ٜودق حذف احلل ،مع افياظ ٜهلل وافِ قء إفٔف ،ؾُٕٚنٝ
أيو ٚدظنٚء افرشنقل ظِنٔٓؿ،
افْتٚئ ٟبٍوؾ اهلل وؿدر ف ظئّ ،ٜوـٚن مع حذف احلل ً
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وضٌِف افْك مـ اهلل وحده ظذ أظدائف ٓ دظٚء افهٚحلغ.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضــو

نائب رئيس اللجنة

عضــو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةبااااااةّةباااااااقسة

ة
سلٍةطوبة الصتاقذٝةًّة رية :ة
 -11وشاؾ شامح ٜافنٔخ حمّد بـ إبرادٔؿ آل افنٔخ

:

فق ؿام حلل حارض :أظذين مـ افشقطان افرجقؿ؟
ؾلجاب بؼقفف:
حٚضا .
دذا ذك أـزٕٕ :ف ٓ ؿدرة فف ظذ إظٚذ ف وفق ـٚن ح ًٔٚ
ً

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)209 - 208/2
( )2ؾتٚوى ورشٚئؾ شامح ٜافنٔخ حمّد بـ إبرادٔؿ آل افنٔخ (.)225/2
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ع َةد٘ سةصؤ ية دتّ:ة
أيو:ٚ
 -11وشاؾ ً
اجلـ ؿادرون ؾؽقػ ال يسلم مـفؿ؟
ؾلجاب بؼقفف:
ا ـ ٓ جيقز دظٚؤدؿ ،ـام ٓ جيقز دظٚء ادالئُ ٜوإن ـٚن هلؿ ؿدرة ،ؾ٘ن دذا ْس
وأيو ٚا ـ ٓ يىًٔقٕؽ ؾًِٔقا مرؾ احلل احلنٚض افنذي ىِن ٛمْنف
افؼك بٚدالئًُ .ٜ
م ٚيَدر ظِٔف ويًىٔؽ .

عبٔٞةأْةستٌ ً ة^ةكوٍَّةً٘ص:ٟة
أيو:ٚ
 -15وشاؾ ً
دييتج بعييض ادؼييـغ بييلن افـ ييل ^ ـ َّؾييؿ مقشييك يف مسييلفة ظييدد افصييؾقات يف
معراجف ،ؿافقا :ؾفذا يؽؾؿ مقتًا؟
ؾلجاب بؼقفف:
مقشك مع حمّد ـٚحلل مع احلل ،ـام أن حمّدً ا منع زينؾ ـنذفؽ ،ؾّنـ ـنٚن منع
زيؾ ـّحّد أو حمّد مع مقشك ؾال بٖس .

( )2ؾتٚوى ورشٚئؾ شامح ٜافنٔخ حمّد بـ إبرادٔؿ آل افنٔخ (.)221/2
( )2ؾتٚوى ورشٚئؾ شامح ٜافنٔخ حمّد بـ إبرادٔؿ آل افنٔخ (.)221/2
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ت٘دٕٚةس ٙحة ألعٌ:ٟة
 -11وشاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء:
ؾقف هجقم صديد ظذ افسؾػقغ ،وأهنؿ مـؽيرون ،وال د يقن األوفقياء ،وميـ ضيؿـ
األدفة افتل اشتدفقا هبا ظذ أن االشتغاثة بادقيت جيائزة :حيديث افرجيؾ األظؿيك افيذي
اشتغاث بافـ ل ^ بعد مقتف ،وؿد ظؾؿت أن هيذا احليديث صيحق؟ مميا يسي ال في عض
افـاس حرة صديدة ،ؾلرجق إؾادتـا يف هذا األمر ادفؿ؟
ؾلجابت بام يع:
وبًنند دراشنن ٜافِ ْنن ٜفالشننتٍتٚء أ ٚبنن ٝبننٖن :حنندي ٞإظّننك أخر ننف اإلمننٚم
افسمذي بًْده ظنـ ظنرامن بنـ حْٔنػ

« :أن ر ًنال ضينر افٌكن أ نك افٌْنل ^

ؾَٚل :ادع اهلل أن يًٚؾْٔل .ؿٚل :إن صا ٝدظنقت ،وإن صنا ٝصنزت :ؾٓنق خنر فنؽ،
ؿٚل :ؾٚدظف ،ؾٖمره أن يتقوٖ ؾٔحًـ ووقءه ،ويندظق هبنذا افندظٚء :افِٓنؿ إين أشنٖفؽ
وأ ق ف إفٔؽ بٌْٔؽ حمّد ٌٕل افرمح ،ٜإين ق ٓ ٝبؽ إػ ر يف ح ٚتل دنذه :فتَيضن
ص ،افِٓؿ ؾنًٍف يفش وؿٚل( :حدي ٞحًـ صحٔح ؽريًٕ ٓ ٛرؾف إٓ منـ دنذا افق نف
مـ حدي ٞأ

ًٍر ا ىّل).

واحلدي ٞظذ َدير صحتف فٔس ؾٔف دظٚء إظّنك فٌِْنل ^ ،وإٕنام ؾٔنف دظنٚء اهلل
ًنٚػ بتق ٓننف بنٚفٌْل ^ يف حٔ ٚننف ،ـنام دظنن ٚاهلل ًنٚػ أن ينننٍع ؾٔنف افٌْننل ^ فتَٙن
ح ٚتف.
وفٔس يف احلدي ٞم ٚيدل ظذ قاز دظٚء ادق ك ،وؿد ُِؿ أبق افًٌنٚس ابنـ ّٔٔنٜ

54

فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

يف دننذا احلنندي ٞـال ًمن ٚضٔ ًٌنن ،ٚوأووننح مًْننٚه يف ـتٚبننف «ؿٚظنندة ِِٔنن ٜيف افتقشننؾ
وافقشِٜٔش ؾرا ًٓ ٚفتًتٍٔد أـرر.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

عتلقدةسٚقٝة هزص٘يةٗ ريٖةًّة هابقدةبا ةً٘تٍٔ:ة
أيو:ٚ
 -16وشاًِ ٝ
ما حؽؿ مـ يعتؼد حقياة افرشيقم واألوفقياء وادشيايخ أو يعتؼيد أن أرواح ادشيايخ
حارضة تعؾؿ ،وـذفؽ ما حؽؿ مـ يعتؼد أن افرشقم كقر ويـػل ظـف اف ؼية؟
ؾلجابت بام يع:
ً
أوال :افدظٚء ظٌٚدة مـ افًٌٚدات ،وافًٌٚدات مـ حَقإل اهلل ؾ وظال ادخته ٜبف،
وسؾٓ ٚإػ ؽره ذك بف ،وؿد دل افُتٚب وافًْ ٜواإلمجٚع ظذ حتريؿ دظٚء ؽر اهلل.
ؾٖم ٚإدف ٜمـ افَرآن :ؾّْٓن ٚؿقفنف ًنٚػ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ [يقٕس ،]206:ؾٍل دذه أين ٜوأمرٚهلن ٚبٔنٚن أن دظنقة
ؽر اهلل ـٍر وذك ووالل.
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)221 - 220/2
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وأم ٚإدف ٜمـ افًْ :ٜؾّْٓ ٚم ٚثٌ ٝيف افًْـ ظـ افًْامن بـ بنر« :أن افٌْل صنذ
اهلل وشِؿ ؿٚل :افدظٚء دق افًٌٚدة .وؿرأ ؿقفف شٌحٕٚف...:ش ،ومن ٚرواه افىنزاين ب٘شنْٚده
إٔف «ـٚن يف زمـ افٌْنل ^ مْنٚؾؼ ينٗذي ادنٗمْغ ،ؾَنٚل بًونٓؿ :ؿقمنقا بْنًٕ ٚنتٌٔٞ
برشقل اهلل ^ مـ دذا ادْٚؾؼ .ؾَٚل افٌْل ^ :إٕف ٓ يًتٌٚث  ،إٕنام يًنتٌٚث بنٚهللش،
ؾٍل دنذا احلندي ٞافنْص ظنذ إٔنف ٓ يًنتٌٚث بنٚفٌْل ^ وٓ بّنـ دوٕنف ،ـنره ^ أن
يًتًّؾ دذا افٍِظ يف حَف ،وإن ـٚن ن ٚيَندر ظِٔنف يف حٔ ٚنف :محٚينْ ٜنٚب افتقحٔند،
وحتذيرا فألم ٜمـ وشٚئؾ افؼك يف إؿقال
وشدً ا فذرائع افؼك ،وأد ًب ٚو قاو ًً ٚفربف،
ً
وإؾًٚل ،ؾ٘ذا ـٚن دذا ؾٔام يَدر ظِٔنف ^ يف حٔ ٚنف ؾُٔنػ جينقز أن يًنتٌٚث بنف بًند
وؾ ٚف ويىِ ٛمْف أمقر ٓ يَدر ظِٔٓ ٚإٓ اهلل Q؟! وإذا ـٚن دذا يف افرشقل ^ ؾُٔػ
بّـ دوٕف؟!
وأم ٚاإلمجٚع :ؾٕٚم ٜوًّ ٜظذ أن افدظٚء منـ خهنٚئص اهلل نؾ وظنال ،وسؾنف
فٌره ذك.
ثاك ًقا :شامع إصقات مـ خقاص إحٔٚء ،ؾ٘ذا منٚت اإلًٕنٚن ذدن ٛشنًّف ،ؾنال
يدرك أصقات أدنؾ افندٕٔ ،ٚوٓ يًنّع حنديرٓؿ ،ؿنٚل اهلل ًنٚػ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ [ؾٚضر ،]11:ؾٖـند ًنٚػ فرشنقفف ^ ظندم شنامع منـ يندظقدؿ إػ اإلشنالم
بتنٌٔٓٓؿ بٚدق ك ،وإصؾ يف ادنٌف بف إٔف أؿقى مـ ادننٌف يف آ هنٚف بق نف افننٌف،
وإذا ؾٚدق ك أدخؾ يف ظدم افًامع وأوػ بًندم آشنت ٚب ٜمنـ ادًٕٚنديـ افنذيـ صنّقا
آذا ؿ ظـ دظقة افرشقل ظِٔف افهالة وافًنالم ،وظّنقا ظْٓن ،ٚوؿنٚفقا :ؿِقبْن ٚؽِنػ،
ويف دننننذا يَننننقل ًننننٚػ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ
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ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ [ؾٚضر.]25:
وأم ٚشامع ؿنتذ افٍُنٚر  -افنذيـ أفَنقا يف افَِٔن ٛينقم بندر ٕ -نداء رشنقل اهلل ^
إيٚدؿ ،وؿقفف هلؿ :دؾ و ند ؿ من ٚوظند ربُنؿ ح ًَن ،ٚؾٕ٘ن ٚو ندٕ ٚمن ٚوظندٕ ٚربْن ٚح ًَن،ٚ
وؿقفف ٕصحٚبف :م ٚإٔتؿ بٖشّع دن ٚأؿنقل منْٓؿ ،حٔنْام اشنتُْروا ٕنداءه أدنؾ افَِٔن:ٛ
ؾذفؽ مـ خهقصٔ ٚف افتل خهف اهلل هب ،ٚؾٚشترْٔ ٝمـ إصؾ افًٚم بٚفدفٔؾ.
ثاف ًثا :دل افَرآن ظذ أن افرشقل ^ مٔ ،ٝومـ ذفؽ ؿقفف ًنٚػ :ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ [افزمر ،]10:وؿقفف ًٚػ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ [آل ظّنران ،]281:ودق ^
داخننؾ يف دننذا افًّننقم ،وؿنند أمجننع افهننحٚبٜ

وأدننؾ افًِننؿ بًننددؿ ظننذ مق ننف،

وأمجً ٝظِٔف إم ،ٜوإذا إتٍك ذفؽ ظْف ^ ؾٕٚتٍٚؤه ظـ ؽنره منـ إوفٔنٚء وادننٚيخ
أوػ.
وإصؾ يف إمقر افٌٌٔٔ ٜاختهٚص اهلل بًِّٓ ،ٚؿٚل اهلل ًٚػ :ﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ [إًٕٚم ،]19:وؿٚل
ًٚػ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
[افّْؾ ،]61:فُـ اهلل ًٚػ ُيىِِع مـ ار  ٙمـ رشِف ظذ رء مـ افٌٔ ،ٛؿٚل اهلل
ًٚػ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ

[ا

ـ ،]11:وؿٚل ًٚػ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ [إحَٚف.]9:
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وثٌ ٝيف حدي ٞضقيؾ مـ ضريؼ أم افًالء أ  ٚؿٚف« :ٝد ٚقيف ظنرامن بنـ ميًنقن
أدر ْٚه يف أثقابف ،ؾندخؾ ظِْٔن ٚرشنقل اهلل ^ ،ؾَِن :ٝرمحن ٜاهلل ظِٔنؽ أبن ٚافًنٚئ!ٛ
صٓٚدو ظِٔؽ ،ؾَد أـرمؽ اهلل  .Qؾَنٚل رشنقل اهلل ^ :ومن ٚيندريؽ أن اهلل أـرمنف؟
ؾَِ ٓ :ٝأدري ،بٖ إٔ ٝوأمل .ؾَٚل رشقل اهلل ^ :أم ٚدق ؾَد ٚءه افَٔغ مـ ربف،
وإين ٕر ق فف ا ر ،واهلل م ٚأدري وإٔ ٚرشنقل اهلل من ٚيًٍنؾ  .ؾَِن :ٝواهلل ٓ أزـنل
بًده أحدً ا أبدً اش ،رواه أمحد ،وأورده افٌخٚري يف ـتٚب ا ْٚئز مـ صحٔحف ،ويف رواينٜ
فف« :م ٚأدري وإٔ ٚرشقل اهلل م ٚيًٍؾ بفش.
وؿد ثٌ ٝيف أحٚدي ٞـرنرة أن افٌْنل ^ ؿند أظِّنف اهلل بًقاؿن ٛبًنض أصنحٚبف،
ؾٌؼدؿ بْ ٚن ،ٜويف حندي ٞظّنر بنـ ا ىنٚب

ادخنرج يف صنحٔح مًنِؿ« :أن

زيؾ شٖل افٌْل ^ ظـ افًٚظ ،ٜؾَٚل :م ٚادًاقل ظْٓ ٚبٖظِؿ مـ افًٚئؾش ،ثؿ مل ينزد
ظذ أن أخزه بٖمٚرا  ،ٚؾدل ظذ إٔف ظِؿ منـ افٌٔن ٛمن ٚأظِّنف اهلل بنف دوٕنام شنقاه منـ
ادٌٌٔٚت ،وأخزه بف ظْد احل.ٜ ٚ
ـام أن اهلل شٌحٕٚف أخز ٌٕٔف ^ إٔف مٌٍقر فف يف شنقرة افٍنتح .وصنح ظْنف ^ إٔنف
ؿٚل « :افٌْل يف ا ْ ،ٜوأبق بُر يف ا ْ ،ٜوظّر يف ا ْ ،ٜوظرامن يف ا ْ ،ٜوظع يف ا ْ،ٜ
وضِح ٜيف ا ْ ،ٜوافزبر يف ا ْ ،ٜوظٌد افرمحـ بـ ظقف يف ا ْ ،ٜوشًد بنـ مٚفنؽ يف
ا ْ - ٜودق ابـ أ وؿٚص  ،-وشًٔد بـ زيد يف ا ْ ،ٜوأبق ظٌٔدة بـ ا راح يف ا ْٜش
مجٔ ًً ،ٚودذا ـِف مـ ظِؿ افٌٔ ٛافذي أضِع اهلل ٌٕٔف ظِٔف.
راب ًعا :وصػ افرشقل ^ بٖٕف ٕقر مـ ٕقر اهلل :إن أريد بف إٔف ٕقر ذاو مـ ٕقر اهلل،
ؾٓق وٚفػ فَِرآن افدال ظذ بؼيتف ،وإن أريد بٖٕف ٕقر بٚظتٌٚر من ٚنٚء بنف منـ افنقحل
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افذي صٚر شٌ ًٌ ٚهلداي ٜمـ صٚء مـ ا ِؼ ،ؾٓذا صحٔح.
وؿد صدر مْ ٚؾتقى يف ذفؽ دذا ٕهٓ :ٚفٌِْل ^ ٕقر دق ٕقر افرشٚف ٜواهلدايٜ
اف تل ددى اهلل هب ٚبهٚئر مـ صٚء مـ ظٌٚده ،وٓ صؽ أن ٕقر افرشٚف ٜواهلداي ٜمـ اهلل،
ؿٚل ًٚػ :ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮ

[افنقرى]11:

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ [افنقرى ،]11:وفٔس دذا افْقر مُتً ًٌ ٚمـ خ ٚؿ إوفٔٚء ـام
يزظّف بًض ادالحدة ،أمًّ ٚف ^ ؾٓق دم وحلؿ وظيؿ… إفخ ،خِؼ مـ أب وأم،
ومل يًٌؼ فف خِؼ ؿٌؾ وٓد ف ،وم ٚيروى أن أول م ٚخِؼ اهلل ٕقر افٌْل حمّد ^ ،أو أن
اهلل ؿٌض ؿٌو ٜمـ ٕقر و ٓف ،وأن دذه افٌَو ٜدل حمّد ^ ،وٕير إفٔٓ ٚؾتَٚضرت
ؾٔٓ ٚؿىرات ،ؾخِؼ مـ ـؾ ؿىرة ٌٕ ًٔ ،ٚأو خِؼ ا ِؼ ـِٓؿ مـ ٕقره ^ ،ؾٓذا وأمرٚفف
مل يهح مْف رء ظـ افٌْل ^ .
ً
وبٚضال ،وؿد صندر مْنٚ
بؼا مرِْ ٚحيتّؾ ح ًَٚ
ً
خامسا :افَقل بٖن افرشقل ^ فٔس ً
ؾتقى يف ذفؽ دذا ٕهٓ:ٚ
ً
دذه افُِّ ٜوِّ ٜحتتّؾ ً
وبٚضال ،ؾ٘ن أريد هب ٚإثٌٚت افٌؼي ٜفٌِْل ^ ،وإٔف
حَٚ
فٔس ً
نٚثال فٌِؼ مـ ـؾ و ف ،بؾ ينٚرـٓؿ يف ْس صٍ ٚؿ ؾٖٔـؾ ويؼب ،ويهح

( )2وّقع افٍتٚوى ٓبـ ّٔٔ )166/28( ٜوم ٚبًدد.ٚ
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ويّرض ،ويذـر ويًْك ،وحئ ٚويّقت ،ويتزوج افًْٚء وٕحق ذفؽ ،وخيتص بام حٌٚه
وٕذيرا وداظ ًٔ ٚإػ اهلل ب٘ذٕف وها ً ٚ
بنرا
اهلل بف مـ اإلحيٚء إفٔف ،وإرشٚفف إػ افْٚس
ً
ً
مْرا :ؾٓذا حؼ ،ودق افذي صٓد بف افقاؿع وأخز بف افَرآن ،ؿٚل اهلل ًٚػ :ﰄ ﰅ ﰆ
ً
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ
ﰛﰜﰝ

[افُٓػ]220:

ؾٖمره أن خيز أمتف بٖٕف بؼ مرِٓؿ إٓ أن اهلل اصىٍٚه

فتحّؾ أظٌٚء افرشٚف ،ٜوأوحك إفٔف بؼيً ٜافتقحٔد واهلداي …ٜإفخ ،وؿٚل ًٚػ يف
بٔٚن م ٚرى مـ حتٚور بغ افرشؾ وأنٓؿ :ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ [إبرادٔؿ ]22:ؾٖؿر افرشؾ بٖ ؿ بؼ مرِْ ،ٚوفُـ اهلل مـ ظِٔٓؿ بٚفرشٚف ،ٜؾ٘ن اهلل
شٌحٕٚف يّ اـ ظذ مـ ينٚء مـ ظٌٚده بام صٚء ،ويهىٍل مْٓؿ مـ أراد :فٔخرج بف افْٚس
مـ افيِامت إػ افْقر ،ومرؾ دذا يف افَرآن ـرر.
بؼا ً
أصال ،أو إٔف بؼ ،فُْف ٓ يامثؾ افٌؼ يف نْس
وإن أريد بف أن افرشقل فٔس ً
صٍ ٚؿ :ؾٓذا بٚضؾ يُذبف افقاؿع ،وـٍر سيح :دْٚؿوتف د ٚسح بف افَرآن مـ إثٌٚت
بؼيتٓؿ وننٚثِتٓؿ فٌِؼن ؾنٔام ظندا من ٚاختهنٓؿ اهلل بنف منـ افنقحل وافٌْنقة وافرشنٚفٜ
وادً زات.
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وظذ ـؾ حٚل ٓ يهح إضالإل دذه افُِّ ًٚٔ ٍٕ ٜوٓ إثٌ ًٚ ٚإٓ مع افتٍهٔؾ وافٌٔٚن
د ٚؾٔٓ ٚمـ افٌِس واإلمجٚل :وفذا مل يىَِٓ ٚافَرآن إثٌ ًٚ ٚإٓ مع بٔٚن م ٚخص بف رشِف
ـام يف أيٚت ادتَدم ،ٜـام يف ؿقفف ًٚػ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ [ؾهِ ،]1:ٝوـام خينك مـ افتًٌر بّامثِتٓؿ فٌِؼ ب٘ضالإل
إتَٚص افرشؾ وافتذرع إػ إُٕٚر رشٚفتٓؿ خينك مـ افٍْل فِّامثِ ٜب٘ضالإل افٌِق يف
افرشؾ ،وجتٚوز احلد هبؿ إػ م ٚفٔس مـ صٖ ؿ ،بؾ مـ صٗون اهلل شٌحٕٚف ،ؾٚفذي
يٌٌْل فًِِّؿ افتٍهٔؾ وافٌٔٚن :فتّٔٔز احلؼ مـ افٌٚضؾ واهلدى مـ افوالل.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)218 - 210/2
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سلٍةُ ١ةخ َة ألمسق١ة ذتضِٟةهلقق١ة ذتقدقت:ة

أيو :ٚهؾ جيقز دسؾؿ أن يؼقم يف دظائف( :أجق قا وتقـؾيقا ييا خيدام
 -11وشاًِ ٝ
هذه األشامء احلسـك بؼضاء حاجتل)؟
ؾلجابت بام يعٕ :داء خدام إشامء احلًْك فَوٚء احلٚ ٚت ذكٕٕ :ف ٕنداء فٌنر
اهلل مـ خدم ؽٚئٌغ مقدقمغًِٕ ٓ ،ؿ فف ً
أصال ،ؿٚل ًنٚػ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ ﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ [إحَٚف ،]6:وؿنٚل ًنٚػ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ [ادٗمْنننننقن ،]221:وؿنننننٚل
ًنننننٚػ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ [إًٕٚم ]21:أي ،ٜوؿٚل  :Qﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮏﮐﮑﮒ

[ا

[ا

ننـ ،]28:وؿننٚل ًننٚػ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ـ.]6:وثٌ ٝظنـ افٌْنل ^ إٔنف ؿنٚل« :إذا شنٖف ٝؾٚشنٖل اهلل،

وإذا اشتًْ ٝؾٚشتًـ بٚهلل...ش احلدي ،ٞإػ ؽنر ذفنؽ منـ أينٚت وإحٚدين ٞافدافنٜ
ظننذ أن افنندظٚء ِنن ٛافٍْننع أو دؾننع افيننر إٕننام دننق هلل ،ؾكننؾف فٌننر اهلل ذكٕٕ :ننف
ظٌٚدة .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)211 - 211/2
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دع٘٠ةمسقعة ألٗهٚق١ةهِ ١ةًّةدعقٍٓ:ة

أيو :ٚهؾ فخوفقاء افصاحلغ أن يسؿعقا كيداء ميـ دظياهؿ؟ ومعـيك
 -18وشاًِ ٝ
ؿقفف ^« :واهلل إن مقتاـؿ فتسؿع ؿرع كعافؽؿ"أؾقدوين؟
ؾلجابت بام يع :إصؾ أن إمنقات صنٚحلغ ـنٕٚقا أو ؽنر صنٚحلغ ٓ يًنًّقن
ـالم افٌؼ :فَقفنف ًنٚػ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ [ؾننٚضر ،]25:وؿقفننف شننٌحٕٚف :ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ [ؾنٚضر ،]11:وفُـ ؿد يًّع اهلل ادق ك صنقت رشنقل منـ
رشِف حلُّ ٜمـ احلُؿ ،ـام أشّع شنٌحٕٚف ؿنتذ بندر منـ افٍُنٚر صنقت رشنقفف ^:
ُريام فرشنقفف ^ :حتنك ؿنٚل افٌْنل ^ ٕصنحٚبف حٔنْام اشنتُْر
إد ٜٕٚو ٌُٔتً ٚهلؿ ،و ً
بًوٓؿ ذفؽ« :م ٚإٔتؿ بٖشّع د ٚأؿقل مْٓؿ ،وفُْٓؿ ٓ يًتىًٔقن أن جئٌقاش.
وار ننع يف ادقوننقع إػ ـتننٚب «افٌْننقات"وـتننٚب «افتقشننؾ وافقشننِٜٔش وـتننٚب
«افٍرؿٚنش ،وـِٓ ٚفنٔخ اإلشالم ابـ ّٔٔ ،ٜؾٍٔٓ ٚافٍُٚي ٜيف ادقوقع.
وأم ٚشامع ادٔ ٝحٔ ٞيقوع يف ؿزه ؿرع ًٕٚل ادنًٔغ ،ؾٓق إشامع خٚص ثٌ ٝيف
افْص ،ؾال يزاد ظِٔفٓ :شنترْٚئف منـ إدفن ٜافًٚمن ٜافدافن ٜظنذ ظندم شنامع ادنق ك ،ـنام
َدم .وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد وآفف وصحٌف وشِؿ .
نائب رئيس اللجنة
عضو
عضو
عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)211 - 212/2
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سلٍة ٘ي:ةٙقةرب!ةٙقةًضٔى!ةٙقةًٚضز!ةٙقةًاني!:ة
أيو:ٚ
 -19وشاًِ ٝ
هؾ جيقز ؿقم اإلكسان ظـيد االشيتعاكة ً
ميثال -بياهلل  :Qييا معيغ! ييا رب! أو ظـيد
ضؾال افتقسر ؾقلمر :يا مسفؾ! أو يا مقرس! يا رب! وما افضابط يف ذفؽ؟ وما حؽؿ ميـ
ً
جاهال أو متعؿدً ا؟
يؼقم ذفؽ كاش ًقا أو
ؾلجابت بام يع:
جيقز فؽ أن َقل م ٚذـرتٕ :ن ادَهقد مـ ادًغ وادًٓؾ وادٔن يف ٕدائؽ دق
اهلل

ً
نٚدال أو
 :فتكحيؽ بَقفؽ :ين ٚرب! آخنر افْنداء ،شنقاء ؿِن ٝذفنؽ ٕٚشن ًٔ ٚأو

متًّدً ا.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةةباّةعبا ة ةباّةباق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)260/2
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فتاوى االستعاٌة
ة
سلٍةدعق١ة دتّةٗ هغٚقطني:ة
 -10شاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
ميا حؽيؿ ادـيياذير ،وهيق دظيياء اجليـ وافشييقاضغ ظيذ صييخص ميا فييقعؿال بيف ظؿي ًيال
مؽروها ،ـلن يؼام :خذوه اذه قا بف ،اكػروا بف بؼصد أو بغر ؿصد؟ وما حؽؿ ميـ دظيا
ً
هبذا افؼقم ،حقث شؿعت ؿقم أحدهؿ :أكف مـ دظا اجليـ مل تؼ يؾ فيف صيالة وال صيقام،
وال يؼز يف مؼابر ادسؾؿغ ،وال تت ع جـازتف ،وال يصذ ظؾقف إذا مات؟
اجلقاب:
آشتً ٜٕٚب ٚـ وافِ قء إفٔٓؿ يف ؿوٚء احلٚ ٚت مـ اإلضار بٖحد أو ًٍٕف
ذك يف افًٌٚدةٕٕ :ف ٕقع مـ آشتّتٚع بْ ٚل ب٘ ٚبتف شٗافف وؿوٚئف حقائ ف يف ٕير
اشتّتٚع ا ْل بتًئؿ اإلٕز فف و قئف إفٔف ،واشتًٕٚتف بف يف حتَٔؼ رؽٌتف ،ؿٚل اهلل
ًٚػ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
[إًٕٚم ،]219:وؿٚل ًٚػ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

65
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[ا

ـ ، ]6:ؾٚشتً ٜٕٚاإلٕز بْ ٚل يف إٕزال ضر بٌره ،واشتًٚذ ف بف يف حٍيف مـ ذ

مـ خيٚف ذه ـِف ذك .ومـ ـٚن دذا صٖٕف ؾال صالة فف وٓ صٔٚم :فَقفف ًٚػ :ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ [افزمر ،]61:ومـ ظرف ظْف ذفؽ ٓ
يهذ ظِٔف إذا مٚت ،وٓ تٌع ْٚز ف ،وٓ يدؾـ يف مَٚبر ادًِّغ.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّةًِٚااااااااااا ا ة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)261 - 261/2
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سلٍة الصتاقُٞةبقألُبٚق١ةٗ ألٗهٚق:١ة
أيو:ٚ
 -12وشاًِ ٝ
هـاك ؾرؿتان :ؾرؿة تؼيقم :إن االشيتعاكة باألك قياء واألوفقياء ـػير وذك مسيتدفغ
بافؼرآن وافسيـة ،وؾرؿية تؼيقم :إن االشيتعاكة هبيؿ حيؼ :ألهنيؿ أح ياء اهلل تعياػ وظ ياده
ادصطػقن األخقار ،ؾلي افػريؼغ ظذ احلؼ؟
ؾلجابت بام يع:
آشتً ٜٕٚبٌر اهلل يف صٍٚء مريض أو إٕزال ؽٔ ٞأو إضٚف ٜظّر ،وأمرٚل دذا ن ٚدق
مـ اختهٚص اهلل ًٚػ ٕقع مـ افؼك إـز افذي خيرج مـ ؾًِنف منـ مِن ٜاإلشنالم،
وـذا آشتً ٜٕٚبٕٚمقات أو افٌٚئٌغ ظـ ٕير منـ اشنتًٚن هبنؿ منـ مالئُن ٜأو نـ أو
إٕس يف ٍِٕ ٛع أو دؾع ض ٕقع مـ افؼك إـز افذي ٓ يٌٍر اهلل إٓ دـ ٚب مْنف:
ٕن دذا افْقع مـ آشتً ٜٕٚؿرب ٜوظٌٚدة ،ودل ٓ جتقز إٓ هلل خٚفه ٜفق ٓف افُريؿ.
ومـ أدف ٜذفؽ م ٚظِؿ اهلل ظٌنٚده أن يَقفنقه يف آين :ٜﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
[افٍٚحت ]1:ٜأيًٌٕ ٓ :د إٓ إيٚك ،وٓ ًٕتًغ إٓ بنؽ ،وؿقفنف ًنٚػ :ﮖﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ [اإلهاء ،]11:وؿقفننننننننف :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
[افٌْٔ ]1:ٜأي ،ٜوؿقفف ًٚػ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ثٌ ٝمـ ؿقفف ظِٔف افهالة وافًالم فًٌد اهلل بـ ظٌنٚس

[ا

نـ ،]28:ومنٚ

« :إذا شنٖف ٝؾٚشنٖل اهلل،

وإذا اشننتًْ ٝؾٚشننتًـ بننٚهللش ،وؿقفننف ^ يف حنندي ٞمًننٚذ« :وحننؼ اهلل ظننذ افًٌننٚد أن
يًٌدوه ،وٓ يؼـقا بف صٔ ًاٚش ،وؿقفف ^« :مـ مٚت ودق يدظق هلل ٕدً ا دخؾ افْٚرش.
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أمنن ٚآشننتً ٜٕٚبٌننر اهلل ؾننٔام ـننٚن يف حنندود إشننٌٚب افًٚدينن ٜافتننل ًِٓنن ٚاهلل إػ
ا ِؼ ،وأؿدردؿ ظذ ؾًِٓن :ٚـٓٚشنتً ٜٕٚبٚفىٌٔن ٛيف ظنالج منريض وبٌنره ،وإضًنٚم
ٚئع ،وشَل ظىنٚن ،وإظىٚء ؽْل ً
م ٓٚفٍَر ،وأمرٚل ذفؽ :ؾِٔس بؼك ،بؾ دق مـ
ًٚون ا ِؼ يف ادًٚش ،وحتهٔؾ وشٚئؾ احلٔٚة ،ودُنذا فنق اشنتًٚن بٕٚحٔنٚء افٌنٚئٌغ
بٚفىرإل احلًٔ :ٜـٚفُتٚب ٜواإلبراإل وادُٚد ٜاهل ٍٜٔ ٚوٕحق ذفؽ.
وأم ٚحٔٚة إٌٕٔٚء وافنٓداء وشنٚئر إوفٔنٚء ؾحٔنٚة برزخٔن ٓ ،ٜيًِنؿ حََٔتٓن ٚإٓ
اهلل ،وفًٔ ٝـٚحلٔٚة افتل ـ ٕٝٚهلؿ يف افدٕٔ ،ٚوهبذا يتٌغ أن احلؼ مع افٍرؿ ٜإوػ افتل
ؿٚف :ٝإن آشتً ٜٕٚبٌر اهلل -ظذ مَ ٚدم -ذك.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)215 - 211/2
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دع٘٠ة قق١ة ذت٘ ٢رةبضؤ ية ألٗهٚق:١ة

أيون :ٚجاءكيا ظيامل ميـ افعؾيامء األبيرار ؾؼيام :إن أوفقياء اهلل يؼضيقن
 -11وشاًِ ٝ
فؾـيياس حييقائجفؿ ظـييدما يسييلفقهنؿ مييـ دون اهلل ،واشييتدم بؼييقم افرشييقم ^« :إن هلل
ظ ا ًدا يػزع افـاس إفقفؿ يف حقائجفؿ ،هؿ اآلمـقن يقم افؼقامةش.
ؾلجابت بام يع :آشتً ٜٕٚبٚحلل احلٚض افَٚدر ؾٔام يَدر ظِٔف ٚئزة ،ـّـ اشتًٚن
بنخص ؾىِ ٛمْف أن يَروف َٕق ًدا ،أو اشتًٚن بف يف يده أو ٚدف ظْند شنِىٚن ِنٛ
حؼ أو دؾع طِؿ.
وآشتً ٜٕٚبٚدٔ ٝذك ،وـذفؽ آشتً ٜٕٚبٚحلل افٌٚئ ٛذك ٕ :ؿ ٓ يَدرون
ظذ حتَٔؼ م ٚضِ ٛمْٓؿ :فًّقم ؿقفف ًٚػ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ

[ا

ـ ،]28:وؿقفف شٌحٕٚف :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ [يقٕس ،]206:وؿقفف  :Qﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
[ؾٚضر ،]25:وأيٚت يف دذا ادًْك ـررة ،واهلل ادًتًٚن.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)211 - 215/2
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فتـــاوى الٍـــذر

سلٍة هِذرةهغرية ةتاقىل:ة
 -11شاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
افـذر فغير اهلل تعياػ ،ضائػية تؼيقم :ال كيذر إال هلل تعياػ ،وهيق فغير اهلل تعياػ ـػير
وذك :ألكف ظ ادة ،وهل فغره تعاػ ـػر ،وضائػة أخرى تؼقم :افـذر هلؿ ظؿيؾ صياف؟
يقجال األجر وادثقبة فػاظؾف ،ؾام هق احلؼ يف ذفؽ؟
ؾلجابت بام يع:
افْذر ٕنقع منـ إٔنقاع افًٌنٚدة افتنل دنل حنؼ هلل وحنده ٓ ،جينقز سف رء مْٓنٚ
فٌره ،ؾّـ ٕذر فٌره ؾَد سف ٕق ًظ ٚمـ افًٌٚدة افتل دنل حنؼ اهلل ًنٚػ دنـ ٕنذر فنف،
ذبح ٚأو ؽر ذفؽ فٌر اهلل يًتنز مؼنـً ٚمنع
ٕذرا أو ً
ومـ سف ٕق ًظ ٚمـ إٔقاع افًٌٚدة ً
ً
داخال حت ٝظّقم ؿقل اهلل
اهلل ؽره:

 :ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ [ادٚئدة.]11:
وـؾ مـ اظتَد مـ ادٍُِغ ادًنِّغ نقاز افْنذر وافنذبح فٌَِّنقريـ :ؾٚظتَنٚده
دذا ذك أـز ورج ظـ ادِ :ٜيًتتٚب صٚحٌف ثالث ٜأيٚم ،ويؤؼ ظِٔف ،ؾن٘ن نٚب وإٓ
ؿتؾ.
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وهبذا يتٌغ أن احلؼ مع افٍرؿ ٜإوػ افتل ؿٚفٕ ٓ :ٝذر إٓ هلل ًٚػ ،ودق فٌنر اهلل
ًٚػ ـٍر وذك.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)282 - 280/2
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هِذرةهغرية ةعزن:ة
أيو :ٚما حؽؿ افـذر فغر اهلل؟
 -15وشاًِ ٝ
ؾلجابت بام يع:
افْذر فٌر اهلل ذك :فُقٕف متوًّْ ٚافتًينٔؿ فِّْنذور فنف ،وافتَنرب إفٔنف بنذفؽ،
وفُقن افقؾٚء بف فف ظٌٚدة إذا ـٚن ادْذور ضٚظ ،ٜوافًٌٚدة جي ٛأن ُقن هلل وحنده بٖدفنٜ
ـرنرة ،مْٓنن :ٚؿقفنف ًننٚػ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ [إٌٕٔٚء ،]11:ؾكؾٓ ٚفٌر اهلل ذك.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

ة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)281/2
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سلٍة هِذٗرة ملل ًٞةهغرية :ة

ؽـام فؾشقخ محقل
 -11وشاًِ ٝ
أيو :ٚافـذر فغر اهلل باضؾ ال يـعؼد ،ؾنذا كذر إكسان ً

افديـ أو ظ يد افؼيادر اجليقالين ً
ميثال :إلكػياحل حلقمفيا فؾػؼيراء ،ووصيقم ثقابيف إػ روح
افشقخ ،ومـ ذفؽ دصؾ افزـة إػ افـاذر مـ ظـد افشقخ يف اظتؼادهؿ ،وهؾ يـعؼد مثؾ
هذه افـذور ،ؾنن مل يـعؼد هؾ دؾ أـؾ حلؿ هذه افغـؿ ادـذورة؟ وهؾ يدخؾ هذا ادـذور
يف ضؿـ ؿقفف تعاػ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ [ادائدة :]3:ألن احلققان ادـذور حققان ضاهر؟
وهؾ درم هذا بس ال كذر باضؾ؟
ؾلجابت بام ييعً :
أوال :افْنذر هلل ،وافنذبح هلل ظٌنٚدة منـ افًٌنٚدات ٓ ،جينقز سف
رء مْٓ ٚفٌره

 ،ؾّـ ٕذر فٌر اهلل أو ذبح فٌر اهلل ؾَد أذك منع اهلل ظٌٚد نف ؽنره،

ويًيؿ إثؿ ذفؽ وينتد إذا اظتَد افْٚذر أو افذابح دٔ ٝإٔنف يٍْنع أو يين :فُنقن ذفنؽ
ذـً ٚيف افربقبٔ ٜمع افؼك يف اإلهلٔ.ٜ
ثاك ًقا :افْذر فٌر اهلل ٓ يًَْد بؾ دق بٚضؾ ،ومٕ ٚنذر فٌنر اهلل منـ أضًّن ٜمٌٚحن ٜأو
حٔقان مٌٚح إـؾ ومل يتؿ ذبحف ؾٓق فهنٚحٌف ،ؾن٘ن ذبحنف فٌنر اهلل صنٚر مٔتن ،ٜوحنرم
ظِٔف وظذ ؽره أـِف ،ودق داخؾ يف ظّقم أي ٜادذـقرة.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا اة ٙقْة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)281 - 285/2
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سلٍة هِذرةهولب٘رةٗ ألفزس:ٞة
 -16وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ظـ حؽؿ افـذر فؾؼ قر واألرضحة؟
ؾلجاب بؼقفف:
افْذر ظٌٚدة ٓ جيقز إٓ هلل  ،Qوـؾ مـ سف صٔ ًا ٚمـ إٔقاع افًٌٚدة فٌر اهلل ؾٓنق
مؼك ـٚؾر ،ؿد حرم اهلل ظِٔف ا ْ ،ٜومٖواه افْٚر ،ؿٚل اهلل ًٚػ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)112/1

[ادائدة]72:

.
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فتاوى الذبح لغري اهلل

سلٍة هذبحةهغرية ةٗ ألكىةًّةذهم:ة
 -11شاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ظـ حؽؿ افذب؟ فغر اهلل؟ وهؾ جيقز األـؾ مـ تؾؽ افذبقحة؟
ؾلجاب بؼقفف:
افذبح فٌر اهلل ذك أـزٕ :ن افذبح ظٌٚدة ـنام أمنر اهلل بنف يف ؿقفنف :ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ [افُننقثر ،]1:وؿقفننف شننٌحٕٚف :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ [إًٕنٚم ،]261:ؾّنـ ذبنح فٌنر
فننّ َِؽ منـ
اهلل ؾٓق مؼنك ذـًن ٚور ً ن ٚظنـ ادِن - ٜوافًٔنٚذ بنٚهلل – شنقاء ذبنح ذفنؽ َ
ادالئُ ،ٜأو فرشقل مـ افرشؾ ،أو فٌْل مـ إٌٕٔٚء ،أو ٍِٔ ٜمـ ا ٍِٚء ،أو فنقص منـ
إوفٔٚء ،أو فًٚمل مـ افًِامء ،ؾُؾ ذفؽ ذك بٚهلل  ،Qوورج ظـ ادِ.ٜ
وافقا  ٛظذ ادرء أن يتَل اهلل يف ًٍٕف ،وأن ٓ يقؿع ًٍٕف يف ذفنؽ افؼنك افنذي
ؿٚل اهلل ؾٔنف :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ [ادٚئدة.]11:
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75

وأم ٚإـؾ مـ حلقم دذه افذبٚئح ؾٕ٘ف حمرم ٚ ٕ :أدؾ فٌر اهلل هب ،ٚوـؾ رء أدؾ
فٌر اهلل بف أو ذبح ظذ افْهن ٛؾٕ٘نف حمنرم :ـنام ذـنر اهلل ذفنؽ يف شنقرة ادٚئندة يف ؿقفنف
ًننننٚػ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ [ادٚئنننننندة ]1:ؾٓننننننذه
افذبٚئح افتل ذبح ٝفٌر اهلل مـ ؿًؿ ادحرمٚت ٓ حيؾ أـِٓ.ٚ
أيو :ٚظـ حؽؿ افذب؟ فغر اهلل؟
وشاؾ ً
ؾلجاب بؼقفف:
َدم فْ ٚيف ؽر دذا ادقوع أن قحٔد افًٌٚدة دق إؾنراد اهلل

بٚفًٌنٚدة :بنٖن ٓ

يتً ٌد أحد فٌر اهلل ًٚػ بقء مـ إٔقاع افًٌٚدة ،ومـ ادًِقم أن افذبح ؿرب ٜيتَرب هبنٚ
اإلًٕٚن إػ ربنفٕ :ن اهلل ًنٚػ أمنر بنف يف ؿقفنف :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ [افُنقثر،]1:
ًئام فف ،و ً
ذفال ،و َر ًب ٚإفٔف ـنام
وـؾ ؿرب ٜؾٓل ظٌٚدة ،ؾ٘ذا ذبح اإلًٕٚن صٔ ًا ٚفٌر اهلل
ً
يتَرب بذفؽ ويًيؿ ربف  :Qـٚن مؼـً ٚبنٚهلل  ،Qوإذا ـنٚن مؼنـً ٚؾن٘ن اهلل ًنٚػ ؿند
بغ إٔف حرم ظذ ادؼك ا ْ ٜومٖواه افْٚر.
وبْٚء ظذ ذفؽ َٕقل :إن م ٚيًٍِف بًض افْٚس مـ افذبح فٌَِقر – ؿٌقر افذيـ
يزظّقن بٖ ؿ أوفٔٚء  -ذك ورج ظـ ادِ ،ٜوٕهٔحتْ ٚهلٗٓء أن يتقبقا إػ اهلل  Qنٚ
صًْقا ،وإذا ٚبقا إػ اهلل ،و ًِقا افذبح هلل وحده ،ـام جيًِقن افهالة وافهٔٚم هلل
وحده ،ؾٕ٘ف يٌٍر هلؿ م ٚشٌؼ :ـام ؿٚل اهلل ًٚػ( :ؿؾ فِذيـ ـٍروا إن يْتٓقا يٌٍر هلؿ مٚ
ؿد شِػ)) ،بؾ إن اهلل ًٚػ يًىٔٓؿ ؾقإل ذفؽ ،ؾٌٔدل اهلل شٔا ٚؿ حًْٚت :ـام ؿٚل
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اهلل ًٚػ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ [افٍرؿٚن.]10:
ؾْهٔحتل هلٗٓء افذي يتَربقن إػ أصحٚب افٌَنقر بٚفنذبح هلنؿ :أن يتقبنقا إػ اهلل
مـ ذفؽ ،وأن ير ًقا إفٔف ،وأن خيِهقا ديْٓؿ فف شنٌحٕٚف ،وفٌٔؼنوا إذا نٚبقا بٚفتقبنٜ
مـ افُريؿ ادْٚن ،ؾ٘ن اهلل

يٍرح بتقب ٜافتٚئٌغ وظقدة ادٌْٔغ .

سلٍة هذبحةٗ هِذرةهألٗهٚق:١ة
 -18وشاؾ شامح ٜافنٔخ حمّد بـ إبرادٔؿ آل افنٔخ

:

هؾ جيقز افـذر وافذب؟ فغر اهلل ـافـذر وافذب؟ فيقيل ،أو افصيدؿة ظيذ اشيؿ افيقيل،
وش قؾ احلسغ ،وافطعام فؾؿقت بعد وؾاتف ييقم افثافيث وافعياذ وافعؼييـ واألربعيغ
وبعد شتة أصفر وشـة مـ وؾاتف؟
ؾلجاب بؼقفف:
احلّد هلل ،افْذر وافذبح مـ إٔقاع افًٌٚدة افتل دل حمنض حنؼ اهلل ٓ ،يهنِح مْٓنٚ
رء فٌر اهلل ٓ ،فنّ َِؽ مَرب ،وٓ فٌْل مرشؾً ،
ؾوال ظـ ؽرمه .ٚؾّنـ ٕنذر أو ذبنح
فٌر اهلل ؾَد أذك بٚهلل ذـً ٚخيرج بف ظـ مِ ٜاإلشالم ،ؿنٚل اهلل ًنٚػ :ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ [إًٕٚم ،]261:وؿنٚل
( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (259 –258/1و.)210 –259
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ًنٚػ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ [افًْننٚء ،]58:وؿننٚل ًننٚػ:
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
[ادٚئدة ،]11:وظـ ضٚرإل بـ صٓٚب :أن رشقل اهلل ^ ؿٚل« :دخؾ ا ْ ٜر ؾ يف ذبٚب،
ودخؾ افْٚر ر ؾ يف ذبٚب .ؿٚفقا :وـٔػ ذفؽ ي ٚرشقل اهلل؟ ؿٚل :مر ر الن ظذ ؿنقم
ؿرب .ؿٚل :فنٔس ظْندي
هلؿ صْؿ ٓ ،جيقزه أحد حتك يَرب فف صٔ ًا ،ٚؾَٚفقا ٕحدمه :ٚف
ؿرب وفق ذبً ٚب .ٚؾَرب ذبً ٚبن ،ٚؾخِنقا شنٌِٔف ؾندخؾ افْنٚر .وؿنٚفقا
رء أؿرب .ؿٚفقا فف :ف
ؿرب .ؾَٚل :من ٚـْنٕ ٝؿنرب ٕحند صنٔ ًا ٚدون اهلل  .Qؾينبقا ظَْنف ؾندخؾ
فمخر :ف
ا ْٜش رواه أمحد.
وروى مًِؿ يف صحٔحف ظـ ظع بنـ أ ضٚفنٛ

ؿنٚل« :حندثْل رشنقل اهلل

^ بٖربع ـِامت :فًـ اهلل مـ ذبح فٌر اهلل ،فًـ اهلل مـ فًـ وافديف ،فًنـ اهلل منـ آوى
حمد ًث ،ٚفًـ اهلل مـ ؽر مْٚر إرضش.
وافْذر فٌر اهلل بٚضؾ ب٘مجٚع ادًِّغٕٕ :ف ٕنذر دخِنقإل ،وافْنذر فِّخِنقإل ذك
بٚهلل ،حٔ ٞأن افْذر ظٌٚدة ،وافًٌٚدة ٓ جيقز سؾٓ ٚفٌر اهلل.
ؿٚل صنٔخ اإلشنالم ابنـ ّٔٔن :ٜوأمن ٚمنٕ ٚنذر فٌنر اهلل ـٚفْنذر فألصنْٚم وافننّس
وافَّر وافٌَقر وٕحق ذفؽ ؾٓنق بّْزفن ٜأن حيِنػ بٌنر اهلل منـ ادخِقؿنٚت ،واحلنٚفػ
بٚدخِقؿٚت ٓ وؾٚء ظِٔف ،وٓ ـٍٚرة ،وـنذفؽ افْنٚذر فِّخِقؿنٚت ،ؾن٘ن ـِنٔٓام ذك،
وافؼك فٔس فف حرم. ٜ

( )2ؾتٚوى ورشٚئؾ شامح ٜافنٔخ حمّد بـ إبرادٔؿ آل افنٔخ .)201 – 206/2
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سلٍة هذبحةعِ ة هلرب:ة
 -19وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ما حؽؿ افذب؟ ظـد افؼز؟
ؾلجاب بؼقفف:
افذبح هلل ظْد افَز بدظ :ٜودنق يف احلََٔن ٜذريًن ٜإػ افؼنك إـنزٕ :ن منـ رآك
ذبح ظْد افَز ؾٕ٘ف ٓ ييـ إٓ إٔؽ ذبح فهٚح ٛافَز ،ويُقن ذـً ٚأـز إذا ٕقى بف
افتَننرب إػ صننٚح ٛافَننز ،و ًيننٔؿ صننٚح ٛافَننزٕ :ن ذبحننف ظننذ شننٌٔؾ افتًيننٔؿ
وافتَرب ٓ جيقز إٓ هلل ،ؾٓق مـ افًٌٚدات ،ؾن٘ذا سؾنف إػ افَنز ؾَند سف صنٔ ًا ٚمنـ
إٔقاع افًٌٚدة هلل ،ؾُٔقن بذفؽ مؼـً ٚذـً ٚأـز .

سلٍة هضذ٘دةعوٟة مللقبزةٗ هذبحةعؤٚق:ة
 -50وشاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
هـيياك أكيياس يييذبحقن ظييذ ؿييز مييـ مييات يف بالدهييؿ يف افييزمـ افؼييديؿ ،ويؼقفييقن
بيزظؿفؿ :ويل اهلل ؾييالن ابيـ ؾييالن ،وؿيد جيعؾييقن هليمالء كصييق ًا يف مقاصيقفؿ وحييرثفؿ:
ؿاصديـ يف ذفؽ افتامس افزـة وإبعاد اف الء ظـ ظقاهلؿ ،وما يـتػعقن بف يف معقشتفؿ.
ؾلجابت بام يع:
افذبح ظْد افٌَقر وختهٔص رء مـ ادقار فٔذبح ظْدد ٚأو مـ افنرامر وافنزروع
فٔىًؿ ظْدد ٚمـ إظامل افتل حرمٓ ٚاإلشالم ،و ًتز ذـً ٚأـز إذا ؿهد هبن ٚافتَنرب
( )2فَٚء افٌٚب ادٍتقح (.)281/2
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إػ افقص أو ؽره مـ ادخِقؿٚت :ر ٚء ٍِٕ ٛنع أو دؾنع ض ،أو ر نٚء صنٍٚظتف ظْند
اهلل ،أو ٕحق ذفؽ ن ٚيَهده ظٌٚد افٌَقر.
وشٌؼ أن ورد إػ افِ ْ ٜافدائّ ٜشٗال نٚثؾ هلذا افًٗال أ ٚب ٝظْف افٍتنقى رؿنؿ
أيو:ٚ
( )289أو ٕهٓ :ٚوشاًِ ٝ
ما حؽؿ افسجقد ظذ ادؼابر وافذب؟ ظؾقفا؟
ؾلجابت بام يع:
افً قد ظذ ادَٚبر وافذبح ظِٔٓ ٚوثْٔٚ ٜدِٔ ،ٜوذك أـز ،ؾ٘ن ً
ـال مْٓام ظٌٚدة،
وافًٌٚدة ٓ ُقن إٓ هلل وحده ،ؾّـ سؾٓ ٚفٌر اهلل ؾٓق مؼك ،ؿٚل اهلل ًٚػ :ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ [إًٕٚم ،]261:وؿٚل اهلل ًٚػ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ [افُقثر ..]1:إػ ؽر دذا مـ أيٚت افداف ٜظذ أن افً قد وافذبح ظٌٚدة،
وأن سؾٓام فٌر اهلل ذك أـز.
ٓ صننؽ أن ؿهنند اإلًٕننٚن إػ ادَننٚبر فًِ ن قد ظِٔٓنن ٚأو افننذبح ظْنندد ٚإٕ نام دننق
إلظيٚمٓ ٚوإ الهل ٚبٚفًن قد وافَنرابغ افتنل نذبح أو ْحنر ظْندد ،ٚوروى مًنِؿ يف
حدي ٞضقيؾ يف بٚب حتريؿ افذبح فٌر اهلل ًٚػ وفًـ ؾٚظِنف ،ظنـ ظنع بنـ أ ضٚفنٛ
ؿٚل ؾٔف« :حدثْل رشقل اهلل ^ بٖربع ـِامت :فًـ اهلل مـ ذبح فٌر اهلل ،فًـ اهلل
مـ فًـ وافديف ،فًـ اهلل منـ آوى حمند ًث ،ٚفًنـ اهلل منـ ؽنر مْنٚر إرضش ،وروى أبنق
داود يف شْْف مـ ضريؼ ثٚب ٝبـ افوحٚك

ؿٚلٕ« :ذر ر ؾ أن يْحنر ً
إبنال بٌقإن،ٜ
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ؾًٖل رشقل اهلل ^ ،ؾَٚل :دؾ ـٚن ؾٔٓ ٚوثـ مـ أوثٚن ا ٚدِٔ ٜيًٌد؟ ؿٚفقا .ٓ :ؿٚل:
ؾٓؾ ـٚن ؾٔٓ ٚظٔد مـ أظٔٚددؿ؟ ؿٚفقا .ٓ :ؾَنٚل رشنقل اهلل ^ :أوف بْنذرك :ؾٕ٘نف ٓ
وؾٚء فْذر يف مًهٔ ٜاهلل ،وٓ يف م ٓ ٚيِّؽ ابـ آدمش.
ؾدل م ٚذـر ظذ فًـ مـ ذبح فٌر اهلل ،ويف حتريؿ افذبح يف مُٚن ُيًيؿ ؾٔف ؽر اهلل
مـ وثـ أو ؿز ،أو مُٚن ؾٔف ا تامع ٕدؾ ا ٚدِٔ ٜاظتٚدوه وإن ؿهد بذفؽ و ف اهلل.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)295 - 291/2
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هتفزٙقةبنيةًقةذبحةهغرية ةًٗقةذبحةهألكى:ة

أيو:ٚ
 -52وشاًِ ٝ

يؼقم ^« :فعـ اهلل مـ ذب؟ فغر اهلل"ما هق ادؼصقد مـ ذفيؽ ،وكحيـ يف اجلـيقب
إذا ذب؟ صخص فضقػ أو ألهؾ بقتف يؼقم :باشؿ اهلل وظذ مؾة رشقفف اهلل ،صدؿة فقجف
اهلل ،افؾفؿ اجعؾ ثقاهبا يل وألهؾ بقتل؟
ؾلجابت بام يع:
ادَهقد مـ احلدي ٞحتريؿ افذبح دـ مٚت مـ إٌٕٔنٚء وإوفٔنٚء :ر نٚء بنرـتٓؿ،
وافذبح فِ ـ :إروٚء هلؿ ،ور ٚء ؿوٚئٓؿ فِحٚ ٚت ،أو دؾ ًً ٚفؼدؿ :ؾ٘ن دنذا ذك
أـز يًتحؼ ؾٚظِف فًْ ٜاهلل وؽوٌف.
أم ٚافذبح فِؤقف إـرا ًم ٚهلؿ أو فألدؾ قشً ٜظِنٔٓؿ ،وافنذبح َر ًبن ٚإػ اهلل منـ
أ ؾ أن جتًؾ صدؿ ٜظذ إمقات ير ك ثقاهب ٚمـ اهلل فِحل وادٔ ،ٝؾٓنذا نٚئز ،بنؾ
دق إحًٚن ير ك ثقابف مـ اهلل ،ودُذا افوحٚي ٚيقم افْحر ظـ إمقات وإحٔٚء.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)296 - 291/2
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سلٍة هذبحةٗ ز ٝ١ة هلزآْةعِ ة ألفزس:ٞة
أيو:ٚ
 -51وشاًِ ٝ
هـاك أرضحة فخوفقاء تذب؟ ؾقفا ـؾ شـة يف ظاصقراء أـثر مـ ( )45ؽيـؿ وؽـؿية
تؼري ًا ،وأـثير ميـ ( )15أبؼيار تؼري ًيا ،جيتؿيع ؾقفيا بعيض ادسيؾؿغ ادخيرؾغ يؼيرؤون
افؼرآن باشيؿ افيدظاء فخميقات ،ثيؿ ييلـؾقن هيذه افيذبائ؟ ،ادطؾيقب ميـ شيامحتؽؿ أن
تػتقكا يف هذه ادشؽؾة مع افدفقؾ.
ؾلجابت بام يع:
ً
أوال :م ٚذـرت مـ ذبح افذبٚئح ظْد أضح ٜإوفٔٚء ذك ،وؾٚظِف مًِنقنٕٕ :نف
ذبح فٌر اهلل ،وؿد ثٌ ٝظـ افٌْل ^ إٔف ؿٚل« :فًـ اهلل مـ ذبح فٌر اهللش ،وظذ دذا ٓ
جيقز إـؾ مـ افٌْؿ وإبَٚر افتل ذبح ٝظْد ؿٌقر إوفٔٚء.
ثاك ًقا :ؿراءة افَرآن ظذ إمنقات بدظن ٜحمدثن ،ٜوؿند ثٌن ٝأن افٌْنل ^ ؿنٚل« :منـ
أحدث يف أمرٕ ٚدذا م ٚفٔس مْف ؾٓق ردش متٍؼ ظذ صحتف .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)298 - 291/2
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سلٍة هذبحةًّةأدىةدف ة ملزض:ة
أيو :ٚزوجتل مريضة بؿرض يؼام فف :افزار ،وهق كقع مـ افرصيع،
 -51وشاًِ ٝ
صخصيا أو صيادؿقه
وهق كتقجة مصادؿتـا ألكاس مقجقد فد ؿ هذا ادرض ،وإذا أح يقا
ً
أظطقه معفؿ ،ؾنذا أتاها ؾال تشػك حتك تؼقم إحدى همالء افصديؼات بعالجف.
وافسمام هق :أن زوجتل تريدين أن أذب؟ هلا خرو ًؾيا هلل تعياػ ميـ هيذا اديرض ،وال
أظؾؿ هؾ هق هلل تعاػ أم هلذا افشخص ،وهل إحدى افصيديؼات ،ؾرؾضيت ذفيؽ ،وؿيد
رهـت بعض حؾقفا حتك تؼقم بعؿؾقة افيذب؟ ،ؾفيؾ هيذا جيائز أم مياذا ظيع أن أظؿؾيف؟
خرا.
أؾقدوكا جزاـؿ اهلل ً
ؾلجابت بام يع :افذبح فٌر اهلل ًٚػ ذك أـز ،وؿد فًـ افٌْل ^ منـ ذبنح فٌنر
اهلل ،ؾال جينقز فنؽ افنذبح ادنذـقر :فًنالج منرض زو تنؽ ،وافًنالج ادؼنوع يُنقن
بٕٚدوي ٜادٌٚح ،ٜوافرؿٔ ٜافؼظٔ ،ٜوؿراءة افَرآن ،وإدظٔ ٜادؼوظ.ٜ
وظِٔننؽ مْٚصننح ٜزو تننؽ ،ودظق نن ٚإػ ننرك افننذبح فٌننر اهلل ،وأن ًننِؽ يف
ظال ٓ ٚمـ مروٓ ٚم ٚدق مؼوع ،ين اهلل هل ٚافنٍٚء واهلداي.ٜ
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)101- 105/2
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هزدةعوٟةعبٔٞةأْة هزص٘يةكقْةٙذبحةعّةخ جي:ٞة
أيو:ٚ
 -55وشاًِ ٝ
يؼقم بعض افـاس بلن رشقم اهلل ^ ـان يذب؟ ،ويتصيدحل ظيـ خدجيية ،وجعؾيقه
حجة فؾذب؟ ظذ األرضحة ،ويؼقفقن :بلكـا كتصدحل ظؾقفؿ ؾفؾ جيقز؟
ؾلجابت بام يع:
فٔس ظّؾ افٌْل ^ مرؾ افًّؾ ادذـقر يف افًٗالٕٕ :نف مل ينذبح ظنذ إضحن،ٜ
وٓ زـً ٚبٚفهٚحلغ ،إٕام ذبحَٓ ٚر ًب ٚإػ اهلل ،ووزظٓ ٚيف صدائؼ خدجينٜ

ن صنِٜ

وصدؿ.ٜ
أم ٚادٌتدظ ٜؾٔذبحقن ظذ افٌَقر َر ًب ٚإػ مـ ؿز ؾٔٓ :ٚر نٚء افزـن ٜمنـ صنٚحٛ
افييح ،ودذا ذك وفق هدؿقا بِحؿ افذبٔح.ٜ
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)101- 106/2
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سلٍة هذبق٢حة هِقجتٞةعّة هتشلٍٚةيفة رتؾً٘قت:ة
أيو:ٚ
 -51وشاًِ ٝ
يف حافة وؿقع خصام أو مشاجرة بيغ اثـيغ أو ثالثية أو أـثير ظيذ أي رء يؽيقن:
ؾيينن ـ ييار افؼرييية أو صييقخ افؼ قؾيية درضي فؾـظيير ؾييقام بييغ ادتخاصييؿغ ،وبعييد اشييتؽامم
جقاكال افؼضقة ومعرؾة محقر افـزاع وادخطئ مـ خالؾف :ؾنهنؿ يػرضيقن ظيذ صياحال
اخلطل األـز ذبقحتغ أو ثال ًثا أو أـثير يف بعيض األحقيان ،وظيذ اآلخير صياحال اخلطيل
األؿييؾ ذبقحيية واحييدة ،باإلضيياؾة إػ بعييض األصييقاء افتييل ؿييد دصييؾقن ظؾقفييا مييـ
ادتخاصؿغ ،ويؼقم ـؾ واحد مـفؿ بذب؟ افيذبائ؟ افتيل تقج يت ظؾقيف ،ودرضي أـؾفيا
اجلامظة وافعدوم افذيـ حؽؿقا يف افؼضقة ،وشيقاء ـيان ادتخاصيؿقن ؾؼيراء أو أؽـقياء،
ؾيالزم ال مـيياص هلييؿ مييـ هييذه األحؽييام ،وتسيؿك هييذه افعييادة :افزهيية أو افعتاميية ،ـييام
يؼقفقن ،وهؿ يف معظؿ افؼضايا ال يتصيؾقن بافيدوائر احلؽقمقية هـياك فػيض كزاظياهتؿ،
واألمر افذي ؿـل معرؾتف هق احلؽؿ يف مثؾ هذه افعادات مـ كاحقة اجليقاز ميـ ظدميف،
وهؾ ؾاظؾ مثؾ هذه األؾعام يدخؾ ت ؿقفف« :فعيـ اهلل ميـ ذبي؟ فغير اهلل"أم ال؟ ميع
افعؾؿ أكف يذب؟ ويسػؽ افدم يف رضا صخص أو أصخاص ،ويف رضيا رئيقس أو رؤشياء
افؼ قؾة؟ أرجق تقجقفل بذفؽ.
ؾلجابت بام يع:
افتحُٔؿ يف ا هقمٚت إلطٓٚر خىٖ ادخىب ،وإٓتهٚر فًِّتدي ظِٔف وإصالح
ذات افٌغ ،وافٍهؾ يف ادْٚزظٚت بٚحلؼ افذي ٚءت بف ذيً ٜاإلشالم حؼ مؼوع
بٚفُتٚب وافًْ ،ٜؿٚل اهلل ًٚػ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ
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ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

[احل

رات ،]9:وؿٚل :ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ [افًْٚء.]225:
أم ٚافنذبٚئح افتنل ينذبحٓ ٚافىرؾنٚن ادختهنامن ؿِِٔن ٜأو ـرنرة ظَن ٛإٓتٓنٚء منـ
صنُرا هلل ظنذ ا نالص منـ ا هنقمٜ
ا هقم ٜبٚفهِح ،ؾ٘ن ـ ٕٝٚز ًظ ٚنـ ذبحٓنٚ
ً
بًالم وظذ افر قع إػ م ٚـٚن ؿٌؾ مـ افهٍٚء واإلخٚء :ؾٓق حًـ ،رؽ ٛؾٔف افؼع،
وصِّف ظّقم ٕهقص احل ٞظذ ؾًنؾ ا نر وصنُر افنًْؿ ،وظّنؾ بنف افهنحٚب ٜمرنؾ
ـً ٛبنـ مٚفنؽ ،من ٚمل يتخنذ ذفنؽ ظنٚدة ،ويِتنزم بنف افتنزام افقا ٌنٚت ادٗؿتن ٜبٖوؿ ٚنٚ
وأشٌٚهب ،ٚأو يت ٚوز هب ٚاإلًٕٚن ضٚؿتف ادٚدي ،ٜوينؼ هب ٚظذ ًٍٕف ،وإٓ ـ ٕٝٚنْقظ.ٜ
وإن أفزم هب ٚمـ ؿٚم بٚفتحَٔؼ وافهِح ً
ـال مـ افىرؾغ إفزا ًمن ٓ ٚمْنٚص هلنؿ مْنف:
وظنٚرا ،وربنام ؾننؾ افهنِح،
بحٔ ٞإذا ختِػ مـ أفزم هب ٚظنـ ٍْٔنذدُ ٚظند ذفنؽ ظٔ ًٌنٚ
ً
وإتَض احلُؿ ،وظٚدت ا هقم ٜـام ـ ٕٝٚأو أصد :ؾٓذا ؼيع مل يٖذن بف اهلل ،افِٓنؿ
ًزينرا فًِّتندي أو ادخىنب ؾَنط بَندر من ٚار ٌُنف منـ آظتنداء أو
إٓ أن يُقن ذفؽ
ً
ا ىٖٖ :دي ًٌ ٚفف و ىٔٔ ًٌٚ ٚضر ادًتدى ظِٔٓؿ ،ؾٔ قز ظذ ؿقل مـ جينقز افتًزينر بٚدنٚل
مـ افٍَٓٚء ،ويقوع مٚل افتًزير حٔ ٞيرى احلُامن ذ ًظ ٚيف بٔ ٝادٚل ،أو يف و ف مـ
و قه افز وادًروف ،دون افتزام ذبحٓ ٚفِحُّغ ومـ حي وِس افهِح.
وفٔس حُؿ دذه افذبٚئح حُنؿ افَنرابغ افتنل نذبح فٌنر اهلل منـ إصنْٚم وظْند
مَٚبر افهٚحلغ ،أو ذبح فِ ـ َر ًب ٚإفٔٓؿ ،أو ر ٚء ؿوٚء ح ٜ ٚأو دؾع ض أو ِٛ
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ٍٕع ،وإٕام دل يف حٚف ٜادْع مـ آبتداع يف افديـ ،وافًّؾ بتؼيع مل ينٖذن بنف اهلل ،ؾٓنل
إػ افدخقل يف مًْك ؿقفف ًٚػ :﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
﮽ [افتقبن ]12:ٜأؿرب مْٓ ٚإػ افدخقل يف مًْك حدي« :ٞفًـ اهلل مـ ذبح فٌنر اهللش،
ً
وزورا.
والٓ
وإن ـٚن ـؾ مـ افًِّغ
ً
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّةًِٚااااااااااا ا ة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)112 - 128/2
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فتاوى تعظيي غري اهلل سبحاٌْ

سلٍة هلٚقَةهو خىةٗتلبٚوٕ:ة
 -56شاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
ما حؽؿ افؼقام فؾداخؾ وتؼ قؾف؟
ؾلجابت بام يع:
ً
أوال :بٚفًٌْ ٜفِقؿقف فِنداخؾ ؾَند أ نٚب ظْنف صنٔخ اإلشنالم ابنـ ّٔٔن ٜإ ٚبنٜ
مٍهِ ٜمٌْٔ ٜظذ إدف ٜافؼظٔ :ٜرأيْ ٚذـرد ٚفقؾٚئٓ ٚبٚدَهقد.
ؿٚل

( :مل ُـ ظٚدة افًِػ ظذ ظٓد افٌْل ^ وخٍِٚئنف افراصنديـ أن يًتنٚدوا

افَٔٚم ـِام يروٕف

 ،ـام يًٍِنف ـرنر منـ افْنٚس ،بنؾ ؿنٚل إٔنس بنـ مٚفنؽ« :مل يُنـ

أح ٛإفٔٓؿ مـ افٌْل ^ ،وـٕٚقا إذا رأوه مل يَقمقا فف :د ٚيًِّقن منـ ـرادتنف
صخص ا
فذفؽ ،وفُـ ربام ؿنٚمقا فَِنٚدم منـ مٌٌٔنف َِ ًٔن ٚفنفش ،ـنام روي ظنـ افٌْنل ^ إٔنف ؿنٚم
فًُرم ،ٜوؿٚل فألٕهنٚر دن ٚؿندم شنًد بنـ مًنٚذ« :ؿقمنقا إػ شنٔدـؿش ،وـنٚن ؿند ؿندم
فٔحُؿ يف بْل ؿريي ٕ :ٜؿ ٕزفقا ظذ حُّف.
وافذي يٌٌْل فِْٚس أن يًتٚدوا ا ٌٚع افًِػ ظذ م ٚـٕٚقا ظِٔف ظذ ظٓد رشقل اهلل
^ :ؾ٘ ؿ خر افَرون ،وخر افُالم ـالم اهلل ،وخر اهلدي ددي حمّد ^ ،ؾال يًدل
أحد ظـ ددي خر افقرى وددي خر افَرون إػ م ٚدق دوٕف.
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ويٌٌْل فِّىنٚع أن ٓ يَنر ذفنؽ منع أصنحٚبف :بحٔن ٞإذا رأوه مل يَقمنقا فنف إٓ يف
افَِٚء ادًتٚد.
وأم ٚافَٔٚم دـ يَدم مـ شٍر وٕحق ذفؽ َِ ًٔ ٚفف ؾحًـ ،وإذا ـٚن مـ ظٚدة افْٚس
إـرام ا ٚئل بٚفَٔٚم ،وفق ركٓ :ظتَد أن ذفنؽ فنسك حَنف أو ؿهند خٍونف ،ومل يًِنؿ
افًننٚدة ادقاؾَنن ٜفًِننْ ،ٜؾٕٚصننِح أن يَننٚم فننفٕ :ن ذفننؽ أصننِح فننذات افٌننغ وإزافننٜ
افتٌٚؽض وافنحْٚء .وأم ٚمـ ظرف ظٚدة افَقم ادقاؾَ ٜفًِْ ٜؾِٔس يف رك ذفؽ إينذاء
فف ،وفٔس دذا افَٔٚم ادذـقر يف ؿقفف ^« :مـ هه أن يتّرؾ فف افر نٚل ؿًٔ ٚمن :ٚؾِٔتٌنقأ
مًَده مـ افْٚرش ،ؾ٘ن ذفؽ أن يَقمقا فف ودق ؿٚظد ،فٔس دق أن يَقمقا د ٔاف إذا ٚء،
وهلذا ؾرؿقا بغ أن يَٚل :ؿّ ٝإفٔف وؿّ ٝفف ،وافَٚئؿ فَِنٚدم شنٚواه يف افَٔنٚم بخنالف
افَٚئؿ فَِٚظد .وؿد ثٌ ٝيف صحٔح مًِؿ« :أن افٌْل ^ د ٚصذ هبؿ ؿٚظدً ا مـ مرونف،
بًونٚش،
وصِقا ؿًٔ ٚم ٚأمردؿ بٚفًَقد ،وؿنٚلً ٓ :يّنقين ـنام يًينؿ إظن ٚؿ بًونًٓ ٚ
وؿنند ننٚدؿ ظننـ افَٔننٚم يف افهننالة ودننق ؿٚظنند فنناال يتنننٌف بٕٚظنن ٚؿ افننذيـ يَقمننقن
فًيامئٓؿ ودؿ ؿًقد.
ومجٚع ذفؽ ـِف افذي يهنِح ،ا ٌنٚع ظنٚدات افًنِػ وأخالؿٓنؿ وآ تٓنٚد ظِٔنف
بحً ٛاإلمُٚن .ؾّـ مل يًتَد ذفنؽ ومل يًنرف إٔنف افًنٚدة ،وـنٚن يف نرك مًٚمِتنف بنام
اظتننٚد مننـ افْننٚس مننـ آحننسام مًٍنندة را حنن :ٜؾٕ٘ننف ينندؾع أظيننؿ افًٍننٚديـ بننٚفتزام
أدٕٚمه ،ٚـام جي ٛؾًؾ أظيؿ افهالحغ بتٍقي ٝأدٕٚمه )ٚإتٓك ـالم صٔخ اإلشالم.
إيوٚح ٚم ٚثٌ ٝيف افهحٔحغ يف ؿه ٜـً ٛبـ مٚفنؽ :دن ٚنٚب
ون ٚيزيد م ٚذـره
ً
اهلل ظِٔف وظذ صٚحٌٔف

مجٔ ًً ،ٚوؾٔف أن ـً ًٌ ٚد ٚدخؾ ادًن د ؿنٚم إفٔنف ضِحن ٜبنـ
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ظٌٔد اهلل هيرول ،ؾًِؿ ظِٔف ودْنٖه بٚفتقبن ،ٜومل يُْنر ذفنؽ افٌْنل ^ :ؾندل ذفنؽ ظنذ
قاز افَٔٚم دَٚبِ ٜافداخؾ ومهٚؾحتف وافًالم ظِٔف.
ومـ ذفؽ م ٚثٌ ٝظْف ^ «إٔف ـٚن إذا دخؾ ظذ ابْتف ؾٚضّ ٜؿٚم ٝإفٔنف ،وأخنذت
بٔده وأ ًِتف مُ ،ٚ ٚوإذا دخِ ٝظِٔف ؿٚم إفٔٓ ،ٚوأخذ بٔدد ٚوأ ًِٓ ٚمُٕٚفش حًنْف
افسمذي.
ثاك ًقا :وأم ٚافتٌَٔؾ ؾَد ورد ظـ افٌْل ^ م ٚيدل ظذ مؼوظٔتف ،ؾًـ ظٚئنٜ
ؿٚف« :ٝؿدم زيد بـ حٚرث ٜادديْ ٜورشقل اهلل ^ يف بٔتل ،ؾٖ ٚه ؾَرع افٌٚب ،ؾَنٚم إفٔنف
رشقل اهلل ^ ظري ًٕٚٚجير ثقبف ،واهلل م ٚرأيتف ظري ًٕٚٚؿٌِف وٓ بًده ،ؾٚظتَْف وؿٌِفش ،رواه
افسمذي وؿنٚل :حندي ٞحًنـ .ومًْنك (ظريًٕٚن )ٚأي :فنٔس ظِٔنف شنقى اإلزار ،ؾٓنذا
احلدي ٞيدل ظذ مؼوظٔ ٜؾًؾ ذفؽ مع افَٚدم.
وظننـ أ دريننرة

ؿننٚل« :ؿٌننؾ افٌْنل ^ احلًننـ بننـ ظننع ،ؾَننٚل إؿننرع بننـ

حٚبس :إن ص ظؼة مـ افقفد م ٚؿٌِن ٝمنْٓؿ أحندً ا ،ؾَنٚل افٌْنل ^ :منـ ٓ ينرحؿ ٓ
يرحؿش متٍؼ ظِٔف ،ؾٓذا احلدي ٞيدل ظذ مؼوظٔ ٜافتٌَٔنؾ إذا ـنٚن منـ بنٚب افننٍَٜ
وافرمح.ٜ
وأم ٚافتٌَٔؾ ظْد افَِٚء افًٚدي ؾَد ٚء م ٚيندل ظنذ ظندم مؼنوظٔتف ،بنؾ يُتٍنل
بٚدهٚؾح ،ٜؾًـ ؿتٚدة

ؿٚل« :ؿِٕٕ ٝس :أـٕٚن ٝادهنٚؾح ٜيف أصنحٚب رشنقل

اهلل ^؟ ؿٚلًٕ :ؿش ،رواه افٌخٚري.
وظـ إٔنس

ؿنٚل« :دن ٚنٚء أدنؾ افنّٔـ :ؿنٚل رشنقل اهلل ^ :ؿند نٚء أدنؾ

افّٔـ ،ودؿ أول مـ ٚء بٚدهٚؾحٜش ،رواه أبق داود ب٘شْٚد صحٔح.
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وظـ افزاء

ؿٚل :ؿٚل رشقل اهلل ^« :من ٚمنـ مًنِّغ يِتَٔنٚن ؾٔتهنٚؾحٚن

إٓ ؽٍر هلام ؿٌؾ أن يٍسؿٚش ،رواه أبق داود ،ورواه أمحد وافسمذي وصححف.
وظـ إٔس

ؿٚل« :ؿٚل ر ؾ :ي ٚرشقل اهلل! افر نؾ مْن ٚيَِنك أخنٚه وصنديَف

أيْحْل فف؟ ؿٚل .ٓ :ؿٚل :أؾِٔتزمف ويٌَِف؟ ؿٚل .ٓ :ؿٚل :ؾٖٔخذ بٔده ؾٔهنٚؾحف؟ ؿنٚل:
ًٕؿش ،رواه افسمذي وؿٚل :حدي ٞحًـ ،ـذا ؿٚل ،وإشْٚده ونًٔػٕ :ن ؾٔنف حْيِنٜ
افًدود ،ودق ؤًػ ظْد أدؾ افًِؿ ،فُـ فًؾ افسمذي حًْف فق قد م ٚيننٓد فنف
يف إحٚدي ٞإخرى.
وروى أمحد وافًْٚئل وافسمذي وؽنردؿ بٖشنٕٔٚد صنحٔح ،ٜوصنححف افسمنذي
ظـ صٍقان بـ ظًٚل «أن هيقديغ شٖٓ افٌْل ^ ظـ ًنع آينٚت بْٔنٚت ،ؾِنام أ نٚهبام
ظـ شٗاهلام ؿٌال يديف ور ِٔف .وؿٕ :ٓٚنٓد إٔؽ ٌٕل"احلدي.ٞ
وروى افىزاين بًْد ٔد ظـ إٔس

ؿٚل« :ـٚن أصحٚب افٌْل ^ إذا الؿقا

هٚؾحقا ،وإذا ؿدمقا مـ شٍر ًَٕٚقاش ذـره افًالم ٜابـ مٍِح يف «أداب افؼظٜٔش.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة

عباا ة هاشٙااشةبااّةعباا ة ةبااّةبااقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)111 - 118/2
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

سلٍة الحنِق١ةًّةأدىة هضالَ:ة
أيو:ٚ
 -51وشاًِ ٝ
تعظقام ،أو خيؾع كعؾقف ويـحـيل
هؾ مـ اإلشالم إذا ش َّؾؿ أحد ظذ أخقف أن يـحـل فف
ً
تعظقام :ألن هذا ـؾف مـ ظادة آبائـا ،وفذفؽ أرجق مـؽؿ بقاكًا صاؾ ًقا مـ ؾضؾؽؿ؟
فف
ً
ؾلجابت بام يع:
ٓ جيقز إٓحْٚء ظْد افًالم وٓ خِع افًِْغ فف.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)111/2
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

سلٍةسينة هزأظةعِ ة هتشٞٚةيفةهابٞة هلقر ت:ٕٚة
أيو:ٚ
 -58وشاًِ ٝ
اكخرضـا يف كادي مـ كقادي افؽاراتقف بلمريؽا ،وؿيام اديدرب :أكيف جييال أن تـحـيل
ظـدما يـحـل فؽ هق ،ؾرؾضـا ،وذحـيا فيف ذفيؽ يف ديــيا ؾقاؾيؼ ،وفؽيـ ؿيام :ظيذ أن
كحـل ؾؼط افرأس ،ألكف هق ي دؤك باالكحـاء ؾال بد أن ترد قتيف ،ؾيام رأي ؾضيقؾتؽؿ يف
ذفؽ؟
ؾلجابت بام يع:
ٓ جيقز إٓحْٚء حتٔ ٜفًِِّؿ وٓ فُِٚؾر ٓ ،ب ٚزء إظذ مـ افٌدن وٓ بٚفرأس:
ٕن إٓحْٚء حتٔ ٜظٌٚدة ،وافًٌٚدة ٓ ُقن إٓ هلل وحده.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)115 - 111/2

94

فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

سلٍة ه٘ ٘فةهوتشٞٚةيفة جملقهطةٗ مل رظ:ة

أيو:ٚ
 -59وشاًِ ٝ

يروى أن افرشقم ^ خيرج ذات ييقم ظيذ مجاظية ميـ أصيحابف يتقـيل ظيذ ظصيا،
بعضاش.
ؾؼامقا فف ،ؾؼام هلؿ« :ال تؼقمقا ـام تؼقم األظاجؿ يعظؿ بعضفؿ ً
(أ) ما حؽؿ اإلشالم يف وؿقا افطؾ ة ددرشيقفؿ أثـياء دخيقهلؿ افػصيقم ،هيؾ هيق
جائز أم ال؟
(ب) هؾ وؿقا افـاس بعضفؿ ف عض يف ادجافس حيغ افتحقية وادصياؾحة مـفيل
ظـف؟
ؾلجابت بام يع :خر اهلدي ددي حمّد ^ ،وذ إمنقر حمندث ،ٚ ٚوخنر افَنرون
افَرن افذي ؾٔف افرشقل ^ وافَرون ادٍوِ ٜبًده ،ـام ثٌ ٝذفؽ ظْف ^ ،وـٚن دديف
^ مع أصحٚبف يف دذا ادَٚم إٔف إذا ٚء إفٔٓؿ ٓ يَقمنقن فنف :دن ٚيًِّنقن منـ ـرادٔتنف
فذفؽ ،ؾال يٌٌْل هلذا اددرس أن يٖمر ضٌِتف بٖن يَقمقا فف ،وٓ يٌٌْل هلؿ أن يّترِقا إذا
أمردؿ ،ؾٕ٘ف ٓ ضٚظ ٜدخِقإل يف مًهٔ ٜا ٚفؼ.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)111 - 115/2
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

فتاوى الزقى والتىائي
ة

سلٍة هز ٟةٗ هتٌق:ٍ٢ة

 -10شاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء :ما هق حؽؿ افرؿك وافتامئؿ؟
ؾلجابت بام يع :افرؿٔ ٜمؼوظ ٜإذا ـ ٕٝٚبٚفَرآن أو بٖشامء اهلل احلًنْك وبٕٚدظٔنٜ

ادؼوظ ٜوم ٚيف مًْٚد ،ٚمع اظتَٚد أ  ٚأشٌٚب ،وأن مٚفؽ افير وافٍْنع وافننٍٚء دنق
اهلل شٌحٕٚف :فَقل افٌْل ^ ٓ« :بٖس بٚفرؿك م ٚمل ُـ ذـًٚش ،وؿند رؿنك ورؿنل ظِٔنف
ظِٔف افهالة وافًالم.
أم ٚافرؿك ادْٓل ظْٓ ٚؾٓل افرؿك ادخٚفٍ ٜد ٚذـرٕ ،ٚـام سح بذفؽ أدؾ افًِؿ.
أمًِٔ ٚؼ افتامئؿ ؾال جيقز شقاء ـ ٕٝٚمـ افَنرآن أو منـ ؽنره :فًّنقم إحٚدينٞ
افقاردة يف ذفؽ .وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2افرؿك :دل افتل ًّك افًزائؿ.
( )2افتامئؿ :دل م ٚيًِؼ ظذ ادريض أو افهحٔح ،شقاء مـ افَرآن أو ؽره فالشتنٍٚء أو ٓ َٚء افًغ ،أو مٚ
يًِؼ ظذ احلٔقإٚت.
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)151 - 150/2
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

سلٍةكتقبٞةآٙقتة زآُٞٚةثٍةٗفأقةيفةًق١ةٗعزبٔقةهوز :ٞٚة
أيو:ٚ
 -12وشاًِ ٝ
إذا ضؾال رجؾ بف أمل رؿك ،وـتال فف بعض آييات ؿرآكقية ،وؿيام افراؿيل :ضيعفا يف
ماء واذهبا ،ؾفؾ جيقز أم ال؟
ؾلجابت بام يع:
شٌؼ أن صدر مـ دار اإلؾتٚء قاب ظـ شٗال نٚثؾ هلذا افًٗال دذا ٕهف:
ـتٚب ٜرء مـ افَرآن يف نٚم أو ورؿن ٜوؽًنِف وذبنف جينقز :فًّنقم ؿقفنف ًنٚػ:
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ [اإلهاء ،]81:ؾننٚفَرآن صننٍٚء فَِِننقب
وإبنندان ،ودنن ٚرواه احلننٚـؿ يف «ادًننتدرك"وابننـ م ٚننف يف «افًننْـش ظننـ ابننـ مًننًقد
 :أن افٌْل ^ ؿٚل« :ظُِٔؿ بٚفنٍٚءيـ :افًًؾ وافَرآنش ،وم ٚرواه ابـ م ٚف ظـ
ظـ افٌْنل ^ إٔنف ؿنٚل« :خنر افندواء افَنرآنش ،وروى ابنـ افًنْل ظنـ ابنـ

ظع
ظٌٚس

« :إذا ظن ظذ ادرأة وٓد  ٚخذ إٕٚء ٕئ ًٍ ٚؾٚـت ٛظِٔنف :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ [إحَننننٚف ]11:أينننن ،ٜو ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ [افْٚزظننننٚت ]56:أينننن ،ٜو
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ [يقشننػ ]222:أينن ،ٜثننؿ يًٌننِف ،و ًننَك
ادرأة مْف ،و ْوح ظذ بىْٓ ٚويف و ٓٓٚش.
وؿٚل ابـ افَٔؿ يف «زاد ادًٚد"(( :)182/1ؿٚل ا الل :حدثْل ظٌند اهلل بنـ أمحند
ؿٚل :رأين ٝأ يُتن ٛفِّنرأة إذا ظنن ظِٔٓن ٚوٓد ن ٚيف نٚم أبنٔض أو رء ٕئنػ:
يُت ٛحدي ٞابـ ظٌٚس

 ٓ« :إفف إٓ اهلل احلِٔؿ افُريؿ ،شٌحٚن اهلل رب افًنرش
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

افًيننٔؿش ،ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

[افٍٚحتنن]1:ٜ

ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁﰂ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ [افْٚزظنننننننٚت ]56:ؿنننننننٚل
ا الل :إٌٖٕٔ ٚأبق بُر ادروذي أن أب ٚظٌد اهلل ٚءه ر نؾ ؾَنٚل :ين ٚأبن ٚظٌند اهلل! ُتنٛ
ٓمرأة ظنت ظِٔٓ ٚوٓد  ٚمْذ يقمغ ،ؾَٚل :ؿنؾ فنف :جينلء ب نٚم واشنع وزظٍنران،
ورأيتف يُت ٛفٌر واحد).
أيو( :ٚورأى مجٚظ ٜمـ افًِػ أن يُت ٛفف أيٚت مـ افَرآن ثنؿ
وؿٚل ابـ افَٔؿ ً
يؼهب ،ٚؿٚل وٚدد ٓ :بٖس أن يُت ٛافَرآن ويًٌِف ،ويًنَٔف ادنريض ،ومرِنف ظنـ أ
ؿالب .)ٜإتٓك ـالم ابـ افَٔؿ.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّةًِٚااااااااااا ا ة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)151 - 150/2
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

ًغزٗعٞٚة هز ٞٚةبقهلزآْةٗسزًٞة هذٓقبةإىلة هلٔقْ:ة
أيو:ٚ
 -11وشاًِ ٝ
أؾقد شامحتؽؿ أكـل تزوجت بػتاة يتقؿة األم ؽر متعؾؿة ،وذفؽ يف ظقيد افػطير ميـ
ظييام (1453هييي) ،ويف بداييية صييفر ذي احلجيية أصيياهبا مييرض كػز ي ظ ييارة ظييـ بؽيياء
وكحقال ،ويرتػع أحقاكا إػ ساخ وظقيؾ .ؾلخذها وافدها إػ مـزفف ،وأحرض هلا ـاهـًيا
دعاجلتفا ،ؾعاجلفا بافيدخائـ ادـتـية ،وأمير بح سيفا ضيقام صيفر محيرم يف ؽرؾية مظؾؿية،
ويسؿقن هذا افعالج :احلج ة ،وؿد حدث هذا دون أخيذ ميقاؾؼتل ،ؾشيػقت وبؼقيت يف
بقت أهؾفا صفري :صػر وربقع األوم ،ؾعادت إػ مـزيل يف بداية صفر ربقع افثاين ،ؾعياد
إفقفا ادرض كػسف .واآلن أؿقم بؿعاجلتفا ظـيد ض قيال أخصيائل كػزي يعاجلفيا بيافؼرآن
واألدظقة ادلثقرة باإلضاؾة إػ افعالجات األخرى ،وفؽـ أهؾفا ؽر مؼتـعغ ،ويرييدون
ظالجفا فدى أحد افؽفـة .وؿد مـعـل أهؾفا مـ ؿراءة افؼرآن ظؾقفا إذا أصيابتفا افـقبية:
ألن افؽاهـ أخزهؿ بلكـل أكا افس ال يف زيادة مرضفا :ألكـل ؿرأت ظؾقفا ادعقذتغ وآية
افؽرد .ؾام هق ادقؿػ افذي جيال أن أختذه إذا ظرضفا وافدها ظذ ـاهـ آخير؟ أرجيق
مساظدش بافرد يف أرسع وؿت.
ؾلجابت بام يع :أحًْ ٝبًال ٓ ٚبَراءة افَنرآن ظِٔٓن ،ٚورؿٔتٓن ٚبٕٚدظٔن ٜافٌْقينٜ
ادٖثقرة ،فُـ حيرم خِقة إ ٌْل افذي يرؿٔٓ ٚهبن ،ٚوحينرم ظِٔٓن ٚأن ُننػ صنٔ ًا ٚمنـ
ظقر  ٚأمٚمف ،أو يوع يده ظِٔٓ ،ٚوفق قفٔن ٝظال ٓن ٚبنذفؽ ،أو نقٓه أحند حمٚرمٓنٚ
أيو ٚبٚدًتننٍك وٕحنقه ظْند دـتنقر إمنراض افًٍْنٜٔ
ـٚن أحقط ،وٕرى أن ًً ٚٓ ٚ
ؾٕ٘ف متخهص يف ظالج دذا ادرض.
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أم ٚظروٓ ٚظذ افُٓٚن وافذدٚب هب ٚإفٔٓؿ فًِالج ؾّّْقع :فَقل افٌْل ^« :مـ
أ نك ظرا ًؾنن ٚؾًننٖفف ظننـ رء مل ٌَننؾ فننف صننالة أربًننغ فِٔننٜش ،رواه مًننِؿ يف صننحٔحف،
وفَقفف ^« :مـ أ ك ـٚدًْ ٚوصدؿف بام يَقل ؾَد ـٍر بام إٔزل ظذ حمّدش.^ ،
وؾؼ اهلل ا ّٔع ٓ ٌٚع احلؼ وافتًّؽ بف و رك ادخٚفٍ.ٜ
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)115 - 111/2
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كٚفٞٚةعالزةًّةًضَّٕة دتّ:ة
أيو:ٚ
 -11وشاًِ ٝ
ما افعالج افؼظل فؾذي مسف اجلـل؟
ؾلجابت بام يع:
يرؿك بَراءة افَنرآن ،ومن ٚصنح منـ إذـنٚر ظنـ افٌْنل ^ ،واؿنرأ ـتنٚب «افُِنؿ
افىٔٛش ٓبـ ّٔٔ ،ٜوـتٚب «إذـٚر"فِْقوي ،وـتنٚب «افقابنؾ افهنٔٛش ٓبنـ افَنٔؿ
جتد ؾٔٓ ٚم ٚرؿل بف ًٍٕؽ.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)160/2
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سلٚلٞة هانيةٗكٚفٞٚةعالدٔق:ة
أيو:ٚ
 -15وشاًِ ٝ
ما حؼقؼة افعغ -افـضؾ -ؿام تعاػ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ [افػؾيؼ]5:؟
وهؾ حديث افرشقم ^ صحق؟ ،وافذي ما معـاه ؿقفف« :ثؾث ما يف افؼ قر مـ افعغش،
وإذا صؽ اإلكسان يف حسد أحدهؿ ؾامذا جييال ظيذ ادسيؾؿ ؾعؾيف وؿقفيف؟ وهيؾ يف أخيذ
ؽسام افـاضؾ فؾؿـضقم ما يشػل ،وهؾ يؼبف أو يغتسؾ بف؟
ؾلجابت بام يع:
افًغ مٖخقذة مـ ظٚن يًغ إذا أصٚبف بًْٔف ،وأصِٓ ٚمـ إظ ٚب افًنٚئـ بٚفقنء،
ثؿ تًٌف ـٍٔٔ ُِ ٜ
ًٍٕ ِف ا ٌٔر ،ٜثؿ ًتًغ ظذ ٍْٔذ شّٓ ٚبْيرد ٚإػ ادًغ .وؿند أمنر اهلل
ٌٕٔف حمّندً ا ^ بٓٚشنتًٚذة منـ احلٚشند ؾَنٚل ًنٚػ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
[افٍِؼ ،]1:ؾُؾ ظٚئـ حٚشد ،وفٔس ـؾ حٚشد ظٚئًْ ،ٚؾِام ـٚن احلٚشند أظنؿ منـ افًنٚئـ
ـ ٕٝٚآشتًٚذة مْف اشتًٚذة مـ افًٚئـ ،ودل شٓٚم ختنرج منـ ٍٕنس احلٚشند وافًنٚئـ
ٕحق ادحًقد وادًغ ،هٌٔف ٚرة ،وختىاف ٚرة ،ؾن٘ن صنٚدؾتف مُننق ًؾ ٓ ٚوؿٚين ٜظِٔنف:
حذرا صنٚـل افًنالح ٓ مٍْنذ ؾٔنف فًِنٓٚم :مل نٗثر ؾٔنف ،وربنام
أثرت ؾٔف ،وإن صٚدؾتف ً
ردت افًٓٚم ظذ صٚحٌٓ( ٚمـ زاد ادًٚد بتكف).
وؿد ثٌت ٝإحٚدي ٞظـ افٌْل ^ يف اإلصٚب ٜبٚفًغ ،ؾّـ ذفؽ م ٚيف افهحٔحغ
ظـ ظٚئنٜ

ؿٚف« :ٝـٚن رشنقل اهلل ^ ينٖمرين أن أشنسؿل منـ افًنغش ،وأخنرج

مًِؿ وأمحد وافسمذي وصححف ظنـ ابنـ ظٌنٚس

 ،ظنـ افٌْنل ^ ؿنٚل« :افًنغ

حننؼ ،وفننق ـننٚن رء شننٚبؼ افَنندر فًننٌَتف افًننغ ،وإذا اشتًٌننِتؿ ؾٚؽًننِقاش ،وأخننرج
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اإلمٚم أمحد وافسمذي وصححف ،ظـ أشامء بْ ٝظّٔس أ  ٚؿٚفن« :ٝين ٚرشنقل اهلل! إن
بْل ًٍر هٌٔٓؿ افًغ ،أؾًْسؿل هلؿ؟ ؿٚلًٕ :ؿ ،ؾِق ـٚن رء شنٚبؼ افَندر فًنٌَتف
افًغش .وروى أبق داود ظـ ظٚئنٜ

ؿٚف« :ٝـٚن ينٗمر افًنٚئـ ؾٔتقونٖ ثنؿ يًٌنؾ

مْف ادًغش .وأخرج اإلمٚم أمحد ومٚفؽ وافًْٚئل وابـ حٌٚن وصنححف ظنـ شنٓؾ بنـ
حْٔػ« :أن افٌْل ^ خرج وشنٚر مًنف ٕحنق مُن ،ٜحتنك إذا ـنٕٚقا ِ
بننً ٛا نرار منـ
ا حٍ ٜاؽتًؾ شٓؾ بـ حْٔػ ،وـٚن ر ًال أبنٔض حًنـ ا ًنؿ وا ِند ،ؾْينر إفٔنف
ظٚمر بـ ربًٔ ٜأحد بْل ظدي بـ ـً ٛودق يٌتًؾ ،ؾَٚل :من ٚرأين ٝـنٚفٔقم وٓ ِند
وٌٖة ،ؾٌِط ٌ
شٓؾ ،ؾٖو رشقل اهلل ^ ،ؾَٔؾ :ي ٚرشنقل اهلل! دنؾ فنؽ يف شنٓؾ واهلل منٚ
يرؾع رأشف! ؿٚل :دؾ تّٓقن ؾٔف مـ أحد؟ ؿٚفقإ :ير إفٔف ظٚمر بـ ربًٔ .ٜؾدظ ٚرشقل
ظٚمرا ،ؾتٌٔظ ظِٔف ،وؿٚل :ظالم يَتؾ أحدـؿ أخٚه؟! دال إذا رأي ٝم ٚيً ٌنؽ
اهلل ^ ً
برـ .ٝثؿ ؿٚل فف :اؽتًؾ فف .ؾًٌنؾ و ٓنف ويدينف ومرؾَٔنف ورـٌتٔنف وأضنراف ر ِٔنف
وداخِ ٜإزاره يف ؿدح ،ثؿ صن ٛذفنؽ ادنٚء ظِٔنف :يهنٌف ر نؾ ظنذ رأشنف وطٓنره منـ
خٍِف ،ثؿ يٍُٖ افَدح وراءه ،ؾًٍؾ بف ذفؽ ،ؾراح شٓؾ مع افْٚس فٔس بف بٖسش.
ؾّٓ ٚقر مـ افًِامء ظذ إثٌٚت اإلصٚب ٜبٚفًغ :فألحٚدي ٞادذـقرة وؽرد ،ٚودنٚ
دق منٚدد وواؿع.
وأم ٚاحلدي ٞافذي ذـر ف «ثِ ٞم ٚيف افٌَقر مـ افًنغش ؾنال ًِٕنؿ صنحتف ،وفُنـ
ذـر صٚحٕٔ« ٛؾ إوضٚر"أن افٌزار أخرج بًْد حًـ ظـ ٚبر

ظـ افٌْنل ^

ؿٚل« :أـرر مـ يّقت مـ أمتل بًد ؿوٚء اهلل وؿدره بٍٕٕٚس"يًْل :بٚفًغ.
وجي ٛظنذ ادًنِؿ أن حيهنـ ًٍٕنف منـ افننٔٚضغ منـ منردة ا نـ واإلٕنس بَنقة

113

فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

اإليامن بٚهلل واظتامده و قـِنف ظِٔنف ،و انف وضاظتنف إفٔنف ،وافتًنقذات افٌْقين ،ٜوـرنرة
ؿننراءة ادًننقذ غ وشننقرة اإلخننالص وؾٚحتنن ٜافُتننٚب وآينن ٜافُننرد ،ومننـ افتًننقذات:
«أظقذ بُِنامت اهلل افتٚمنٚت منـ ذ من ٚخِنؼ"و «أظنقذ بُِنامت اهلل افتٚمن ٜمنـ ؽونٌف
وظَٚبننف ،ومننـ ذ ظٌننٚده ،ومننـ مهننزات افنننٔٚضغ وأن حييننونش ،وؿقفننف ًننٚػ:
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

[افتقبننننننن]219:ٜ

وٕحننق ذفننؽ مننـ إدظٔنن ٜافؼننظٔ ،ٜودننذا دننق مًْننك ـننالم ابننـ افَننٔؿ ادننذـقر يف أول
ا قاب.
وإذا ظِؿ أن إًٕ ًٕٚٚأصٚبف بًْٔف ،أو صؽ يف إصٚبتف بًغ أحد :ؾٕ٘ف ينٗمر افًنٚئـ أن
يٌتًؾ ٕخٔف ،ؾٔحي فف إٕٚء بف مٚء ،ؾٔدخؾ ـٍف ؾٔف ،ؾٔتّوّض ثؿ يّ ف يف افَندح،
ويًٌؾ و ٓف يف افَدح ،ثؿ يدخؾ يده افٔنى ؾٔه ٛظذ رـٌتف افّْٔك يف افَدح ،ثنؿ
يدخؾ يده افّْٔك ؾٔهن ٛظنذ رـٌتنف افٔننى ،ثنؿ يًٌنؾ إزاره ،ثنؿ يهن ٛظنذ رأس
افذي هٌٔف افًغ مـ خٍِف صٌ ٜواحدة :ؾٔزأ ب٘ذن اهلل.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)115 - 112/2
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سلٍةعالزة هانيةبقهتبدزةبقهغبةأٗة ألعغقبةأٗة ألٗر ق:ة
أيو:ٚ
 -11وشاًِ ٝ
هؾ جيقز افت خر بافشال أو األظشاب أو األوراحل وذفؽ مـ إصابة بافعغ؟
ؾلجابت بام يع:
ٓ جيقز ظالج اإلصٚب ٜبٚفًغ بام ذـر ٚ ٕ :فًٔ ٝمـ إشٌٚب افًٚدين ٜفًال ٓن،ٚ
وؿد يُقن ادَهقد هبذا افتٌخر اشسوٚء صنٔٚضغ ا نـ وآشنتً ٜٕٚهبنؿ ظنذ افننٍٚء،
وإٕام يًٚف ٟذفؽ بٚفرؿك افؼظٔ ٜوٕحقد ٚن ٚثٌ ٝيف إحٚدي ٞافهحٔح.ٜ
وبٚهلل افتقؾٔؼ وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)111/2
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كٚفٞٚة هتدوؿةًّةًطة دتّ:ة
أيو:ٚ
 -16وشاًِ ٝ
مـ افـاس مـ تؾ س هبؿ اجلـ ،ؾقؼام :ظؾقف أشقاد أو ظؾقف صقخ ،ويؽقن مـ اجلان،
ـاؾرا أو كرصاين  ،ؾقلمر ادتؾ س بلصقاء خمافػة فؾؼع مثيؾ ظيدم افصيالة أو
وؿد يؽقن ً
افذهاب فؾؽـقسة ،أو بعؿؾ أصقاء ال يطقؼفا ،وإن مل يػعؾ ؾنهنؿ يعذبقه .ما هل افطريؼية
افؼظقة فؾتخؾص مـ همالء؟
ؾلجابت بام يع:
مس ا ـ اإلًٕٚن أمر واؿع ،وإذا أمر ا ْل مـ مًف بّحرم و ن ٛظنذ ادهنٚب
أن يتًّؽ بؼع اهلل ،وأن يًيص ا ْل يف أمره بًّهٔتف اهلل وإن آذاه ا ْنل ،وظِٔنف أن
يتًقذ بٚهلل مـ ذه ،وحيهـ ًٍٕف بَراءة افَرآن وبٚفتًقذات افؼظٔ ٜوبٕٚذـٚر افرٚبتنٜ
ظـ افٌْل ^ مْٓن :ٚافرؿٔن ٜبَنراءة شنقرة (افٍٚحتن ،)ٜومْٓن :ٚؿنراءة شنقرة (ؿنؾ دنق اهلل
أحد) ،وادًقذ غ ،ثؿ يٍْ ٞيف يديف ،ويًّح هبام و ٓف وم ٚاشتىٚع مـ بدٕف ،ثنؿ يَنرأ
دذه افًقر افرالث مرة ث ٜٕٔٚويٍْ ٞيف يديف ،ويًّح هبام و ٓف وم ٚاشتىٚع منـ بدٕنف،
ثؿ يَرؤد ٚمرة ثٚفر ،ٜويٍْ ٞيف يديف ،ويًّح هبام م ٚاشنتىٚع منـ بدٕنف ..إػ ؽنر ذفنؽ
مـ افرؿٔ ٜبًنقر افَنرآن وآي ٚنف وبٕٚذـنٚر افرٚبتن ،ٜمنع افِ نقء إػ اهلل يف ضِن ٛافننٍٚء
واحلٍظ مـ صٔٚضغ ا ـ واإلٕس.
وار ننع إػ ـتننٚب «افُِننؿ افىٔننٛش ٓبننـ ّٔٔنن ،ٜوـتننٚب «افقابننؾ افهننٔٛش ٓبننـ

( )2دُذا يف إصؾ ،وإصحٕ :كإ ًٔ.ٚ
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افَٔؿ ،و «إذـٚر"فِْقوي ،ؾٍٔٓ ٚبٔٚن ـرر مـ إٔقاع افرؿٔ.ٜ
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

ة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)185 - 181/2
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كٚفٞٚةعالزة هبٚتة ملضلْ٘ةًّة بىةدّ:ة
أيو:ٚ
 -11وشاًِ ٝ
أتاكا أحد اإلخقان ،وافذي يسؽـ يف اف ادية وهق يسلم ظـ شمام ها هق كصف:
يؼقم :إكف يسؽـ يف مـزم يف اف ادية ،وافذي ورثف مـ آبائف وأجداده افسافػغ ،واآلن
ويف هذه اددة األخرة وبافذات يف ( )2رمضان حدثت فف ؾقف ـارثة ،وافذي يؼقم ؾقفيا:
ؿام :بلين مـ هذه افؾقؾة وأكا أرمك باحلجارة مـ داخؾ ادـزم وميـ خارجيف ،وأكيف يطػيل
ظيع ادصي اح بييدون أن أرى مييـ يػعيؾ هييذا ،وتؽرسي أواين ويع ييث ى دون أن أرى مييـ
يػعؾ ى هذا ،ومؽثت ظذ ذفؽ مدة ( )4أييام وأكيا أظياين ميـ هيذه ادصيق ة ،ؾجئيت إػ
ظيع بؼيقهلؿ:
ظشرش فعؾفؿ يدفقين ظذ رء ،ؾلخزهتؿ هبذا اخلز ادػجع ،فؽـفؿ ردوا َّ
إن هـاك مـ هؿ أظداؤك هؿ يػعؾقن بؽ هذه افصـقعة افشـعاء ،وراحقا معل ،ؾؾام جياء
ظع
افؾقؾ وأطؾؿ صاهدوا افذي ؿؾت هلؿ ،وصدؿقين ظذ ما ؿؾت هلؿ .بعد هذا ـؾف أف؟ َّ
أهع باخلروج مـ هذا ادسؽـ وم ارحتف.
افسمام :ـقػ يؽقن تػسرـؿ هلذه افؽارثة وادصق ة .ثؿ ما ظالجفا؟ وما هق حؽؿ
افؼيعة يف ذفؽ؟
ؾلجابت بام يع:
ٍٕرا مـ صنٔٚضغ ا نـ اظتندوا ظِٔنؽ ،وظٌرنقا بنؽ :فتخنرج منـ
ؿد يُقن دٗٓء ً
افٌٔ ،ٝأو د رد افًٌ ٞبؽ وافًِن ٛظِٔنؽ ،وؿند يُنقن منْٓؿ إتًَ ٚمن ٚمْنؽ إلينذائؽ
إيٚدؿ مـ حًِٔ ٓ ٞؿ.
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وظذ ـؾ حٚل ا ٖ إػ اهلل ،وحتهـ بتالوة ـتٚب اهلل يف افٌٔ ٝوؿنراءة آين ٜافُنرد
ظْدم ٚوى ع يف ؾراصؽ فِْقم أو افراحن ،ٜو ًنتًٔذ بنٚهلل منـ ذ من ٚخِنؼ ،و َنقل:
«أظقذ بُِامت اهلل افتٚمٚت مـ ذ م ٚخِؼ"ثالث مرات ،و َنقل ـِنام دخِن ٝافٌٔن:ٝ
«افِٓؿ إين أشٖفؽ خر ادقف ٟوخر ادخرج ،بٚشؿ اهلل و ْن ،ٚبٚشنؿ اهلل خر ْن ،ٚوظنذ
اهلل ربْ ٚقـِْٚش ،و َقل ظْد ـؾ صٌٚح ومًٚء (ثالث مرات)« :بٚشؿ اهلل افذي ٓ يي
مع اشّف رء يف إرض وٓ يف افًامء ،ودق افًّٔع افًِٔؿش.
وب ِّٜ ٚحتٚؾظ ظذ افَرآن يف افٌٔ ٝوؽره ،وظذ إذـٚر افٌْقي ٜافرٚبت ٜظـ افٌْنل
^ ،ؾتننذـر اهلل هبنن ٚيف أوؿ ٚنن ٚفن ً
نٚرا يف افٌٔنن ٝوؽننره ،وجتنندد ٚيف ـتننٚب «افُِننؿ
نٔال و ن ً
افىٔٛش ٓبـ ّٔٔ ،ٜوـتٚب «افقابؾ افهٔٛش ٓبـ افَٔؿ ،وـتنٚب «إذـنٚر"فِْنقوي،
وؽر ذفؽ مـ ـت ٛاحلدي.ٞ
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةبااااااااا اّةة ااااااااا ا ٙقْة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)186 - 185/2
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ز ٝ١ة هلزآْةٗ ألذكقرةيفة هبٚتة ملضلْ٘ةبقدتّ:ة

أيو:ٚ
 -18وشاًِ ٝ

أكا رجؾ ـػقػ اف رص وشاــ يف بقت ،وهذا اف قت ـؾ فقؾة جيقئـل جـ (يزوربقن
ظع)،وأختقا مـفؿ ،واآلن ظـدي مصحػ ،وإذا جعؾتف ظذ وجفف راحقا ظـيل ،وؿيام
َّ
بعض افـاس :ما يص؟ جتعؾ ادصحػ ظذ وجفف  ،آمؾ مـؽؿ إؾادش؟
ؾلجابت بام يع :يٌٌْل فؽ أن ُرر مـ ذـر اهلل ظْد افْقم ،وأن َرأ (آين ٜافُنرد)
وشقرة (اإلخالص) و(ادًقذ غ) ،وأن ًتًٔذ بُِامت اهلل افتٚمنٚت منـ ذ من ٚخِنؼ
نٌٚح ٚومًننٚء ،و َننقل( :بٚشننؿ اهلل افننذي ٓ يين مننع اشننّف رء يف
«ثننالث مننرات"صن ً
إرض وٓ يف افًامء ودق افًّٔع افًِٔؿ «ثالث منرات"صنٌٚح ٚومًنٚء) ،و ًنِؿ إن
صٚء اهلل مـ ذ ا ـ وؽردؿ.
وٓ يٌٌْل فؽ اشتًامل ادهحػ يف دذا إمر ظذ افق ف ادذـقر :دن ٚيف ذفنؽ منـ
اإلد ٜٕٚفُتٚب اهلل وإروٚء افنٔٚضغ بذفؽ ..وًٕنٖل اهلل أن يًٚؾٔنؽ وأن ئًنذٕ ٚمجٔ ًًنٚ
مـ افنٔٚضغ .وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2دُذا يف إصؾ ،وإصح :ظذ و ٓؽ.
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)191 - 192/2
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سلٍة هذٓقبةإىلة هلِٚضٞةهاالزة هؾزعةٗكٚفٞٚةعالدٕة هغزع:ٛة
أيو:ٚ
 -19وشاًِ ٝ
ظالج افرصع ظـدكا يف مرص هق افذهاب إػ افؽـقسة خاصة ــقسة ماري جرجس،
أو افذهاب إػ افسحرة وافدجافغ افذيـ يـتؼون يف افؼيرى وأحقاكًيا ييلش بػائيدة ،ؾفيؾ
هذا جيقز ؾعؾف؟ ميع افعؾيؿ بيلن افشيخص ادرصيوع إذا مل يرسيظقا بعالجيف :ؾنكيف ؾيؽ
ويؿقت .ثؿ ما افعيالج افيذي ذظيف اهلل هليذا افيداء :حقيث إن فؽيؾ داء دواء إال اهليرم؟
كرجق افتػصقؾ يف اجلقاب يف افعالج.
ؾلجابت بام يع:
ٓ جيقز افذدٚب إػ افًُْٔ ٜفًالج افكع وٓ إػ افًحرة وٓ إػ افد ٚفغ.
أمنن ٚضننرإل افًننالج ادٌننٚح ،ؾًٔننٚف ٟبننٚفرؿك ادؼننوظ ٜمرننؾ ؿننراءة افَننرآن :ـًننقرة
(افٍٚحت )ٜو (ؿنؾ دنق اهلل أحند) و (ادًنقذ غ) و (آين ٜافُنرد) ،ومن ٚورد منـ إذـنٚر
وإدظٔ ٜافرٚبت ٜظـ افرشقل ^.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)191 - 191/2
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111

سلٍةتاوٚقة هتٌقٍ٢ة هلزآُٞٚةبغزضة ذتٌقٞٙةًّة هانيةٗ ذتض :ة
أيو:ٚ
 -60وشاًِ ٝ
ما حؽؿ رؾ آيات ؿرآكقة يف اجلقال ـادصاحػ افصغرة بؼصد احلاميية ميـ احلسيد
وافعييغ أو أي ذ :باظت ييار أهنييا آيييات اهلل افؽريؿيية ،ظييذ اظت ييار أن االظتؼيياد يف رايتفييا
فذكسان هق االظتؼاد افصادحل باهلل ،وـذفؽ وضعفا يف افسقارة أو أي أداة أخرى فيـػس
افغرض؟
وـذفؽ افسمام افثاين افذي هذا كصف :حؽؿ رؾ احلجاب ادؽتقب ميـ آييات اهلل:
بؼصد احلامية مـ افعغ أو احلسد أو ألي ش ال آخر مـ األش اب ـادساظدة ظذ افـجاح
أو افشػاء مـ ادرض أو افسحر إػ ؽر ذفؽ مـ األش اب.
وـيذفؽ افسيمام افرابييع افيذي هيذا كصييف :حؽيؿ تعؾقيؼ آيييات ؿرآكقية بافرؿقيية يف
شالشؾ ذه قة أو خالؾف فؾقؿاية مـ افسقء؟
ؾلجابت بام يع:
إٔزل اهلل شٌحٕٚف افَرآن فٔتًٌد افْٚس بتالو ف ،ويتدبروا مًٕٔٚف ،ؾًٔرؾقا أحُٚمف،
ويٖخذوا إًٍٔٓؿ بٚفًّؾ هب ،ٚوبذفؽ يُقن هلؿ مقظي ٜوذـرى ِغ بف ؿِقهبؿ،
و َنًر مْف ِقددؿ ،وصٍٚء د ٚيف افهدور مـ ا ٓؾ وافوالل ،وزـٚة فٍِْقس،
وضٓٚرة هل ٚمـ أدران افؼك وم ٚار ٌُتف مـ ادًٚيص وافذٕقب ،و ًِف شٌحٕٚف ددى
ورمح ٜدـ ؾتح فف ؿٌِف أو أفَك افًّع ودق صٓٔد ،ؿٚل اهلل ًٚػ :ﮂ ﮃ ﮄ
( )2دُذا يف إصؾ ،وإصح :افرٚف.ٞ
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ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ [يقٕس،]11:
وؿٚل ًٚػ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ
[افزمر ،]11:وؿٚل ًٚػ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ [إل ،]11:و ًؾ شٌحٕٚف افَرآن مً زة فرشقفف حمّد ^ ،وآي ٜبٚدرة
ظذ إٔف رشقل مـ ظْد اهلل إػ افْٚس ـٚؾ ٜفٌِٔغ ذيًتف إفٔٓؿ ،ورمح ٜهبؿ ،وإؿٚمٜ
فِح  ٜظِٔٓؿ ،ؿٚل ًٚػ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾
﮿ ﯀ ﯁ ﯂    [افًٌُْقت ،]12:وؿٚل ًٚػ :ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ [يقشػ ،]2:وؿٚل :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

[يقٕس]2:

إػ ؽر ذفؽ مـ أيٚت.
ؾٕٚصؾ يف افَرآن إٔف ـتٚب ؼيع وبٔٚن فألحُٚم ،وإٔف آي ٜبٚفٌ ٜومً زة بنٚدرة،
وح  ٜدامٌ ٜأيد اهلل هب ٚرشقفف حمّد ^ ،ومع ذفؽ ثٌ ٝأن رشقل اهلل ^ ـنٚن يرؿنل
ًٍٕف بٚفَرآن ،ؾُٚن يَرأ ظذ ًٍٕف ادًقذات افرالث( :ؿنؾ دنق اهلل أحند) و (ؿنؾ أظنقذ
برب افٍِؼ) و (ؿؾ أظقذ برب افْٚس) ،وثٌ ٝإٔف أذن يف افرؿٔن ٜبنام فنٔس ؾٔنف ذك منـ
افَرآن وإدظٔ ٜادؼوظ ،ٜوأؿر أصحٚبف ظذ افرؿٔ ٜبٚفَرآن ،وأبٚح هلؿ من ٚأخنذوا ظنذ
ذفؽ مـ إ ر ،ؾًـ ظقف بـ مٚفؽ إٔف ؿٚل« :ـْٕ ٚرؿل يف ا ٚدِٔن ،ٜؾَِْن :ٚين ٚرشنقل
اهلل! ـٔػ رى يف ذفؽ؟ ؾَٚل :اظروقا ظع رؿٚـؿ ٓ ،بٖس بنٚفرؿك من ٚمل ُنـ ذـًنٚش
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رواه مًننِؿ يف صننحٔحف ،وظننـ أ شننًٔد ا نندري

إٔننف ؿننٚل« :إىِننؼ ٍٕننر مننـ

أصننحٚب افٌْننل ^ يف ش نٍرة شننٚؾرود ،ٚحتننك ٕزفننقا ظننذ حننل مننـ أحٔننٚء افًننرب،
ؾٚشتوٚؾقدؿ ،ؾٖبقا أن يؤٍقدؿ ،ؾِدغ شٔد ذفؽ احلل ،ؾًًقا فف بُؾ رء ٓ ،يًٍْف
رء ،ؾَٚل بًوٓؿ :فق أ ٔتؿ دنٗٓء افنردط افنذيـ ٕزفنقا فًِنف أن يُنقن ظْند بًونٓؿ
رء .ؾٖ قدؿ ،ؾَٚفقا :ي ٚأهي ٚافردط! إن شٔدٕ ٚفدغ ،وشًْٔ ٚفف بُؾ رء ٓ يًٍْف ،ؾٓؾ
ظْنند أحنند مننُْؿ مننـ رء؟ ؾَننٚل بًوننٓؿًٕ :ننؿ ،واهلل إين ٕرؿننل ،وفُْنن ٚواهلل فَنند
اشتوٍْٚـؿ ؾِؿ ؤٍقٕ ،ٚؾام إٍٔ ٚ
براإل فُؿ حتك جتًِقا فًْ ٚ
ًال .ؾهٚحلقدؿ ظذ ؿىٔع
مـ افٌْؿ ،ؾٕٚىِؼ يتٍؾ ظِٔف ويَرأ( :احلّد هلل رب افًنٚدغ) ،ؾُنٖٕام ٕننط منـ ظَنٚل،
ؾٕٚىِؼ يّق وم ٚبف ؿٌِ .ٜؿٚل :ؾٖوؾقدؿ ًِٓؿ افذي صٚحلقدؿ ظِٔف .ؾَٚل بًونٓؿ:
أؿًّقا .ؾَٚل افذي رؿكًٍِ ٓ :قا حتك ٕٖو افٌْل ^ ،ؾذـروا فف ،ؾَٚل :وم ٚيندريؽ
شٓام ،ؾوحؽ افٌْل ^"رواه
أ  ٚرؿٔ .ٜثؿ ؿٚل :ؿد أصٌتؿ ،اؿًّقا واضبقا ص مًُؿ ً
افٌخٚري ومًنِؿ .وظنـ ظٚئننٜ

ؿٚفن« :ٝـنٚن رشنقل اهلل ^ إذا أوى إػ ؾراصنف

ٍٕ ٞيف ـٍٔف ب (ؿؾ دق اهلل أحد) و(ادًقذ غ) مجٔ ًً ٚثؿ يًّح هبنام و ٓنف ومن ٚبٌِنٝ
يداه مـ ًده ،ؿٚف ٝظٚئن :ٜؾِام اصتُك ـٚن يٖمرين أن أؾًؾ ذفؽ بفش رواه افٌخٚري،
وظـ ظٚئنٜ

«أن افٌْل ^ ـٚن يًقذ بًنض أدِنف ،يًّنح بٔنده افّْٔنك ،ويَنقل:

افِٓؿ رب افْٚس أذد ٛافٌنٖس ،واصنػ وإٔن ٝافننٚيف ٓ صنٍٚء إٓ صنٍٚؤك ،صنٍٚء ٓ
نَامش رواه افٌخننٚري ..إػ ؽننر ذفننؽ مننـ إحٚدينن ٞافتننل ثٌنن ٝمْٓنن ٚإٔننف رؿننك
يٌننٚدر شن ً
بٚفَرآن وؽره ،وإٔف أذن يف افرؿٔ ٜوأؿرد ٚم ٚمل ُـ ذـً.ٚ
ومل يرٌنن ٝظننـ افٌْننل ^ ودننق افننذي ٕننزل ظِٔننف افَننرآن ،ودننق بٖحُٚمننف أظننرف
وبّْزفتف أظِؿ :إٔف ظِؼ ظذ ًٍٕف أو ؽره متّٔ ٜمـ افَنرآن أو ؽنره ،أو اختنذه أو آينٚت
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مْف ح ً ٚب ٚئَف احلًد أو ؽره مـ افؼ ،أو محِف أو صٔ ًا ٚمْف يف مالبًف أو يف متٚظف ظنذ
راحِتف :فْٔٚل افًهّ ٜمـ ذ إظداء أو افٍقز وافْكن ظِنٔٓؿ ،أو فٔٔنن فنف افىرينؼ،
ويذد ٛظْف وظرٚء افًٍر أو ؽر ذفنؽ منـ ِنٍٕ ٛنع أو دؾنع ض ،ؾِنق ـنٚر مؼنو ًظٚ
حلرص ظِٔف وؾًِف ،وبٌِف أمتف ،وبْٔف هلنؿً :
ظّنال بَقفنف ًنٚػ :ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ [ادٚئدة ،]61:وفق ؾًؾ صٔ ًا ٚمـ ذفؽ أو
بْٔننف ٕصننحٚبف فَِْننقه إفْٔنن ،ٚوفًِّننقا بننف ،ؾنن٘ ؿ أحنرص إمنن ٜظننذ افننٌالغ وافٌٔننٚن،
وأحٍيٓ ٚفِؼيًً ٜ
ً
وظّال ،وأ ًٌٓ ٚفرشقل اهلل ^ ،وفُـ مل يرٌ ٝرء منـ ذفنؽ
ؿقٓ
ظـ أحد مْٓؿ ،ؾدل ذفؽ ظذ أن محؾ ادهحػ أو ووًف يف افًٔٚرة أو متنٚع افٌٔن ٝأو
خزيْ ٜادٚل د رد دؾع احلًد أو احلٍظ أو ؽرمه ٚمـ ِنٍٕ ٛنع أو دؾنع ض ٓ جينقز،
وـذا اختٚذه ح ً ٚب ٚأو ـتٚبتف أو آيٚت مْف يف شًِِ ٜذدٌٔ ٜأو ؾؤً ٜ
مرال :فًِٔؼ يف افرؿٌٜ
وٕحقدنن ٓ ٚجيننقز :دخٚفٍنن ٜذفننؽ هلنندي رشننقل اهلل ^ ودنندي أصننحٚبف روننقان اهلل
ظِٔٓؿ ،وفدخقفف يف ظّقم حدي« :ٞمنـ ًِنؼ متّٔن ٜؾنال أ نؿ اهلل فنف…ش ،ويف رواين:ٜ
«مننـ ًِننؼ متّٔنن ٜؾَنند أذك"روامهنن ٚاإلمننٚم أمحنند ،ويف ظّننقم ؿقفننف ^« :إن افرؿننك
وافننتامئؿ وافتقفنن ٜذكش ،إٓ أن افٌْننل ^ اشننترْك مننـ افرؿننك منن ٚمل يُننـ ؾٔننف ذك
ؾٖبٚحف ،ـام َدم ،ومل يًترـ صٔ ًا ٚمـ افتامئؿ ،ؾٌَٔ ٝـِٓ ٚظذ ادْع ،وهبذا يَقل ظٌد اهلل
بننـ مًننًقد وظٌنند اهلل بننـ ظٌننٚس ومجٚظنن ٜمننـ افهننحٚب ٜومجٚظنن ٜمننـ افتننٚبًغ ،مننْٓؿ
أصحٚب ظٌد اهلل بـ مًًقد ـ٘برادٔؿ بـ يزيد افْخًل.
وذد ٛمجٚظن ٜمنـ افًِنامء إػ افسخنٔص بتًِٔنؼ متنٚئؿ منـ افَنرآن ومنـ أشنامء اهلل
وصٍ ٚف :فَهد احلٍظ وٕحنقه ،واشنترْقا ذفنؽ منـ حندي ٞافٌْنل ^ ظنـ افنتامئؿ ـنام
( )2افتقف :ٜضب مـ ا رز وافتًٚويذ :يزظّقن إٔف حيٌ ٛادرأة إػ زو ٓ ،ٚوافر ؾ إػ امرأ ف.
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اشترْٔ ٝافرؿك افتل ٓ ذك ؾٕٔٓ :ٚن افَرآن ـالم اهلل ،ودق صٍ ٜمـ صٍ ٚف ،ؾٚظتَنٚد
افزـ ٜوافٍْع ؾٔف ويف أشامئف ًٚػ وصٍ ٚف فٔس بؼك ،ؾنال يّْنع اختنٚذ افنتامئؿ مْٓن ٚأو
ظّؾ رء مْٓ ٚأو اصىحٚبف أو ًَِٔف ر ٚء برـتف وًٍٕف ،وًٕ ٛدذا افَقل إػ مجٚظنٜ
مْٓؿ ظٌد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص ،فُْف مل رٌ ٝروايتنف ظْنفٕ :ن يف شنْدد ٚحمّند بنـ
إشحٚإل ودق مدفس وؿد ظًْـ ،ظذ أ  ٚإن ثٌت ٝمل دل ظنذ نقاز ًِٔنؼ افنتامئؿ منـ
ذفؽٕ :ن افذي ؾٔٓ ٚإٔف ـٚن حيٍظ افَرآن فنألوٓد افٌُنٚر ،ويُتٌنف فِهنٌٚر يف أفنقاح،
ويًَِٓ ٚيف أظْٚؿٓؿ ،وافيٚدر إٔف ؾًؾ ذفؽ مًٓؿ فُٔرروا ؿراءة م ٚـت ٛحتك حيٍيقه،
ٓ إٔف ؾًؾ ذفؽ مًٓؿ حٍ ًي ٚهلؿ مـ احلًند أو ؽنره منـ إٔنقاع افين ،ؾِنٔس دنذا منـ
افتامئؿ يف رء.
وؿد اختٚر افنٔخ ظٌد افرمحـ بـ حًـ يف ـتٚبف «ؾتح اد ٔد"م ٚذد ٛإفٔف ظٌد اهلل
بـ مًًقد وأصحٚبف مـ ادْع مـ افتامئؿ مـ افَنرآن وؽنره ،وؿنٚل :إٕنف دنق افهنحٔح:
فرالث ٜو قه :إول :ظّقم افْٓل وٓ وهص فًِّقم .افرٚين :شد افذريً ٜؾٕ٘ف يٍيضن
إػ ًِٔؼ م ٚفٔس ـذفؽ .افرٚف :ٞإٔف إذا ظِؼ ؾنال بند أن يّتْٓنف ادًِنؼ بحِّنف مًنف يف
حٚل ؿوٚء احل ٜ ٚوآشتْ ٚء وٕحق ذفؽ ،واهلل أظِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااا ا ة هااااااااازس قةعفٚفااااااا ا ةٛة عبا ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةآية هغاا ٚةذة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)120- 101/2
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سلٍةتاوٚقة ألٗد عةعوٟة ه ٗ بةهوش:ِٞٙة
 -62وشاؾ شامح ٜافنٔخ حمّد بـ إبرادٔؿ آل افنٔخ

:

ظـ األوداع افتل تعؾؼ ظذ افدواب فؾزيـة؟
ؾلجاب بام يع:
دذه صقرة ذـٔ ٜنْقظ ،ٜؤٕ ٜصنٚحٌٓ ٚفنٔس هلن ٚحُنؿ ،ربنام يًَِٓنٚ ٚدنؾ وٓ
يدري إٔف يًتَد ؾٔٓ ،ٚوربام يًَِٓ ٚمًتَد ويَقل زيْ .ٜؾٓذه افهقرة نْقظ.ٜ

سلٍةتاوٚقةرؤٗظة هغشالْةعوٟة هب٘ٚتةأٗة هضٚقر ت:ة
 -61وشاؾ:
ظـ رؤوس افغزالن تعؾؼ ظذ اف ققت أو افسقارات؟
ؾلجاب:
بٚضؾ ،وٓ جيقز ،وفٔس مَهقددؿ ً
مج. ٓٚ

( )2افقدظ :ٜواحدة افقدع ،ودل أح ٚر ٗخذ مـ افٌحنر يًَِق ن ٚفندؾع افًنغ ،ويزظّنقن أن اإلًٕنٚن إذا
ظِؼ دذه افقدظ ٜمل هٌف افًغ ،أو ٓ يهٌٔف ا ـ.
( )2ؾتٚوى ورشٚئؾ شامح ٜافنٔخ حمّد بـ إبرادٔؿ آل افنٔخ (.)200/2
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سلٍةتاوٚقة آلٙقتةأٗة ألدعٞٚةًّةبقبة هربكٞةٗدف ة هغز:ة

 -61وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان افٍقزان:

هؾ جيقز فؾؿسؾؿ أن يعؾؼ آية افؽرد أو ؽرها مـ اآليات أو األدظقة ظذ رؿ تف أو
يف بقتف أو شقارتف أو مؽت ف تزـًا هبا واظتؼا ًدا بلهنا ش ال يف ضرد افشقاضغ؟
ؾلجاب بؼقفف:
ٓ جيننقز فًِّننِؿ أن يًِننؼ آينن ٜافُننرد أو ؽردنن ٚمننـ آيننٚت افَننرآن أو إدظٔننٜ
افؼظٔ ٜظذ رؿٌتف :فدؾع ذ افنٔٚضغ أو فالشتنٍٚء هب ٚمـ ادرض ،دذا دق افهنحٔح
مـ ؿقص افًِامءٕ :ن افٌْل ^ ك ظـ ًِٔؼ افتامئؿ ودذا مْف.
ؿٚل صٔخ اإلشالم حمّد بـ ظٌد افقدٚب

يف ـتٚب افتقحٔد:

افننتامئؿ :رء يًِننؼ ظننذ إوٓد يتَننقن بننف افًننغ .ظننـ ابننـ مًننًقد

ؿننٚل:

شًّ ٝرشقل اهلل ^ يَقل« :إن افرؿك وافنتامئؿ وافتقفن ٜذك"رواه أمحند وأبنق داود،
وصححف احلٚـؿ وواؾَف افذدٌل .ؾتًِٔؼ أيٚت ظذ افرؿٌ ٜأو ؽرد ٚمـ افٌدن ٓ جيقز
ظذ افهحٔح مـ ؿقص افًِامء :فًّقم افْٓل ظـ ًِٔؼ افتامئؿ ودنذا مْنف :وٕ نؾ شند
ًريوٓ ٚمتٕٓٚف وظدم احسامف.
افذريً ٜافتل ٍيض إػ ًِٔؼ م ٚفٔس مـ افَرآن
ً
وأمًِٔ ٚؼ أينٚت ظنذ ؽنر ًنؿ اإلًٕنٚن منـ شنٔٚرة أو ندار بٔن ٝأو مُتنٛ
فِتزك وضرد افنٔٚضغ ؾٓذا ٓ أظِؿ مـ ؿٚل ب قازهٕٕ :ف مـ اختٚذ افتامئؿ ادْٓنل ظْنف،
وؾٔف امتٓٚن فَِرآن ،ومل يُـ مـ ظّؾ افًِػ ،ؾام ـٕٚقا يًَِقن أينٚت ظنذ ا ندران
زـً ٚهب ٚودؾ ًً ٚفِير بتًَِٔٓ ،ٚوإٕام ـٕٚقا حيٍيقن افَنرآن يف صندوردؿ ،ويُتٌقٕنف يف
مهٚحٍٓؿ ،ويًِّقن بف ،ويتًِّقن أحُٚمف ،ويتدبرون مًٕٔٚف ـام أمر اهلل بذفؽ .
( )2ادْتَك مـ ؾتٚوى ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان بـ ظٌد اهلل افٍقزان (.)19 - 18/2
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سلٍةكتقبٞةآٙقتة هلزآْةٗمحؤقةبلؾ ة ذتٌق:ٞٙة
أيو:ٚ
 -65وشاؾ ً
ما حؽؿ افؼع يف ـتابة آيات افؼرآن ورؾفا بؼصيد احلاميية ميـ ادشياـؾ أو ـسيال
مقدة إكسان؟
ؾلجاب بؼقفف:
ٓ جيقز ظذ أصح ؿقص افًِامء أن يُت ٛافَرآن ظذ صنُؾ ـتن ٛوحنروز ،و ًِنؼ
ظذ إصخٚصٕ :ن افَرآن مل يْزل هلذا ،وإٕام افذي ورد أن افَنرآن يَنرأ ظنذ ادهنٚب
وظننذ ادننريض ،أمنن ٚإٔننف يُتنن ٛظننذ صننُؾ حننروز وظننذ صننُؾ ح نن ،ٛو ًِننؼ ظننذ
افنخص ادريض ،ؾٓذا ٓ جيقز يف أصنح ؿنقص افًِنامءٕ :ن دنذا ٓ دفٔنؾ ظِٔنف :وٕٕنف
وشننِٔ ٜإػ امتٓننٚن افَننرآن ،ووشننِٔ ٜإػ أن يُتنن ٛؽننر افَننرآن مننـ افتًٚوي نذ افؼننـٜٔ
وإفٍٚظ اد ٓقف ،ٜؾ٘ذا ؾتح دذا افٌٚب ؾٕ٘ف ٓ يَتكن ظنذ ـتٚبن ٜافَنرآن ،وإٕنام ُتنٛ
إمقر ادحيقرة وافؼـٔ ،ٜـام دق افقاؿع ظْد ا ٓٚل وادخربغ ،ؾال يٍتح دذا افٌٚب،
ويٌٌْل إؿٍٚفف ،ومـ بنٚب أوػ حتنريؿ ًِٔنؼ افَنرآن ومحِنف بَهند احلامين ٜنن ٚمل يَنع أو
فًُ ٛادقدة ،ؾٓذا ٓ جيقز مـ ؽر خالف ؾٔام أظِؿ .

( )2ادْتَك مـ ؾتٚوى ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان بـ ظٌد اهلل افٍقزان (.)19/2
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سلٍةتاوٚقةباضة ألدعٞٚةأٗةباضة آلٙقتةعوٟةر بٞة هطفى:ة
أيو:ٚ
 -61وشاؾ ً
ظـدما يرزحل أحدكا بؿقفقد يؽتال فف دظاء وما تقرس ميـ افؼيرآن افؽيريؿ ،ويعؾيؼ يف
ـتػ أو رؿ ة افطػؾً ،
وؾعال يؽقن افطػؾ يف راحة كػسقة طاهرة ،ؾفؾ جيقز ذفؽ؟
ؾلجاب بؼقفف:
ًِٔؼ افتًٚويذ وافُتٚبٚت ظذ افٌُٚر أو إضٍٚل ٓ جيقزٕٕ :ف ًِٔؼ فِتامئؿ ،وؿد
ك افٌْل ^ ظـ ًِٔؼ افتامئؿ.
ؾ٘ذا ـ ٕٝٚدذه افتامئؿ مـ ا نزظٌالت أو منـ افىالشنؿ ،أو يُتن ٛؾٔٓن ٚبُنالم ٓ
يًرف مًْٚه أو أشامء صٔٚضغ أو أشامء ـ أو أشامء وٓقف ٜأو ؽر ذفنؽ :ؾٓنذا حنرام:
ٕٕف خيؾ بٚفًَٔدة ،وجير إػ افؼك ؿى ًً ٚب٘مجٚع ادًِّغ.
وإن ـ ٕٝٚدذه افتامئؿ منـ افَنرآن أو منـ إدظٔن ٜافؼنظٔ :ٜؾٚفهنحٔح منـ ؿنقص
أيوٕ :ٚن ًَِٔٓ ٚوشنِٔ ٜإػ ًِٔنؼ من ٓ ٚجينقز منـ افنتامئؿ:
افًِامء إٔف ٓ جيقز ًًَِٔٓ ٚ
ؾنن٘ذا ؾننتح افٌننٚب قشننع افْننٚس يف دننذا افقننء ،وظَِننقا منن ٓ ٚجيننقز .دننذا مننـ ٕٚحٔنن،ٜ
وافْٚحٔ ٜافر :ٜٕٔٚإٔنف يُنقن يف ًِٔنؼ افَنرآن ظنذ افىٍنؾ إدٕٚن ٜفَِنرآنٕ :ن افىٍنؾ ٓ
يتحرز مـ دخقل ا الء ومـ افْ ٚشن ٜوؽنر ذفنؽ :ؾٍنل ًِٔنؼ ـنالم اهلل ظِٔنف إدٕٚنٜ
فَِرآن افُريؿ ،ؾال جيقز ًِٔؼ دذه إصٔٚء.
وـقٕف حيهؾ راحًٍٕ ٜنٔ ٜبنذفؽ ،أو حيهنؾ صنٍٚء منـ منرض :دنذا ٓ يندل ظنذ
قاز دذا افقءٕ :ن حهقل افراحن ٜأو صنٍٚء ادنريض بًند ًِٔنؼ دنذه إصنٔٚء :ؿند
وؿدرا ،ودؿ ييْقن إٔف بًٌ ٛدذا افتًِٔؼ ،وؿد يُقن دذا منـ بنٚب
يُقن واؾؼ ؿوٚء
ً
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آشتدراج هلؿ ،ومـ بنٚب افًَقبن ٜهلنؿ حتنك يًَنقا ؾنٔام دنق ذ منـ ذفنؽ :ؾحهنقل
ادَهقد فإلًٕٚن افذي يًّؾ دذه إصٔٚء ؽر ادؼوظ ٓ ٜيدل ظذ قازدٕٕ :ٚنف إمنٚ
أن يُقن دذا مـ بٚب آشتدراج وافًَقب ٜواإلمالء ،وإم ٚأن يُنقن دنذا واؾنؼ ؿونٚء
ندرا ٓ ظالؿنن ٜفننف بتًِٔننؼ دننذا افقننء ،ؾننٔيـ افْننٚس إٔننف بًننًٌِٔ ٛننؼ دننذا افقننء،
وؿن ً
ؾٍٔتتْقن ؾٔف .

سلٍة هؾالٝةبقهتٌق:ٍ٢ة
 -66وشاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء:
هؾ جيقز افصالة بافتامئؿ أم ال؟
ؾلجابت بام يع:
ا ٍؼ افًِامء ظذ حتريؿ فٌس افتامئؿ إذا ـ ٕٝٚمـ ؽنر افَنرآن ،واختٍِنقا إذا ـٕٚنٝ
مـ افَرآن :ؾّْٓؿ مـ أ ٚز فًٌٓ ،ٚومْٓؿ منـ مًْٓن ،ٚوافَنقل بنٚفْٓل أر نح :فًّنقم
إحٚدي ٞوفًد افذريً ،ٜوبْٚء ظِٔف ؾال جيقز فًٌٓ ٚيف افهالة مـ بٚب أوػ.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

عضو

الرئيس

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

( )2ادْتَك مـ ؾتٚوى ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان بـ ظٌد اهلل افٍقزان (.)211 - 212/2
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)111- 115/2
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سلٍة صتد َة هضوضوٞةذتٌقٞٙة هِفطةٗهوتض٘ٙق:ة
أيو:ٚ
 -61وشاًِ ٝ
هؾ جيقز اشتخدام افسؾسؾة حلامية افيـػس وفؾتسيقيؼ ،وتؼيديؿفا إػ بـيت فؾيزواج
معفا؟
ؾلجابت بام يع:
ً
أوال ٓ :جيقز اشتخدامٓ ٚمتّٔ ٜحلامي ٜافٍْس ،أو فسوي ٟبونٚظ ٜوٍٕنٚإل افًنًِ ٜيف
إشقاإل.
ثاك ًقا :جيقز َديؿ شًِِ ٜافذدً ٛ
مرال إػ مـ خيىٌٓ ٚمتٓٔدً ا فِزواج هبٓ ٓ ،ٚظتَنٚد
ضا.
أ  ٚجتِ ًًٚ ٍٕ ٛأو دؾع ً
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااا ا ة هااااااااازس قةعفٚفااااااا ا ةٛة عباا ة هاشٙااشةبااّةعباا ة ةبااّةبااقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)111/2
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سلٍةكتقبٞةباضة آلٙقتةعوٟةأٗ ُٛة هطاقَةٗ هغز بةهوت ٜٗةبٔق:ة
 -68وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

هؾ جتقز ـتابة بعض آييات افؼيرآن افؽيريؿ (مثيؾ آيية افؽيرد) ظيذ أواين افطعيام
وافؼاب فغرض افتداوي هبا؟
ؾلجاب بؼقفف:
جي ٛأن ًِٕؿ أن ـتٚب اهلل  Qأظز وأ ؾ مـ أن يّتٓـ إػ دذا احلد ،ـٔنػ ىٔنٛ
ٍٕس مٗمـ أن جيًؾ ـتٚب اهلل  Qوأظيؿ آي ٜيف ـتٚب اهلل ودل آي ٜافُنرد أن جيًِٓنٚ
يف إٕٚء يؼب ؾٔف ،ويّتٓـ ويرمك يف افٌٔ ،ٝويًِ ٛبف افهٌٔٚن؟! دذا افًّنؾ ٓ صنؽ
إٔف حرام ،وإٔف جي ٛظذ مـ ظْده رء منـ دنذه إواين أن يىّنس دنذه أينٚت افتنل
ؾٔٓ ،ٚبٖن يذد ٛهب ٚإػ افهٕٚع ؾٔىًّنٓ ،ٚؾن٘ن مل ينتُّـ منـ ذفنؽ ؾٚفقا ن ٛظِٔنف أن
حيٍننر هلنن ٚيف مُننٚن ضننٚدر وينندؾْٓ ،ٚوأمنن ٚأن ئٌَٓنن ٚمٌتذفنن ٜنتْٓنن ٜيؼننب هبنن ٚافهننٌٔٚن
ويًٌِننقن هبنن ،ٚؾنن٘ن آشتنننٍٚء بننٚفَرآن ظننذ دننذا افق ننف مل يننرد ظننـ افًننِػ افهننٚفح
.

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)220 – 209/2
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ةسلٍةهبطة هض٘ رةهاالزة هزًٗقتٚشَ:ة
أيو:ٚ
 -69وشاؾ ً
ظـ حؽؿ ف س افسقار فعالج افروماتقزم؟
ؾلجاب

بؼقفف:

اظِؿ أن افدواء شٌ ٛفِنٍٚء ،وادًٌ ٛدنق اهلل ًنٚػ ،ؾنال شنٌ ٛإٓ منًِ ٚنف اهلل
ًٚػ شٌ ًٌ.ٚ
وإشٌٚب افتل ًِٓ ٚاهلل ًٚػ أشًٌ ٚبٕ ٚقظٚن:
افـقع األوم :أشٌٚب ذظٔ ٜـٚفَرآن افُريؿ وافدظٚء ،ـام ؿنٚل افٌْنل ^ يف شنقرة
افٍٚحت« :ٜوم ٚيدريؽ أ  ٚرؿٜٔش ،وـام ـٚن افٌْل ^ يرؿل ادرى بٚفندظٚء هلنؿ ،ؾٔننٍل
اهلل ًٚػ بدظٚئف مـ أراد صٍٚءه بف.
افـقع افثاين :أشٌٚب حًٔ ٜـٕٚدوي ٜادٚدي ٜادًِقم ٜظـ ضريؼ افؼنع ـٚفًًنؾ ،أو
ظـ ضريؼ افت ٚرب مرؾ ـرر مـ إدوي ،ٜودذا افْقع ٓبد أن يُقن نٖثره ظنـ ضرينؼ
ادٌٚذة ٓ ظـ ضريؼ افقدؿ وا ٔٚل ،ؾ٘ذا ثٌ ٝنٖثره بىرينؼ مٌنٚذ حمًنقس صنح أن
يتخذ دواء حيهؾ بف افنٍٚء ب٘ذن اهلل ًٚػ .أم ٚإذا ـنٚن ونرد أودنٚم وخٔنٓٚت يتقمهٓنٚ
ادريض ،ؾتحهؾ فف افراح ٜافًٍْٔ ٜبْٚء ظذ ذفؽ افقدؿ وا ٔٚل ،وهيقن ظِٔف ادنرض،
وربام يًٌْط افنور افٍْز ظذ ادرض ؾٔزول ،ؾٓذا ٓ جيقز آظتامد ظِٔف ،وٓ إثٌنٚت
ـقٕف دواء :فاال يًْٚب اإلًٕٚن وراء إودٚم وا ٔٓٚت ،وهلذا نل ظنـ فنٌس احلَِنٜ
وا ٔط وٕحقمه ٚفرؾع ادرض أو دؾًفٕ :ن ذفؽ فنٔس شنٌ ًٌ ٚذظ ًٔن ٚوٓ حًن ًٔ ،ٚومن ٚمل
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يرٌ ٝـقٕف شٌ ًٌ ٚذظ ًٔ ٚوٓ حً ًٔ ٚمل جيز أن جيًؾ شٌ ًٌ ،ٚؾ٘ن ًِف شٌ ًٌٕ ٚنقع منـ مْٚزظنٜ
اهلل ًٚػ يف مُِف وإذاك بف ،حٔ ٞصٚرك اهلل ًٚػ يف وونع إشنٌٚب دًنٌٌ ،ٚ ٚوؿند
ر ؿ افنٔخ حمّد بـ ظٌد افقدٚب

هلذه ادًٖف ٜيف ـتٚب افتقحٔد بَقفف( :بٚب منـ

افؼك فٌس احلَِ ٜوا ٔط وٕحقمه ٚفدؾع افٌالء أو رؾًف).
وم ٚأطـ افًقار افذي أظىٚه افهٔدص فهٚح ٛافرومنٔ ٚزم افنذي ذـنر يف افًنٗال
إٓ مـ دذا افْقع ،إذ فٔس ذفنؽ افًنقار شنٌ ًٌ ٚذظ ًٔن ٚوٓ حًن ًًِٔ ٚنؿ مٌٚذ نف دنرض
افرومٔ ٚزم حتك يزئف ،ؾال يٌٌْل فِّهٚب أن يًتًّؾ ذفنؽ افًنقار حتنك يًِنؿ و نف
ـقٕف شٌ ًٌ ،ٚواهلل ادقؾؼ .

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)222 – 220/2
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فتاوى احلمف بغري اهلل
سلٍة ذتوفةبقهلزآْ:ة

 -10شاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
حصؾ كؼاش بقـل وبغ أحد اإلخقان حقم ظدم جيقاز احلؾيػ بغير اهلل ،ؾؽيان ميا
دار بقــا ـافتايل:
أؿقم :أكا اظتام ًدا ظذ ما درشتف يف صغري :هق أن احلؾػ بغر اهلل ذك أصيغر ،ـيام
ؾصؾ يف ـتاب افشقخ محؿد بـ ظ د افقهاب حقيث يؼيقم :افؼيك األصيغر هيق احلؾيػ
بغر اهلل ،وؿقم افرجؾ :ما يل إال اهلل وأكت ،وأكا داخؾ ظذ اهلل وظؾقؽ ..إفخ.
ويؼقم هق :جيقز احلؾػ بافؼرآن :ألكف صػة مـ صػات اهلل تعاػ.
وؿييد تعييددت إجابييات بعييض اإلخييقان ادجتفييديـ مميييديـ فؼقفييف ،وحلاجتـييا إػ
االشتـارة برأي هقئة اإلؾتاء ادقؿرة :فعؾؿـا اجلازم بتحر ا فخحادييث افصيحقحة كرجيق
أن تػتقكا ملجقريـ؟
ؾلجابت بام يع:
أم ٚاحلِػ بٌر اهلل وؿقل افَٚئؾ :م ٚصٚء اهلل وصنا ،ٝومن ٚص إٓ اهلل وإٔن ،ٝوٕحنق
ذفؽ ،ؾ٘ن ؿٚم بٌَِف ًئؿ دـ حِػ بف مـ ادخِقؿٚت مرؾ ًئؿ اهلل ؾٓنق ذك أـنز:
ً
ٚدال ُظ فِؿ ،ؾ٘ن أس ؾٓق وافًٚمل ابتداء شقاء ،ـؾ مْٓام يُقن مؼـً ٚأـز.
ؾ٘ن ـٚن
وـذا يف ؿقفف :م ٚصٚء اهلل وصا ،ٝوفنقٓ اهلل وإٔن ،ٝؾن٘ن اظتَند أن دنذا افننخص
ً
نٚدال ُظ فِنؿ،
ذيؽ مع اهلل ٓ يَع رء إٓ بّنٔا ٜاهلل ومنٔا ٜدذا افنخص ،ؾ٘ن ـٚن
ؾ٘ن أس ؾٓق وافًٚمل ابتداء شقاء ،ـؾ مْٓام مؼك ذـً ٚأـز.
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وأم ٚإذا حِػ بٌر اهلل بًِٕٚف ومل يًتَد بٌَِف ًئؿ مـ حِػ بف أو من ٚحِنػ بنف،
ً
نٚدال ُظ فِنؿ ،ؾن٘ن
وـذفؽ إذا ؿٚل :م ٚصٚء اهلل وصا ،ٝوفقٓ اهلل وإٔن ،ٝؾٓنذا إن ـنٚن
أس ،ؾٓق وافًٚمل ابتداء شقاء ،ـؾ مْٓام مؼك ذـً ٚأصٌر ،وـقٕف ذـً ٚأصٌر دذا ٓ
يًْل أن ادًِؿ يتًٚدؾ يف ذفؽ ،ؾ٘ن افؼك إصٌر أـز افٌُنٚئر بًند افؼنك إـنز،
ؿٚل ابـ مًًقد

ٕ« :ن أحِػ بٚهلل ـٚذ ًب ٚأح ٛإص مـ أن أحِنػ بٌنره صنٚد ًؿٚش،
افؼنك إصنٌر

ؾٚفّٔغ افٌّقس مـ افٌُٚئر ،ومع ذفؽ ؾَد ًؾ ابنـ مًنًقد
أـز مْٓ.ٚ

وه ادًٖف ٜأن احلِػ يَتيض ًئؿ ادحِقف بف ،دذا دق إصؾ.
وأم ٚؿقل افَٚئؾ :م ٚصٚء اهلل وصا ٝوٕحنق ذفنؽ ،ؾن٘ن افنقاو َتيضن افتًنقي ٜبنغ
ادًىنننقف وادًىنننقف ظِٔنننف ،أي :أن ادًىنننقف مًن ٍ
ننٚو فًِّىنننقف ظِٔنننف ،واهلل نننؾ
وظال ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ [افنقرى.]22:
وأم ٚاحلِػ بٚفَرآن ؾِٔس مـ دذا افٌٚبٕ :ن افَرآن منـ ـنالم اهلل ،وـالمنف نؾ
وظال صٍ ٜمـ صٍ ٚف ،وافّٔغ افؼظٔ :ٜدل افّٔغ بٚهلل أو اشؿ مـ أشامئف أو صٍ ٜمـ
صٍ ٚف ،ؿٚل ^« :مـ ـٚن حٚف ًٍ ٚؾِٔحِػ بٚهلل أو فٔهّ"ٝأخر ف افٌخٚري ظـ ظّر.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّةًِٚااااااااااا ا ة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)151 - 150/2
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سلٍة ذتوفةبغرية :ة
أيو:ٚ
 -12وشاًِ ٝ
ما حؽؿ احلؾػ بغر اهلل هؾ هق ذك أو ال؟
ؾلجابت بام يع:
احلِػ بٌر اهلل مـ َم َِؽ أو ٌٕل أو وص أو وِقإل م ٚمـ ادخِقؿٚت حمنرم :دن ٚثٌنٝ
ظـ ابـ ظّر

ظنـ رشنقل اهلل ^ «إٔنف أدرك ظّنر بنـ ا ىنٚب يف رـن ،ٛوظّنر

حيِػ بٖبٔف ،ؾْٚدادؿ رشقل اهلل ^ :إٓ إن اهلل  Qيْٓٚـؿ أن حتٍِقا بآبٚئُؿ ،ؾّنـ ـنٚن
حٚف ًٍ ٚؾِٔحِػ بٚهلل أو فٔهّٝش ،ويف رواين ٜأخنرى ظْنف أن رشنقل اهلل ^ ؿنٚل« :منـ
ـٚن حٚف ًٍ ٚؾال حيِػ إٓ بٚهللش ،وـ ٕٝٚؿريش حتِػ بآبٚئٓ ٚؾَٚل ٓ« :حتٍِنقا بآبنٚئُؿش،
روامه ٚمًِؿ وؽره ،ؾْٓك افٌْل ^ ظـ احلِػ بٌر اهلل ،وإصؾ يف افْٓنل افتحنريؿ،
بؾ ثٌ ٝظْف ^ إٔف شامه ذـً ،ٚروى ظّنر بنـ ا ىنٚب

أن رشنقل اهلل ^ ؿنٚل:

«مننـ حِننػ بقننء دون اهلل ؾَنند أذكش ،رواه أمحنند بًننْد صننحٔح ،ورواه افسمننذي
وحًْف ،وصححف احلٚـؿ ،ظـ ابـ ظّنر أن رشنقل اهلل ^ ؿنٚل« :منـ حِنػ بٌنر اهلل
ؾَد ـٍر أو أذكش ،وؿد محؾ افًِامء ذفؽ ظذ افؼنك إصنٌر ،وؿنٚفقا :إٕنف ـٍنر دون
افٍُر إـز ادخرج ظـ ادِ ٜوافًٔٚذ بٚهلل ،ؾٓق مـ أـز افٌُٚئر ،وهلذا ؿٚل ابنـ مًنًقد
ٕ« :ن أحِػ بٚهلل ـٚذ ًب ٚأح ٛإص مـ أن أحِنػ بٌنره صنٚد ًؿٚش ،ويٗيند ذفنؽ منٚ
رواه أبق دريرة ظـ رشقل اهلل ^ إٔف ؿنٚل« :منـ حِنػ منُْؿ ؾَنٚل يف حٍِنف :بنٚفالت
وافًزى ؾَِٔؾ ٓ :إفف إٓ اهلل ،ومنـ ؿنٚل ٕخٔنفً :نٚل أؿنٚمرك ؾِٔتهندإل"رواه مًنِؿ
وؽره ،ؾٖمر ^ مـ حِػ مـ ادًِّغ بٚفالت وافًزى أن يَقل بًد ذفنؽ ٓ :إفنف إٓ
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اهلل ،دْٚؾٚة احلِػ بٌر اهلل ـامل افتقحٔد افقا  :ٛوذفؽ د ٚؾٔنف منـ إظينٚم ؽنر اهلل بنام
دق وتص بٚهلل ودق احلِػ بف ،وم ٚورد يف بًض إحٚدي ٞمـ احلِػ بٔٚبٚء ؾٓق ؿٌؾ
افْٓل ظـ ذفؽ ر ًي ٚظذ م ٚـٚن مًتً ٚدا يف افًرب يف ا ٚدِٔ.ٜ
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)151 - 151/2
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سلٍة ذتوفةبقهِيبة^:ة
 -11وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان افٍقزان:
اظتاد بعض افـاس ظـدكا يف مرص احلؾيػ بيافـ ل ^ يف معيامالهتؿ ،وأصي ؟ األمير
ظاد ًيييا :ؾعـييدما كصييحت أحييد هييمالء افييذيـ دؾػييقن بييافـ ل أجييابـل :بييلن هييذا تعظييقؿ
فؾرشقم ،وهذا فقس ؾقف رء :ما احلؽؿ يف ذفؽ؟
ؾلجاب بؼقفف:
احلِػ بٚفٌْل ^ أو بٌره مـ ادخِقؿغ أو بهٍ ٜافٌْل ^ أو ؽره مـ ادخِنقؿغ
حمننرم ،بننؾ دننق ٕننقع مننـ افؼننك :ؾنن٘ذا أؿًننؿ أحنند بننٚفٌْل ^ ،ؾَننٚل :وافٌْننل ،أو ؿننٚل:
وافرشقل ،أو :أؿًؿ بٚفًٌُ ،ٜأو :ب زيؾ ،أو :ب٘هاؾٔؾ ،أو :أؿًنؿ بٌنر دنٗٓء :ؾَند
ظل اهلل ورشقفف ووؿع يف افؼك .ؿٚل افٌْل ^« :منـ ـنٚن حٚف ًٍن :ٚؾِٔحِنػ بنٚهلل أو
فٔهّٝش .وؿٚل« :مـ حِػ بٌر اهلل ؾَد ـٍر أو أذكش.
وؿقل احلٚفػ بٚفٌْل ^ :إن دذا ًئؿ فٌِْل ^! قابف أن َٕقل :دذا افْقع مـ
افتًئؿ ك ظْف افٌْل ^ ،وبغ إٔف ٕقع مـ افؼنك :ؾتًينٔؿ افٌْنل ^ بٓٚبتًنٚد ظنـ
دننذا احلِننػٕ :ن ًيننٔؿ افٌْننل ^ ٓ يُننقن يف وٚفٍنن ٜافٌْننل ^ ،بننؾ يف امترننٚل أمننره
وا تْٚب ٔف ،ودذا آمترٚل يدل ظذ حمٌتف ^ ،وهلذا ؿٚل اهلل ًٚػ يف ؿقم ادظقا حمٌنٜ
اهلل :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ [آل ظّنننننران :]12:ؾننننن٘ذا
أردت أن ًيؿ افٌْل ^ افتًئؿ افذي يًنتحَف ظِٔنف افهنالة وافًنالم :ؾٚمترنؾ أمنره
مًيام فرشقل اهلل ^.
وا تْٔ ٛف يف ـؾ مَ ٚقل و ًٍؾ ،وبذفؽ ُقن
ً
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ؾْهٔحتل إلخقاين افذيـ يُررون مـ احلِػ بٌر اهلل ،بؾ افذيـ حيٍِقن بٌنر اهلل،
ٕهٔحتل هلؿ أن يتَقا اهلل  ،Qوأن ٓ حيٍِقا بٖحد شقى اهلل

ً
امترٕ ٓٚمر افٌْنل ^
:

بَقل« :مـ ـٚن حٚف ًٍ ،ٚؾِٔحِػ بٚهللش ،وا َنٚء فِقؿنقع يف افؼنك افنذي دل ظِٔنف ؿنقل
افٌْل ^« :مـ حِػ بٌر اهلل :ؾَد ـٍر أو أذك" .

سلٍة ٘ي:ة(عقةفالْ):ة
 -11وشاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء:
ما حؽؿ اإلشالم يف ؿقم ؾالن( :بحؼ ؾالن) أهق حؾػ أم ال؟ أؾقدوكا.
ؾلجابت بام يع:
ؿًام  -حِ ًٍ ،-ٚبًّْنك :أؿًنؿ ظِٔنؽ
ؿقل اإلًٕٚن( :بحؼ ؾالن) حيتّؾ أن يُقن ً
بحؼ ؾالن ،ؾٚفٌٚء بٚء افًَؿ ،وحيتّؾ أن يُقن مـ بٚب افتقشؾ وآشتً ٜٕٚبذات ؾالن
أو ب ٚدف ،ؾٚفٌٚء فالشتً ،ٜٕٚوظذ ـال احلٚفتغ ٓ جيقز دذا افَقل.
أم ٚإول :ؾألن افًَؿ بٚدخِقإل ظذ ادخِقإل ٓ جيقز ،ؾٚإلؿًٚم بف ظنذ اهلل ًنٚػ
أصد مْ ًً ،ٚبؾ حُؿ افٌْل ^ بٖن اإلؿًٚم بٌر اهلل ذك ؾَٚل« :مـ حِػ بٌر اهلل ؾَند
أذك"رواه أمحد وأبق داود وافسمذي واحلٚـؿ وصححف.
وأم ٚافرنٚين :ؾنألن افهنحٚبٜ

مل يتقشنِقا بنذات افٌْنل ^ وٓ ب ٚدنف ٓ ،يف

حٔ ٚننف وٓ بًنند ن ٚننف ،ودننؿ أظِننؿ افْننٚس بَّٚمننف ظْنند اهلل وب ٚدننف ظْننده ،وأظننرؾٓؿ
بٚفؼيً ،ٜوؿد ٕزف ٝهبؿ افندائد يف حٔٚة افٌْل ^ وبًد وؾ ٚف ،و نٖوا إػ اهلل ودظنقه
( )2ادْتَك مـ ؾتٚوى ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان بـ ظٌد اهلل افٍقزان (.)198 - 191/2
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فُنٍٓ ،ٚوفق ـٚن افتقشؾ بذا ف أو ب ٚدف ^ مؼنو ًظ ٚفًِّٓنؿ إينٚه ^ٕٕ :نف مل ينسك
حرصن ٚظنذ
أمرا يَرب إػ اهلل إٓ أمر بف وأرصد إفٔف ،وفًِّنقا بنف رونقان اهلل ظِنٔٓؿ:
ً
ً
افًّؾ بام ذع هلؿ ،وخٚص ٜوؿ ٝافنندة ،ؾًندم ثٌنقت اإلذن ؾٔنف مْنف صنذ اهلل ظِّنف
وشِؿ واإلرصٚد إفٔف وظدم ظِّٓؿ بف دفٔؾ ظذ إٔف ٓ جيقز ،وافذي ثٌ ٝظنـ افهنحٚبٜ
أ ؿ ـنٕٚقا يتقشنِقن إػ اهلل بندظٚء افٌْنل ^ ربنف :اشنت ٚب ٜفىِنٌٓؿ ،وذفنؽ يف
حٔ ٚف ـام يف آشتًنَٚء وؽنره ،ؾِنام منٚت ^ ؿنٚل ظّنر

دن ٚخنرج فالشتًنَٚء:

«افِٓؿ إٕ ٚـْ ٚإذا أ دبْٕ ٚتقشؾ إفٔؽ بٌْْٔ ٚؾتًَْٔ ،ٚوإٕٕ ٚتقشؾ إفٔؽ بًؿ ٌْٕٔ ٚؾٖشنَْ،ٚ
ؾًَٔقنش يريد :بدظٚء افًٌٚس ربف وشٗافف إيٚه ،وفٔس ادراد افتقشؾ ب ٚه افًٌٚسٕ :ن
ٚه افٌْل ^ أظيؿ مْف وأظذ ،ودق ثٚب ٝفف بًد وؾ ٚف ـام ـٚن يف حٔ ٚف ،ؾِق ـٚن ذفؽ
افتقشؾ مرا ًدا فتقشِقا ب ٚه افٌْل ^ ً
بدٓ مـ قشِٓؿ بٚفًٌٚس فُْٓؿ مل يًٍِقا.
ثؿ إن افتقشؾ ب ٚه إٌٕٔٚء وشٚئر افهٚحلغ وشِٔ ٜمـ وشٚئؾ افؼك افَريٌ :ٜـنام
أرصد إػ ذفؽ افقاؿنع وافت نٚرب ،ؾُنٚن ذفنؽ نْق ًظن :ٚشندً ا فِذريًن ،ٜومحٚينْ ٜنٚب
افتقحٔد .وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)110 - 156/2
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ًغزٗعٞٚة ذتوفةبقهلزآْةٗع َةد٘ سة ذتوفةبغرية :ة
أيو:ٚ
 -15وشاًِ ٝ
هؾ جيقز احلؾػ بافؼرآن ،وهؾ جيقز احلؾػ بغر اهلل؟
ؾلجابت بام يع:
جيقز احلِػ بٚفَرآنٕٕ :ف ـالم اهلل ،وـالمف صٍ ٜمـ صٍ ٚف ًٚػ.
أم ٚاحلِػ بٌر اهلل ؾال جيقز :فَقل افٌْل ^« :مـ حِػ بٌر اهلل ؾَد أذكش.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

الرئيس

نائب رئيس اللجنة

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

سلٍة ذتوفةبآٙقتة :ة
 -11وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ظـ حؽؿ احلؾػ بغر اهلل؟ واحلؾػ بآيات اهلل؟
ؾلجاب ً
ؿائال:
احلِػ ٓ جيقز إٓ بٚهلل

أو صٍ ٜمـ صٍ ٚف ،أم ٚاحلِػ بٌر اهلل ؾٓق ذك شقاء

ٔٓ ٚظْد اهلل  Qأم ـٚن مـ شٚئر افًٌٚد ،وهلذا ٓ جيقز فْ ٚأن ٕحِنػ
ـٚن ادحِقف بف و ً
بٚفٌْل ،أو أن ٕحِػ ب زيؾ ،أو بٚفًٌُ ،ٜأو بٖي رء مـ ادخِقؿٚت ،ؿنٚل افٌْنل ^:
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)118 - 111/2
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«مـ ـٚن حٚف ًٍ ٚؾِٔحِػ بٚهلل أو فٔهّٝش ،وؿٚل افٌْنل ^« :منـ حِنػ بٌنر اهلل ؾَند
ـٍر أو أذكش .وافٌْل حمّد ^ دق ًٍٕف ٓ يرى أن حيِػ بف ،ود ٚؿٚل فنف ر نؾ :منٚ
صٚء اهلل وصا ٝؿٚل« :أ ًِتْل هلل ٕدً ا بؾ م ٚصٚء اهلل وحدهش.
ؾٔحِػ ادرء بنٚهلل  Qؾَٔنقل :واهلل ،وافنرمحـ ،ورب افًنٚدغ ،وونري افًنحٚب،
ومْزل افُتٚب وم ٚأصٌف ذفؽ ،وـذفؽ حيِػ بهٍ ٚف

مرنؾ :وظنزة اهلل ،وؿندرة اهلل،

وم ٚأصٌف ذفؽ ،وحيِػ بٚدهحػٕٕ :ف ـالم اهللٕٕ :ف ٓ يريد احلِػ بٚفقرإل وا ِقد،
وإٕام يريد احلِػ بام وّْتف دذه إوراإل.
وأم ٚؿقل افًٚئؾ :دؾ جينقز احلِنػ بآينٚت اهلل بنٖن يَنقل اإلًٕنٚن :وآينٚت اهلل أو
بآيٚت اهلل ٕؾًِـ ـنذا؟ ؾَْنقل يف ا نقاب :إن ؿهند بٔٚينٚت أينٚت افؼنظٔ ٜودنل
افَرآن افُريؿ ؾال بٖس ،وإن ؿهد بٔٚيٚت أينٚت افُقٕٔن ٜـٚفننّس وافَّنر وافِٔنؾ
وافْٓٚر ؾٓذا ٓ جيقز .واهلل أظِؿ .

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)129 – 128/1
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سلٍة إل ضقَ:ةبآٙقتة ،ةبلوٌقتة ،ةبقهلزآْ،ةبزبة هلزآْ:ة
 -16وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان افٍقزان:
ما افػرحل بغ هذه األؿسام ،وهؾ هل جائزة :أؿسيؿ بآييات اهلل ،أؿسيؿ بؽؾيامت اهلل،
أؿسؿ بافؼرآن ،أؿسؿ برب افؼرآن؟
ؾلجاب بؼقفف:
ـِٓن ٚننٚئزة إٓ إخنر( :بننرب افَننرآن) ٓ ،يَنٚل :رب افَننرآن ،بنؾ يَننٚل :مْننزل
افَرآن.
أم ٚاإلؿًٚم بآيٚت اهلل ،اإلؿًٚم بٚفَرآن ..دذا ـِف ٚئزٕ :ن افَنرآن ـنالم اهلل
ؾٓق صٍ ٜمنـ صنٍ ٚف

:

 ،وافًَنؿ إٕنام يُنقن بنٚهلل نؾ وظنال ،أو بهنٍ ٜمنـ صنٍ ٚف،

وـالمننف مننـ صننٍ ٚف ،وفُننـ اإلؿًننٚم بٔٚيننٚت إذا ـننٚن ادَهننقد هبنن ٚأيننٚت افُقٕٔنن:ٜ
افنّس وافَّر وافًامء وإرض :ؾٓذا ٓ جيقزٕٕ :ف حِػ بٚدخِقإل .

( )2ادْتَك مـ ؾتٚوى ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان بـ ظٌد اهلل افٍقزان (.)199/2

135

فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

سلٍة ذتوفةبقهِيبةٗ هلابٞةٗ هغزفةٗ هذًٞةٗ ٘ية إلُضقْ:ةبذًيت:ة
 -11وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ظييـ حؽييؿ احلؾييػ بييافـ ل ^ ،وافؽع يية؟ وافؼييا وافذميية؟ وؿييقم اإلكسييان:
(بذمتل)؟
ؾلجاب بؼقفف:
احلِػ بٚفٌْل ظِٔف افهنالة وافًنالم ٓ جينقز ،بنؾ دنق ٕنقع منـ افؼنك ،وـنذفؽ
احلِػ بٚفًٌُ ٓ ٜجيقز بؾ دق ٕقع مـ افؼكٕ :ن افٌْل ^ ،وافًٌُ ٜـالمه ٚوِقؿٚن،
واحلِػ بٖي وِقإل ٕقع مـ افؼك.
وـذفؽ احلِػ بٚفؼف ٓ جيقز ،وـذفؽ احلِػ بٚفذم ٓ ٜجيقز فَنقل افٌْنل ^:
«مـ حِػ بٌر اهلل ؾَد ـٍر أو أذكش ،وؿٚل ^ ٓ« :حتٍِقا بآبنٚئُؿ ،منـ ـنٚن حٚف ًٍنٚ
ؾِٔحِػ بٚهلل أو فٔهّٝش.
فُننـ جينن ٛأن ًِٕننؿ أن ؿننقل اإلًٕننٚن( :بننذمتل) ٓ يننراد بننف احلِننػ ،وٓ افًَننؿ
بٚفذم ،ٜوإٕام يراد بٚفذم ٜافًٓد ،يًْل :دذا ظذ ظٓدي ومًٗوفٔتل ،دذا دق ادنراد هبن،ٚ
أم ٚإذا أراد هب ٚافًَؿ ؾٓنل ؿًنؿ بٌنر اهلل ؾنال جينقز ،فُنـ افنذي ييٓنر ص أن افْنٚس ٓ
يريدون هب ٚافًَؿ إٕام يريدون بٚفذم ٜافًٓد وافذم ٜبًّْك افًٓد .

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)111 – 112/1
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سلٍة ٘ي:ةبقألًقُ:ٞة
 -18وشاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
رجؾ أراد أن يشسي مـ تياجر شيؾعة ؾلظطياه ثالثية أكيقاع مـفيا ،ؾؼيام فيف افرجيؾ:
ختزين ظـ األؾضيؾ ميـ هيذه افسيؾع ،وؿيام افتياجر :باألماكية هيذا هيق األؾضيؾ ،وـيال
افرجؾغ مل يؼصد يؿقـًا ،وإكام ؿصدمها ائتامن أحدمها اآلخر يف اإلخ ار باحلؼقؼة ،ويسيلم:
ـػرا وإحلا ًدا؟
هؾ هذا يعتز ً
ؾلجابت بام يع:
إذا مل يُـ أحدمه ٚؿهد بَقفف( :بٕٚم )ٜٕٚاحلِػ بٌنر اهلل ،وإٕنام أراد بنذفؽ ائنتامن
أخٔف يف أن خيزه بٚحلََٔ ٜؾال رء يف ذفؽ مىِ ًَ ،ٚفُـ يٌٌْل أٓ يًز هبذا افٍِظ افنذي
طٚدره احلِػ بٕٚم.ٜٕٚ
أم ٚإذا ـٚن افَهد بذفؽ احلِنػ بٕٚمٕٚن ٜؾٓنق حِنػ بٌنر اهلل ،واحلِنػ بٌنر اهلل
ذك أصٌر ،ومـ أـز افٌُٚئر :د ٚروى ظّر بنـ ا ىنٚب

ؿنٚل :ؿنٚل رشنقل اهلل

^« :مـ حِػ بٌر اهلل ؾَد ـٍر أو أذكش ،وؿٚل ^« :مـ حِػ بٕٚم ٜٕٚؾِٔس مْٚش
وؿٚل ابـ مًًقد

ٕ« :ن أحِػ بٚهلل ـٚذ ًب ٚأح ٛإص مـ أن أحِػ بٌره صٚد ًؿٚش.

وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّةًِٚااااااااااا ا ة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)151 - 151/2
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سلٍة ذتوفةبغرية :ة
 -19وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

احلؾػ بغر اهلل هؾ هق ذك أصغر أم أـز؟
ؾلجاب بؼقفف:
احلِػ بٌر اهلل ذك أصٌر ٓ ُخي ِْرج مـ ادِ ،ٜإٓ إذا اظتَد احلنٚفػ أن فِّحِنقف
ـٍرا أـزٕٕ :ف اختذ هلل ٕدً ا .
بف مـ افتًئؿ مرؾ م ٚهلل  ،Qؾحْٔاذ يُ ٍُر ً

سلٍة ٘ي:ةٗسٚقٝةأٗالد..ٜةعوَّٛة هطالق..ةسز َةعو:َّٛة
أيو:ٚ
 -80وشاؾ ً
يف بداية افتػسر ظؾؿـا أن اهلل  Qأؿسؿ بؿخؾقؿاتيف ـافسيامء وافؾقيؾ ،وكجيد بعيض
ظيع ميا أؾعيؾ ـيذا
ظع افطالحل ،أو حيرام َّ
افـاس دؾػ ويؼقم :وحقاة أوالدي ،ويؼقمَّ :
وـذا ،ؾام حؽؿ ذفؽ؟
ؾلجاب بؼقفف:
أم( ٚوحٔٚة أوٓدي) ؾٓنذا ؿًنؿ سينح ٓ جينقز ،ودنق يندخؾ يف ؿقفنف ^« :منـ
حِػ بٌر اهلل ؾَد ـٍر أو أذكش.
ؿًنام ،فُنـ فنف حُنؿ افًَنؿ ،ؾن٘ذا ؿنٚل:
وأم( :ٚظع افىالإل ٕؾًِـ )..ؾٓذا فٔس ً
احلرام ظع م ٚأذب مـ دذا ..احلرام ظنع من ٚأزور ؾالًٕن ..ٚاحلنرام ظنع من ٚآـنؾ ضًنٚم
( )2فَٚء افٌٚب ادٍتقح ( .)12/2
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دذا ..حرام ظع م ٚذبح ص ذبٔح .ٜؾٓذا فنٔس بًَنؿ منـ حٔن ٞافهنٌٔ ،ٜفُْنف بًّْنك
افًَؿ ،وافدفٔؾ ظذ دذا ؿقفنف ًنٚػ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ [افتحريؿ ]1:ؾًّك اهلل افتحريؿ ئًّْ.ٚ
أم ٚاحلُؿ ؾَْقل :إذا ؿِ ٝمرؾ دنذا ؾُ فٍنر ظنـ ئّْنؽ ،وذفنؽ بنٖن ىًنؿ ظؼنة
مًٚـغ ،وٓ ؾرإل بغ أن يَقل :حرام ظع زو تل ،أو ظنع افىنالإل ،أو حنرام ظنع أن
أؾًؾ ـذا ،فُـ يف مًٖف ٜافىالإل إن أراد افىالإل وؿع إن حْ ٞؾٔام ؿٚل .

سلٍة ٘ي:ةيفةذًيت..ةأُتةًينةيفةسزز:ة
 -82وشاؾ أي ًو:ٚ
ؾضقؾة افشقخ حػظؽؿ اهلل! ما ؿيقم ؾضيقؾتؽؿ يف ؿيقم بعيض افعامية :يف ذمتيل ،أو
ؿقهلؿ :أكت مـل يف حرج ،ؾفؾ هذا يدخؾ يف ذك احلؾػ؟
ؾلجاب بؼقفف:
إذا ؿٚل اإلًٕٚن :يف ذمتل ،أو ؿٚل :إٔ ٝمْل يف حرج ،ؾٓذا ٓ يدخؾ يف افؼك:
ٕن افؼك دق اف ََ ًَؿ بٌر اهلل ،أم ٚدذا ؾِٔس بًَؿ ،فُْف يف حُّف ،وظذ دذا ٓ
يدخؾ صٚحٌف يف افؼك ،إٓ إَْٕٔ ٚقل :ـقٕف حيِػ بٚهلل دق افذي أمر بف افٌْل ^ ،ؾَد
ؿٚل ^« :مـ ـٚن حٚف ًٍ ٚؾِٔحِػ بٚهلل أو فٔهّٝش ،وؿٚل اهلل فٌْٔف :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
[افتحريؿ ]1:ؾٕٚؾوؾ دـ أراد احلِػ أن حيِػ بٚهلل.
( )2فَٚء افٌٚب ادٍتقح (.)128 – 121/1
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أم ٚؿقفف :يف ذمتل ،أو إٔ ٝمْل يف حرج ،أو م ٚأصٌف ذفؽ ،ؾٓنذا فنف حُنؿ افّٔنغ،
وفُْننف فننٔس ئًّْنن ٚيَننٚل فهننٚحٌف :إٕننف أذك ذك افّٔننغ ،ؾؼننك افّٔننغ افننذي يَننٚل
فهٚحٌف :إٕف مؼك أن يَقل :وحٔٚة ؾالن ،أو وافرئٔس افٍالين أو وافٌْنل أو وافًٌُن:ٜ
دذا افذي يدخؾ يف ؿقفف ^َ « :مـ حِػ بٌر اهلل ؾَد ـٍر أو أذكش .

( )2فَٚء افٌٚب ادٍتقح (.)501 – 502/1
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فتاوى الغمو يف الصاحلني

سلٍة هضذ٘دةهغرية ةًّةٗهاٛةأٗةؽاقسبة اربةياّةِٙطاقةبقهغأقدتنيةٗٙلاٍٚة
هؾال:ٝة
 -81شاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
هـاك مـ يؼقم :ـؾ مـ يتؼقد برشافة محؿد ^ ،واشتؼ ؾ افؼ ؾة بافصالة وفق شجد
فشقخف مل يؽػر ومل يسؿف مؼـًا ،حتك ؿيام :إن محؿيد بيـ ظ يد افقهياب افيذي تؽؾيؿ يف
ادؼـغ يف خؾقدهؿ يف افـار إذا مل يتقبقا ؿد أخطيل وؽؾيط ،وؿيام :إن ادؼيـغ يف هيذه
األمة يعذهبؿ ،ثؿ خيرجفؿ إػ اجلـة ،وؿام :إن أمة محؿد مل خيؾد ؾقفؿ أحد يف افـار.
ؾلجابت بام يع:
ـؾ مـ آمـ برشٚف ٌْٕٚٔ ٜحمّد ^ وشٚئر مٚ ٚء بف يف افؼيً ٜإذا ش د بًند ذفنؽ
ـٚؾرا مر دً ا ظـ اإلشالم مؼنـً ٚمنع
فٌر اهلل مـ وص وصٚح ٛؿز أو صٔخ ضريؼ يًتز ً
اهلل ؽره يف افًٌٚدة ،وفق ٕىنؼ بٚفننٓٚد غ وؿن ٝشن قده :إل ٕٔٚنف بنام ينَْض ؿقفنف منـ
ش قده فٌر اهلل .فُْف ؿد يًذر ِٓف :ؾال ْزل بف افًَقب ٜحتك يًِؿ و َٚم ظِٔف احل ٜ
إظذارا إفٔف فرا نع ًٍٕنف ،ظًنك أن يتنقب ،ؾن٘ن أس ظنذ شن قده
ويّٓؾ ثالث ٜأيٚم:
ً
فٌر اهلل بًد افٌٔٚن ؿتؾ فرد ف :فَقل افٌْل ^« :مـ بندل ديْنف ؾنٚؿتِقه"أخر نف اإلمنٚم
افٌخٚري يف صحٔحف ظـ ابـ ظٌنٚس

 ،ؾٚفٌٔنٚن وإؿٚمن ٜاحل ن ٜفإلظنذار إفٔنف ؿٌنؾ
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ـٚؾرا بام حدث مْف مـ شن قد
ـٚؾرا بًد افٌٔٚن ،ؾٕ٘ف يًّك ً
إٕزال افًَقب ٜبف ٓ ،فًّٔك ً
فٌر اهلل أو ٕذره ؿرب ٜأو ذبحف صٚة ً
مرال فٌر اهلل.
وؿد دل افُتٚب وافًْ ٜظذ أن مـ مٚت ظذ افؼك ٓ يٌٍر فف ،وخيِد يف افْٚر:
فَقفف ًٚػ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ [افًْٚء ]58:وؿقفف:
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ [افتقب.]21:ٜ
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااا ا ة هااااااا اةزس قةعفٚفاااااااااٛة عباا ة هاشٙااشةبااّةعباا ة ةبااّةبااقسةة

هزدةعوٟةًّةٙل٘ي:ة ألٗهٚق١ةٙاوٌْ٘ة هغٚب:ة
أيو:ٚ
 -81وشاًِ ٝ
ؿيييييييام اهلل تعييييييياػ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ [اجلـ ]27:ؾفؾ افقيل مـ أمة افرشقم تابع فف يف ظؾؿ افغقال؟
ؾلجابت بام يع:
إن اهلل شٌحٕٚف حُنؿ بنٖن ظِنؿ إمنقر افٌٌٔٔن ٜخنٚص بنف ،ؾَنٚل :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)111 - 115/2

142

فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ [افّْؾ ]61:ومل يًترـ مـ ذفؽ إٓ مـ ار  ٙمنـ رشنِف،
ؾٔيٓره ظذ م ٚصٚء مـ افٌٔ ،ٛؿنٚل ًنٚػ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ

[ا

نـ ]11:ؾّـ ادظنك

مـ أمؿ إٌٕٔٚء وادرشِغ إٔف يًِؿ افٌٔ ٛؾٓق ـٚذب.
ً
وظّال يًِؿ افٌٔٛ
ومـ زظؿ أن أحدً ا مـ إوفٔٚء وافهٚحلغ أ ٌٚع افرشؾ ظَٔدة
ؾٓننق وىننب ـننٚذب :دخٚفٍتننف مننٕ ٚننزل مننـ آيننٚت افَننرآن ،ومنن ٚثٌنن ٝظننـ افٌْننل ^ مننـ
إحٚدي ٞافداف ٜظذ اختهٚص اهلل ًٚػ بًِؿ ادٌٌٔٚت.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)281 - 282/1
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سلٍة هط٘ فةس٘ية هلب٘رةٗتل ٍٙة ملقيةٗ ذتو٘٠ةعِ ٓق:ة
أيو:ٚ
 -85وشاًِ ٝ
إن بعض افـاس يزورون ؿز ك ل اهلل يقكس

 ،ويطقؾقن حقم افؼز ،ويضعقن

ظـد افؼز افذي أحقط بغرؾة مـ زجاج وأدـققم ،وؾقفا كقاؾذ يضعقن مـ خيالم افـقاؾيذ
أـقاشا مـ احلؾقى مثؾ (اجلؽؾقت) ،وؿسؿ يضع ادام ،وؿسؿ يضع ؿطع ؿامش أخرضي،
ً
واهلل أظؾؿ برسائر افـاس هؾ أرادوا بعؿؾفؿ هذا وجيف اهلل ؾؼيط أم أرادوا افتؼيرب إػ اهلل
ظـ ضريؼ هذا افـ ل ،وتصادر هذه احلؾقى وادام وؿطع افؼامش األوؿاا ،إال أن بعيض
افؼائؿغ ظذ هذا ادسجد يقزظقن مـ احلؾيقى فؾؿعرؾية (فؾزـية) وؿطيع افؼيامش ت ياع
ظذ صؽؾ أذضة ضقم ( )25شؿ وظرض ( )5شؿ بـصػ ديـار ،ثيؿ يضيعفا ادشيسي
يف يده أ و جق ف مـ أجؾ دؾع افرض أو خشقة مـ أن يصاب بسقء ،أما ادام ؾاهلل أظؾؿ بيف،
ؾفؾ هذه احلؾقى أـؾفا حالم أم حرام؟ جزاـؿ اهلل خر اجلزاء.
ؾلجابت بام يع:
(أ) زيٚرة افٌَقر فٌر افًْٚء شْ :ٜفَقل افٌْنل ^« :زوروا افٌَنقر :ؾ٘ ن ٚنذـرـؿ
بٔٚخرةش.
(ب) ٓ جيقز افىقاف حقل ؿز ٌٕل أو ؽره ،وٓ جيقز ووع ضًنٚم ٓ حِنقى وٓ
ؽرد ٚظْد افَز وٓ ؿامش وٓ َٕقد ،بنؾ ذفنؽ ذك إذا ؿهند بنف افتَنرب إػ صنٚحٛ
افَز ٌٕ ًٔ ٚـٚن أو ؽره.
(ج) م ٚذـر ف ظـ افَز ادذـقر فٔس بهحٔحٕٕ :ف ٓ يًِنؿ ؿنز أحند منـ إٌٕٔنٚء
ٓ يننقٕس ظِٔننف افهننالة وافًننالم وٓ ؽننره شننقى ؿننز افٌْننل حمّنند ^ وؿننز إبننرادٔؿ
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يف ؾًِىغ ،ومـ ادظك أن ؿز ينقٕس أو ؽنره منـ إٌٕٔنٚء مًنروف ؾَند

ـذب أو صدإل بًض افُٚذبغ.
(د) فق ظِؿ ؿز يقٕس أو ؽره مل جيز افٌِق ؾٔف وٓ افتَرب إفٔف بقء منـ افًٌنٚدات
وٓ َديؿ احلِقى وا رإل إفٔف وٓ افتًّح بف ،وٓ شٗافف صٔ ًا ٚمـ احلٚ ٚت :فَقل اهلل
شٌحٕٚف :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

[ا

نـ ،]28:وؿقفنف شنٌحٕٚف :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ

[ينننننقٕس]201:

أي.ٜ
(دن) احلِقى وؽرد ٚن ٚيَدم فٌَِقر فٔس فف خهقصٔ ،ٜوٓ ُتً ٛبنذفؽ صنٔ ًاٚ
مـ افزـ ،ٜوافقا  ٛأخذد ٚو قزيًٓ ٚبغ افٍَراء ٚ ٕ :مٚل ؿد أظرض ظْف أدِف.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)191 - 192/2
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سلٍة هضذ٘دةعوٟة مللقبزةٗ هذبحةعؤٚق:ة
أيو:ٚ
 -81وشاًِ ٝ
ما حؽؿ افسجقد ظذ ادؼابر وافذب؟ ظؾقفا؟
ؾلجابت بام يع:
افً قد ظذ ادَٚبر وافذبح ظِٔٓ ٚوثْٔٚ ٜدِٔ ٜوذك أـز ،ؾ٘ن ً
ـال مْٓام ظٌٚدة،
وافًٌٚدة ٓ ُقن إٓ هلل وحده ،ؾّـ سؾٓ ٚفٌر اهلل ؾٓق مؼك ،ؿٚل اهلل ًٚػ :ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦ

[إًٕٚم]261:

أي ،ٜوؿٚل ًٚػ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ [افُقثر … ]1:إػ ؽر دذا مـ أيٚت افداف ٜظذ أن افً قد وافذبح
ظٌٚدة ،وأن سؾٓام فٌر اهلل ذك أـز.
وٓ صننؽ أن ؿهنند اإلًٕننٚن إػ ادَننٚبر فًِ ن قد ظِٔٓنن ٚأو افننذبح ظْنندد ٚإٕ نام دننق
إلظيٚمٓ ٚوإ الهل ٚبٚفًن قد وافَنرابغ افتنل نذبح أو ْحنر ظْندد ،ٚوروى مًنِؿ يف
حدي ٞضقيؾ يف بٚب حتريؿ افذبح فٌر اهلل ًنٚػ وفًنـ ؾٚظِنف ظنـ ظنع بنـ أ ضٚفنٛ
ؿٚل :حدثْل رشقل اهلل ^ بٖربع ـِنامت« :فًنـ اهلل منـ ذبنح فٌنر اهلل ،فًنـ اهلل
مـ فًـ وافديف ،فًـ اهلل منـ آوى حمند ًث ،ٚفًنـ اهلل منـ ؽنر مْنٚر إرضش ،وروى أبنق
داود يف شْْف مـ ضريؼ ثٚب ٝبـ افوحٚك

ؿٚلٕ« :ذر ر ؾ أن يْحنر ً
إبنال بٌقإن،ٜ

ؾًٖل رشقل اهلل ^ ؾَٚل :دؾ ـٚن ؾٔٓ ٚوثـ مـ أوثٚن ا ٚدِٔ ٜيًٌد؟ ؿٚفقا .ٓ :ؾَٚل:
ؾٓؾ ـٚن ؾٔٓ ٚظٔد مـ أظٔٚددؿ؟ ؿٚفقا .ٓ :ؾَنٚل رشنقل اهلل ^ :أوف بْنذرك ،ؾٕ٘نف ٓ
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وؾٚء فْذر يف مًهٔ ٜاهلل ،وٓ ؾٔام ٓ يُِّف ابـ آدمش ،ؾدل م ٚذـر ظذ فًـ مـ ذبح فٌر
اهلل وظذ حتريؿ افذبح يف مُٚن يًيؿ ؾٔف ؽر اهلل منـ وثنـ أو ؿنز أو مُنٚن ؾٔنف ا نتامع
ٕدؾ ا ٚدِٔ ٜاظتٚدوه وإن ؿهد بذفؽ و ف اهلل.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّةًِٚااااااااااا ا ة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)198 - 196/2
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سلٍة هتربنةبقهلب٘رةٗ ألفزس:ٞة
 -86وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ظـ حؽؿ افتزك بافؼ قر واألرضحة؟
ؾلجاب بؼقفف:
أم ٚافتزك هب :ٚؾ٘ن ـٚن يًتَد أ ٍْ ٚع مـ دون اهلل  Qؾٓذا ذك يف افربقبٔ ٜورج
ظـ ادِ ،ٜوإن ـٚن يًتَد أ  ٚشٌ ٛوفًٍْٔ ٝع مـ دون اهلل :ؾٓق وٚل ؽر مهٔ،ٛ
وم ٚاظتَده ؾٕ٘ف مـ افؼك إصٌر ،ؾًذ مـ ابتع بّرؾ دذه ادًٚئؾ أن يتقب إػ اهلل
 ،وأن يَِع ظـ ذفؽ ؿٌؾ أن يٍ ٚاف ادقت ،ؾْٔتَؾ مـ افدٕٔ ٚظذ أشقأ حٚل ،وفًِٔؿ
أن افذي يِّؽ افي وافٍْع دق اهلل

 ،وإٔف دق مِ ٖ ـؾ أحد ،ـام ؿٚل اهلل ًٚػ:

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
ً
وبدٓ مـ أن يتًًٍٕ ٛف يف آفت ٚء إػ ؿز
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ [افّْؾ،]61:
ؾالن وؾالن نـ يًتَدو ؿ أوفٔٚء ،فِٔتٍ ٝإػ ربف  ،Qوفًٖٔفف ِ ٛافٍْع ودؾع
افي ،ؾ٘ن اهلل

دق افذي يِّؽ دذا .

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)111 - 112/1
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سلٍة هؾالٝةيفة ملضذ ة هذٜةبٕة رب،ةٗسلٍةإسٚق١ة مل٘ ه :ة
 -81وشاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
هؾ جيقز فذكسيان أن يصيع يف مسيجد بيف ؿيز ،وهيؾ جييال تؼ قيؾ أظتياب ميدخؾ
احلسغ وافسقدة زيـال وتؼ قؾ ادؼصقرة وافتقشؾ هبؿ وضؾال اددد وافعقن مـفؿ؟ وهؾ
جيقز افرحقؾ مـ مؽان دؽان آخر إلحقاء مقفد مـ ادقافد؟
ؾلجابت بام يع:
ً
أوال :إذا ـٚن ادً د مٌْ ًٔن ٚظنذ افَنز ؾنال جتنقز افهنالة ؾٔنف ،وـنذفؽ إذا دؾنـ يف
ادً د أحد بًد بْٚئف ،وجيَٕ ٛؾ ادٌَقر ؾٔف إػ ادَنٚبر افًٚمن ٜإذا أمُنـ ذفنؽ :فًّنقم
إحٚدي ٞافداف ٜظذ حتريؿ افهالة يف ادً ٚد افتل ؾٔٓ ٚؿٌقر.
ثاك ًقا :حيرم ٌَٔؾ أظتٚب مدخؾ احلًغ وافًٔدة زيْ ٛوؽرمه ٚوادَهقرة :د ٚؾٔنف
ًئام مل يؼظف اهلل ،وٕن ذفنؽ منـ
مـ ا وقع فٌر اهلل و ًئؿ ا امدات وإمقات
ً
وشٚئؾ افؼك بٖصحٚب افٌَقر ودُذا افتقشؾ بذوا ؿ أو حَٓؿ و ٚدٓؿ.
أم ٚضِ ٛاددد وافًقن مْٓؿ ؾٓق ذك أـز :فَقل اهلل شٌحٕٚف :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ [ادٗمْقن،]221:
وؿقفف  :Qﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ [ؾٚضر.]25:
ثاف ًثا ٓ :جيقز إؿٚم ٜحٍؾ دقفد افرشقل ^ وٓ ؽره منـ افْنٚس ،وٓ صند افرحنؾ
حلوقره.
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وشننٌؼ أن ـتنن ٛشننامح ٜافنننٔخ ظٌنند افًزيننز بننـ ظٌنند اهلل بننـ بننٚز ـتٚبنن ٜوننٚؾٔ ٜيف
ادقوقع بٖٕف بدظ ،ٜمل يًٍِٓ ٚرشقل اهلل ^ وٓ أصحٚبف

وٓ ؽردؿ منـ افًِنامء

يف افَرون ادٍوِ ،ٜوا ر ـِف يف ا ٌٚظٓؿ.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)501-501/2
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ذكزةباضة ملِلز تة هيتةتل ةعِ ة هلب٘ر:ة
 -88وشاؾ شامح ٜافنٔخ حمّد بـ إبرادٔؿ آل افنٔخ

:

ً
أوال :ظـ حؽؿ رؾع افؼ قر وتشققدها واف ـاء ظؾقفا.
ثاك ًقا :ظؿؾ االحتػاالت.
ثاف ًثا :افـذر ألصحاب افؼ قر ومجع افصدؿات وافتزظات إلكػاؿفا يف ذفؽ.
راب ًعا :افتقشؾ باألمقات.
خامسا :افتؼريال فغر اهلل.
ً
شادشا :االشتغاثة بلصحاب افؼ قر.
ً
شاب ًعا :اإلؿامة يف ادؼزة وافعؽقا ؾقفا وافطقاا هبؿ وافغؾق.
ؾلجاب بؼقفف:
حُؿ رؾع افٌَقر و نٔٔدد ٚوافٌْٚء ظِٔٓ.ٚ
ؾٚحلُؿ يف دذه إمنقر أ ن ٓ ٚجتنقز ،ؾَند سحن ٝإحٚدين ٞبنٚفْٓل ظنـ ذفنؽ
وافتحذير مْف وحتريّف ،ؾ٘ن دذا مـ افٌِق افذي ُنٚثرت إحٚدين ٞبنٚفْٓل ظْنف ،ؾٕ٘نف
أظيؿ وشٚئؾ افؼك وأشنٌٚبف ،وبًنٌٌف وؿنع افؼنك ـنام يف افهنحٔح منـ حندي ٞابنـ
ظٌننٚس يف ًٍننر ؿننقل اهلل ًننٚػ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ [ٕقح ]11:ؿٚل :دذه أشامء ر ٚل صٚحلغ منـ ؿنقم ٕنقح ،ؾِنام دُِنقا
أوحننك افنننٔىٚن إػ ؿننقمٓؿ أن إهننٌقا إػ وٚفًننٓؿ افتننل ـننٕٚقا جيًِننقن ؾٔٓنن ٚإٔهننً ٚبٚ
وشّقد ٚبٖشامئٓؿ ،ؾًٍِقا ومل ًٌد ،حتك إذا دِؽ أوفاؽ وٕز افًِؿ ظٌدت.
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وؿٚل ابـ افَٔؿ( :ؿٚل ؽر واحند منـ افًنِػ :دن ٚمن ٚقا ظٍُنقا ظنذ ؿٌنقردؿ ،ثنؿ
صقروا متٚثِٔٓؿ ،ثؿ ضٚل ظِٔٓؿ إمد ؾًٌدودؿ).
وإحٚدي ٞادكح ٜبٚفْٓل ظـ افٌْٚء ظذ افٌَقر و نٔٔدد ٚوحتريؿ افهالة ظْددٚ
وإفٔٓ ٚـررة :مْٓ ٚظـ أ اهلٔٚج إشدي ؿٚل :ؿٚل ص ظنع« :أٓ أبًرنؽ ظنذ من ٚبًرْنل
زا مؼ ن ًؾ ٚإٓ شننقيتف"رواه
ظِٔننف رشننقل اهلل ^ أن ٓ نندع صننقرة إٓ ضًّننتٓ ٚوٓ ؿ ن ً
ا امظ ٜإٓ افٌخٚري وابـ م ٚف.
وظـ ٚبر ؿٚل « :ك رشقل اهلل ^ أن جيهص افَز ،وأن يًَند ظِٔنف ،وأن يٌْنك
ظِٔفش رواه أمحد وافًْٚئل وافسمذي وصححف.
وأخرج افٌخٚري مـ حدي ٞظٚئن ٜؿٚفن :ٝؿنٚل رشنقل اهلل ^ يف مرونف افنذي مل
يَؿ مْف« :فًـ اهلل افٔٓقد وافْهٚرى اختذوا ؿٌقر إٌٔٔٚئٓؿ مً ٚدش.
وٕمحد بًْد ٔد« :إن مـ ذار افْٚس مـ درـٓؿ افًٚظ ٜودنؿ أحٔنٚء ،وافنذيـ
يتخذون افٌَقر مً ٚدش ورواه أبق ح ٚؿ يف صحٔحف.
وظـ ابـ ظٌٚس

ؿٚل« :فًـ رشقل اهلل ^ زائرات افٌَقر وادتخنذيـ ظِٔٓنٚ

ادً ٚد وافنجش رواه أدؾ افًْـ.
وظنننـ أ شنننًٔد ؿنننٚل :ؿنننٚل رشنننقل اهلل ^« :إرض ـِٓننن ٚمًننن د إٓ ادَنننزة
واحلامم"رواه أمحد وأدؾ افًْـ ،وصححف أبق ح ٚؿ وابـ حٌٚن.
وظـ أ مرثد افٌْقي :أن رشقل اهلل ^ ؿٚل ٓ« :جتًِقا ظذ افٌَقر ،وٓ هنِقا
إفٔٓٚش رواه مًِؿ.

152

فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

ؿٚل صٔخ اإلشالم َل افديـ ابـ ّٔٔن :ٜأمن ٚبْنٚء ادًن ٚد ظنذ افٌَنقر ؾَند سح
ظٚم ٜافىقائػ بٚفْٓل ظْف متٚبً ٜفألحٚدي ٞافهحٔح ،ٜوسح أصحٚبْ ٚوؽردؿ منـ
أصحٚب مٚفؽ وافنٚؾًل بتحريّف.
ؿٚل :وٓ ري ٛيف افَىع بتحريّف.
ثؿ ذـر إحٚدي ٞيف ذفؽ ..إػ أن ؿٚل( :ودذه ادًن ٚد ادٌْٔن ٜظنذ ؿٌنقر إٌٕٔنٚء
وافهٚحلغ أو ادِقك تًغ أزافتٓ ٚهبدم أو ؽره ،ودذا ن ٓ ٚأظِؿ ؾٔف خال ًؾ ٚبغ افًِنامء
ادًروؾغ).
وؿٚل ابـ افَٔؿ :جي ٛددم افٌَٚب افتل بْٔ ٝظذ افٌَقر ٚ ٕ :أشً ٝظذ مًهٜٔ
افرشقل ^.
وأمنن ٚزيننٚرة افٌَننقر يف يننقم مًننغ وظّننؾ آحتٍننٓٚت ظْنندد ٚواإلؿٚمنن ٜظْننددٚ
وافًُقف :ؾٓذه إمقر فًٔ ٝمـ ديـ اإلشالم ،بؾ منـ دينـ ظٌندة إوثنٚن ،ؾنٚفسدد
إفٔٓ ٚيف وؿ ٝمًغ أو اختٚذد ٚظٔندً ا افنذي سحن ٝإحٚدين ٞبنٚفْٓل ظْنف وافتحنذير
مْف :د ٚيْنٖ ظْف مـ ادٍٚشد ،وفذا نٚءت إحٚدين ٞمكنح ٜبنٚفْٓل ظنـ ذفنؽ شندً ا
فٌٚب افؼك ومحٚيْٚ ٜب افتقحٔند ،ؾًنـ أ درينرة

ؿنٚل :ؿنٚل رشنقل اهلل ^:

ؿٌقرا ،وٓ جتًِقا ؿنزي ظٔندً ا ،وصنِقا ظنع :ؾن٘ن صنال ُؿ ٌٌِْنل
«ٓ جتًِقا بٔق ُؿ ً
حٔ ٞـْتؿش رواه أبق داود ب٘شْٚد حًـ ،وروا ف ثَٚت.
وأم ٚاإلؿٚم ٜظْدد ٚوافًُقف وظّؾ آحتٍٓٚت ؾٓق ٍٕنس من ٚـنٚن ظٌنٚد افنالت
وافًزى يًٍِقٕف ظْد دذه إوثٚن ،وٓ ينؽ مًِؿ يف حتريؿ ذفؽ ،ؿنٚل اهلل حٚـ ًٔن ٚظنـ
ادؼـغ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ [إظراف ،]218:وؿٚل حٚـ ًٔ ٚظنْٓؿ :ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ [افنًراء.]12:
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وظـ أ واؿد افِٔرل ؿٚل« :خر ْ ٚمنع رشنقل اهلل ^ وٕحنـ حندثٚء ظٓند بٍُنر،
وفِّؼننـغ شنندرة يًٍُننقن ظْنندد ،ٚويْقضننقن هبنن ٚأشننِحتٓؿ يَننٚل هلنن :ٚذات إٔننقاط،
ؾَِْ :ٚي ٚرشقل اهلل! ا ًؾ فْ ٚذات إٔقاط ـام هلؿ ذات إٔقاط .ؾَٚل رشنقل اهلل ^ :اهلل
أـز! إ  ٚافًْـ ،ؿِتؿ وافذي ٍٕز بٔده ـام ؿٚف ٝبْق إهائٔؾ دقشك :ا ًؾ فْ ٚإهلً ٚـام
هلؿ آهل ،ٜؿٚل :إُٕؿ ؿقم جتِٓقن ،فسـٌـ شْـ مـ ـٚن ؿٌُِؿ"رواه افسمذي وصححف.
وأم ٚافىقاف بٚفَز ،وضِ ٛافزـن ٜمْنف ،ؾٓنق ٓ يننؽ ظٚؿنؾ يف حتريّنف وإٔنف منـ
افؼننك ،ؾنن٘ن افىننقاف مننـ إٔننقاع افًٌننٚدات ؾكننؾف فٌننر اهلل ذك ،وـننذفؽ افزـننٓ ٜ
ىِ ٛإٓ مـ اهلل ،وضٌِٓ ٚمـ ؽر اهلل ذك ـام َدم يف حدي ٞأ واؿد افِٔرل.
وأم ٚافْذر فَِز ؾال جيقز ،ؾ٘ن افْذر ظٌٚدة ،وسؾف فٌر اهلل ذك أـز ،ـام ؿٚل اهلل
شٌحٕٚف :ﭙ ﭚ [اإلًٕٚن ،]1:وـام يف افهنحٔح منـ حندي ٞظٚئنن« :ٜمنـ ٕنذر أن
يىٔع اهلل ؾِٔىًف ،ومـ ٕذر أن يًيص اهلل ؾال يًهفش.
ؿٚل صٔخ اإلشالم َنل افنديـ ابنـ ّٔٔن :ٜوأمن ٚمنٕ ٚنذر فٌنر اهلل ـٚفْنذر فألصنْٚم
وافنّس وافَّنر وافٌَنقر وٕحنق ذفنؽ ؾٓنق بّْزفن ٜاحلِنػ بٌنر اهلل منـ ادخِقؿنٚت،
واحلٚفػ بٚدخِقؿٚت ٓ وؾٚء ظِٔف وٓ ـٍٚرة ،وـذفؽ افْٚذر فِّخِقؿٚت ،ؾن٘ن ـِنٔٓام
ذك ،وافؼك فٔس فف حرم.ٜ
وؿٚل ؾّٔـ ٕذر فٌَِقر وٕحقد ٚددًْْ ٚنقر بنف ،ويَنقل :أ نٌَ ٚنؾ افْنذر ـنام يَقفنف
بًض افوٚفغ :ؾٓذا افْذر مًهٔ ٜبٍٚ ٚإل ادًِّغ ٓ ،جيقز افقؾٚء بف ،وـنذفؽ إذا ٕنذر
ً
صٌٓ ٚمـ افًدٕ ٜافتل ـٕٚنٝ
م ٓٚفًِدٕ ٜأو اد ٚوريـ افًٚـٍغ بتِؽ افًٌَ ،ٜؾ٘ن ؾٔٓؿ ً
ظْد افنالت وافًنزى ومْنٚة ينٖـِقن أمنقال افْنٚس بٚفٌٚضنؾ ،ويهندون ظنـ شنٌٔؾ اهلل،
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واد ٚورون دْٚك ؾٔٓؿ صٌف مـ افذيـ ؿٚل ؾٔٓؿ ا ِٔنؾ

 :ﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﮲ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ [افنًراء .]12:وافذي ا تنٚز هبنؿ
مقشننك

وؿقمننف ؿننٚل ًننٚػ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛﭜ [إظراف.]218:
ؾٚفْذر ٕوفاؽ افًندٕ ٜواد نٚوريـ يف دنذه افٌَنٚع مًهنٔ ،ٜوؾٔنف صنٌف منـ افْنذر
فًدٕ ٜافهٌِٚن اد ٚوريـ ظْدد ،ٚأو فًدٕ ٜإبداد يف اهلْد أو اد ٚوريـ ظْدد .ٚادن.
وإدف ٜظذ حتريؿ افْذر فٌر اهلل ـٚفْذر فألمقات وافنٔٚضغ وٕحقد ٚأـرر منـ أن
حتك .ؾ ٚوح أن افْذر ادذـقر ٕصحٚب افٌَقر إٔف ذك أـز.
وذـر افنٔخ ؿٚشؿ احلٍْل وصْع اهلل احلٌِنل دنذا افْنذر إٔنف ذك وـٍنر بنٚهلل رب
افًننٚدغ ،وـننذفؽ ؽننردؿ مننـ ظِننامء ادًننِّغ ذـننر اإلمجننٚع ظننذ بىننالن دننذا افْننذر
وحتريّف.
وأم ٚمجع افهدؿٚت وإٔقاع افتزظٚت وٕحق ذفؽ إلؿٚم ٜدذه ادحٚؾؾ ؾنال صنؽ يف
حتريؿ ذفؽ ،وإٔف إظ ٜٕٚظذ اإلثؿ وافًدوان ،ودظٚي ٜشٚؾرة فِؼك بٚهلل شٌحٕٚف ،و َدم
ـالم افنٔخ أن دذا ؾٔف صٌف مـ افْذر فًدٕ ٜافالت وافًزى ومْٚة وٕحق ذفؽ.
وؿد سح افًِنامء بتحنريؿ افنذبح يف ادَنزة :دن ٚؾٔنف منـ مننٚهب ٜادؼنـغ :وٕٕنف
وشِٔ ٜإػ افؼك بٚفذبح فِّق ك وافتَرب إفٔٓؿ .وٓ خيٍك أن افنذبح فٌنر اهلل ـٚفنذبح
فألمقات وا ـ وافنٔٚضغ إٔف ذك وـٍر بٚهلل رب افًٚدغ ،وأدف ٜذفؽ واوح.ٜ
وظـ إٔس أن افٌْل ^ ؿٚل ٓ« :ظَر يف اإلشالم"رواه أمحد وأبق داود.
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وؿٚل ظٌد افرزاإل :ـٕٚقا يًَنرون ظْند افَنز بَنرة أو صنٚة يف ا ٚدِٔن ،ٜؿنٚل أمحند:
زورا ؾْٓك افٌْل ^ ظـ ذفؽ.
ـٕٚقا إذا مٚت هلؿ مٕٔ ٝحروا
ً
ؿٚل افًِامء :ويف مًْك افذبح ظْده افهدؿ ٜؾٕ٘ف حمدث وؾٔف ريٚء.
ؿٚل افنٔخ َل افديـ يف آختٔٚرات :وحيرم افذبح ظْد افَز.
وؿٚل يف مقوع آخنر :وإخنراج افهندؿ ٜمنع ا ْنٚزة بدظن ٜمُرودن ،ٜودنل ننٌف
افذبح ظْد افَز ،وٓ يؼع رء مـ افًٌٚدات ظْد افٌَقر ٓ افهدؿ ٜوٓ ؽرد .ٚادن.
وأم ٚافتقشؾ بٕٚمقات إػ اهلل شٌحٕٚف ،و ًِٓؿ واشى ٜبْٔٓؿ وبغ اهلل ،ؾٓنذا منـ
أـز ادحرمٚت ،بؾ دق ظغ من ٚيًٍِنف ادؼنـقن ،ؾن٘ن ادؼنـغ من ٚـنٕٚقا يًتَندون أن
افالت وافًزى وٕحقد ٚختِؼ و رزإل ،وإٕنام ـنٕٚقا يتقشنِقن هبن ٚإػ اهلل ،ـنام ؿنٚل ًنٚػ
حٚـ ًٔنن ٚظننْٓؿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ [افزمننر ،]1:وؿننٚفقا :ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯﮰ [يقٕس.]28:
وؿٚل ابـ افَٔؿ يف ٕقٕٔتف:
وافؼنننننك ؾٓنننننق قشنننننؾ مَهنننننقده زفٍنننننك إػ افنننننرب افًينننننٔؿ افننننننٚن
وؿٚل افنٔخ َل افديـ :أمجع افًِامء أن مـ ًنؾ بْٔنف وبنغ اهلل وشنٚئط يندظقدؿ
ويتقـؾ ظِٔٓؿ ويًٖهلؿ ـٍر إمجً ٚظ.ٚ
وأم ٚآشتٌٚث ٜبٖصحٚب افٌَقر أو ا ـ وافنٔٚضغ أو ٕحق ذفؽ ؾٓنذا ذك أـنز
ورج مـ ادِ ٜاإلشالمٔ ،ٜؾ٘ن آشنتٌٚث ٜظٌنٚدة ،ؿنٚل اهلل ًنٚػ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ [افّْؾ ،]61:وؿٚل شٌحٕٚف :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ [يقٕس ،]206:أي :ادؼـغ ،ـام ؿٚل شنٌحٕٚف :ﭱ ﭲ ﭳ
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ﭴ ﭵ [فَنننننننننامن ،]21:ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ [ادٗمْنقن .]221:ويف حدي ٞابـ ظٌنٚس« :إذا شنٖفٝ
ؾٚشٖل اهلل ،وإذا اشتًْ ٝؾٚشتًـ بٚهللش ،وروى افىزاين ب٘شْٚده إٔف ـٚن يف زمنـ افٌْنل
^ مْٚؾؼ يٗذي ادٗمْغ ،ؾَٚل بًونٓؿ :ؿقمنقا بْنًٕ ٚنتٌٔ ٞبرشنقل اهلل ^ منـ دنذا
ادْٚؾؼ ،ؾَٚل« :إٕف ٓ يًتٌٚث  ،وإٕام يًتٌٚث بٚهللش.
ؿٚل ابـ افَٔؿ يف «اددارجش :ومـ إٔقاظف –أي :افؼك -ضِ ٛاحلنقائ ٟمنـ ادنق ك
وآشتٌٚث ٜهبؿ وافتق ف إفٔٓؿ ،ودذا أصنؾ ذك افًنٚمل ،ؾن٘ن ادٔن ٝؿند إَىنع ظِّنف،
ضاً ،
ؾوال ظـ منـ اشنتٌٚث بنف وشنٖفف أن يننٍع فنف إػ
ودق ٓ يِّؽ فًٍْف ٍٕ ًً ٚوٓ ً
اهلل ،ودذا مـ ِٓف بٚفنٚؾع وادنٍقع ظْده.
وؿٚل أبق افقؾٚء ابـ ظَٔؾ :د ٚصًٌ ٝافتُنٚفٔػ ظنذ ا ٓنٚل وافىًنٚم ظندفقا ظنـ
أووٚع افؼع إػ أووٚع ووًقدًٍٕٕٓ ٚؿ ،ؾًِٓ ٝظِٔٓؿ إذ مل يدخِقا هب ٚحت ٝأمر
ؽردؿ ،ودؿ ظْدي ـٍٚر هبذه إووٚع مرؾ ًئؿ ادق ك وخىنٚب ادنق ك بنٚحلقائ،ٟ
وـت ٛافرؿٚع ؾٔٓ :ٚي ٚمقٓي! اؾًؾ ـذا وـذا ،وإفَٚء ا رإل ظذ افن ر اؿتداء بّنـ
ظٌد افالت وافًزى .ادن.
ون ٚوّْف افًٗال زيٚرة افًْٚء افٌَقر وا تامظٓـ مع افر ٚل ظْد افٌَقر.
ؾٖمنن ٚزيننٚرة افًْننٚء فٌَِننقر ؾننال جتننقز ،بننؾ سحنن ٝإحٚدينن ٞبننٚفْٓل ظننـ ذفننؽ
وحتريّف ،ؾٍل افًْـ ظـ ابـ ظٌٚس

ؿنٚل« :فًنـ رشنقل اهلل ^ زوارات افٌَنقر

وادتخذيـ ظِٔٓ ٚادً ٚد وافنجش رواه ا ًّ ٜإٓ ابـ م ٚف .وظـ أ درينرة
«أن رشقل اهلل ^ فًـ زوارات افٌَقر"رواه أمحد وابـ م ٚف وافسمذي وصححف.
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وأم ٚاختالط افًْٚء بٚفر ٚل شٚؾرات افق قه ؾال صؽ يف حتريؿ ذفؽ ،وإٔف أظينؿ
وشِٔ ٜإػ افٍٚحن ،ٜؿٚل اهلل شٌحٕٚف:

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ [إحزاب]11:

وأظيؿ مـ ذفؽ اظتَٚد ذفؽ ديًْ ٚوإٔف يريض اهلل ودق منـ ادحرمنٚت افينٚدرة بنؾ
مـ ـٌٚئر افذٕقب وظيٚئؿ ادًٚيص ،بؾ بًض م ٚذـر ذك سيح طٚدر.
وب ِّٜ ٚؾ ّٔع م ٚوّْف دذا افًٗال دق منـ ادُْنرات يف افنديـ ،ونن ٚيٌونٛ
رب افًٚدغ وأوفٔٚءه افهٚحلغ ،وٓ يرى بنذفؽ منـ يف ؿٌِنف أدٕنك ؽنرة هلل شنٌحٕٚف،
وأدف ٜذفؽ واوح ٜمـ افُتٚب وافًْ ،ٜوفُـ احلٚل ـام ؿٚل افٌْنل ^« :بندأ اإلشنالم
ؽري ًٌ ،ٚوشًٔقد ؽري ًٌ ٚـام بدأ ،ؾىقبك فٌِربٚء افذيـ يهِحقن م ٚأؾًد افْنٚسش ،وروي
مُْنرا وادُْنر
ظـ ابـ مًًقد إٔف ؿٚل« :ـٔػ إٔتؿ إذا فًٌتُؿ ؾتْ ٜيهر ادًروف ؾٔٓٚ
ً
مًرو ًؾ ،ٚيْنٖ ظذ دذا افهٌر ،وهيرم ظِٔف افٌُر ،إذا ؽرت ؿٔؾ :ؽرت افًْٜش .ؾنٚهلل
ادًتًٚن .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد وآفف وصحٌف وشِؿ
ـررا .
ً
ًِٔام ً

سلٍة هال٘فةعوٟة هلب٘ر:ة

أيو :ٚظـ افعؽقا ظذ افؼ قر هؾ هق ذك ،أم ال؟
 -89وشاؾ ً

ؾلجاب بؼقفف :دق ظٌٚدة إذا صٚر يًتَد إٔف ؾؤِ ٜوظّؾ صٚفح ،ووشِٔ ٜإػ ظٌٚدة
أـز مْف ،ؾٕ٘ف أدٕك مرا  ٛظٌٚدة صٚح ٛافَز ،وجير إػ ظٌٚد ف مـ دون اهلل ؾٓق ذك.
وـذفؽ افتزك مرؾ ادًح .دذا ٕقع ذك خٍل ،ؾٕ٘نف ظٌنٚدة ووشنِٔ ٜإػ ذك وذريًنٜ
إفٔف .

سلٍة هضفزةهشٙقرٝة ب٘رة ألُبٚق١ةٗ هؾقذتني:ة
( )2ؾتٚوى ورشٚئؾ شامح ٜافنٔخ حمّد بـ إبرادٔؿ آل افنٔخ (.)211 – 228/2
( )2ؾتٚوى ورشٚئؾ شامح ٜافنٔخ حمّد بـ إبرادٔؿ آل افنٔخ (.)211/2
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 -90وشاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء:
هؾ جتقز كقة افسػر إػ زيارة ؿ قر األك قاء وافصياحلغ مثيؾ ك قـيا محؿيد ^ وؽيره،
وهؾ هذه افزيارة ذظقة أم ال؟
ؾلجابت بام يع:
ٓ جيننقز صنند افرحننٚل فزيننٚرة ؿٌننقر إٌٕٔننٚء وافهننٚحلغ وؽننردؿ ،بننؾ دننق بدظنن،ٜ
وإصننؾ يف ذفننؽ ؿقفننف ^ ٓ« :ننند افرحننٚل إٓ إػ ثالثنن ٜمًنن ٚد :ادًن د احلننرام،
ومً دي دذا ،وادً د إؿلش ،وؿٚل ^« :مـ ظّؾ ً
ظّنال فنٔس ظِٔنف أمرٕن ٚؾٓنق
ردش ،وأمنن ٚزيننٚر ؿ دون صنند رحننٚل ؾًننْ :ٜفَقفننف ^« :زوروا افٌَننقر ؾ٘ نن ٚننذـرـؿ
أخرة"خر ف مًِؿ يف صحٔحف.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

سلٍة هضفزةهشٙقرٝة ربة هِيبة^:ة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)512 - 510/2
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 -92وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ظـ حؽؿ افسػر فزيارة ؿز افـ ل ^؟
ؾلجاب بؼقفف:
صد افرحٚل إػ زيٚرة افٌَقر أ ًي ٚـٕٚن ٝدنذه افٌَنقر ٓ جينقزٕ :ن افٌْنل ^ يَنقل:
«ٓ ننند افرحننٚل إٓ إػ ثالثنن ٜمًنن ٚد :ادً ن د احلننرام ،ومً ن دي دننذا ،وادً ن د
إؿلش ،وادَهقد هبذا إٔف ٓ ند افرحٚل إػ أي مُٚن يف إرض فَهد افًٌٚدة هبذا
افندٕ :ن إمُْ ٜافتل ختهص بند افرحٚل دل ادً ٚد افرالث ٜؾَط ،وم ٚظداد ٚمنـ
إمُْ ٓ ٜند إفٔٓ ٚافرحٚل ،ؾَز افٌْل ^ ٓ ند افرحٚل إفٔف ،وإٕام ند افرحنٚل إػ
مً ده ،ؾ٘ذا وصؾ ادً د ؾ٘ن افر ٚل يًـ هلؿ زيٚرة ؿز افٌْل ^ ،وأمن ٚافًْنٚء ؾنال
يًـ هلـ زيٚرة ؿز افٌْل ^ ،واهلل ادقؾؼ .

سلٍةبِق١ة مللقًقتةعوٟة هلب٘ر:ة
 -91وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ظـ رجؾ تقيف ،وبعد مدة رآه رجؾ يف ادـام ،وضؾال مـف أن خيرجف مـ افؼيز وي ـيل
مؼاما ،ؾػعؾ ؾام حؽؿ هذا افعؿؾ؟
فف ً
ؾلجاب بؼقفف:
احلُؿ يف دذا إٔف ؾًؾ حمرم ،وأن ادرائل افتل رى يف ادْٚم إذا ـ ٕٝٚوٚفٍن ٜفِؼنع
ؾ٘  ٚبٚضِ ،ٜودل مـ ضب إمرِن ٜافتنل يينهب ٚافننٔىٚن ومنـ وحنل افننٔىٚن ؾنال
( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)111/1
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جيقز ٍْٔذد ٚأبدً إ :ن إحُٚم افؼظٔ ٓ ٜتٌر بٚدْٚمٚت ،وافقا ن ٛظِنٔٓؿ أن أن
هيدمقا دذا ادَٚم افذي بْقه فف وأن يردوه إػ مَٚبر ادًِّغ.
وٕهٔحتل هلٗٓء وأمرٚهلؿ أن يًروقا ـؾ م ٚرأوه يف ادْٚم ظذ افُتٚب وافًْ ،ٜؾام
خٚفػ افُتٚب وافًْ ،ٜؾّىروح مردود وٓ ظزة بنف ،وٓ جينقز فإلًٕنٚن أن يًتّند يف
أمقر ديْف ظذ دذه ادرائل افُٚذبٕ :ٜن افننٔىٚن أؿًنؿ بًنزة اهلل  Qأن يٌنقي بْنل آدم
ووِهن ٚفنف ،متٌ ًًن ٚفديْنف مٌتٌ ًٔن ٚفديْنف ؾٕ٘نف
وِهن ٚهلل
ً
إٓ ظٌٚد اهلل ادخِهغ ،ؾّـ ـٚن ً
يًِؿ مـ إؽقاء افنٔىٚن وذه ،وأم ٚمـ ـٚن خالف ذفؽ ؾ٘ن افنٔىٚن يتالظن ٛبنف يف
ظٌٚد ف ،ويف اظتَٚدا ف ،ويف أؾُٚره ،ويف أظامفف ،ؾِٔحذره يَقل اهلل  :Qﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

[ؾاضر]6:

.

سلٍةسٙقرٝة هِضق١ةٗ هزدقيةهوٌلقبزةٗ هذبحةٗ ه عق١ةٗ هتربنةعِ ٓق:ة
 -91وشاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
ما هق حؽيؿ افؼييعة اإلشيالمقة يف زييارة ادؼيابر – أي :مؼيابر افصياحلغ  -حقيث
يذهال افرجؾ إػ ؿيز رجيؾ صياف؟ ،ويصيح ف يف هيذه افرحؾية أهؾيف وأؿاربيف بيام ؾيقفؿ
افـسياء ،ويلخييذون معفييؿ صيياة فقييذبحقها بجييقار افؼييز ،ثييؿ يضييعقن افطعييام ويييلـؾقن
يقما أو بعض يقم ،وأحقاكًيا إػ افصي اح اف ياـر ،وإن
ويؼبقن ،ويؼقؿقن ظـد هذا افؼز ً
بعضا ميـ
هذا افؼز ي عد ظـ اف قت بام ال يؼؾ ظـ ( 25ـؿ) أو أـثر أو أؿؾ ،ـام يـؼؾقن ً
افؾحيؿ إػ أصييدؿائفؿ وأؿييارهبؿ يف مؽييان آخيير بؼصيد أن هييذا افؾحييؿ هدييية أو صييدؿة،

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)150 - 119/1
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ومعؾقم أن هذه افذبقحية ذـير ظؾقفيا اشيؿ اهلل ظـيد ذبحفيا ،وشيؿعـا ميـ بعيض افـياس
متاميا ،أي :أكيف حيرام ذ ًظيييييا ،واهلل
يؼقفقن :إن هذا افؾحؿ مثؾ حلؿ اخلـزير ً

يؼيقم:

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ [األكعييام ]118:مييع أن هييذه افرحؾيية مييـ أوهلييا إػ آخرهييا مل
يؼصد هبا إال افتؼرب إػ اهلل بزيارة ؿز هذا افصاف؟ ،وافدظاء ظـده وافتزك بف وافتقشيؾ
إػ اهلل بيف ،وإذا اختؾيػ اثـيان دؾػيان ظيذ ؿيز هيذا افصياف؟ ،ويؼقؿيقن ظـيدهؿ ادقافييد
شـق ًيا ،ومـ ظادتـا إذا مرض مـيا أحيد ييذهال إػ ؿ يقر افصياحلغ ،وإذا أصيقال أحيدكا
بجـقن أو مرض صديد يذهال بف أؿربياؤه إػ ؿيز افصياف؟ ،وأحقاكًيا ييزأ ميـ مرضيف أو
جـقكف بس ال زيارتف فذفؽ افصاف؟ .ؾام رأي اإلشالم يف ذفؽ :أؾقدوكا يررؽؿ اهلل؟
ؾلجابت بام يع:
ً
أوال ٓ :جيقز صد افرحٚل فزينٚرة افٌَنقر :فَقفنف ظِٔنف افهنالة وافًنالم ٓ« :نند
افرحٚل إٓ إػ ثالث ٜمً ٚد :مً دي دذا ،وادً د احلرام ،وادً د إؿلش.
ثاك ًقا :ؼع زيٚرة افٌَقر فِر نٚل دون افًْنٚء إذا ـٕٚن ٝيف افٌِند -أي :بندون صند
رحؾ  -فًِزة وافندظٚء هلنؿ إذا ـنٕٚقا مًنِّغ :فَقفنف ظِٔنف افهنالة وافًنالم« :ـْنٝ
ٔتُؿ ظنـ زينٚرة افٌَنقر ؾزورودن ،ٚؾ٘ ن ٚنذـرـؿ أخنرةش ،واؿتنداء بنف صنِقات اهلل
وشالمف ظِٔف يف زيٚر ف ٕدؾ افٌَٔع وافنٓداء بٖحد ،وافًالم ظِٔٓؿ وافدظٚء هلؿ.
ثاف ًثا :دظٚء إمقات أو آشتٌٚث ٜهبؿ أو ضِ ٛاددد مْٓؿ أو افذبح هلؿ ،وآظتَنٚد
ؾننٔٓؿ أ ننؿ يُِّننقن ِننٍٕ ٛننع أو دؾننع ض أو صننٍٚء مننريض أو رد ؽٚئنن :ٛـننؾ ذفننؽ
وأصٌٚدف ذك أـز خيرج ظـ مِ ٜاإلشالم.

162

فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

راب ًعا :افنذبح هلل ظْند افٌَنقر زـًن ٚبٖدِٓن ٚوحتنري افندظٚء ظْندد ،ٚوإضٚفن ٜادُنٞ
ظْندد ٚر نٚء برـنن ٜأدِٓن ،ٚوافتقشننؾ ب نٚدٓؿ أو حَٓنؿ وٕحننق ذفنؽ بنندع حمدثن ،ٜبننؾ
ووشٚئؾ مـ وشٚئؾ افؼك إـز ،ؾٔحرم ؾًِٓ ٚوجيٕ ٛهح مـ يًِّف.
خامسا :أم ٚافذبٔح ٜظْند افٌَنقر حتر ًين ٚفزـنٚت أدِٓن ٚؾٓنق مُْنر وبدظن ٓ ٜجينقز
ً
حًنام دنٚدة افؼنك ووشنٚئِف ،وشندً ا فذرائًنف ،وإن ؿهند بٚفذبٔحن ٜافتَنرب إػ
أـِٓ:ٚ
ً
صٚح ٛافَز صٚر ذـً ٚبٚهلل أـز ،وفق ذـر اشؿ اهلل ظِٕٔٓ :ٚن ظّؾ افَِقب أبِغ مـ
ظّؾ افًِٚن ،ودق إشٚس يف افًٌٚدات.
شادشا :أم ٚم ٚؿد حيهؾ فًٌض ادنرى افنذيـ يتهنِقن أو جئانقن إػ افٌَنقر ؾنال
ً
ح  ٜؾٔف قاز دذا افًّؾٕ :ن افزء ؿند يهنٚدف ذفنؽ افقؿن ٝبتَندير اهلل  ،Qؾنٔيـ
ا ٚدِقن إٔف بًٌ ٛافر نؾ افهنٚفح افنذي يف افٌَنقر :وٕن ُظٌنٚد إصنْٚم وا نـ ؿند
َ ٙبًض حقائ ٓؿ مـ ٓ ٜافنٔىٚن ،ومل يُـ ذفنؽ ً
دفنٔال ظنذ نقاز ؾًِٓنؿ ،بنؾ
ؾًِٓؿ ذك بٚهلل وإن ؿؤ ٝحقائ ٓؿٕ :ن افنٔٚضغ ؿد ٌرردؿ بنذفؽ ظنذ افرٌنٚت
ظذ افؼك :وٕن ذفؽ ؿد يهٚدف ؿدر اهلل مـ افزء.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

الرئيس

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة

عباا ة هاشٙااشةبااّةعباا ة ةبااّةبااقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)516 - 511/2
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سلٍةإفقٝ١ةًلقًقتة ألٗهٚق١ةٗ هِذرةبذهم:ة
 -95وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ظـ حؽؿ إضاءة مؼامات األوفقاء وكذر ذفؽ؟
ؾلجاب ؾضقؾتف:
إوننٚءة مَٚمننٚت إوفٔننٚء وإٌٕٔننٚء افتننل يرينند هبنن ٚافًننٚئؾ ؿٌننقردؿ دننذه اإلوننٚءة
حمرم ،ٜوؿد ورد ظـ افٌْل ^ فًنـ ؾٚظِٔٓن ،ٚؾنال جينقز أن ونٚء دنذه افٌَنقر ،وؾٚظنؾ
ذفؽ مًِقن ظذ فًٚن رشقل اهلل ^ ،ؾًذ دذا إذا ٕذر اإلًٕٚن إوٚءة دنذا افَنز ؾن٘ن
ٕذره حمرم ،وؿد ؿٚل افٌْل ^« :مـ ٕذر أن يًيص اهلل ؾال يًهفش ،ؾال جينقز فنف أن يٍنل
هبذا افْذر.
وفُـ دؾ جي ٛظِٔف أن يٍُر ـٍٚرة يّغ فًدم وؾٚئف بْنذره أو ٓ جينٛ؟ دنذا حمنؾ
خالف بغ أدؾ افًِؿ ،وآحتٔٚط أن يٍُر ـٍٚرة يّغ ظـ ظدم وؾٚئف هبذا افْنذر .واهلل
أظِؿ .

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)116/1
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سلٍة هؾالٝةيفة ملضقد ة هيتةفٔٚقة ب٘ر:ة
أيو:ٚ
 -91وشاؾ ً
ظـدكا ظدد مـ ادساجد بلشامء األك قاء مثؾ جامع افـ ل يقكس وؽيره ميـ اجلقاميع،
ويقجييد داخييؾ ادسييجد مرؿييد ذفييؽ افـ ييل ،ويييذهال افـيياس ويصييؾقن يف داخييؾ هييذه
ادساجد ،ويف احلديث افذي ما معـاه« :فعـ اهلل افقفقد اختذوا ؿ قر أك قائفؿ مسياجدش ميا
حؽؿ ظؿؾفؿ هذا؟
ؾلجاب بؼقفف:
ًّٔ ٜادً ٚد بٖشامء إٌٕٔٚء ٓ يٌٌْلٕ :ن دذا إٕام يتخنذ ظنذ شنٌٔؾ افتَنرب إػ
اهلل  ،Qأو افتزك بٖشامء إٌٕٔٚء ،وافتَرب إػ اهلل بام مل يؼظف ،وافتنزك بنام مل جيًِنف اهلل
شٌ ًٌ ٚفِزـ ٓ ٜيٌٌْل ،بؾ دق ٕقع مـ افٌدع.
وأم ٚـقن ؿٌقر إٌٕٔٚء يف دذه ادً ٚد ؾٕ٘ف ـذب ٓ أصؾ فنف ،ؾنال يًِنؿ ؿنز أحند
مـ إٌٕٔٚء شقى ؿز افٌْل ^ ،وؿٌقر إٌٕٔٚء ـِٓ ٚوٓقف ،ٜؾّـ زظؿ أن مً د افٌْنل
يقٕس ـٚن مرؿد يقٕس ،أو ـٚن ؿز ينقٕس ؾٕ٘نف ؿند ؿنٚل ً
ؿنقٓ بنال ظِنؿ ،وـنذفؽ بَٔنٜ
ادً ٚد أو إمٚــ افتل يَٚل ظْٓ :ٚإن ؾٔٓ ٚصٔ ًا ٚمنـ ؿٌنقر إٌٕٔنٚء ؾن٘ن دنذا ؿنقل بنال
ظِؿ.
وأم ٚصح ٜافهالة يف ادً ٚد افتنل بْٔن ٝظنذ افٌَنقر ؾن٘ن ـنٚن افَنز شنٚب ًَ ٚظنذ
ادً د بٖن بْل ادً د ظذ افَز ؾ٘ن افهالة ؾٔنف ٓ هنح ،وجينقز دندم ادًن دٕ :ن
افٌْل ^ ؿٚل« :ؿ ٚنؾ اهلل افٔٓنقد وافْهنٚرى :اختنذوا ؿٌنقر إٌٔٔنٚئٓؿ مًن ٚد ،حينذر منٚ
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ؿنٚئام مٌْ ًٔن ٚثنؿ دؾنـ ؾٔنف
صًْقاش .وأم ٚإذا ـٚن ادً د شٚب ًَ ٚظذ افَز بٖن ـٚن ادًن د ً
أحد ،ؾٕ٘ف جي ٛأن يٌْش افَز ،وأن يدؾـ ؾٔام يدؾـ ؾٔف افْٚس.
وافهالة يف دذا ادً د افًٚبؼ ظذ افَز صحٔح ٜإٓ إذا ـٚن افَز جتنٚه ادهنِغ،
ؾ٘ن افهالة إػ افٌَقر ٓ هح :ـام يف صحٔح مًنِؿ منـ حندي ٞأ مرثند افٌْنقي أن
افٌْل ^ ؿٚل ٓ« :جتًِقا ظذ افٌَقر وٓ هِقا إفٔٓٚش .

سلٍة ز ٝ١ة هفقحتٞةعِ ةسٙقرٝة هلب٘ر:ة
أيو :ٚظـ ؿراءة افػا ة ظـد زيارة افؼ قر؟
 -96وشاؾ ً
ؾلجاب بؼقفف :مل يرد ظـ افٌْل ^ إٔف ـٚن يَرأ افٍٚحت ٜظْد زيٚرة افٌَقر ،وظذ دذا
ؾَراءة افٍٚحت ٜظْد زيٚرة افٌَقر خالف ادؼوع ظـ افٌْل ^ .

سلٍة الحنِق١ةعِ ة هضالَةٗٗف ة ه ٚةعوٟة دتبٔ:ٞة
 -91وشاؾ شامح ٜافنٔخ حمّد بـ إبرادٔؿ آل افنٔخ

:

ظـ االكحـاء ووضع افقد ظذ اجل فة؟
ؾلجاب بؼقفف:
إٓحْٚء ظْد افًالم حنرام إذا ؿهند بنف افتحٔن .ٜوأمن ٚإن ؿهند بنف افًٌنٚدة ؾ ٍُُنر،
وووع افٔد ظذ ا ٌٓ ٜمرؾ افً قد ،ويدخؾ يف افؼك .

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)158 - 151/1
( )1وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)151/1
( )1ؾتٚوى ورشٚئؾ شامح ٜافنٔخ حمّد بـ إبرادٔؿ آل افنٔخ (.)209/2
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فتاوى الغمو يف الزسوه ^

سقة ةتاقىلةٗسقة هِيبة^:ة
 -98شاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان افٍقزان:
هؾ ُيػفؿ مـ صفادة أن ال إفف إال اهلل وأن محؿدً ا رشيقم اهلل أن فؾرشيقم ^ حؼق ًؿيا
تقازي حؼ اهلل

 ،ـام يتقهؿ بعض مـ يدظل مح ة رشقم اهلل ^؟ وإذا مل ُيػفيؿ ذفيؽ:

ؾام هل احلؼقحل اخلاصة باهلل

؟ وما هل احلؼقحل اخلاصة بافـ ل ^؟ وهل هـاك حؼقحل

مشسـة؟
ؾلجاب بؼقفف:
ٓ صؽ أن فِرشقل ^ حَق ًؿ ٚخٚص ٜبف ،فُْٓ ٓ ٚرؿك إػ مر ٌ ٜحَنقإل اهللٕ :ن
حَقإل اهلل ًٚػ ٓ يننٚرـف ؾٔٓن ٚأحند ٓ :م َِنؽ مَنرب ،وٓ ٌٕنل مرشنؾ ،وٓ وص منـ
إوفٔٚء ،أو صٚفح مـ افهٚحلغ.
وهلذا يَقل ابـ افَٔؿ

:

هلل حننننننننننؼ ٓ يُننننننننننقن فًٌننننننننننده وفًٌننننننننده حننننننننؼ مهنننننننن ٚحَننننننننٚن
ٓ جتًِنننننقا احلَنننننغ ح اَننننن ٚواحننننندً ا منننننننـ ؽنننننننر متٔٔنننننننز وٓ بردنننننننٚن
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ؾحننؼ اهلل ًننٚػ ظٌٚد ننف وحننده ٓ ذيننؽ فننف بننام ذظننف ،وحننؼ افرشننقل ^ حمٌتننف
وضٚظتف و قؿره وا ٌٚظف ،و َديؿ أمره وضٚظتف ظذ ضٚظ ٜؽره مـ ادخِقؿغ.
وفٔس دْٚك حؼ منسك بغ اهلل وبغ رشقفف ،وؿقفنف ًنٚػ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖﭗ [افًْٚءٕ :]80:ن ضٚظ ٜافرشقل ضٚظ ٜهلل افذي أرشِف :ـام أن مٌٚيً ٜافرشقل
مٌٚيً ٜهلل :ؿٚل ًٚػ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ [افٍنتح :]20:ؾٖصنؾ افىٚظنٜ
هلل  ،Qوضٚظ ٜافرشقل ^ ٚبً ٜفىٚظ ٜاهلل . Q

سلٍة ٘ي:ةإْةستٌ ً ةُ٘رةًّةُ٘رة :ة
 -99وشاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
هؾ ـان كقر محؿد مـ كقر اهلل أو مـ ؽره؟
ؾلجابت بام يع:
فٌِْل ^ ٕقر دق ٕقر افرشٚف ٜواهلداي ٜافتل ددى اهلل هب ٚبهٚئر مـ صٚء مـ ظٌٚده،
وٓ صؽ أن ٕقر افرشٚف ٜواهلداي ٜمـ اهلل ،ؿٚل اهلل ًٚػ :ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ [افنقرى .]11:وفٔس دذا افْقر مُتً ًٌ ٚمـ خ ٚؿ
إٌٕٔٚء ـام يزظّف بًض ادالحدة.
( )2ادْتَك مـ ؾتٚوى ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان بـ ظٌد اهلل افٍقزان (.)22 - 20/2
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أمًّ ٚف ^ ؾٓق دم وحلؿ وظيؿ ..إفنخ ،خِنؼ منـ أب وأم ،ومل يًنٌؼ فنف خِنؼ
ؿٌؾ وٓد ف ،وم ٚيروى منـ أن أول من ٚخِنؼ اهلل ٕنقر افٌْنل حمّند ^ ،أو أن اهلل ؿنٌض
ؿٌونن ٜمننـ ٕننقر و ٓننف ،وأن دننذه افٌَونن ٜدننل حمّنند ^ ،وٕيننر إفٔٓنن ٚؾتَننٚضرت مْٓننٚ
ؿىرات ؾخِؼ مـ ـؾ ؿىرة ٌٕ ًٔن ،ٚأو خِنؼ ا ِنؼ ـِٓنؿ منـ ٕنقره ^ ،ؾٓنذا وأمرٚفنف مل
يهح مْف رء ظـ افٌْل ^ (ص 166وم ٚبًدد ٚمـ «وّقع افٍتٚوىش ٓبنـ ّٔٔن- ٜ
ا زء افرٚمـ ظؼ) .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّةًِٚااااااااااا ا ة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)551 - 556/2
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:ة

أٗيةخوقة ةٓ٘ةآدَة
أيو:ٚ
 -200وشاًِ ٝ

هؾ شقدكا رشقم اهلل ^ أوم خؾؼ اهلل أم شقدكا آدم؟
ؾلجابت بام يع:
أول خِننؼ اهلل مننـ افٌؼ ن آدم ظِٔننف افهننالة وافًننالم ب٘مجننٚع ادًننِّغ وبكننيح
افَرآن ،ؤٌْٕ ٚظِٔف افهالة وافًالم بؼ منـ شنالف ٜآدم ،وأمن ٚؿنقل بًنض ا ِٓن :ٜإن
ٌْٕٔ ٚأول خِؼ اهلل ،أو إٔف وِقإل مـ ٕقر اهلل ،أو مـ ٕقر افًرش ؾَقفنف بٚضنؾ ٓ أشنٚس
فف مـ افهح.ٜ
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)551 - 561/2
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سلٍة ٘ي:ةأْةستٌ ً ة^ةُ٘رةًّةُ٘رة ةأٗةُ٘رةعزؼة :ة
أيو :ٚهؾ افـ ل ^ كقر مـ كقر اهلل ،ـام يؼقم بعض افـياس وهيؾ
 -202وشاًِ ٝ
هق كقر ظرش اهلل

؟

ؾلجابت بام يع :افٌْل ^ ٕقر ددى ورصٚد ،ـام ؿٚل ًنٚػ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ [افنننننقرى ،]11:وؿننننٚل ًننننٚػ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ٕننقرا،
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ [إحننزاب ]56:وفننٔس بدٕننف ً
وفٔس دق مـ ٕقر اهلل افذي دق وصٍف ،بؾ دق حلؿ وظيؿ وم ٚخنٚفىٓام ،خِنؼ منـ أب
وأم ـٌره ،ـام مو ٝبذفؽ شْ ٜاهلل ًٚػ يف افٌؼ ،وـنٚن يٖـنؾ ويؼنب ويَيضن منـ
صٖٕف ،وفف طؾ إذا منك يف صّس أو ٕحقد.ٚ
وأمنننننن ٚؿقفننننننف ًننننننٚػ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ [ادٚئدة ]26:أي ،ٜؾنٚدراد بنٚفْقر
يف ذفؽ :م ٚبًرف اهلل بف مـ افقحل ،مـ ظىػ ا ٚص ظذ افًٚم.
ومل يرٌ ٝيف افَرآن وٓ يف افًْ ٜافهحٔح ٜإٔف ٕقر ظرش اهلل ،ؾّـ زظؿ ذفنؽ ؾٓنق
ـٚذب .وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)561/2
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سلٍة عتلقدةأْةرص٘ية ة^ةُ٘رةًّة :ة
 -201وشاؾ شامح ٜافنٔخ حمّد بـ إبرادٔؿ آل افنٔخ

:

بؼا؟
ـثر مـ افـاس يعتؼدون أن رشقم اهلل ^ كقر مـ اهلل وجزء مـف وفقس ً
اجلقاب:
فٔس إمر ـام ذـر نف منـ أن أـرنر افْنٚس يًتَندون أن رشنقل اهلل ^ ٕنقر وفنٔس
بؼننا ،وإٕننام دننذا مًتَنند ؾانن ٜؿِِٔنن ٜصننٚذة وننٚف ٜبًٔنندة ظننـ يٌْننقع افؼننيً ٜاإلشننالمٜٔ
ً
ومقاردد ٚافًذب ٜافَْٔ ٜافهٚؾٔ.ٜ
ينٓد ظذ والل أصحٚب دذا افَقل و ُبًددؿ ظـ احلؼ وإٌامشٓؿ يف افٌٚضؾ
ؿقل اهلل ًٚػ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ [افُٓػ ،]220:وؿقفف
ًٚػ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

[اإلهاء]90:

ﮊﮋﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ [اإلهاء ]92:إػ ؿقفف ًٚػ:
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ [اإلهاء ،]91:وؿقفف ًٚػ :ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ [اإلهاء.]95:
وم ٚرو نف أم شنِّ ٜؿٚفن « :ٝنٚء ر نالن خيتهنامن إػ رشنقل اهلل ^ يف مقارينٞ
بْٔٓام ؿد درش ٝفٔس بٔنْٓام بْٔن ،ٜؾَنٚل رشنقل اهلل ^ :إُٕنؿ ختتهنّقن إص ،وإٕنام إٔنٚ
بؼ ،وفًؾ بًوُؿ أحلـ بح تف مـ بًض ،وإٕام أؿيض بُْٔؿ ظذ ٕحق م ٚأشّع ،ؾّـ
ؿؤ ٝفف مـ حؼ أخٔف صٔ ًا ٚؾال يٖخذه ،ؾٕ٘ام أؿىع فف ؿىً ٜمـ افْٚر يٖو هب ٚأشنىً ٚم ٚيف
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ظَْف يقم افَٔٚمٜش إػ آخر احلدي .ٞرواه أمحد وأبق داود .وم ٚثٌ ٝظْف ^ إٔف ؿنٚلٓ« :
ىرين ـام أضرت افْهٚرى ابـ مريؿ ،إٕام إٔ ٚظٌد ،ؾَقفقا :ظٌد اهلل ورشقففش.
وم ٚدذا افنرأي افٌٚضنؾ افننٚذ إٓ ٕتٔ ن ٜشنٔا ٜفسدنٚت افهنقؾٔ ٜودننٚيخ افىنرإل
وخنزظٌال ؿ وأوننٚفِٔٓؿٌ ،ننذهي ٚآحتٍننٓٚت بٚدقافنند ،ومن ٚيننتذ ؾٔٓنن ٚمننـ ادُْننرات
وإوٚفٔؾ وا زظٌالت ،ويف مَدم ٜادُْرات افٌِق يف صخص افرشقل ظِٔنف افهنالة
وافًالم َِٔدً ا فِْهٚرى ،ومهدا ًؿ ٚفَقفنف ظِٔنف افهنالة وافًنالم« :فتتنًٌـ شنْـ منـ
ـٚن ؿٌُِؿ حذو افَذة بٚفَذة :حتك فق دخِقا حر و ٛفدخِتّقه ،ؿنٚفقا :ين ٚرشنقل
اهلل! افٔٓقد وافْهٚرى؟ ؿنٚل :ؾّنـ!ش ،ؾَِند ؽنال افْهنٚرى يف صنخص ظًٔنك

،

وإثام مًٌْٔ -ٚبٖٕف ابـ اهللًٚ ،ػ اهلل ظام يَقفنقن
زورا وهبتً ًٕٚٚ
وإُٔروا بؼيتف وؿٚفقا ظْف ً -
ـٌرا.
ً
ظِقا ً
فَد ـٚن ^ صديد احلنذر ظنذ أمتنف أن ًنِؽ ادًنِؽ افنذي شنُِف افْهنٚرى يف
رشقهلؿ ظًٔك

 ،ؾَٚل ^ ٓ« :ىروين ـنام أضنرت افْهنٚرى ابنـ منريؿ ،إٕنام إٔنٚ

أيو« :ٚإيٚـؿ وافٌِق ،ؾٕ٘ام أدِؽ مـ ـنٚن ؿنٌُِؿ
ظٌد ؾَقفقا :ظٌد اهلل ورشقففش ،وؿٚل ً
افٌِقش .

( )2ؾتٚوى ورشٚئؾ شامح ٜافنٔخ حمّد بـ إبرادٔؿ آل افنٔخ (.)15 – 11/2
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سلٍة عتلقدةإُٔةالةظىةهوِيبة^:ة
 -201وشاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
هـا يف اف اـستان ظؾامء ؾرؿة افزيؾقية يعتؼيدون أكيف ال طيؾ فؾـ يل ^ ،وهيذا دالفية
ظذ ظدم بؼية افـ ل ^ .هؾ هذا هق احلديث افصحق؟ .فقس افظؾ فؾـ ل ^؟
ؾلجابت بام يع:
دذا افَقل بٚضؾ ٍ
مْٚف فْهقص افَرآن وافًْ ٜافكحي ٜافداف ٜظذ إٔف صِقات اهلل
وشالمف ظِٔف بؼ ٓ ،خيتِػ يف ُقيْف افٌؼي ظـ افْٚس ،وأن فف ً
طال ـام ٕي إًٕٚن،
وم ٚأـرمف اهلل بف مـ افرشٚف ٓ ٜخير ف ظـ وصٍف افٌؼي افنذي خَِنف اهلل ظِٔنف منـ أم
وأب ،ؿٚل ًٚػ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ [افُٓنػ ]220:أي ،ٜوؿٚل ًٚػ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ [إبرادٔؿ ]22:أي.ٜ
أم ٚم ٚيروى مـ أن افٌْل ^ خِؼ مـ ٕقر اهلل ؾٓق حدي ٞمقوقع.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)565/2
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سلٍة ٘ي:ةه٘النةه٘النةًقةخولتة ألفالن:ة

 -205وشاِ( :ٝفقالك فقالك ما خؾؼت األؾالك) حديث مقضقع أو ضعقػ؟
ؾلجابت بام يع :ذـره افً ِقين يف «ـننػ ا ٍن ٚومزينؾ اإلفٌنٚس ظنام اصنتٓر منـ

إحٚدي ٞظذ أفًْ ٜافْٚس"وؿٚل :ؿٚل افهٌٚين :إٕف مقوقع ،ثنؿ ؿنٚل :وأؿنقل :فُْنف
مًْٚه صحٔح ،وإن مل يُـ حدي ًر.ٚ
َٕقل :بؾ دق بٚضؾ فٍ ًي ٚومًْك :ؾ٘ن اهلل ًٚػ إٕنام خِنؼ ا ِنؼ فًٌٔندوه ،ـنام ؿنٚل
شننٌحٕٚف :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ [افننذاريٚت ،]16:ومل يرٌنن ٝحننديٞ
ظـ افٌْل ^ يدل ظذ أن ا ِؼ خَِقا مـ أ ِف ٓ إؾالك وٓ ؽرد ٚمـ ادخِقؿٚت.
وذـننننره حمّنننند بننننـ ظننننع افنننننقـٚين يف «افٍقائنننند اد ّقظنننن ٜيف إحٚديننننٞ
ادقوقظ"ٜوؿٚل :ؿٚل افهٌٚين :مقوقع ،ون ٚيدل ظذ ذفؽ ؿقفف ًٚػ :ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ ﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘ
ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ [افىالإل .]21:وبٚهلل افتقؾٔؼ وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصنحٌف
وشِؿ

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)561/2
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عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

كذبة هزٗ ٙقتة هيتةتل٘ي:ةإْةستٌ ً ة^ةًّةُ٘رة :ة
أيو:ٚ
 -201وشاًِ ٝ
إن جؾ افـاس يعتؼدون أن األصقاء خؾؼت مـ كقر محؿد ^ ،وأن كيقره خؾيؼ ميـ
أيضا( :أوم ميا خؾيؼ اهلل
كقر اهلل ،ويروون( :أكا كقر اهلل وـؾ رء مـ كقري) ،ويروون ً
كقر محؿد ^) ؾفؾ فذفؽ مـ أصؾ؟
ويروون( :أكا ظرب بال ظغ أي :رب ،أكا أرد بال مقؿ أي :أحيد) ؾفيؾ فيذفؽ ميـ
أصؾ؟
ؾلجابت بام يع:
شٌؼ مْ ٚقاب مٍهؾ بٚفٍتقى رؿؿ ( )1812دنذا ٕهنٓ( :ٚوصنػ افرشنقل ^
بٖٕف ٕقر مـ ٕقر اهلل إن أريد بف إٔف ٕقر ذاو منـ ٕنقر اهلل ؾٓنق ونٚفػ فَِنرآن افندال ظنذ
بؼيتف ،وإن أريد بٖٕف ٕقر بٚظتٌٚر مٚ ٚء بف مـ افقحل افذي صٚر شٌ ًٌ ٚهلداين ٜمنـ صنٚء
مـ ا ِؼ ؾٓذا صحٔح ،وؿد صدر مـ افِ ْ ٜؾتقى يف ذفؽ دذا ٕهٓ :ٚفٌِْنل ^ ٕنقر
دق ٕقر افرشٚف ٜواهلداي ٜافتل ددى اهلل هب ٚبهٚئر مـ صٚء منـ ظٌنٚده ،وٓ صنؽ أن ٕنقر
افرشٚف ٜواهلداي ٜمـ اهلل ،ؿٚل ًنٚػ :ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

[افنننننقرى]11:

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
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ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ [افنقرى ]11:وفنٔس دنذا افْنقر مُتًن ًٌ ٚمنـ خن ٚؿ
إوفٔٚء ـام يزظّف بًض ادالحدة .أمًّ ٚف ^ ؾٓق دم وحلؿ وظيؿ ..إفخ ،خِؼ مـ
أب وأم ،ومل يًٌؼ فف خِؼ ؿٌؾ وٓد ف ،وم ٚيروى أن أول م ٚخِؼ اهلل ٕقر افٌْنل ^ أو
أن اهلل ؿننٌض ؿٌونن ٜمننـ ٕننقر و ٓننف ،وأن دننذه افٌَونن ٜدننل حمّنند ^ ،وٕيننر إفٔٓننٚ
ؾتَٚضرت ؾٔٓ ٚؿىرات ،ؾخِؼ مـ ـؾ ؿىرة ٌٕ ًٔن ،ٚأو خِنؼ ا ِنؼ ـِٓنؿ منـ ٕنقره ^،
ؾٓذا وأمرٚفف مل يهح مْنف رء ظنـ افٌْنل ^ ،ومنـ خنالل افٍتنقى افًنٚبَ ٜييٓنر إٔنف
اظتَٚد بٚضؾ.
وأم ٚم ٚيروى( :إٔ ٚظرب بال ظغ) ؾال أشٚس فف مـ افهح ،ٜودُذا (إٔ ٚأمحند بنال
مٔؿ).
وصٍ ٜافربقبٔ ٜوإٍٓراد مـ افهٍٚت ادخته ٜبٚهلل

ؾال جينقز أن يقصنػ أحند

مـ ا ِؼ بٖٕف افنرب ،وٓ إٔنف أحند ظنذ اإلضنالإل ،ؾٓنذه افهنٍٚت منـ اختهنٚص اهلل
شٌحٕٚف ،وٓ يقصػ هب ٚافرشؾ وٓ ؽرد ٚمـ افٌؼ.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)569 - 561/2
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كٚفٞٚةسٚقٝة هِيبة^ةبا ةً٘تٕ:ة
أيو:ٚ
 -206وشاًِ ٝ
يف حقاة افـ ل ^ :أـيان افـ يل ^ ح ًقيا يف ؿيزه افؼييػ بنظيادة افيروح يف اجلسيد
واف دن (افعـرصية) بحقاة دكققية حسقة ،أو ح ًقا يف أظذ ظؾقغ بحقاة أخروية برزخقة بال
تؽؾقػ ،ـام ؿام افـ ل ^ حغ حرضه ادقت« :افؾفؿ بافرؾقؼ األظيذش ،وجسيده ادـيقر
اآلن ـام وضع يف ؿز بال روح ،وافروح يف أظذ ظؾقغ .واتصيام افيروح باف يدن واجلسيد
ادعطر ظـد يقم افؼقامة ،ـام ؿام تعاػ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ [افتؽقير.]7:
ؾلجابت بام يع:
إن ٌْٕٔ ٚحمّدا ^ حل يف ؿزه حٔٚة برزخٔ ٜحيهؾ فف هب ٚافتًْؿ يف ؿزه بام أظنده اهلل
فف مـ افًْٔؿ :زاء فف ظذ أظامفف افًئّن ٜافىٌٔن ٜافتنل ؿنٚم هبن ٚيف دٕٔنٚه ،ظِٔنف منـ ربنف
أؾوؾ افهالة وافًالم ،ومل ًد إفٔف روحف فٔهر ح ًٔن ٚـنام ـنٚن يف دٕٔنٚه ،ومل تهنؾ بنف
ودق يف ؿزه ا ً
ه ٓٚجيًِف ح ًٔ ٚـحٔ ٚف يقم افَٔٚم ،ٜبؾ دل حٔٚة برزخٔ ٜوشط بغ حٔ ٚف
يف افدٕٔ ٚوحٔ ٚف يف أخرة ،وبذفؽ يًِؿ إٔنف ؿند منٚت ،ـنام منٚت ؽنره ننـ شنٌَف منـ
إٌٕٔننننٚء وؽننننردؿ ،ؿننننٚل اهلل ًننننٚػ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ [إٌٕٔٚء ،]15:وؿٚل :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ [افننرمحـ ،]11:وؿننٚل :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ [افزمننر ]10:إػ أمرننٚل ذفننؽ مننـ
أيٚت افداف ٜظذ أن اهلل ؿد قؾٚه إفٔف :وٕن افهحٚبٜ

ؿد ؽًِقه وـٍْقه وصِقا
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ظِٔف ودؾْقه ،وفق ـٚن ح ًٔ ٚحٔ ٚف افدٕٔقي ٜم ٚؾًِقا بف م ٚيًٍؾ بٌره مـ إمقات :وٕن
ؾٚضّننٜ

ؿنند ضٌِنن ٝإرثٓنن ٚمننـ أبٔٓننٓ ^ ٚظتَٚددنن ٚبّق ننف ،ومل خيٚفٍٓنن ٚيف ذفننؽ

آظتَٚد أحد مـ افهحٚب ،ٜبنؾ أ ٚهبن ٚأبنق بُنر

 :بنٖن إٌٕٔنٚء ٓ يقرثنقن :وٕن

افهحٚبٜ

ؿد ا تًّقا ٓختٔٚر خٍِٔ ٜفًِِّّغ خيٍِف ،و نؿ ذفنؽ بًَند ا الؾنٜ

ٕ بُر

 ،وفق ـٚن ح ًٔ ٚـحٔ ٚف يف دٕٔٚه د ٚؾًِقا ذفؽ ،ؾٓق إمجٚع مْٓؿ ظذ مق ف:

وٕن افٍتـ وادنٚـؾ د ٚـررت يف ظٓد ظرامن وظع

 ،وؿٌؾ ذفؽ وبًنده مل ينذدٌقا

إػ ؿزه ٓشتنٚر ف أو شٗافف يف ادخرج مـ ِؽ افٍتـ وادنُالت وضريَ ٜحِٓ ،ٚوفنق
ـٚن ح ًٔ ٚـحٔ ٚف يف دٕٔٚه د ٚأمهِقا ذفؽ ،ودؿ يف ضورة إػ مـ يَْنذدؿ نن ٚأحنٚط هبنؿ
مـ افٌالء.
أم ٚروحف ؾٓل يف أظذ ظِٔغ :فُقٕف أؾوؾ ا ِؼ ،وأظىٚه اهلل افقشِٔ ٜودل أظنذ
مْزف ٜيف ا ْ ٜظِٔف افهالة وافًالم.

سلٍةمسقعة هِيبة^ةدعق١ةًّةِٙقدٕٙةعِ ة ربٖ:ة
أيو:ٚ
 -201وشاًِ ٝ
هؾ يسؿع افـ ل ^ ـؾ دظاء وكيداء ظـيد ؿيزه افؼييػ أو صيؾقات خاصية حيغ
يصذ ظؾقف ،ـام يف احلديث« :مـ صذ ظع ظـد ؿزي شؿعتف ..ش إػ آخر احلديث .أهيذا
احلديث صحق؟ أو ضعقػ أو مقضقع ظذ رشقم اهلل ^؟
ؾلجابت بام يع:
إصؾ :أن إمقات ظّق ًم ٓ ٚيًًّقن ٕداء إحٔٚء مـ بْل آدم وٓ دظٚءدؿ ،ـام
ؿننٚل ًننٚػ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ [ؾننٚضر ،]11:ومل يرٌنن ٝيف افُتننٚب وٓ يف
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افًْ ٜافهحٔح ٜم ٚيدل ظذ أن افٌْل ^ يًّع ـؾ دظٚء أو ٕداء مـ افٌؼ حتك يُنقن
ذفؽ خهقصٔ ٜفف ،وإٕام ثٌ ٝظْف ^ إٔف يٌٌِف صنالة وشنالم منـ يهنع ويًنِؿ ظِٔنف
ؾَط ،شقاء ـٚن مـ يهع ظِٔف ظْد ؿزه أو بًٔدً ا ظْف ،ـالمهن ٚشنقاء يف ذفنؽ :دن ٚثٌنٝ
ظـ ظع بـ احلًغ بـ ظع

«إٔف رأى ر ال جيلء إػ ؾر  ٜـ ٕٝٚظْند ؿنز افٌْنل

^ ؾٔدخؾ ؾٔٓ ٚؾٔدظق ؾْٓٚه ،وؿٚل :أٓ أحدثُؿ حدي ًر ٚشًّتف مـ أ ظنـ ندي ظنـ
ؿٌنقرا ،وصنِقا ظنع ؾن٘ن
رشقل اهلل ^ إٔنف ؿنٚل ٓ :تخنذوا ؿنزي ظٔندً ا ،وٓ بٔنق ُؿ
ً
ًُِّٔؿ يٌٌِْل أيـ ـْتؿش.
أم ٚحدي« :ٞمـ صذ ظع ظْند ؿنزي شنًّتف ،ومنـ صنذ ظنع بًٔندً ا بٌِتنف"ؾٓنق
حدي ٞؤًػ ظْد أدؾ افًِؿ.
وأم ٚم ٚرواه أبق داود ب٘شْٚد حًـ ظـ أ دريرة
أحد يًِؿ ظع إٓ رد اهلل ظع روحل حتك أرد

أن افٌْل ^ ؿٚل« :م ٚمنـ

"ؾِنٔس بكنيح إٔنف يًنّع شنالم

ادًِؿ ،بؾ حيتّؾ إٔف يرد ظِٔف إذا بٌِتف ادالئُ ٜذفؽ ،وفق ؾروْ ٚشامظف شالم ادًِؿ مل
يِزم مْف أن يِحؼ بف ؽره مـ افدظٚء وافْداء.

سلٍةطوبة الصتاقُٞةًّة هِيبة^:ة
أيو:ٚ
 -208وشاًِ ٝ
كداء ودظاء افـ ل ^ يف ـؾ حاجة واالشتعاكة بف يف ادصائال وافـقائيال ميـ ؿرييال
 أظـل :ظـد ؿزه افؼيػ  -أو مـ بعقد أذك ؿ ق؟ أم ال؟ؾلجابت بام يع:
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دظننٚء افٌْننل ^ وٕننداؤه وآشننتً ٜٕٚبننف بًنند مق ننف يف ؿوننٚء احل ٚننٚت وـنننػ
افُربٚت ذك أـز خيرج مـ مِ ٜاإلشالم ،شقاء ـٚن ذفؽ ظْد ؿزه أم بًٔدً ا ظْف ،ـنٖن
يَقل :ين ٚرشنقل اهلل! اصنٍْل ،أو رد ؽنٚئٌل ،أو ٕحنق ذفنؽ :فًّنقم ؿقفنف ًنٚػ :ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

[ا

ننننـ ،]28:وؿقفنننننف  :Qﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ [ادٗمْننننننقن،]221:
وؿقفف  :Qﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ [ؾٚضر.]25:

ؽٚغٞة هؾالٝةٗ هضالَةعوٟة هِيبة^ةعِ ة ربٖ:ة
أيو:ٚ
 -209وشاًِ ٝ
أي صؾقات أؾضؾ ظـد ؿزه افؼيػ ،أظـل :افصالة وافسالم ظؾقؽ يا رشيقم اهلل،
أو افؾفؿ صؾ ظذ محؿد وظذ آم محؿد بصقغة افطؾال؟ وهؾ يـظر افـ يل ^ إػ افرجيؾ
افذي يصع ظؾقف ظـد ؿزه افؼيػ؟ وهؾ أخرج افـ ل ^ يده مـ ؿزه افؼييػ ألحيد
مـ افصحابة افعظام أو فخوفقاء افؽرام جلقاب افسالم؟
ؾلجابت بام يع:
(أ) مل يرٌ ٝظـ افٌْل ^  -ؾٔام ًِٕؿ  -صٌٔ ٜمًْٔ ٜيف افهالة وافًالم ظِٔنف ظْند
ؿزه ،ؾٔ قز أن يَٚل ظْد زيٚر ف :افهالة وافًنالم ظِٔنؽ ين ٚرشنقل اهلل ،ؾن٘ن مًْٚدن:ٚ
زا ،وجينقز أن يهنذ ظِٔنف بٚفهنالة اإلبرادّٔٔنٜ
افىِ ٛواإلٕننٚء ،وإن ـنٚن افٍِنظ خن ً
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ؾَٔقل :افِٓؿ صؾ ظذ حمّد .وإؾوؾ أن يًِؿ ظِٔف بهٌٔ ٜا ز ـام يًنِؿ ظنذ بَٔنٜ
افٌَقر :وٕن ابـ ظّر

ـٚن إذا زاره يَقل« :افًالم ظِٔؽ ي ٚرشنقل اهلل ،افًنالم

ظِٔؽ ي ٚأب ٚبُر ،افًالم ظِٔؽ ي ٚأبتٚه"ثؿ يْكف.
(ب) مل يرٌنن ٝيف ـتننٚب وٓ يف شننْ ٜصننحٔح ٜأن افٌْننل ^ يننرى مننـ زار ؿننزه،
وإصؾ ظدم افرؤي ٜحتك يرٌ ٝذفؽ بدفٔؾ مـ افُتٚب أو افًْ.ٜ
(جي) إصؾ يف ادٔ ًٚٔ ٌٕ ٝأو ؽره :إٔف ٓ يتحرك يف ؿزه بّد يده أو ؽرد ،ٚؾام ؿٔؾ
مـ أن افٌْل ^ أخرج يده فًٌض مـ شِؿ ظِٔف ؽر صحٔح ،بنؾ دنق ودنؿ وخٔنٚل ٓ
أشٚس فف مـ افهح.ٜ
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

مسقعة هِيبة^ةهألً٘ تةًّةخؾ٘ؽٚقتٕ:ة
أيو :ٚهؾ يسؿع ادقتك؟ (يعـل :افرشقم ^).
 -220وشاًِ ٝ
ؾلجابت بام يع:
شامع إصقات مـ خقاص إحٔٚء ،ؾ٘ذا مٚت اإلًٕٚن ذدن ٛشنًّف ،ؾنال يندرك
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)511-510/2
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

أصقات مـ يف افندٕٔ ٚوٓ يًنّع حنديرٓؿ ،ؿنٚل اهلل ًنٚػ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ [ؾٚضر ،]11:ؾٖـد ًٚػ فرشقفف ^ ظدم شامع مـ يدظقدؿ إػ اإلشالم بتننٌٔٓٓؿ
بٚدق ك ،وإصؾ يف ادنٌف بف إٔف أؿقى مـ ادنٌف يف آ هٚف بق ف افنٌف ،وإذا ؾٚدق ك
أدخؾ يف ظدم افًامع وأوػ بًدم آشت ٚب ٜمـ ادًٕٚديـ افذيـ صّقا آذا ؿ ظـ دظقة
افرشقل ظِٔنف افهنالة وافًنالم ،وظّنقا ظْٓن ،ٚوؿنٚفقا :ؿِقبْن ٚؽِنػ ،ويف دنذا يَنقل
ًنننننننننٚػ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ [ؾٚضر.]25:
وأم ٚشامع ؿتذ افٍُٚر افذيـ ؿزوا يف افَِٔ ٛيقم بندر ٕنداء رشنقل اهلل ^ إينٚدؿ،
وؿقفف هلؿ« :دؾ و د ؿ م ٚوظد ربُؿ ح ًَن ،ٚؾٕ٘ن ٚو ندٕ ٚمن ٚوظندٕ ٚربْن ٚح ًَنٚش ،وؿقفنف
ٕصحٚبف« :م ٚإٔتؿ بٖشّع د ٚأؿقل مْٓؿش حْٔام اشتُْروا ٕداءه أدؾ افَِٔ :ٛؾذفؽ مـ
خهقصٔ ٚف افتل خهف اهلل هب ،ٚؾٚشترْٔ ٝمـ إصؾ افًٚم بٚفدفٔؾ.
ودُذا شامع ادٔ ٝؿرع ًٕٚل منًٔل ْٚز ف مًترْك مـ دذا إصؾ ،ودُذا ؿقفف
^« :م ٚمـ أحد يًِؿ ظنع إٓ رد اهلل ظنع روحنل حتنك أرد

"مًنترْك منـ دنذا

إصؾ .وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)519 - 511/2
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااقسةة

سلٍة هشٙقرٝةٗ هضالَةًًٚ٘ٙقةعوٟة هِيبة^ةيفة ربٖ:ة
أيو :ٚأظؿؾ يف احلرم افـ قي افؼيػ ً
أظامال ممؿتة ،ويؽيقن ظؿيع
 -222وشاًِ ٝ
أمام ادقاجفة دـيع افيزوار ميـ ديس احلجير أو ادقاجفية وافتيزك هبيا .وؿيد دأبيت ظـيدما
أدخؾ ادسجد أن أصع قة ادسجد ،ثؿ أتقجف إػ ظؿيع أميام ادقاجفية ،وؿ يؾ اف يدء يف
افعؿؾ أشؾؿ ظذ افـ ل ^ وظذ صاح قف رضيقان اهلل ظيـفام ،ؾيلخزين أحيد افيزمالء أن
ظؿع هذا ال جيقز ،وأن رشقم اهلل ^ هنك أن يؽقن ؿزه ظقيدً ا ؾيال جييقز أن أشيؾؿ ظيذ
افرشقم وصياح قف يقم ًقيا .افسيمام :ميا حؽيؿ ميا أؿيقم بيف؟ وؾؼؽيؿ اهلل وأحسيـ إفيقؽؿ
وبارك ؾقؽؿ.
ؾلجابت بام يع ٓ :جيقز اختٚذ ؿز افٌْل ^ مُ ًٕٚٚيًتنٚد ؤانف يقم ًٔن ٚأو أشنٌقظ ًٔ ٚأو
صٓر ًيٕ :ٚن ذفؽ مـ اختٚذه ظٔدً ا ،وؿد أخرج أبق داود ب٘شْٚد حًـ روا نف ثَنٚت ،ظنـ
ؿٌنقرا ،وٓ جتًِنقا ؿنزي
ؿٚل :ؿٚل رشقل اهلل ^ ٓ« :جتًِقا بٔنق ُؿ
ً

أ دريرة

ظٔدً ا ،وصِقا ظع ؾ٘ن صال ُؿ ٌٌِْل حٔن ٞـْنتؿش ،وؿند وردت أدفن ٜأخنرى ًوند
ذفؽ .وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفاااااااااااٛة
الرئيس
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)518-511/2
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

سلٍةسٙقرٝة هِضق١ةهلربة هِيبة^ةبا ةأد ١ة ذترةٗسٙقرٝة ملضذ ة هِب٘:ٜة
أيو :ٚإن افؽثر مـ افـساء بعد أدائفيـ فػريضية احليج يسياؾرن إػ
 -221وشاًِ ٝ
ادديـة ادـقرة :فزيارة ادسجد افـ قي وؿز افرشقم ^ ،ؾفيؾ يؾيزم اديرأة زييارة ادسيجد
افـ قي وزيارة افرشقم ^ أو يؾزمفا أحدمها أو ال يؾزمفا االثـان؟ أؾقدوكا ظـ ذفؽ.
ؾلجابت بام يع :فًٔ ٝزيٚرة ادً د افٌْقي وا ٌ ٜظنذ افًْنٚء وٓ ظنذ افر نٚل،
بؾ شْ ٜفِهالة ؾٔف ؾَط ،وجيقز صند افرحنٚل فنذفؽ ،وفًٔن ٝزينٚرة ؿنز افرشنقل ^
أيو ،ٚبؾ دل شْ ٜبٚفًٌْ ٜدـ مل يتقؿػ ذفنؽ مْنف ظنذ شنٍر ـزينٚرة شنٚئر ؿٌنقر
وا ًٌ ٜ
ادًِّغ ،وذفؽ فًِزة وآ ًٚظ و ذـر أخنرة بزيٚر ن ،ٚوؿند زار افٌْنل ^ افٌَنقر،
وح ٞظذ زيٚر  ٚفذفؽ ٓ فِتزك هب ٚوٓ فًٗال مـ ؾٔٓن ٚمنـ ادنق ك ؿونٚء احل ٚنٚت
و ٍري ٟافُربٚت ،ـام يًٍؾ ذفؽ ـرر مـ ادٌتدظ ٜر ً ٓٚوًٕٚء.
أم ٚإذا قؿٍ ٝزيٚرة ؿز افرشقل ^ أو ؽره ظذ شٍر ؾال جيقز ذفؽ مـ أ ِٓ :ٚدٚ
ثٌن ٝظنـ افٌْنل ^ إٔنف ؿنٚل ٓ« :نند افرحنٚل إٓ إػ ثالثن ٜمًن ٚد :مًن دي دنذا،
وادً د احلرام ،وادً د إؿلش .مع افًِؿ أن افًْٚء ٓ جيقز هلنـ زينٚرة افٌَنقر :دنٚ
ثٌ ٝظْف ^ إٔف «فًـ زائرات افٌَقرش.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)519 - 518/2
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

سلٍةسٙقرٝة مللٛةهوٌضذ ة هِب٘:ٜة
أيو:ٚ
 -221وشاًِ ٝ
يريد أن يزور ادسجد افـ قي افؼيػ بادديـة ادـقرة وهق بؿؽة ،ويسيلم هيؾ ذفيؽ
جائز أم ال؟
ؾلجابت بام يع :جيقز فًِِّؿ أن يًٚؾر إػ ادديْ ٜفِهنالة يف ادًن د افٌْنقي ،بنؾ
يًتحٕ :ٛن افهالة ؾٔف خر مـ أفػ صالة ؾنٔام شنقاه إٓ ادًن د احلنرام ،وإذا ـنٚن
بُّنن ٜؾهننال ف يف ادً ن د احلننرام أؾوننؾ مننـ شننٍره فِهننالة يف ادً ن د افٌْننقيٕ :ن
افهالة يف ادً د احلرام بامئ ٜأفػ صالة ؾٔام شقاه :وٓ جيقز فف أن يًٚؾر إػ ادديْ ٜمـ
أ ؾ زيٚرة ؿز افٌْل ^ أو ؿٌقر أخرى :د ٚثٌ ٝظـ افٌْل ^ إٔف ؿٚل ٓ« :ند افرحٚل
إٓ إػ ثالث ٜمً ٚد :ادً د احلرام ،ومًن دي دنذا ،وادًن د إؿلن"رواه اإلمنٚم
أمحد وافٌخٚري ومًِؿ وأبق داود وافًْٚئل وابـ م ٚف.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ةٙقْة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)510/2
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

سلٍةسٙقرٝة ربة هِيبة^:ة
ظاما مـ مقافقيد (1953 /4/13م) ومل
 -225وشاًِ ٝ
أيو :ٚيل مـ افعؿر (ً )85
يشل اهلل يل يف هذا افعؿر بزيارة افؽع ية ادؽرمية وال بزييارة مسيجد رشيقم اهلل ^ ،وميـ
ـثيرا يف مـيامل وآخير رؤييا
ح ل فرشقم اهلل ^ أصع ظؾقف آكياء افؾقيؾ وافـفيار ،ؾيلراه ً
افققم .وافققم مل أر إال أن أبقح هبذا ،يل مـزم بسقط ومل أرزحل إال بـجؾة واحدة ،وهلا كجؾ
يتقؿ وشؽـا معل وؾاء بخدمتل ،ودخع محدود ،وصقؿل ـثر فزيارة رشقم اهلل ^ ،هؾ
أبقع هذا ادـزم ،وأمتتع بزيارش إػ احل قال؟
ؾلجابت بام يع:
ً
خرا.
أوالٕ :ر ق أن ُقن رؤيٚك ً
ثاك ًقا :افًٍر فزيٚرة ؿز افرشقل ^ ٓ جيقز ،وادؼوع زيٚرة مً ده وافهالة ؾٔف،
وفًٔ ٝبقا ٌ ،ٜومـ زار مً ده ^ ذع فف أن يًِؿ ظِٔف وظذ صٚحٌٔف

 .وٓ

جيقز أن ٌٔع بٔ ٝمًُْؽ مـ أ ِٓ .ٚوضٚظتف ^ ومالزم ٜشنْتف وددينف ابتٌنٚء ثنقاب
اهلل يف أي زمٚن أو مُٚن مـ أشٌٚب افًًٚدة وافٍالح يف افدٕٔ ٚوأخرة.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)511 - 512/2

187

فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

سلٍةسٙقرٝة ربة هِيبة^ةٗ ب٘رة هؾشقبٞةيفة هبل ٚةٗأس ةٗ بق:١ة
أيو:ٚ
 -221وشاًِ ٝ
هؾ يؾزم احلجاج مـ رجام وكساء زيارة ؿيز افرشيقم ^ واف ؼقيع وأحيد وؿ ياء أم
افرجام ؾؼط؟
ؾلجابت بام يع:
ٓ يِزم احل نٚج ر ً
ن ٓٚوًٕنٚء زينٚرة ؿنز افرشنقل ^ وٓ افٌَٔنع ،بنؾ حينرم صند
افرحٚل إػ زيٚرة افٌَقر مىِ ًَ ،ٚوحيرم ذفؽ ظذ افًْٚء وفق بال صد رحٚل :فَنقل افٌْنل
^ ٓ« :ند افرحٚل إٓ إػ ثالث ٜمً ٚد :ادً د احلرام ،ومًن دي دنذا ،وادًن د
إؿل"متٍنؼ ظِٔنف ،وٕٕنف ^ «فًنـ زائنرات افٌَنقرش ،ويٍُنل افًْنٚء أن يهنِغ يف
ادً د افٌْقي ،ويُررن مـ افهالة وافًالم ظذ افرشقل ^ يف ادً د وؽره.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةةعفٚفاااااااااااٛة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)511 - 511/2
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تأٗٙىةس ٙحةرؤٞٙة هِيبة^ةيفة هٚلظ:ٞة
أيو:ٚ
 -226وشاًِ ٝ
ورد يف «صحق؟ اف خياريش ظيـ أكيس

أن افـ يل ^ ؿيام« :ميـ رآين يف ادـيام

ؾسراين يف افقؼظة ،وال يتؿثؾ افشقطان ىش ،ؾفؾ معـك ذفؽ :أن اإلكسان يؿؽـ أن ييرى
افـ ل ^ يف افقؼظة ،حقث إكف حصؾ كؼاش ـ ر حقم هذا ادقضقع ،وادظك كاس أهنيؿ
رأوا افـ ل ^ يف افقؼظة ،واشتدفقا هبذا احلديث؟
ؾلجابت بام يع:
مو ٝشْ ٜاهلل أن ًؾ افْٚس أحٔٚء يف افدٕٔ ٚبًند أن ـنٕٚقا أمقا ًن :ٚفٌِٔنقدؿ أهينؿ
أحًـ ً
ظّنال ،ثنؿ ئّنتٓؿ ؾٔٓن ٚظْند إتٓنٚء آ نٚهلؿ ،ثنؿ يًٌنرٓؿ ينقم افَٔٚمن ٜفِحًنٚب
وا نننننزاء ،ؿنننننٚل اهلل ًنننننٚػ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ [افٌَنننرة ،]18:وؿنننٚل شنننٌحٕٚف يف شنننقرة
ادٗمْنننننننننننننننننقن :﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂    
[ادٗمْقن ،]26:و ًؾ شٌحٕٚف ِنؽ افًنْ ٜافُقٕٔن ٜظٚمن ٜفألٌٕٔنٚء وادرشنِغ حتنك ٌْٕٔنٚ
حمّننند ^ ،ؿنننٚل اهلل ًنننٚػ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ [افزمر ،]12:ؾتقيف رشقل اهلل ^ بًدم ٚبِنغ افرشنٚف ،ٜوأـّنؾ اهلل بنف
ديْف ،وأؿٚم بف احل  ٜظنذ خَِنف ،وصنذ ظِٔنف أصنحٚبف
حٔ ٞمٚت يف ح رة ظٚئنٜ

صنالة ا ْنٚزة ،ودؾْنقه

 ،وؿنٚم منـ بًنده ا ٍِنٚء افراصندون ،وؿند نرى يف

أيٚمٓؿ أحداث ووؿٚئع ؾً ٚقا ذفؽ ب ٚتٓنٚددؿ ،ومل ير ًنقا يف رء مْٓن ٚإػ رشنقل
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اهلل ^ ،ؾّـ زظؿ بًد ذفؽ إٔف رآه يف افَٔين ٜح ًٔن ٚوـِّنف أو شنّع مْنف صنٔ ًا ٚؿٌنؾ ينقم
افًٌ ٞوافْنقر ؾزظّف بٚضؾ :دخٚفٍتف افْهقص وادنٚددة وشْ ٜاهلل يف خَِف.
وفٔس يف دذا احلدي ٞدٓف ٜظنذ إٔنف شنرى ذا نف يف افَٔين ٜيف احلٔنٚة افندٕٕٕٔ :ٚنف
حيتّؾ أن ادراد بٖٕف :ؾًراين يقم افَٔٚم ،ٜوحيتّؾ أن ادراد :ؾًنرى ٖوينؾ رؤينٚهٕ :ن
دننذه افرؤينن ٚصننٚدؿ ٜبنندفٔؾ منن ٚننٚء يف افروايننٚت إخننرى مننـ ؿقفننف ^« :ؾَنند رآينش
احلدي .ٞوؿد يراه ادٗمـ يف مْٚمف رؤي ٚصٚدؿ ٜظذ صٍتف افتل ـٚن ^ ظِٔٓ ٚأيٚم حٔ ٚف
افدٕٔقي.ٜ
ذحن ٚهلنذا
وإذا أردت زيٚدة افٍٚئندة ؾنٚر ع إػ من ٚـتٌنف افًالمن ٜأمحند بنـ ح نر ً
احلدي ٞيف ـتٚبف «ؾتح افٌٚريش.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)581 - 581/2
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دع٘٠ة هؾ٘فٞٚةرؤٞٙة هِيبة^ةيفة هٚلظ:ٞة
أيو:ٚ
 -221وشاًِ ٝ
هؾ صحق؟ أن افـ ل ^ يؿؽـ أن يرى يف افقؼظة ،ـام يزظؿ افصقؾقة يف أهنؿ يروكف
يؼظة؟
ؾلجابت بام يع:
افرشقل ^ نقيف ،ودنق حنل يف ؿنزه حٔنٚة برزخٔن ٓ ،ٜيًِنؿ ـٍٔٔتٓن ٚإٓ اهلل نؾ
وظال ،وأم ٚدظقى إٔف يرى يَي ٜؾٓذا فٔس بهحٔح :فًندم افندفٔؾ افندال ظِٔنف ،وٕٕنف
ثٌ ٝظْف ^ إٔف أول مـ ْنؼ ظْف إرض يقم افَٔٚم ،ٜؾدل ذفؽ ظذ إٔف ٓ خيرج منـ
ؿزه ؿٌؾ يقم افَٔٚم ،ٜويدل ظذ ذفؽ يف حَف وحنؼ ؽنره ؿقفنف ًنٚػ :ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ [افزمننر ]10:وؿقفننف  :Q﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ [ادٗمْننقن ]21:ؾنندل
ظذ إٔف فٔس دْٚك خروج مـ افٌَقر ؿٌؾ يقم افَٔٚم.ٜ
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا اة ٙقْة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)115 - 111/1
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هزدةعوٟةًّةٙل٘ي:ةإْة هِيبة^ةٙاوٍة هغٚب:ة
أيو:ٚ
 -228وشاًِ ٝ
هؾ افـ ل ^ حارض وكاطر (أي :يعؾؿ افغقال ،ؾاحلارض ظـده وافغائال شقاء)؟
ؾلجابت بام يع :إصنؾ يف إمنقر افٌٌٔٔن ٜاختهنٚص اهلل بًِّٓن ،ٚؿنٚل اهلل ًنٚػ:
ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ [إًٕننٚم،]19:
وؿننٚل ًننٚػ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
[افّْؾ ،]61:وفُـ اهلل ًٚػ يىِع مـ ار ٙن منـ رشنِف ظنذ رء منـ افٌٔن ،ٛؿنٚل اهلل
ًننننننٚػ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ

[ا

ننـ ،]11:وؿننٚل ًننٚػ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ [إحَٚف.]9:
وثٌ ٝيف حدي ٞضقيؾ مـ ضريؼ أم افًالء أ  ٚؿٚف« :ٝد ٚقيف ظنرامن بنـ ميًنقن
أدر ْٚه يف أثقابف ،ؾندخؾ ظِْٔن ٚرشنقل اهلل ^ ،ؾَِن :ٝرمحن ٜاهلل ظِٔنؽ أبن ٚافًنٚئ،ٛ
صٓٚدو ظِٔؽ فَند أـرمنؽ اهلل  ،Qؾَنٚل رشنقل اهلل ^ :ومن ٚيندريؽ أن اهلل أـرمنف؟
ؾَِ ٓ :ٝأدري بٖ إٔ ٝوأمل .ؾَٚل رشقل ^ :أم ٚؾٓنق ؾَند نٚءه افَٔنغ منـ ربنف،
وإين ٕر ق فف ا ر ،واهلل م ٚأدري وإٔ ٚرشنقل اهلل من ٚيًٍنؾ  .وؿِن :ٝواهلل ٓ أزـنل
بًده أحدً ا أبدً اش رواه أمحد ،وأخر ف افٌخٚري يف ـتٚب ا ْٚئز مـ صحٔحف ،ويف روايٜ
فف« :م ٚأدري وإٔ ٚرشقل اهلل م ٚيًٍؾ بفش.
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وؿد ثٌن ٝيف أحٚدين ٞـرنرة أن افٌْنل ^ ؿند أظِّنف اهلل بًقاؿن ٛبًنض أصنحٚبف
ؾٌؼدؿ ب ،ْٜ ٚويف حدي ٞظّر بـ ا ىٚب

ظْد افٌخنٚري ومًنِؿ :أن زينؾ

شنٖل افٌْنل ظِٔننف افهنالة وافًنالم ظننـ افًنٚظ ،ٜؾَننٚل« :من ٚادًناقل ظْٓنن ٚبنٖظِؿ مننـ
افًٚئؾ!ش  ،ثؿ مل يزد ظذ أن أخزه بٖمٚرا  ،ٚؾدل ظذ إٔف ظِؿ مـ افٌٔ ٛم ٚأظِّف اهلل بف
دوٕام شقاه مـ ادٌٌٔٚت ،وأخز بف ظْد احل. ٜ ٚ

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّةًِٚااااااااااا ا ة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)269 - 268/1
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أ ضقَة هغٚب:ة
أيو:ٚ
 -229وشاًِ ٝ
أؿسام افغقال ،وهؾ ـان افـ ل ^ يعؾؿ افغقال ،وهؾ ـان ظؾؿف فف ـؾ ًقا أو جزئ ًقا؟
ؾلجابت بام يع:
ً
مرشال ،ـتحديد
مـ افٌٔ ٛم ٚاشتٖثر اهلل بًِّف ،ؾِؿ يىِع ظِٔف م ًَُِ ٚمَر ًب ٚوٓ ٌٕ ًٔٚ
افقؿ ٝافذي يَقم ؾٔف ا ِؼ هلل رب افًٚدغ فِحًٚب ،ؾٕ٘ف ٓ يًِنؿ متنك َنقم افًنٚظٜ
إٓ اهلل ،ؿٚل ًٚػ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ [إظنراف ،]281:وؿٚل ًٚػ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ [إحنننزاب ،]61:وؿنننٚل ًنننٚػ:
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

[افْٚزظننننٚت]51:

ﰄﰅﰆﰇ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ [افْٚزظننٚت .]51:وروى افٌخننٚري ومًنننِؿ يف صنننحٔحٔٓام
احلنندي ٞافىقيننؾ ادنننٓقر« :أن زيننؾ شننٖل رشننقل اهلل ^ :متننك افًننٚظٜ؟ ؿننٚل :مننٚ
ادًاقل ظْٓ ٚبٖظِؿ مـ افًٚئؾ!ش ،ثؿ أخزه بٖمٚرا .ٚ
ومـ افٌٔ ٛم ٚأظِّف اهلل بًض ظٌٚده ـٕٚمقر ادًتٌَِ ٜافتل أخز هب ٚافٌْل رشنقل
اهلل ^ ،ؾُ ٕٝٚمً زة فف وآي ٜمـ آيٚت اهلل ،خص اهلل هب ٚرشقفف ،ودل داخِ ٜيف ؿقفنف
ًٚػ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ويف ؿقفف :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ

[ا

نـ،]11:

[آل ظّران]219:
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ظِنام زئ ًٔنٚ
ظِام ـِ ًٔ ،ٚوإٕام ـٚن يًِّنف ً
وهبذا يتٌغ أن افٌْل ^ مل يُـ يًِؿ افًٌٔ ٛ
يف حدود م ٚأضًِف اهلل ظِٔنف ،صنٖٕف يف ذفنؽ صنٖن إخقإنف افٌْٔنغ ،وادَهنقد اإليونٚح
بٚدرٚل ٓ فالشتَهٚء.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّةًِٚااااااااااا ا ة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة

هزدةعوٟةًّة ٙعٛةأْة هِيبة^ةٙاوٍة هغٚب:ة
أيو:ٚ
 -210وشاًِ ٝ
إذا ؿؾـا إلخقاكـا هـا :إن ظؾؿ افغقال خاص باهلل تعاػ ،ؾال يعؾؿ افغقال رشيقم وال
م َؾؽ :ؿافقا فـا :إن افرشقم ^ يعؾؿ افغقال ،وهذا افؼرآن افيذي جياء بيف هيق ؽقيال و..
و ..و ،..ويستدفقن أيضا بؼقفيف تعياػ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ [اجليييـ ،]27:وافرشيييقم مميييـ ارتضييياه اهلل يعؾيييؿ افغقيييال .ؾيييام رد
ؾضقؾتؽؿ يف هذا؟ وهؾ جيقز افؼيقم بيلن افرشيقم يعؾيؿ افغقيال اشيتـا ًدا إػ هيذه اآليية.
افرجاء مـ معافقؽؿ افرد ظذ هذا افسمام؟

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)212 - 269/1
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ؾلجابت بام يع:
ظِؿ افٌٔ ٛخٚص بٚهلل ًنٚػ :فَقفنف ًنٚػ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰﭱ [افّْؾ ]61:وؿقفنف :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ [إظراف ،]288:فُْف شٌحٕٚف يىِع منـ
ينٚء مـ ظٌٚده ـٚدالئُ ٜوإٌٕٔٚء وادرشِغ ظذ م ٚصٚء مـ ؽٌٔف :فَقفف ًنٚػ :ﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ
ﰈﰉﰊ

[ا

ـ ،]11:ومـ ذفؽ م ٚإٔزفنف اهلل ظنذ رشنقفف حمّند ^ منـ افنقحل

ومْف افَرآن ،وـذفؽ صٖن اهلل مع إٌٔٔٚئف ورشِف افًنٚبَغ ،ؽنر أن ظِّٓنؿ ذفنؽ فنٔس
هلؿ مـ إًٍٔٓؿ ،بؾ ب٘ظالم اهلل إيٚدؿ ،ثنؿ إن دنذه افْهنقص ٓ ندل ظنذ أن اهلل ًنٚػ
ظِّٓؿ ـؾ ؽٔ ،ٛوإٕام دل ظذ إٔف ظِّٓؿ م ٚصٚء مْف.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)211 - 216/1
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فتاوى الغمو يف القبور
ة

سلٍة هؾالٝةيفة ملضقد ة هيتة٘ٙد ةبٔقة ب٘رةًٗلقًقت:ة

 -212شاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:

ما حؽؿ افصالة يف ادساجد افتل يقجد هبا ؿ قر ومؼامات؟
ؾلجابيت بييام يييع ٓ :جيننقز فًِّننِؿ أن يهنع يف ادًنن ٚد افتننل بْٔنن ٝظننذ افٌَننقر،
وإصؾ يف ذفؽ :إدف ٜافداف ٜظذ افْٓل ظـ بْٚء ادً ٚد ظذ افٌَنقر ،ومْٓن ٚمن ٚثٌنٝ
يف افهحٔحغ ظـ ظٚئنٜ

 ،أن أم شِّ ٜذـرت فرشقل اهلل ^ ـًْٔ ٜرأ  ٚبٖرض

احلٌن ٜوم ٚؾٔٓ ٚمنـ افهنقر ،ؾَنٚل« :أوفانؽ إذا منٚت ؾنٔٓؿ افر نؾ افهنٚفح أو افًٌند
افهٚفح بْقا ظذ ؿزه مً دً ا ،وصقروا ؾٔف ِؽ افهقر ،أوفاؽ ذار ا ِؼ ظْد اهللش،
ومْٓ ٚمن ٚرواه أدنؾ افًنْـ ظنـ ابنـ ظٌنٚس

ؿنٚل« :فًنـ رشنقل اهلل ^ زائنرات

افٌَقر وادتخذيـ ظِٔٓ ٚادً ٚد وافنجش ،وثٌ ٝيف افهحٔحغ ظـ ظٚئننٜ

أ نٚ

ؿٚفنن :ٝؿننٚل رشننقل اهلل ^« :فًْنن ٜاهلل ظننذ افٔٓننقد وافْهننٚرى :اختننذوا ؿٌننقر إٌٔٔننٚئٓؿ
مً ٚدش .وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)505 - 501/2
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هزدةعوٟةًّةٙل٘يةظ٘ سة هؾالٝةيفة ملضقد ة هيتةفٔٚقة ب٘ر:ة
أيو:ٚ
 -211وشاًِ ٝ
افصالة يف مسجد ؾقف ؿز ،ويؼقم بعض افعؾامء :ال جتقز افصالة ؾقف ،وإن مل يؽيـ يف
اف ؾد مسجد ؽره ،ؾتصع يف بقتؽ خر فؽ ثقا ًبا مـ أن تصع يف ذفؽ ادسجد افذي ؾقيف
ؿييز ،ويؼييقم بعضييفؿ :جتييقز افصييالة ؾقييف :ألن ؿييز افرشييقم ^ مقجييقد يف مسييجده
وصاح قف أى بؽر وظؿر ،وؿد أصؽؾ ظع األمر ،ؾؾيذفؽ أرشيؾت إفقيؽ هيذه افرشيافة:
ألشتػفؿ مـؽ ظـ احلؼقؼة وافدفقؾ :ألين أشؽـ يف افرييػ يف افسيـغام ،وفيقس يف بؾيدكا
إال مسجد واحد ،وهذا ادسجد ؾقف أربعية ؿ يقر :ثالثية ؿ يقر يف خارج،ادسيجد وفؽـفيا
متاميا .إذا ظؾقيؽ أن
متاما ،أما األخير ؾفيق يف داخيؾ ادسيجد ً
مؾصؼة ب ـاء ادسجد افؼ ع ً
تعؾؿـل احلؼقؼة وافدفقؾ ،وأكا ال أظرا صقئًا مـ هذا األمر وفذفؽ شلفتؽ :فؼقفف تعياػ
يف ـتابف افعزيز :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ [افـحؾ.]43:
ؾلجابت بام يع:
ً
أوال ٓ :جيقز بْٚء ادً ٚد ظذ افٌَقر ،وٓ جتقز افهالة يف مً د بْل ظنذ ؿنز أو
ؿٌقر :د ٚثٌ ٝظـ ظٚئنٜ

أ  ٚؿٚف« :ٝدٕ ٚزل برشقل اهلل ^ ضٍؼ يىرح مخٔه ٜفف

ظذ و ٓف ،ؾ٘ذا اؽتؿ هب ٚـنٍٓ ،ٚؾَٚل ودنق ـنذفؽ :فًْن ٜاهلل ظنذ افٔٓنقد وافْهنٚرى:
اختذوا ؿٌقر إٌٔٔٚئٓؿ مً ٚد ،حيذر م ٚصًْقا ،وفقٓ ذفؽ أبرز ؿزه :ؽنر إٔنف خقن أن
يتخذ مً دً اش رواه افٌخٚري ومًِؿ .وظنـ ْندب بنـ ظٌند اهلل

ؿنٚل :شنًّٝ

افٌْل ^ ؿٌؾ أن يّقت بخّس ودق يَقل« :إين أبرأ إػ اهلل أن يُنقن ص منُْؿ خِٔنؾ:
ً
ً
ً
ؾ٘ن اهلل ؿد اختذين ً
خِنٔال
متخنذا منـ أمتنل
خِنٔال ،وفنق ـْنٝ
خِٔال ،ـام اختنذ إبنرادٔؿ
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ٓختذت أب ٚبُر ً
خِٔال ،أٓ وإن مـ ـٚن ؿٌُِؿ ـٕٚقا يتخذون ؿٌقر إٌٔٔٚئٓؿ وصنٚحلٔٓؿ
مً ٚد ،أٓ ؾال تخذوا افٌَقر مً ٚد ،ؾ٘ين أ ٚـؿ ذفؽ"رواه مًِؿ ،ؾَند نك افٌْنل
^ ظـ بْٚء ادً ٚد ظذ افٌَقر ،وفًـ مـ ؾًؾ ذفؽ :ؾدل ظذ إٔف مـ افٌُٚئر.
وأيو ٚبْٚء ادًن ٚد ظنذ افٌَنقر وافهنالة ؾٔٓن ٚؽِنق يف افنديـ وذريًن ٜإػ افؼنك
ً
وافًٔٚذ بٚهلل :وفذفؽ ؿٚف ٝظٚئنٜ

« :حيذر م ٚصًْقا ،وفقٓ ذفؽ أبنرز ؿنزه ،ؽنر

إٔف خق أن يتخذ مً دً اش.
ثاك ًقا :إذا بْل ادً د ظذ ؿز أو ؿٌقر و  ٛددمفٕٕ :ف أشس ظذ خالف م ٚذع
اهلل ،واإلبَٚء ظِٔف مع افهالة ؾٔف إسار ظذ اإلثؿ يف بْٚئف ،وزينٚدة ؽِنق يف افنديـ ،ويف
ًئؿ مـ بْل ظِٔف ادً د ،وذفؽ ن ٚيٍيض إػ افؼك وافًٔنٚذ بنٚهلل ،وؿند ؿنٚل ًنٚػ:
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ [افًْنٚء ،]212:وؿنند ؿننٚل ^« :إيننٚـؿ وافٌِننق يف افننديـ :ؾننٕ٘ام
أدِؽ مـ ـٚن ؿٌُِؿ افٌِق يف افديـش ،أم ٚإذا بْنل ادًن د ظنذ ؽنر ؿنز ،ثنؿ دؾنـ ؾٔنف
مٔ ٝؾال هيدم ،وفُـ يٌْش ؿز مـ دؾنـ ؾٔنف ،ويندؾـ خٚر نف يف مَنزة ادًنِّغٕ :ن
دؾْف بٚدً د مُْر ؾٔزال ب٘خرا ف مْف.
ثاف ًثييا :ادً ن د افٌْننقي أشًننف افٌْننل ^ ظننذ َننقى مننـ اهلل ًننٚػ وروننقان مْننف
شٌحٕٚف ،ومل يَز ؾٔف افٌْل ^ بًد مق ف ،بؾ ؿز يف ح رة ظٚئننٜ
بُر

دؾـ مًف يف احل رة ،ثنؿ منٚت ظّنر

 ،ودن ٚمنٚت أبنق

أيون ٚيف احل نرة ،ومل
ؾندؾـ مًنف ً

ُـ احل رة يف ادً د وٓ يف ؿٌِتف ،بؾ ظـ يًٚر ادهع خٚرج ادً د ،ومل دخؾ ؾٔنف
حْٔام وشنع ظنرامن

ادًن د افٌْنقي ،وإٕنام أدخِن ٝبًند زمنـ ا ٍِنٚء افراصنديـ

 ،وظذ دذا ؾٚفهالة ؾٔف مؼوظ ،ٜبؾ خر مـ أفػ صالة ؾنٔام شنقاه إٓ ادًن د
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احلرام ،بخالف ؽره ن ٚؿد بْل ظذ ؿز أو ؿٌقر ،أو دؾـ ؾٔف مٔ ٝؾٚفهالة ؾٔٓ ٚحمرم.ٜ
راب ًعا :فٔس فؽ أن هع افٍريو ٜيف بٔتؽ ،بؾ ظِٔؽ أن هِٔٓ ٚمجٚظن ٜمنع بًنض
إخقإؽ يف ؽر ادً د افذي بْل ظذ ؿز وفق يف افٍوٚء ،وظُِٔؿ أن ٗشًقا مً دً ا
ظذ م ٚذع اهلل :فتٗدوا ؾٔف افهِقات ا ّسً :
ظّال بْهقص افؼع ،وبًندً ا ظنام نك
اهلل ظْف.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)520 - 501/2
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سلٍة هؾالٝةيفةًضذ ةفٕٚة ربةيفة هضقسٞة رتقردٞٚةًّة ملضذ :ة
 -211وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ورد كؼاش بقـل وبغ ضؾ ة افعؾؿ مـ باـستان حقم افصالة يف ادسجد افيذي يقجيد
ً
متصال بف ،وإكام يف افساحة اخلارجقة ،وأؾاد هذا األخ بلن ظؾامء باـستان ؿيد
ؾقف ؿز فقس
أجازوا ذفؽ :بحجة ظدم ؿدرهتؿ ظذ إزافتفا ،وظدم ؿدرة احلؽقمية اف اـسيتاكقة كػسيفا
ظذ إزافة هذه افؼ قر :فتعؾؼ افـاس هبا ،وؿد ذـر أحد اإلخقة أن افشيقخ محؿيد بيـ ظ يد
افقهاب ـان يؿر ظذ افـاس وهؿ حقم ؿز زيد ؾقؼقم :اهلل خر مـ زيد ،ؾام افضيابط يف
هذه األمقر؟
ؾلجاب بام يع:
إذا ـٚن ادً د ؿد بْنل ظنذ افَنز ؾن٘ن افهنالة ؾٔنف ٓ جتنقز ،ودنذا ادًن د جينٛ
ددمف ،وؿد ؿٚل اهلل فِرشقل ^ ظـ مً د افيار :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ [افتقبن:]208:ٜ
ٕن مً د افيار جي ٛأن هيدم ،ؾُذفؽ ـؾ مً د جي ٛأن هيندم :ؾن٘ن افهنالة ؾٔنف
ؿٔٚش ٚظذ مً د افيار.
حمرمً ٜ
وأم ٚإذا ـٚن ادً د شٚب ًَ ،ٚودؾـ ؾٔف دنذا افر نؾ بًند أن بْنل ادًن د ،ؾن٘ن ـنٚن
افَز يف افٌَِ ٜؾٕ٘ف ٓ جيقز أن يهذ ؾٔف إذا ـٚن افَز أمٚمفٕٕ :ف ؿد ثٌ ٝظنـ افٌْنل ^
مـ حدي ٞأ مرثد افٌْقي

إٔنف ؿنٚل ٓ« :هنِقا إػ افٌَنقر"يًْنل ٓ :جتًِقدنٚ

ؿٌِ ٜفُؿ ،وإن ـٚن افَز ظـ يّغ أو صامل أو خِػ افيٓر ؾال بٖس بٚفهالة ؾٔف.
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افسائؾ :وإن ـان يف افساحة اخلارجقة باحلقش؟
افشقخ :احلقش منـ ادًن د ،واحلُنؿ ؾٔنف ـنام ؿِن ،ٝوافينٚدر -إذا ـنٚن افَنز يف
احلقش -أن ادً د شٚبؼ ظِٔف ،ؾتُقن افهالة ؾٔف صحٔح ،ٜإٓ أن يُقن افَز أمٚمف.
افسائؾ :وما حؽؿ ميـ صيذ يف مسيجد ؾقيف ؿيز يف ؿ ؾتيف ،وـيان بيغ افؼيز وافؼ ؾية
مساؾة هل حقش هذا ادسجد ،ؾفؾ يعقد افصالة أم يصع مـػر ًدا؟
افشقخ ٓ :يهع يف دذا ادً د أبدً ا م ٚدام افَز يف مُٚن يًْ ٛفًِّ د ،ودق يف
افٌَِ ،ٜؾال يهع ؾٔف.
افسائؾ :وافضابط يف هذه ادسلفة يا صقخ؟
افشقخ :افوٚبط يف دذا :إذا ـٚن افَز بغ يديؽ ؾنال هنؾ ،وإذا ـنٚن افَنز خِنػ
طٓرك أو ظـ ئّْؽ أو ظـ صامفؽ ؾْٔير دنؾ افَنز شنٚبؼ ظنذ ادًن د أم أن ادًن د
أيون ،ٚوإن ـنٚن ادًن د شنٚب ًَ ٚظنذ افَنز ؾهنؾ.
بْل ظِٔنف ،ويف دنذه احلٚفن ٓ ٜهنؾ ً
ؾكت هع يف حٚل ،وٓ هع يف حٚفغ ٓ :هع إذا ـٚن افَز بغ يديؽ ،وٓ هع
إذا ـٚن ادً د ؿد بْل ظذ افَز ،و هع إذا ـٚن ادً د شٚب ًَ ٚظذ افَز ،وافَنز فنٔس
يف افٌَِ.ٜ
افسائؾ :وفؽـ إذا ـان افؼز يطاا حقفف؟
افشقخ ٓ :ؾرإل ،إحقال افرالث ٜافًٚبَ ٜار ع إفٔٓ. ٚ

( )2فَٚء افٌٚب ادٍتقح (.)181 – 180/2
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سلٍة هؾالٝةيفةًضذ ةأفٚفتةإهٕٚةًضقسٞةأخز٠ةكقُتةًلربٝةه فّة مل٘ت:ٟة
 -215وشاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
إن مسجدكا ب ؾدة بايياكج بؿـطؼية الكياودم شيقر ؿيد تيؿ إكشياؤه بعيد زفيزام ميدمر
رضب ادـطؼة ظام (1955م) ،حقث طؿت جدراكيف وأشاشياتف ،وؿيد ؿيرر ادسيئقفقن
وزظامء اف ؾيدة تعؿيره ،واتػؼيقا ظيذ تسيقية األرض افقاؿعية ظيذ اجلاكيال افؼيؿل ميـ
ظؾيام بيلن هيذه ادسياحة ميـ األرض ـاكيت تسيتخدم يف افسيابؼ مؼيزة
ادسجد ادذـقرً ،
فدؾـ ادقتك ،وظـد تسقية هذه األرض بقاشطة اآلفقات احلديثة (اف ؾدوزرات) ؾؼيد تيؿ
افعثقر ظذ ظدد ـ ر مـ ظظام رؾات األمقات حقث متت إظادة دؾـفا ،وكؼؾ بعضا مـفا
إػ اجلزء افغرى مـ ادسجد ،وفؽـ بداخؾ شقر كػس ادسجد احلايل.
 -1ؾفؾ مـ اجلائز إؿامة صالة اجلؿعة واجلامظة بداخؾ هذا ادسجد؟
 -2إذا ـان اجلقاب بافـػل ،ؾفؾ مـ ادؿؽـ معاجلية األمير بنؿامية حياجز أو حيائط
ؾاصؾ داخؾ اجلاكال افغرى هلذا ادسجد ،حقث تؿ كؼؾ ظظام رؾات ادقتك ـام هق احليام
يف ادسجد افـ قي بادديـة ادـقرة بافسعقدية؟
 -3وإذا ـاكت اإلجابة ظذ افسمام األخير بيافـػل :ؾفيؾ ميـ ادؿؽيـ معاجلية هيذا
مػتقحييا
األميير بنؿاميية ضييابؼ ثييان ألداء افصييؾقات ادػروضيية ،مييع تييرك افطييابؼ األريض
ً
فخؽراض األخرى ؽر افصؾقات؟
 -4هييؾ باإلمؽييان االشييتؿرار يف أداء افصييؾقات افققمقيية ادػروضيية داخييؾ هييذا
ادسجد ،بقـام يستؿر اف حث فؾحصقم ظذ مقؿع آخر مـاشال إلؿامة مسجد جديد؟
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ؾلجابت بام يع:
إذا ـٚن ادً د احلٚص مل يًّر ظنذ أرض ؾٔٓن ٚؿٌنقر :ؾٚفقا نٕ ٛنٌش افٌَنقر افتنل
ووً ٝيف ٓتف افٌربٔ ،ٜوَٕؾ رؾ ٚ ٚإػ أرض ادَٚبر ،وإن ـ ٕٝٚمـ ادًِّغ ؾتْتَنؾ
إػ ؿٌقر ادًِّغ ،وإن ـ ٕٝٚؿٌقر ـٍٚر َِٕ ٝإػ مَٚبر افٍُنٚر ،ظنذ أن يقونع رؾنٚت
ـؾ مٔ ٝمًِؿ يف حٍرة واحدة يًقى طٚدرد ٚـٌَٔ ٜافٌَقر حتك ٓ يّتٓـ ،ؾن٘ن ًنذر
َٕؾ افرؾٚت مـ ؽر ادً د ؾال مٕٚع مـ ؾهِٓ ٚب دار يٍهِٓ ٚظـ بَٔ ٜادًن د ،أمنٚ
إن ـ ٕٝٚأصؾ أرض ادً د ؾٔٓن ٚؿٌنقر ،ؾٚفقا ن ٛافنتامس أرض أخنرى شنِّٔ ٜيَنع
ظِٔٓ ٚادً د ،و ٌَك أرض ادً د إوػ مَزة ـٖصِٓ.ٚ
وأم ٚادً د افٌْقي ؾِؿ يٌـ ظذ ؿٌنقر ،بنؾ ـٕٚن ٝافٌَنقر افرالثن ٜخنٚرج ادًن د،
ودل :ؿز افٌْل ^ وؿز صنٚحٌٔف
ظٚئنننٜ

أ بُنر وظّنر ،وـٕٚن ٝدنذه افٌَنقر يف بٔنٝ

 ،ؾِننام وشننع افقفٔنند بننـ ظٌنند ادِننؽ ادً ن د أدخننؾ احل ننرة يف ادً ن د،

وؾهِ ٝظْف ب ٚدار ادحٔط هب ٚمـ مجٔع ا ٓٚت.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)512 - 529/2
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سلٍة ه فّةس٘ية ملضذ ةً ةٗد٘دةص٘رةسق٢ىةبنية ملضذ ةٗ مللرب:ٝة
أيو :ٚيؼقم بعيض ادحسيـغ ب ـياء مسياجد ظيذ كػؼيتفؿ اخلاصية،
 -211وشاًِ ٝ
وخيصصقن يف جاكال ميـ شياحات ادسيجد أو ميـ أماميف مؽاكًيا فقيدؾـ ؾقيف ادحسيـ أو
بعض أؾيراد ظائؾتيف :طـًيا ميـفؿ أن ذفيؽ ميـ وشيائؾ افؼربيك إػ اهلل ،ويسيتػتقن بعيض
اف عؾامء ،ؾقجقزون هلؿ افدؾـ حقم ادسيجد أو ميـ أماميف :ذيطية أن يؽيقن هـياك شيقر
حائؾ بغ ادسجد وادؼزة؟
ؾلجابت بام يع ٓ :جيقز ختهٔص مقوع مـ ادً د فدؾـ مـ بْك ادً د وؽره:
فقرود إدف ٜافداف ٜظذ إٔف ٓ جيقز بْٚء ادً ٚد ظذ افٌَقر ،وإصؾ يف ذفنؽ من ٚنٚء
يف افهحٔحغ ظـ ظٚئنٜ

 :أن أم شِّ ٜذـرت فرشقل اهلل ^ ـًْٔ ٜرأ  ٚبٖرض

احلٌن ٜوم ٚؾٔٓ ٚمـ افهقر ؾَٚل« :أوفاؽ إذا مٚت ؾٔٓؿ افهٚفح  -أو افًٌد افهنٚفح -
بْقا ظذ ؿزه مً دً ا ،وصقروا ؾٔنف ِنؽ افهنقر ،أوفانؽ ذار ا ِنؼ ظْند اهللش ،ومنٚ
رواه أدننؾ افًننْـ ظننـ ابننـ ظٌننٚس

ؿننٚل« :فً نـ رشننقل اهلل ^ زائننرات افٌَننقر

وادتخذيـ ظِٔٓن ٚادًن ٚد وافننجش ...إػ ؽنر ذفنؽ منـ إحٚدين ٞافهنحٔح ٜظنـ
رشقل اهلل ^ يف دذا ادقوقع .وبٚهلل افتقؾٔؼ وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ

عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااا ازةس قةعفٚفاااااااااااٛة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)511 - 515/2
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سزًٞة هؾالٝةيفة ملضقد ة هيتةبٔقة هلب٘ر:ة
أيو:ٚ
 -216وشاًِ ٝ
إكـل أ دث إػ أى وأميل وبعيض افـياس ادحقطيغ ى ظيـ بعيض اف يدع ،ـلمثيام
افصالة يف ادساجد افتل هبا ؿ قر أو دظاء األمقات وما ـان مـ هذا افؼ قؾ ،وفؽـ معظؿ
همالء يؼقفقن يل :إن افعؾامء يصؾقن يف هذه ادساجد ،ويرون افـاس وال يتحدثقن ،ؾفؾ
تػفؿ أكت أـثر مـفؿ؟ وال ؾائدة معفؿ بلي صيؽؾ ،وإن اشيتطعت يؼقفيقن :إكيا وجيدكا
آباءكا ظذ هذا ،ؾفؾ أكت افذي شقا يصؾ؟ افؽقن؟ ويعدون أن افعؾيامء افؽ يار افيذيـ
يصؾقن يف احلسغ وافسقدة زيـال

وأرضاهؿ ؾلؿقم هلؿ :إن همالء فقسقا بؿرصي،

وإن ـاكقا بؿرص ؾال يصي؟ دظياؤهؿ دون اهلل  Qأو افـيذر هليؿ ،وفؽيـ هقفيات ،ـيلكـل
أ دث إػ أحجار ،ويؼقفقن يل :ييا ـياؾر ،وأصيقاء ـثيرة ،وال أدري مياذا أؾعيؾ ميع أى
وأمل وأكت تعؾؿ حؼفؿ؟ ويف ـؾ مره تـفرين أمل ،ؾلؿقم هلا :إن افسقد اف دوي وأمثافيف
كاس ال يؿؾؽقن صقئًا يف مؾؽ اهلل  ،Qوفؽـ هقفات ،تؼقم يل :إهنؿ أهؾ اهلل .وأصقاء ال
أشتطقع ؿقهلا فؽؿ مـ افؼك األـز ،ؾامذا أؾعؾ أـرمؽؿ اهلل؟ أؾقدوين أؾادـؿ اهلل.
ؾلجابت بام يع:
ً
أوال ٓ :جيقز بْٚء ادً ٚد ظذ افٌَقر ،وٓ جتقز افهالة يف ادً ٚد افتل بْٔ ٝظذ
ؿز أو ؿٌقر ،وٓ جينقز أن يندظق اإلًٕنٚن إمنقاتِ :ن ٛمًٍْن ٜأو دؾنع مينة ،بنؾ
دظٚؤدؿ وآشتٌٚث ٜهبؿ ذك أـز خيرج ظـ مِ ٜاإلشالم ،وافًٔٚذ بٚهلل.
ثاك ًقا :فًٔ ٝاحل  ٜيف ظّؾ افًِامء وأؿقاهلؿ ٕ :ؿ خيىاقن ويهٌٔقن ،وـرر مْٓؿ
مٌتدع ،وإٕام احل  ٜيف ـالم اهلل ًٚػ ويف شْ ٜرشقفف اهلل ^ افرٚبت.ٜ
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ثاف ًثا :ظِٔؽ أن ًتّر يف دظقة وافديؽ ومـ حقفُؿ إػ احلؼ ،وأن رٌ ٝظِٔف،
وأن هز ظذ إذى ؾٔف ،ظًك أن هيدي اهلل ظذ يديؽ إػ احلؼ وافهقاب افُرر،
ويُقٕقا ظقًٕ ٚفؽ بًد أن ـٕٚقا أظداء مْٚوئغ يًخرون مْؽ وحيَروٕؽ ،و رؾؼ
بٚفقافديـ وصٚحٌٓام يف افدٕٔ ٚمًرو ًؾ :ٚفَقفف ًٚػ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ [فَامن.]21:
ًٕٖل اهلل فؽ افتقؾٔؼ وافرٌٚت ظذ احلؼ ،وأن هيدي اهلل بؽ وافديؽ وؽرمهن ،ٚإٕنف
ظذ ـؾ رء ؿدير.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)511 - 511/2
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فتاوى التوسن
ة
سلٍة هت٘صىةإىلة ةبقألُبٚق١ةٗ هؾقذتني:ة
 -211شاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
هؾ جييقز فؾؿسيؾؿ أن يتقشيؾ إػ اهلل باألك قياء وافصياحلغ ،ؾؼيد وؿػيت ظيذ ؿيقم
بعض افعؾامء :أن افتقشؾ باألوفقاء ال بيلس بيف :ألن افيدظاء ؾقيف مقجيف إػ اهلل .ورأييت
ف عضفؿ خالا ما ؿام هذا ،ؾام حؽؿ افؼيعة يف هذه ادسلفة؟
ؾلجابت بام يع:
افقص :ـؾ مـ آمـ بٚهلل وا َٚه ؾًٍؾ م ٚأمره شٌحٕٚف بف ،وإتٓك ظام ٚه ظْف ،وظنذ
رأشٓؿ افرشؾ وإٌٕٔٚء ظِنٔٓؿ افهنالة وافًنالم ،ؿنٚل ًنٚػ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟ

[يقٕس]61:

وافتقشؾ إػ اهلل بٖوفٔٚئف إٔقاع:
األوم :أن يىِ ٛإًٕٚن مـ افنقص احلنل أن يندظق اهلل فنف بًنً ٜرزإل ،أو صنٍٚء منـ
مرض أو دداي ٜو قؾٔؼ وٕحق ذفؽ ،ؾٓذا ٚئز ،ومْف ضِ ٛبًض افهنحٚب ٜمنـ افٌْنل
^ حْٔام ٖخر ظْٓؿ ادىر أن يًتًَل هلنؿ ،ؾًنٖل ^ ربنف أن يْنزل ادىنر ،ؾٚشنت ٚب
دظٚءه ،وإٔزل ظِٔٓؿ ادىنر ،ومْنف اشتًنَٚء افهنحٚب ٜبٚفًٌنٚس يف خالؾن ٜظّنر

،
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وضٌِٓؿ مْف أن يدظق اهلل بْزول ادىر ،ؾدظ ٚافًٌٚس ربف ،وأمـ افهحٚب ٜظنذ دظٚئنف...
إػ ؽر دذا ن ٚحهؾ زمـ افٌْل ^ وبًده مـ ضِ ٛمًِؿ منـ أخٔنف ادًنِؿ أن يندظق
فف ربف ٍِٕ ٛع أو ـنػ ض.
ً
متقشنال إفٔنف بحنٌٕٔ ٛنف وا ٌٚظنف إينٚه وبحٌنف ٕوفٔنٚء اهلل بنٖن
افثاين :أن يْنٚدي اهلل
يَقل :افِٓؿ أين أشٚفؽ بحٌنل فٌْٔنؽ وا ٌنٚظل فنف وبحٌنل ٕوفٔٚئنؽ أن ًىْٔنل ـنذا:
ؾٓذا ٚئزٕٕ :ف قشؾ مـ افًٌد إػ ربف بًِّف افهٚفح ،ومنـ دنذا من ٚثٌن ٝمنـ قشنؾ
أصحٚب افٌٚر افرالث ٜبٖظامهلؿ افهٚحل.ٜ
افثافث :أن يًٖل اهلل ب ٚه إٌٔٔٚئف أو وص مـ أوفٔٚئف :بٖن يَنقل( :افِٓنؿ إين أشنٖفؽ
ب ٚه ٌٕٔؽ أو ب ٚه احلًغ) ً
ظئام ظْد
مرال :ؾٓذا ٓ جيقزٕ :ن ٚه أوفٔٚء اهلل وإن ـٚن
ً
اهلل وخٚص ٜحٌٌْٔ ٚحمّند ^ ؽنر إٔنف فنٔس شنٌ ًٌ ٚذظ ًٔن ٚوٓ ظٚد ًينٓ ٚشنت ٚب ٜافندظٚء:
وهلننذا ظنندل افهننحٚب ٜحٔننْام أ نندبقا ظننـ افتقشننؾ ب ٚدننف ^ يف دظننٚء آشتًننَٚء إػ
افتقشؾ بدظٚء ظّف افًٌنٚس ،منع أن ٚدنف ظِٔنف افهنالة وافًنالم ؾنقإل ـنؾ نٚه ،ومل
يًرف ظـ افهحٚبٜ

أ ؿ قشِقا بف ^ بًد وؾ ٚنف ،ودنؿ خنر افَنرون وأظنرف

افْٚس بحَف وأحٌٓؿ فف.
مًَام بقفٔف أو ٌٕٔنف أو بحنؼ ٌٕٔنف أو أوفٔٚئنف :بنٖن
افرابع :أن يًٖل افًٌد ربف ح ٚتف
ً
يَقل( :افِٓؿ إين أشٖفؽ ـذا بقفٔنؽ ؾنالن أو بحنؼ ٌٕٔنؽ ؾنالن) ،ؾٓنذا ٓ جينقز ،ؾن٘ن
افًَؿ بٚدخِقإل ظذ ادخِقإل نْقع ،ودق ظذ اهلل ا ٚفؼ أصد مْ ًً ،ٚثؿ ٓ حنؼ دخِنقإل
ظذ ا ٚفؼ بّ رد ضٚظتف فف شٌحٕٚف حتك يًَؿ بف ظذ اهلل أو يتقشؾ بف.
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دذا دق افذي نٓد فف إدف ،ٜودق افذي هنٚن بنف افًَٔندة اإلشنالمٔ ،ٜو ًند بنف
ذرائع افؼك.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

أ ضقَة هت٘صىة ملغزٗعةٗ ملٌِ٘ع:ة
أيو:ٚ
 -218وشاًِ ٝ
ما حؽؿ اإلشالم يف افتقشؾ باألك قاء واألوفقاء؟
ؾلجابت بام يع:
ً
أوال :افتقشؾ بٌٕٕٚٔٚء وإوفٔٚء ؿقل وّؾ حيتّؾ إٔقا ًظ ٚخيتِػ احلُؿ بٚختالؾٓ،ٚ
وبٔٚن ذفؽ :أن يىِ ٛمـ افٌْل أو افقص يف حٔ ٚف وظذ مًّع مْنف أن يندظق فنف ،ودنذا
ٚئز ،ومْف ضِ ٛأظرا مـ افٌْل ^ ودق ظذ ادْز خيى ٛخىٌ ٜا ًّ ٜأن يندظق اهلل
ًٚػ فْٔزل افٌٔ ،ٞؾدظ ٚافٌْل ^ ربف شٌحٕٚف ؾٖٕزل افٌٔ ،ٞثؿ ضِ ٛمْف ا ًّ ٜافتل
بًدد ٚأن يدظق اهلل ًٚػ أن يرؾع افٌٔن ٞظنْٓؿ :دن ٚأصنٚب افْنٚس منـ ض ،ؾندظ^ ٚ
ربف شٌحٕٚف أن جيًِف ظذ أـٚم وافيراب ..إفخ :د ٚثٌ ٝظـ إٔس بنـ مٚفنؽ إٔنف ؿنٚل:
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)100 - 598/2
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«أصٚب ٝافْٚس شْ ٜظنذ ظٓند افٌْنل ^ ،ؾٌٔنْام افٌْنل ^ خيىن ٛيف ينقم ا ًّن ٜؿنٚم
أظرا  ،ؾَٚل :ي ٚرشقل اهلل! دِؽ ادٚل و ٚع افًٔٚل :ؾٚدع اهلل فْ .ٚؾرؾع يديف ومنٕ ٚنرى
يف افًامء ؿزظ ،ٜؾقافذي ٍٕز بٔده من ٚوونًٓ ٚحتنك ثنٚر افًنحٚب مرنؾ ا ٌنٚل ،ثنؿ مل
يْزل ظـ مْزه حتك رأي ٝادىر يتحٚدر ظذ حلٔتف ^ ،ؾّىرٕن ٚيقمْن ٚذفنؽ ومنـ افٌند
وبًد افٌد وافذي ئِف حتك ا ًّ ٜإخرى ،وؿٚم ذفؽ إظرا  ،أو ؿٚل ؽنره ،ؾَنٚل:
ي ٚرشقل اهلل! دم افٌْٚء ،وؽرإل ادٚل :ؾٚدع اهلل فْ ،ٚؾرؾع يديف ؾَنٚل :افِٓنؿ حقافْٔنٓ ٚ
ظِْٔ .ٚؾام ينر بٔديف إػ ٕٚحٔ ٜمـ افًحٚب إٓ إٍر  ،ٝوصٚرت ادديْ ٜمرنؾ ا قبن،ٜ
صٓرا ،ومل جينلء أحند منـ ٕٚحٔن ٜإٓ حندث بن ٚقدش رواه افٌخنٚري
وشٚل افقادي ؿْٚة ً
أيوننٚ
ومًننِؿ .وثٌنن ٝظننـ إٔننس ً

أن ظّننر بننـ ا ىننٚب

ـ نٚن إذا أؿحىننقا

اشتًَك بٚفًٌٚس بـ ظٌد ادىِ ٛؾَٚل« :افِٓؿ إٕ ٚـْٕ ٚتقشؾ إفٔؽ بٌْْٔ ٚؾتًنَْٔ ،ٚوإٕنٚ
ً
قشنال ب ٚنٚه
ٕتقشؾ إفٔؽ بًؿ ٌْٕٔ ٚؾٚشَْ ،ٚؿٚل :ؾًَٔقنش رواه افٌخٚري .ودذا فنٔس
واحلرم ٜواحلؼ وٕحق ذفؽ ،وإٕام دق قشؾ بدظٚء افٌْل ^ ربف يف حٔ ٚف أن يْزل ادىنر
أو يدؾع افي ،وـذا افتقشؾ بندظٚء افًٌنٚس ربنف ،وظنذ دنذا يُنقن دنذا افتقشنؾ منـ
افْقع إول ،ويدل ظذ ذفؽ ظدول ظّر وافهحٚبٜ

ظـ افتقشؾ بٚفٌْل ^ بًد

مق ف إػ افتقشؾ بًّف افًٌٚس ،ؾ٘ن افٌْل ^ حمسم ح ًٔ ٚومٔتًن ،ٚو ٚدنف ظْند ربنف وظْند
ادٗمْغ ظئؿ ح ًٔ ٚومٔتً.ٚ
ثاك ًقا :أن يتقشؾ إػ اهلل يف دظٚئف ب ٚه ٌٕل أو حرمتف أو برـتف أو ب ٚه ؽره مـ
افهٚحلغ أو حرمتف أو حَف أو برـتف ،ؾَٔقل( :افِٓؿ ب ٚه ٌٕٔؽ أو حرمتف أو برـتف
أظىْل ً
م ٓٚووفدً ا ،أو أدخِْل ا ْ ،ٜوؿْل ظذاب افْٚر) ً
مرال ،ؾِٔس بّؼك ذـًٚ
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خيرج ظـ اإلشالم ،فُْف نْقع :شدً ا فذريً ٜافؼك ،وإبًً ٚدا فًِِّؿ مـ ؾًؾ رء
يٍيض إػ افؼك ،وٓ صؽ أن افتقشؾ ب ٚه إٌٕٔٚء وافهٚحلغ وشِٔ ٜمـ وشٚئؾ
افؼك افتل ٍيض إفٔف ظذ مر إيٚم ،ـام دف ٝظِٔف افت ٚرب ،وصٓد فف افقاؿع ،وؿد
ٚءت أدف ٜـررة يف افُتٚب وافًْ ٜدل دٓف ٜؿٚضً ٜظذ أن شد افذرائع إػ افؼك
وادحرمٚت مـ مَٚصد افؼيً ،ٜمـ ذفؽ ؿقفف ًٚػ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂
    [إًٕٚم ،]208:ؾْٓك شٌحٕٚف ادًِّغ ظـ ش ٛآهل ٜادؼـغ افتل
يًٌدو  ٚمـ دون اهلل مع أ  ٚبٚضِ :ٜفاال يُقن ذفؽ ذريً ٜإػ ش ٛادؼـغ اإلفف احلؼ
إتهٚرا ٔهلتٓؿ افٌٚضًِ ٜ
ٓال مْٓؿ وظدوإً .ٚومْٓٔ :ٚف ^ ظـ اختٚذ افٌَقر
شٌحٕٚف
ً
مً ٚد :خنٔ ٜأن ًٌد ،ومْٓ :ٚحتريؿ خِقة افر ؾ بٚدرأة إ ٌْٔ ،ٜوحتريؿ إبداء ادرأة
زيْتٓ ٚفِر ٚل إ  ،ٕٛٚوحتريؿ خرو ٓ ٚمـ بٔتٓ ٚمتًىرة ،وأمر افر ٚل بٌض افٌك
ظـ زيْ ٜافًْٚء ،وأمر افًْٚء أن يٌووـ مـ أبهٚردـٕ :ن ذفؽ ـِف ذريً ٜإػ
آؾتتٚن هب ،ٚووشِٔ ٜإػ افقؿقع يف افٍٚحن ،ٜؿٚل اهلل ًٚػ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ [افْقر ]12:أي.ٜ
وثٌنن ٝيف احلنندي ٞأن افٌْننل ^ ؿننٚل« :فًننـ اهلل افٔٓننقد وافْهننٚرى :اختننذوا ؿٌننقر
إٌٔٔٚئٓؿ مً ٚدش ،وٕن افتقشؾ بٚ ٚه واحلرم ٜوٕحقمهن ٚيف افندظٚء مل يَْنؾ ظنـ افٌْنل
^ ،وافًٌٚدة قؿٍٔٔ ،ٜومل يرد يف ـتٚب اهلل وٓ يف شْ ٜافرشقل ^ وٓ ظـ أصحٚبف منٚ
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يدل ظذ دذا افتقشؾ ،ؾًِؿ إٔف بدظ ،ٜوؿد ؿٚل ^« :مـ ظّؾ ً
ظّنال فنٔس ظِٔنف أمرٕنٚ
ؾٓق ردش.
ثاف ًثييا :أن ينندظق إٌٕٔننٚء أو إوفٔننٚء ،ويًننتٌٔ ٞهبننؿ يف ؿوننٚء ح ٚنن ٚؿ ،ـَننقل
أحددؿ :ي ٚرشقل اهلل! ؾرج ـربتل أو اصٍْل ،أو يَقل :مندد مندد ين ٚرشنقل اهلل ،أو ينٚ
حًغ! ؾٓذا وٕحقه ذك أـز خينرج ؿٚئِنف منـ اإلشنالم ،وؿند إٔنزل اهلل ـتٌنف وأرشنؾ
رشِف إلبىٚل ذفؽ وافتحذير مْف.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

ة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)101 - 101/2
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سلٍة ٘ي:ةآدقٖة هِيبةأٗةٙقةبزفق١ة ه٘ ه ّٙةعِ ة الصتاقُ:ٞة
أيو:ٚ
 -219وشاًِ ٝ
بعض افعامة إذا أراد أن يؼقم مـ جمؾسف ظؿد ظذ يديف وؿام :آجياه افـ يل ،أو آجياه
رشقم اهلل ،أو يا رضاء افقافديـ ،وهمالء افعؾامء أكػسفؿ يؼقفيقن :ميـ ؿيام :ييا رضياء
افقافديـ ،أو آجاه افـ ل ؾفق مؼيك :ألكيف جعيؾ افقاشيطة ميع اهلل .ودتجيقن باحليديث
افذي ؾقف« :يا ؽالم! إذا اشتعـت ؾاشتعـ باهلل ..ش إػ ما يف احلديث.
ؾلجابت بام يع:
ٕداء ٚه افٌْل وافرشقل ^ ظْد افْٓنقض منـ اد ِنس أو ٕنداء رونٚء افقافنديـ
ٕقع مـ آشتً ٜٕٚبف ،ودق ذك أـز وافًٔٚذ بٚهلل.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)121 - 121/2
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سلٍة هلز ٝ١ةيفةكتقبةدال٢ىة رتري ت:ة
أيو:ٚ
 -210وشاًِ ٝ
مييا حؽييؿ افؼييراءة يف ـتيياب «دالئييؾ اخلييرات"فذمييام محؿييد بييـ شييؾقامن اجلييزويل،
وادشتؿؾ ظذ أحزاب وأوراد يقمقة :تتضؿـ افتقشؾ بيافـ ل ^ وضؾيال افشيػاظة مـيف،
وأيضيا:
مثؾ :يا ح ق ـا يا محؿد! إكا كتقشؾ بؽ إػ ربؽ ؾاصػع فـيا ظـيد اديقػ افعظيقؿً ،
افؾفؿ إكا كستشػع بف إفقؽ :إذ هق أوجف افشػعاء إفقؽ ،وكؼسؿ بف ظؾقيؽ :إذ هيق أظظيؿ
مـ أؿسؿ بحؼف ظؾقؽ ،وكتقشؾ إفقؽ :إذ هق أؿرب افقشائؾ إفقؽ .وأذؾفؿ جرثقمة.
ؾلجابت بام يع:
إذا ـٚن افقاؿنع من ٚذـنرت منـ اصنتامل أوراد وأحنزاب دنذا افُتنٚب ظنذ افتقشنؾ
بٚفٌْل ^ وآشتنٍٚع بف إػ اهلل ًٚػ يف ؿوٚء ح ٚتف ؾال جتقز فؽ افَراءة ؾٔنف :فَقفنف
ًننٚػ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ [افزمننر ،]55:وؿقفننف ًننٚػ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡ [افٌَننرة ]111:وؿقفننف :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ [افزمر ]55:أي.ٜ
ويف افتًّؽ بُتٚب اهلل ًٚػ و الو ف وبٕٚذـٚر افٌْقي ٜافهنحٔح ٜؽْٔن ٜفنؽ ظنـ
ؿراءة إوراد وإحزاب افتل بُتٚب «دٓئؾ ا رات"وأصنٌٚدٓ ،ٚودنل ـرنرة جتنددٚ
يف ـتٚب «ريٚض افهٚحلغش وـتٚب «إذـٚر افْقويٜش ـالمه ٚفإلمٚم افْنقوي ،وـتنٚب
«افُِؿ افىٔٛش ٓبـ ّٔٔ ٜو «افقابؾ افهٔٛش فًِالم ٜابـ افَٔؿ رمح ٜاهلل ظذ ا ّٔنع،
وؽرد ٚمـ ـت ٛأدؾ افًْ.ٜ
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وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

هت٘صىةًّةًضق٢ىة هال،ٝ ٚةٗأ ضقَة هت٘صىةبقهؾقذتني:ة
 -212وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ظـ افتقشؾ هؾ هق مـ مسائؾ افعؼقدة؟ وظـ حؽؿ افتقشؾ بافصاحلغ؟
ؾلجاب بؼقفف:
نٖثرا يف حهنقل
افتقشؾ داخؾ يف افًَٔدةٕ :ن ادتقشؾ يًتَند أن هلنذه افقشنِٜٔ
ً
مىِقبف ،ودؾع مُرودف :ؾٓق يف احلََٔن ٜمنـ مًنٚئؾ افًَٔندةٕ :ن اإلًٕنٚن ٓ يتقشنؾ
ٖثرا ؾٔام يريد.
بقء إٓ ودق يًتَد أن فف ً
وافتقشؾ بٚفهٚحلغ يًَْؿ إػ ؿًّغ:
افؼسييؿ األوم :افتقشننؾ بنندظٚئٓؿ :ؾٓننذا ٓ بننٖس بننف :ؾَنند ـننٚن افهننحٚبٜ
يتقشِقن برشقل اهلل ^ بدظٚئف :يدظق اهلل هلؿ ،ؾْٔتًٍنقن بنذفؽ :واشتًنَك ظّنر بنـ
ا ىٚب

بًؿ افٌْل ^ :افًٌٚس بـ ظٌد ادىِ ٛبدظٚئف.

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)111 - 112/2
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وأما افؼسؿ افثاين :ؾٓق افتقشؾ بذوا ؿ :ؾٓذا فٔس بؼظل :بؾ دق منـ افٌندع منـ
و ف ،وٕقع مـ افؼك مـ و ف آخر.
ؾٓق مـ افٌدعٕٕ :ف مل يُـ مًرو ًؾ ٚيف ظٓد افٌْل ^ وأصحٚبف.
ودق مـ افؼكٕ :ن ـؾ مـ اظتَند يف أمنر منـ إمنقر إٔنف شنٌ ،ٛومل يُنـ شنٌ ًٌٚ
ذظ ًٔ ٚؾٕ٘ف ؿد أ ك ٕق ًظ ٚمـ إٔقاع افؼك :وظذ دذا ٓ جيقز افتقشنؾ بنذات افٌْنل ^،
مرؾ أن يَقل :أشٖفؽ بٌْٔؽ حمّد ^ :إٓ ظذ َدير إٔنف يتقشنؾ إػ اهلل ًنٚػ بنٚإليامن
بٚفرشقل ^ وحمٌتف :ؾ٘ن ذفؽ مـ ديـ اهلل افذي يْتٍنع بنف افًٌند :وأمن ٚذات افٌْنل ^
ؾًِٔ ٝوشِٔ ٜيْتٍع هب ٚافًٌد.
وـذفؽ ظذ افَقل افرا ح ٓ جيقز افتقشؾ ب ٚه افٌْل ^ٕ :ن ٚه افٌْل ^ إٕام
يْتٍع بف افٌْل ^ ًٍٕف :وٓ يْتٍع بف ؽره :وإذا ـنٚن اإلًٕنٚن يتقشنؾ ب نٚه افٌْنل ^
ٚد ٚظْد اهلل ؾَِٔنؾ :افِٓنؿ إين أشنٖفؽ أن ننٍع ٌٕٔنؽ حمّندً ا
بٚظتَٚد أن فٌِْل ^ ً
^ ،وم ٚأصٌف ذفؽ مـ افُِامت افتل يدظق هب ٚاهلل . Q

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)151 – 156/1
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ًاِٟةس ٙح:ة«ٗإُقةُت٘صىةإهٚمةباٍةُبِٚقةفقصلِق،ةفٚضلْ٘ش:ة
أيو:ٚ
 -211وشاؾ ً
ظـ حديث :أكس بـ مافؽ

ـان إذا ؿحطقا اشتسؼك بافع اس

أن ظؿر

بـ ظ د ادطؾال وؿام« :افؾفؿ إكا ــا كستسؼل إفقؽ بـ قـا ؾتسؼقـا ،وإكا كتقشؾ إفقؽ بعؿ
ك قـا ؾاشؼـا ،ؾقسؼقنش هؾ هق صحق؟؟ وهؾ يدم ظذ جقاز افتقشؾ بجاه األوفقاء؟
ؾلجاب بؼقفف:
دذا احلدي ٞافذي أصٚر إفٔف افًٚئؾ حدي ٞصحٔح رواه افٌخٚري ،فُـ مـ ٖمِنف
و د إٔف دفٔؾ ظذ ظدم افتقشؾ ب ٚه افٌْل ^ ،أو ؽنره :وذفنؽ أن افتقشنؾ دنق اختنٚذ
وشِٔ :ٜوافقشِٔ ٜدل افقء ادقصؾ إػ ادَهقد :وافقشِٔ ٜادذـقرة يف دنذا احلندي:ٞ
«ٕتقشؾ إفٔؽ بٌْْٔ ٚؾتًَْٔ :ٚوإٕٕ ٚتقشؾ إفٔؽ بًؿ ٌْٕٔ ٚؾٚشَْٚش ادراد هب ٚافتقشؾ إػ اهلل
ًنٚػ بندظٚء افٌْننل ^ ـنام ؿننٚل افر نؾ« :ينن ٚرشنقل اهلل! دُِنن ٝإمنقال ،وإَىًننٝ
افًٌؾ :ؾٚدع اهلل ئٌرْٚش ،وٕن ظّر ؿٚل فًٌِٚس« :ؿنؿ ين ٚظٌنٚس ؾنٚدع اهلل ؾندظٚش ،وفنق
ـٚن دذا مـ بٚب افتقشؾ بٚ ٚه فُٚن ظّر

يتقشؾ ب ٚه افٌْل ^ ؿٌؾ أن يتقشؾ

بٚفًٌنٚسٕ :ن ننٚه افٌْنل ^ أظيننؿ ظْند اهلل مننـ نٚه افًٌننٚس وؽنره :ؾِننق ـنٚن دننذا
احلدي ٞمـ بٚب افتقشؾ ب ٚنٚه :فُنٚن إ ندر بنٖمر ادنٗمْغ ظّنر

أن يتقشنؾ

ب ٚه افٌْل ^ دون ٚه افًٌٚس بـ ظٌد ادىِ.ٛ
واحلٚصؾ أن افتقشؾ إػ اهلل ًٚػ بدظٚء مـ ر نك ؾٔنف إ ٚبن ٜافندظٚء فهنالحف ٓ
بٖس بف :ؾَد ـٚن افهحٚبٜ
ظّنر

يتقشِقن إػ اهلل ًٚػ بدظٚء افٌْل ^ هلنؿ :وـنذفؽ

قشنؾ بندظٚء افًٌنٚس بنـ ظٌند ادىِنٛ

 ،ؾنال بنٖس إذا رأين ٝر ًنال
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ً
حنالٓ ،وـقٕنف مًرو ًؾنٚ
حل ٚحر ًي ٚبٚإل ٚب ٜفُنقن ضًٚمنف وذابنف ومًٌِنف ومًنُْف
صً ٚ
بٚفًٌٚدة وافتَقى ٓ ،بٖس أن ًٖفف أن يندظق اهلل فنؽ بنام حتن ،ٛبؼنط أن ٓ حيهنؾ يف
ذفؽ ؽرور هلذا افنخص افذي ضِ ٛمْف افدظٚء ،ؾ٘ن حهؾ مْف ؽرور بنذفؽ :ؾٕ٘نف ٓ
حيؾ فؽ أن َتِف و ُِف هبذا افىِ ٛمْفٕ :ن ذفؽ ييه.
أيو ٚأؿقل :إن دذا ٚئز :وفُْْل ٓ أحٌنذه ،وأرى أن اإلًٕنٚن يًنٖل اهلل
ـام إْٔل ً
ًٚػ بًٍْف دون أن جيًؾ فف واشى ٜبْٔف وبغ اهلل ،وأن ذفؽ أؿنقى يف افر نٚء ،وأؿنرب
إػ ا نٔ.ٜ
أيو ٚأرؽ ٛمـ اإلًٕٚن إذا ضِ ٛمـ أخٔف افنذي ر نك إ ٚبن ٜدظٚئنف أن
ـام إْٔل ً
يدظق فف ،أن يْقي بذفؽ اإلحًٚن إفٔف – أي :إػ دنذا افنداظل -دون دؾنع ح ٚن ٜدنذا
اددظق ففٕٕ :ف إذا ضٌِف مـ أ ؾ دؾع ح ٚتف صٚر ـًنٗال ادنٚل وصنٌف ادنذمقم ،أمن ٚإذا
ؿهد بذفؽ ٍٕع أخٔف افداظل بٚإلحًٚن إفٔف  -واإلحًٚن إػ ادًِؿ يرٚب ظِٔف ادرء ـام
دق مًروف -ـٚن دذا أوػ وأحًـ .واهلل وص افتقؾٔؼ .

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)111 – 112/1

219

فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

فتاوى التربك

سلٍة هتربنةبقهلب٘ر:ة
شاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
 -133ما حؽؿ مـ ييدؾع األميقام إػ صيـاديؼ افـيذور ادقجيقدة يف األرضحية ،أو
يتزك بافؼ قر ،أو يتزك بادقيت ظيـ ضرييؼ ادسيؽ (افعطيقر) ،ويطقؾيقن حيقم افؼ يقر
بزظؿ أخذ افزـة مـ ادقت ،ـام أن بعض ادغـغ يغـقن مع ادقشقؼك األؽياين افتيل كجيد
ؾقفا ما يلش :شقدي ظ د افرحقؿ ،مدد شقدي إبراهقؿ مدد؟
ؾلجابت بام يع:
افتزك بٚفٌَقر ،أي :ضِ ٛافزـ ٜمـ ادق ك ذك أـز ،وإذا ـٚن افَهد مْف ضِنٛ
افزـ ٜمـ اهلل بقاشى ٜادق ك ،ؾٓذه وشِٔ ٜمـ وشٚئؾ افؼك.
وأمَ ٚديؿ افْذر فألمقات ،ؾٓق ذك أـز ،وٕن افْذر ظٌٚدة ،مـ سؾنف فٌنر اهلل
ؾٓق مؼك ،وٓ هح افهالة خِػ منـ يتنزك بنٚفٌَقر ،أو يْنذر هلن ،ٚأو ينذبح هلن ،ٚأو
يًتٌٔ ٞبٖدِٕٕٓ :ٚف مؼك.
وأم ٚإؽٚين وادقشَٔك ؾٓل حرام ٚ ٕ :مـ افِٓق ادحرم ،وإذا اصتِّ ٝظذ دظٚء
ادق ك وضِ ٛاددد مْٓؿ ،ـٚن ذفؽ ذـ ٚأـز.
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وبٚهلل افتقؾٔؼ ،وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

عضو

عضو

بلااااااااااااااااازةأبااااااااااااااااا٘ةسٙاااااااااااااااا ة عبااااااا ا ة هاشٙاااااااااشةآية هغااااااااا ٚةذة ؽااااااااااااااااااااااق ة هفاااااااااااااااااااااا٘س ْة

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

ة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)12-10/11
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سلٍةسٙقرٝة هلب٘رةبلؾ ة هتربنةٗ هتلزبةإهٔٚق:ة
 -215وشاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
تؼقم جمؿقظة مـ افـاس بزيارة مسجد فقيل ييدظك (شيقدي أرواز) ،ويتؼربيقن مـيف
ب عض اهلدايا ،ومـ بقـفا األؽطقة وافشؿقع (وظده) ،وـذفؽ يذبحقن افيذبائ؟ ،وهيذا
اظتؼاد مـفؿ أن هذا افقيل يقصيؾ دظيقاهتؿ إػ اهلل شي حاكف ،وظـيد اشتػسياركا ظيـ هيذا
ادعتؼد ،يؼقفقن :إن هذا افقيل أثـاء االشتعامر افػركز فؾجزائر ؿامت افؼيقات افػركسيقة
بؼذا هذا ادسجد بؼذائػ مدؾعقة ،ومل تستطع هدمف ،بؾ ردت ظؾيقفؿ هيذه افؼيذائػ،
ؾامت ظدد مـ افػركسقغ .ؾـرجق تقضق؟ مقؿػ افديـ مـ هذا.
ؾلجابت بام يع:
زيٚرة ؿٌقر إوفٔٚء بَهد افتزك وافتَرب إفٔٓ ٚبىِ ٛؿوٚء احلٚ ٚت مْٓ ،ٚزيٚرة
ذـٔ ٓ ٜجتقز ،ومـ ؾًِٓ ٚظذ دذا افق ف ؾٓنق مؼنك بنٚهللٕٕ :نف سف افًٌنٚدة فٌنر
اهلل ،وؿد ؿٚل ًٚػ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

.

وبٚهلل افتقؾٔؼ ،وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

عضو

عضو

بلااااااااااااااااازةأبااااااااااااااااا٘ةسٙاااااااااااااااا ة عبااااااا ا ة هاشٙاااااااااشةآية هغااااااااا ٚةذة ؽااااااااااااااااااااااق ة هفاااااااااااااااااااااا٘س ْة

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)255-251/11
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سلٍةسٙقرٝة ب٘رة ألٗهٚق١ةهوتربنةٗ هت٘صىةبٍٔةإىلة :ة
 -211وشاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
ما حؽؿ زيارة األوفقاء ،حقث إن ظـدكا ؿز اثـغ مـ األوفقاء ،يزورهؿ أهيؾ افؼريية
فؾتزك وافتقشؾ هبؿ إػ اهلل ،وافدظاء ظـدهؿ؟
ؾلجابت بام يع:
ٓ جتقز زيٚرة إوفٔٚء وٓ ؽردؿ مـ أ ؾ افتنزك وافتقشنؾ هبنؿ إػ اهللٕ :ن دنذا
ذك أو وشِٔ ٜإػ افؼك ،ؾىِ ٛافزـ ٜمـ أدؾ افٌَقر ذك بٚهللٕ :ن افزـن ٜىِنٛ
مـ اهلل ٓ مـ ؽره ،وبذفؽ يًِؿ أن م ٚيًٍِف افُرر مـ ا ِٓ ٜحقل بًنض افٌَنقر منـ
آشتٌٚث ٜبٖدِٓ ،ٚوآشتْهٚر هبؿ ،وضِ ٛافنٍٚء فِّرض مْٓؿ ،ذ ًـ ٚأـز.
أم ٚافتقشؾ إػ اهلل بحَٓؿ أو ب ٚدٓؿ أو بذوا ؿ ،ؾٓذا منـ افٌندع ادحرمن ،ٜومنـ
وشٚئؾ افؼك إـزًٖٕ .ل اهلل ّٔع ادًِّغ افًٚؾٔ ٜمـ ذفؽ.
وبٚهلل افتقؾٔؼ ،وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

عضو

عضو

بلااااااااااااااااازةأبااااااااااااااااا٘ةسٙاااااااااااااااا ة عبااااااا ا ة هاشٙاااااااااشةآية هغااااااااا ٚةذة ؽااااااااااااااااااااااق ة هفاااااااااااااااااااااا٘س ْة

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)251-255/11
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ُتٔق١ة هتربنةبقهِيبة^ةبا ةٗفقتٕ:ة
 -216وشاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
هؾ برـة افرشقم ^ اكتفت بعد وؾاتف؟
ؾلجابت بام يع:
نٚئزا يف حننٚل حٔ ٚننف ^،
افتننزك بٚفرشننقل ^ وظرؿننف ومننٚء ووننقئف إٕننام ـننٚن ن ً
وإمُٚن احلهقل ظذ دذه إصٔٚء مْف ،أمن ٚبًند وؾ ٚنف ^ ؾنال يُّنـ ذفنؽَٕٓ :ىنٚع
دذه أثٚر بّق ف ^ ،وإتَٚفف مـ دذه افدٕٔ.ٚ
وبٚهلل افتقؾٔؼ ،وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

عضو

عضو

بلااااااااااااااااازةأبااااااااااااااااا٘ةسٙاااااااااااااااا ة عبااااااا ا ة هاشٙاااااااااشةآية هغااااااااا ٚةذة ؽااااااااااااااااااااااق ة هفاااااااااااااااااااااا٘س ْة

عضو

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة

عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

ة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)262-260/11
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أُ٘ عة هتربنة ملٌِ٘ع:
 -211وشاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
كلمؾ مـؽؿ افتؽرم بلن ت قـقا يل افتيزك ادؿـيقع (اف يدظل) متيك يؽيقن ذـًيا أـيز،
ومتك يؽقن ذ ًـا أصغر .مع ذـر األمثؾة؟
ؾلجابت بام يع:
افتزك بٚدخِقإل ؿًامن:
أحدمها :افتزك بٚدخِقإل مـ ؿز أو ص ر أو ح ر أو إًٕٚن ،حل أو مٔ ،ٝيًتَند
ؾٚظؾ ذفؽ حهقل افزـ ٜمـ ذفنؽ ادخِنقإل ادتنزك بنف ،أو إٔنف يَربنف إػ اهلل شنٌحٕٚف،
وينننٍع فننف ظْننده ،ـًٍننؾ ادؼننـغ إوفننغ ،ؾٓننذا يًتننز ذ ًـن ٚأـننز مننـ ننْس ظّننؾ
ادؼـغ مع أصْٚمٓؿ وأوث ٚؿ ،ودق افذي ورد ؾٔف حندي ٞأ واؿند افِٔرنل يف ًِٔنؼ
ادؼـغ أشِحتٓؿ ظذ افن رة ،واظتز افٌْل ^ ذفؽ ذ ًـ ٚأـز مـ ادًَِنغ ،وصنٌف
ؿننقل مننـ ضِنن ٛذفننؽ مْننف بَننقل بْننل إهائٔننؾ دقشننك :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ

.
افؼسؿ افثاين :افتزك بٚدخِقإل اظتًَ ٚدا أن افتزك بف ؿرب ٜإػ اهلل يرٔ ٛظِٕٕٔٓ ٓ ،ٚنف
يي ن أو يٍْننع ،ـتننزك ا ٓننٚل بًُننقة افًٌُنن ،ٜوبٚفتًّننح ب نندران افًٌُنن ،ٜومَننٚم
إبرادٔؿ ،واحل رة افٌْقي ،ٜوأظّدة ادً د احلرام وادًن د افٌْنقي :ر نٚء افزـن ٜمنـ
اهلل ،ؾنن٘ن دننذا افتننزك يًتننز بدظنن ،ٜووشننِٔ ٜإػ افؼننك إـننز إٓ منن ٚخهننف افنندفٔؾ،
ـٚفؼننب مننـ مننٚء زمننزم وافتننزك بًننرإل افٌْننل ^ وصننًره ومنن ٚمننس ًننده ،وؾوننؾ
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ووقئف صِقات اهلل وشالمف ظِٔف ،ؾ٘ن دذا ٓ بٖس بف فَٔٚم افدفٔؾ ظِٔف.
وبٚهلل افتقؾٔؼ ،وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

عضو

عضو

بلااااااااااااااااازةأبااااااااااااااااا٘ةسٙاااااااااااااااا ة عبااااااا ا ة هاشٙاااااااااشةآية هغااااااااا ٚةذة ؽااااااااااااااااااااااق ة هفاااااااااااااااااااااا٘س ْة

عضو

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة

عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

سلٍة هتربنةبلز ٝ١ة هلزآْةٗ ذت ٙحة هِبٜ٘ة هغزٙف:
 -218وشاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
هؾ جيقز أن كؼقم( :كتزك بافؼرآن) أو (كتزك بحديث افـ يل ^)؟ وهيؾ جييقز أن
ميثال( :حصيؾ هيذا بػضيؾ اهلل ً
كؼقم حغ حؾقم كعؿة ما ـزيادة ظؾؿ أو ؾؼف مسلفة ً
أوال
وبزـة افؼرآن وبزـة حديث رشقم اهلل ^ .ويا ح ذا فق أشعػتؿقكا بؼاظدة كػصؾ هبيا
بغ ما جيقز افتزك بف وما ال جيقز؟
ؾلجابت بام يع:
ؿراءة افَرآن وافًّؾ بف مـ أظيؿ أشٌٚب إٔقاع افزـن ،ٜوـنذا افًّنؾ هبندي افٌْنل
^ وشنْتف ،ؾٔننف ـننؾ ا ننر وأظيننؿ افزـنن ،ٜؿننٚل اهلل ًننٚػ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨ

 ،وؿننٚل اهلل ننؾ وظننال :ﮓ ﮔ ﮕ

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)111-111/11
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 ،وؿننٚل شننٌحٕٚف :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﭷﭸﭹﭺﭻ

 ،ومـ مًٚين افزـ :ٜثٌقت ا ر ودوامف وـرر ف

وزيٚد ف.
وافَٚظدة ؾٔام جيقز افتزك بف وم ٓ ٚجيقز دل افقؿقف ظْد افْهقص افؼنظٔ ،ٜؾنام
ذع افتزك بف زـْ ٚبف ،وم ٚمل يرد ؾٔف ٕص ؾٕٚصؾ إٔف ٓ يؼع افتزك بف.
وبٚهلل افتقؾٔؼ ،وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد وآفف وصحٌف وشِؿ .
افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء
عضو

عضو

عضو

بلااااااااااااااااازةأبااااااااااااااااا٘ةسٙاااااااااااااااا ة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة ؽااااااااااااااااااااااق ة هفاااااااااااااااااااااا٘س ْة

نائب الرئيس
ة

الرئيس

عبااااااا ا ة هاشٙاااااااااشةآية هغااااااااا ٚةذة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

هزدةعوٟةعبٔٞةتربنة هؾشقبٞةبقهِيبة^:
 -219وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ ظٌد افًزيز بـ ظٌد اهلل بـ بٚز

:

ً
مستدال بام ث يت ميـ تيزك
هـاك مـ يرى جقاز افتزك بافعؾامء وافصاحلغ وآثارهؿ
افصحابة

بافـ ل ^ ،ؾام حؽؿ ذفؽ؟ ثيؿ أفيقس ؾقيف تشي قف فغير افـ يل ^ بيافـ ل

^؟ وهؾ يؿؽـ افتزك بافـ ل ^ بعد وؾاتيف؟ وميا حؽيؿ افتقشيؾ إػ اهلل تعياػ بزـية
افـ ل ^؟

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)18-11/18
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اجلقاب:
ٓ جيقز افتزك بٖحد ؽر افٌْل ^ ٓ بقوقئف وٓ بنًره وٓ بًرؿف وٓ بقنء منـ
ًده ،بؾ دذا ـِف خٚص بٚفٌْل ^ دً ٚؾ اهلل يف ًده وم ٚمًف مـ ا ر وافزـ:ٜ
وهلذا مل يتزك افهحٚبٜ

بٖحد مْٓؿ ٓ ،يف حٔ ٚف وٓ بًد وؾ ٚف ^ ٓ منع ا ٍِنٚء

افراصديـ وٓ مع ؽردؿ ،ؾدل ذفؽ ظذ أ ؿ ؿد ظرؾقا أن ذفؽ خٚص بٚفٌْل ^ دون
ؽره :وٕن ذفؽ وشِٔ ٜإػ افؼك وظٌٚدة ؽر اهلل شٌحٕٚف.
ودُذا ٓ جيقز افتقشؾ إػ اهلل شٌحٕٚف ب ٚه افٌْنل ^ أو ذا نف أو صنٍتف أو برـتنف:
فًدم افندفٔؾ ظنذ ذفنؽ :وٕن ذفنؽ منـ وشنٚئؾ افؼنك بنف وافٌِنق ؾٔنف ظِٔنف افهنالة
أيو ٚمل يًٍِف أصحٚبف
وافًالم :وٕن ذفؽ ً

خنرا فًنٌَقٕ ٚإفٔنف :وٕن
 ،وفق ـنٚن ً

ذفنننؽ خنننالف إدفننن ٜافؼنننظٔ ،ٜؾَننند ؿنننٚل اهلل  :Qﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ

ومل يٖمر بدظٚئف شٌحٕٚف ب ٚه أحد أو حؼ أحد أو برـ ٜأحد.
ويِحؼ بٖشامئف شٌحٕٚف افتقشؾ بهٍ ٚف ـًز ف ورمحتنف وـالمنف وؽنر ذفنؽ ،ومنـ
ذفؽ مٚ ٚء يف إحٚدي ٞافهحٔح ٜمـ افتًقذ بُِامت اهلل افتٚمٚت ،وافتًقذ بًنزة اهلل
وؿدر ف.
أيو :ٚافتقشؾ بّحٌ ٜاهلل شٌحٕٚف وحمٌن ٜرشنقفف ^ ،وبنٚإليامن بنٚهلل
ويِحؼ بذفؽ ً
وبرشقفف وافتقشؾ بٕٚظامل افهٚحلٚت ،ـام يف ؿه ٜأصحٚب افٌٚر افذيـ آوادؿ ادٌٔٝ
وادىر إػ ؽٚر ،ؾدخِقا ؾٔف ؾٕٚحدرت ظِٔٓؿ صنخرة منـ ا ٌنؾ ،ؾًندت ظِنٔٓؿ بنٚب
افٌٚر ،ومل يًتىًٔقا دؾًٓ ،ٚؾتذاـروا بْٔٓؿ يف وشِٔ ٜا الص مْٓ ،ٚوا ٍَقا بْٔٓؿ ظنذ
إٔف فـ يْ ٔٓؿ مْٓ ٚإٓ أن يدظقا اهلل بهٚفح أظامهلؿ ،ؾتقشؾ أحنددؿ إػ اهلل شنٌحٕٚف يف
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ذفؽ بز وافديف ،ؾٍٕٚر  ٝافهخرة صٔ ًا ٓ ٚيًتىًٔقن ا نروج مْنف ،ثنؿ قشنؾ افرنٚين
بًٍتف ظـ افزٕ ٚبًد افَدرة ظِٔف ،ؾٍٕٚر  ٝافهخرة بًض افقء ،فُْٓؿ ٓ يًتىًٔقن
ا روج مـ ذفؽ ،ثؿ قشؾ افرٚف ٞبٖداء إم ٜٕٚؾٍٕٚر  ٝافهخرة وخر قا.
ودذا احلدي ٞثٚب ٝيف افهحٔحغ ظـ افٌْل ^ مـ أخٌنٚر منـ ؿٌِْن :ٚدن ٚؾٔنف منـ
افًي ٜفْ ٚوافتذـر.
وؿد سح افًِامء رمحٓؿ اهلل بام ذـر ف يف دنذا ا نقاب ـننٔخ اإلشنالم ابنـ ّٔٔنٜ
و ِّٔذه افًالم ٜابـ افَٔؿ ،وافنٔخ افًالم ٜظٌد افرمحـ بـ حًـ يف ؾنتح اد ٔند ذح
ـتٚب افتقحٔد وؽردؿ.
وأم ٚحدي ٞقشؾ إظّك بٚفٌْل ^ يف حٔ ٚف ^ ،ؾنٍع ؾٔف افٌْل ^ ودظ ٚفنف،
ؾرد اهلل ظِٔف بكه :ؾٓذا قشؾ بدظٚء افٌْل وصٍٚظتف ،وفٔس ذفؽ ب ٚدف وحَف ـام دق
واوح يف احلدي ،ٞوـام يتنٍع افْٚس بف يقم افَٔٚم ٜيف افَونٚء بٔنْٓؿ ،وـنام يتننٍع بنف
يننقم افَٔٚمنن ٜأدننؾ ا ْنن ٜيف دخننقهلؿ ا ْنن ،ٜوـننؾ دننذا قشننؾ بننف يف حٔ ٚننف افدٕٔقيننٜ
وإخروي ،ٜودق قشؾ بدظٚئف وصٍٚظتف ٓ بذا ف وحَنف ـنام سح بنذفؽ أدنؾ افًِنؿ،
ومْٓؿ مـ ذـرٕ ٚإٓ ًٍ. ٚ

( )2وّقع ؾتٚوى ابـ بٚز (.)61-61/1
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سلٍةتاوٚقة آلٙقتة هلزآُٞٚةٗ ألسقدٙحة هِب٘ٞٙةبلؾ ة هتربن:
 -250وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ ظٌد افًزيز بـ ظٌد اهلل بـ بٚز

:

يعؾؼ بعض افـاس آيات ؿرآكقية وأحادييث ك قيية يف ؽيرا ادـيازم أو يف ادطياظؿ أو
ادؽاتال ،وـذفؽ يف ادستشػقات وادستقصػات يعؾؼقن ؿقفف تعياػ :ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴ

وؽر ذفؽ ،ؾفؾ تعؾقيؼ ذفيؽ يعتيز ميـ افيتامئؿ ادـفيل ظـفيا

ظؾام بلن مؼصقدهؿ اشيتـزام افزـيات وضيرد افشيقاضغ ،وؿيد يؼصيد ميـ ذفيؽ
ذ ًظاً ،
أيضا تذـر افـاد وتـ قف افغاؾؾ؟ وهؾ ميـ افيتامئؿ وضيع ادصيحػ يف افسيقارة بحجية
ً
افتزك بف؟
اجلقاب:
إذا ـٚن ادَهقد بام ذـره افًٚئؾ ذـره افْٚس و ًِّٔٓؿ من ٚينًٍْٓؿ ؾنال حنرج يف
ً
أصنال،
حرزا مـ افنٔٚضغ أو ا نـ ؾنال أظِنؿ هلنذا
ذفؽ ،أم ٚإذا ـٚن ادَهقد اظتٌٚردً ٚ
ودُذا ووع ادهحػ يف افًٔٚرة فِتزك بذفؽ فٔس فف أصؾ ،وفٔس بّؼوع ،أمن ٚإذا
ووًف يف افًٔٚرة فَٔرأ ؾٔف بًض إحٔٚن ،أو فَٔرأ ؾٔف بًنض افرـنٚب ؾٓنذا ضٔن ٛوٓ
بٖس ..واهلل وص افتقؾٔؼ .

( )2وّقع ؾتٚوى ابـ بٚز (.)185/15
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سلٍة هتربنةبغرية هِيبة^:
 -252وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ ظٌد افًزيز بـ ظٌد اهلل بـ بٚز

:

هؾ ث ت يف افسـة أن افزـة افذاتقة ؿد تؽقن فغر األك قاء؟
اجلقاب:
ٓ ًِٕؿ صٔ ًا ٚيف دذا إٓ م ٚثٌ ٝظْف ^ أن اهلل ًؾ يف ًّف وظرؿف ومس ًده
برـ ٜخٚص ٜبف ظِٔف افهالة وافًالم ،وٓ يَٚس ظِٔنف ؽنره منـ افًِنامء وؽنردؿ ،ومنٚ
يًٍِف بًض افْٚس مـ افتزك بًٌض افْٚس ؾٓق ؽِط ٓ و ف فف ،وفٔس ظِٔف دفٔؾ ،إٕام
دذا خٚص بٚفٌْل ^ٕ :ن اهلل ًنؾ يف ظرؿنف برـن ،ٜويف ريَنف ويف وونقئف ويف صنًره
ظِٔف افهالة وافًالم :وهلذا وزع صًره بغ افْٚس يف ح  ٜافنقداع ،وأمنر افهنحٚب ٜأن
يٖخذ وا مـ ؾوؾ ووقئف ومـ ظرؿف ظِٔف افهالة وافًالم دً ٚؾ اهلل ؾٔف منـ افزـن،ٜ
وٓ يَٚس ظِٔف ؽره :وهلذا مل يتزك افهحٚب ٜبٚفهديؼ وٓ بًّر وٓ بًنرامن وٓ بًنع،
ودؿ أؾوؾ افْٚس بًد إٌٕٔٚء ،ؾدل ذفؽ ظذ أن دذا خٚص بنٚفٌْل ^ ،أمن ٚمن ٚيًٍِنف
بًض افْٚس مـ افتنزك بنًٌض افًِنامء أو بنًٌض افًٌنٚد أو بنًٌض ندران افًٌُن ٜأو
بًُقة افًٌُ ،ٜؾُؾ دذا ٓ أصؾ فف ،بؾ جي ٛمًْف .

( )2وّقع ؾتٚوى ابـ بٚز (.)186-181/18
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سلٍة هتربنةبقهلاب:ٞ
 -251وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ ظٌد افًزيز بـ ظٌد اهلل بـ بٚز

:

هؾ مـ خصائص مؽة أو افؽع ة افتزك بلحجارها أو آثارها؟
اجلقاب:
فننٔس مننـ خهننٚئص مُنن ٜأن يتننزك اإلًٕننٚن بٖصنن ٚرد ٚوأح ٚردنن ،ٚبننؾ مننـ
خهٚئص مُ ٜأٓ يًود وٓ حيش حنٔنٓ :ٚفْٓل افٌْل ^ ظـ ذفؽ إٓ اإلذخر ،ؾ٘ن
افٌْل ^ اشترْٚهٕٕ :ف يُقن فٌِٔنقت وؿٔنقن احلنداديـ ،وـنذفؽ افِحند يف افَنز ؾٕ٘نف
ًد بف صَقإل افٌِْنٚت ،وظنذ دنذا ؾَْنقل :إن ح نٚرة احلنرم أو مُن ٜفنٔس ؾٔٓن ٚرء
يتزك بف بٚفتًّح بف أو بَِْف إػ افٌالد أو م ٚأصٌف ذفؽ .

( )2وّقع ؾتٚوى ابـ بٚز (.)181/18
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سلٍة هتربنةبقهلب٘رةٗ هط٘ فةس٘هلق:ة
 -251وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ظـ حؽيؿ افتيزك بيافؼ قر وافطيقاا حقهليا بؼصيد ؿضياء حاجية أو تؼيرب ،وظيـ
حؽؿ احلؾػ بغر اهلل؟
ؾلجاب بؼقفف:
افتزك بٚفٌَقر حرام وٕقع مـ افؼك :وذفؽ ٕٕف إثٌنٚت نٖثر رء مل يْنزل اهلل بنف
شِى ،ًٕٚ ٚومل يُـ مـ ظٚدة افًِػ افهٚفح أن يًٍِقا مرؾ دذا افتزك ،ؾُٔنقن منـ دنذه
ٖثرا أو ؿدرة ظذ دؾع افينر
افْٚحٔ ٜبدظً ٜ
أيو ،ٚوإذا اظتَد ادتزك أن فهٚح ٛافَز ً
أو ِ ٛافٍْع ـٚن ذفؽ ذ ًـ ٚأـز إذا دظٚه ِ ٛادًٍْ ٜأو دؾع ادية.
وـذفؽ يُقن مـ افؼك إـز إذا ًٌد فهٚح ٛافَز برـنقع أو شن قد أو ذبنح
َر ًب ٚفف و
ًينٔام فنف ؿنٚل اهلل ًنٚػ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ً
ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

 ،ؿٚل ًٚػ :ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ

ﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜﰝ

 ،وادؼنك ذـًن ٚأـنز ـنٚؾر وِند يف

افْٚر ،وا ْ ٜظِٔف حرام :فَقفنف ًنٚػ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

.

وأم ٚاحلِػ بٌر اهلل ؾ٘ن ـٚن احلٚفػ يًتَد أن فِّحِقف بنف مْزفن ٜمرنؾ اهلل ًنٚػ
ؾٓق مؼك ذ ًـ ٚأـز ،وإن ـٚن ٓ يًتَد ذفؽ وفُـ ـٚن يف ؿٌِف منـ ًينٔؿ ادحِنقف
بف م ٚمحِف ظذ أن حيِػ بف دون أن يًتَد أن فف مْزف ٜمرنؾ مْزفن ٜاهلل ؾٓنق مؼنك ذـًنٚ
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أصٌر :فَقل افٌْل ^« :مـ حِػ بٌر اهلل ؾَد ـٍر أو أذكش.
وجي ٛاإلُٕٚر ظذ مـ زك بٚفٌَقر أو دظ ٚادٌَقر أو حِػ بٌنر اهلل ،وأن يٌنغ فنف
إٔف فـ يْ ٔف مـ ظنذاب اهلل ؿقفنف :دنذا رء أخنذٕ ٚظِٔنف :ؾن٘ن دنذه احل ن ٜدنل ح نٜ
ادؼـغ افذيـ ـذبقا افرشنؾ ،وؿنٚفقا :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
 ،ؾَنٚل هلنؿ افرشنقل :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ

ﭦ

ﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭿﮀ

 ،ؿٚل اهلل ًٚػ :ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

.

وٓ حيؾ ٕحد أن حيت ٟفٌٚضِف بُقٕف و د ظِٔف آبٚءه أو بُقٕف ظٚدة فف وٕحق ذفؽ،
وفق احت ٟهبذا ؾح تف داحو ٜظْد اهلل ًٚػ ٓ ًٍْف ،وٓ ٌْل ظْف صٔ ًا .ٚوظذ افنذيـ
ابتِقا بّرؾ دذا أن يتقبقا إػ اهلل ،وأن يتًٌقا احلؼ أيْام ـٚن ونـ ـٚن ومتك ـٚن ،وأن ٓ
يًّْٓؿ مـ ؿٌقفف ظٚدات ؿقمٓؿ أو فقم ظقامٓؿ ،ؾ٘ن ادٗمـ ح ًَ ٚدق افذي ٓ ٖخذه يف
اهلل فقمٓ ٜئؿ ،وٓ يهده ظـ ديـ اهلل ظٚئؼ.
وؾؼ اهلل ا ّٔع د ٚؾٔف روٚه ومح ٕٚٚظام ؾٔف شخىف وظَقبتف .

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)159/1
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سلٍة هتربنةبج٘بة هلابٞةٗ هتٌضحةبٕ:ة
 -255وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

هؾ جيقز افتزك بثقب افؽع ة وافتؿس؟ بف؟
ؾلجاب بؼقفف:
افتزك برقب افًٌُ ٜوافتًّح بف مـ افٌدعٕ :ن ذفؽ مل يرد ظـ افٌْل ^ .

سلٍة هتربنةبرتبٞة ربة ه٘ه:ِّٛ
 -251وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان افٍقزان:
افقيل ؿربة وضاظة :الظتؼادهؿ بؼدش َّقة
يؼقم بعض افـاس :إن ر
افسجقد ظذ تربة ؿز ِّ
افساب وضفارتف :ؾفؾ هلذا أصؾ يف َّ
ادطفر؟
ذفؽ ر
افؼع َّ
ؾلجاب بام يع:
زك هبننذه افسبننٜ
افًن قد ظننذ ا
افسبنن ٜادًننامة ربنن ٜافننق فص إن ـننٚن ادَهننقد مْننف اف ّتن ا
ا
افتَرب إػ اهلل ،مع اظتَٚد ؾؤِٜ
وافتَرب إػ افق ّص :ؾٓذا ذك أـز .وإن ـٚن ادَهقد ا
ا
افً قد ظِٔٓ ٚؾؤِ ٜـٚفٍؤِ ٜافتل ًِٓن ٚاهلل يف إرض ادَدشنٜ
دذه ا
افسب ،ٜوأن يف ا
ٌ
وؿنقل ظنذ
افٌْقي وادً د إؿل :ؾٓذا ابتداع يف افديـ،
يف ادً د احلرام وادً د
ف
افؼنكٕ :ن اهلل مل جيًنؾ
اهلل بال ظِؿ ،وذع دينـ مل ينٖذن بنف اهلل ،ووشنِٔ ٜمنـ وشنٚئؾ ف
فًٌَ ٜمـ افٌَٚع خٚص ً ٜظذ ؽرد :ٚؽر ادنٚظر ادَدش ٜوادً ٚد افرالثن ،ٜوحتنك دنذه
ؼع فْ ٚأخذ رب ٜمْٓ ٚفًْ د ظِٔٓ ،ٚوإٕام فْ ٚح ٟبٔتف افًتٔؼ
ادنٚظر ودذه ادً ٚد مل ُي َ
( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)110/1
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وافهالة يف دذه ادً ٚد افرالث ،ٜومن ٚظنداد ٚمنـ بَنٚع إرض :ؾِنٔس فنف ؿدشنٔ ٌ ٜوٓ
ِ
ٓقرا ش ،ومل خيهص بًَٜ
خٚصٔ ٌ ،ٜوؿد ؿٚل افٌْل ^« :و ُ ً َِ ٝص إرض مً دً ا و َض ً
دون بًَ ،ٜوٓ رب ٜدون رب ،ٜوإٕام دذا مـ اؾساء افذيـ ٓ يًِّقن ،و ؤِؾ افد ٚفغ
وادٌىِغ ،افذيـ يؼظقن فِْٚس م ٚمل يٖذن بف اهلل ،وفٔس هلنذا افًّنؾ أصنؾ يف افؼنع:
ؾٓق مردود ظذ أصحٚبف :ـام ؿٚل افٌْل ^َ « :منـ َظ ِّ َنؾ ً
ظّنال فنٔس ظِٔنف أمرٕن :ٚؾٓنق
ردش .

( )2ادْتَك مـ ؾتٚوى ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان بـ ظٌد اهلل افٍقزان (.)121/2
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فتاوى السحز

سلٍة هضشزةٗ هذٓقبةإىلة هضشز:ٝة
 -256شاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
هؾ افسحر حرام ،هذا مع افعؾؿ بلن األـثرية مـ شؽان جزيرة (ـقادفيقب) حقيث
أؿقؿ هـاك يعتؼد بافسحر ،وظذ ش قؾ ادثام :تيلش افػتياة بؼطعية ميـ ثقياب صياب يف،
وتعطقفا فؾساحر افذي جيعؾ افشاب يؼع يف حال هذه افػتاة ،أو بنمؽيان افسياحر ادياهر
أن يؿـعؽ ظـ فعال افؼامر أو افتدخغ ،ؾفؾ هذا صحق؟ ،وهؾ يستطقع افسياحر افؼقيام
هبذه األظامم؟
ؾلجابت بام يع:
افسحر :دق ـؾ م ٚدإل وفىنػ وخٍنل شنٌٌف ،ودنق إٔنقاع وتٍِن ،ٜوحُنؿ اإلؿندام
ظِٔف خيتِػ بٚختالف دذه إٕقاع ،ـام خيتِػ احلُؿ بق قد حََٔ ٜفف يف افقاؿع وظندم
و قدد ٚبٚختالف إٔقاظف ،ؾٔىِؼ افًحر ظذ افٍهٚح ٜوؿقة افٌٔٚن ،ؾ٘ن اشتًّؾ ذفؽ
يف إطٓٚر احلؼ وإبىٚل افٌٚضؾ ؾٓق مؼنوع حمّنقد ،وفنف نٖثر يف ٍٕنقس ـنؾ منـ أفَنك
افًّع ودق صٓٔد ،وإن اشتًّؾ يف افتّقيف ظذ افْٚس وؿِ ٛاحلَٚئؼ ؾٓق نْنقع ،وؿند
يٌِغ در ف افٍُر ،وفنف نٖثر يف ـنؾ منـ أظنرض ظنـ ديْنف ،واشنتُز ظنـ شنامع احلنؼ
وؿٌقفف.
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خنرا فٔهنِح بنغ افْنٚس،
ويىِؼ ظذ افّّْٔ ٜودل مـ ـٌٚئر افذٕقب إٓ إذا ّٕك ً
وهل ٚواؿع و ٖثر يف ٍٕس مـ أصٌك إفٔف.
أيو ٚظذ افتخٔٔؾ وإهيٚم افْٚطر إػ افقء إٔف يتحرك ً
مرال مع إٔنف ٓ
ويىِؼ افًحر ً
يتحرك ،حتك يراه احلٚض رؤي ٜومهٔ ٜختتِػ ظـ حََٔتف ،ويًتَد ظنذ خنالف واؿًنف،
مرٚل ذفؽ م ٚؾًِف افًحرة بّنٓد مـ مقشك

وؾرظقن فًْف اهلل ،ورمٔٓؿ بٚحلٌنٚل

وافًيص حتك خٔؾ فِحٚضيـ أ ًً ٚك ،مع أ  ٚثٚبت ٜمل تحنرك ،ؾٓنذا ٓ حََٔن ٜفنف،
بؾ دق إهيٚم و د ٔؾ ،ؾٚحلٌٚل وافًيص مل تحنقل ظنـ حََٔتٓن ٚوإن رآدن ٚافْنٚطرون يف
مننرأى افًننغ حٔننٚت ًننًك ،ؿننٚل اهلل ًننٚػ يف ذفننؽ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
[ضننف ،]66:وؿننٚل :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ [إظننراف .]226:ودننذا افْننقع
مـ افًنحر حنرام :دن ٚؾٔنف منـ افتّقينف وافتٌِنٔس وافًِن ٛبنٚفًَقل ،وؿند يتخنذ مْٓنٜ
يًُ ٛمْٓ ٚمـ ينتٌؾ هب ،ٚويٌتز أمقال افْٚس بٚفٌٚضؾ ،ودق مـ إٔنقاع افٍُنر إـنز،
ودق شحر شحرة ؾرظقن.
أيو ٚظذ افتًقذ ب ٚـ وآشتً ٜٕٚهبؿ ظذ ٍٕع إًٕٚن ،أو إصٚبتف
ويىِؼ افًحر ً
بي مـ مرض أو ٍريؼ أو بٌض أو ح ٛأو ؾؽ شحر وٕحق ذفؽ ،وم ٚذـره افًٚئؾ
مـ دذا افْقع ،وحُّف إٔف ـٍر أـز :د ٚؾٔف مـ افِ قء وآشتً ٜٕٚبٌر اهلل وافتَرب
إػ ا ـ :فٔحََقا افرؽٌ ،ٜومـ ذد ٛإػ مـ يًٍؾ ذفؽ مـ افُٓٚن وصدؿف ؾٓق ـٚؾر،
ؿٚل ًٚػ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
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ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ [افٌَرة ]201:وٓ ٖثر هلذا افْقع إٓ ب٘ذن اهلل افُقين
افَدري :فَقفف ًٚػ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ [افٌَرة .]201:واهلل
أظِؿ.
وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّةًِٚااااااااااا ا ة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة

سلٍةتاوٍة هضشز:ة
 -251وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ظـ افسحر وحؽؿ تعؾؿف؟
ؾلجاب بؼقفف:
افًحر ؿٚل افًِامء :دق يف افٌِ ٜظٌٚرة ظـ ـؾ م ٚفىػ وخٍل شٌٌف :بحٔ ٞيُنقن
فف ٖثر خٍل ٓ يىِع ظِٔف افْٚس ،ودق هبنذا ادًْنك يننّؾ افتْ نٔؿ وافُٕٓٚن ،ٜبنؾ إٕنف
فًنحراش.
ينّؾ افتٖثر بٚفٌٔٚن وافٍهٚح ٜـام ؿٚل ظِٔف افهالة وافًالم« :إن مـ افٌٔٚن
ً
ؾُؾ رء فف أثر بىريؼ خٍل ؾٓق مـ افًحر.
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)156 - 155/2
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وأمنن ٚيف آصننىالح ؾًرؾننف بًوننٓؿ بٖٕننف :ظننزائؿ ورؿننك وظَنند ننٗثر يف افَِننقب
وافًَقل وإبدان ،ؾتًِ ٛافًَؾ ،و ق د احل ٛوافٌٌض ،و ٍرإل بنغ ادنرء وزو نف،
ومترض افٌدن و ًٍُِ ٛره.
و ًِؿ افًحر حمرم ،بؾ دق ـٍر إذا ـ ٕٝٚوشِٔتف اإلذاك بٚفنٔٚضغ ،ؿٚل اهلل
ٌٚرك و ًٚػ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
[افٌَرة ،]201:ؾتًِؿ دذا افْقع مـ افًحر ودق افذي يُقن بقاشى ٜاإلذاك بٚفنٔٚضغ
أيو ٚـٍر وطِؿ وظدوان ظذ ا ِؼ ،وهلذا يَتؾ افًٚحر إم ٚردة وإمٚ
ـٍر ،واشتًامفف ً
وـٍرا ،وإن ـٚن شحره ٓ يهؾ
حدً ا :ؾ٘ن ـٚن شحره ظذ و ف يٍُر بف ؾٕ٘ف يَتؾ ردة
ً
إػ در  ٜافٍُر ؾٕ٘ف يَتؾ حدً ا دؾ ًً ٚفؼه وأذاه ظـ ادًِّغ .

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)211 – 215/1
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هضشزةسلٚل:ٞة
أيو:ٚ
 -258وشاؾ ً
هؾ فؾسحر حؼقؼة؟
ؾلجاب بؼقفف:
فًِننحر حََٔنن ٜوٓ صننؽ ،ودننق مننٗثر حََٔنن ،ٜفُننـ ـقٕننف يَِنن ٛافقننء أو حيننرك
افًٚــ ،أو يًُـ ادتحرك دذا خٔنٚل وفنٔس حََٔن ،ٜإينر إػ ؿنقل اهلل ًنٚػ يف ؿهنٜ
افًحرة مـ آل ؾرظنقن ،يَنقل اهلل ًنٚػ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ [إظننننننراف ،]226:ؿننننننٚل :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
[إظننراف ]226:ـٔننػ شننحروا أظننغ افْننٚس؟ شننحروا أظننغ افْننٚس حننغ صننٚر افْننٚس
يْيرون إػ حٌٚل افًحرة وظهٔٓؿ ـٖ  ٚثًٚبغ متق ،ـام ؿٚل اهلل ًنٚػ :ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ [ضف ]66:ؾٚفًنحر يف ؿِن ٛإصنٔٚء ،وحترينؽ افًنٚــ ،أو ًنُغ
ادتحرك فٔس فنف أثنر ،فُنـ يف ـقٕنف يًنحر أو ينٗثر ظنذ ادًنحقر حتنك ينرى افًنٚــ
متحرـً ٚوادتحرك شٚـًْ ،ٚأثنره طنٚدر ندً ا ،إ ًذا ؾِنف حََٔن ،ٜوينٗثر ظنذ بندن ادًنحقر
وحقاشف ،وربام هيُِف .

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)211/1
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هفزقةبنية هضشزةٗ هاني:ة
 -259وشاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
ما هق افػرحل بغ افسحر وافعيغ؟ وهيؾ افعيغ تؼيع يف افيديـ وهليا حؽيؿ؟ وميا هيق
صحقحا؟
افعالج فؾطرؾغ افعايـ وادعققن إن ـان ذفؽ
ً
ؾلجابت بام يع:
افًحر يف افٌِ :ٜظٌٚرة ظام خٍنل وفىنػ شنٌٌف ،ويف آصنىالح :افًنحر :ظنزائؿ
ورؿك ،ومْف م ٚيٗثر يف افَِقب وإبدان ؾّٔرض ويَتؾ ،ويٍرإل بغ ادرء وزو ف ،ؿٚل
ًننننٚػ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ [افٌَرة.]201:
وأم ٚافًغ ؾٓل مٖخقذة مـ ظنٚن يًنغ إذا أصنٚبف بًْٔنف ،وافًنغ حنؼ ،ـنام ورد يف
احلدي ٞافهحٔح أن افٌْل ^ ؿنٚل« :افًنغ حنؼ ،وفنق ـنٚن رء شنٚبؼ افَندر فًنٌَتف
افًغ ،وإذا اشتًٌِتؿ ؾٚؽًِقاش ،وحُّٓ ٚأ  ٚحمرم ٜـٚفًحر.
وأم ٚافًالج فًِٚئـ ؾ٘ذا رأى م ٚيً ٌنف ؾِٔنذـر اهلل وفٔنزك ،ـنام نٚء يف احلندي:ٞ
«دال إذا رأي ٝم ٚيً ٌؽ برـٝش ،ؾَٔقل :م ٚصٚء اهلل ٓ ؿقة إٓ بٚهلل ،ويدظق فِنخص
بٚفزـ.ٜ
وأم ٚادًٔنقن ؾٔحهنـ ًٍٕنف بنٚإليامن بنٚهلل وافتقـنؾ ظِٔنف وؿنراءة ورد منـ افَنرآن
وإدظٔ ٜادٖثقرة ،وإذا ظِؿ ادًٔقن منـ أصنٚبف بًْٔنف :ؾٕ٘نف يؼنع فنف أن يىِن ٛمْنف أن
يًٌؾ و ٓف ويديف وداخِن ٜإزاره يف إٕنٚء ،ثنؿ يٌتًنؾ ادًنغ بنذفؽ :فَنقل افٌْنل ^:
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«وإذا اشتًٌِتؿ ؾٚؽًِقاش.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

علٝ ٚةبقطوٞةعِ ةباضة هلبق٢ىةيفة ملزأٝة ملضِ:ٞة
أيو:ٚ
 -210وشاًِ ٝ
يقجييد ظـييدكا يف بعييض افؼ ائييؾ افقؿـقيية أكييف إذا ـييزت شييـ ادرأة،وأصي حت امييرأة
ذـرا ـان أو أكثك:
ضاظـة يف افسـ يعتؼدون أهنا إذا كظرت إػ افشاب أو افشابة أو افغالم ً
ؾنهنا تؼ ض روحف ،وإذا صاءت أحقتف مـ جديد ،هؾ يقجد هلذا ادعتؼد شـد ميـ ـتياب
ظؾام بلن ادرأة ادتفؿية هبيذا
اهلل أو مـ شـة رشقم اهلل ^ أو أحد مـ صحابة رشقم اهلل؟ ً
ظؾيام بيلن فيد ؿ
خيرجفا وفدها ،أو مـ يعقهلا مـ مـزهلا ،وترميك يف افشيؿقس ادحرؿيةً ،
ً
رجال يلتقن إفقف بافـساء افطاظـات يف افسـ ؾقحؽؿ ظذ مـ يشاء بيافزاءة ،ودؽيؿ ظيذ
خرا.
مـ يشاء بلخذ األرواح .كرجق افتؽرم بافرد ظذ شمافـا هذا ،وجزاـؿ اهلل ً

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)158 - 156/2
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ؾلجابت بام يع:
ٓ ًِٕؿ د ٚذـرت مـ ؾًؾ ادرأة وافر ؾ ادذـقريـ أي أصؾ يف افؼع ادىٓر ،وٓ
جيقز أن يًتَد وؿقظف ً
أصالٕ :ن ادقت واحلٔٚة بٔندي اهلل

 ،وٓ يًِنؿ افٌٔن ٛشنقاه:

فَقفنننننف شنننننٌحٕٚف :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ [افّْؾ ،]61:وإن حهؾ رء مـ ذفؽ ؾٓق ٕقع مـ إٔنقاع افًنحر افنذي خئنؾ بنف
ظذ ظغ اإلًٕٚن ،ؾرى إصٌٚح وإ ًٚم ظذ خنالف من ٚدنل ظِٔنف يف واؿنع إمنر،
ودق حمرم ب٘مجٚع ادًِّغ ،وٓ جيقز اإلؿرار ظِٔف ،بؾ جي ٛإُٕٚره وافتحذير مْنفٕٕ :نف
مـ ادحرمٚت افٍُري ٜودق شحر شحرة ؾرظقن.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)159 - 158/2
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سلٍة هذٓقبةإىلة هضشزٝةإلس هٞة هضشز:ة
أيو:ٚ
 -212وشاًِ ٝ
مـ ـان بف شحر هؾ جيقز أن يذهال إػ شاحر فقزيؾ افسحر ظـف؟
ؾلجابت بام يع:
ٓ جيقز ذفؽ ،وإصؾ ؾٔف م ٚرواه اإلمٚم أمحد وأبنق داود بًنْده ظنـ نٚبر
ؿٚل« :شناؾ رشنقل اهلل ^ ظنـ افْؼنة ؾَنٚل :دنل منـ ظّنؾ افننٔىٚنش ،ويف إدوينٜ
افىٌ ًٔٔ ٜوإدظٔ ٜافؼظٔ ٜم ٚؾٔف ـٍٚي ،ٜؾ٘ن اهلل م ٚإٔزل داء إٓ إٔزل فف صٍٚء :ظِّف مـ
ظِّف ،و ِٓف مـ ِٓف ،وؿد أمر رشقل اهلل ^ بٚفتداوي ،و ك ظـ افتداوي بٚدحرم،
ؾَٚل ^ « :داووا ،وٓ داووا بحرامش ،وروي ظْف ^ إٔف ؿٚل« :إن اهلل مل جيًنؾ صنٍٚء
أمتل ؾٔام حرم ظِٔٓٚش.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)118 - 111/2
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هطزٙلٞة هغزعٞٚةيفةفمة هضشزةعّة ملضش٘ر:ة
 -211وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ظـ حؽؿ حؾ افسحر ظـ ادسحقر (افـؼة)؟
ؾلجاب بؼقفف:
حؾ افًحر ظـ ادًحقر (افْؼة) إصح ؾٔٓ ٚأ ًَْ ٚؿ إػ ؿًّغ:
افؼسؿ األوم :أن ُقن بٚفَرآن افُريؿ ،وإدظٔ ٜافؼظٔ ،ٜوإدوي ٜادٌٚح ،ٜؾٓذه
ٓ بٖس هب :ٚد ٚؾٔٓ ٚمـ ادهِح ٜوظدم ادًٍدة ،بؾ ربنام ُنقن مىِقبن ٕ :ٜن ٚمهنِحٜ
بال مية.
افؼسؿ افثاين :إذا ـ ٕٝٚافْؼة بقء حمرم ـَْض افًحر بًحر مرِنف ؾٓنذا مقونع
خالف بغ أدؾ افًِؿ:
ؾّـ افًِامء مـ أ ٚزه فِيورة.
ومْٓؿ مـ مًْفٕ :ن افٌْل ^ شاؾ ظـ افْؼة ؾَٚل« :دل مـ ظّؾ افنٔىٚنش.
وإشْٚده ٔد رواه أبق داود ،وظذ دذا يُقن حؾ افًحر بٚفًحر حمر ًم ،ٚوظذ ادرء أن
يِ ٖ إػ اهلل

بٚفدظٚء وافتيع إلزاف ٜضره واهلل

يَقل :ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ [افٌَرة ،]286:ويَقل اهلل ًٚػ :ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ [افّْؾ .]61:واهلل ادقؾؼ.
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سلٍة هت٘فٚقةبنية هشٗدنيةبقهضشز:ة

أيو :ٚظـ حؽؿ افتقؾقؼ بغ افزوجغ بافسحر؟
 -211وشاؾ ً
ؾلجاب بؼقفف:
دذا حمرم وٓ جيقز ،ودذا يًّك بٚفًىػ ،وم ٚحيهؾ بف افتٍريؼ يًّك بٚفكف،

ـٍرا وذـً ٚؿٚل اهلل ًٚػ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ودق ً
أيو ٚحمرم ،وؿد يُقن ً
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ

[اف ؼرة]152:

.

سلٍة هذٓقبةإىلة هضشزٝةهوت ٗ:ٜة

 -215وشاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
هؾ جيقز فؾؿسؾؿ أن يذهال ألحد مـ افـاس ؾقسلفف ظـ مرضف ،ؾقخزه اآلخر بلكف
مسحقر ،ثؿ يطؾال ادريض مـف أن دؾ افسحر ظـف ،ؾقؼقم بصيال افرصياص ظيذ رأس
ادريض يف إكاء ؾقف ماء ،ثؿ خيزه بلن ؾالكًا ؿد شحره ،وهؾ جيقز أن تسلم ظيـ ابـفيا ميـ
شقتزوج؟ أو تسلم ظـ ابـفا ادتزوج هؾ ـا زوجتف أو تؽـ فـا افعداوة؟
ؾلجابت بام يع:
جيقز فًِِّؿ أن يذد ٛإػ ضٌٔن ٛأمنراض بٚضْٔن ٜأو راحٔن ٜأو ظهنٌٔ ٜأو ٕحنق
ذفؽ فٔنخص فف مروف ،ويً ٚف بام يْٚشٌف مـ إدوي ٜؽر ادحرمن ٜذ ًظن ٚحًن ٛمنٚ
يًِّف يف ظِؿ افىٕ :ٛن ذفؽ مـ بٚب إخذ بٕٚشٌٚب افًٚدين ،ٜوؿند إٔنزل اهلل ًنٚػ
( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ ()218 – 216/1
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افداء ،وإٔزل افدواء :ظرف ذفؽ مـ ظرؾف ،و ِٓف منـ ِٓنف ،وٓ جينقز أن ينذد ٛإػ
افُْٓ ٜافذيـ يزظّقن مًرؾ ٜافٌٔ :ٛفًٔرف مْٓؿ مروف ،وٓ جيقز فف أن يهدؿٓؿ ؾٔام
مج ٚبٚفٌٔ ٛأو يًتحينون ا نـ :فًٔنتًْٔقا هبنؿ ظنذ منٚ
خيزوٕف بف :ؾ٘ ؿ يتُِّقن ر ً
يريدون ،ودٗٓء صٖ ؿ افُنذب ،وآشنتً ٜٕٚبن ٚـ ذك أـنز ،وؿند ؿنٚل افٌْنل ^:
«مـ أ ك ظرا ًؾ ٚؾًٖفف ظـ رء مل ٌَؾ فف صالة أربًغ فِٜٔش رواه مًِؿ ،ويف افًنْـ أن
افٌْل ^ ؿٚل« :مـ أ ك ـٚدًْ ٚؾهدؿف بام يَقل ؾَد ـٍر بنام إٔنزل ظنذ حمّندش ^ .رواه
افٌزار ب٘شْٚد ٔد ،وٓ جيقز فف أن خيوع د ٚيزظّقٕف ظال ً  ٚمـ ص ٛرصنٚص وٕحنقه
ظذ رأشف :ؾ٘ن دذا مـ افُٓ ،ٜٕٚوروٚه بنذفؽ مًنٚظدة هلنؿ ظنذ افُٕٓٚن ٜوآشنتًٜٕٚ
بنٔٚضغ ا ـ.
ـام ٓ جيقز ٕحد أن ينذد ٛإػ منـ يًنٖفف منـ افُٓنٚن منـ شنٔتزو ف ابْنف أو ظنام
يُقن مـ افزو غ أو أه ٔٓام مـ ادحٌ ٜوافًنداوة وافقؾنٚإل وافٍنراإل :ؾن٘ن ذفنؽ منـ
افٌٔ ٛافذي ٓ يًِّف إٓ اهلل .وبٚهلل افتقؾٔؼ .
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)119 - 118/2
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

سزًٞة هذٓقبةإىلة هضشزٝةهواالز:ة
أيو:ٚ
 -211وشاًِ ٝ
مريضا ،وذه ت ظـد رجؾ شاحر ،وذح يل أش اب اديرض ،وؿيام
أكا مسؾؿ ــت
ً
يل :أكا أداوي مـ هذه افعؾة بؼط أن تذب؟ أو ختؾيط اخلؿير بغصيـ صيجرة وإال متيقت،
وأكا مريض ؿد اصتد ظع ؾامذا أؾعؾ؟
ؾلجابت بام يع:
ً
أوال :إذا ـٚن إمنر ـنام ذـنر :حينرم افنذدٚب إػ افًنحرة وادننًقذيـ ننـ يندظل
مًرؾ ٜإمراض وأشٌٚهب ٚبىرإل ؽر ظٚديٕ :ٜن م ٚأمنرك بنف منـ افنذبح فٌنر اهلل ذك
أـز ،وافًالج بّ ٚر حمرمٕ :ن اهلل مل جيًؾ صٍٚء إم ٜؾٔام حرم ظِٔٓ.ٚ
ثاك ًقا :يؼع فؽ افًالج بٕٚدظٔن ٜافؼنظٔ ٜوإدوين ٜادٌٚحن ٜافتنل ٓ حمنذور ؾٔٓن،ٚ
صٍٚك اهلل مـ مروؽ ووؿٚك ـؾ مُروه.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)165 - 161/2
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سلٍةسىة هضشزةبضشزةًجوٕ:ة
أيو:ٚ
 -216وشاًِ ٝ
أرشؾت إحدى األخقات إػ زوجتل بسمام :أكف ديا شيحر رشيقم اهلل ^ مل يـػيؽ
افسحر ظـف إال ظـدما جاءه جزيؾ

وأخزه بام ـان ،ـام هق ثابت وصحق؟ :إ ًذا ديا

أحد يعؿؾ فف ظؿؾ جيقز أن يػؽف (هذا ـالم األخت افسائؾة)؟
وتؼقم :إن هذا هق افذي ؾفؿتف ظـد ؿراءهتا فتػسر شقرة افػؾؼ يف ابـ ـثر ،أرجق
تقضق؟ افصقاب.
ؾلجابت بام يع:
ٓ جيقز حؾ افًحر بًنحر مرِنف ،ويٌٌْنل دنـ أصنٔ ٛبًنحر أن يتًنٚف ٟبٕٚدوينٜ
افؼننظٔ ٜمننـ افرؿٔنن ٜبننٚفَرآن ،واشننتًامل إدوينن ٜوافًَننٚؿر ادٌٚحنن :ٜفَننقل افٌْننل ^:
« داووا ،وٓ تداووا بحرام ،ؾ٘ن اهلل م ٚإٔزل داء إٓ إٔزل فف دواءش.
وـذفؽ فف أن يٍُف بٚشتخراج م ٚشحر ؾٔف ،ـام ؾًؾ افٌْل ^ إذا ظرف مُٕٚف.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعةفٚفاااااااااااٛة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)166 - 161/2
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كٚفٞٚةفمة هضشز،ةٗصشزة هِيبة^:ة
أيو :ٚيؼقم ـثر مـ افـياس :إن أحيد افرجيام معؿيقم فيف شيحر،
 -211وشاًِ ٝ
ويذه قن إػ صخص ما فػؽ افسحر :ؾقعؿؾ حجا ًبا وؽره ،وكجد هذا ؿد ؾيؽ افسيحر
ؾعال ،ؾام رأي شقادتؽؿ؟ وهؾ افرشقم ^ شحر ً
ً
ؾعال؟
ؾلجابت بام يع:
ؾؽ افًحر بٚفًحر ٓ جيقز ،وإ ٔٚن افُٓٚن أو إحوٚردؿ ظْد ادًحقر فٍؽ م ٚبف
مـ شحر ٓ جيقز ،و ًِٔؼ احل  ٛوافتامئؿ فذفؽ ٓ جيقز ،وفق ر  ٛظذ من ٚذـنر ؾنؽ
افًننحر أحًٕٔ ٚنن ،ٚوفُننـ يرؿننك ادًننحقر بننتالوة افَننرآن ظِٔننف ـًننقرة (افٍٚحتنن )ٜو (آيننٜ
افُرد) و (ؿؾ دق اهلل أحد) و (ادًقذ غ) وٕحقد ٚمـ شنقر افَنرآن وآي ٚنف ،وـنذفؽ
يرؿك بٕٚدظٔ ٜوإذـنٚر افرٚبتن ٜظنـ افٌْنل ^ مرنؾ« :افِٓنؿ رب افْنٚس ،أزل افٌنٚس،
شَامش ،ومرؾ« :بًؿ اهلل أرؿٔؽ
واصػ إٔ ٝافنٚيف ٓ ،صٍٚء إٓ صٍٚؤك ،صٍٚء ٓ يٌٚدر ً
مـ ـؾ رء يٗذيؽ ،ومـ ذ ـؾ ٍٕنس أو ظنغ حٚشند اهلل يننٍٔؽ ،بٚشنؿ اهلل أرؿٔنؽ
مـ ـؾ رء يٗذيؽ"ويُرر ذفؽ (ثالث مرات) :فرٌقت ذفؽ ظـ افٌْل ^.
وٕقصٔؽ بٚفر قع إػ ـتنٚب «إذـنٚر"فِْنقوي ،وـتنٚب «افُِنؿ افىٔنٛش ٓبنـ
ّٔٔ ٜوـتٚب «افقابؾ افهنٔٛش ٓبنـ ؿنٔؿ ا قزين ،ٜوبنٚب من ٚنٚء بٚفْؼنة يف «ـتنٚب
افتقحٔدش و «ؾتح اد ٔندش .وؿند ثٌن ٝيف افهنحٔحغ إٔنف ^ شنحر ،ثنؿ صنٍٚه اهلل منـ
ذفؽ .وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباةقسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)161 - 166/2
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صشزة هِيبة^:ة
أيو :ٚهؾ شحر رشقم اهلل ^؟ وهؾ كػذ ؾقف افسحر؟
 -218وشاًِ ٝ
ؾلجابت بام يع :افرشنقل ^ منـ افٌؼن ،ؾٔ نقز أن يهنٌٔف من ٚيهنٔ ٛافٌؼن منـ
إو ٚع وإمراض ،و ًدي ا ِؼ ظِٔف وطِّٓؿ إيٚه ـًٚئر افٌؼ إػ أمرنٚل ذفنؽ ننٚ
يتًِؼ بًٌض أمقر افدٕٔ ٚافتل مل يًٌ ،ِٚٓ ٕ ٞوٓ ـ ٕٝٚافرشٚف ٜمـ أ ِٓ ،ٚؾٌر بًٔد
أن يهٚب بّرض أو اظتداء أحد ظِٔف بًحر وٕحقه ،خئؾ إفٔف بًنٌٌف يف أمنر منـ أمنقر
افدٕٔ ٚم ٓ ٚحََٔ ٜفف ،ـٖن خئؾ إفٔف إٔف وضكء زو  ٚف ودق مل يىٖدـ ،أو إٔف يَقى ظنذ
وضآـ ،حتك إذا ٚء إحدادـ ؾس ومل يَق ظذ ذفؽ ،فُـ اإلصٚب ٜأو ادرض أو افًحر
ٓ يت ٚوز ذفؽ إػ َِل افقحل ظـ اهلل ًٚػ ،وٓ إػ افٌالغ ظـ ربف إػ افًٚدغ :فَٔنٚم
إدف ٜمـ افُتٚب وافًْ ٜوإمجٚع شِػ إم ٜظنذ ظهنّتف صنذ ظِٔنف وشنِؿ يف َِنل
افقحل وبالؽف ،وشٚئر م ٚيتًِؼ بنٗون افديـ.
وافًحر ٕقع مـ إمراض افتل أصٔ ٛهب ٚافٌْل ^ ،ؾَد ثٌن ٝظنـ ظٚئننٜ
أ  ٚؿٚف« :ٝشحر رشقل اهلل ^ ر ؾ مـ بْل زريؼ يَٚل فف :فٌٔند بنـ إظهنؿ :حتنك
ـٚن رشقل اهلل ^ خئؾ إفٔف إٔف ـٚن يًٍؾ افقء وم ٚيًٍِف ،حتك إذا ـنٚن ذات ينقم أو
ذات فِٔ ٜدظ ٚرشقل اهلل ^ ،ثؿ دظ ٚثؿ دظ ،ٚثؿ ؿٚل :ي ٚظٚئنن !ٜأصنًرت أن اهلل أؾتنٚين
ؾٔام اشتٍتٔتف ؾٔف ،ؾ ٚءين ر الن ،ؾًَد أحندمه ٚظْند رأد وأخنر ظْند ر نع ،ؾَنٚل
افننذي ظْنند رأد فِننذي ظْنند ر ننع أو افننذي ظْنند ر ننع فِننذي ظْنند رأد :منن ٚو ننع
افر ؾ؟ ؿٚل :مىٌقب .ؿٚل :ومـ ضٌف؟ ؿٚل :فٌٔد بـ إظهؿ .ؿٚل :يف أي رء؟ ؿٚل:
يف منط ومنٚض .ٜؿٚل :و ػ ضًِ ٜذـر .ؿٚل :أيـ دق؟ ؿٚل :يف بار ذي أروان .ؿٚف:ٝ
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ؾٖ ٚد ٚرشقل اهلل ^ يف إٔٚس مـ أصحٚبف ،ثؿ ؿٚل :ي ٚظٚئن !ٜـٖن مٚءدَٕٚ ٚظن ٜاحلْنٚء،
وـٖن ٕخِٓ ٚرؤوس افنٔٚضغ .ؿٚف :ٝؾَِ :ٝي ٚرشقل اهلل! أؾال أحرؿتف؟ ؿٚل ،ٓ :أمنٚ
ذا ،ؾنٖمر هبن ٚؾندؾْ"ٝرواه افٌخنٚري
إٔ ٚؾَد ظٚؾٚين اهلل :ؾُرد ٝأن أثنر ظنذ افْنٚس ً
ومًِؿ.
ومـ إُٔر وؿقع ذفؽ ؾَند خنٚفػ إدفن ٜوإمجنٚع افهنحٚب ٜوشنِػ إمن ٜمتننٌرٚ
بننٌف وأودنٚم ٓ أشنٚس هلن ٚمنـ افهنح ٜؾنال يًنقل ظِٔٓن ،ٚوؿند بًنط افَنقل يف ذفننؽ
افًالم ٜابـ افَٔؿ يف ـتٚب «زاد ادًٚد"واحلٚؾظ ابـ ح ر يف «ؾتح افٌٚريش.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس

عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

سلٍةدر صٞةعوٍة هلٌٚٚق:١ة

أيو:ٚ
 -219وشاًِ ٝ

ؿرأت يف بعض افؽتال :أن ظؾيؿ افؽقؿقياء وهيق كيقع ميـ أكيقاع افسيحر ؾفيؾ هيذا
ظؾام بلين شؿعت ظـ ـتياب البيـ افؼيقؿ اشيؿف (بطيالن افؽقؿقياء ميـ أربعيغ
صحق؟؟ ً
وجفا) ؾفؾ أن افتجارب افؽقؿقائقة افتيل جتيرى يف اديدارس واجلامعيات فدراشية اديقاد
ً
بعضييا مـفييا يف
يحرا أم ال؟ مييع أين ؿييد مارشييت ً
وافعـيياس هييل حييرام باظت ييار ـقهنييا شي ً
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)110 - 169/2
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اددرشة ،ومل أر أي أثير فقجيقد افسيحر ـتيدخؾ اجليـ أو وجيقد ضالشيؿ وميا إػ ذفيؽ
أؾقدوين أؾادـؿ اهلل.
ؾلجابت بام يع:
فٔس ظِؿ افُّٔٔٚء افذي يدرس فىالب اددارس منـ نْس افُّٔٔنٚء افتنل مًْٓنٚ
افًِامء ،وؿٚفقا :إ  ٚشحر ،وحذروا افْٚس مْٓ ،ٚوذـروا أدف ٜظذ بىال ن ،ٚوبْٔنقا أ نٚ
أيو ٚخداع ومتقيف ،ينزظؿ أصنحٚهب ٚأ نؿ جيًِنقن احلديند منرال ذد ًٌن ٚوافْحنٚس ؾون،ٜ
ً
ويٌنقن بذفؽ افْٚس ،ويٖـِقن أمقاهلؿ بٚفٌٚضؾ.
أمن ٚافتننل نندرس يف ادنندارس يف دننذا افنزمـ ؾٓننل حتِٔننؾ ادننٚدة إػ ظْٚسدنن ٚافتننل
رـٌن ٝمْٓنن ،ٚأو حتقينؾ افًْننٚس إػ منٚدة رـنن ٛمْٓن ٚختننٚفػ صنٍِ ٚ ٚننؽ افًْننٚس
بقاشى ٜصْٚظ ٜوظِّٔٚت جتري ظِٔٓ ،ٚؾ٘  ٚحََٔ ٜواؿًٔ ،ٜبخالف افُّٔٔٚء ادزظقمنٜ
ؾ٘  ٚمتقيف وخداع ،وفًٔ ٝمـ إٔقاع افًحر افذي ٚءت افْهقص يف افُتٚب وافًْٜ
بتحريّف وافتحذير مْف.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)611 - 611/2
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سلٍةأُقظةٙقزبْ٘ةأُفضٍٔةبقذت  ٙةٗ هضالحةٗالةٙتأثزْٗ:ة
 -260وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ظـ ؿقم يرضبقن أكػسيفؿ باحلدييد وافسيالح ،وال يتيلثرون ويزظؿيقن أهنيؿ أوفقياء
اهلل؟
ؾلجاب بؼقفف:
ـقن دٗٓء ييبقن إًٍٔٓؿ بٚحلديد أو ؽر احلديد ،وٓ يتٖثرون بذفؽ :ؾن٘ن دنذا
ٓ يدل ظذ صدؿٓؿ ،وٓ ظذ أ ؿ مـ أوفٔٚء اهلل ،وٓ ظذ أن دذا ـرام ٜهلؿ ،وإٕنام دنذا
مـ إٔقاع افًحر افذي يًحرون بف أظغ افْنٚس ،وافًنحر يُنقن يف مرنؾ دنذا وؽنره،
ؾ٘ن مقشك ظِٔف افهالة وافًالم د ٚأفَك شحرة ؾرظقن حٌٚهلؿ وظهنٔٓؿ صنٚرت منـ
شحردؿ خئؾ إفٔف أ ًً ٚك ،وأ  ٚحٔنٚت وأؾنٚع ،ـنام ؿنٚل اهلل  :Qﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ [إظننراف ،]226:ؾٓننذا افننذي يًٍِقٕننف ٓ
صؽ إٔف ٕقع مـ إٔقاع افًحر وإٔف فٔس بُرام.ٜ
واظِؿ – رمحؽ اهلل – أن افُرامُ ٓ ٜقن إٓ ٕوفٔٚء اهلل ،وأوفٔٚء اهلل دؿ افذيـ
ا َقه ،واشتَٚمقا ظذ ديْف ،ودؿ مـ وصٍٓؿ اهلل بَقفف :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠ
[يقٕس ]61:وفٔس ـؾ مـ ادظك افقٓي ٜيُقن وف ًٔ ،ٚوإٓ فُٚن ـؾ واحد يدظٔٓ ،ٚوفُـ
يقزن دذا اددظل فِقٓي ٜبًِّف ،إن ـٚن ظِّف مٌْ ًٔ ٚظذ اإليامن وافتَقى ؾٕ٘ف وص ،فُـ
ورد ادظٚئف إٔف مـ أوفٔٚء اهلل فٔس مـ َقى اهلل ٕ :Qن اهلل ًٚػ يَقل :ﯙ ﯚ
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ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

[افْ

ؿ ،]11:ؾ٘ذا ادظك إٔف مـ أوفٔٚء اهلل ؾَد زـك ًٍٕف،

وحْٔاذ يُقن واؿ ًً ٚيف مًهٔ ٜاهلل وؾٔام ٚه اهلل ظْف ،ودذا يْٚيف افتَقى.
وظذ دذا ؾ٘ن أوفٔٚء اهلل ٓ يزـقن إًٍٔٓؿ بّرؾ دنذه افننٓٚدة ،وإٕنام دنؿ يٗمْنقن
بٚهلل ويتَقٕف ،ويَقمقن بىٚظتف ظذ افق ف إـّؾ ،وٓ يَرون افْٚس ،وخيدظق ؿ هبذه
افدظقى حتك يوِقدؿ ظـ شٌٔؾ اهلل .

هزدةعوٟةًّةِٙفٛةٗ ٘عة هضشزةسلٚل:ٞة
أيو:ٚ
 -262وشاؾ ً
اشتدم ادعتزفة يف ؿقهلؿ :إن افسحر يؼع ً
ختقال وفقس حؼقؼة بؼقفف تعياػ :ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ [ضف ]66:ما رد أهؾ افسـة ظذ هذا االشتدالم؟
ؾلجاب بؼقفف:
افتخٔٔؾ دذا حََٔل أم ؽر حََٔنل ،إذا خٔنؾ فإلًٕنٚن أن احلٌنٚل افتنل ٓ تحنرك
أ ًً ٚك دؾ أثرت ظِٔف؟ حًًْ :ٚافًحر دق ـقن اإلًٕٚن خيتؾ ؾُره بحٔ ٞإٔنف ينرى
ا امد احلٌٚل وافًيص افتل ٓ تحرك خئؾ إفٔف أ ًً ٚك ،ودنل ٓ ًنًك ،فُنـ خئنؾ
إفٔف دؾ أثر؟ إ ًذا دفِٔٓؿ ـٚن ً
دفٔال ظِٔٓؿًٕ ،نؿ .افًنحر ٓ ينٗثر يف ؿِن ٛإظٔنٚن ،ؾنال
جيًؾ احلديد خن ًٌ ٚوٕحق ذفؽ.

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)215 – 211/1
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افسائؾ :هؾ االختالا ـان فػظ ًقا بغ أهؾ افسـة وادعتزفة؟
افشقخ ،ٓ :فٔس اختال ًؾ ٚفٍي ًٔ ،ٚبؾ حََٔل .

ذكزةباضةسٚىة هضشز:ٝة
أيو :ٚيف بالدكا ما يسؿك باحلقاة مجع حاوي ،وهق رجؾ يؼقم بلظامم
 -261وشاؾ ً
شحرية فؾتسؾقة يف اددارس ويف أماــ افـزهة وهؽذا ..ؾقلخذ ورؿة بقضاء وييدخؾفا يف
جق ييف ،وخيرجفييا ظؿؾيية ورؿقيية مييـ ؾئيية األفييػ أو اخلؿسييامئة ،أو يييدخؾ مـي ً
يديال يف ؾقييف،
وخيرجف ظؼات ادـاديؾ معؼقدة ب عضفا وهبا أشالك أو أمقاس وما صيابف ذفيؽ ..ؾفيؾ
هذا مـ افسحر ادحرم؟
ؾلجاب بؼقفف:
ًٕؿ .دذا مـ افًحر ادحرم ٓ صؽ ،وؿد ؿٚل اهلل ًٚػ يف صنٖن شنحرة آل ؾرظنقن
د ٚأفَقا حٌٚهلؿ وظهٔٓؿ أن مقشك ظِٔف افهنالة وافًنالم :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ [ضنف ]66:خٔؾ فف أ  ٚحٔٚت مألت إرض ،وأ ًً ٚك ٕحقه ؾخٚف ،ؾنٖمره اهلل
شنحرا
أن يَِل ظهٚه ،ؾٖفَك مقشك ظهٚه ؾن٘ذا دنل َِنػ من ٚينٖؾُقن .ودنذا يُنقن
ً
فًِٔننقن ،وٓ ننٖثر فننف يف خِننؼ اهلل  ،Qؾٓننذه ادْٚديننؾ افتننل أدخِٓنن ٚفًٔنن ٝإٓ مْن ً
نديال
واحدً ا ،وافقرؿ ٜافتل أدخِٓ ٚوأخر َٕٓ ٚق ًدا فًٔ ٝإٓ افقرؿ ٜإوػ ،فُْف شحر أظغ
افْٚس .

( )2فَٚء افٌٚب ادٍتقح (.)101/2
( )2فَٚء افٌٚب ادٍتقح (.)266/1
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فتاوى اللّاٌة

سلٍة الصتاقُٞةبقدتّةٗ هتٍِ٘ٙة ملغِقطٚض:ٛة
 -261شاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
ما حؽؿ اإلشالم يف افذي يستعغ باجلـ يف معرؾة ادغق ات ـرضب ادـدم؟
ما حؽؿ اإلشالم يف افتـقيؿ ادغـاضقز ،وبف تؼقى ؿدرة ادـيقم ظيذ اإلدياء بيادـقم،
محرما ،أو يشػك مـ مرض ظص ل ،أو يؼيقم بافعؿيؾ
وبافتايل افسقطرة ظؾقف وجعؾف يسك ً
افذي يطؾال ادـقم؟
ؾلجابت بام يع:
ً
أوال :ظِؿ ادٌٌٔٚت مـ اختهٚص اهلل ًٚػ ،ؾال يًِّٓ ٚأحد مـ خَِف ٓ ْل وٓ
ؽره :إٓ م ٚأوحك اهلل بف إػ مـ صٚء مـ مالئُتف أو رشِف ،ؿٚل اهلل ًٚػ :ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ [افّْؾ ،]61:وؿٚل ًٚػ يف صٖن ٌٕٔف شِٔامن
ومـ شخره فف مـ ا ـ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔ [شٌٖ ،]25:وؿٚل ًٚػ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
( )2اف َتُ آَ ْـ دق َر ْ ُؿ اإلًٕٚن بٚفٌٔ ٛؾٔام ٓ يًِؿ ،أي :إٔ ُف يًتٌَؾ م ٚشٖٔو بام ٓ ظِؿ فف بف.
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ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ
وثٌ ٝظنـ افْنقاس بنـ شنًّٚن

[ا

ـ.]11:

إٔنف ؿنٚل :ؿنٚل رشنقل اهلل ^« :إذا أراد اهلل

ًٚػ أن يقحل بٕٚمر ُِؿ بٚفقحل ،أخذت افًنّقات مْنف ر ٍن- ٜأو ؿنٚل - :رظندة
صديدة :خق ًؾ ٚمـ اهلل  ،Qؾ٘ذا شّع ذفؽ أدؾ افًنّقات صنًَقا ،وخنروا هلل شن دً ا،
ؾُٔننقن أول مننـ يرؾننع رأشننف زيننؾ ،ؾُِّٔننف اهلل مننـ وحٔننف بننام أراد ،ثننؿ يّننر زيننؾ
بٚدالئُ ،ٜـِام مر بًامء ؿٚل مالئُتٓ :ٚمٚذا ؿٚل ربْ ٚي ٚزيؾ؟ ؾَٔقل زيؾ :ؿٚل احلؼ
ودق افًع افٌُر .ؾَٔقفقن ـِٓؿ مرؾ م ٚؿٚل زيؾ ،ؾْٔتٓل زيؾ بنٚفقحل إػ حٔنٞ
أمره اهلل Qش .ويف افهحٔح ظـ أ دريرة

ظـ افٌْل ^« :إذا ؿٙن اهلل إمنر يف

افًامء ضب ٝادالئُ ٜبٖ ْحتٓ ٚخوً ًٕٚٚفَقفف ـٖٕف شًِِ ٜظذ صٍقان يٍْذدؿ ذفؽ،
ؾًًّٔٓ ٚمًسإل افًّع ومًسإل افًّع دُذا بًوف ؾقإل بًض -وصٍف شٍٔٚن بٍُنف
ؾحرؾٓ ٚوبدد بغ أصٚبًف -ؾًّٔع افُِّ ٜؾَِٔٔٓ ٚإػ مـ حتتف ،ثؿ ئَِٓ ٚأخنر إػ منـ
حتتف ،حتك ئَِٓ ٚظذ فًٚن افًٚحر أو افُنٚدـ ،ؾنربام أدرـنف افننٓٚب ؿٌنؾ أن ئَِٓن،ٚ
وربام أفَٚد ٚؿٌؾ أن يدرـف ،ؾُٔذب مًٓ ٚمٚئ ٜـذب ،ٜؾَٔٚل :أفٔس ؿند ؿنٚل فْن ٚينقم ـنذا
وـذا :ـذا وـذا!؟ ؾٔهدإل بتِؽ افُِّ ٜافتل شًّ ٝمـ افًامءش.
وظذ دذا ٓ جيقز آشتً ٜٕٚب ٚـ وؽردؿ منـ ادخِقؿنٚت يف مًرؾن ٜادٌٌٔنٚت ٓ
بدظٚئٓؿ وافتزفنػ إفنٔٓؿ ،وٓ بينب مْندل أو ؽنره ،بنؾ ذفنؽ ذكٕٕ :نف ٕنقع منـ
افًٌننٚدة ،وؿنند أظِننؿ اهلل ظٌننٚده أن خيهننقه هبنن ٚؾَٔقفننقا :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
[افٍٚحتنن ،]1:ٜوثٌنن ٝظننـ افٌْننل ^ إٔننف ؿننٚل ٓبننـ ظٌننٚس« :إذا شننٖف ٝؾٚشننٖل اهلل ،وإذا
اشتًْ ٝؾٚشتًـ بٚهلل…ش احلدي.ٞ
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ثاك ًقا :افتْقيؿ ادٌْٚضٔز ضب مـ ضوب افُٓ ٜٕٚبٚشتخدام ْنل حتنك يًنِىف
ادْقم ظذ ادْقم ،ؾٔتُِؿ بًِنٕٚف ،ويًُنٌف ؿنقة ظنذ بًنض إظنامل بٚفًنٔىرة ظِٔنف إن
صدإل مع ادْقم ،وـٚن ضق ًظ ٚفف مَٚبؾ م ٚيتَرب بف ادْقم إفٔف ،وجيًؾ ذفؽ ا ْل ادْقم
ضقع إرادة ادْقم بام يىٌِف مـ إظنامل أو إخٌنٚر بًّنٚظدة ا ْنل فنف إن صندإل ذفنؽ
ا ْل مع ادْقم ،وظذ ذفؽ يُقن اشتٌالل افتْقيؿ ادٌْٚضٔز واختٚذه ضري ًَ ٚأو وشنِٜٔ
فِدٓف ٜظذ مُٚن هؿ ٜأو ونٚف ٜأو ظنالج منريض أو افَٔنٚم بنٖي ظّنؾ آخنر بقاشنىٜ
ادْقم ؽنر نٚئز ،بنؾ دنق ذك :دنَ ٚندم ،وٕٕنف افت نٚء إػ ؽنر اهلل ؾنٔام دنق منـ وراء
إشٌٚب افًٚدي ٜافتل ًِٓ ٚشٌحٕٚف إػ ادخِقؿٚت وأبٚحٓ ٚهلؿ.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)195 - 192/2
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سلٍة هؾالٝةخوفة هلِٔ:ٞة
أيو:ٚ
 -265وشاًِ ٝ
ه يؾ جيييقز أن يييمم افعييراا وافؽيياهـ افـيياس؟ ومييا حؽييؿ افصييالة خؾييػ افؽيياهـ
افػاشؼ افذي يدظل ظؾؿ ادغق ات يف ادستؼ ؾ :ؾنكف يقجيد ضائػية ميـ افعؾيامء يف جـيقب
أؾريؼقييا ـفا ًكييا ُيؾ ّسييقن ظييذ ماليييغ مييـ ضييعػاء ادسييؾؿغ ،ويييلـؾقن أمييقاهلؿ بافسييحر
وافؽفاكة وـتابة افطالشؿ واشتخدام اجلـ؟
وهـييا بعييض اهلـييقد واف اـسييتاكقغ ظـييدهؿ صييعر يزظؿييقن أكييف صييعر افـ ييل ^،
ويدجؾقن بف ظذ افـاس ،ومـ زارهيؿ يف حيل الكيس افيذي يعرضيقن ؾقيف ذفيؽ افشيعر
جـقفا أو مائة جـقف ؾفؾ جيقز ذفؽ؟ ؾنكـا كـؽره ظؾقفؿ ؾلؾتقكا.
يدؾع (ً )35
ؾلجابت بام يع:
مـ يدظل ظِؿ افٌٔ ٛمـ افًراؾغ وافُٓٚن بْيره يف افْ قم أو يف ـتٚب أو بخط
يف افرمؾ أو اشتخدام ْل أو ٕحق ذفؽ ن ٚفٔس مـ إشٌٚب افًٚدي ٜؾٓق ـٚؾر :بَقفف
ًٚػ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ [افّْؾ ]61:أي ،ٜوؿقفف شٌحٕٚف:
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ﰆﰇﰈﰉﰊ

[ا

ـ ،]11:وؿقفف شٌحٕٚف :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ [فَامن.]15:
وؿد بغ افٌْل ^ ذفؽ بَقفف« :منـ أ نك ظرا ًؾن ٚؾًنٖفف ظنـ رء مل ٌَنؾ فنف صنالة
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أربًغ فِٜٔش رواه مًِؿ يف صحٔحف ،وؿقفف« :مـ أ ك ـٚدًْ ٚؾهدؿف بام يَنقل ؾَند ـٍنر
بام إٔزل ظذ حمّدش ^ ،رواه أبق داود ،وؿقفف« :مـ أ ك ظرا ًؾ ٚأو ـٚدًْ ٚؾهدؿف بام يَقل
ؾَد ـٍر بام إٔزل ظذ حمّدش ^ ،رواه إربًن ٜواحلنٚـؿ وؿنٚل :صنحٔح ظنذ ذضٓنام،
وؿقفف « :فٔس مْ ٚمـ ىر أو ىر فف ،أو ُٓـ أو ُٓـ فف ،أو شحر أو شحر فف ،ومـ
أ ك ـٚدًْ ٚؾهدؿف بام يَقل ؾَد ـٍر بام إٔزل ظذ حمّدش ^ ،رواه افٌزار ب٘شْٚد ٔد.
وظننذ دننذا ٓ جيننقز دننـ يًِننؿ حننٚل دننٗٓء أن يهننع وراءدننؿ ،وٓ هننح صننال ف
خٍِٓؿ.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)602 - 199/2
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سلٍة هؾالٝةعوٟة هلقّٓةأٗة هاز فةإذ ةًقت:ة
أيو:ٚ
 -261وشاًِ ٝ
هؾ افؽاهـ أو افعراا إذا مات يصذ ظؾقف إذا ـان يصع أم ال؟
ؾلجابت بام يع:
افُٚدـ وافًراف إذا م ٚ ٚومه ٚظذ حٚفتٓام ادًروؾ ٜمـ دظقامه ٚظِؿ افٌٔن :ٛؾٕ٘نف
ٓ يهذ ظِٔٓام وفنق ـٕٚن ٚيهنِٔٚنٕ :ن دظقامهن ٚظِنؿ افٌٔن ٛـٍنر أـنز يٌىنؾ افهنالة
وؽرد.ٚ
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

عضو

الرئيس

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دة عبااااااا ا ة ةباااااااااّة ااااااااا ٙقْةة عباا ة هاشٙااشةبااّةعباا ة ةبااّةبااقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)601 - 602/2
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سلٍة هذٓقبةإىلة هلِٔ:ٞة
أيو:ٚ
 -266وشاًِ ٝ
أحقاكًا كػؼد بعض اديام أو افيذهال ميـ ادـيزم ،وكعتؼيد أكيف رسحل ،وكيذهال ألحيد
خرا ،وأحقاكا كسسجع ادػؼقد،
األصخاص -ويعرا بادخز -كؼح فف ذفؽ ،ويقظدكا ً
وأحقاكًا ال ،ؾام حؽؿ ذهابـا هلمالء األصخاص؟
ؾلجابت بام يع:
ٓ جيقز ذدٚبُؿ إفٔفٕٕ :ف ـٚدـ ،وؿد صح ظـ افٌْل ^ افْٓل ظنـ إ ٔنٚن افُٓنٚن
وٕحقدؿ وشٗاهلؿ و هديَٓؿ.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)601/2
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عبٔٞةإظٔقرةباضة هلِٔٞة هتٌضمةبقإلصالَةٗ ز ١تٍٔة هلزآْةٗ ألسقدٙح:ة
أيو:ٚ
 -261وشاًِ ٝ
ؿؾييتؿ يف شييمام شييابؼ يل وجقابييف رؿييؿ ( )35يف افػتييقى رؿييؿ ( )6555وتيياريخ
(1453/12/19هي) صػحة ( :)4إن افذهاب إػ ادخز ال جيقز :ألكف ـاهـ.
أود أن أصر هـا أن األصخاص افذيـ كذهال هلؿ معروؾقن بتؿسؽفؿ بتعافقؿ افديـ
احلـقػ ،وال يؼرؤون ؽر افؼرآن واألحاديث افؼيػة يف مثؾ تؾؽ ادسيائؾ افتيل ذـرهتيا
يف شمايل ،ؾام حؽؿ ذهابـا هلؿ؟
ؾلجابت بام يع:
ورد ؿراءة افَرآن وإحٚدين ٓ ٞيًنرف بنف مُنٚن ادٍَنقد وٓ يًنس ع بنف ،ومنـ
ذد ٛإػ مـ يدظل مًرؾ ٜمُٚن ادٍَقد بّ رد ؿراءة افَرآن وإحٚدين ٞؾٓنق مِت نب
إػ ـٚدـ د ٚل ،وفق ادظك إٔف صٚفح متًّؽ بٚفنديـ ،وؿند يتينٚدرون بَنراءة افَنرآن
واحلدي ٞافؼيػ فِتؤِؾ وافتٌِٔس ،ودؿ يف افٌٚضـ مـ افُْٓ ٜوافًراؾغ.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااقسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)608/2
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سلٍةصؤ ية هاز ف:ة
 -268وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ظـ حؽؿ شمام افعراا؟
ؾلجاب بؼقفف:
شٗال افًراف يًَْؿ إػ ثالث ٜأؿًٚم:
افؼسؿ األوم :أن يًٖفف ؾٔهدؿف ويًتز ؿقفف :ؾٓذا حرام بنؾ ـٍنرٕ :ن هنديَف يف
ظِؿ افٌُٔ ٛذي ٛفَِرآن.
افؼسؿ افثاين :أن يًٖفف فٔختزه دؾ دق صٚدإل أو ـٚذب ٕ ٓ ،نؾ أن يٖخنذ بَقفنف
ؾٓذا ٚئز ،وؿد شٖل افٌْل ^ ابـ صنٔٚد ؿنٚل« :منٚذا خٌنٖت فنؽ؟ ؿنٚل :افندخ .ؾَنٚل
افٌْل ^ :اخًٖ ؾِـ ًندو ؿندركش .ؾنٚفٌْل ^ شنٖفف ظنـ رء أونّره فنف ٕ :نؾ أن
خيتزه ٓ ،فٔهدؿف ويًتز ؿقفف.
افؼسؿ افثافث :أن يًٖفف فٔيٓر ظ زه وـذبف ،ودذا أمر مىِقب وا ًٌ.ٚ

ألس٘ ية ملدتوفٞةإلتٚقْة هلٔقْ:ة
أيو:ٚ
 -269وشاؾ ً
ظـ افؽفاكة؟ وحؽؿ إتقان افؽفان؟
ؾلجاب بؼقفف:
افُٕٓٚنن ٜؾًِٚفنن ٜمننٖخقذة مننـ افننتُٓـ ،ودننق افتخننرص وافننتامس احلََٔنن ٜبننٖمقر ٓ
أشٚس هل ،ٚوـ ٕٝٚيف ا ٚدِٔ ٜصًْٕ ٜؿقام تهؾ هبؿ افننٔٚضغ و ًنسإل افًنّع منـ
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افًامء وحتدثٓؿ بف ،ثؿ يٖخنذون افُِّن ٜافتنل َِٕن ٝإفنٔٓؿ منـ افًنامء بقاشنى ٜدنٗٓء
افنٔٚضغ ،ويؤٍقن إفٔٓ ٚمن ٚيونٍٔقن منـ افَنقل ،ثنؿ حيندثقن هبن ٚافْنٚس ،ؾن٘ذا وؿنع
افقء مىٚب ًَ ٚد ٚؿٚفقا اؽس هبؿ افْٚس ،واختذودؿ مر ًً ٚيف احلُؿ بٔنْٓؿ ،ويف اشنتْتٚج
م ٚيُقن يف ادًتٌَؾ ،وهلذا َٕقل :افُٚدـ دق افذي خيز ظـ ادٌٌٔٚت يف ادًتٌَؾ.
وافذي يٖو إػ افُٚدـ يًَْؿ إػ ثالث ٜأؿًٚم:
افؼسؿ األوم :أن يٖو إػ افُٚدـ ؾًٖٔفف مـ ؽنر أن يهندؿف ،ؾٓنذا حمنرم ،وظَقبنٜ
ؾٚظِف أن ٓ ٌَؾ فف صالة أربًغ يق ًمن ،ٚـنام ثٌن ٝيف صنحٔح مًنِؿ أن افٌْنل ^ ؿنٚل:
«مـ أ ك ظرا ًؾ ٚؾًٖفف مل ٌَؾ فف صالة أربًغ يق ًم ٚأو أربًغ فِٜٔش.
افؼسؿ افثاين :أن يٖو إػ افُٚدـ ؾًٖٔفف ويهدؿف بنام أخنز بنف ،ؾٓنذا ـٍنر بنٚهلل :Q
ٕٕف صدؿف يف دظقى ظِّف افٌٔ ،ٛو هديؼ افٌؼي دظقى ظِؿ افٌُٔ ٛذي ٛفَنقل
اهلل ًنننٚػ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ [افّْنننؾ .]61:وهلنننذا نننٚء يف
احلدي ٞافهحٔح« :مـ أ ك ـٚدًْ ٚؾهدؿف بام يَقل :ؾَد ـٍر بام ٕزل ظذ حمّد ^ش.
افؼسؿ افثافث :أن يٖو إػ افُٚدـ ؾًٔنٖفف فٌٔنغ حٚفنف فِْنٚس ،وأ ن ٚـٕٓٚن ٜومتقينف
و ؤِؾ ،ودذا ٓ بٖس بف ،ودفٔؾ ذفؽ أن افٌْل ^ أ نٚه ابنـ صنٔٚد ،ؾٖونّر فنف افٌْنل
^ صٔ ًا ٚيف ًٍٕف ،ؾًٖفف افٌْل ^ :مٚذا خٌٖ فف؟ ؾَٚل :افدخ .يريد افدخٚن .ؾَٚل افٌْل
^ :اخًٖ ؾِـ ًدو ؿدركش.
دذه أحقال مـ يٖو إػ افُٚدـ ثالث:ٜ
األوػ :أن يٖو ؾًٖٔفف بدون أن يهدؿف ،وبدون أن يَهد بٔنٚن حٚفنف ،ؾٓنذا حمنرم،
وظَقب ٜؾٚظِف أن ٓ ٌَؾ فف صالة أربًغ فِٔ.ٜ

267

فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

افثاكقة :أن يًٖفف ؾٔهدؿف ،ودذا ـٍر بٚهلل  Qظنذ اإلًٕنٚن أن يتنقب مْنف ،وير نع
إػ اهلل  ،Qوإٓ مٚت ظذ افٍُر.
افثافثة :أن يٖ ٔف ؾًٖٔفف فّٔتحْف ويٌغ حٚفف فِْٚس ؾٓذا ٓ بٖس بف .

سزًٞةإرصقيةأٜةع١ٛةهولِٔٞةهتش  ٙة ه ١ةٗٗؽفة ه ٗ :١ة
 -210وشاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
ما حؽؿ ما يػعؾف بعض افـاس بنرشام ثقب أو ؿؿقص ف عض افـاس افذيـ يدظقن
ادعرؾة وذفؽ فتحديد افداء ووصػ افدواء بعد ذفؽ؟
ؾلجابت بام يع:
حيرم افذدٚب دـ يدظقن ظِؿ ادٌٌٔٚت ،وٓ جيقز أن يرشنؾ هلنؿ ثنقب وٓ ؿّنٔص
وٓ ؽرمه ،ٚوحيرم هديَٓؿ بام يَقفقن :فألحٚدين ٞافهنحٔح ٜافرٚبتن ٜظنـ افٌْنل ^
افداف ٜظذ ذفؽ.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)281 – 281/1
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)621/2
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سزًٞة هذٓقبةإىلة هلِٔٞةًٗغزٗعٞٚة هز ٞٚةبقهلزآْةٗ ألدعٞٚة هغزع:ٞٚة
أيو:ٚ
 -212وشاًِ ٝ
ــت ؿد تزوجت يف افثامـ مـ ذي احلجة (1453هي) وافتل تزوجتفا ابـة خافتل،
ويف أوم يقم مـ صفر رمضان اد ارك (1455هي) رزؿـل اهلل بؿقفقد شؿقتف (مقشك)،
ويف صفر صع ان (1456هي) أشؼطت زوجتل جـقـًا بعد صفره افثافث .ويف ربقع األوم
(1457هي) تقىف اهلل وفدي (مقشك) ،وـام ؿؾت فؽؿ :إن زوجتل ابـة خافتل ،وبعد
وؾاة ابـل مقشك جاءتـل خافتل وافتل هل أم زوجتل ،وؿافت يل :إهنا ذه ت إػ رجؾ
ظامل بافؽتاب ،وؿافت :إن هذا افرجؾ ؿام هلا :إن مع زوجتل تابعة -أو ت قعة -مـ اجلـ
تؼتؾ أوالدها حسدً ا وحؼدً ا مـ ظـدها ،وأن هذا افرجؾ يؿؽـف أن يؼطع دابر تؾؽ
افت قعة أو افتابعة مـ اجلـ ،ؾرؾضت ذفؽ .ويف ثافث يقم مـ صفر صع ان ادايض
(1457هي) رزؿـل اهلل بطػؾة شؿقتفا مستقرة ،وفؽـ تقؾاها اهلل ثاين يقم والدهتا.
ؾجاءتـل خافتل وؿافت يل :أما ؿؾت فؽ :تذهال إػ ذفؽ افرجؾ ،وتـتفل مـ ذفؽ
ادقضقع ،وأست أن كذهال إفقف ،وـذفؽ أس معفا وافدي ظذ أن كذهال إػ ذفؽ
افرجؾ افذي يؼقم بنهناء تؾؽ افتابعة أو افت قعة ،ؾطؾ ت مـفؿ مفؾة ظسك اهلل

أن

يؾفؿـل ،واحلؿد هلل افذي هداين إػ أن أؿقم بؽتابة هذه افرشافة إفقؽؿ راج ًقا مـ اهلل
دائام.
ظؾام بلن هذا ادقضقع يس ال يل أر ًؿا ً
أن يقؾؼؽؿ يف إؾتائـا يف هذا ادقضقعً ،
ؾلجابت بام يع:
فَد أحًْ ٝبٚمتْٚظؽ مـ افنذدٚب منع خٚفتنؽ -أم زو تنؽ -إػ افر نؾ افنذي
أيون ٚبًنٗافؽ أدنؾ افًِنؿ فِتحَنؼ منـ
يدظل ظِنؿ افُتنٚبٕٕ :نف ـنٚدـ ،وأحًنًْ ٝ
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افهقاب ،وظِٔؽ أن رؿل ًٍٕؽ وزو تؽ ومـ رزإل مـ إوٓد بٚفرؿٔن ٜافؼنظٔ،ٜ
ؾتَننرأ ظننذ ـننؾ مننْٓؿ ؾٚحتنن ٜافُتننٚب وادًننقذات افننرالث( :ؿننؾ دننق اهلل أحنند) وشننقرة
(افٍِؼ) وشقرة (افْٚس)ُ ،رر ادًقذات ثالث مرات ،و ٍْ ٞظَ ٛـؾ مرة يف ـٍٔؽ
ومتًح هبام افق ف وم ٚأؿٌؾ مـ افٌدن ،و دظق هبذا افندظٚء« :أظٔنذك بُِنامت اهلل افتٚمنٜ
مـ ـؾ صٔىٚن ودٚم ،ٜومـ ـؾ ظغ ٓمٜش.
وْٕهحؽ بؼاء ـتٚب «إذـٚر افْقويٜش فإلمٚم افْقوي ،وـتٚب «افُِؿ افىٔٛش
ـرنرا منـ إذـنٚر افْٚؾًنٜ
ٓبـ ّٔٔ ٜوـتٚب «افقابؾ افهنٔٛش ٓبنـ افَنٔؿ :ؾن٘ن ؾٔٓنً ٚ
وافرؿك افؼظٔ.ٜ
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)610 - 628/2
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سزًٞة صتد َة دتّةعّةطزٙقةحتقرية ألرٗ ح:ة
أيو:ٚ
 -211وشاًِ ٝ
ما هل طاهرة ضر األرواح ،اد دأ افؼائيؾ :بنمؽيان اشيتدظاء أو ضير روح ميـ
افعامل اآلخر بقاشطة وشقط أو ظامل روحاين؟
ما مقؿػ افديـ ميـ هيذه افظياهرة وميدى صيحتفا ،وأرجيق تيدظقؿ افؼيقم بآييات
ؿرآكقة أو أحاديث ك قية أو ؿصص؟
ؾلجابت بام يع:
إن ذفؽ دق ادًروف بٚشتخدام ا ْل واشتحوٚره بٖدظٔ ٜو ًقيذات يَقم هبٚ
مًتحيه ،وذفؽ ٕقع مـ افنًقذة وافُٓ ،ٜٕٚودق نْقع ذ ًظ :ٚد ٚؾٔف ؽٚف ًٌ ٚمـ
افؼك وافُذب ودظقى ظِؿ افٌٔ ٛوٕحق ذفؽ ،ؿٚل اهلل ًٚػ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

[ا

ـ ،]6:وؿٚل :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ [إًٕٚم.]219:
وروى افٌخٚري يف صحٔحف ظـ أ دريرة

ظـ افٌْل ^ ؿٚل« :إذا ؿ ٙاهلل

إمر يف افًامء ضب ٝادالئُن ٜبٖ ْحتٓن ٚخونً ًٕٚٚفَقفنف ،ـٖٕنف شًِنِ ٜظنذ صنٍقان
يٍْذدؿ ذفؽ ،ؾًًّٔٓ ٚمًسإل افًّع ،ومًنسإل افًنّع دُنذا بًونف ؾنقإل بًنض -
وصٍف شٍٔٚن بٍُف ؾحرؾٓ ٚوبدد بغ أصٚبًف -ؾًّٔع افُِّ ٜؾَِٔٔٓ ٚإػ منـ حتتنف ،ثنؿ
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ئَِٓنن ٚأخننر إػ مننـ حتتننف ،حتننك ئَِٓنن ٚظننذ فًننٚن افًننٚحر أو افُننٚدـ ،ؾننربام أدرـننف
افنٓٚب ؿٌؾ أن ئَِٓ ،ٚوربام أفَٚد ٚؿٌؾ أن يدرـنف ،ؾُٔنذب مًٓن ٚمٚئن ٜـذبن ،ٜؾَٔنٚل:
أفٔس ؿد ؿٚل فْ ٚيقم ـذا وـنذا :ـنذا وـنذا؟ ؾٔهندإل بتِنؽ افُِّن ٜافتنل شنًّ ٝمنـ
افًامءش.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

الرئيس

نائب رئيس اللجنة

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةبةاّةباقسةة

سلٍةًّةذٓبةإىلة هلقّٓةٗٓ٘ةٙاتل ةإُٔةعقمل:ة
 -211وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

رجؾ أصقال باجلـ ،ؾذهال بف وافده إػ افؽاهـ ،وهيق ظيذ اظتؼياد وافدييف أن هيذا
فقس ـاهـًا ،إكام ظامل يعتؼدون ذفؽ ،ثؿ ذه يا بيف ،ؾيلخرج ذفيؽ افؽياهـ اجلـيل وصيػل،
وفؽـ حغ صػل ـؾؿف :أكت تعؾؿ هذا وهيذا ،وميـ ضيؿـ ـالميف ؿيام فيف :أكيت تعؾيؿ
افغقال؟ ؿام افؽاهـ :كعيؿ .إين أظؾيؿ افغقيال .ثيؿ أخيذ وافيده ميـ هيذا افؽياهـ أدويية،
ـرها ،ؾيام حؽيؿ هيذا اديريض هيؾ ييلثؿ؟ وميا حؽيؿ
وأجز ابـفام ظذ أخذها ،ؾلخذها ً
وافديف حغ أجزاه وهؿ يف اظتؼادهؿ أن هذا ظامل وفقس ـاهـًا؟
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)651 - 655/2
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ؾلجاب بؼقفف:
أم ٚصٖن وافديف حٔ ٞأ زا افقفد ظذ أن يذد ٛهلذا افر ؾ ومه ٚيًتَدان إٔف فٔس
بُٚدـ ؾال إثؿ ظِٔٓام ،وفُـ افقا  ٛإٔف دٌ ٚنغ هلنؿ إٔنف ـنٚدـ افقا ن ٛظنذ افر نؾ
أيو -ٚأن ٓ ير ً ٚإػ دذا افُنٚدـ بنؾ يُذبٕٚنفٕ :ن« :منـ أ نك ـٚدًْنٚ
وظذ وافديف ً -
ؾهدؿف بام يَقل ؾَد ـٍر بام إٔزل ظذ حمّد ^" .

ة
كٚفٞٚة دتٌ ةبنيةس ٙح:ة«ًّةأتٟةعز فًقةفضأهٕ ...ش ٗس ٙح:ة«ًّةأتٟةعز فًقة
أٗ:كقًِٓقةفؾ ٕ...ش:ة
أيو:ٚ
 -215وشاؾ ً
ـقػ كجؿع بغ احلديثغ« :مـ أتك ظرا ًؾا ؾسلفف ظـ رء ،مل تؼ ؾ فف صيالة أربعيغ
يقماش .وحديث« :مـ أتك ظرا ًؾا أو ـاهـًا ؾصيدؿف ؾؼيد ـػير بيام أكيزم ظيذ محؿيد ^ش؟
ً
ؾافسمام هـا :هؾ افتصديؼ يستؿر مع افشخص أم أكف يـؼطع ،حقث إكيف صيدؿف يف هيذه
افؾحظة أم اشتؿرارية افتصديؼ ،يعـل شلفف صخص ؾدفف ،وهؽذا؟
ؾلجاب بؼقفف:
أم ٚفٍظ احلدي ٞإول ؾِٔس ؾٔف (ؾهدؿف)« :مـ أ ك ظرا ًؾ ٚؾًٖفف ظـ رء مل ٌَؾ
فف صالة أربًغ يق ًمٚش ،وفٔس ؾٔف افتهديؼ.
أم ٚافرٚين ؾٍٔف افتهديؼ ،وو ف ـٍره بام إٔزل ظذ حمّد :إٔنف إذا اشنتَر يف ًٍٕنف أن
( )2فَٚء افٌٚب ادٍتقح (.)216/2
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دذا صٚدإل ودق أمر ؽٌٔل مًتٌَؾ :ؾ٘ن ذفؽ يتوّـ افٍُر بَقفف ًٚػ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ [افّْؾ.]61:
وافتهديؼ يٍُل أن يهندؿف يف أول إمنر ،وفنٔس مًْنٚه إٔنف يْتينر حتنك يهندؿف
افقاؿع ،أو ٓ يهدؿف :إٕف إذا إتير وؿٚل :شنٖٕير ،دنؾ يَنع من ٚؿنٚل أو ٓ يَنع ،ؾٓنذا مل
يهدؿف يف افقاؿع :فُـ ٓ ٌَؾ فف صالة أربًنغ يق ًمن .ٚؾٚفتهنديؼ أن يىّناـ إػ ؿقفنف،
ويرى إٔف حؼ وإٔف واؿع .أم ٚأن يَقل :شٖٕير إن ـٚن صٚد ًؿ ٚأم ـٚذ ًب ،ٚؾٓذا مل يهدؿف.
أيو ٚفق أ ك ـٚدًْ ٚأو ظرا ًؾ ٚؾًٖفف فٔيٓنر ـذبنف ،ؾن٘ن دنذا ٓ بنٖس بنف ،ؾَند
ـذفؽ ً
شٖل افٌْل ^ ابـ صٔٚد افذي يدظل إٔف يًِؿ افٌٔ ٛشنٖفف ظنـ رء أونّره فنف افٌْنل
^ ودق شقرة (افدخٚن) ،ؾًٖفف ؾَٚل :افدخ ،ومل ينتُّـ منـ افقصنقل إػ افنتٍِظ بنام
أوّره فف افٌْل ^ ً
ـٚمال ،ؾَٚل فف افٌْل ^« :اخًٖ! ؾِـ ًدو ؿدركش .

سلٍةإتٚقْة هاز فني:ة
أيو:ٚ
 -211وشاؾ ً
ما جاء ظـ افرشقم ^ مـ ؿقفف« :مـ أتك ظرا ًؾا ؾصدؿف بام يؼقم ؾؼد ـػر بام أكزم
ظذ محؿدش هؾ هذا افؽػر خمرج مـ ادؾة ،أو ؾقف تػصقؾ؟
ؾلجاب بؼقفف:
احلدي« :ٞمـ أ ك ظرا ًؾن ٚؾهندؿف...ش ،ؾن٘ذا ؿنٚل فنؽ افًنراف :شنُٔقن يف افننٓر
افٍننالين ـننذا وـننذا ،ثننؿ صنندؿتف ،ؾٓننذا يتوننّـ ُننذي ٛؿقفننف ًننٚػ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
( )2فَٚء افٌٚب ادٍتقح (.)519 – 518/1
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ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ [افّْؾٕٕ :]61:ؽ أن آمْ ٝبٖن افُالم مـ دذا افُٚدـ
ـٍنرا أـنزٕ :ن ـنؾ رء يتونّـ ُنذي ٛمن ٚؿٚفنف اهلل
أو افًراف حؼ ،ؾُٔنقن بنذفؽ ً
ورشقفف ؾٓق ـٍر ،وهلذا ٚء احلدي ٞافنذي صنحٔح مًنِؿ« :منـ أ نك ظرا ًؾن ٚؾًنٖفف مل
ٌَؾ فف صالة أربًنغ يق ًمنٚش ،ومل ينذـر افٍُنرٕ :ن دنذا شنًك إفٔنف د نرد افًنٗال ومل
يهدؿف ،بخالف افذي شٖفف ؾهدإل ،ؾ٘ن هديَف يتونّـ ُنذي ٛؿقفنف ًنٚػ :ﭧ ﭨ
ـٍرا ور ً  ٚمـ ادِ. ٜ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ [افّْؾ ،]61:ويُقن ً

( )2فَٚء افٌٚب ادٍتقح (.)511/1
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فتاوى التٍجيي

سلٍةتاوٍة هتِذ:ٍٚة
 -216وشاؾ شامح ٜافنٔخ حمّد بـ إبرادٔؿ آل افنٔخ

:

ظـ حديث« :مـ اؿتي س صيع ة ميـ افـجيقم ؾؼيد اؿتي س صيع ة ميـ افسيحر زاد ميا
زادش؟
ؾلجاب بؼقفف:
حدي« :ٞمـ اؿتٌس صًٌ ٜمـ افْ قم ؾَد اؿتنٌس صنًٌ ٜمنـ افًنحرش ئٍند حتنريؿ
ًِننؿ افتْ ننٔؿ ،وإٔننف ينندخؾ يف افًننحر ،وإٔننف ـِننام زاد صننٚحٌف ن ً
نقؽال يف ظِننؿ افْ ننقم
ً
ادحرم زاد بذفؽ
قؽال يف ظِؿ افًحر .

سلٍة الصتضلق١ةبقهِذَ٘:ة
 -211وشاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
ما حؽؿ افذيـ يتقؿتقن بافـجقم ،مثؾ يؼيقم صيخص :إذا ـيان هيذا افيـجؿ يف هيذا
ادؽان ؾنكف شقا تلش أمطار ؽزيرة؟

( )2ؾتٚوى ورشٚئؾ شامح ٜافنٔخ حمّد بـ إبرادٔؿ آل افنٔخ (.)268/2
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ؾلجابت بام يع:
بْٚء إحُٚم ظذ مقاؿٔ ٝافْ قم ـام يف افًٗال ٓ جيقز ،ودذا افَٚئؾ إم ٚأن يًتَد
نٖثرا يف إٕنزال ادىنر ؾٓنذا ذك وـٍنر ،وإمن ٚأن يًتَند أن ادنٗثر دنق اهلل وحنده،
أن فف
ً
وفُْف أ رى افًٚدة بق قدد ٚظْد شَقط ذفؽ افنْ ؿ ؾٓنذا حمنرم ،ؾنال جينقز فًٌِند أن
يرٌ ٝم ٚدنق منـ خهنٚئص اهلل إػ ـنٚئـ مًنخر ٓ ظنذ شنٌٔؾ احلََٔن ٜوٓ ظنذ شنٌٔؾ
اد ٚز ،وإصؾ يف ذفؽ ظّقم ؿقفف ^« :أربع يف أمتل مـ أمر ا ٚدِٔ ٓ ٜيسـنق ـ:
افٍخر بٕٚحًٚب ،وافىًـ يف إًٕٚب ،وآشتًَٚء بٚفْ قم ،وافْٔٚحن ٜظنذ ادٔنٝش،
احلدي ٞرواه مًِؿ يف صحٔحف.
وؿقفف ^ ٕصحٚبف يف صٌٚح يقم مىر« :دؾ درون منٚذا ؿنٚل ربُنؿ؟ ؿنٚفقا :اهلل
ورشقفف أظِؿ .ؿٚل :ؿد أصٌح مـ ظٌٚدي مٗمـ وـٚؾر ،ؾٖم ٚمـ ؿٚل :مىرٕن ٚبٍونؾ
اهلل ورمحتف ؾذفؽ مٗمـ ـٚؾر بٚفُقـ ،ٛوأم ٚمـ ؿٚل :مىرٕ ٚبْقء ـذا وـذا :ؾنذفؽ
ـٚؾر مٗمـ بٚفُقـ"ٛمتٍؼ ظذ صحتف مـ حدي ٞزيد بـ خٚفد ا ْٓل

.

وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)611 – 611/2
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هلٔقُٞةأخطزةًّة هتِذ:ٍٚة
 -218وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ما افعالؿة بغ افتـجقؿ وافؽفاكة؟ وأ ام أخطر؟
ؾلجاب بؼقفف:
افًالؿ ٜبغ افتْ ٔؿ وافُٕٓٚن ٜأن افُنؾ مٌْنل ظنذ افنقدؿ وافند ؾ ،وأـنؾ أمنقال
افْٚس بٚفٌٚضؾ ،وإدخٚل اهلّقم وافٌّقم ظِٔٓؿ وم ٚأصٌف ذفؽ.
وبٚفًٌْ ٜىرمه ٚظذ ادًِّغ ؾٓذا يٌْْل ظذ صٔقع دنذا إمنر بنغ افْنٚس ،ؾَند
يُقن يف بًض افٌالد ٓ أثر فِتْ ٔؿ ظْددؿ إضال ًؿن ،ٚوٓ هيتّنقن بنف وٓ يهندؿقن بنف،
وفُـ افُٓ ٜٕٚمْتؼة بْٔٓؿ ؾتُقن أخىر ،وؿد يُقن إمر بٚفًُس .فُنـ منـ حٔنٞ
واؿع افُٓ ٜٕٚوافتْ ٔؿ ؾ٘ن افُٓ ٜٕٚأخىر .

سلٍة هل٘يةبؾ قة ملِذٌنيةٗتأثرية هضشز:ة
 -219وشاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
هؾ ـالم ادـجؿغ صادحل ،وهؾ هؿ يؼدرون ظذ أن يعرؾقا أي رء مـ افغق قات،
وهؾ افسحر يمثر ظذ اإلكسان أم ال؟
ؾلجابت بام يع:
ادْ ّقن ٓ يًرؾقن افٌٌٔٔٚت ،وـالمٓؿ ؾٔٓ ٚمٌْل ظذ افيـ وافتخّغ وافُذب،
ؾٓنننق حمنننرم :فَقفنننف ًنننٚػ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ [افّْنننؾ،]61:
( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)291 – 292/1
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وؿقفف :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

[ا نـ]11:

أي ،ٜإػ ؽر ذفؽ مـ أيٚت وإحٚدي.ٞ
أم ٚافًحر ؾَد يُقن ً
ختٔٔال ٓ حََٔ ٜفف ،ـام ؿٚل شٌحٕٚف يف ؿه ٜمقشك وؾرظقن:
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ [ضننف ،]66:وؿنند يننٗثر يف ادًننحقر وييننه بنن٘ذن اهلل
افُقين افَندري :فَقفنف شنٌحٕٚف يف افًنحرة :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ [افٌَرة ]201:أي.ٜ
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)615 – 611/2
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دعاا٘٠ة هتاااقرضةباانيةُؾاا٘ـة هلاازآْةٗباانيةًااقة ٙا رظةيفةعوااٍة دتغز فٚااقةعااّة
هِذَ٘ةٗ هغٔب:ة
أيو:ٚ
 -280وشاًِ ٝ
ً
ؾؿيثال ظرؾـيا يف
ـقػ كقؾؼ بغ افيديـ وافعؾيؿ يف أميقر طاهرهيا افتعيارض بقيـفام،
ورجقمييا فؾشييقاضغ،
افييديـ أن افـجييقم خؾؼييت فثالثيية أصييقاء :خؾؼييت زيـيية فؾسييامء،
ً
وجعؾت ظالمات تدى هبا .وؿرأكا يف اجلغراؾقا :أهنا جمؿقظية أجيرام هليا كظيام معيغ يف
افدوران ،وأن ما كشاهده ً
فقال دسحل ويسؼط إكام هق كقازك وصفال خترج ميـ جاذبقية إػ
جاذبقة األرض ؾتحسحل وتسؼط برسظة (ً )45
مقال يف افثاكقة؟
ؾلجابت بام يع:
إن افذي إٔزل افَرآن اد ٔد وأوحك إػ ٌٕٔف حمّد ^ بؼيً ٜاإلشالم دق اهلل
افًِٔؿ احلُٔؿ افذي خِؼ افًّقات وإرض ،وخِؼ ـؾ رء ،وشخره د ٚخِؼ فف،
وظِؿ م ٚأودظف ؾٔف مـ ا هٚئص وإهار ،ؾال يُّـ أن يتْٚؿض م ٚأخز بف أو ذظف
مع م ٚخَِف وشخره فًٌٚده ،بؾ ـؾ ذفؽ متًؼ ،ا ٍؼ ؾٔف خزه وذظف مع ـقٕف
وؿدره ،ؾخزه يىٚبؼ افقاؿع ،و ُقيْف و ًخره يهدإل مَت ٙخزه ،ؾ٘ن طـ إًٕٚن
افتًٚرض بغ خز اهلل يف ـتٚبف أو خز ٌٕٔف ^ افرٚب ٝبٚفَْقل افهحٔح ،ٜؾٕ٘ام أو مـ
ؿٌؾ ؿهقر ظَِف أو شقء ؾّٓف وؿِ ٜاضالظف أو حتهِٔف فًِِقم افُقٕٔ ٜوافْهقص
افؼظٔ ،ٜمرٚل ذفؽ :مٚ ٚء يف ـتٚب اهلل ًٚػ مـ ؿقفف شٌحٕٚف :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

[افهٚؾٚت]1:

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﭳﭴﭵﭶﭷ

[افهٚؾٚت]9:

ﮃﮄﮅﮆ
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ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ [افهٚؾٚت ،]20:وؿقفف :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ [ادِؽ ،]1:وؿقفف :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦ

[احل

ر ،]28:وؿقفف :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ [إًٕٚم ]91:وؿقفف :ﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ [افْحؾ ،]26:و ٚء يف افًْ ٜافهحٔح ٜرء مـ ذفؽ يتٍؼ
مع ٕهقص افَرآن يف ادًْك.
ومننـ ٕيننر يف دننذه إخٌننٚر و نندد ٚواوننح ٜيف بٔننٚن بًننض خننقاص افْ ننقم
وؾقائدد ،ٚوفٔس ؾٔٓ ٚم ٚيدل ظذ حك ؾقائد افْ قم ومزايٚد ٚيف إمنقر افرالثن ٜافتنل
ذـرت ؾٔٓ ،ٚـنام إٔنف فنٔس ؾٔٓن ٚمن ٚيندل ظنذ حكن افننٓ ٛافتنل ٕرادن ٚؾنٔام نر ؿ بنف
افنٔٚضغ مـ صٓ ٛافْ قم ،ويرمك بف مًسؿق افًّع مْٓؿ ،ـام إٔف فٔس ؾٔٓنً ٚنرض
فنٓ ٛأخرى ٍٕ ًٔ ٚأو إثٌ ،ًٚ ٚيًرف ذفؽ مـ درس فٌ ٜافًنرب ،وظنرف من ٚيف أشنٚفٌٔٓٚ
مـ أدوات افَك افتل يوّْق  ٚـالمٓؿ إلؾٚدة احلك وافدٓف ٜظِٔف.
ؾنن٘ذا ثٌنن ٝيف افًِننقم افُقٕٔنن ٜأن دْننٚك ح ننٚرة وأ را ًمنن ٚمْترننرة يف ا ننق ،وأ ننٚ
وّقظٚتَ ،ع ـؾ وّقظ ٜمْٓ ٚيف دائرة ٚذبٔ ٜـقـ ٛأـنز مْٓن ،ٚوأ ن ٚإذا إحرؾنٝ
ظـ دائنرة ٚذبٔن ٜدنذا افُقـن ٛؾًٌندت مْنف وؿربن ٝمنـ دائنرة ٚذبٔن ٜـقـن ٛآخنر
شَى ٝبنظ ،ٜو قفد ظـ احتُٚك شىحٓ ٚبًىقح أخرى صنًِٕٚ ٜرين ٜدنل افينٚدرة
افُقٕٔ ٜافتل ًّك افنٓ :ٛإذا ثٌ ٝدذا ؾٕ٘ف ٓ يتْٚىف مع مٚ ٚء يف ٕهنقص افؼنيًٜ
اإلشالمٔ ٜمـ افْهقص افتل ؾٔٓ ٚورد اإلخٌٚر بر ؿ افنٔٚضغ بنٓ ٛمـ افْ قم ،إذ
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مـ ادُّـ أن حتدث طٚدرة افنٓ ٛمنـ إمنريـ :إذ فنٔس يف افًِنقم افُقٕٔن ٜمن ٚيندل
ظذ حك افنٓ ٛؾٔام يتًنٚؿط منـ ؽنر افُقاـن ،ٛـنام إٔنف فنٔس يف افْهنقص حكن
افنٓ ٛؾٔام يتًٚؿط مـ افُقاـ ٛفر ؿ افنٔٚضغ.
أم ٚافْٔٚزك افتنل ذـردن ٚافًنٚئؾ ؾٓنل ظْند ظِنامء ا ٌراؾٔن ٚر نقم إذا شنَى ٝإػ
شىح إرض ٓ حتسإل وٓ تحقل إػ رمٚد ،ؾًِٕٔ ٝق ًظن ٚمنـ افننٓ ،ٛبنؾ ٕنقع منـ
افر قم مَٚبؾ فِنٓ ،ٛؾًذ افًٚئؾ أن يترٌ ٝيف مًِقم ٚف ،وأن يتٌك يف صنٗون ديْنف
ودٕٔٚه ،ورحؿ اهلل امر ًأ ظرف ؿدره ،ووؿػ ؾٔام يًتنُؾ ظْد حدود مًتقاه.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)610 – 611/2
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ًازفٞةٗ تةٗ ٘عة هلض٘فةٗ رتض٘فةعّةطزٙقةسضقبةصرية هل٘ كب:ة

أيو :ٚؾؼد اضؾعـا ظذ ما كؼتف جريدة ادديـية يف ظيددها ()5452
 -282وشاًِ ٝ
يف (1452/4هي) بلكف شقؽقن خسقا ـيع فؾؼؿير ييقم افسي ت افؼيادم ،وأكيف ي يدأ ميـ
افساظة افثامـة وافـصػ ً
فقال ،ويـتفل اخلسقا اجلزئل يقم األحد بعد مـتصػ افؾقيؾ بيي
( )38دؿقؼيية ،وخيييرج افؼؿيير مييـ ص ي ف طييالم األرض افسيياظة افقاحييدة و( )37دؿقؼيية
احا .وؿد وؿع ذفؽ ظذ ما ذـر.
ص ً
ؾلجابت بيام ييع :ؿند يًنرف وؿن ٝخًنقف افَّنر وـًنقف افننّس ظنـ ضرينؼ
حًٚب شر افُقاـ ،ٛويًرف بف ـذفؽ ـقن ذفؽ ـِ ًٔ ٚأو زئ ًٔ ،ٚوٓ ؽراب ٜيف ذفنؽ:
ٕٕف فٔس مـ إمقر افٌٌٔٔن ٜبٚفًْنٌ ٜفُنؾ أحند ،بنؾ ؽٌٔنل بٚفًْنٌ ٜدنـ ٓ يًنرف ظِنؿ
حًٚب شر افُقاـ ،ٛوفٔس بٌٌٔل بٚفًٌْ ٜدـ يًنرف ذفنؽ افًنٚم فُقٕنف يًنتىٔع أن
يًرف بًٌ ٛظٚدي ودق دذا افًِؿ ،وٓ يْٚيف ذفؽ ـقن افًُقف أو ا ًقف آين ٜمنـ
آيٚت اهلل ًٚػ افتل خيقف هب ٚظٌٚده فر ًقا إػ رهبؿ ويًتَّٔقا ظذ ضٚظتف.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة ةاااااااااااااا٘دة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)611 – 615/2
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سلٍةربطة ملطزةبقهقغطة دتٜ٘ةٗ ملِدفضة دت٘:ٜة
 -281وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ظـ حؽؿ ربط ادطر بافضغط اجلقي وادـخػض اجلقي؟
ؾلجاب بؼقفف:
ًِٔؼ ادىر بٚفوٌط ا نقي وادنْخٍض ا نقي  -ودنق وإن ـنٚن ؿند يُنقن شنٌ ًٌٚ
حََٔ ًٔ – ٚوفُـ ٓ يٌٌْل ؾتح دذا افٌٚب فِْٚس ،بؾ يَٚل :دذا مـ رمحن ٜاهلل ..دنذا منـ
ؾوننِف وًّٕتننف ،ؿننٚل اهلل ًننٚػ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ [افْننننننننقر ،]51:وؿننننننننٚل  :Qﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ

[افننننننننننننننروم]58:

ؾتًِٔؼ ادىر بٚدْخٍوٚت ا قي ٜمـ إمقر ا ٚدِٔ ٜافتل كنف اإلًٕنٚن ظنـ ًَِنف
بربف.
وفًِٔؿ أن افًًٌَْْ ٜؿ إػ ثالث ٜأؿًٚم:
افؼسؿ األوم ًٌٜٕ :إجيٚد ،ودذه ذك أصٌر.
افؼسؿ افثاين ًٌٜٕ :شٌ ،ٛودذه ذك أـز.
افؼسؿ افثافث ًٌٜٕ :وؿ ،ٝودذه ٚئزة .واهلل أظِؿ .

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)291/1
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فتاوى الطرية

سلٍة هتغقؤَةبا دةأٗةَ٘ٙةأٗةعٔز:ة
 -281شاؾ شامح ٜافنٔخ حمّد بـ إبرادٔؿ آل افنٔخ

:

هؾ جيقز فذكسان أن يصيدحل أو يتشياءم يف ظيدد أو ييقم أو صيفر أو كحيق ذفيؽ إػ
آخره؟
ؾلجاب بؼقفف :دذا ٓ جيقز ،بؾ دق منـ ظنٚدات أدنؾ ا ٚدِٔن ٜافؼنـٔ ٜافتنل نٚء
اإلشالم بٍْٔٓ ٚوإبىٚهل ،ٚوؿد سح ٝإدف ٜبتحنريؿ ذفنؽ ،وإٔنف منـ افؼنك ،وإٔنف ٓ
ٖثر فف يف ٍِٕ ٛع أو دؾع ضر ،إذ ٓ مًىل وٓ مٕٚع وٓ ٕٚؾع وٓ ونٚر إٓ اهلل

،

ؿننننٚل اهلل ًننننٚػ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ [يقٕس ]201:أي.ٜ
ويف حدي ٞابـ ظٌٚس

أن افٌْل ^ ؿٚل« :فق ا تًّ ٝإم ٜظذ أن يًٍْقك

بقننء مل يًٍْننقك إٓ بقننء ؿنند ـتٌننف اهلل فننؽ ،وإن ا تًّننقا ظننذ أن ييننوك بقننء مل
ييننوك إٓ بقننء ؿنند ـتٌننف اهلل ظِٔننؽ .رؾًنن ٝإؿننالم و ٍنن ٝافهننحػش .وظننـ أ
دريننرة أن افٌْننل ^ ؿننٚل ٓ« :ظنندوى وٓ ضننرة ،وٓ دٚمنن ٜوٓ صننٍر"رواه افٌخننٚري
( )2افىرة دل افتنٚؤم بٚدرئل وادًّقع.
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ومًِؿ .ويف رواي« :ٜوٓ ٕقء وٓ ؽقل"رواه مًِؿ.
ؾٍْك افنٚرع ^ افىرة ومنُ ٚذـنر يف احلندي ،ٞوأخنز إٔنف ٓ و نقد فنف وٓ نٖثر،
وإٕام يَع يف افَِ ٛقمهٚت وخٔٓٚت ؾٚشدة.
وؿقفننف( :وٓ صننٍر) ٍٕننل دنن ٚـننٚن ظِٔننف أدننؾ ا ٚدِٔنن ٜمننـ افتنننٚؤم بنننٓر صننٍر،
ويَقفقن :دق صٓر افدوادل ،ؾٍْك ذفؽ ^ وأبىِف ،وأخز أن صنٓر صنٍر ـٌنره منـ
افنٓقر ٓ ٖثر فف يف ٍِٕ ٛع وٓ دؾع ضر.
وـذفؽ إيٚم وافِٔٚص وافًنٚظٚت ٓ ؾنرإل بْٔٓن ،ٚوـنٚن أدنؾ ا ٚدِٔن ٜيتننٚءمقن
بٔقم إربًنٚء ،ويتننٚءمقن بننٓر صنقال يف افُْنٚح ؾٔنف خٚصن ،ٜوـٕٚن ٝظٚئننٜ
َقل « :زو ْل رشقل اهلل ^ يف صٓر صقال ،ؾّـ ـٚن ظْده أحيك مْلش.
ودذا ـتنٚؤم افراؾو ٜبٚشؿ افًؼنة وـنرادتٓؿ فنف :فٌٌونٓؿ وظنداو ؿ فًِؼنة
ادٌؼيـ ب ْٜ ٚمـ أصحٚب رشقل اهلل ،ودذا مـ ِٓٓؿ وشنخٚؾ ٜظَنقهلؿ .وافُنالم
ظذ دذه ادًٖف ٜاشتقؾٚه صٔخ اإلشالم يف ادْٓٚج يف افرد ظذ افراؾيض.
وـذفؽ أدؾ افتْ نٔؿ يًَنّقن إوؿنٚت إػ شنٚظٕ ٜحنس وصنٗم ،وشنٚظ ٜشنًد
وخر ،وٓ خيٍك حُؿ افتْ ٔؿ وحتريّف ،وإٔف مـ أؿًٚم افًحر .وافُالم ظِٔف مًتقىف
يف مقوًف .وـؾ دذه إمقر مـ افًٚدات ا ٚدِٔ ٜافتل ٚء افؼع بٍْٔٓ ٚوإبىٚهل.ٚ
ؿٚل ابـ افَٔؿ

 :افتىر دق افتنٚؤم بّرئل أو مًّقع ،ؾن٘ذا اشنتًِّٓ ٚاإلًٕنٚن

ؾر ع هب ٚمـ شٍر ،وامتْع هب ٚظام ظزم ظِٔف :ؾَد ؿرع بٚب افؼك بؾ و ف ،وبنرئ منـ
افتقـؾ ظذ اهلل شٌحٕٚف ،وؾتح ظذ ًٍٕف بٚب ا قف وافتًِؼ بٌر اهلل ،وافتىر ن ٚينراه
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أو يًننًّف ،وذفنننؽ ؿنننٚضع ظنننـ مَنننٚم :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮘ ﮙ
ﮚﮛ [دقد ]211:و ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ [دقد.]88:
ؾٔهر ؿٌِف متًِ ًَ ٚبٌر اهلل ظٌٚدة و ً
قـال ،ؾًٍٔد ظِٔف ؿٌِنف وإيامٕنف وحٚفنف ،ويٌَنك
دد ًؾ ٚفًٓٚم افىرة ،ويًٚإل إفٔف مـ ـؾ أوب ،وئَض فف افنٔىٚن مـ يًٍد ظِٔنف ديْنف
ودٕٔننٚه ،وـننؿ دِننؽ بًننٌ ٛذفننؽ وخنن افنندٕٔ ٚوأخننرة ،ؾٕٚدفنن ٜظننذ حتننريؿ افتىننر
وافتنٚؤم مًروؾ ٜمق قدة يف مي ،ٚ ٚؾُِْتٍل بام َدم .

سلٍة هتطريةبِبقحة هلالبةٗمبغقٓ ٝةطق٢زة هبَ٘:ة
 -285وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان افٍقزان:
يعتؼد بعض افـاس ظـدكا إذا شؿعقا ك ياح ـؾيال -أظيزـؿ اهلل ،-أو صياهدوا ضيائر
اف قم دؾؼ ؾقحل مؽان ،أو يطؾؼ صقتًا أن ذفؽ يعـيل وؾياة أحيد ميـ أهيؾ ذفيؽ ادؽيان،
ؾفؾ هذا صحق؟؟ وهؾ مثؾ هذا االظتؼاد يمثر ظذ ظؼقدة ادسؾؿ؟
ؾلجاب بؼقفف:
دذا مـ افتىر وافتنٚؤم افذي يْٓك اهلل

ظْف ،ودق منـ ؾًنؾ افٍُنرة :ـنام ىنر

ؿقم ؾرظقن بّقشك ومـ مًف ،وـام ىنر ؿنقم صنٚفح ظِٔنف افهنالة وافًنالم بنف ومنـ
مًف ،وـام ىر ادؼـقن بّحّد ^.
وافٌْل ^ بغ أن افىرة ذك :ؿٚل ظِٔف افهالة وافًالم« :افىنرة ذك ،افىنرة
ذك ،افىرة ذكش ،ؾ٘ذا اظتَد اإلًٕٚن أن دذا افىٚئر يدل ظذ حندوث ذ ؾن٘ن دنذا
( )2ؾتٚوى ورشٚئؾ شامح ٜافنٔخ حمّد بـ إبرادٔؿ آل افنٔخ (.)268 – 266/2
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دق افىرة ادذمقم ٜافتل ٚء افْٓل ظْٓ ،ٚؾ٘ن دذه ادخِقؿنٚت خَِٓن ٚاهلل
ومهٚفح ،وفٔس ظْددٍٕ ٚع وٓ ض ،إٕام دذا بتدبر اهلل

حلُنؿ

و َديره.

وافقا نن ٛظننذ ادًننِؿ إذا و نند صننٔ ًا ٚمننـ ذفننؽ أن يدؾًننف بننٚإليامن وافَٔننغ ،وأن
يَقل( :افِٓؿ ٓ خر إٓ خرك ،وٓ ضر إٓ ضرك ،وٓ إفف ؽرك) ،ويَنقل( :افِٓنؿ ٓ
يٖو بٚحلًْٚت إٓ إٔ ٝوٓ يدؾع افًٔاٚت إٓ إٔ ٝوٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بؽ).
وافٍننرإل بننغ افىننرة وافٍننٖل :أن افىننرة ٖمٔننؾ فِؼنن ،وافتٍننٚؤل ٖمٔننؾ فِخننر،
وافتٍٚؤل رء ضٔ ،ٛوافٌْل ^ ـٚن يً ٌف افٍٖل ،وافٍٖل أمؾ فِخنر ،خنالف افىنرة
ؾ٘  ٚأمؾ فِؼ وشقء افيـ بٚهلل

 ،أم ٚافٍٖل مـ حًـ افيـ بٚهلل

 ،وـٚن افٌْنل ^

يً ٌف افٍٖل .

دردٞةس ٙح:ة«فزةًّة جملذَٗةفز رنةًّة ألص ش:ة
 -281وشاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
أرجق تؾطػ شامحتؽؿ بنؾادش بؿدى صحة أو ضعػ احلديث ادروي ظيـ رشيقم
اهلل ^« :ؾر مـ ادجذوم ؾرارك مـ األشدش.
ؾلجابت بام يع :دذا احلدي ٞزء مـ حدي ٞأ دريرة

ؿٚل :ؿٚل رشقل اهلل

^ ٓ« :ظدوى وٓ ضرة ،وٓ دٚم ٜوٓ صٍر ،وؾر منـ اد نذوم ـنام ٍنر منـ إشندش
أخرج احلدي ٞافٌخنٚري بًنْده يف ـتٚبنف «افهنحٔح"يف ـتنٚب افىن( ٛبنٚب ا نذام)،
ورواه ابـ حٌٚن بزيٚدة (وٓ ٕقء).
( )2ادْتَك مـ ؾتٚوى ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان بـ ظٌد اهلل افٍقزان (.)18 - 11/2
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وـذفؽ أخر ف أبق ًٕٔؿ يف افى ٛيف حدي ٞإظرج ظنـ أ درينرة

بٍِنظ:

«ا َقا اد ذوم ـام يتَنك إشندش ،وأخر نف ابنـ خزيّن ٜيف ـتنٚب افتقـنؾ ظنـ ظٚئننٜ
بٍِظ ٓ« :ظدوى ،وإذا رأي ٝاد ذوم ؾٍر مْف ـام ٍر مـ إشدش.
وأخننرج مًْننٚه مًننِؿ يف افهننحٔح يف آخننر أبننقاب افىنن ٛمننـ حنندي ٞظّننرو بننـ
افؼيد ظـ أبٔف ؿٚل« :ـٚن يف وؾد ثَٔػ ر نؾ ونذوم :ؾٖرشنؾ إفٔنف افٌْنل ^ :إٕن ٚؿند
بٚيًْٚك ؾٚر عش.
وأحًـ م ٚؿٔؾ ؾٔف ؿقل افٌَٔٓل ،و ًٌف ابـ افهالح وابـ افَٔؿ وابـ ر ن ٛوابنـ
مٍِح وؽردؿ أن ؿقفف ٓ( :ظدوى) ظذ افق ف افذي يًتَده أدؾ ا ٚدِٔن ٜمنـ إونٚؾٜ
افًٍؾ إػ ؽر اهلل ًٚػ ،وأن دنذه إمنقر ًندي بىًٌٓن ،ٚوإٓ ؾَند جيًنؾ اهلل بّننٔاتف
وٚفى ٜافهحٔح مـ بنف رء منـ إمنراض شنٌ ًٌ ٚحلندوث ذفنؽ :وهلنذا ؿنٚل« :ؾنر منـ
اد ذوم ـام ٍر مـ إشدش ،وؿٚل ٓ« :يقرد ننرض ظنذ مهنحش ،وؿنٚل يف افىنٚظقن:
«مـ شّع بف يف أرض ؾال يَدم ظِٔفش ،وـؾ ذفؽ بتَدير اهلل ًٚػ.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)611 – 616/2
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كٚفٚاااٞة دتٌا ا ةبااانيةسا ا ٙحة:ة«الةعا ا ٗ٠ةٗالةطاااري ة ...ٝش ٗسا ا ٙح:ة«فااازةًا ا ةّة
جملذَٗ...ش:ة
 -286وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ظـ ؿقم افـ ل ^« :ال ظدوى وال ضرة ،وال هامة وال صػر"متػؼ ظؾقف .وميا كيقع
افـػل يف احلديث؟ وـقػ كجؿع بقـف وبغ حديث« :ؾر مـ ادجذوم ؾرارك مـ األشدش؟
ؾلجاب بؼقفف:
(افًدوى) إتَٚل ادرض مـ ادريض إػ افهحٔح ،وـام يُقن يف إمراض احلًٜٔ
يُقن يف إ مراض ادًْقي ٜا َِٔ ،ٜوهلذا أخز افٌْل ظِٔف افهنالة وافًنالم أن ِنٔس
افًقء ـْٚؾخ افُنر :إمن ٚأن حينرإل ثٔٚبنؽ ،وإمن ٚأن جتند مْنف رائحن ٜـرهين ،ٜؾَقفنف ^:
(ظدوى) ينّؾ افًدوى احلًٔ ٜوادًْقي.ٜ
و(افىرة) دل افتنٚؤم بّرئل ،أو مًّقع ،أو مًِقم.
و(اهلٚم )ٜؾنت بتًٍريـ:
إول :داء يهٔ ٛادريض ،ويْتَؾ إػ ؽره ،وظذ دذا افتًٍر يُقن ظىٍٓن ٚظنذ
افًدوى مـ بٚب ظىػ ا ٚص ظذ افًٚم.
افرٚين :ضر مًروف زظؿ افًرب إٔف إذا ؿتؾ افَتٔؾ ،ؾ٘ن دذه اهلٚمن ٜنٖو إػ أدِنف،
و ًْؼ ظذ رؤوشٓؿ حتك يٖخذوا برٖره ،وربام اظتَد بًوٓؿ أ  ٚروحف ُنقن بهنقرة
اهلٚم ،ٜودل ٕقع مـ افىٔقر نٌف افٌقمن ٜأو دنل افٌقمن ،ٜنٗذي أدنؾ افَتٔنؾ بٚفكناخ
حتك يٖخذوا برٖره ،ودؿ يتنٚءمقن هب ،ٚؾ٘ذا وؿً ٝظذ بٔ ٝأحددؿ وًَٕ ٝؿٚفقا :إ ٚ
ًْؼ بف فّٔقت ،ويًتَدون ؿرب أ ِف ،ودذا بٚضؾ.
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و(صٍر) ؾن بتٍٚشر:
إول :إٔف صٓر صٍر ادًروف ،وافًرب يتنٚءمقن بف.
افرٚين :إٔف داء يف افٌىـ يهٔ ٛافًٌر ،ويْتَؾ مـ بًر إػ آخر ،ؾُٔنقن ظىٍنف ظنذ
افًدوى مـ بٚب ظىػ ا ٚص ظذ افًٚم.
افرٚف :ٞصٍر صٓر صٍر ،وادراد بف افْزء افذي يوؾ بف افذيـ ـٍنروا ،ؾٔنٗخرون
حتريؿ صٓر ادحرم إػ صٍر حيِقٕف ظً ٚم ،ٚوحيرمقٕف ظً ٚم .ٚوأر حٓ ٚأن ادراد صٓر صنٍر
حٔ ٞـٕٚقا يتنٚءمقن بف يف ا ٚدِٔ ،ٜوإزمْ ٓ ٜدخؾ هل ٚيف افتنٖثر ويف َندير اهلل ،Q
ؾٓق ـٌره مـ إزمْ ٜيَدر ؾٔف ا ر وافؼ.
وبًض افْٚس إذا إتٓك مـ ظّؾ مًغ يف افٔقم ا ٚمس وافًؼيـ ً
مرال منـ صنٓر
صٍر أرخ ذفؽ وؿٚل :إتٓك يف ا ٚمس وافًؼيـ مـ صٓر صٍر ا ر ..ؾٓذا مـ بٚب
مداواة افٌدظ ٜبٚفٌدظ ،ٜوا ٓؾ بٓ ٚؾ ،ؾٓق فٔس صٓر خر وٓ ذ .وهلذا إُٔر بًنض
خنرا إن صنٚء اهلل) ؾنال يَنٚل :خنر وٓ ذ
افًِػ ظذ مـ إذا شّع افٌقمًْ ٜؼ ؿٚلً ( :
بؾ دل ًْؼ ـٌَٔ ٜافىٔقر.
ؾٓذه إربً ٜافتل ٍٕٚد ٚافرشقل ^ ندل ظنذ و نقب افتقـنؾ ظنذ اهلل ،وصندإل
افًزيّ ،ٜوأٓ يوًػ ادًِؿ أمٚم دذه إمقر.
وإذا أفَك ادًِؿ بٚفف هلذه إمقر ؾال خيِق مـ حٚفغ:
األوػ :إم ٚأن يًت ٔ ٛهل ٚبٖن يَدم أو حي ؿ ،ؾُٔقن حْٔاذ ؿد ظِنؼ أؾًٚفنف بنام ٓ
حََٔ ٜفف.
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افثاكقة :أن ٓ يًت ٔ ٛهل ٚبٖن يَدم وٓ يٌٚص ،فُـ يٌَنك يف ًٍٕنف ٕنقع منـ اهلنؿ أو
افٌؿ ،ودذا و إن ـٚن أدقن مـ إول ،فُـ جي ٛأن ٓ يًنت ٔ ٛفنداظل دنذه إمنقر
مىِ ًَنن ،ٚوأن يُننقن مًتّنندً ا ظننذ اهلل  .Qوبًننض افْننٚس ؿنند يٍننتح ادهننحػ فىِننٛ
افتٍٚؤل ،ؾ٘ذا ٕير إػ ذـر افْٚر ؿٚل :دذا ؾٖل ؽر مجٔؾ ،وإذا ٕير إػ ذـر ا ْ ٜؿٚل :دذا
ؾٖل ضٔ ،ٛودذا يف احلََٔ ٜمرؾ ظّؾ أدؾ ا ٚدِٔ ٜافذيـ يًتًَّقن بٕٚزٓم.
وافٍْننل يف دننذه إمننقر إربًنن ٜفننٔس ٍٕ ًٔنن ٚفِق ننقد ٕ :نن ٚمق ننقدة ،وفُْننف ٍٕننل
فِتٖثر ،ؾٚدٗثر دق اهلل ،ؾام ـٚن مْٓ ٚشٌ ًٌ ٚمًِق ًم ٚؾٓق شٌ ٛصحٔح ،وم ٚـٚن مْٓ ٚشنٌ ًٌٚ
مقدق ًم ٚؾٓنق شنٌ ٛبٚضنؾ ،ويُنقن ٍٕ ًٔن ٚفتنٖثره بًٍْنف وفًنٌٌٔتف ،ؾٚفًندوى مق نقدة،
ويدل فق قددن ٚؿقفنف ^ ٓ« :ينقرد ننرض ظنذ مهنح"أي ٓ :ينقرد صنٚح ٛاإلبنؾ
ادريو ٜظذ صٚح ٛاإلبؾ افهحٔح ،ٜفاال ْتَؾ افًدوى.
وؿقفف ^« :ؾر مـ اد ذوم ؾرارك مـ إشدش ا ذام :مرض خٌٔ ٞمًد بننظ،ٜ
ويتِػ صٚحٌف ،حتك ؿٔؾ :إٕنف افىنٚظقن ،ؾنٕٚمر بنٚفٍرار فُنل ٓ َنع افًندوى ،وؾٔنف
أمرا حتّ ًٔ ٚبحُٔ ٞقن ظِن ٜؾٚظِن ،ٜوفُنـ
إثٌٚت افًدوى فتٖثرد ،ٚفُـ ٖثرد ٚفٔس ً
أمر افٌْل ^ بنٚفٍرار منـ اد نذوم ،وأن ٓ ينقرد ننرض ظنذ مهنح ،منـ بنٚب جتْنٛ
إشٌٚب ٓ ،مـ بٚب ٖثر إشٌٚب بًٍْٓ .ٚؿنٚل اهلل ًنٚػ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ
[افٌَنرة ،]291:وٓ يَٚل :إن افرشقل ^ يُْر ٖثر افًدوىٕ :ن دذا أمنر يٌىِنف افقاؿنع
وإحٚدي ٞإخرى.
ؾنن ؿقؾ :إن افرشقل ^ دن ٚؿنٚل ٓ« :ظندوى .ؿنٚل ر نؾ :ين ٚرشنقل اهلل! أرأينٝ
اإلبؾ ُقن يف افرمٚل مرؾ افيٌٚء ؾٔدخِٓ ٚا ّؾ إ رب ؾت رب؟! ؾَٚل افٌْنل ^:
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ؾّـ أظدى إولش؟
ؾاجلقاب :أن افٌْل ^ أصٚر بَقفف« :ؾّـ أظندى إولش إػ أن ادنرض إتَنؾ منـ
ادريو ٜإػ دذه افهحٔحٚت بتدبر اهلل  ،Qؾٚدرض ٕزل ظنذ إول بندون ظندوى بنؾ
ٕزل مـ ظْد اهلل  ،Qوافقء ؿد يُقن فف شٌ ٛمًِقم ،وؿد ٓ يُقن فف شنٌ ٛمًِنقم،
و ننرب إول فنٔس مًِق ًمنن ٚإٓ إٔننف بتَنندير اهلل ًننٚػ ،و ننرب افننذي بًننده فننف شننٌٛ
مًِقم ،وفق صٚء اهلل ًٚػ م ٚرب ،وهلذا أحٔ ًٕٚٚهنٚب اإلبنؾ بن ٚرب ثنؿ ير ٍنع وٓ
متقت ،وـذفؽ افىٚظقن وافُقفرا أمراض مًدين ٜؿند ندخؾ افٌٔن ٝؾتهنٔ ٛافنًٌض
ؾّٔق قن ،ويًِؿ آخرون وٓ يهنٚبقن ،ؾٚإلًٕنٚن يًتّند ظنذ اهلل ويتقـنؾ ظِٔنف ،وؿند
ٚء أن افٌْل ^ ؿدم ظِٔف ر ؾ وذوم ؾٖخنذه بٔنده وؿنٚل فنف( :ـنؾ) أي :منـ افىًنٚم
افذي ـنٚن يٖـنؾ مْنف افرشنقل ^ فَنقة قـِنف ^ ،ؾٓنذا افتقـنؾ مَنٚوم هلنذا افًنٌٛ
ادًدي.
ودذا ا ّع افذي ذـرٕ ٚأحًـ م ٚؿٔؾ يف ا ّع بنغ إحٚدين ،ٞوادظنك بًونٓؿ
افًْخ ،ودذه افدظقى ؽر صنحٔحٕ :ٜن منـ ذط افًْنخ ًنذر ا ّنع ،وإذا أمُنـ
ا ّع و ٕ :ٛن ؾٔف إظنامل افندفِٔغ ،ويف افًْنخ إبىنٚل أحندمه :ٚوإظامهلنام أوػ منـ
إبىٚل أحدمه ْٕٕٚ :ٚاظتزٕٚمه ٚو ًِْٚمه ٚح  .ٜواهلل ادقؾؼ .

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)221 – 221/1
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هت٘فٚقةبنية ٘هٕ:ة«الةع ٗ٠ةٗالةطري ...ٝش ٗ ٘هٕ:ة«فزةًّة جملذَٗ ...ش:ة
أيو:ٚ
 -281وشاؾ ً
ـقػ كقؾؼ بغ ؿقفف ^« :ال ظيدوى وال ضيرة ،وال هامية وال صيػرش ،وبيغ ؿقفيف
^« :ؾر مـ ادجذوم ؾرارك مـ األشدش؟
ؾلجاب بؼقفف:
ٕقؾؼ بْٔٓام :بٖن افٍْل يف ؿقفف ٓ« :ظدوى وٓ ضرةش ٍٕل د ٚيًتَده أدنؾ ا ٚدِٔنٜ
أن افًدوى مٗثرة بًٍْٓ ٚدون َندير اهلل  ،Qوأمن ٚإمنر بنٚفٍرار منـ إشند ؾٓنق أمنر
بٚفٍرار ن ٚخينك ذهٕ :ن ا ذام ًٖٕ-ل اهلل افًٚؾٔن -ٜمنـ إمنراض ادًدين ٜافننيًٜ
افًدوى ،ؾٕٚمر بٚفٍرار مْف أمنر بٕٚشنٌٚب افقاؿٔن ،ٜـنام َٕنقل ً
منرال :ا نؼ افْنٚر بٚفًٌند
ظْٓ ،ٚمع أن ؿربؽ مـ افْٚر وبًدك ظْٓ ٚـِنف بَونٚء اهلل وؿندره ،ؾُٔنقن افٍْنل ُمْْهن ًٌٚ
ظذ م ٚـٚن مًٓق ًدا أو مًتَدً ا ظْددؿ يف ا ٚدِٔ ٜمـ أن افًدوى مٗثرة بًٍْٓ. ٚ

( )2فَٚء افٌٚب ادٍتقح (.)281 – 281/2
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عتلقدةفقص ةبضببة رت٘فةًّة هاني:ة
أيو:ٚ
 -288وشاؾ ً
ظام يػعؾف بعض افـاس ظـدما يرى مـ يـظر إفقف وهق يلـؾ يرمل ؿطعة ظذ األرض
خق ًؾا مـ افعغ ،ؾام حؽؿ هذا افعؿؾ؟
ؾلجاب بؼقفف:
دذا اظتَٚد ؾٚشد ،ووٚفػ فَقل افٌْل ^« :إذا شَى ٝفَّ ٜأحدـؿ ؾِّٔط م ٚهبٚ
مـ إذى وفٖٔـِٓٚش .

سلٍة هتغقؤَةًّة هضلّ:ة
أيو:ٚ
 -289وشاؾ ً
ظـ صخص شؽـ يف دار ،ؾلصابتف األمراض ،وـثر مـ ادصائال :مما جعؾف يتشاءم
هق وأهؾف مـ هذه افدار :ؾفؾ جيقز فف ترـفا هلذا افس ال؟
ؾلجاب بؼقفف:
ربام يُقن بًض ادْٚزل ،أو بًض ادرـقبٚت ،أو بًض افزو نٚت منناقم ،ٚجيًنؾ
ضرا ،أو ؾقات مًٍْ ،ٜأو ٕحق ذفؽ :وظذ دذا ؾال بٖس
اهلل بحُّتف مع مهٚحٌتف إمٚ
ً
بٌٔع دذا افٌٔ ،ٝوإٓتَٚل إػ بٔ ٝؽره :وفًؾ اهلل أن جيًؾ ا ر ؾنٔام يْتَنؾ إفٔنف :وؿند
ورد ظننـ افٌْننل ^ إٔننف ؿننٚل« :افنننٗم يف ثننالث :افنندار ،وادننرأة ،وافٍننرسش ،ؾننًٌض
ادرـقبٚت يُقن ؾٔٓ ٚصٗم ،وبًض افزو ٚت يُقن ؾٔٓـ صٗم ،وبًض افٌٔقت يُقن
( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)210/1
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ؾٔٓ ٚصٗم ،ؾ٘ذا رأى اإلًٕٚن ذفؽ ؾًِِٔؿ إٔنف بتَندير اهلل  ،Qوأن اهلل
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بحُّتنف ؿندر

ذفؽ فْٔتَؾ اإلًٕٚن إػ حمؾ آخر .واهلل أظِؿ .

سلٍةكتقبٞةٗر ٞةتطزدة هط٘ٚرةعّة ملش رع:ة
أيو:ٚ
 -290وشاؾ ً
ظام يػعؾف بعض أهؾ ادزارع مـ ذهاهبؿ إػ رجؾ فقؽتيال هليؿ ورؿية تطيرد افطقيقر،
و ؿل مزارظفؿ؟
ؾلجاب بؼقفف:
دذا افًّؾ فٔس ب ٚئز ذ ًظن :ٚوذفنؽ ٕٕنف ٓ يُّنـ أن ُنقن دنذه افقرؿن ٜىنرد
افىٔقر ظـ ادزارع :ؾ٘ن دذا فٔس مًِق ًم ٚبٚحلس ،وٓ مًِق ًم ٚبٚفؼع :وـؾ شٌ ٛفٔس
مًِق ًم ٚبٚحلس وٓ بٚفؼع :ؾن٘ن اختنٚذه حمنرم :ؾنال جينقز أن يًِّنقا دنذا افًّنؾ :وإٕنام
ظِٔٓؿ أن يُٚؾحقا دذه افىٔقر افتل نَْص حمٚصنِٔٓؿ بٚفقشنٚئؾ ادًتنٚدة افتنل يًرؾٓنٚ
افْٚس ،دون دذه إمقر افتل ٓ يًِؿ هل ٚشٌ ٛحز وٓ ذظل .

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)111/1
( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)118 - 111/1
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فتاوى الشزك األكرب واألصغز

أُ٘ عة هغزن:ة
 -292شاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ظـ أكقاع افؼك؟
ؾلجاب بؼقفف:
شٌؼ يف ؽر دذا ادقوع أن افتقحٔد يتونّـ إثًٌ ٚن ٚوٍٕ ًٔن ،ٚوأن آؿتهنٚر ؾٔنف ظنذ
افٍْل ًىٔؾ ،وآؿتهٚر ؾٔف ظذ اإلثٌٚت ٓ يّْع ادنٚرـ ،ٜؾِٓذا ٓ بد يف افتقحٔد مـ
افٍْل واإلثٌٚت ،ؾّـ مل يرٌ ٝحؼ اهلل  Qظذ دذا افق ف ؾَد أذك.
وافؼك ٕقظٚن :ذك أـز ورج ظـ ادِ ،ٜوذك دون ذفؽ.
افـقع األوم :افؼك إـز ودق :ـؾ ذك أضَِنف افننٚرع ،ودنق يتونّـ خنروج
اإلًٕٚن ظـ ديْف .مرؾ أن يكف صٔ ًا ٚمـ إٔقاع افًٌٚدة هلل  Qفٌر اهلل،ـٖن يهع فٌنر
اهلل ،أو يهقم فٌر اهلل ،أو يذبح فٌر اهلل ،وـذفؽ مـ افؼنك إـنز أن يندظق ؽنر اهلل
 :Qمرؾ أن يدظق صٚح ٛؿز ،أو يدظق ؽٚئ ًٌ ٚفٌٔٔرف منـ أمنر ٓ يَندر ظِٔنف إٓ اهلل .Q
وإٔقاع افؼك مًِقم ٜؾٔام ـتٌف أدؾ افًِؿ.
افـقع افثاين :افؼنك إصنٌر ودنق :ـنؾ ظّنؾ ؿنقص أو ؾًنع ،أضِنؼ ظِٔنف افؼنع
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وصػ افؼك ،وفُْف ٓ خيرج مـ ادِ .ٜمرؾ احلِػ بٌر اهلل :ؾ٘ن افٌْل ^ ؿنٚل« :منـ
حِػ بٌر اهلل ؾَد ـٍر أو أذكش ،ؾٚحلٚفػ بٌنر اهلل افنذي ٓ يًتَند أن فٌنر اهلل ًنٚػ
مـ افًيّ ٜم ٚيامثؾ ظيّ ٜاهلل ؾٓق مؼنك ذـًن ٚأصنٌر ،شنقاء ـنٚن دنذا ادحِنقف بنف
مًيام مـ افٌؼ أم ؽر مًيؿ ،ؾال جيقز احلِػ بٚفٌْل ^ ،وٓ برئٔس ،وٓ وزينر ،وٓ
ً
جيننقز احلِننػ بٚفًٌُنن ،ٜوٓ ب زيننؾ ،ومُٔٚئٔننؾٕ :ن دننذا ذك ،فُْننف ذك أصننٌر ٓ
خيرج مـ ادِ.ٜ
ومـ أكقاع افؼك األصغر :افريٚء مرؾ أن يَقم اإلًٕٚن يهنع هلل  ،Qوفُْنف ينزيـ
صال فٕٕ :ف يًِؿ أن أحدً ا مـ افْٚس يْير إفٔف ،ؾٔزيـ صال ف مـ أ نؾ منراءاة افْنٚس،
ؾٓذا مؼك ذـً ٚأصٌرٕٕ :ف ؾًؾ افًٌنٚدة هلل ،فُنـ أدخنؾ ظِٔٓن ٚدنذا افتنزيغ منراءاة
فِخِؼ ،وـذفؽ فنق إٍٔنؼ مٚفنف يف رء يتَنرب بنف إػ اهلل ،فُْنف أراد أن يّدحنف افْنٚس
بذفؽ ؾٕ٘ف مؼك ذـًن ٚأصنٌر .وإٔنقاع افؼنك إصنٌر ـرنرة مًِقمن ٜيف ـتن ٛأدنؾ
افًِؿ .

أُ٘ عة هغزنة هل٘هٞٚةٗ هفاو:ٞٚة

 -291وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان افٍقزان:

ما أكقاع افؼك افؼقفقة وافػعؾقة؟
ؾلجاب بؼقفف:
افؼك :دق سف رء مـ إٔقاع افًٌٚدة فٌر اهلل

ـٚفذبح فٌر اهلل وافْنذر فٌنر

اهلل وافدظٚء فٌر اهلل وآشتٌٚث ٜبٌر اهلل ،ـام يًٍؾ ظٌٚد افٌَقر افٔقم ظْد إضح ٜمـ
( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)101 – 101/1
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مْننٚداة إمننقات ،وضِنن ٛؿوننٚء احل ٚننٚت ،و ٍننري ٟافُربننٚت مننـ ادننق ك ،وافىننقاف
بٖضحتٓؿ ،وذبح افَرابغ ظْددَ ٚر ًب ٚإفٔٓؿ ،وافْذور هلنؿ ومن ٚأصنٌف ذفنؽ .دنذا دنق
افؼك إـزٕٕ :ف سف فًٌِٚدة فٌر اهلل

 ،واهلل نؾ وظنال يَنقل :ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ

ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ [افُٓػ ،]220:ويَقل :ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ [افًْننٚء ،]16:ويَننقل ننؾ وظننال :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ [افٌْٔننن ،]1:ٜوأينننٚت يف دنننذا
ادقوقع ـررة.
وافؼك أكقاع:
افـقع األوم :افؼك إـز افذي خيرج مـ ادِ ،ٜودق افذي ذـرٕ ٚأن يكنف صنٔ ًاٚ
مـ إٔقاع افًٌٚدة فٌنر اهلل ـنٖن ينذبح فٌنر اهلل ،أو يْنذر فٌنر اهلل ،أو يندظق ؽنر اهلل ،أو
يًتٌٔ ٞبٌر اهلل ،ؾٓذا ذك أـز خيرج مـ ادِن ،ٜوؾٚظِنف خٚفند وِند يف ٕنٚر ٓنْؿ إذا
مٚت ظِٔف ومل يت ٛإػ اهلل ،ـام ؿٚل اهلل ًٚػ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄﮅ [ادٚئدة ،]11:ودذا ٓ يٌٍره اهلل  Qإٓ بٚفتقب ،ٜـام ؿنٚل ًنٚػ :ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ [افًْٚء.]58:
وافـقع افثاين :ذك أصٌر ٓ خيرج مـ ادِن ،ٜفُنـ خىنره ظينٔؿ ،ودنق أيون ٚظنذ
افهنننحٔح ٓ يٌٍنننر إٓ بٚفتقبننن ٜفَقفنننف :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯ [افًْٚء ،]58:وذفؽ ينّؾ إـز وإصٌر ،وافؼك إصٌر مرنؾ احلِنػ بٌنر
اهلل ،ومرؾ ؿقفف :من ٚصنٚء اهلل وصنا ،ٝبنٖن ًىنػ مننٔا ٜادخِنقإل ظنذ مننٔا ٜا نٚفؼ
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بٚفقاوٕ :ن (افقاو) َتيض افتؼيؽ.
وافهقاب أن َقل :م ٚصٚء اهلل ثؿ صإ :ٝن (ثؿ) َتيض افس ٔ ،ٛوـذا فقٓ اهلل
أيون ،ٚودنق ذك
وإٔ ،ٝوم ٚأصٌف ذفنؽ ـِنف منـ افؼنك يف إفٍنٚظ ،وـنذفؽ افرينٚء ً
خٍلٕٕ :ف مـ أظامل افَِقب ،وٓ يْىؼ بنف وٓ ييٓنر ظنذ ظّنؾ ا نقارح ،وٓ ييٓنر
ظذ افًِٚن ،إٕام دق رء يف افَِقب ٓ يًِّف إٓ اهلل.
إ ًذا ؾٚفؼك ظذ ثالث ٜإٔقاع :ذك أـز وذك أصٌر وذك خٍل ودق افريٚء ومنٚ
يف افَِقب مـ افَهقد -افْٔٚت -فٌر اهلل

.

وافريٚء مًْٚه :أن يًّؾ ً
ظّال طٚدره إٔف هلل ،فُْف يَهد بف ؽر اهلل

 ،ـٖن يَهد

أن يّدحف افْٚس وأن يرْل ظٔف افْٚس ،أو يَهد بف ضّ ًً ٚمـ مىٚمع افدٕٔ ،ٚـام ؿٚل
 :ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
[دقد.]26:
ؾٚفذي حي ٟأو يىِ ٛافًِؿ أو يًّؾ ً
أظامٓ دل مـ أظامل افًٌٚدة ،فُْنف يَهند هبنٚ
ضّ ًً ٚمـ مىٚمع افدٕٔ ،ٚؾٓذا إٕام يريد بًِّف افدٕٔ ،ٚودذا حمٌط فًِّؾ.
ؾٚفريٚء حمٌط فًِّؾ ،وؿهد افدٕٔ ٚبٚفًّؾ حيٌط افًّؾ ،ؿٚل افٌْل ^« :أخقف منٚ
أخٚف ظُِٔؿ افؼك إصٌر .ؾًاؾ ظْف ؾَٚل :افريٚءش ،وؿنٚل ظِٔنف افهنالة وافًنالم:
«افؼننك يف دننذه إمنن ٜأخٍننك مننـ دبٔنن ٛافِّْنن ٜافًننقداء ظننذ صننٍٚة شننقداء يف طِّننٜ
افِٔننؾش ،وـٍٚر ننف أن يَننقل« :افِٓننؿ إْٕننل أظننقذ بننؽ أن أذك بننؽ صننٔ ًا ٚوإٔنن ٚأظِننؿ،
وأشتٌٍرك مـ افنذٕ ٛافنذي ٓ أظِنؿش ،ؾٚفقا ن ٛظنذ ادًنِؿ أن خيِنص هلل يف أؾًٚفنف
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حلٚ
وأؿقافف ؤٕ ٚف ،هلل مجٔع من ٚيهندر مْنف منـ ؿنقل أو ظّنؾ أو ٕٔن ،ٜفُٔنقن ظِّنف صنً ٚ
ً
مٌَقٓ ظْد اهلل . Q

هفزقةبنية هغزنة ألكربةٗ ألؽغزةًّةسٚحة هتازٙفةٗ ألسلقَ:ة
 -291وشاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
ما افػرحل بغ افؼك األـز واألصغر مـ حقث افتعريػ واألحؽام؟
ؾلجابت بام يع:
افؼك األـز :أن جيًؾ اإلًٕٚن هلل ٕدً ا :إم ٚيف أشامئف وصٍ ٚف ،ؾًٔنّٔف بٖشنامء اهلل،
ويهٍف بهنٍ ٚف ،ؿنٚل اهلل ًنٚػ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ [إظننراف ،]280:ومننـ اإلحلننٚد يف أشننامئف ًننّٜٔ
ؽره بٚشّف ادختص بف أو وصٍف بهٍتف ـذفؽ.
وإم ٚأن جيًؾ فف ٕدً ا يف افًٌٚدة بٖن ييع إػ ؽره ًٚػ منـ صنّس أو ؿّنر أو ٌٕنل
أو م َِننؽ أو وص ،من ً
نرال بَربنن ٜمننـ افَننرب :صننالة أو اشننتٌٚث ٜبننف يف صنندة أو مُننروه أو
اشتً ٜٕٚبف يف ِ ٛمهِح  ٜأو دظٚء مٔ ٝأو ؽٚئ ٛفتٍري ٟـرب ،ٜأو حتَٔؼ مىِنقب أو
ٕحنق ذفننؽ دنق مننـ اختهنٚص اهلل شننٌحٕٚف ،ؾُنؾ دننذا وأمرٚفنف ظٌننٚدة فٌنر اهلل واختننٚذ
فؼيؽ مع اهلل ،ؿٚل اهلل ًنٚػ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ [افُٓننػ ]220:وأمرٚهلنن ٚمننـ آيننٚت
قحٔد افًٌٚدة ـرر.
( )2ادْتَك مـ ؾتٚوى ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان بـ ظٌد اهلل افٍقزان (.)16 - 15/2
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وإم ٚأن جيًؾ هلل ٕدً ا يف افتؼيع ،بٖن يتخذ مؼ ًظ ٚفف شقى اهلل أو ذيًُ ٚهلل يف
ً
وؾهال
افتؼيع ير يض حُّف ،ويديـ بف يف افتحِٔؾ وافتحريؿ :ظٌٚدة و َر ًب ٚوؿوٚء
يف ا هقمٚت ،أو يًتحِف وإن مل يره ديًْ ،ٚويف دذا يَقل ًٚػ يف افٔٓقد وافْهٚرى:
﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀
﯁ ﯂          
  [افتقب ،]12:ٜوأمرٚل دذا مـ أيٚت وإحٚدي ٞافتل ٚءت يف
افرو ٚبحُؿ شقى حُؿ اهلل أو اإلظراض ظـ افتحٚـؿ إػ حُؿ اهلل وافًدول ظْف إػ
افتحٚـؿ إػ ؿقإغ وؤً ،ٜأو ظٚدات ؿٌِٔ ،ٜأو ٕحق ذفؽ.
ؾٓذه إٕقاع افرالث ٜدل افؼنك إـنز افنذي ير ند بنف ؾٚظِنف أو مًتَنده ظنـ مِنٜ
اإلشالم ،ؾال يهذ ظِٔف إذا مٚت ،وٓ يدؾـ يف مَنٚبر ادًنِّغ ،وٓ ينقرث ظْنف مٚفنف،
بؾ يُقن فٌٔ ٝمٚل ادًِّغ ،وٓ ٗـؾ ذبٔحتنف ،وحيُنؿ بق نقب ؿتِنف ،ويتنقػ ذفنؽ
وص أمر ادًِّغ إٓ إٔنف يًنتتٚب ؿٌنؾ ؿتِنف ،ؾن٘ن نٚب ؿٌِن ٝقبتنف ومل يَتنؾ ،وظقمنؾ
مًٚمِ ٜادًِّغ.
أما افؼك األصغر :ؾُؾ م ٚك ظْف افؼع ن ٚدق ذريً ٜإػ افؼك إـز ووشِٜٔ
فِقؿقع ؾٔف ،و ٚء يف افْهقص ًّٔتف ذـً ٚـٚحلِػ بٌر اهلل ،ؾٕ٘ف ميْ ٜفالٕحدار إػ
افؼك إـز :وهلذا ك ظْف افٌْل ^ ،ؾَد ثٌ ٝظْنف ^ إٔنف ؿنٚل« :أٓ إن اهلل يْٓنٚـؿ
أن حتٍِقا بآبٚئُؿ ،ومـ ـٚن حٚف ًٍ ٚؾِٔحِػ بٚهلل أو فٔهّٝش ،بؾ شنامه :مؼنـً ،ٚروى
ابـ ظّر

أن افٌْل ^ ؿٚل« :مـ حِػ بٌر اهلل ؾَد أذكش ،رواه أمحد وافسمذي

واحلٚـؿ ب٘شْٚد ٔدٕ :ن احلِػ بٌر اهلل ؾٔف ؽِق يف ًئؿ ؽنر اهلل ،وؿند يْتٓنل ذفنؽ
افتًئؿ بّـ حِػ بٌر اهلل إػ افؼك إـز.
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أيو :ٚم ٚجيري ظذ أفًْ ٜـرر مـ ادًِّغ منـ ؿنقهلؿ:
ومـ أمرِ ٜافؼك إصٌر ً
م ٚصٚء اهلل وصا ،ٝوفقٓ اهلل وإٔ ،ٝوٕحق ذفؽ ،وؿد ك افٌْل ^ ظـ ذفؽ ،وأرصند
مـ ؿٚفنف إػ أن يَنقل« :من ٚصنٚء اهلل وحنده -أو -من ٚصنٚء اهلل ثنؿ صناٝش :شندً ا فذريًنٜ
افؼك إـز منـ اظتَنٚد ذينؽ هلل يف إرادة حندوث افُقٕٔنٚت ووؿقظٓن ،ٚويف مًْنك
ذفؽ ؿقهلؿ :قـِ ٝظذ اهلل وظِٔؽ ،وؿقهلؿ :فقٓ صٔٚح افديـ أو افٌط فنإل ادتٚع.
ومـ أمرِ ٜذفؽ :افريٚء افًٔر يف أؾًٚل افًٌٚدات وأؿقاهل ،ٚـٖن يىٔؾ يف افهالة
أحٔ ًٕٚٚفراه افْٚس ،أو يرؾع صق ف بٚفَراءة أو افذـر أحٔ ًٕٚٚفًًّٔف افْٚس ؾٔحّدوه،
روى اإلمٚم أمحد ب٘شْٚد حًـ ظـ حمّقد بـ فٌٔد

ؿٚل :ؿٚل رشقل اهلل ^« :إن

أخقف م ٚأخٚف ظُِٔؿ افؼك إصٌر :افريٚءش ،أم ٚإذا ـٚن ٓ يٖو بٖصؾ افًٌٚدة إٓ
ريٚء ،وفقٓ ذفؽ م ٚصذ وٓ صٚم وٓ ذـر اهلل وٓ ؿرأ افَرآن ؾٓق مؼك ذـً ٚأـز،
ودق مـ ادْٚؾَغ افذيـ ؿٚل اهلل ؾٔٓؿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ

[افًْٚء]251:

أي ،ٜإػ أن ؿٚل :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ [افًْٚء ،]256:وصدإل ؾٔٓؿ ؿقفف ًٚػ يف احلدي ٞافَدد« :إٔ ٚأؽْك افؼـٚء
ً
ظّال أذك مًل ؾٔف ؽري رـتف وذـف"رواه مًِؿ يف
ظـ افؼك ،مـ ظّؾ
صحٔحف.
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وافؼك إصٌر ٓ خيرج مـ ار ُس ؾٔف مـ مِ ٜاإلشالم ،وفُْف أـز افٌُٚئر بًد
افؼك إـز :وفذا ؿٚل ظٌد اهلل بـ مًنًقدٕ« :ن أحِنػ بنٚهلل ـٚذ ًبن ٚأحن ٛإص منـ أن
أحِػ بٌره صٚد ًؿٚش ،وظذ دذا ؾّـ أحُٚمف أن يًٚمنؾ مًٚمِن ٜادًنِّغ ؾرثنف أدِنف،
ويرثٓؿ حً ٛم ٚورد بٕٔٚف يف افؼع ،ويهذ ظِٔف إذا مٚت ،ويدؾـ يف مَنٚبر ادًنِّغ
و ٗـؾ ذبٔحتف إػ أمرٚل ذفؽ مـ أحُٚم اإلشالم ،وٓ خيِد يف افْنٚر إن أدخِٓن ٚـًنٚئر
مر ٌُل افٌُٚئر ظْد أدؾ افًْ ٜوا امظ ،ٜخال ًؾ ٚفِخقارج وادًتزف.ٜ
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)110 - 156/2
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ظ٘ ٓزة هغزنة هل٘هٞٚةٗ هاٌوٞٚة مل٘د٘دٝةيفة جملتٌ ة إلصالً:ٛة

أيو :ٚما هل طقاهر افؼك افؼقفقة وافعؿؾقة ادقجيقدة يف ادجتؿيع
 -295وشاًِ ٝ
اإلشالمل؟
ؾلجابت بام يع :افيقادر افؼـٔ ٜيف اد تًّٚت اإلشالمٔ ٜـررة ،مْٓ :ٚآشنتٌٚثٜ
وآشننتً ٜٕٚبٌننر اهلل ؾننٔام ٓ يَنندر ظِٔننف إٓ اهلل ،وافْننذر فٌننر اهلل ،وافننذبح فٌننر اهلل،
واحلِػ بٌر اهلل .ومـ وشٚئؾ افؼك :اختٚذ افٌَنقر مًن ٚد وافهنالة ؾٔٓن ،ٚوؿند نقا
ظننـ ذفننؽ ،ؿننٚل اهلل ًننٚػ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ [إًٕننٚم .]261:وظِننؿ اهلل ادًننِّغ أن يَقفننقا
يف ـؾ رـً ٜمـ صنال ؿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ [افٍٚحتن ،]1:ٜوؿنٚل افٌْنل ^:
«فًـ اهلل مـ ذبح فٌر اهللش ،وؿٚل« :إذا شٖف ٝؾٚشٖل اهلل ،وإذا اشتًْ ٝؾٚشتًـ بٚهللش،
وؿنننٚل« :فًنننـ اهلل افٔٓنننقد وافْهنننٚرى :اختنننذوا ؿٌنننقر إٌٔٔنننٚئٓؿ وصنننٚحلٔٓؿ مًننن ٚد
…"احلنندي ،ٞوؿقفننف ^« :أٓ وإن مننـ ـننٚن ؿننٌُِؿ ـننٕٚقا يتخننذون ؿٌننقر إٌٔٔننٚئٓؿ
وصٚحلٔٓؿ مً ٚد ،أٓ ؾال تخذوا افٌَقر مً ٚد ،ؾ٘ين أ ٚـؿ ظـ ذفؽش ،وؿٚل« :مـ
حِػ بٌر اهلل ؾَد أذك"… إػ ؽر ذفؽ مـ ميٚدر افٌدع افؼـٔ.ٜ
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس

عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)165 - 161/2
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سلٍةعٌىة رتريةخ٘فًقةٗخذوًق:ة
أيو:ٚ
 -291وشاًِ ٝ
ً
وخجال مـ افرئقس اد اذ يف افعؿؾ ،وفق ترك ادجام
تزظت دؼوع خري خق ًؾا
يل مل أتزع وال بـصػ ؿرش ،ؾفؾ يل ثقاب ـامؾ ظذ ظؿع هذا ـام فق ــت ؿد تزظيت
هلذا ادؼوع مـ حسـ خاضري واختقاري مع افدفقؾ؟
ؾلجابت بام يع:
إذا ـٚن إمر ـام ذـرت ؾٖٕ ٗ ٓ ٝر ظذ دذا ادٌِغٕٕ :ؽ مل َهد بف و نف اهلل،
وإٕنام ؿدمتننف فق نف صننٚحٌؽ خق ًؾن ٚمْننف ،وؿند ثٌنن ٝظنـ رشننقل اهلل ^ إٔنف ؿننٚل« :إٕننام
إظامل بٚفْٔٚت ،وإٕام فُؾ امرئ مٕ ٚقى...ش احلديٞ
وبٚهلل افتقؾٔؼ وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااا اةزس قةعفٚفاااااااااااٛة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)116/2
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سلٍةعٌىة رتريةً ةدٔىة هج٘ بةٗ ألدز:ة
أيو:ٚ
 -296وشاًِ ٝ
إذا ؾعؾ إكسان ظؿؾ خر ،ومل يؼصد بذفؽ افعؿؾ كقؾ افثقاب جلفؾف بافثقاب ،ؾفيؾ
يؽتال فف األجر؟
ؾلجابت بام يع:
م ٚدام يَهد افَرب ٜإػ اهلل بذفؽ وـٚن ظِّف مقاؾ ًَ ٚفِؼع ادىٓر :ؾٕ٘نف حيهنؾ فنف
افرقاب افذي ر ٌف اهلل ظذ ذفؽ افًّؾ وإن مل يًرؾف افًٚمؾ.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)111/2
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

سلٍة هزٙق:١ة
 -291وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ظـ حؽؿ افرياء؟
ؾلجاب ً
ؿائال:
افريٚء مـ افؼك إصٌرٕ :ن اإلًٕٚن أذك يف ظٌٚد ف أحدً ا ؽنر اهلل ،وؿند يهنؾ
إػ افؼك إـز ،وؿد مرؾ ابـ افَٔؿ

فِؼك إصٌر بن «يًر افرينٚءش ،ودنذا يندل

ظذ أن ـرر افريٚء ؿد يهؾ إػ افؼك إـز.
ؿننننٚل اهلل ًننننٚػ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ [افُٓنػ ،]220:وافًّنؾ افهنٚفح من ٚـننٚن
خٚفه ،ٚوا ٚفص م ٚؿهد بف و ف اهلل ،وافهنقاب من ٚـنٚن ظنذ ذيًن ٜاهلل .ؾنام
صقا ًبٚ
ً
ؿهد بف ؽر اهلل ؾِٔس بهٚفح ،وم ٚخرج ظـ ذيً ٜاهلل ؾِٔس بهٚفح ،ويُقن منردو ًدا
ظذ ؾٚظِف :فَقل افٌْل ^« :منـ ظّنؾ ً
ظّنال فنٔس ظِٔنف أمرٕن ٚؾٓنق ردش ،وؿنٚل« :إٕنام
إظامل بٚفْٔٚت ،وإٕام فُؾ امرئ مٕ ٚقى"احلدي .ٞؿٚل بًض افًِامء :دنذان احلنديرٚن
مٔزان إ ظامل ،ؾحدي ٞافْٔ ٜمٔزان إظنامل افٌٚضْن ،ٜواحلندي ٞأخنر مٔنزان إظنامل
افيٚدرة .

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)106 – 101/1
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

فتاوى ٌواقض اإلسالً

سلٍةصبة هذ تة إلهل:ٞٚة
 -298شاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
يف بالدكا ظادة مـتؼة مـ افؽ يائر ،وهيل :صيتؿ افيذات اإلهلقية ،ؾيام حؽيؿ اإلشيالم
هبذا؟ وهؾ تطؾؼ زوجة مـ يػعؾفا وهق ؽر مؼر هبا؟ أؾتقكا ملجقريـ.
ؾلجابت بام يع:
ش ٛافذات اإلهلٔ ٜمـ أـز افٌُٚئر ،بؾ ردة ظـ اإلشالم ،وجي ٛظذ مـ وؿنع مْنف
ٕهقح ٚنٚب اهلل
ذفؽ ادٌٚدرة بٚفتقب ٜوآشتٌٍٚر واإلـرٚر مـ احلًْٚت ،ؾ٘ذا ٚب قبٜ
ً
ظِٔف ،وصٚرت زو تف يف ظهّتف بذفؽ.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظع ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)8 - 1/1
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

أُ٘ عة هزدٝة هفاوٞٚةٗ هل٘هٞٚةٗ العتلقد:ٞٙة
أيونن :ٚإن افييردة ؿييد تؽييقن ؾعؾقيية أو ؿقفقيية ،ؾافرجيياء أن ت قـييقا يل
 -299وشنناًِ ٝ
باختصار واض؟ أكقاع افردة افػعؾقة وافؼقفقة واالظتؼادية؟
ؾلجابت بام يع :افردة دل افٍُر بًد اإلشالم ،و ُنقن بنٚفَقل وافًٍنؾ وآظتَنٚد
وافنؽ ،ؾّـ أذك بٚهلل ،أو حد ربقبٔتف أو وحدإٔتنف أو صنٍ ٜمنـ صنٍ ٚف أو بًنض
ـتٌف أو رشِف ،أو ش ٛاهلل أو رشقفف ،أو حد صٔ ًا ٚمـ ادحرمٚت اد ّع ظذ حتريّٓنٚ
أو اشتحِف ،أو حد و نقب رـنـ منـ أرـنٚن اإلشنالم ا ًّن ،ٜأو صنؽ يف و نقب
ذفؽ ،أو يف صدإل حمّد ^ أو ؽره مـ إٌٕٔٚء ،أو صؽ يف افًٌ ،ٞأو ش د فهنْؿ أو
ـقـ ٛوٕحقه :ؾَد ـٍر وار د ظـ ديـ اإلشالم.
وظِٔؽ بَراءة أبقاب حُؿ افردة مـ ـت ٛافٍَف اإلشالمل :ؾَد اظتْنقا بنف رمحٓنؿ
اهلل .وهبذا ًِؿ مـ إمرِ ٜافًٚبَ ٜافردة افَقفٔ ٜوافًِّٔ ٜوآظتَٚدي ٜوصقرة افردة يف
افنؽ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

ة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)9 - 8/1
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

سلٍةًّةٙضبة ه :ّٙة

أيونن :ٚميياذا تؼقفييقن يف رجييؾ يشييفد أن ال إفييف إال اهلل ،وأن محؿييدً ا
 -100وشنناًِ ٝ

رشقم اهلل ،ويصع ،ويؼقم بافػرائض اإلشالمقة إال أكف ظـد ؽض ف أو مـاؿشتف ألحد ميـ
افـاس يؼقم بعض افؽؾامت أشتحل أن أذـرها أو أتؾػظ هبا ،افؾفؿ إال دثؾ هيذه األميقر
افتل ال بد مـ ذـرها حتك كؽقن ظذ بقـة مـ األمر ،وهذه افؽؾامت هل :افـعؾة ظذ دييـ
ربؽ… وكحق هذه افع ارات .هؾ يؽػير ميـ تؾػيظ هبيذه افؽؾيامت؟ هيؾ يقجيال ظؾقيف
افقضقء األـز؟ هؾ د ط ظؿؾف؟ كرجق اف سط يف هذه ادسلفة.
ؾلجابت بام يع :م ٚذـر ف مـ ؿقفف( :افًِْ ٜظذ ديـ ربؽ) دذا افٍِظ خيرج مـ
اإلشالم ،ؾٌٌْٔل ٕهحف وإرصٚده بٚحلُّ ٜوادقظي ٜاحلًْ ،ٜووٚدفتف بٚفتل دل
ً
أيو ٚبٚفتقب ٜظام م،ٙ
أحًـ :فًؾ اهلل أن هيديف ؾال يَقل ذفؽ
مًتٌَال ،وأن يْهح ً
ؾ٘ن افتقب ٜإذا ؿٌِ ٝؽٍر فهٚحٌٓ ٚم ٚاؿسؾف مـ ذٕ ،ٛؿٚل ًٚػ :ﮣﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
﮺ [افزمر ]11:أمجع افًِامء ظذ أن دذه أي ٜيف افتٚئٌغ ،وؿقفف ًٚػ :ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ [ضف ،]81:وإدف ٜمـ افَرآن وافًْ ٜظذ
مؼوظٔ ٜافتقب ٜـررة .وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف
وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)29 - 28/1
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

سلٍةًّةميشقة ملؾشفةأٗةٙطفأة هضٚذقرٝةف:ٕٚة
أيو:ٚ
 -102وشاًِ ٝ
ما حؽؿ افديـ يف رجؾ أمسؽ بادصحػ افؼيػ ثؿ أخذ يؿزحل صػحاتف افقاحدة
تؾق األخرى ،وهق يعيرا أكيف مصيحػ ،وؿيد ؿيام فيف صيخص آخير يؼيػ بجاك يف :إكيف
مصحػ ،ويف رجؾ أضػل افسقجارة يف ادصحػ؟
ؾلجابت بام يع:
ـالمه ٚبًٍِنف ذفنؽ ـنٚؾرٓ :شنتٓتٚره بُتنٚب اهلل ًنٚػ ،وإدٕٚتنف فنف ،ومهن ٚبحُنؿ
ادًننتٓزئغ ظننذ حُّننف :فَقفننف ًننٚػ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ [افتقب.]66:ٜ
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)10/1
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

ذكزة ألؽ٘ية هاقًٞةهوٌلفز تة هيتةختززةًّةدّٙة إلصالَ:ة
أيو:ٚ
 -101وشاًِ ٝ
أرجق ظرض ـؾ احلاالت افتل تؽػر اإلكسان وخترجف مـ ادؾة ،وحؽؿ هذا افؽاؾر،
مع ظرض فؾردة ،وظرض بؽػر دون افؽػر وادقاالة واف غض يف اهلل هلمالء افؽػار.
ؾلجابت بام يع:
ادٍُرات افتل خترج مـ ديـ اإلشالم ـررة ،مْٓ:ٚ
حد م ٚظِؿ مـ افديـ بٚفيورة و قبنف :ـُٕ٘نٚر ؾنرض افهنالة ،أو افزـنٚة ،أو
افهننقم ،أو احلنن ٟوٕحننق ذفننؽ ،أو اشننتحالل منن ٚظِننؿ حتريّننف يف اإلشننالم بٚفيننورة:
ـٚفزٕك ،وذب ا ّر ،وؿتؾ افٍْس ظّدً ا بٌر حنؼ ،وظَنقإل افقافنديـ وٕحنق ذفنؽ،
ومْٓ :ٚش ٛاهلل ،أو رشقفف ،أو ديـ اإلشالم ،أو ادالئُن ٜوٕحنق ذفنؽ ،وأمن ٚاشنتًٔٚهبٚ
ؾًِٔؽ افر قع ؾٔف إػ بٚب حُؿ ادر د مـ ـت ٛافٍَف فتًِّف.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)12 - 10/1

فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة
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هزدةعوٟةًّةٙل٘يةبا َةكفزةأٓىة هلتقب:ة
أيو:ٚ
 -101وشاًِ ٝ
فؼد سح افؼرآن افؽيريؿ بتؽػير أهيؾ افؽتياب إال افيذيـ آمـيقا برشيافة محؿيد ^
ظزييرا ابيـ اهلل ،وؿافيت افـصيارى :ادسيق؟ ابيـ
(افؼرآن) ،أما افذيـ ؿافقا مـ افقفقد :إن
ً
اهلل ،وافعقاذ باهلل .وسح افؼرآن افؽيريؿ بتؽػيرهؿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒﮓ [ادائدة ]73:اآلية.
وفؽـ مع هذه احلجة افؼطعقة وجدكا بعض افعؾامء يؼقفقن :إن أهؾ افؽتاب فقسيقا
ـػارا ،وإكام ـاكقا أهؾ افؽتاب ؾؼط ..أؾقدوكا ظـ هذه ادسائؾ.
ً
ؾلجابت بام يع:
مـ ؿٚل ذفؽ ؾٓق ـٚؾر :فتُذيٌف بام ٚء يف افَرآن وافًْ ٜمـ افتكيح بٍُردؿ،
ؿٚل اهلل ًٚػ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

[آل

ظّران ]10:أيٚت مـ شقرة آل ظّران ،وؿٚل :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡﮢ [ادٚئدة ]21:أيٚت مـ شقرة ادٚئدة ،وؿٚل :ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ [ادٚئدة ]11:أيٚت مـ شقرة ادٚئدة ،وؿٚل :ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴
﮵ [افتقب ]10:ٜأيٚت مـ شقرة افتقب ،ٜوؿٚل ًٚػ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

314

فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

[افٌْٔ]2:ٜ

أيٚت مـ شقرة

افٌْٔ ،ٜوؿٚل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ [افتقب …]19:ٜإػ ؽر ذفؽ مـ أيٚت افُررة.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)12 - 10/1
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

سلٍة ملش حة هذٜةٙؾىةإىلة هلفز:ة
أيو:ٚ
 -105وشاًِ ٝ
بعض افـاس يؼقم افؽالم ؿد يمدي إػ افؽػر أو افػسؼ ،ويؼقم :إكـل أمزح ،ؾفيؾ
مزاحف بف صحق؟ يف رؾع احلرج أم ال؟
ؾلجابت بام يع:
حتريام صديدً ا بام ؾٔف ـٍر أو ؾًؼ ،ؿٚل اهلل ًٚػ :ﮃ ﮄ
حيرم ادزح
ً
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ

[افتقب]66:ٜ

أي ،ٜوجت ٛافتقب ٜمـ ذفؽ افًّؾ

وآشتٌٍٚر ،ظًك اهلل أن يتقب ظذ ؾٚظِف.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)10/1
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

ذت ة هفقؽىةبنية هلفزةٗ إلصالَ:ة
أيو:ٚ
 -101وشاًِ ٝ
ما هق احلد افػاصؾ بغ افؽػر واإلشالم؟ وهؾ مـ يـطؼ بافشفادتغ ثؿ يلش بلؾعام
تـاؿضفام يدخؾ يف ظداد ادسؾؿغ رؽؿ صالتف وحقاتف؟
ؾلجابت بام يع:
احلد بغ افٍُر واإلشالم :افْىنؼ بٚفننٓٚد غ ،منع افهندإل واإلخنالص وافًّنؾ
بَّتوٚمه ،ٚؾّـ حتَؼ ؾٔف ذفؽ ؾٓق مًِؿ مٗمـ ،أم ٚمـ ٕنٚؾؼ ؾِنؿ يهندإل ومل خيِنص
ؾِٔس بّٗمـ ،وـذا منـ ٕىنؼ هبنام وأ نك بنام يْٚؿونٓام منـ افؼنك ،مرنؾ منـ يًنتٌٔٞ
بٕٚمقات يف افندة أو افرخٚء ،ومـ يٗثر احلُؿ بٚفَقإغ افقؤً ٜظذ احلُؿ بام إٔنزل
اهلل ًٚػ ،ومـ هيزأ بٚفَرآن ،أو من ٚثٌن ٝمنـ شنْ ٜرشنقل اهلل ^ ؾٓنذا ـنٚؾر وإن ٕىنؼ
بٚفنٓٚد غ وصذ وصٚم.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)10 - 69/1
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

سلٍة عتبقرة هِؾقر٠ةإخ٘ ًُقةهوٌضوٌني:ة
أيو:ٚ
 -106وشاًِ ٝ
هؾ يؿؽـ أن كعتز ادسقحقغ إخقاكـا مثؾ ادسؾؿغ متاما دون تػرؿة؟
ؾلجابت بام يع:
حيرم اختٚذ ادًٔحٔغ إخقإً ،ٚؿٚل ًٚػ :ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
[ادٚئدة ،]12:وؿٚل ًٚػ :﮻ ﮼ ﮽

[احل رات]20:

ؾحك شٌحٕٚف إخقة

احلََٔٔ ٜيف ادٗمْغ ،وثٌ ٝظـ افٌْل ^ إٔف ؿٚل« :ادًِؿ أخق ادًِؿ ٓ ،ييِّف وٓ
خيذفف ،وٓ يُذبف ،وٓ حيَره"احلدي.ٞ
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)10/1
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

فتاوى سب الدِز
ًاِٟةس ٙح:ة«الةتضب٘ ة ه ٓز...ش:ة
 -101شاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
«ال تس قا افدهر :ؾلكا افدهر أؿؾال ....إفخش هيؾ هيق حيديث؟ وإذا ـيان ؾفيؾ هيق
صحق؟ -يعـل :صقغتف صحقحة  -وما معـاه؟
ؾلجابت بام يع :أخرج افٌخٚري ومًِؿ ظـ أ دريرة

ؿٚل :ؿنٚل رشنقل اهلل

^« :ؿٚل اهلل ًٚػ :يٗذيْل ابـ آدم يً ٛافنددر ،وإٔن ٚافنددر ،أؿِن ٛافِٔنؾ وافْٓنٚرش،
ويف روايًٌ ٓ« :ٜقا افددر ؾ٘ن اهلل دق افددرش.
ؿٚل افٌٌقي

يف بٔٚن مًْنٚه( :إن افًنرب ـنٚن منـ صنٖ  ٚذم افنددر وشنٌف ظْند

افْقازل ٕ :ؿ ـٕٚقا يًٌْقن إفٔف م ٚيهٌٔٓؿ مـ ادهٚئ ٛوادُٚره ،ؾَٔقفقن :أصنٚبتٓؿ
ؿقارع افددر ،وأبٚددؿ افددر ،ؾ٘ذا أوٚؾقا إػ افددر مٕٚ ٚهلؿ مـ افندائد شٌقا ؾٚظِٓن،ٚ
ؾُٚن مر ع شٌٓ ٚإػ اهلل  :Qإذ دق افٍٚظؾ يف احلََٔ ٜفألمقر افتل يهٍق  ،ٚؾْٓقا ظـ
ش ٛافددر) إتٓك بٚختهٚر .وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس

عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااقسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)16/1
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

ةسلٍةصبة ه ٓز:ة
 -108وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ظـ حؽؿ شال افدهر؟
ؾلجاب بؼقفف:
ش ٛافددر يًَْؿ إػ ثالث ٜأؿًٚم:
افؼسؿ األوم :أن يَهد ا ز ادحض دون اف ِّقم ،ؾٓذا ٚئز ،مرنؾ أن يَنقلًٌْ :نٚ
مـ صدة حر دذا افٔقم أو برده ،وم ٚأصٌف ذفؽٕ :ن إظامل بٚفْٔٚت ،ومرؾ دذا افٍِنظ
صٚفح د رد ا ز.
افثاين :أن يً ٛافددر ظذ إٔف دق افٍٚظنؾ ،ـنٖن يَهند بًن فٌف افنددر أن افنددر دنق
افذي ٌيَ فِ ٛإمقر إػ ا ر وافؼ :ؾٓذا ذك أـزٕٕ :ف اظتَد أن مع اهلل خٚف ًَ ٚحٔنٞ
ًٕ ٛاحلقادث إػ ؽر اهلل.
افثافث :أن يً ٛافددر ودق يًتَد أن افٍٚظؾ دق اهلل ،وفُـ يًٌفٕٕ :نف حمنؾ دنذه
إمقر ادُروه ،ؾٓذا حمرمٕٕ :ف مْٚف فِهز افقا  ٛوفنٔس بٍُنرٕٕ :نف من ٚشن ٛاهلل
ـٚؾرا .
مٌٚذة ،وفق ش ٛاهلل مٌٚذة فُٚن ً

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)298 – 291/2
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

سلااٍة اا٘ي:ة(ٓااذ ةسًااقْةأ غ ا ةز)ةأٗة( هااشًّة ا ر)ةأٗة(ٙااقةخٚبااٞة هااشًّة هااذٜة
رأٙتمةف:)ٕٚة
أيو:ٚ
 -109وشاؾ ً
ظـ هذه افع ارات( :هذا زمان أؿؼ) ،أو (افزمـ ؽدار) ،أو (يا خق ية افيزمـ افيذي
رأيتؽ ؾقف)؟
ؾلجاب بؼقفف:
دذه افًٌٚرات افتل ذـرت يف افًٗال َع ظذ و ٓغ:
وؿدح ٚيف افزمـ ،ؾٓذا حرام ،وٓ جيقزٕ :ن م ٚحهؾ
افقجف األوم :أن ُقن ش ًٌٚ
ً
يف افننزمـ ؾٓننق مننـ اهلل  ،Qؾّننـ شننٌف ؾَنند شنن ٛاهلل ،وهلننذا ؿننٚل اهلل ًننٚػ يف احلننديٞ
افَدد« :يٗذيْل ابـ آدم :يً ٛافددر وإٔ ٚافددر ،بٔدي إمر ،أؿِ ٛافِٔؾ وافْٓٚرش.
افقجف افثاين :أن يَقهل ٚظذ شٌٔؾ اإلخٌٚر ،ؾٓذا ٓ بنٖس بنف ،ومْنف ؿقفنف ًنٚػ ظنـ
فقط ظِٔف افهالة وافًنالم :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ [دنقد ]11:أي :صنديد ،وـنؾ
افْٚس يَقفقن :دذا يقم صديد ،ودذا يقم ؾٔف ـذا وـذا مـ إمقر ،وفٔس ؾٔف رء.
وأم ٚؿقل( :دذا افزمـ ؽدار) ؾٓذا شٕ :ٛن افٌدر صٍ ٜذم ،وٓ جيقز.
وؿقل( :ي ٚخٌٔ ٜافٔقم افذي رأيتؽ ؾٔف) إذا ؿهد ي ٚخٌٔتنل إٔن :ٚؾٓنذا ٓ بنٖس ؾٔنف،
وفٔس ش ًٌ ٚفِددر ،وإن ؿهد افزمـ أو افٔقم ؾٓذا ش ٛؾال جيقز .

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)299 – 298/2
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

سلٍةً حة ه ٓز:ة
أيو:ٚ
 -120وشاؾ ً
يؼقم افـ ل ^« :يؼقم اهلل تعاػ :يمذيـل ابـ آدم يسال افدهر ...ش ؾيام حؽيؿ ميدح
افدهر؟ وما تػسر ؿقم اهلل تعاػ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

[ؾصؾت]16:

ؾلجاب بؼقفف:
ؿقفف ًٚػ يف احلدي ٞافَدد« :يٗذيْل ابـ آدم يً ٛافددرش يًْل :يً ٛافنزمـ،
افِٔؾ وافْٓٚر ،وش ٛافِٔؾ وافْٓٚر ش ٛهلل ٕٕ :Qف دق

دق اددبر د ٚيُقن يف افِٔنؾ

وافْٓننٚر ،وهلننذا ؿننٚل ًننٚػ يف احلننديًٍٕ ٞننف« :وإٔنن ٚافننددر بٔنندي إمننر أؿِنن ٛافِٔننؾ
وافْٓٚرش.
أم ٚمدح افددر بٚظتٌٚر أن اإلًٕٚن يرْل ظذ ربف بنذفؽ ٓ ظنذ إينٚم وافِٔنٚص ؾنال
بٖس ،ؾٓذا ضٔ ،ٛيَقل :دذه إيٚم ً
منرال أينٚم هور ،وأينٚم أمنـ ورخنٚء ،وهلل احلّند،
ؾٓل أيٚم مٌٚرـ ،ٜوم ٚأصٌف ذفؽ ،دذا ٓ بٖس بف ،وأم ٚأن يرْل ظذ افنددر ٕٚشن ًٔ ٚخٚفَنف
 Qودق اهلل ،ؾٓذا ٓ جيقزٕ :ن افرْٚء ظذ افًٌ- ٛمع افتٌٚؾؾ ظـ ادًٌ ٛيف احلََٔ-ٜ
ؽض وإتَٚص فًٌِّ ٛودق اهلل .Q
وأم ٚؿقفف ًٚػ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ [ؾهنِ ]26:ٝؾٚفنذي ذم
دذه إيٚم دق اهلل  ،Qوفف أن يرْل ظذ م ٚصٚء مـ خَِف ،وأن ئً ٛمـ صٚء مـ خَِف.
فُـ ؿؾ ص :من ٚا نقاب ظنـ ؿقفنف ًنٚػ ظنـ فنقط :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
[دقد]11:؟
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

ؾ ٚقاب ظْف يَٚل :إن فق ًض ٚظِٔف افهالة وافًالم مل ينرد بنف افَندح يف دنذا افٔنقم،
إٕام أراد ا ز ظـ دذا افٔقم بٖٕف ظهٔ ،ٛويٍرإل يف إصٔٚء بغ افَهد وظندم افَهند،
مريو ٚؾ ًؾ ادريض خينز دنذا افر نؾ ونرد خنز ؾَنط،
أرأي ٝفق ٚء صخص يًٖل ً
مريو ٚآخر ؾ ًنؾ ادنريض خينزه يتننُك إفٔنف ،ؾنٕٚول ظِّنف نٚئز،
و ٚء آخر يًٖل ً
وافرٚين ظِّف مذمقم ،إذ ـٔػ ينُق ا ٚفؼ إػ ادخِقإل ،وؿد ؿٔؾ:
وإذا صننننُقت إػ ابننننـ آدم إٕننننام نُق افنرحٔؿ إػ افنذي ٓ ينرحؿ

( )2فَٚء افٌٚب ادٍتقح (.)161/2
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

فتاوى الوالء والرباء
سلٍةًغقركٞة هِؾقر٠ةيفةأعٚقدٍٓ:ة
 -122شاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
هؾ جيقز فؾؿسؾؿ أن يشارك مع ادسقحقغ يف أظقادهؿ ،ادعيروا بيي(افؽريسيامس)
افذي يـعؼد آخر صفر ديسؿز  -أم ال؟ ظـدكا بعض افـاس يـس قن هلؿ مـاشي ة بيافعؾؿ،
فؽـفؿ جيؾسقن يف جمافس ادسقحقغ يف ظقدهؿ ويؼقفقن بجقازه ،ؾؼقهلؿ هذا صحق؟ أم
ال؟ وهؾ هلؿ دفقؾ ذظل ظذ جقازه أم ال؟
ؾلجابت بام ييع ٓ :جتنقز مننٚرـ ٜافْهنٚرى يف أظٔنٚددؿ ،وفنق صنٚرـٓؿ ؾٔٓن ٚمنـ
يْتًنن ٛإػ افًِننؿ :دنن ٚيف ذفننؽ مننـ ُرننر ظنندددؿ ،واإلظٕٚنن ٜظننذ اإلثننؿ ،ؿننٚل ًننٚػ:
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ [ادٚئدة ]1:أي.ٜ
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)11 - 16/1
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

سلٍةًغقركٞة هِؾقر٠ةيفة ستفقالتٍٔة ه٘طِٞٚةمبِقصبٞة الصتلالي:ة
أيو:ٚ
 -121وشاًِ ٝ
االحتػيياالت افقضـقيية األرجـتقـقيية وافتييل تؼييام يف ــائسييفؿ ـعقييد االشييتؼالم -
االحتػاالت افـرصاكقة افعربقة ـعقد افػص؟  -ؾام حؽؿ االشتؼ ام ف عض رجيام افيديـ
افـرصاين؟
ؾلجابت بام يع:
ٓ جتقز إؿٚمتٓ ٚمـ ادًِّغ وٓ حوقرد ٚوٓ ادنٚرـ ٜؾٔٓن ٚمنع افْهنٚرى :دن ٚيف
ذفؽ مـ اإلظ ٜٕٚظذ اإلثؿ وافًدوان ،وؿد ك اهلل ظـ ذفؽ.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)16/1
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

هطزٙلٞة ملجوٟةملاقًوٞة هذً:ٛة
أيو:ٚ
 - 121وشاًِ ٝ
ما هل افطريؼة ادثذ دعامؾة افذمل ،وهؾ كعامؾف معامؾة ظادية؟
ؾلجابت بام يع:
افىريَ ٜادرذ يف مًٚمِ ٜادًِّغ فِذمل :افقؾٚء فف بذمتف :فميٚت وإحٚديٞ
افتل أمرت بٚفقؾٚء بٚفًٓد ،وبره ومًٚمِتف بٚفًدل ،بَقفف ًٚػ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
[ادّتحْ ،]8:ٜوفغ افَقل مًف ،واإلحًٚن إفٔف ظّق ًم ٚإٓ ؾٔام مْع مْف افؼع ،ـٌدئف
بٚفًالم ،و زوجيف ادًِّ ،ٜو قريرف مـ ادًِؿ ،وٕحق ذفؽ ن ٚورد افْص بًّْف.
وار ع يف ٍهٔؾ ادقوقع إػ ـتٚب «أحُٚم أدؾ افذمٜش فًِالم ٜابـ ؿٔؿ ا قزيٜ
 ،وـالم ؽره مـ أدؾ افًِؿ يف ذفؽ.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)95/1
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

كٚفٞٚة هتاقًىةً ة دتقرة هِؾز ُٛةخقؽٞةيفةأعٚقدٍٓ:ة
أيو:ٚ
 -125وشاًِ ٝ
ما ـقػقة افتعامؾ مع افـرصاين ادجاور يف افسؽـ أو يف اددرشة؟ وهؾ أزوره وأهـئف
يف أظقادهؿ؟
ؾلجابت بام يع:
جيقز افتًٚمؾ منع افْكناين اد نٚور بٚإلحًنٚن إفٔنف ومًنٚظد ف يف إمنقر ادٌٚحنٜ
وافز بف وزيٚر ف فدظق ف إػ اهلل ًٚػ :فًؾ اهلل أن هيديف فإلشالم.
وأم ٚحوقر أظٔٚددؿ و ْاتٓؿ هبن ٚؾنال جينقز ذفنؽ :فَنقل اهلل شنٌحٕٚف :ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ [ادٚئدةٕ :]1:ن حوقر أظٔنٚددؿ وافتْٓانٜ
ٕقع مـ ادقآة ادحرم ،ٜودُذا اختٚذدؿ أصدؿٚء.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)201/1
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

ةسلٍةٗف ة هشٓ٘رةعوٟة ربة هلقفز:ة
 -121وشاؾ شامح ٜافنٔخ حمّد بـ إبرادٔؿ آل افنٔخ

:

هؾ جيقز فؾؿسؾؿ أن يضع افزهقر ظذ ؿز ـاؾر؟
ؾلجاب بؼقفف:
نٚرا ٓ ،يننزور مننع أدننؾ
ٕي رء يننزور؟ وٕي رء يننزور مًٓننؿ؟! وإذا زار اظتٌن ً
زا ننقاضردؿ .ينننزور افزينننٚرة افٌدظٔنننٜ
افٌدظنن ٜوافؼنننك وٓ شنننٔام ودننق يَنننقل :ننن ً
افؼـٜٔ؟!!
ثؿ ووع افزدنقر افنذي ٓ يندري َؾ ًَنؾ من ٓ ٚجينقز ،وافنذي يندري ؿند يُنقن مْنف
ًئؿ فٌَِقر ،ؿد يُقن مـ افتَري ٛفٌَِّقر ،ؾٕ٘ف حمتّنؾ أن يُنقن يف حٚفن ٜيهنؾ إػ
افَربٚن فِّٔ ٝؾُٔقن ذـً ،ٚؾٕ٘ف إـرام فِّٔ ٝو ًئؿ فف ٕ ؾ أي رء؟ إصنؾ يف
ًئّف ر ٚء صٍٚظتف ؾٓق يَهد ثقا ًب ٚمـ أ ؾ ًئؿ إمقات ،ؾنٚفتحريؿ طنٚدر ،أمنٚ
وصقفف إػ وثْٔ ٜؾٔحتّؾ ،وا ٓؾ خيتِػ ؿقة ووً ًٍ. ٚ

سلٍة هضفزةهبالدة هلفزةهورتفٕٚةٗ هضٚقس:ٞة
 -126وشاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء:
أذهال فرحؾة ـؾ ظام يف اخلارج (افققكان  -افـؿسا) أكا وزوجتل وضػؾتل ،وكؼيضي
ؾسة أش قظغ يف اف حر واجلزر افققكاكقة اجلؿقؾة واحلدائؼ ــقع مـ افػسحة افزيئة ،هؾ
جيقز ذفؽ؟ مع افعؾؿ أكـل أحاؾظ ظذ افصيالة أكيا وزوجتيل  -زوجتيل ال تؽشيػ ظيـ
( )2ؾتٚوى ورشٚئؾ شامح ٜافنٔخ حمّد بـ إبرادٔؿ آل افنٔخ (.)211/2
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

جسدها  -ال كلـؾ إال افػقاـف ،ال كحتؽ باألجاكال ورؤية ظقراهتؿ ،أؾقدوكا بذفؽ.
ؾلجابت بام يع:
ٓ جيقز افًٍر فٌالد أدؾ افؼك إٓ دًقغ ذظنل ،وفنٔس ؿهند افًٍنح ٜمًنق ًؽٚ
فًٍِر :فَقل افٌْل ^« :إٔ ٚبريء منـ ـنؾ مًنِؿ يَنٔؿ بنغ أطٓنر ادؼنـغ"رواه أبنق
داود.
وفذفؽ ْٕهحؽ بًدم افذدٚب فتِؽ افٌالد وٕحقد ٚفٌِرض ادذـقر :دن ٚيف ذفنؽ
مـ افتًرض فٍِتـ ،واإلؿٚم ٜبغ أطٓر افٍُٚر ،وؿد صنح ظنـ افٌْنل ^ إٔنف ؿنٚل« :إٔنٚ
بريء مـ ـؾ مًِؿ ئَؿ بغ ادؼـغش ،و ٚء يف دذا ادًْك أحٚدي ٞأخرى.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)208 - 201/1
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

سلٍةدخ٘ية هلقفزةإىلة ملضذ :ة
أيو:ٚ
 -121وشاًِ ٝ
ما حؽؿ دخقم ؽر ادسؾؿ مسجدا أو مصيذ فؾؿسيؾؿغ شيقاء حلضيقر افصيالة أو
فالشتامع إػ محارضة؟
ؾلجابت بام يع:
شٌؼ أن صدر مْ ٚقاب بٚفٍتقى رؿؿ ( )1911دذا ٕهنٓ( :ٚحينرم ظنذ ادًنِّغ
أن يُّْقا أي ـٚؾر مـ دخقل ادً د احلرام وم ٚمـ احلرم ـِف :فَقفف ًٚػ :ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ
[افتقب ]18:ٜأي ،ٜأم ٚؽره مـ ادً ٚد ؾَٚل بًض افٍَٓٚء :جيقز :فًندم و نقد من ٚيندل
ظذ مًْف.
ؿٔٚشن ٚظنذ ادًن د احلنرام ،وافهنقاب :نقازه دهننِحٜ
وؿنٚل بًونٓؿ ٓ :جينقز ً
ذظٔ ،ٜوحل ٜ ٚدظق إػ ذفؽ ـًامع م ٚؿد يدظقه فِدخقل يف اإلشالم ،أو ح ٚتنف إػ
افؼب مـ مٚء يف ادً د .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ةٙقْة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)221 - 226/1
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

سلٍة ختقذةًاب ةهو ٙقُقتة هجالخ:ة ه٘ٔٚدٞٙةٗ هِؾز ُٞٚةٗ إلصالَ:ة
أيو:ٚ
 -128وشاًِ ٝ
هؾ جيقز اختاذ مع د فؾدياكات افثالث افقفقدية وافـرصاكقة واإلشالم؟
ؾلجابت بام يع:
مٗشًن ٚظنذ افتَنقى ،بنؾ
ٓ جيقز ذفؽٕٕ :ف بٚختٚذه منسـً ٚبغ افرالث ٓ يُنقن
ً
ظذ افؼك وظٌٚدة ؽر اهلل ؾٔف .وفٔس دْٚك دينـ صنحٔح ؽنر اإلشنالم :فَقفنف ًنٚػ:
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ [آل ظّران.]81:
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)228/1
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سلٍة ه ع٘ٝةإىلة هتلقربةبنية ألدٙقْ:ة
أيو:ٚ
 -129وشاًِ ٝ
هؾ افدظقة فؾتؼارب بغ األديان (اإلشالم  -ادسقحقة  -افقفقديية) دظيقة ذظقية؟
وهؾ جيقز فؾؿسؾؿ ادممـ ح ًؼا أن يدظق هلا ويعؿؾ ظذ تؼقيتفا .شؿعت أكيف هـياك مثيؾ
ذفؽ يؼيقم بيف ظؾيامء يف األزهير وؽيره يف ادمشسيات اإلشيالمقة ،وـيذفؽ هيؾ افيدظقة
فتؼارب بغ أهؾ افسـة واجلامظة وافطقائػ افشيقعقة وافدرزيية واإلشيامظقؾقة وافـصيرية
وؽرها ؾ قف ؾائدة فؾؿسؾؿغ؟ وهؾ ممؽـ هذا افؾؼاء وأـثر ،بؾ ـؾ هذه افطقائػ ؿؾ
يف معتؼييداهتا افؼييك بيياهلل واإلشيياءة فرشييقفف ^ واحلؼييد ظييذ اإلشييالم وأهييؾ افسييـة
واجلامظة؟ وهؾ جيقز هذا افؾؼاء وافتؼارب ذ ًظا؟
ؾلجابت بام يع:
ً
أوال :أصقل اإليامن افتل إٔزل اهلل هب ٚـتٌف ظذ رشِف :افتقراة واإلٕ ٔؾ وافزبقر
وافَرآن ،وافتل دظ ٝإفٔٓ ٚرشِف ظِٔٓؿ افهالة وافًالم إبرادٔؿ ومقشك وظًٔك
وؽردؿ مـ إٌٕٔٚء وادرشِغ  -ـِٓ ٚواحدة ،بؼ شٚبَٓؿ بالحَٓؿ ،وصدإل
ٓحَٓؿ شٚبَٓؿ وأيده ،وٕقه بنٖٕف ،وإن اختٍِ ٝافٍروع يف ا ِّ ٜحً ٛمَتؤٚت
ً
ً
وؾوال،
وظدٓ ،ورمح ٜمْف شٌحٕٚف
إحقال وإزمٚن ومهِح ٜافًٌٚد :حُّ ٜمـ اهلل
ؿٚل اهلل ًٚػ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ [افٌَرة ،]181:وؿٚل ًٚػ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
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ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ [افًْٚء ،]211:وؿٚل
ًٚػ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷﮸
﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿ ﯀﯁﯂


[آل ظّران]81:



 ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ [آل ظّران ،]81:وؿٚل ًٚػ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
[آل ظّران ،]81:وؿٚل ًٚػ بًد ذـره دظقة خِِٔف إبرادٔؿ إػ افتقحٔد وذـر مـ مًف مـ
ادرشِغ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ [إًٕٚم ،]90:وؿٚل ًٚػ :ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ [آل ظّران،]68:
وؿٚل ًٚػ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
[افْحؾ ،]211:وؿٚل :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ [افهػ ،]6:وؿٚل ًٚػ :ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ
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ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ [ادٚئدة ]58:أيٚت.
وثٌ ٝظـ افٌْل ^ إٔف ؿٚل« :إٔ ٚأوػ افْٚس بًًٔك ابـ منريؿ يف افندٕٔ ٚوأخنرة،
إٌٕٔٚء إخقة فًالت ،أمٓ ٚؿ صتك ،وديْٓؿ واحدش رواه افٌخٚري.
ثاك ًقا :حرف افٔٓقد وافْهٚرى افُِؿ ظنـ مقاونًف ،وبندفقا ً
ؿنقٓ ؽنر افنذي ؿٔنؾ
هلؿ ،ؾٌروا بذفؽ أصقل ديْٓؿ وذائع رهبنؿ ،منـ ذفنؽ ؿنقل افٔٓنقد :ظزينر ابنـ اهلل،
وزظّٓؿ :أن اهلل مًف فٌقب ،وأصٚبف ً ٛمـ خِؼ افًّقات وإرض ومن ٚبٔنْٓام يف
شت ٜأيٚم ،ؾٚشساح يقم افًٌ ،ٝوزظّٓؿ :أ ؿ صٌِقا ظًٔك

وؿتِقه ،ومـ ذفنؽ

أ ؿ أحِقا افهٔد يقم افًٌ ٝبحِٔ ،ٜوؿد حرمنف اهلل ظِنٔٓؿ ،وأ نؿ أفٌنقا حند افزٕن ٚيف
حؼ ادحهـ ،ومـ ذفؽ ؿقهلؿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ [آل ظّنران ]282:وؿقهلؿ :ﯥ
ﯦ ﯧﯨ [ادٚئدة ]65:إػ ؽر ذفؽ منـ افتحرينػ وافتٌنديؾ افَنقص وافًّنع ظنـ ظِنؿ
ا ًٌ ٚظ ٚفِٓقى.
ومـ ذفؽ زظؿ افْهٚرى أن ادًٔح ظًٔك
و هديَٓؿ افٔٓقد يف زظّٓؿ أ ؿ صٌِقا ظًٔك

ابـ اهلل ،وإٔف إفف مع اهلل،
وؿتِقه ،وزظؿ ـؾ مـ افٍريَغ

أ ؿ أبْٚء اهلل وأحٌٚؤه ،وـٍردؿ بّحّد ^ وبام ٚء بف ،وحَددؿ ظِٔف ،وحًددؿ
إيٚه مـ ظْد إًٍٔٓؿ ،وؿد أخذ ظِٔٓؿ افًٓد وادٔرٚإل أن يٗمْقا بف ويهدؿقه ويْكوه،
وأؿروا ظذ إًٍٔٓؿ بذفؽ ..إػ ؽر ذفؽ مـ ؾوٚئح افٍريَغ و ْٚؿوٓؿ ،وؿد حُك
اهلل افُرر مـ ـذهبؿ واؾسائٓؿ وحتريٍٓؿ و ٌديِٓؿ م ٚإٔزل إفٔٓؿ مـ افًَٚئد
وافؼائع ،وؾوحٓؿ ،ورد ظِٔٓؿ يف حمُؿ ـتٚبف ،ؿٚل اهلل ًٚػ :ﭧ ﭨ
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ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ [افٌَرة ]80:أيٚت ،وؿٚل ًٚػ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
[افٌَرة ]222:أي .ٜوؿٚل ًٚػ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ [افٌَرة ]216:أيٚت ،وؿٚل ًٚػ :ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

[آل

ظّران ،]18:وؿٚل ًٚػ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ [افًْٚء ]218:أيٚت ،وؿٚل
ًٚػ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ [ادٚئدة ]28:أيٚت ،وؿٚل ًٚػ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
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ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀

[افتقب]12:ٜ

أيٚت ،وؿٚل :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ [افٌَرة ]209:إػ ؽر ذفؽ
ن ٓ ٚيَْيض مْف افً  ٛمـ اؾسائٓؿ و ْٚؿوٓؿ ووٚزهيؿ وؾوٚئحٓؿ.
وافَهد ذـر ٕامذج مـ أحقاهلؿ فٌْٔك ظِٔٓ ٚا قاب ؾٔام يٖو.
ثاف ًثا :نَ ٚدم يتٌغ أن أصؾ افديٕٚٚت افتل ذظٓ ٚاهلل فًٌٚده واحد ٓ حيتٚج إػ
َري ،ٛـام يتٌغ أن افٔٓقد وافْهٚرى ؿد حرؾقا وبدفقا مٕ ٚزل إفٔٓؿ مـ رهبؿ حتك
ً
ووالٓ ،ومـ أ ؾ ذفؽ أرشؾ إفٔٓؿ رشقل اهلل
وـٍرا
زورا وهبتًٕٚٚ
ً
صٚرت دي ٕٚٚؿ ً
حمّد ^ وفٌردؿ مـ إمؿ ظٚم :ٜفٌٔغ م ٚـٕٚقا خيٍقن مـ احلؼ ،ويُنػ هلؿ ظام
ـتّقه ،ويهحح هلؿ م ٚأؾًدوا مـ افًَٚئد وإحُٚم ،وهيدهيؿ وؽردؿ إػ شقاء
افًٌٔؾ ،ؿٚل اهلل ًٚػ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏﮐ ﮑﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ [ادٚئدة ،]26:وؿٚل :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ [ادٚئدة ،]29:فُْٓؿ صدوا وأظروقا ظْف :بٌ ًٔٚ
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وظدوإً ٚوحًدً ا مـ ظْد إًٍٔٓؿ مـ بًد مٌ ٚغ احلؼ ،ؿٚل اهلل ًٚػ :ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ [افٌَرة ]209:وؿٚل :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ [افٌَرة ]89:أيٚت ،وؿٚل :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ [افٌَرة ]202:أيٚت ،وؿٚل :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
[افٌْٔ ]1:ٜأيٚت.
ؾُٔػ ير ق ظٚؿؾ يًرف إساردؿ ظذ افٌٚضؾ ومتٚدهيؿ يف ؽٔٓؿ ظـ بْٔ ٜوظِؿ:
حًدً ا مـ ظْد إًٍٔٓؿ ،وا ًٌ ٚظ ٚفِٓقى  -افتَٚرب بْٔٓؿ وبغ ادًِّغ افهٚدؿغ ،ؿٚل
اهلل ًٚػ :ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ [افٌَرة ]11:أيٚت ،وؿٚل :ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ [افٌَرة ]210:وؿٚل شٌحٕٚف :ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ [آل ظّران ]86:أيٚت ،بؾ دؿ إن مل يُقٕقا أصد مـ إخقا ؿ ادؼـغ
ـٍرا وظداوة هلل ورشقفف وادٗمْغ ؾٓؿ مرِٓؿ ،وؿد ؿٚل اهلل ًٚػ فرشقفف يف ادؼـغ:
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ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ [افَِؿ ]9:أيٚت :وؿٚل فف :ﭑ
ﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
[افُٚؾرون]1:

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

[افُٚؾرون]1:

ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ [افُٚؾرون ]6:إن مـ حيدث ًٍٕف بّ ٚع أو افتَري ٛبغ اإلشالم
وافٔٓقدي ٜوافْكإٔ ٜـّـ جيٓد ًٍٕف يف ا ّع بغ افَْٔوغ ،بغ احلؼ وافٌٚضؾ بغ
افٍُر واإليامن ،وم ٚمرِف إٓ ـام ؿٔؾ :أهي ٚادُْح افرري ٚشٓٔال ظّرك اهلل ـٔػ يِتَٔٚن
دل صٚمٔ ٜإذا م ٚاشتَِ ٝوشٓٔؾ إذا اشتَؾ يامن
راب ًعا :فق ؿٚل ؿٚئؾ :دؾ متُـ اهلدٕ ٜبغ دٗٓء ،أو يُنقن بٔنْٓؿ ظَند صنِح حًَْنٚ
فِدمٚء وا َٚء فقيالت احلروب ومتًُْٔ ٚفِْٚس مـ افينب يف إرض وافُند يف احلٔنٚة
فًُ ٛافرزإل وظامرة افدٕٔ ٚوافدظقة إػ احلؼ ودداي ٜا ِؼ :إؿٚم ٜفًِندل بنغ افًنٚدغ
 فق ؿٔؾ ذفؽ ًؿقٓ مت ًٓ ،ٚوـٚن افًًل يف حتََٔف شنً ًًٔ ٕٚ ٚحن ،ٚوافَهند إفٔنف ؿهندً ا
ً
ٌٕٔال فف مُٕٚف ،وظئؿ أثره ،فُـ منع ادحٚؾين ٜظنذ إحَنٚإل احلنؼ وٕكنه ،ؾنال يُنقن
ذفؽ ظذ شٌٔؾ مدادْ ٜادًِّغ فِّؼـغ و ْنٚزهلؿ ظنـ رء منـ حُنؿ اهلل ،أو رء
مـ ـرامتٓؿ ودقا ؿ ظذ إًٍٔٓؿ ،بؾ مع اإلبَٚء ظذ ظز ؿ ،وآظتهٚم بُتٚب رهبنؿ
وشٌْٕٓٔ ٜؿ ^ً :
ظّال هبدي افَرآن ،واؿتداء بٚفرشقل افُريؿ ظِٔنف افهنالة وافًنالم،
ؿنننٚل اهلل ًنننٚػ :ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
[إٍٕننٚل ]62:أيننٚت ،وؿننٚل ًننٚػ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ [حمّد.]11:
وؿد ؾن ذفؽ افٌْنل ^ ظِّ ًٔن ،ٚوحََنف بهنِحف منع ؿنريش ظنٚم احلدئٌن ،ٜومنع
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افٔٓقد يف ادديْ ٜؿٌؾ ا ْدإل ويف ؽزوة خٔز ،ومع ٕهٚرى افروم يف ؽزوة ٌنقك ،ؾُنٚن
فذفؽ إثر افًئؿ وافْتٚئ ٟافٌٚدرة مـ إمـ وشالم ٜافٍْقس وٕكة احلؼ وافتُّغ
فف يف إرض ودخقل افْٚس يف ديـ اهلل أؾقا ً  ،ٚواجتٚه ا ّٔع فًِّؾ يف احلٔنٚة فنديْٓؿ
ودٕٔننٚدؿ ،ؾُننٚن افرخننٚء وآزددننٚر وؿننقة افًننِىٚن وإتنننٚر اإلشننالم وافًننالم ،ويف
افتٚريخ وواؿع احلٔٚة أؿقى دفٔؾ وأصندإل صنٓٔد ظنذ ذفنؽ دنـ إٔهنػ ًٍٕنف أو أفَنك
شًّف واظتدل مزا ف و ٍُره ،وبرئ مـ افًهٌٔ ٜوادراء ،إن يف ذفؽ فذـرى دـ ـنٚن
فف ؿِ ٛأو أفَك افًّع ودق صٓٔد ،واهلل اهلنٚدي إػ شنقاء افًنٌٔؾ ،ودنق حًنٌْ ٚوًٕنؿ
افقـٔؾ.
خامسييا :إن افنندروز وافْهننري ٜواإلشننامظِٔٔ ،ٜومننـ حننذا حننذودؿ مننـ افٌٚبٔننٜ
ً
وافٌٓٚئٔ ٜؿد الظٌقا بْهنقص افنديـ ،وذظنقا ًٍٕٕنٓؿ من ٚمل ينٖذن بنف اهلل ،وشنُِقا
مًِؽ افٔٓقد وافْهٚرى يف افتحريػ وافتٌديؾ :ا ًٌ ٚظ ٚفِٓنقى ،و َِٔندً ا فنزظٔؿ افٍتْنٜ
إول :ظٌنند اهلل بننـ شننٌٖ احلّننري رأس آبتننداع واإلوننالل واإليَننٚع بننغ مجٚظننٜ
ادًِّغ ،وؿد ظؿ ذه وبالؤه ،واؾتتـ بف مجٚظٚت ـررة ،ؾٍُروا بًد إشالم ،ومتُْنٝ
بًنٌٌف افٍرؿنن ٜبنغ ادًننِّغ ،ؾُٕٚن ٝافنندظقة إػ افتَنٚرب بننغ دنذه افىقائننػ ومجٚظننٜ
ادًِّغ افهٚدؿغ دظقة ؽر مٍٔدة ،وـٚن افًًل يف حتَٔؼ افَِٚء بْٔٓؿ وبغ افهٚدؿغ
مـ ادًِّغ شً ًًٔ ٚ
ؾٚصال ٕ :ؿ وافٔٓقد وافْهٚرى نٚهب ٝؿِقهبؿ يف افزينغ واإلحلنٚد
وافٍُر وافوالل واحلَد ظذ ادًِّغ وافُٔد هلؿ ،وإن ْقظن ٝمْنٚزظٓؿ ومننٚرهبؿ،
واختٍِنن ٝمَٚصننددؿ وأدننقاؤدؿ ،ؾُننٚن مننرِٓؿ يف ذفننؽ مرننؾ افٔٓننقد وافْهننٚرى مننع
ادًِّغ .وٕمر م ٚشًك مجٚظ ٜمـ ظِامء إزدر ادكيغ مع افَّل اإلينراين افراؾيضن
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يف أظَٚب احلرب افًٚدٔ ٜافر ،ٜٕٔٚو دّ وا يف افتَٚرب ادزظنقم ،وإخندع بنذفؽ ؿِن ٜمنـ
ـٌٚر افًِامء افهٚدؿغ نـ ضٓرت ؿِنقهبؿ ومل ًنرـٓؿ احلٔنٚة ،وأصندروا وِن ٜشنّقدٚ
(وِ ٜافتَري )ٛوهظٚن م ٚإُننػ أمنردؿ دنـ خندع هبنؿ ،ؾٌنٚء أمنر مجٚظن ٜافتَرينٛ
بٚفٍنؾ ،وٓ ظ  ٛؾٚفَِقب متٌٚيْ ٜوإؾُٚر متونٚرب ٜوافًَٚئند متْٚؿون ،ٜودٔٓنٚت
دٔٓٚت أن جيتّع افَْٔوٚن أو يتٍؼ افودان.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)215 - 211/1
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فتاوى الصحابة
سلٍةهاّةًاقٗٞٙةٗ بِٕةٙش: ٙة
 -110شاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
ـثرا مـ األتراك ادسؾؿغ يؾعـقن معاوية وابـف يزيد ظذ افدوام ،ؾفؾ هؿ محؼقن
إن ً
يف فعـتفؿ أم ال؟
ؾلجابت بام يع:
أمنن ٚمًٚويننٜ
وأصحٚبف

ؾٓننق أحنند أصننحٚب رشننقل اهلل ^ ،وأحنند ـتننٚب افننقحل،
خر ادٗمْغ ،وؿد ورد افْٓل ظنـ شنٌٓؿ ،ومنـ بنٚب أوػ افْٓنل ظنـ

فًْٓؿ ،ؾرٌ ٝيف افهحٔحغ إٔف ^ ؿٚل« :خر افْٚس ؿرين ،ثؿ افذيـ يِق ؿ ،ثؿ افذيـ
يِق ؿش ،وثٌ ٝيف افهحٔح إٔف ^ ؿنٚلً ٓ« :نٌقا أصنح ، ٚؾقافنذي ٍٕزن بٔنده فنق
إٍٔؼ أحدـؿ مرؾ أحد ذد ًٌ ٚم ٚبِغ مد أحنددؿ وٓ ٕهنٍٔفش .وؿند روي ب٘شنْٚد ٔند يف
صنننٖن مًٚويننن :ٜأن افٌْنننل ^ ؿنننٚل« :افِٓنننؿ ظِّنننف افُتنننٚب واحلًنننٚب ،وؿنننف شنننقء
افًذاب"ذـر ذفؽ صٔخ اإلشالم ابـ ّٜٔٔ

.

إذا ظِؿ ذفؽ :ؾّـ أصقل أدؾ افًْ ٜوا امظ ٜيف أصحٚب رشقل اهلل ^:
(أ) مـ فًـ أحدً ا مـ أصنحٚب رشنقل اهلل ^ شنقاء ـنٚن مًٚوين ٜأو ؽنره
مجٔ ًً ٚؾٕ٘ف يًتحؼ افًَقب ٜافٌٌِٔ ٜبٍٚ ٚإل ادًِّغ ،و ْنٚزظقا دنؾ يًٚؿن ٛبٚفَتنؾ أو منٚ
دون افَتؾ.
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(ب) شالم ٜؿِنقهبؿ وأفًنْتٓؿ ٕصنحٚب رشنقل اهلل ^ ،ـنام وصنٍٓؿ اهلل بنف يف
ؿقفنننننف ًنننننٚػ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ [احلؼ.]20:
(ج) ويَقفقن :إن أثٚر ادروي ٜيف مًٚوهيؿ مْٓ ٚم ٚدق ـذب ومْٓ ٚم ٚؿد زيند ؾٔنف
وَٕص وؽر ظـ و ٓف ،وافهحٔح مْٓ ٚدؿ ؾٔف مًذورون إم ٚوتٓدون مهٌٔقن ؾِٓؿ
أ ران ،وإم ٚوتٓدون وىاقن هلؿ أ ر واحند ،وا ىنٖ مٌٍنقر هلنؿ ،ودنؿ منع ذفنؽ ٓ
يًتَدون أن ـؾ واحد مـ افهحٚب ٜمًهقم ظـ ـٌٚئر اإلثؿ وصٌٚئره ،بؾ جتقز ظِنٔٓؿ
افذٕقب يف ا ِّ ،ٜوهلؿ مـ احلًْٚت وافًقابؼ وافٍوٚئؾ م ٚيق  ٛمٌٍرة من ٚيهندر
مْٓؿ إن صدر ،حتك إٔف يٌٍنر هلنؿ منـ افًنٔاٚت من ٓ ٚيٌٍنر دنـ بًنددؿٕ :ن هلنؿ منـ
احلًْٚت افتل متحق افًٔاٚت م ٚفٔس دـ بًددؿ ،وؿد ثٌن ٝبَنقل رشنقل اهلل ^ أ نؿ
خر افَرون ،وأن ادد مـ أحددؿ وٕهٍٔف إذا هدإل بف ـٚن أؾوؾ مـ ٌنؾ ذد ًٌن ٚننـ
بًددؿ ـام شٌؼ بٔٚن ذفؽ ،ثؿ إذا ـٚن ؿد صدر مـ أحددؿ ذٕ ٛؾُٔنقن ؿند نٚب مْنف،
أو أ ك بحًْٚت متحقه ،أو ؽٍر فف بٍوؾ شٚبَتف أو بنٍٚظ ٜحمّند ^ افنذي دنؿ أحنؼ
افْٚس بنٍٚظتف ،أو ابتع بٌالء يف افدٕٔ ٚـٍر بف ظْنف ،ؾن٘ذا ـنٚن دنذا يف افنذٕقب ادحََنٜ
ؾُٔػ بٕٚمقر افتل ـٕٚقا ؾٔٓ ٚوتٓنديـ :إن أصنٚبقا ؾِٓنؿ أ نران ،وإن أخىنٗوا ؾِٓنؿ
أ ر واحد ،وا ىٖ مٌٍقر هلؿ ،ثؿ افَدر افذي يُْر مـ ؾًنؾ بًونٓؿ ؿِٔنؾ مٌّنقر يف
 ٕٛٚؾوٚئؾ افَنقم وحمٚشنْٓؿ منـ اإلينامن بنٚهلل ورشنقفف وا ٓنٚد يف شنٌِٔف واهل نرة
وافْكة وافًِؿ افْٚؾع وافًّؾ افهٚفح.
(د) ويَقفقن :جين ٛآؿتهنٚد وآظتندال يف أمنر افهنحٚب ٜواإلمًنٚك ظنام صن ر
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بْٔٓؿ ،ؾنال يَنٚل بٚفًهنّ ٜفىٚئٍن ٜوافتنٖثٔؿ ٕخنرى ،بخنالف أدنؾ افٌندع منـ افننًٜٔ
وا قارج افذيـ ؽِقا مـ ا ٌٕٚغ ،ضٚئٍن ٜظهنّ ،ٝوضٚئٍن ٜأثّن ،ٝؾتقفند بٔنْٓؿ منـ
افٌدع م ٚشٌقا فف افًِػ ،بؾ ؾًَقدؿ وـٍنرودؿ إٓ ً
ؿِنٔال ،ـنام ـٍنرت ا نقارج ظِ ًٔنٚ
وظرامن ،واشتحِقا ؿتٚهلؿ ،ودؿ افذيـ ؿٚل ؾٔٓؿ افٌْل ^« :مترإل مٚرؿ ٜظذ حغ ؾرؿنٜ
مـ ادًِّغ َتِٓ ٚأوػ افىٚئٍتغ بٚحلؼش ،ؾَتِٓؿ ظع ودؿ ادٚرؿ ٜافنذيـ خر نقا ظنذ
ظع ،وـٍروا ـؾ مـ نقٓه ،وؿنٚل افٌْنل ^ يف احلًنـ بنـ ظنع« :إن ابْنل دنذا شنٔد،
وشٔهِح اهلل بف بغ ؾاتغ ظئّتغ مـ ادًِّغ"ؾٖصِح بنف بنغ صنًٔ ٜظنع ومًٚوين،ٜ
ؾدل ظذ إٔنف ؾًنؾ من ٚأحٌنف اهلل ورشنقفف ،وأن افٍاتنغ فًٔنقا مرنؾ ا نقارج افنذيـ أمنر
رشقل اهلل ^ بَتٚهلؿ :وهلذا ؾرح ظع بَتٚفف فِخقارج ،وحنزن فَتنٚل صنٍغ وا ّنؾ،
وأطٓننر افُآبنن ٜوإمل ،ـننام جينن ٛزئنن ٜافٍننريَغ وافننسحؿ ظننذ ؿتالمهننٕ :ٚن ذفننؽ مننـ
إمقر ادتٍؼ ظِٔٓ ،ٚوأن ـؾ واحدة مـ افىٚئٍتغ مٗمْ ،ٜوؿد صٓد هل ٚافَرآن بٖن ؿتنٚل
ادٗمْغ ٓ خير ٓؿ ظـ اإليامن ؾَنٚل ًنٚػ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠ

[احل

ننننرات ]9:أينننن ،ٜواحلنننندي ٞادننننروي« :إذا اؿتتننننؾ خٍِٔتننننٚن ؾٖحنننندمهٚ

مًِقن" ـذب مٍسى ،مل يروه أحد مـ أدؾ افًِؿ بٚحلدي ،ٞومًٚوي ٜمل يدع ا الؾ ٜومل
يٌٚيع فف هب ٚحغ ؿ ٚؾ ظِ ًٔ ،ٚومل يَ ٚؾ ظِ ًٔ ٚظذ إٔف خٍِٔ ،ٜوٓ إٔنف يًنتحؼ ا الؾن ،ٜوٓ
ـٚن دق وأصحٚبف ينرون ابتنداء ظنع افَتنٚل ،بنؾ دن ٚرأى ظنع إٔنف جين ٛظِنٔٓؿ مٌٚيًتنف
وضٚظتف إذ ٓ يُقن فِْٚس خٍِٔتٚن وأن دٗٓء خٚر قن ظنـ ضٚظتنف :رأى أن يَنِٓ ٚؿ
حتك يٗدوا افقا  ٛوحتهؾ افىٚظ ٜوا امظ ،ٜودؿ ؿٚفقا :إن ذفؽ ٓ جي ٛظِٔٓؿ حتك
يٗخذ حؼ ظرامن

مـ افذيـ خر قا ظِٔف وؿتِقه نـ دؿ يف ٔش ظع

.
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وأم ٚيزيد بـ مًٚوي ٜؾٚفْٚس ؾٔف ضرؾٚن ووشط ،وأظدل إؿقال افرالث ٜؾٔف إٔف ـٚن
مًُِ ٚمـ مِقك ادًِّغ فف حًْٚت وشٔاٚت ،ومل يقفند إٓ يف خالؾن ٜظنرامن
ـٚؾرا ،وفُـ رى بًٌٌف م ٚرى مـ مكع احلًغ
يُـ ً

 ،ومل

 ،وؾًؾ م ٚؾًنؾ بٖدنؾ

احلرة ،ومل يُـ صٚح ًٌ ٚوٓ مـ أوفٔٚء اهلل افهٚحلغ .ؿٚل صٔخ اإلشالم ابنـ ّٔٔنٜ

:

ودذا ؿقل ظٚم ٜأدؾ افًَؾ وافًِنؿ وافًنْ ٜوا امظن ،ٜوأمن ٚبٚفًْنٌ ٜفًِْنف ؾٚفْنٚس ؾٔنف
ثالث ؾرإل :ؾرؿ ٜفًْتف ،وؾرؿ ٜأحٌتف ،وؾرؿًٌ ٓ ٜف وٓ حتٌف.
ؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ ّٔٔنٜ

 :ودنذا دنق ادْهنقص ظنـ اإلمنٚم أمحند ،وظِٔنف

ادَتهدون مـ أصحٚبف وؽردؿ مـ مجٔع ادًِّغ ،ودذا افَقل افقشط مٌْل ظنذ إٔنف
مل يرٌ ٝؾًَف افذي يَتيض فًْف ،أو بْٚء ظذ أن افٍٚشنؼ ادًنغ ٓ يًِنـ بخهقصنف إمنٚ
ْزهي ،ٚؾَد ثٌ ٝيف صحٔح افٌخٚري ظـ ظّر يف ؿه ٜظٌد اهلل بـ محٚر افذي
ً
حتريام وإمً ٚ
ُرر مْف ذب ا ّر ،و ِده رشقل اهلل ^ د ٚفًْنف بًنض افهنحٚب ٜؿنٚل افٌْنل ^:
«ٓ ًِْف ،ؾٕ٘ف حي ٛاهلل ورشقففش ،وؿٚل ^« :فًـ ادٗمـ ـَتِف"متٍؼ ظِٔف.
ودذا ـام أن ٕهقص افقظٔد ظٚم ٜيف أـؾ أمقال افٔتٚمك وافزٕ ٚوافنؿ ٜؾنال يننٓد
هب ٚظذ مًغ بٖٕف مـ أصحٚب افْٚر قاز ختِػ ادَت ٙظـ ادَتيضن دًنٚرض را نح:
إم ٚقبتف ،وإم ٚحًْٚت ،وإم ٚمهنٚئ ٛمٍُنرة ،وإمن ٚصنٍٚظ ٜمٌَقفن ،ٜوؽنر ذفنؽ منـ
ادٍُرات فِذٕقب .دذا بٚفًٌْ ٜدْع شٌف وفًْتف.
وأم  ٚبٚفًٌْ ٜفسك ادحٌ :ٜؾألٕف مل يهدر مْف مـ إظامل افهٚحل ٜم ٚيق ن ٛحمٌتنف،
ؾٌَل واحدً ا مـ ادِقك افًالضغ ،وحمٌ ٜأصخٚص دنذا افْنقع فًٔن ٝمؼنوظ :ٜوٕٕنف
صدر ظْف م ٚيَتيض ؾًَف وطِّف يف شر ف ،ويف أمر احلًغ وأمر أدؾ احلرة.
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وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

كٚفٞٚةًاقًوٞة هزدىة هذٜةٙضبة ألؽشقبة هجالث:ٞة
أيو:ٚ
 - 112وشاًِ ٝ
ـقػ كعامؾ افرجؾ افذي يسال األصحاب افثالثة؟
ؾلجابت بام يع:
صحٚب ٜرشقل اهلل ^ خر دذه إم ،ٜوؿد أثْك اهلل ظِٔٓؿ يف ـتٚبف ،ؿٚل اهلل ًٚػ:
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ [افتقب ،]200:ٜوؿٚل ًٚػ :ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ [افٍتح ]28:إػ ؽر
دذا مـ أيٚت افتل أثْك اهلل ؾٔٓ ٚظذ افهحٚب ،ٜووظددؿ بدخقل ا ْ ،ٜوأبق بُر
وظّر وظرامن وظع مـ دٗٓء افًٚبَغ ،ونـ بٚيع حت ٝافن رة ،ؾَد بٚيع افٌْل ^
ًٍٕف فًرامن ،ؾُ ٕٝٚصٓٚدة فف وثَ ٜمْف بف ،وـ ٕٝٚأؿقى مـ بًٔ ٜؽره فٌِْل ^ ،وؿد
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)198 - 191/1
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أثْك ظِٔٓؿ افٌْل ^ يف أحٚدي ٞـررة ً
ً
ٍهٔال وخٚص ٜأب ٚبُر وظّر وظرامن
إمج ٓٚو
وظع ،وبؼ دٗٓء ب ْٜ ٚيف مجٚظ ٜآخريـ مـ افهحٚب ،ٜوحذر مـ شٌٓؿ ؾَٚلٓ« :
ًٌقا أصح ، ٚؾ٘ن أحدـؿ فق إٍٔؼ مرؾ أحد ذد ًٌ ٚم ٚأدرك مد أحددؿ وٓ
ٕهٍٔف"رواه مًِؿ يف صحٔحف مـ ضريؼ أ دريرة وأ شًٔد ا دري.
ؾّننـ شنن ٛأصننحٚب رشننقل اهلل ^ أو صننتّٓؿ وخٚصنن ٜافرالثنن ٜأبنن ٚبُننر وظّننر
وظرامن ادًاقل ظْٓؿ :ؾَند خنٚفػ ـتنٚب اهلل وشنْ ٜرشنقفف ،وظٚرونٓام بذمنف إينٚدؿ،
وـٚن حمرو ًم ٚمـ ادٌٍرة افتل وظندد ٚاهلل منـ نٚء بًنددؿ واشنتٌٍر هلنؿ ،ودظن ٚاهلل أٓ
جيًؾ يف ؿٌِف ً
ؽال ظنذ ادنٗمْغ ،ومنـ أ نؾ ذمنف هلنٗٓء افرالثن ٜوأمرنٚهلؿ جينٕ ٛهنحف
و ٌْٔٓف فٍوِٓؿ ،و ًريٍف بدر  ٚؿ ،وم ٚهلؿ مـ ؿدم صدإل يف اإلشالم ،ؾ٘ن ٚب ؾٓق
مـ إخقإْ ٚيف افديـ ،وإن متٚدى يف شٌٓؿ :و  ٛإخذ ظذ ينده منع مراظنٚة افًٔٚشنٜ
افؼظٔ ٜيف اإلُٕٚر بَدر اإلمُٚن ،ومـ ظ ز ظـ اإلُٕٚر بًِٕٚف ويده ؾٌٌَِف ،ودذا دق
أوًػ اإليامن ،ـام ثٌ ٝيف احلدي ٞافهحٔح.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّةًِٚااااااااااا ا ة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)199 - 198/1
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علٝ ٚةأٓىة هضِٞةفٌٚقةعذزةبنية هؾشقبٞةًّة تقي:ة
أيو:ٚ
 -111وشاًِ ٝ
يف احلييديث افصييحق؟ ظييـ رشييقم اهلل ^« :إذا افتؼييك ادسييؾامن بسييقػقفام ؾافؼاتييؾ
حريصيا ظيذ ؿتيؾ
وادؼتقم يف افـيار .ؾؼقيؾ :هيذا افؼاتيؾ ؾيام بيام ادؼتيقم؟! ؾؼيام :ـيان
ً
صاح ف"أو ـام ؿام ،ؾؽقػ احلؽؿ هبذا احلديث يف افػتـة افؽزى أيام اخلالؾة افرصقدة؟
ؾلجابت بام يع:
مذد ٛأدؾ افًْ ٜوا امظ ٜافُػ ظام ص ر بغ أصحٚب رشقل اهلل ^ وافسيض
ظْٓؿ مجٔ ًً ،ٚواظتَٚد أ ؿ ـنٕٚقا وتٓنديـ ؾنٔام ظِّنقا ،ؾّنـ أصنٚب ؾِنف أ نران ،ومنـ
أخىٖ ؾِف أ ر ،وخىٗه مٌٍقر ،واحلدي ٞادنذـقر إٕنام دنق يف ادًنِّغ افنذيـ يَتنتالن
طِام وظدوإً ٓ ٚب ٚتٓٚد ذظل.
ً
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةبااااا اّةةباااااااقسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)500/1
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دع٘٠ةدٔىةزتٌ٘عة هؾشقبٞةبأٜةأًزةًّة هلزآْ:ة
أيو:ٚ
 -111وشاًِ ٝ
أمرا مـ أمقر افؼرآن أو فػظية ميـ أفػياظ
هؾ جيقز يف حؼ افصحابة مجق ًعا أن جيفؾقا ً
افؼرآن بافـظر إػ جمؿقع افصحابة وفقس ألؾرادهؿ؟
ؾلجابت بام يع:
أمنرا منـ أمنقر افَنرآن افتؼنئً ٜأو خيىانقا ؾٔنف
ٓ جيقز أن جيٓنؾ افهنحٚب ٜمجٔ ًًنً ٚ
مجٔ ًًننٕ :ٚن ذفننؽ يْننٚيف ٕهننقص افُتننٚب وافًننْ ٜافدافنن ٜظننذ ثٌننقت ظهننّ ٜإمنن ٜيف
إمجٚظٓ.ٚ
وجيقز أن جيٓؾ بًوٓؿ احلُؿ افَرآين أو خيىب ؾٔف ويًِّف ؽره ،أم ٚإمجٚظٓؿ ظنذ
ا ىٖ ؾٌر ٚئز وٓ واؿع.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااا ا ة هااااااااازس قةعفٚفااااااا ا ةٛة عباا ة هاشٙااشةبااّةعباا ة ةبااّةبااقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)502 - 500/1

348

فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

ملبغزْٗةب خ٘ية دتِٞةًّة هؾشقب:ٞة
أيو:ٚ
 -115وشاًِ ٝ
مـ اد ؼون بدخقم اجلـة؟
ؾلجابت بام يع:
ادٌؼون بدخقل ا ْ ٜـررون مـ افهنحٚب ،ٜمنْٓؿ افًؼنة افًنٚبَقن ودنؿ :أبنق
بُر ،وظّر ،وظرامن ،وظع ،وضِح ،ٜوافزبر ،وشًد ابنـ أ وؿنٚص ،وأبنق ظٌٔندة بنـ
ا راح ،وشًٔد بـ زيد ،وظٌد افرمحـ بـ ظقف.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

ة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)502/1
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سلٍة ٘ي:ةعوٛةبّةأبٛةطقهبةكزَة ةٗدٕٔ:ة
أيو:ٚ
 -111وشاًِ ٝ
مل فؼال ظع بـ أى ضافال بتؽريؿ افقجف؟
ؾلجابت بام يع:
َِٔ ٛظع بـ أ ضٚفن ٛبتُنريؿ افق نف وختهٔهنف بنذفؽ منـ ؽِنق افننًٔ ٜؾٔنف،
ويَٚل :إٕف مـ أ ؾ إٔف مل يىِع ظذ ظقرة أحد ً
أصال ،أو ٕٕف مل يً د فهْؿ ؿط ،ودذا
خٚص ٚبف ،بؾ ينٚرـف ؽره ؾٔف مـ افهحٚب ٜافذيـ وفدوا يف اإلشالم.
فٔس ً
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)501/1
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ًاِٟةس ٙح:ة« رتالفٞةبا ٜةثالثْ٘ةصِٞةثٍةتلْ٘ةًولًقةعق٘فًقش:ة
أيو:ٚ
 - 116وشاًِ ٝ
ً
ظضقضاش ،وهلذا ؿيام معاويية
ؿام ^« :اخلالؾة بعدي ثالثقن شـة ،ثؿ تؽقن مؾؽًا
بعد اكؼضاء افثالثغ شـة :أكا أوم ادؾقك .مـ رشافة أى زييد افؼيرواين (،)96/1
ما معـك هذا احلديث؟
ؾلجابت بام يع:
دذا احلدي ٞأخر ف اإلمٚم أمحد يف «ادًْد"واحلنٚـؿ يف «ادًنتدرك"وأبنق يًنذ يف
«ادًْد"وابـ حٌٚن يف «صحٔحفش ،وافسمنذي يف «افًنْـش ،ومًْنك دنذا احلندي ٞبْٔنف
احلٚؾظ يف «افٍتحش ؾَنٚل( :أراد ب ٚالؾن ٜخالؾن ٜافٌْنقة ،وأمن ٚمًٚوين ٜومنـ بًنده ؾًنذ
ضريَ ٜادِقك ،وفق شّقا خٍِٚء).
وبٚهلل افتقؾٔؼ ،وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)505 - 501/1
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

فتاوى عَ الفزق واملذاِب (الوِابية)
ة

ردةباضة هغبٔقتةعّة ه ع٘ٝة ه٘ٓقب:ٞٚة

 -111شاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء :ؿام يل بعيض افـياس :إن هـياك (افقهابقية)،
ؾؼؾت هلؿ :إكف فقس هـاك (وهابقة) ،وإكام هل دظقة أضؾؼفا األذاا فق عدوا افـاس ظـ
افدظقة اإلصالحقة ،وفؽـ أحدهؿ ؿام يل :إن افشقخ محؿيد بيـ ظ يد افقهياب

ـيان

ً
مصؾحا ديـ ًقا ،وفؽـف اكحرا يف آخر حقاتف حقث رؾيض بعيض األحادييث افـ قيية
ؾعال
ً
افصحقحة :ألهنا ال تقاؾؼ رأيف ،ؾام هق ؿقفؽؿ؟
ؾلجابت بام يع :افننٔخ حمّند بنـ ظٌند افقدنٚب
وافًَٔدة افًِّٔ ٜوادْٓ ٟافَقيؿ ،وـتٌف

منـ أـنز افندظٚة إػ افًنٍِٜٔ

حٚؾِ ٜبذفؽ.

وم ٚذـرت مـ أن أحد خهقم دظق ف ؿٚل فنؽ :إن افننٔخ إحنرف يف آخنر حٔ ٚنف
حٔ ٞرؾض بًض إحٚدي ٞافهحٔح ٓ ٚ ٕ :ٜقاؾؼ رأيف :ؾٓنق ـنذب واؾنساء ظنذ
افنٔخ ،ؾَد قيف ودق مـ أصد افْٚس احسا ًم ٚفًِْ ٜو ً
ٌَال هل ،ٚبؾ ودظقة إفٔٓ،ٚ

.

وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس

عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)111 - 115/1
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

سلٚلٞة ه٘ٓقب:ٞٚة
أيو :ٚما هل افقهابقة؟
 -118وشاًِ ٝ
ؾلجابت بام يع:
افقدٚبٔ :ٜفٍي ٜيىَِٓ ٚخهقم افنٔخ حمّند بنـ ظٌند افقدنٚب

ظنذ دظق نف إػ

جترينند افتقحٔنند مننـ افؼننـٔٚت ،وٌٕننذ مجٔننع افىننرإل إٓ ضريننؼ حمّنند بننـ ظٌنند اهلل ^،
ومراددؿ مـ ذفؽٍْ :نر افْنٚس منـ دظق نف وصنددؿ ظنام دظن ٚإفٔنف ،وفُنـ مل ييندٚ
إتنٚرا يف أؾٚإل ،وصنق ًؿ ٚإفٔٓن ٚننـ وؾَٓنؿ اهلل إػ زينٚدة افٌحن ٞظنـ
ذفؽ ،بؾ زاددٚ
ً
مٚدٔ ٜافدظقة وم ٚرمل إفٔف ومً ٚتْد ظِٔف مـ أدف ٜافُتٚب وافًْ ٜافهحٔح ،ٜؾٚصنتد
متًُٓؿ هب ،ٚوظوقا ظِٔٓ ،ٚوأخذوا يدظقن افْٚس إفٔٓ ،ٚوهلل احلّد.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ةٙقْة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)116 - 111/1
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

املخالفوُ ألِن السٍة واجلىاعة
علٝ ٚة هغٚا:ٞة
أيو :ٚما هل ظؼقدة افشقعة بؼدر اإلمؽان؟
 -119وشاًِ ٝ
ؾلجابت بام يع :افنًٔ ٜؾرإل ـررة مْٓن ٚافٌنالة وؽنر افٌنالة ،ؾْقصنٔؽ بَنراءة منٚ
ـتٌننف افًِننامء يف ٍهننٔؾ ؾننرؿٓؿ وبٔننٚن ظَٔنندة ـننؾ ؾرؿنن ٜمننْٓؿ ،مرننؾ :ـتننٚب «مَننٓٚت
اإلشننالمٔغش ٕ احلًننـ إصننًري ،و «مْٓننٚج افًننْٜش فنننٔخ اإلشننالم ابننـ ّٔٔنن،ٜ
وـتنننٚب «افٍنننرإل بنننغ افٍنننرإلش فًٌننند افَنننٚدر افٌٌننندادي ،وـتنننٚب «ادِنننؾ وافْحنننؾش
فِنٓرشنننتٚين ،و «ادِنننؾ وافْحنننؾش ٓبنننـ حنننزم ،وـتنننٚب «وتكننن افتحٍننن ٜاإلثْنننل
ظؼي"ٜوٕحقد :ٚفُٔقن فديؽ إدٚم واشع بًَٚئددؿ.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعةبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااقسةة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)115/1
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

سلٍة هغٚا:ٞة
أيو :ٚهؾ افشقعة احلافققن ـػار ـؾفؿ أو أئؿتفؿ؟
 -110وشاًِ ٝ
ؾلجابت بام يع:
افنًٔ ٜاحلٚفٔقن ؾرإل ـررة ؾٚؿرأ ظْٓؿ يف ـتن ٛافٍنرإل ادًنٚسة :فتًنرف ٍهنٔؾ
افَننقل يف احلُننؿ ظِننٔٓؿ ،واؿننرأ« :وتكن افتحٍنن ٜاإلثْننل ظؼننيٜش ،وـتننٚب «ا ىننقط
افًريوٜش دح ٛافديـ ا ىٔ ،ٛو «مْٓٚج افًْٜش ٓبـ ّٔٔ ،ٜو «ادْتَكش مْف فِذدٌل.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)111 - 115/1
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

أٗدٕة الختالفةبنية هضِٞةٗ هغٚا:ٞة
أيو:ٚ
 -112وشاًِ ٝ
أرجق تقضق؟ االختالا بغ افسـة وافشقعة وأؿرب افػرحل إػ افسـة؟
ؾلجابت بام يع:
افٍروإل بغ أدؾ افًْ ٜوا امظ ٜوبنغ افننًٔ ٜـرنرة ؾنٔام يتًِنؼ بٚفتقحٔند وافٌْنقة
واإلمٚم ٜوؽر ذفؽ ،وؿد ـت ٛـرر مـ افًِنامء يف ذفنؽ ـننٔخ اإلشنالم ابنـ ّٔٔن ٜيف
«مْٓٚج افًْٜش ،وافنٓرشتٚين يف «ادِؾ وافْحؾش ،وابـ حنزم يف «افٍهنؾش وؽنردؿ ،و
«ا ىقط افًريوٜش دح ٛافديـ ا ىٔ ،ٛو «وتك افتحٍن ٜاإلثْنل ظؼنيٜش ،ؾرا نع
ذفؽ يف افُت ٛادذـقرة.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)111/1
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

سلٍة هغٚاٞة هذّٙةٙاطْ٘ةعوًٚقةًزتبٞةأعوٟةًّةًزتبٞة هزص٘ي:ة
أيو:ٚ
 -111وشاًِ ٝ
بامذا ؽؿقن ظذ افشقعة وخاصة افذيـ ؿافقا :إن ظؾقا يف مرت ة افـ يقة ،وأن شيقدكا
جزيؾ ؽؾط بـزوفف ظذ شقدكا محؿد؟
ؾلجابت بام يع:
افنًٔ ٜؾرإل ـررة ،ومـ ؿٚل مْٓؿ :أن ظِٔٚ

يف مر ٌ ٜافٌْقة وإن زيؾ

ؽِط ؾْزل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ^ ؾٓق ـٚؾر.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)116/1
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

ةفش٘٠ةعلٝ ٚة هغٚاٞة إلًقً:ٞٚة
أيو:ٚ
 -111وشاًِ ٝ
هؾ ضريؼة افشقعة اإلمامقة مـ اإلشيالم؟ وميـ افيذي اخسظفيا؟ ألهنيؿ أي افشيقعة
يـسي قن مييذه فؿ فسييقدكا ظييع ـييرم اهلل وجفييف ،وأيضييا إذا مل يؽييـ مييذهال افشييقعة مييـ
اإلشالم ما اخلالا بقـف وبغ اإلشالم؟ وأرجق مـ ؾضيقؾتؽؿ وإحسياكؽؿ بقاكًيا واضي ًحا
خصقصييا مييذهال افشييقعة وظؼائييدهؿ وبقييان بعييض افطييرحل
صيياؾ ًقا باألدفيية افصييحقحة
ً
ادخسظة يف اإلشالم.
ؾلجابت بام يع:
مننذد ٛافنننًٔ ٜاإلمٚمٔنن ٜمننذد ٛمٌتنندع يف اإلشننالم أصننقفف وؾروظننف ،وٕقصننٔؽ
بّرا ً ٜـتٚب «ا ىقط افًريوٜش و «وتك افتحٍ ٜاإلثْل ظؼي"ٜو «مْٓٚج افًنْٜش
فنٔخ اإلشالم ،وؾٔٓ ٚبٔٚن افُرر مـ بدظٓؿ.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)118 - 111/1
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فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

سقيةإٙز ْةٗسعٌٔٚقة رتٌٚين:ةة

أيو :ٚفؼد اكتؼ يف بالد كقجريا حال آية اهلل مخقـل وثقرتف افشقعقة
 -115وشاًِ ٝ

اإليراكقة يف ص اب ادسؾؿغ ،ويرى همالء افشي اب أكيف ال يقجيد فيدى افعيامل اإلشيالمل
دوفة ؽيؿ بيام أكيزم اهلل إال افدوفية اإليراكقية ،وال يقجيد رئيقس دوفية مسيؾؿ إال آيية اهلل
تقضيقحا ـاؾ ًقيا ظيـ
مخقـل ،واآلن بدأت دظقهتؿ تـتؼ يف كقجريا :فيذفؽ كرجيق ميـؽؿ
ً
حؼقؼة افشقعة اإليراكقة ورئقس هذه افدوفة آية اهلل مخقـل وما يدظق إفقف ،وإن صياء اهلل إذا
وجدكا ذفؽ شـحاوم ترمجتف بؾغتـا اهلقشا وافؾغة اإلكجؾقزيية :حتيك كيتخؾص ميـ هيذه
افعؼقدة يف بالدكا :ألن اجلؿفقرية اإليراكقة يرشؾقن فؾؿسؾؿغ يف كقجرييا ـت ًيا ـثيرة يف
خرا وبارك اهلل ؾقؽؿ.
ـؾ صفر .ؾلؾتقكا جزاـؿ اهلل ً
ؾلجابت بام يع :م ٚزظّف دٗٓء افنٌٚن مـ إٔف ٓ يق ند يف افًنٚمل اإلشنالمل دوفنٜ
حتُؿ بام إٔزل اهلل إٓ افدوف ٜاإليرإٔ ،ٜوٓ يق د رئٔس دوف ٜمًِؿ إٓ آي ٜاهلل ا ّْٔنل:
وظِام،
زظؿ بٚضؾ ،بؾ ـذب واؾساء ،ينٓد بذفؽ واؿع افدوف ٜاإليرإٔ ٜورئًٔٓ ٚظَٔدة ً
ؾ٘ن افنًٔ  ٜاإلمٚمٔ ٜاإلثْل ظؼي ٜؿد َِٕقا يف ـتٌٓؿ ظـ أئّتٓؿ أن افَنرآن افنذي مجًنف
ظرامن بـ ظٍٚن

ظـ ضريؼ حٍٚظ افَرآن مـ افهحٚب ٜحمرف بٚفزيٚدة ؾٔف وافَْص

مْف وبتٌديؾ بًض ـِام ف ومجِف ،وبحذف بًض آيٚت وشقر مْف ،يًرف ذفنؽ منـ ؿنرأ
ـتٚب «ؾهؾ ا ىٚب يف حتريػ ـتٚب رب إربٚب"افذي أفٍف حًنغ بنـ حمّند َنل
ودظام دنذدٌٓؿ ـنن
إتهٚرا فِراؾو،ٜ
افْقري افىزد يف حتريػ افَرآن وأمرٚفف ن ٚأفػ
ً
ً
«مْٓننٚج افُرامننٜش ٓبننـ ادىٓننر ،ـننام أ ننؿ يًروننقن ظننـ دواويننـ افًننْ ٜافهننحٔحٜ
ـهنحٔحل افٌخنٚري ومًنِؿ ؾنال يًتزو ن ٚمر ًًن ٚهلنؿ يف آشنتدٓل ظنذ إحُنٚم
وؾَٓنن ،ٚوٓ يًتّنندون ظِٔٓنن ٚيف ًٍننر افَننرآن وبٕٔٚننف ،بننؾ اشننتحدثقا ـت ًٌنن ٚيف
ظَٔنندة ً

359

فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

احلنندي ،ٞوأصننِقا ًٍٕٕننٓؿ أصن ً
نقٓ ؽننر شننِّٔ ٜير ًننقن إفٔٓنن ٚيف متٔٔننز افوننًٔػ يف
زظّٓنؿ منـ افهنحٔح ،و ًِننقا منـ أصنقهلؿ افر نقع إػ أؿننقال إئّن ٜاإلثْنل ظؼن
ادًهننقمغ يف زظّٓننؿ ،ؾّننـ أيننـ يُننقن فنندهيؿ مننـ ظِننؿ افَننرآن ادتننقا ر وافًننْٜ
افهحٔح ،ٜوؿقاظد افؼيً ٜافرٚبت ٜوأحُٚمٓن ٚمن ٚيىٌَنقن ظنذ ؿونٚي ٚأمنتٓؿ اإليرإٔنٜ
افتل حيُّق ٚ؟! وـٔػ يَٚل مع ذفؽ ٓ :يق د رئٔس دوف ٜمًِؿ إٓ آين ٜاهلل ا ّْٔنل
ودق افَٚئؾ يف ـتٚبف «احلُقم ٜاإلشالمٔ"ٜحت ٝظْقان افقٓي ٜافتُقئْن( ٜص( :)11إن
فألئّ ٜمًَ ٚم ٚحمّق ًدا ودر  ٜشنٚمٔ ٜوخالؾنُ ٜقئْن ٜختونع فقٓيتٓن ٚوشنٔىر  ٚمجٔنع
ذرات دذا افُقن ،وأن مـ ضوريٚت مذدٌْ ٚأن ٕئّتْ ٚمًَ ٚمن ٓ ٚيٌٌِنف مِنؽ مَنرب،
وٓ ٌٕل مرشؾ) .ادن.
إن دننذا هلننق افُننذب افٍٚوننح وافٌٓتننٚن ادٌننغ .وْٕهننحؽ بَننراءة ـتننٚب «وتكن
افتحٍ ٜاإلثْل ظؼي"ٜفًِالم ٜحمّقد صنُري إفنقد ،ورشنٚف« ٜا ىنقط افًريونٜش
دح ٛافديـ ا ىٔ ،ٛوـتٚب «مْٓٚج افًْ ٜافٌْقين ٜيف َٕنض ـنالم افننًٔ ٜوافَدرينٜش
فًِالمنن ٜافنننٔخ أمحنند بننـ ظٌنند احلِننٔؿ بننـ ّٔٔنن ،ٜوـتننٚب «ادْتَننك مننـ مْٓننٚج افًننْٜش
فِذدٌل .وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)180 - 118/1
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سلٍةًِ ة هز فقٞةًّةدخ٘ية ملضقد :ة
أيو:ٚ
 -111وشاؾ ً
افراؾضة ظـدكا يـزفقن إػ األشقاحل ،ويصؾقن يف ادساجد ،هؾ جيقز فـا أن كطيردهؿ
مـ ادساجد رؽؿ أن اجلـقد أحقاكًا يؿـعقهؿ؟
ؾلجاب بؼقفف:
إٔ ٓ ٚأرى أن يىردوا مـ ادً ٚد ،بؾ يسـقن يهنِقن فًنؾ اهلل أن هيندهيؿ ٕ ،نؿ
إذا دخِقا ادً ٚد ؾٔام أظرف ُيهِقن مع افْٚس.
افسائؾ :وإذا ـاكقا يصؾقن وحدهؿ خؾػ اجلامظة؟
افشقخ :إ ًذا :يًّْق ؿ مـ افهنالة خِنػ افْنٚس ويَنٚل :صنِقا منع افْنٚس ،وأمنٚ
ضرددؿ مـ ادً ٚد ؾال أرى ذفؽ ،وإذا ـٕٚقا ٓ يريدون افهالة مع ا امظ ،ٜيَٚل هلؿ:
إتيروا إذا ـْتؿ ٓ ريدون افهالة مع ا امظ ،ٜإتيروا حتك خيرج افْنٚس منـ ادًن د
وصِقا ،مع حمٚوف ٜدظق ؿ إػ احلؼ ٓ ،ظذ افًٌٔؾ ا امظل ،افًٌٔؾ ا امظل يُّـ أٓ
حيهؾ ؾٔف ؾٚئدة ،فُـ ْيرون إػ ادٓذب مْٓؿ افذي ظْده وظل ،و دظقٕف إػ بٔنق ُؿ
و تُِّقن مًف بٕ٘هٚف وظدل .

سلٍةختؾٚؿةعوٛةبل٘ي:ة

،ةأٗةكزَة ةٗدٕٔ:ة

 -116وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ ظٌد اهلل بـ ظٌد افرمحـ ا زيـ
ما حؽؿ ختصقص بعضفؿ فعع بؼقفف:
( )2فَٚء افٌٚب ادٍتقح (.)112/2

:

 ،أو ـرم اهلل وجفف؟
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ؾلجاب بؼقفف:
ٓ أصؾ هلذا افتخهٔص ،وذفؽ أن إصؾ يف افهنحٚب ٜافنسيض ظنْٓؿ مجٔ ًًن ٚـنام
ؿنننننننٚل ًنننننننٚػ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ [افتقب ،]200:ٜوؿنٚل ًنٚػ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ [افٍتح ]28:فذفؽ اصىِح أدؾ افًنْ ٜظنذ افنسيض ظنـ ـنؾ
صح ٚجينري ذـنره أو ينروى ظْنف حندي ،ٞؾَٔنٚل ً
منرال :ظنـ ظّنر
ظٌٚس

أو ظنـ ابنـ

 ،ومل يًتًّؾ افًالم -ؾٔام أظِؿ -ظْد ذـر أحد مْٓؿ ،مع أن افًالم حتٜٔ

ادًِّغ ؾٔام بٔنْٓؿ ،ـنام ؿنٚل ًنٚػ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨﯩ [افْقر ،]62:وظذ دذا ؾٚفسيض أؾوؾ مـ افًالم ،ؿنٚل ًنٚػ:
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ [افتقبنن ،]11:ٜوأخننز افٌْننل ^ أن اهلل ًننٚػ يَننقل ٕدننؾ
ا ْ« :ٜأحؾ ظُِٔؿ روقاين ؾال أشخط ظُِٔؿ أبدً اش.
فُننـ اصننىِح افًِننامء ظننذ أن افًننالم خيننتص بٌٕٕٔٚننٚء :فَقفننف ًننٚػ :ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ [افهٚؾٚت ،]282:وفَقفف :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ [مريؿ :]21:ود ٚورد يف
حننؼ ظننع ؿننقل افٌْننل ^« :إٔنن ٝمْننل بّْزفنن ٜدننٚرون مننـ مقشننكش أخننذه افٌننالة ؾٔننف
ـٚفراؾو ٜومـ ؿٚرهبؿ ،ؾٚشتًِّقا يف حَف ؿقهلؿ:

 ،أو ـنرم اهلل و ٓنف .وٓ صنؽ

إٔف أدؾ فذفؽ ،فُـ يؼـف يف دذا مجٔع افهحٚب ٜومـ ًٌٓؿ ب٘حًٚن .

( )2ؾتٚوى افتقحٔد (ص.)18 - 11
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فتاوى الغمو يف التلفري
والتٍبيْ عمى خطز اإلرِاب والفئة الضالة
سلٍةتلفرية ملضوٍةبقرتلقبٕةعً٣ٚقةًّة ملاقؽ:ٛة
 -111شاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:

مييا حؽييؿ اإلشييالم ؾييقؿـ يؽػيير ادسييؾؿ؟ ؾؼييد طفيير يف مرص ي مجاظيية تؽػيير ادسييؾؿ
بؿقجال أن يؽقن ؿد ارتؽال صق ًئا مـ ادعايص خالا افؼك بياهلل ،ؾفيؾ ؾعيؾ ادعيايص
وارتؽاب افؽ رة يقجال تؽػر صاح فا مع أكف يؼر بافشفادتغ؟
ؾلجابت بام يع:
ختتِػ ـٌٚئر افذٕقب يف ؾحنٓ ٚوظيؿ رمٓ :ٚؾّْٓ ٚم ٚدق ذك ،ومْٓ ٚم ٚفنٔس
مًِام بام ـٚن مْٓن ٚدون افؼنك:
بؼك ،ومذد ٛأدؾ افًْ ٜوا امظ :ٜأ ؿ ٓ يٍُرون
ً
مرؾ ؿتؾ افنٍْس وذب ا ّنر وافزٕن ٚوافننؿ ٜوأـنؾ منٚل افٔتنٔؿ وؿنذف ادحهنْٚت
ادٗمْٚت وأـؾ افربن ٚوٕحنق ذفنؽ منـ افٌُنٚئر ،وفُنـ يَنٔؿ وص إمنر ظِٔنف ظَقبن ٜمنٚ
ار ٌُف مـ افذٕقب مـ ؿهٚص أو حد أو ًزير ،وظِٔف افتقب ٜوآشتٌٍٚر.
أم ٚم ٚـٚن مـ افٌُٚئر مرؾ آشتٌٚث ٜبٌنر اهلل ـندظٚء إمنقات فتٍنري ٟافُربنٚت
وافْذر فألمقات وافذبح هلؿ ؾٓذه افٌُنٚئر وأمرٚهلن ٚـٍنر أـنز جين ٛافٌٔنٚن دنـ ار ٌُٓنٚ
وإؿٚم ٜاحل  ٜظِٔف ،ؾ٘ن ٚب بًد افٌٔٚن ؿٌِ ٝقبتف ،وإٓ ؿتِف وص أمر ادًِّغ فرد ف.
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وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

سقدخة هتفذريةيفة هزٙقضةدزميٞةعظٌٞٚةٗفضقدةيفة ألرضةٗظوٍةكبري :ة

 -118أـد شامح ٜافنٔخ /ظٌد افًزيز بنـ ظٌند اهلل بنـ بنٚز  -مٍتنل ظنٚم ادُِّنٜ

افًربٔنن ٜافًننًقدي ٜورئننٔس دٔانن ٜـٌننٚر افًِننامء وإدارة افٌحننقث افًِّٔنن ٜواإلؾتننٚء  -أن
حٚدث افتٍ ر افذي وؿنع يف مديْن ٜافرينٚض ينقم اإلثْنغ ادنٚيض حنٚدث أثنٔؿ ومُْنر
ظئؿ وطِؿ ـٌنر ر ن ٛظِٔنف إزدنٚإل ٍٕنقس ،وؾًنٚد يف إرض ،و راحن ٜفممْنغ،
وختري ٛبٔقت ودور وشٔٚرات وؽر ذفؽ.
وأـنند شننامحتف أن مننـ ؿننٚمقا بننذفؽ افًّننؾ ؿنند امننتألت ٍٕقشننٓؿ ا ٌٔرنن ٜبٚحلَنند
واحلًد وافؼ وافًٍٚد وظدم اإليامن بٚهلل ورشقفف.
زا مـ أوفاؽ اد نرمغ أن يٌِنغ ظنْٓؿٕ :ن دنذا
وأوص شامحتف ـؾ مـ يًِؿ خ ً
مـ بنٚب افتًنٚون ظنذ دؾنع اإلثنؿ وافًندوان ،وظنذ متُنغ افًدافن ٜمنـ ونٚزاة أوفانؽ
افيٚدغ.

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)211-216/1
(ٕ )2ؼت يف ريدة ادديْ ٜيف (2526/1/11دن).
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ٚء ذفؽ يف إ ٚب ٜشامحتف ظذ شٗال فن (ادديْ )ٜحقل زاء مـ يًنتٓدف روينع
أمـ افْٚس أمْغ ـام حدث يف حٚدث افتٍ ر بٚفريٚض افذي ؿٚم بنف ورمنقن ًنٌٌقا
يف رويع أمْغ وؿتؾ إبريٚء ،وختقيػ ظٌٚد اهلل ؾ وظال ودذا ٕهف:
ٓ صؽ أن دذا احلٚدث أثٔؿ ومُْر ظئؿ يس  ٛظِٔف ؾًنٚد ظينٔؿ وذور ـرنرة
وطِؿ ـٌر ،وٓ صؽ أن دذا احلٚدث إٕام يَقم بف مـ ٓ يٗمـ بٚهلل وافٔقم أخر ٓ ،جتد
صحٔح ٚيًّؾ دنذا افًّنؾ اإل رامنل ا ٌٔن ٞافنذي
مـ يٗمـ بٚهلل وافٔقم أخر إيام ًٕٚ
ً
حهؾ بف افير افًئؿ وافًٍٚد افٌُر ،إٕام يًٍؾ دذا احلٚدث وأصنٌٚدف ٍٕنقس خٌٔرنٜ
نِقءة مـ احلَد واحلًد وافؼ وافًٍٚد وظدم اإليامن بٚهلل ورشنقففًٕ ،نٖل اهلل افًٚؾٔنٜ
وافًالم ،ٜوًٕٖل اهلل أن يًغ وٓة إمقر ظذ ـؾ م ٚؾٔف افًرقر ظنذ دنٗٓء وإٓتَنٚم
مْٓؿٕ :ن ريّتٓؿ ظئّ ٜوؾًنٚددؿ ـٌنر ،وٓ حنقل وٓ ؿنقة إٓ بنٚهلل ،ـٔنػ يَندم
مٗمـ أو مًِؿ ظذ ريّ ٜظئّ ٜيس  ٛظِٔٓ ٚطِؿ ـرر وؾًٚد ظئؿ وإزدٚإل ٍٕقس
و راح ٜآخريـ بٌر حؼ ،ـؾ دذا مـ افًٍٚد افًينٔؿ و ريّن ٜظئّن ،ٜؾًْنٖل اهلل أن
يًرردؿ ،ويًِط ظِٔٓؿ ،ويُّـ مْٓؿ ،وًٕٖل اهلل أن خئٌٓؿ وخئ ٛإٔهٚردؿ ،وًٕٖل
اهلل أن يقؾؼ وٓة إمر فًِرقر ظِٔٓؿ وإٓتَٚم مْٓؿ ووٚزا ؿ ظذ دذا احلدث ا ٌٔٞ
ودذا اإل رام افًئؿ.
زا ظـ دٗٓء أن يٌِغ ا ٓٚت ادخته ،ٜظذ
وإين أويص وأحرض ـؾ مـ يًِؿ خ ً
ـؾ مـ ظِؿ ظـ أحقاهلؿ وظِؿ ظْٓؿ أن يٌِغ ظْٓؿٕ :ن دذا مـ بٚب افتًٚون ظذ دؾع
اإلثؿ وافًدوان ،وظذ شالم ٜافْٚس مـ افؼ واإلثؿ وافًندوان ،وظنذ متُنغ افًدافنٜ
مـ وٚزاة دٗٓء افيٚدغ افذيـ ؿنٚل اهلل ؾنٔٓؿ وأصنٌٚدٓؿ شنٌحٕٚف :ﭻ ﭼ ﭽ
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ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟ

.

إذا ـٚن مـ ًرض فِْنٚس بٖخنذ مخًن ٜرينٓٚت أو ظؼنة رينٓٚت أو مٚئن ٜرينٚل
مًٍدً ا يف إرض ،ؾُٔػ مـ يتًرض بًنٍؽ افندمٚء وإدنالك احلنرث وافًْنؾ وطِنؿ
افْٚس ،ؾٓذه ريّ ٜظئّ ٜوؾًٚد ـٌر.
افتًننرض فِْننٚس بٖخننذ أمننقاهلؿ أو يف افىرؿننٚت أو يف إشننقاإل ريّنن ٜومُْننر
ظئؿ ،فُـ مرؾ دذا افتٍ ر ر  ٛظِٔف إزدٚإل ٍٕقس وؿتؾ ٍٕقس وؾًنٚد يف إرض
و راح ٜفممْغ وخترين ٛبٔنقت ودور وشنٔٚرات وؽنر ذفنؽ ،ؾنال صنؽ أن دنذا منـ
أظيؿ ا رائؿ ومـ أظيؿ افًٍٚد يف إرض ،وأصحٚبف أحنؼ بن ٚزاء بٚفَتنؾ وافتَىٔنع
بام ؾًِقا مـ ريّ ٜظئّ.ٜ
ًٕننٖل اهلل أن خئنن ٛمًننًٚدؿ وأن يًرننردؿ وأن يًننِط ظِننٔٓؿ وظننذ أمرننٚهلؿ وأن
ئٍُْ ٚذدؿ وذ أمرٚهلؿ وأن يًنِط ظِنٔٓؿ وأن جيًنؾ ندبردؿ ندمرا هلنؿ و ندمرا
ٕمرٚهلؿ إٕف ؾ وظال قاد ـريؿ ،وًٕٖل اهلل أن يقؾؼ افدوف ٜفًِرقر ظِٔٓؿ وونٚزا ؿ
بام يًتحَقن .وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بٚهلل .

( )2وّقع ؾتٚوى ابـ بٚز (.)111-111/9
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فت٘٠ة بّةعجٌٚنيةس٘يةتفذري تة هزٙقضةهضِٞة(ٓ1416ا):ة
 -119جاء يف ؾتاوى ؾضقؾة افشقخ محؿد بـ صاف؟ افعثقؿغ

ررية واشيعة ميا

يع:
بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ
احلّد هلل رب افًٚدغ ،وٓ ظدوان إٓ ظذ افيٚدغ ،وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده
ٓ ذيؽ فف ،إفف إوفنغ وأخنريـ ،وأصنٓد أن حمّند ًا ظٌنده ورشنقفف ادًٌنقث رمحنٜ
فًِٚدغ ،صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وأصحٚبف ،ومـ ًٌٓؿ ب٘حًٚن إػ يقم افديـ.
أم ٚبًد:
ؾْٕ٘ن ٚيف مًنٚء أمنس إول ،آثْننغ افًؼنيـ منـ صنٓر مجننٚدى أخنرة منـ ظننٚم
(2526دننن) ،شننًٌّْٕ ٚننٖ افًنندوان أثننؿ ،افقاؿننع دننذا افٔننقم ،نننـ ٓ خيننٚؾقن اهلل ،وٓ
يرمحقن ظٌٚد اهلل ،حٔ ٞوونًقا متٍ نرات يف أحند صنقارع افرينٚض ،نن ٚأدى إػ ؿتنؾ
افٍْننقس بٌننر حننؼ ،و ننرح إبريننٚء افًننزل ،وإ ننالف بًننض إمننقال ،ودنندم بًننض
افٌٔقت ،وٓصؽ أن دذا ظدوان آثؿ ٓ ،يَره ديـ وٓ ظَؾ ،وٓ ظرف.
أم ٚافديـ :ؾٕ٘ف مْٚف دٚ ٚءت بف افْهقص افَرإٓٔ ٜوافٌْقي ٜمـ حتريؿ ؿتؾ
افٍْس بٌر حؼ ،وإ الف إمقال طِ ًام وظدوإ ً ٚؿٚل اهلل ٌٚرك ًٚػ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

 ،وؿٚل ًٚػ:

ﭑﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

 ،وؿٚل ًٚػ:
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ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

.

أم ٚافًْ :ٜؾَد ثٌ ٝظـ افٌْل ^ إٔف أظِـ يف ح  ٜافقداع يف أـز وّع جيتّع ؾٔف
بٚدًِّغ ؾَٚل :إن دمٚءـؿ وأمقافُؿ وأظراوُؿ ظُِٔؿ حرام ـحرم ٜيقمُؿ دذا ،يف
صٓرـؿ دذا ،يف بِدـؿ دنذا ،أٓ دنؾ بٌِن ،ٝافِٓنؿ اصنٓدش ،وؿنٚل ^« :أـنز افٌُنٚئر
افؼك بٚهلل ،وظَقإل افقافديـ ،وؿتؾ افٍْسش ،وؿٚل ^ ٓ« :يزال ادٗمـ يف ؾًح ٜمنـ
ديْف م ٚمل يه ٛدم ً ٚحرام ًٚش ،وإحٚدي ٞيف دذا ـررة.
أم ٚافًَؾ :ؾّخٚفٍ ٜدذه ا ريّ ٜفف أمر مًِقم ،ؾام افذي أبٚح هلنذا ادًتندي أثنؿ
أن ي ًتدي ظذ ؿقم آمْغ هبذا افًندوان افننٚمؾ ،افنذي راح بًنٌٌف إٍٔنس من ٚبنغ ؿتٔنؾ
و ريح ،و دم ؾٔف بْٚء ،ووٚظ ٝؾٔف أمقال ،بنٖي ـتنٚب ،أم بٖين ٜشنْ ،ٜأم بنٖي ظَنؾ،
حيؾ فف ذفؽ؟
وأم ٚوٚفٍ ٜذفؽ فًِرف :ؾ٘ن مجٔع ادقاضْغ يُْرون ذفؽ ؽٚي ٜاإلُٕٚر ،وٓ
يَروٕف ،وٓشٔام هبذا افٌِد أمـ ،افذي دق حمط إٔيٚر افْٚس يف افتزامف وحمٚؾيتف ،واهلل
يًِؿ إًِْٕٔ ٓ ٚؿ يف افًٚمل بال ًدا أؿقى متً ًُ ٚمْف يف افًَٔدة افًِّٔ ،ٜوإؿٚم ٜصًٚئر
افديـ ،وذائًف ،وفُـ إمر حهؾ بَّت ٙحُّ ٜاهلل وشْتف يف خَِف ابتالء

وامتح ،ًٕٚٚؿٚل ٌٚرك و ًٚػ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮ

 ،وإْٔ ٚواثَقن بٚهلل وظقٕف و قؾَٔف أن يرد ـٔد

اد رمغ يف ٕحقردؿ ،وأن يًٍد ظِٔٓؿ أمردؿ ،وأن جيًِٓؿ ً
ُٕ ٓٚد ٚبغ أيدهيؿ ومٚ
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:

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ

 ،ـام إْٔ ٚواثَقن بٖن اهلل فـ يهِح أظامهلؿ دذه ٚ ٕ :مـ افًٍٚد يف

إرض ،واهلل ٓ حي ٛافًٍٚد ،وٓ يهِح ظّؾ ادًٍديـ ،وؿد ؿٚل اهلل ًٚػ فٌْٔف ^:
ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ .
أشٚل اهلل ًٚػ أن يَىع دابر ادًٍديـ ،وجيًؾ ـٔددؿ يف ٕحقردؿ ،و ندمردؿ يف
دبردؿ ،إٕف وص ذفؽ وافَٚدر ظِٔف ،وحًٌْ ٚاهلل وًٕنؿ افقـٔنؾ ،دنق مقٕٓن ،ٚوظنذ اهلل
ؾِٔتقـؾ ادٗمْقن ،واحلّد هلل رب افًٚدغ ،وصذ اهلل وشِؿ ظنذ ٌْٕٔن ٚحمّند وظنذ آفنف
وأصحٚبف ومـ ًٌٓؿ ب٘حًٚن إػ يقم افديـ .

ة

( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)511-510/11
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سلٍة هتفذري تةد خىة هبالدة إلصالً:ٞٚة
 -150وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

:

ؾضقؾة افشيقخ! ال خيػيك ظؾيقؽؿ حيادث افتػجير افيذي شي ؼ وأن وؿيع يف افعؾقيا،
ادعاهييديـ وؽير ذفييؽ ،وافييذي حيدث مييـ أحييداث
وحيدث ؾقييف إزهيياحل فيخرواح مييـ
َ
األشـان وشػفاء األحالم ،وأكؽؿ تعؾؿقن ِظ َظؿ هذا افػعؾ وما ؾقف مـ خمافػية ألمير اهلل،
وأمر رشقفف وظدم األخذ باألدفة افؼظقة ،وتسػقف آلراء افعؾيامء وافراشيخغ يف افعؾيؿ،
ومـ مشاؿة ومحاربة فقيل األمر ،واآلن وؿد حدث تػجر جديد يف اخلز ،ؾفؾ مـ ـؾؿية
فت قغ ديـ اهلل تعياػ يف ذفيؽ ،وافتحيذير ميـ هيذا ادـز َفيؼ اخلطير افيذي شيؾؽف ؾئية ميـ
افش اب ،وهؿ ؿؾة وهلل احلؿد ،وهق مستؿد مـ ؾعؾ اخلقارج ،وهؿ ؿيد ال يعؾؿيقن أهنيؿ
يػعؾقن ذفؽ ،وأن ؾعؾفؿ ؾعؾ اخلقارج؟ ؾفؾ مـ ت قغ فديـ اهلل

؟

اجلقاب:
ً
ؾونال ظنـ ادنٗمـ ٓ
واهلل ٓ صؽ أن دذا افًّؾ ظّؾ ٓ يروٚه أحد ،ـؾ ظٚؿؾ،
يروٚهٕٕ :ف خالف افُتٚب وافًْ :ٜوٕن ؾٔف إشٚءة إػ اإلشالم يف افنداخؾ وا نٚرج:
ٕن ـننؾ افننذيـ يًننًّقن هبننذا ا ننز ٓ ،يوننٍٔقٕف إٓ إػ ادتًّننُغ بٚإلشننالم ،ثننؿ
يَقفقن :دٗٓء دؿ ادًِّقن ،دذه أخالإل اإلشالم ،واإلشالم مْٓن ٚبنريء .ؾٓنٗٓء يف
احلََٔ ٜأشٚءوا ؿٌؾ ـؾ رء إػ اإلشنالم ،وًٕنٖل اهلل ًنٚػ أن جينٚزهيؿ بًدفنف بٚفًْنٌٜ
هلذه اإلشٚءة افًئّ.ٜ
ثاك ًقا :أ ؿ أشٚءوا إػ إخقة هلؿ مـ ادِتزمغٕٕ :ف إذا هقر افْٚس حتك ادًِّقن
أن دذا يَع نـ يدظل إٔف مًِؿ وإٔنف يٌنٚر فإلشنالم :ؾًنقف َيُ َْنره َمنـ دنذه أخالؿنف،
وشقف ييـ أن دذه أخالإل ـؾ مِتزم .ومـ ادًِقم أن دذا ٓ يّرؾ أحدً ا مـ ادِتزمغ
إضال ًؿ نٕ :ٚن ادِتننزم حََٔنن ٜدننق افننذي يِتننزم بُتننٚب اهلل وشننْ ٜرشننقفف ظِٔننف افهننالة
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وافًالم .وٓ خيٍك ظِْٔ ٚمجٔ ًً ٚأن اهلل ًٚػ أمر بقؾٚء افًٓقد وأمر بقؾٚء افًَقد ،وؿنٚل:
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ [اإلهاء .]15:وٓ خيٍك ظِْٔ ٚأن افرشقل ظِٔف افهنالة
أيو ٚإٔف ؿنٚل ظِٔنف
مًٚددً ا مل يرح رائح ٜا ْٜش .وٓ خيٍك ظًِْٔ ٚ
وافًالم ؿٚل« :مـ ؿتؾ َ
مًِام ؾًِٔنف فًْنٜ
افهالة وافًالم« :ذم ٜادًِّغ واحدة يًًك هب ٚأدٕٚدؿ ،ؾّـ أخٍر
ً
اهلل وادالئُ ٜوافْٚس أمجًغش .وٓ خيٍك ظِْٔن ٚأن آئنتامن أو افتنٖمغ واإل نٚرة يُنقن
حتك مـ واحد مـ ادًِّغ ،وإن مل يُـ وص أمر ،وفق ـ ٕٝٚامرأة ،ؿٚل افٌْل ^« :ؿد
أ رٕ ٚمـ أ رت ي ٚأم دٕٚبش ،ؾُٔػ إذا ـٚن دذا إمٚن منـ وٓة إمنقر؟! ؾٓنذا دنق
ظغ ادحٚدة هلل ورشقفف وظغ ادنٚؿ ٜهلل ورشقفف.
ثاف ًثا :فق ؿدرٕ ٚظذ أشقء َدير أن افدوف ٜافتل يْتّل إفٔٓ ٚدٗٓء افذيـ ؿتِقا دوفٜ
مًٚدي ٜفإلشالم ؾام ذٕ ٛدٗٓء؟! دٗٓء افذيـ ٚءوا بٖمر حُقمتٓؿ ومل يٖ قا بٖمردؿ،
ؿد يُقن بًوٓؿ ٚء ظـ ـره ،وٓ يريد آظتداء.
ثؿ م ٚذٕ ٛادًِّغ افًٚـْغ دْٚك؟! ؾَد ؿتؾ مـ ادًِّغ منـ دنذه افنٌالد ظندة
وأصٔ ٛظدة مـ دنٗٓء ،منـ أضٍنٚل ،وظ نٚئز ،وصنٔقخ ،يف منٖمْٓؿ ،يف فنِٔٓؿ ،ظْند
افرؿٚد ظذ ؾرصٓؿ .وهلذا ًتز دذه ريّ ٜمـ أبنع ا رائؿ ،وفُـ بحنقل اهلل ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ [إًٕٚم ]12:شقف ُي ًْ َرر ظِٔٓؿ إن صٚء اهلل ويٖخذون زاءدؿ.
فُننـ افقا نن ٛظننذ ضننالب افًِننؿ أن ئٌْننقا أن دننذا ادننْٓ ٟمننْٓ ٟخٌٔنن ،ٞمننْٟٓ
ا قارج افذيـ اشنتٌٚحقا دمنٚء ادًنِّغ ،وـٍنقا ظنـ دمنٚء ادؼنـغ ،وأن دنٗٓء إمنٚ
ٚدِقن ،وإم ٚشٍٓٚء ،وإم ٚحٚؿدون .ؾٓؿ ٚدِقن ٕ :نؿ ٓ يًرؾنقن افؼنع ،افؼنع
يٖمر بٚفقؾٚء بٚفًٓند ،وأوىف ِد ٍ
ينـ يف افًٓند دنق دينـ اإلشنالم واحلّند هلل .ودنؿ شنٍٓٚء
أيوٕٕ :ٚف شقف يس  ٛظذ دنذه احلٚدثن ٜمنـ ادٍٚشند من ٓ ٚيًِّنف إٓ اهلل  ،Qيًْنل:
ً
فًٔ ٝدذه وشِٔ ٜإصالح ،حتك يَقفقا :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ [افٌَنرة ]22:بنؾ

فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

371

دؿ ادًٍدون يف افقاؿع .أو حٚؿدون ظذ دذه افٌالد وأدِٓنْٕٕ ،ٚنًِٕ ٓ ٚنؿ واحلّند هلل
بال ًدا ٍْذ مـ اإلشالم مرِام ٍْذه دذه افٌالد .أن افٌالد اإلشالمٔ ٜأفنٔس ؾٔٓن ٚافٌَنقر
ُ ًْ ٌَد مـ دون اهلل؟! أفٔس ؾٔٓ ٚبٔقت افدظٚرة؟! أفٔس ؾٔٓ ٚافزٕٚ؟! أفٔس ؾٔٓ ٚافِقاط؟!
يكحقن بٖ ؿ حيُّنقن بنٚفَقإغ
أفٔس ؾٔٓ ٚا ّر ظًِْ ٚيف إشقاإل؟! أفٔس حُٚمٓ ٚف

ٓ بٚفُتننٚب وافًننْٜ؟! ؾننامذا يرينندون؟! مننٚذا يرينندون مننـ ؾًِٓننؿ دننذا؟! أيرينندون

اإلصالح؟! واهلل م ٚدؿ بّهِحغ ،إ ؿ دًٍدون :وفُـ ظِْٔ ٚأن ًٕرف ـٔػ ينذدٛ
افىٔش واف ٌَ ْرة -افتل دل ُؽ ْزة وفًَٔ ٝؽ ْرة -إػ دذا احلد؟!
أيو ٚيف ادر ٌ ٜافرابًن ٜأو ا ٚمًن ٜإػ دنذه افنٌالد وأدِٓنٚ
وٓ صؽ أن دذا إشٚءة ً
و رويع أمْغ .ـؾ إًٕٚن يتً  !ٛـٔػ يَع دذا يف دذا افٌِند إمنغ .وفُنـ ًٕنٖل
اهلل أن خيزي دٗٓء ،وأن ُي ْىِِع وٓة إمقر ظِٔٓؿ ،وظذ منـ خىنط هلنذه ا نرائؿ،
حتك حيُّقا ؾٔٓؿ بحُؿ اهلل . Q

سلٍةإطالقةهفظة دتقٓوٞٚةعوٟة جملتٌاقتة إلصالً:ٞٚة
 -152وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان افٍقزان:
ُيالحظ ظذ مـ يطؾؼ فػظ اجلاهؾقة ظذ ادجتؿعيات اإلشيالمقة أكيف يرييد بيف تؽػير
تؾؽ ادجتؿعات ،وبافتايل اخلروج؟
ؾلجاب بؼقفف:
حؼ ف
ـؾ أحد أن ُيىِؼ افتٍُر أو أن يتُِؿ بٚفتٍُر ظذ ا امظٚت أو ظذ
فٔس مـ ف
ٕٚؿون ٚمننـ ٕننقاؿض اإلشنالم :ؾٕ٘ننف ُحيُننؿ
إؾنراد ،افتٍُننر فننف ونقابط ،ؾّننـ ير ُننً ٛ
افؼننك بننٚهلل  ،Qوا فدظننٚء ظِننؿ افٌٔنن،ٛ
ب ٍُُننره ،وٕننقاؿض اإلشننالم مًروؾنن ،ٜأظيّٓنن ٚف
( )2وّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ (.)511-515/11
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واحلُؿ بٌر م ٚإٔنزل اهلل :ؿنٚل ًنٚػ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ [ادٚئدة.]55 :
ؾننٚفتٍُر خىننر ،وٓ جيننقز فُننؾ أحنند أن يتٍننقه بننف يف حن فنؼ ؽننره ،إٕننام دننذا مننـ
صالحٔٚت ادحٚـؿ افؼظٔ ،ٜومـ صالحٔٚت أدؾ افًِنؿ افراشنخغ يف افًِنؿ ،افنذيـ
ويدرشنقن واؿنع
يًرؾقن اإلشنالم ،ويًرؾنقن ٕنقاؿض اإلشنالم ،ويًرؾنقن إحنقال،
ُ
افْٚس واد تًّٚت :ؾٓؿ أدؾ احلُؿ بٚفتٍُر وؽره.
أمن ٚا ٓننٚل وأؾننراد افْننٚس وإٔهننٚف ادتً فِّننغ :ؾٓننٗٓء فننٔس مننـ ح فَٓننؿ إضننالإل
افتٍُننر ظننذ إصننخٚص أو ظننذ ا امظننٚت أو ظننذ افنندا ول ٕ :ننؿ ؽننر مننٗدِغ هلننذا

احلُؿ .ةة
سلٍةتلفرية جملتٌاقتةٗ ه ع٘ٝةإىلة هاِف:ة
 -151وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان افٍقزان:
يشيقهبا رء ميـ ؾؽير بعيض
ممّا ُيالحظ ظذ اف ّثؼاؾة اإلشيالم ّقة ادعياسة افقيقم أكيف
ُ
افضا ّفة :مثيؾ اخليقارج وادعتزفية :ؾتجيد يف بعضيفا تؽػير ادجتؿعيات واألؾيراد،
افػرحل ّ
تقجقفؽُؿ يف ذفؽ؟
وتسقيغ اف ُعـػ ضدّ اف ُعصاة واف ُػ ّساحل مـ ادسؾؿغ :ؾام
ُ
ؾلجاب بؼقفف:
دذا مْٓ ٟخٚضبٕٕ :ف اإلشالم يْٓك ظـ افًْػ يف افندظقة :يَنقل ًنٚػ :ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ [افْحننننننننؾ،]211 :
( )2ادْتَك مـ ؾتٚوى ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان بـ ظٌد اهلل افٍقزان (.)151/2
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ويَننقل فٌْٔننف مقشننك ودننٚرون

ُجتننٚه ؾرظننقن :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

[ضف.]55 :
وافًْػ يَٚبؾ بٚفًْػ ،وٓ ئٍد إٓ ظُس ادىِقب ،و ُقن آثنٚره ظنذ ادًنِّغ
شٔا.ٜ
ادندظقيـ ،أمنٚ
افرؾؼ منع
ّ
ؾٚدىِقب افدّ ظقة بٚحلُّ ٜوبٚفتل دل أحًـ وبٚشتًامل ّ
اشتًامل افًْنػ منع ادندظقيـ ،وافتنندا ُد ،وادٓن ٚرات :ؾٓنذا فنٔس منـ دينـ اإلشنالم:
ؾٚفقا ن ٛظنذ ادًننِّغ أن يًنروا يف افنندّ ظقة ظنذ منْٓ ٟافرشننقل ^ وظنذ حًننٛ
ق ٔٓٚت افَرآن افُريؿ.
ٕٚؿو ٚمـ ٕقاؿض اإلشنالم افتنل ذـردنٚ
وافتٍُر فف وقابط ذظ ّٔ :ٜؾّـ ار ًُ ٛ
افًْ ٜوا امظ :ٜحُؿ بٍُره بًد إؿٚم ٜاحل ّ  ٜظِٔف ،ومـ مل ير ُ ٛصٔ ًا ٚمنـ
ظِامء أدؾ ا
دذه افّْقاؿض :ؾِٔس بُٚؾر .

( )2ادْتَك مـ ؾتٚوى ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان بـ ظٌد اهلل افٍقزان (.)68-61/2
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كتب ٌٍصح بقزاءتّا يف العقيدة

هلتبة ملفٝ ٚةيفةفٍٔة هال:ٝ ٚة
 -151شاِ ٝافِ ْ ٜافدائّ ٜفإلؾتٚء:
ما افؽتال ادػقدة يف ؾفؿ افعؼقدة؟
ؾلجابت بام يع:
ختتِػ افُت ٛادٍٔدة يف ؾٓؿ افًَٔدة وؽرد ٚبٚختالف افْٚس يف ؾّٓٓؿ وثَنٚؾتٓؿ
ودر  ٚؿ افًِّٔ ،ٜوظذ ـؾ أن يًسصد يف ذفؽ بّـ حقفف مـ افًِامء افنذيـ يًرؾنقن
حٚفف وؿقة إدراـف وحتهِٔف فًِِقم.
ومننـ افُتنن ٛافْٚؾًنن ٜيف افًَٔنندة إمجن ً
ن« ٓٚافًَٔنندة افقاشننىٜٔش بؼننوحٓ ،ٚو «ذح
افًَٔدة افىحٚوي"ٜو «ـتٚب افتقحٔدش فِنٔخ حمّد بـ ظٌند افقدنٚب منع ذحنف «ؾنتح
أيونننًٔ « ٚنننر افًزينننز احلّٔننند"و «ـننننػ افننننٌٓٚت"و «ثالثنننٜ
اد ٔننندش ،وذحنننف ً
إصقل"ـالمه ٚفِنٔخ حمّد بـ ظٌد افقدٚب ،و «افتدمري"ٜو «احلّقيٜش ـالمه ٚفنٔخ
اإلشالم ابـ ّٔٔ ،ٜوـتٚب «افتقحٔدش ٓبـ خزيّ ،ٜوافَهٔدة افْقٕٔ ٜمع ذحٓ.ٚ
مع افًِؿ بٖن أظيؿ افُت ٛوأذؾٓن ٚدنق (ـتنٚب اهلل افًينٔؿ) ،وؾٔنف أوونح بٔنٚن
فًَِٔنندة افهننحٔح ،ٜوبٔننٚن بىننالن منن ٚخيٚفٍٓنن ،ٚؾْقصننٔؽ بٚإلـرننٚر مننـ الو ننف و نندبر
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مًٕٔٚف ،ؾٍٔف اهلدى وافْقر وافدظقة إػ ـؾ خر وافتحذير منـ ـنؾ ذ ،ـنام ؿنٚل ًنٚػ:
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ [اإلهاء ]9:أي.ٜ
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

عضو

الرئيس

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عب ة هاشٙاشةباّةعبا ة ةباّةباقسةة

ة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)118 - 111/1
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ًطقهاٞة هلتبة ملفٝ ٚةهفٍٔة ه :ّٙة
أيو:ٚ
 -155وشاًِ ٝ
ما هل افؽتال ادػقدة افتل جتال ظؾقـا مطافعتفا حتك كػفؿ ديــا؟
ؾلجابت بام يع:
افَننرآن افُننريؿ ،وـتنن ٛافًننْ ٜمرننؾ« :صننحٔح افٌخننٚريش و «صننحٔح مًننِؿش و
«افًْـ إربعش ،وـت ٛافًَٔدة افهحٔح ٜمرؾ« :ـتٚب افتقحٔدش ،و «ؾنتح اد ٔندش ،و
«زاد ادًٚد"ٓبـ افَٔؿ ،و «افًَٔندة افقاشنىٜٔش و «ذح افىحٚوين"ٜوأمرٚهلن ٚمنـ ـتنٛ
ظِامء افًْ.ٜ
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)119/1
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كتبةًفٝ ٚةيفة هالٝ ٚةٗ هفلٕةٗ هضري:ٝة
أيو:ٚ
 -151وشاًِ ٝ
دفقكا  -أرصدـؿ اهلل  -ظذ ما يػقيدكا ميـ افؽتيال اإلشيالمقة افتيل يؿؽيـ افرجيقع
إفقفا يف افعؼقدة وافػؼف ،وأي افؽتال افصحقحة يف افسرة افـ قية؟
ؾلجابت بام يع:
ظِٔننؽ بُتننٚب اهلل افُننريؿ وشننْ ٜافٌْننل ^ :ـٚفهننحٔحغ وافًننْـ ،ومننـ ـتننٛ
افتقحٔند« :ذح افىحٚوين"ٜوـتنٚب «ؾننتح اد ٔند ذح ـتنٚب افتقحٔندش ،ويف افًننرة
وافٍَف ـتٚب «زاد ادًٚد يف ددي خر افًٌٚدش ،ـام ٕقصٔؽ بَنراءة ـتن ٛصنٔخ اإلشنالم
أمحد بـ ّٔٔ ٜو ِّٔذه ابـ افَٔؿ.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقةْة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)160/1
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أمسق١ة هلتبة ملفٝ ٚةيفةشتتوفة هاوَ٘ة هغزع:ٞٚة
أيو:ٚ
 -156وشاًِ ٝ
إكـل ضافال ظؾيؿ وإييامن يرضياه اهلل ورشيقفف ^ ؾيام هيل تقجقفياتؽؿ افرصيقدة يل
فؼراءة افؽتال اإلشالمقة افتل ت ـل ادسؾؿ بـاء شؾقام خاصة يف هيذا افيزمـ افيذي ـثيرت
ؾقف افش فات واألباضقؾ باشؿ افديـ.
ثاك ًقا :ميا حؽيؿ اإلشيالم ميـ خيالم معيرؾتؽؿ يف افطيرحل افصيقؾقة ظامية وافطريؼية
افـؼش ـدية خاصة؟
ؾلجابت بام يعً :
أوالً :تْل بُتٚب اهلل و ُرر مـ الو نف و ندبرهٕٕ :نف أصنؾ ـنؾ
خر ،ثؿ شنْ ٜرشنقل اهلل ^ ،واؿنرأ يف افتقحٔند« :ذح افًَٔندة افىحٚوينٜش ،وـتنٚب
« ىٓننر آظتَننٚد"فِهننًْٚين ،وـتننٚب «افتقحٔنندش ٓبننـ خزيّنن ،ٜوـتننٚب «وتكنن
افهقاظؼ ادرشِٜش فِّقصع ،وـتنٚب «ـننػ افننٌٓٚت"و «ـتنٚب افتقحٔندش فِننٔخ
حمّنند بننـ ظٌنند افقدننٚب ،و «افًَٔنندة افقاشننىٜٔش مننع ذوحٓننٓ ٚبننـ ّٔٔنن ٜوـتننٚ
«احلّقيٜش و «افتدمري"ٜفف.
واؿرأ يف افٍَف يف ـتٚب «ادٓذب"ٕ إشحٚإل افنرازي ،وـتٚب «زاد ادًٚد"ٓبـ
أيو ،ٚو «ظّدة افٍَفش فِّقؾؼ ابـ ؿدام.ٜ
ؿٔؿ ا قزي ٜوـتٚب «إظالم ادقؿًغ"فف ً
واؿننرأ مننـ ـتنن ٛاحلنندي ٞيف «صننحٔح افٌخننٚريش و «صننحٔح مًننِؿش و «ريننٚض
افهٚحلغش و «مْتَك إخٌٚر"و «بِقغ ادرامش.
أيونٚ
واؿرأ مـ ـت ٛادقاظظ يف ـتٚب «افداء وافدواء"ٓبـ ؿٔؿ ا قزي ،ٜويًنّك ً
«ا قاب افُٚيف دـ شٖل ظـ افدواء افنٚيفش ،وـتٚب «أداب افؼظٜٔش ٓبـ مٍِح ،و
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«افقابؾ افهٔٛش ٓبـ افَٔؿ.
ثاك ًقاُ :رر افٌدع ظْد مجٚظ ٜافىرإل افهقؾٔ ٜظّق ًم ٚـٚفذـر ا امظل يف صنٍقف أو
حَِٚت بهقت واحند وذـنردؿ اهلل بٓٚشنؿ ادٍنرد بهنقت واحند مرنؾ :اهلل اهلل ،حنل
حل ،ؿٔقم ؿٔقم ..وذـنردؿ بونّر افٌٚئن ٛمرنؾ :دنق ،دنق ..وذـنردؿ بُِّن ٜآه ،ويف
ٕنٔددؿ ظذ إذـٚر ذ ـرنر ،مرنؾ :آشنتٌٚث ٜبٌنر اهلل ،وضِن ٛادندد منـ إمنقات
مرؾ :افٌندوي ،وافننٚذص ،وا نٔالين ،وؽنردؿ ،ويف ـتنٌٓؿ بندع ـرنرة وذ مًنتىر،
وخيص افَْنٌْدي ٜوذـردؿ اهلل بٍِظ ا الف ٜيف افقرد افٔقمل بحرـٚت ؿٌِٔن ٜمنع ٍٕنس
نننٌف حرـنن ٜافًِننٚن بننٚفُالم دون حتريننؽ فًِننٚن ،واشتحوننٚر ادرينند صننٔخف ،وورده
افٔقمل مع اظتَٚد وشٚضتف يف ٕ  ٚف يقم افَٔٚم ،ٜودذه إمقر ـِٓن ٚمنـ افٌندع ادُْنرة:
ٕن ِؽ إذـٚر مل يرٌ ٝمْٓ ٚر ظـ افٌْل ^ ؾنٔام أوحنل إفٔنف منـ افُتنٚب وافًنْ،ٜ
وؿد ثٌ ٝظْف ^ إٔنف ؿنٚل« :منـ ظّنؾ ً
ظّنال فنٔس ظِٔنف أمرٕن ٚؾٓنق ردش ،وؿنٚل« :منـ
أحدث يف أمرٕ ٚدذا م ٚفٔس مْف ؾٓق ردش.
وبٚهلل افتقؾٔؼ .وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد ،وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة

ة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)161 - 160/1

381

فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

أفقىة هلتبةٗأصٔؤقةيفة هال:ٝ ٚة
 -151وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان افٍقزان:
ما هل أؾضؾ افؽتال وأشفؾفا وافتل أفػت يف افعؼقدة؟
ؾلجاب بؼقفف:
افُت ٛافتل أفٍ ٝيف بٔٚن افًَٔدة افهحٔح ٜظَٔدة أدؾ افًْ ٜوا امظ ٜـت ٛـررة
واحلّنند هلل ،مْٓنن ٚادختكنن ومْٓنن ٚادىننقل ،ومننـ أخكنند ٚوأشننِٓٓ :ٚرشننٚف ٜثالثننٜ
إصقل ،ورشٚف ٜـنػ افننٌٓٚت ،وـتنٚب افتقحٔند افنذي دنق حنؼ اهلل ظنذ افًٌٔند،
وـِٓ ٚفنٔخ اإلشالم اإلمٚم اد دد افنٔخ حمّد بـ ظٌد افقدنٚب

 ،وذوح ـتنٚب

افتقحٔد :مرؾ ؾتح اد ٔد ،و ؿرة ظٔقن ادقحديـ :ـالمه ٚفِنٔخ ظٌد افرمحـ بنـ حًنـ
 ،وؽرمهنن ،ٚومننـ افُتنن ٛافًننِٓ ٜادختكننة يف افًَٔنندة :افًَٔنندة افقاشننىٔ ٜفنننٔخ
اإلشالم ابـ ّٜٔٔ

 ،وـتٚب ذح افىحٚوي ٜفًِز بنـ أ افًنز احلٍْنل ،وـنذا ؿًنؿ

افًَٔدة مـ وّقع ؾتٚوى صٔخ اإلشالم ابـ ّٔٔ ،ٜووّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ظِامء ٕ ند
ادًّك بٚفدرر افًْٔ ٜمجع افنٔخ ظٌد افرمحـ بـ ؿٚشنؿ ،وـتنٚب إؽٚثن ٜافٍِٓنٚن فإلمنٚم
ابـ افَٔؿ ،وادْيقم ٜافْقٕٔن ٜفنف ،وـتنٚب افهنقاظؼ ادرشنِ ٜظنذ ا ّٓٔن ٜوادًىِن ٜفنف
أيو. ٚ
ً

( )2ادْتَك مـ ؾتٚوى ؾؤِ ٜافنٔخ صٚفح بـ ؾقزان بـ ظٌد اهلل افٍقزان (.)18 - 11/2
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هلتبة ملفٝ ٚةيفة هال:ٝ ٚة
 -158وشاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ ظٌد اهلل بـ ظٌد افرمحـ ا زيـ

:

ما هل افؽتال ادػقدة يف افعؼقدة؟
ؾلجاب بؼقفف:
ْٕهح بَراءة ـت ٛافًِػ افهٚفح ،وأدؾ افَرون ادٍوِ ،ٜوذفؽ أن أمر افًَٔندة
د ٚـٚن ادخٚفػ ؾٔف يونِؾ :ادنتؿ بنف افًِنامء ،وأوفنقه ظْنٚيتٓؿ ،و ُِّنقا ظنذ افًَٔندة
افهحٔح ٜافتل وؿً ٝؾٔٓ ٚا هقم ٜمع أدؾ زم ٚؿ :ـ ٚقارج ،وافَدري ،ٜوا ّٓٔ،ٜ
وادر ا ،ٜوافراؾو ،ٜوا زي .ٜوبْٔقا م ٚأخىنٖ ؾٔنف دنٗٓء ادٌتدظن ،ٜوبنٚفٌقا يف ذفنؽ،
ـٚفرد ظذ افزٕٚدؿ ٜفإلمٚم أمحند وظنذ ا ّٓٔن ٜفًنرامن افندارمل وظنذ بؼن ادريزن فنف
أيو.ٚ
ً
وـتٌنننقا يف افًنننْ ،ٜأي :يف أمنننر ادًتَننند .ـُتنننٚب افًنننْ ٜفإلمنننٚم أمحننند برواينننٜ
آصننىخري ،وـتننٚب افًننْ ٜفًٌنند اهلل بننـ أمحنند ،وافًننْٓ ٜبننـ أ ظٚصننؿ ،وافًننْٜ
فِزهبننٚري ،واإليننامن ٓبننـ أ صننٌٔ ،ٜواإليننامن ٓبننـ مْننده ،وافتقحٔ ند ٓبننـ خزيّنن،ٜ
وافتقحٔد ٓبـ مْده ،واإلبٓ ٜٕٚبـ بى ،ٜوإشامء وافهنٍٚت فٌَِٔٓنل ،وآظتَنٚد فنف،
وافًننْ ٜفِخننالل ،وذح أصننقل اظتَننٚد أدننؾ افًننْ ٜوا امظنن ٜفالفُننٚئل ،وافؼننيًٜ
فم ري ،وئِٓ ٚـت ٛصٔخ اإلشالم ابـ ّٔٔ ٜو ِّٔذه ابـ افَٔؿ ،ـٚفًَٔدة افقاشنىٔ،ٜ
وظِٔٓ ٚذوح :ـٚفروو ،ٜوافتٌْٔٓٚت ،وافُقاصػ .وـذا افٍتقى احلّقين ،ٜوافرشنٚفٜ
افتدمريننن ،ٜوا نننتامع ا ٔنننقش اإلشنننالمٔ ،ٜوافُٚؾٔننن ٜافننننٚؾٔ ،ٜوافهنننقاظؼ ادرشنننِ،ٜ
وافهٍدي.ٜ
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أم ٚيف افتقحٔد افًّع افىٌِل ،ؾُت ٛؾٔف صٔخ اإلشالم ابـ ّٔٔن ٜوحمّند بنـ ظٌند
افقدٚب وبْقه و المذ ف وأ ٌنٚظٓؿ :ـٚفتقشنؾ وافقشنِٔ ،ٜورشنٚف ٜافقاشنى ،ٜواؿتونٚء
افكناط ادًنتَٔؿ ،وـتنٚب افتقحٔند افنذي دنق حنؼ اهلل ظنذ افًٌٔند ،ومٍٔند ادًنتٍٔد،
وـننػ افنننٌٓٚت ،وثالثنن ٜإصننقل ،ومًننٚئؾ ا ٚدِٔنن ،ٜوظَٔنندة ادًننِّغ فٌِِٔٓننل،
و ىٓر آظتَٚد فِهًْٚين ،وـت ٛافردود ظنذ ادخنٚفٍغ ،ودنل ـرنرة مننٓقرة .واهلل
أظِؿ .

( )2ؾتٚوى افتقحٔد (ص.)61 - 65
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فتاوى بعض أِن العمي يف دعوة املخالفني
دٌْٕ ٚذ مـ ؾتٚوى فًٌض أدؾ افًِؿ ؾٔٓ ٚاحلن ٞظنذ دظنقة ادخنٚفػ ٕدنؾ افًنْٜ
وا امظ:ٜ

هفت٘٠ة ألٗىل:ةأٌٓٞٚة ه ع٘ٝةإىلة هت٘س ٚةأٗهًقة بىةكىةع:١ٛة
ٚء يف ؾتٚوى افًالم ٜحمّد بـ إبرادٔؿ

:

مـ حمّد بـ إبرادٔؿ إِػ ادُرم ظٌد افٌٍٚر بـ حمّد افٌِقر ..ادحسم
افًالم ظُِٔؿ ورمح ٜاهلل وبرـ ٚف ..وبًد:
ؾؼد وصؾ إِفقـا ـتابؽ افذي ذـرت ؾقيف َأكؽيؿ بي الد ال يسيتعؿؾقن رؾيع افقيديـ يف
افصالة ظـد افرـقع وافرؾع مـف :ألَن مذه فؿ حـػل ،وجاء رجؾ مـفؿ إِػ هذه ادؿؾؽة،
وتعؾؿ افعؾؿ ،وظرا هذه افسـة وؽرها ،ثؿ َأراد َأن يرجع إِػ بالده فقدظق إِػ اهلل ويـؼ
افسـة بغ ؿقمف ،وفؽـف خيشك مـفؿ فق يروكف يرؾع يديف ظـد افرـقع َأن ال يؼ ؾقا مـف ،بيؾ
ي دظقه ويػسؼقه .وهيق ديال َأن ييدظق إِػ تقحقيد اهلل وضيرح اخلراؾيات واف يدع .ؾفيؾ
األَوػ َأن يسك شـة رؾع افقديـ فؽل يؼ ؾقا مـف ميا ييدظق إِفقيف ميـ ُأميقر افتقحقيدَ ،أو َأن
دقل تؾؽ افسـة ،ويدظقهؿ إِفقفا بؼقفف وؾعؾف ،مع دظقتف إِػ ؼقؼ افتقحقد شقاء ؿ ؾيقا
َأو مل يؼ ؾقا؟
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واجلقاب:
ٓ خيٍننك َأن افؼننيًِ ٜ
اإلشننالمٔ ٜننٚءت بتحهننٔؾ ادهننٚفح َأو ُرردنن ،ٚو ًىٔننؾ
ادٍٚشنند َأو َِِٔٓننن .ٚو َأن درء ادٍٚشننند مَنندم ظنننذ ِننن ٛادهننٚفح ،و ٍقينننَ ٝأدٕنننك
ادهِحتغ فتحهٔؾ َأظالمه ،ٚوار ُٚب َأدٕك ادًٍد غ فدرء َأظالمه.ٚ
إذا ظرف دذا :ؾٚفدظقة إِػ حتَٔؼ افتقحٔد افذي بً ٞاهلل بنف رشنِف و َإٔنزل بنف ـتٌنف
َأدؿ و َأوػَٕ :ن افٌْل ^ مُ ٞظؼ شنْغ يندظق إِػ قحٔند اهلل ؿٌنؾ ؾرونٔ ٜافهنالة
وؽرد ٚمـ ذائع ِ
اإلشالم .ومع دذا ؾًذ دذا افر ؾ َأن ٓ ْيٖفق ٓدً ا يف َرينر افًنْٜ
وٕؼد ٚبغ افْٚس َبٖؿقافف ظْد ـؾ مْٚشٌ ٜوبُؾ وشِٔ ،ٜو َأن يتَل اهلل م ٚاشتىٚع ،وفنق
مل يًٍِٓ ٚؾٔام بْٔٓؿ ْٖفٔ ًٍ ٚهلؿ ،ؾقاهلل َٕن هيدي اهلل بف ر ًال واحدً ا خر فف مـ محر افًْؿ.
واهلل ادقؾؼ ..وافًالم .
مٍتل افديٚر افًًقدي.ٜ

هفت٘٠ة هجقُ:ٞٚةأٌٓٞٚة ه ع٘ٝةإىلة ةٗكغفة هغبٕةعّة ه :ّٙة
جاء يف ؾتاوى افعالمة محؿد بـ إبراهقؿ

:

ودٚدْ ٚأمر دٚم يهح أن يكف ؾٔف مـ افزـٚة ،ودق إظنداد ؿنقة مٚفٔن ٜفِندظقة إػ
اهلل وفُنػ افنٌف ظـ افديـ ،ودذا يدخؾ يف ا ٓٚد ،دذا مـ أظيؿ شٌٔؾ اهلل.
ؾ٘ن ؿٚم وٓة إمر بذفؽ ؾٕ٘ف متًغ ظِٔٓؿ ،ودذا مـ أدؿ مَٚصد افقٓي ٜافتل مـ
أ ِٓنن ٚأمننر بٚفًننّع وافىٚظنن ٜحلامينن ٜحننقزة افننديـ ،ؾنن٘ذا أخننؾ بننذفؽ مننـ ٓنن ٜافننقٓة
( )2ؾتٚوى ورشٚئؾ شامح ٜافنٔخ حمّد بـ إبرادٔؿ آل افنٔخ (.)115/1
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385

ؾقا  ٛظذ ادًِّغ أن يًِّقا دذآ ،شٔام يف دذه افًنْغ ،ؾَند ـنٚن يف ٕ ند يف ـنؾ
شْ ٜيٌذفقن ًٓ ٚدا ٕ ؾ افتَقي بف ،ؾِق ـٚن افْٚس جيًّقن مْف افقء افُرنر فِندظقة
إػ اهلل وؿّع ادًٍديـ بٚفُالم وافْؼ ؾٕ٘ف يتًغ ،ودٗٓء أدؾ افٌندع وافًٍنٚد يًتْنقن
بذفؽ.
ً
صخهن ٚأو
أمنقآ ظئّن ،ٜويرشنِقن إػ افٌِندان
ودْ ٚمرٚل :افنرواؾض جيًّنقن
ً
أصخٚص ٚفِدظقة إػ بدظٓؿ ،منـ ذفنؽ من ٚنرى يف مكن ،حتنك حهنؾ منـ ذفنؽ منٚ
ً
حهؾ مـ افقصقل إػ افتدريس يف مذد ٛافراؾون ٜادخنذول يف إزدنر ،ؾن٘ن افَّنل
مـ ظِامء افراؾو ٜدْٚك مْذ ظؼ شْقاتً ،
أوٓ :دظ ٚإػ مًٖفَ ٜري ٛادذاد ،ٛؾُنٚن
يف مك دٔإ ٜحق ظؼة أصخٚص وشًقا ؾٔام صٚء اهلل ،ثؿ إٕف ؾنؾ يف ادًًك ،ثؿ شًقا
ً
أمنقآ ـرنرة .أؾنال يُنقن
يف ضريؼ آخر ودق دؾع إمنقال إػ منـ فنف افٍْنقذ ،ؾندؾًقا
أصخٚص يتزظنقن وجيًِنقن حٔن ٚؿ فنذفؽ؟! وؾَنط دنذا دفٔنؾ واونح ظنذ ونًػ
اإليامن ندً ا :ؾن٘ن افٌِنقى ظّن ،ٝوافْنٚس ٕينردؿ إػ من ٚيٖخنذون وٓ ٕينردؿ إػ منٚ
يٌذفقن ويٍَْقن ،ثؿ بِقى افتٍُنؽ وافتٌٚظند يف افَِنقب افقنء افُرنر ..ونًػ ٕينر
ووًػ إيامن بٚ ٚمع .وادق قد أن إٔف إذا و د بغ ؾالن وؾالن رء يًر ًِف دق
افقء ،يَنقل يف ظرونف ،ويتتٌنع ظقرا نف ،وفنق بًونٓ ٚـنذب ،ويَنقل ،ويَنقل ..وإٓ
ؾٚفًٚؿؾ يسك أصٔٚء ٕصٔٚء :بؾ افًَؾ يدل ظذ أن مرؾ دذه يٌٌْل أن رؾض وٓ جيًنؾ
هل ٚمقآة وٓ مًٚداة .

( )2ؾتٚوى ورشٚئؾ شامح ٜافنٔخ حمّد بـ إبرادٔؿ آل افنٔخ (.)201 /5
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هفت٘٠ة هجقهج:ٞةهشَٗة هبٚقْةٗ ألخذةعوٟةأٜ ٙةأٓىة هب ع:ة
ٚء يف ؾتٚوي افًالم ٜحمّد بنـ إبنرادٔؿ

ؿقفنف ...( :وأمن ٚـنقن بًنض افْنٚس

ىٚول بٚفىًـ يف مذدٌْ ٚويف ظِامء ٕ د بًٌ ٛذفؽ ،ؾٓٗٓء ؽر خٚف من ٚيىًْنقن بنف
ظِْٔ ،ٚيىًْقن ب٘خالصْ ٚفًٌٚدة اهلل وحده ٓ ذينؽ فنف ،وجتريندٕ ٚادتٚبًن ٜفرشنقل اهلل
^  ،وإُٕٚرٕ ٚافٌدع وا راؾٚت ،وصٚر هلؿ ظْد ذفنؽ ون ٚت إثنر ون ٚت ،فُنـ اهلل
بًّْتف ؿٔوُؿ هلؿ حتك بْٔتؿ ٓٚهلؿ ادْٓ ٟافَقيؿ ،وووحتؿ هلؿ افكناط ادًنتَٔؿ،
وأخذ ؿ ظذ أيدهيؿ حتك أوحقا بنذفؽ مًنتَْٔغ ،وبًّنرؾتٓؿ فنف وشنِقـٓؿ ضريَنف
مٌتٌىغ) .

هفت٘٠ة هز با:ٞةإس هٞةًقةجي ٖة ه عقٝةًّة هب عةٗ ملِلز ت:ة
جاء يف ؾتاوى محؿد بـ إبراهقؿ

( :مـ حمّد بـ إبرادٔؿ إػ حية ...ادحسم

افًالم ظُِٔؿ ورمح ٜاهلل وبرـ ٚف وبًد:
ؾٕ٘ف بٚفْير فَٔٚم افداظل إػ اهلل «برـٚت بـ حمّدش بٚفت قل ٓنُ ٚؿ فٌن ٞافنقظظ
واإلرصننٚد يف افٌَٚئ نؾ افتٚبًنن ٜفُننؿٖٕ ،مننؾ اإلحٚضنن ٜبننذفؽ ،و ًننٓٔؾ مّٓنن ٜادننذـقر،
ومًٚظد ف بام ًتىًٔقٕف ،ومـ أدؿ ذفؽ إزاف ٜمن ٚجينده ادنذـقر منـ افٌندع وادُْنرات
ادخٚفٍنن ٜفِؼننع ،ودننذا مننـ افتًننٚون ظننذ افننز وافتَننقى ،وؾَْنن ٚاهلل وإيننٚـؿ دنن ٚحيٌننف
ويروٕٚف .وافًالم ظُِٔؿ ورمح ٜاهلل) .
مٍتل افديٚر افًًقدي ٜورئٔس افَوٚة (ص/م  1020يف 2181/8/1دن).
( )2ؾتٚوى ورشٚئؾ شامح ٜافنٔخ حمّد بـ إبرادٔؿ آل افنٔخ (.)211/22
( )2ؾتٚوى ورشٚئؾ شامح ٜافنٔخ حمّد بـ إبرادٔؿ آل افنٔخ (.)265/21
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ؾٓننذا افًالمننٜ
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يٌننغ وبُننؾ ووننقح و ننقب افنندظقة وحينن ٞظِٔٓنن ٚيف ـننؾ

إحقال ،وفُؾ افْٚس مـ ٓٚل ووٚفٍغ ،وجيًؾ دذا مـ افتًٚون ظذ افز وافتَقى،
وإٔف جي ٛبٔٚن ادْٓ ٟافَقيؿ فِ ٓٚل وإخذ ظذ أيدهيؿ.

هفت٘٠ة رتقًض:ٞةسزًٞة عتلقدةأْة ذت  ٙةِٙف ةٗٙقزةًّةدْٗة :ة
ٚء يف ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء:
يقما ،ويعتؼدون هبذا احلدييد
افًٗال :إذا وفدت ادرأة تلخذ معفا حديدً ا ددة (ً )45
أك ف يؿـع ظـفؿ ذ اجلـ ،ويعتؼدون أن احلديد يـػعفؿ ميـ دون اهلل ،ؾفيق افيذي خؾؼفيؿ
أوم مرة ،وفؼد وصؾـا إػ جدام أكيا وأميل وزوجتيل ،ؾيام كصيقحتؽؿ ألميل وزوجتيل؟
ظسك أن تؽقن كصقحتؽؿ برـة ؾ هذه ادشؽؾة افتل حدثت يف ـيؾ افؼ ائيؾ يف طػيار،
وأرجق كصيقحة ادسيؾامت افيالش يعتؼيدن أن احلدييد يـػيع ويرضي ميـ دون اهلل ،وأرجيق
كصقحة مفؿة يف ادقضيقع كػسيف حتيك أشيتطقع أن أدظيق افـياس إػ افطرييؼ افصيحق؟،
وـذفؽ افقفد ادختقن يؿؽث كػس اددة افتل متؽثفا اديرأة ال يصيقم وال يصيع ،ويلخيذ
ً
ودفقال بلرسع وؿت ممؽيـ ،جيزاـؿ اهلل خير
يقما ،وأريد كصقحة
احلديد معف ددة (ً )45
اجلزاء ظـ اإلشالم وادسؾؿغ.
اجلقاب:
مـ إٔقاع افؼك إـز ادخرج مـ ديـ اإلشالمًِٔ :ؼ احلديد وٕحقه ظذ ادرأة
افًٍْٚء وادختقن ِ ٛافٍْع أو دؾع افير ،ؿٚل ًٚػ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
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ﭪ ﭫ ﭬ [يقٕس ،]201:وظـ ظّران بـ حهغ

أن افٌْل ^ رأى

ر ًال يف يده حَِ ٜمـ صٍر ؾَٚل« :م ٚدذه؟ ؿٚل :مـ افقادْ .ٜؾَٚل :إزظٓ ،ٚؾ٘ ٓ ٚ
زيدك إٓ ودًْ ،ٚؾٕ٘ؽ فق م ٝودل ظِٔؽ م ٚأؾِح ٝأبدً اش ،وظـ ظٌَ ٜبـ ظٚمر
مرؾق ًظ « :ٚمـ ًِؼ متّٔ ٜؾال أ ؿ اهلل فف ،ومـ ًِؼ ودظ ٜؾال ودع اهلل ففش روامه ٚأمحد،
ويف رواي« :ٜمـ ًِؼ متّٔ ٜؾَد أذكش .وؿد أحًْ ٝيف ٕهٔحتؽ دـ ذـر وظْٚيتؽ
خرا .
ب٘رصٚدمه ٚإػ رك دذه افٌدظ ٜافؼـٔ ،ٜزاك اهلل ً

هفت٘٠ة هضقدص:ٞةسلٍة هؾالٝةخوفةًّة ٙعْ٘ة ألٗهٚق١ةًّة رية :ة
ٚء يف ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء:
افسمام :أكا أظقش يف ؿرية أؽؾال شؽاهنا مسيؾؿقن ،وفؽيـفؿ ييدظقن ؽير اهلل ظـيد
كييزوم ادصييق ة وافـازفيية ،وإن هييمالء افؼييقم يييدظقن ،ويعتؼييدون أن األك قيياء واألوفقيياء
وافشييفداء وافصيياحلغ هييؿ ادؼربييقن إػ اهلل ،وكحييـ ظصيياة ،ؾ ييذفؽ فسييـا مييمهؾغ وال
مستحؼغ أن كسلم اهلل بال وشيقؾة إفقيف ميـ األوفقياء أو افشيفداء أو افصياحلغ ،وهيمالء
افؼقم يدظقن أن األوفقاء يؼربقكـا إػ اهلل ،وهؿ يسؿعقن دظاءكيا بعيد ميقهتؿ ،ؾقشيػعقن
أيضييا وهييمالء افؼييقم يؼقؿييقن األظقيياد ظـييد ؿ ييقر افصيياحلغ ،ويسييؿقهنؿ
فـييا ظـييد اهللً .
بافعروس أو افـذر ـام يؼقؿ افؽػار ظـد معابيدهؿ .وفيقس يف محؾتيل أحيد ييممـ بعؼقيدة
افسؾػ إال أكا وحدي ،أكا مـػيرد يف ؿريتيل بعؼقيدش افسيؾػقة ،وـؾيام دظيقهتؿ إػ ظؼائيد
افسؾػقة وهؿ يردون ظع بيافؼقم :أكيت م تيدع ،وأكيت وهياى ،كسي ة إػ افشيقخ ادجيدد
محؿد بـ ظ د افقهاب

 ،ؾنن ـاكيت ظؼائيد افؼيقم هؽيذا ؾفيؾ جتيقز افصيالة خؾػفيؿ

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)119-111/2
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واالؿتداء هبؿ فؾرضورة أم ال؟ أو االكػراد أؾضؾ يف هذه احلام؟ وهؾ دؾ أـؾ ذبقحتفؿ
أم ال؟
اجلقاب:
مـ ـٚن واؿًف م ٚوصٍ ٓ ٝجتقز افهالة خٍِف ،وٓ هح فق ؾًِٕ :ٝن أظامفف
ذـٔ ٜختر ف مـ مِ ٜاإلشالم ،وٓ ٗـؾ ذبٔحتفٕٕ :ف مؼك :د ٚورد يف ذفؽ مـ
إدف ٜافؼظٔ ،ٜوًٕٖل اهلل أن يرٌتؽ ظذ احلؼ ،وأن هيدهيؿ ظذ يديؽ حتك يُقن فؽ
مرؾ أ قردؿ ،وٕقصٔؽ بٓٚشتّرار يف دظق ؿ إػ اهلل وإرصٚددؿ إػ احلؼ بٚفقشٚئؾ
احلًْ ٜوإشِقب ادٗثر افرؿٔؼ ،وافهز ظذ أذادؿً ،
ظّال بَقل ربْ :Q ٚﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ [افْحؾ ،]211:وؿقفف
شٌحٕٚف ظـ فَامن إٔف ؿٚل ٓبْف :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ [فَامن ،]21:ومٚ ٚء يف مًْك ذفؽ مـ
أيٚت وإحٚدي.ٞ
وبٚهلل افتقؾٔؼ ،وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااا ا ة هااااااااازس قةعفٚفااااااا اٛةة عباا ة هاشٙااشةبااّةعباا ة ةبااّةبااقسةة

( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)111-111/1
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هفت٘٠ة هضقبا:ٞةُؾٚشٞةألٓىة هضِٞةيفةإٙز ْةيفةكٚفٞٚة ذتر:ة
ٚء يف ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء:

افًنٗال :كػقييدـؿ أكييف يعييقش ـثيير مييـ إخقاكـيا ادسييؾؿغ أهييؾ افسييـة ظييذ شيياحؾ
ؾييارس ،ويريييدون أداء ؾريضيية احلييج ،وفؽييـفؿ ال يسييتطقعقن افسييػر مييع أهييؾ إيييران:
فؽقهنؿ مـ افشقعة ،س ًا دا يـجؿ مـ مشاـؾ معفؿ يف افطريؼ ،وـذفؽ ال تسؿ؟ هليؿ
حؽقمات افدوم افعربقية ادتامخية هليؿ بافسيػر ميـ مـاؾيذها ،ؾفيؾ جييقز هليؿ أن يرشيؾقا
كػؼييات حجفييؿ إػ أؿييارب هلييؿ بدوفيية أخييرى فقحجييقا ظييـفؿ؟ أؾتقكييا مييلجقريـ ،مييع
خرا.
افتقضق؟ افؽامؾ يف اإلجابة ،وجزاـؿ اهلل ً
اجلقاب:

افقا  ٛظِٔٓؿ أن حي قا وفق مع افنًٔ ٜإذا ـٕٚقا مًتىًٔغ فِحن ،ٟوظِنٔٓؿ منع
ذفؽ احلذر مـ صٌٓٚت افنًٔ ٜومذدٌٓؿ افٌٚضؾ ،وإن متُْقا أن يْهحقدؿ ويندظقدؿ
إػ اظتْٚإل مذد ٛأدؾ افًنْ ٜو ن ٛظِنٔٓؿ ذفنؽ :فَنقل اهلل شنٌحٕٚف :ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ [افْحؾ ،]211:وؽردن ٚمنـ
أيٚت افداف ٜظذ و قب افدظقة إػ اهلل شٌحٕٚف وإمر بٚدًروف وافْٓل ظنـ ادُْنر.
أصِح اهلل حٚل ا

ّٔع .وبٚهلل افتقؾٔؼ ،وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔ ٚحمّد وآفف وصحٌف وشِؿ .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو

نائب رئيس اللجنة

عضو

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّة اااااااااااااا٘دةة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
الرئيس
عبااااا ا ة هاشٙاااااااشةباااااااّةعبااااا ا ة ةباااااااّةباااااااق ةسة
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)29-28/22
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هفت٘٠ة هجقًِ:ٞةٗد٘بةُؾٚشٞة ملدقهفةٗدع٘تٕةإىلة ذتق:ة
جاء يف ؾتاوى افؾجـة افدائؿة فؾ حقث افعؾؿقة واإلؾتاء:
(...ؾٚفقا ننٕ ٛهننٔح ٜدننٗٓء ادالحنندة ودظننق ؿ إػ احلننؼ ،و ننذـردؿ بٌٌّننٜ
ـٍردؿ ،وأن مهنردؿ افْنٚر إن مل يٗمْنقا بّحّند رشنقل اهلل ^ ويتًٌنقا من ٚنٚء بنف،
وفُؿ مـ اهلل إ ر افًئؿ وحًـ افًٚؿٌ)...ٜإفخ .
عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

عباااااااااااا ة ةباااااااااااااّةًِٚااااااااااا ا ة عبااااااااا ا ة ةباااااااااااّة ااااااااا ا ٙقْةة عبااااااااا ا ة هااااااااااازس قةعفٚفااااااااا اٛةة
تؾحظ هـا -وؾَْل اهلل وإيٚك -ـٔنػ يق نف دنٗٓء افًِنامء إػ دظنقة ادخنٚفٍغ إػ
افًْ ،ٜواحتًٚب إ ر مـ اهلل ،وافهز:
ؾَقهلؿ فًِٚئؾ( :وؿد أحًْ ٝيف ٕهٔحتؽ دـ ذـر وظْٚيتنؽ ب٘رصنٚدمه ٚإػ نرك
خنرا) ؾٔنف منديح فهنًْٔف ،وـنذا ؿنقهلؿ( :ظِٔنؽ أن
دذه افٌدظن ٜافؼنـٔ ،ٜنزاك اهلل ً
ًتّر يف دظقة وافديؽ ومـ حقفُؿ إػ احلؼ ،وأن رٌن ٝظِٔنف وأن هنز ظنذ إذى
ؾٔف ،ظًك أن هيدي اهلل ظذ يديؽ إػ احلؼ وافهقاب افُرر ،ويُقٕقا ظقًٕ ٚفؽ بًد أن
ـٕٚقا أظداء مْٚوئغ يًخرون مْؽ وحيَروٕنؽ) ،وؿنقهلؿ( :وًٕنٖل اهلل أن يرٌتنؽ ظنذ
احلؼ ،وأن هيدهيؿ ظذ يديؽ حتك يُقن فؽ مرؾ أ نقردؿ ،وٕقصنٔؽ بٓٚشنتّرار يف
دظق ؿ إػ اهلل وإرصٚددؿ إػ احلؼ بٚفقشٚئؾ احلًْ ٜوإشِقب ادٗثر افرؿٔؼ ،وافهنز
ظذ أذادؿ) ،حي ٞافًٚئؾ ظذ افدظقة وافهنز ،واختٔنٚر افقشنٚئؾ احلًنْ ٜوإشنِقب
ادٗثر افرؿٔؼ ،وافرؾؼ هبؿ وافهز ظذ أذادؿ.
( )2ؾتٚوى افِ ْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء (.)95/2
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وؿقهلؿ ـذفؽ فًِٚئِغ( :وظِٔٓؿ مع ذفؽ احلذر منـ صنٌٓٚت افننًٔ ٜومنذدٌٓؿ
افٌٚضننؾ ،وإن متُْننقا أن يْهننحقدؿ وينندظقدؿ إػ اظتْننٚإل مننذد ٛأدننؾ افًننْ ٜو ننٛ
ظِننننٔٓؿ ذفننننؽ :فَننننقل اهلل شننننٌحٕٚف :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ [افْحننؾ ،]211:وؽردنن ٚمننـ أيننٚت افدافنن ٜظننذ و ننقب
افدظقة إػ اهلل شٌحٕٚف وإمر بنٚدًروف وافْٓنل ظنـ ادُْنر) ،ؾٔنف و نقب دظنقة منـ
خٚفػ افًْ ٜوأطٓر افٌدظ ٜمـ افنًٔ ٜوؽردؿ.

هفت٘٠ة هتقصا:ٞةت٘فٚحةعّةفز ٞة هغٚا:ٞة
ٚء يف ؾتٚوى افًالم ٜافٍٓٚم ٜافنٔخ ابـ بٚز

وؽٍر فف م ٚيع:

مـ ظ د افعزيز بيـ ظ يد اهلل بيـ بياز إػ حرضية األخ ادؽيرم ...وؾؼيف اهلل فؽيؾ خير
آمغ.
شالم ظؾقؽؿ وررة اهلل وبرـاتف ...أما بعد:
ؾَد َِٔ ٝـتٚبُؿ افُريؿ وؾّٓ ٝم ٚونّْف .وأؾٔندـؿ بنٖن افننًٔ ٜؾنرإل ـرنرة،
وـؾ ؾرؿ ٜفدهي ٚإٔقاع مـ افٌدع ،وأخىرد ٚؾرؿ ٜافراؾو ٜا ّْٔٔ ٜاإلثْل ظؼي :ٜفُررة
افدظٚة إفٔٓ ،ٚود ٚؾٔٓ ٚمـ افؼك إـز :ـٓٚشتٌٚث ٜبٖدؾ افٌٔ ،ٝواظتَٚد أ ؿ يًِّقن
افٌٔ ،ٛوٓشٔام إئّ ٜآثْل ظؼ حً ٛزظّٓؿ ،وفُق ؿ يٍُرون ويًنٌقن ؽٚفنٛ
افهحٚب ٜـٖ بُر وظّر

ًٖٕ ،ل اهلل افًالم ٜن ٚدؿ ظِٔف مـ افٌٚضؾ.

ودذا ٓ يّْع دظق ؿ إػ اهلل وإرصٚددؿ إػ ضريؼ افهقاب ،وحتذيردؿ نن ٚوؿًنقا
ؾٔف مـ افٌٚضؾ ظذ وقء إدف ٜافؼظٔ ٜمـ افُتٚب وافًْ.ٜ
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وأشٖل اهلل فؽ وإلخقإؽ مـ أدؾ افًْ ٜادزيد مـ افتقؾٔؼ دن ٚيرونٔف منع اإلظٕٚنٜ
ظذ ـؾ خر ،وأوصُٔؿ بٚفهز وافهدإل واإلخنالص ،وافترٌن ٝيف إمنقر ،وافًْٚينٜ
بٚحلُّنن ٜوإشننِقب احلًننـ يف مٔنندان افنندظقة ،واإلـرننٚر مننـ ننالوة افَننرآن افُننريؿ،
وافتدبر يف مًٕٔٚف ومدارشتف ،ومرا ً ٜـت ٛأدؾ افًْ ٜؾٔام أصنُؾ منـ ذفنؽ :ـتًٍنر
ابـ رينر وابنـ ـرنر وافٌٌنقي ،منع افًْٚين ٜبحٍنظ منٔ ٚنن منـ افًنْ :ٜـٌِنقغ ادنرام
فِحٚؾظ ابـ ح ر ،وظّدة إحُٚم يف احلندي ٞفِحنٚؾظ ظٌند افٌْنل بنـ ظٌند افقاحند
ادَدد ،وٓ خيٍك إٔف جي ٛظذ اإلًٕٚن أن يًٖل ظام ينُؾ ظِٔف يف أمر ديْنف ،ـنام ؿنٚل
ًننٚػ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ [افْحننؾ ،]51:وإفننُٔؿ برؾَننف بًننض
افُت ،ٛأشٖل اهلل أن يًٍُْؿ بام ؾٔٓ ،ٚوأن يًؿ بنًٍُْؿ إخنقإُؿ ادًنِّغ ،ـنام أشنٖفف
شٌحٕٚف أن يرٌتْن ٚوإينٚـؿ ظنذ احلنؼ ،وأن جيًِْن ٚمجٔ ًًن ٚمنـ إٔهنٚر ديْنف ومحنٚة ذيًتنف
وافداظغ إفٔف ظذ بهرة ،إٕف شٌحٕٚف وص ذفؽ وافَٚدر ظِٔنف .وافًنالم ظِنُٔؿ ورمحنٜ
اهلل وبرـ ٚف.
صدرت اإل ٚب ٜمـ مُت ٛشامحتف يف (2509/2/11دن) برؿؿ (. )216/2

( )2إير :وّقع ؾتٚوى ابـ بٚز (.)519/5
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هفت٘٠ة هاقعز:ٝةٗد٘بة تبقعةأٓىة هضِٞةٗ حملقفظٞةعوٟة هؾال:ٝة

شامح ٜافنٔخ ظٌد افًزيز بـ ظٌد اهلل بـ بنٚز! شنِّف اهلل ،شنالم ظِنُٔؿ ورمحن ٜاهلل
وبرـ ٚف ..وبًد:
ـررا ،وأرؽ ٛمـ شنامحتُؿ افتُنرم بٚإل ٚبن ٜظِٔنف بٚفتٍهنٔؾ
فدي شٗال حرين ً
خرا.
و زاـؿ اهلل ً
افسمام :أكا ؾتاة مسؾؿة مؾتزمة أظؿؾ اخلر وأجتـال افؼي ،إال أكـيل مل أؿيؿ افصيالة:
وذفيؽ بسي ال احليرة ،حقييث إن افـيياس يف افعيراحل مـؼسييؿقن إػ ؿسيؿغ :ؿسييؿ يييدظك
صقعة ،وافؼسؿ اآلخر يدظك شـة ،وصالة ـؾ مـفام ختتؾػ ظـ اآلخر ،وـؾ مـفام يدظل
أن صالتف هل األص؟ ،وأكا إن صيؾقت ميع افؼسيؿ افشيقعل أو افسيـل ؾينن افقشقشية ال
تػارؿـل .هلذا أرجق أن تػقدوين ظـ افصالة مـ افقضقء وحتك افتسؾقؿ.
اجلقاب:
بًننؿ اهلل افننرمحـ افننرحٔؿ ،احلّنند هلل ،وصننذ اهلل وشننِؿ ظننذ رشننقل اهلل وظننذ آفننف
وأصحٚبف ومـ ادتدى هبداه ..أم ٚبًد:
ؾٖشٖل اهلل فؽ و ّٔع أخقا ؽ يف اهلل افتقؾٔؼ واهلداي ،ٜوأوصنٔؽ ً
أوٓ بِنزوم منٚ
ظِٔف أدؾ افًْ ٜوا امظ ،ٜوأن يُقن ادٔزان م ٚؿٚفف اهلل ورشنقفف ،ادٔنزان دنق ـتنٚب اهلل
افًئؿ افَرآن ،وم ٚصح ظـ رشقل اهلل ^ يف أحٚديرف وشر ف ظِٔف افهنالة وافًنالم،
وأدؾ افًْ ٜدؿ أوػ هبذا ،ودؿ ادقؾَقن هلذا إمر ،ودؿ أصحٚب افٌْل ^ وأ ٌٚظٓؿ
ب٘حًٚن ،وظْد افنًٔ ٜأؽنالط ـرنرة وأخىنٚء ـٌنرةًٕ ،نٖل اهلل فْن ٚوهلنؿ اهلداين ٜحتنك
ير ًقا إػ افُتٚب وافًْ ،ٜوحتك يدظقا م ٚظْددؿ مـ افٌدظ ،ٜؾْقصنٔؽ بنٖن ِزمنل
م ٚظِٔف أدؾ افًْ ٜوا امظ ،ٜوأن ًتَّٔل ظذ ذفؽ حتك َِل ربؽ ظذ ضرينؼ افًنْٜ
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وا امظ.ٜ
أم ٚم ٚيتًِؼ بٚفهالة :ؾٚفقا  ٛظِٔؽ أن هع وفٔس فؽ أن دظٔٓ ٚ ٕ :ٚظّقد
اإلشالم ،وافرــ افرٚين مـ أرـٕٚف افًئّ ،ٜوافهقاب من ٚظِٔنف أدنؾ افًنْ ٜيف افهنالة
وؽرد ،ٚؾًِٔؽ أن هع ـام يهع أدؾ افًْ ،ٜوظِٔنؽ أن حتنذري افتًنٚدؾ يف ذفنؽ،
ؾٚفهالة ظّنقد اإلشنالم ،و رـٓن ٚـٍنر وونالل ،ؾٚفقا ن ٛظِٔنؽ احلنذر منـ رـٓن،ٚ
وافقا  ٛظِٔؽ وظذ ـؾ مًِؿ ومًِّ ٜافٌدار إفٔٓ ،ٚوادحٚؾي ٜظِٔٓ ٚيف أوؿ ،ٚ ٚـنام
ؿٚل اهلل  :Qﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ [افٌَرة،]118:
وؿننننننٚل شننننننٌحٕٚف :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
[افْقر ،]16:ؾًِٔؽ أن ًتْل بٚفهالة ،وأن جتتٓدي يف ادحٚؾي ٜظِٔٓ ،ٚوأن ْهحل مـ
فديؽ يف ذفؽ ،واهلل وظند ادحنٚؾيغ بْ ٚن ٜوافُرامن ٜؿنٚل  :Qﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ [ادٗمْقن ،]1:ثؿ ظندد صنٍٚت ظئّنٕ ٜدنؾ اإلينامن،
ثننؿ ختّٓنن ٚبَقفننف شننٌحٕٚف :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
[ادٗمْقن]20:

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ [ادٗمْقن ،]22:ودنذا وظند

ظئؿ مـ اهلل ٕ Qدؾ افهالة وأدنؾ اإلينامن ،وؿنٚل  Qيف شنقرة ادًنٚرج :ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌ ﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ [ادًٚرج.]11:
ثؿ ظدد صٍٚت ظئّ ٜبًد ذفؽ ،ثنؿ ؿنٚل شنٌحٕٚف :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ [ادًٚرج ]11:ؾْقصٔؽ بٚفًْٚي ٜبٚفهالة وادحٚؾي ٜظِٔٓ. ٚ
( )2إير :وّقع ؾتٚوى ابـ بٚز (.)12-28/22
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هفتااا٘٠ة ذتقدٙاااٞةعغاااز:ٝةُؾاااٚشٞةً٘دٔاااٞةهواا عقٝةيفةكٚفٚاااٞة هتاقًاااىةًاا ة
ملبت ع:ٞة
ـذفؽ مـ ؾتٚويف

:

افسمام افثاين :بامذا تـصيحقن افيدظاة حقيام ميقؿػفؿ ميـ اد تدظية؟ ـيام كرجيق ميـ
شامحتؽؿ تقجقف كصقحة خاصة إػ افش اب افيذيـ يتيلثرون بياالكتامءات احلزبقية ادسيامة
بافديـقة.
اجلقاب:
ٕقيص إخقإْ ٚمجٔ ًً ٚبٚفدظقة إػ اهلل شٌحٕٚف بٚحلُّن ٜوادقظين ٜاحلًنْ ،ٜوا ندال
بٚفتل دنل أحًنـ :أمنر اهلل شنٌحٕٚف بنذفؽ منع مجٔنع افْنٚس ومنع ادٌتدظن ٜإذا أطٓنروا
بدظتٓؿ ،وأن يُْروا ظِٔٓؿ ،شقاء ـٕٚقا مـ افنًٔ ٜأو ؽردؿ ،ؾٖي بدظ ٜرآدن ٚادنٗمـ
و  ٛظِٔف إُٕٚرد ٚحً ٛافىٚؿ ٜبٚفىرإل افؼظٔ.ٜ
وافٌدظ :ٜدل م ٚأحدثف افْٚس يف افديـ وًٌٕقه إفٔنف وفنٔس مْنف ،فَنقل افٌْنل ^:
«مـ أحدث يف أمرٕ ٚدذا م ٚفٔس مْف ؾٓق ردش ،وؿقل افٌْل ^« :مـ ظّؾ ً
ظّنال فنٔس
ظِٔف أمرٕ ٚؾٓق ردش ،ومـ أمرِ ٜذفؽ :بدظ ٜافرؾض ،وبدظ ٜآظتزال ،وبدظ ٜاإلر ٚء،
وبدظ ٜا قارج ،وبدظ ٜآحتٍنٚل بٚدقافند ،وبدظن ٜافٌْنٚء ظنذ افٌَنقر واختنٚذ ادًن ٚد
ظِٔٓنن ..ٚإػ ؽننر ذفننؽ مننـ افٌنندع ،ؾٔ ننٕ ٛهننحٓؿ و ننق ٔٓٓؿ إػ ا ننر ،وإُٕننٚر مننٚ
أحدثقا مـ افٌدع بٕٚدف ٜافؼظٔ ،ٜو ًِّٔٓؿ منِٓ ٚنقا منـ احلنؼ بنٚفرؾؼ وإشنِقب
احلًـ وإدف ٜافقاوح ،ٜفًِٓؿ يٌَِقن احلؼ ...إفخ .
( )2إير :وّقع ؾتٚوى ابـ بٚز (.)216/1
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هفت٘٠ة هجقُٞٚةعغز:ٝةأصو٘بةدع٘ٝةًّةتأثزةبجلقفٞةًا:ِٞٚة
شٗال:
إذا ـييان ادييدظقون متييلثريـ بثؼاؾييات معقـيية أو بؿجتؿعييات معقـيية مييا هييق افس ي قؾ
فدظقهتؿ؟
جقاب:
يٌغ هلؿ م ٚيف ادذاد ٛافتل ٖثروا هب ٚوافٌٔا ٜافتل ٖثروا هب ٚمـ افٌٚضؾ ،ويٌنغ هلنؿ
أن دذه ادذاد ٛؾٔٓ ٚـذا وـذا ،ويقونح من ٚؾٔٓن ٚمنـ إٔنقاع افٌٚضنؾ وافٌندع إذا ـٕٚنٝ
ـذفؽ ،ويٌغ هلؿ أن ادر ع يف مجٔع إمقر دق ـتٚب اهلل وشْ ٜرشقفف ^ ،ؾام حهِتؿ
ظِٔف مـ ـذا وـذا ،ومًِّ ٚتؿ مـ ـذا وـذا ،وم ٚختَِتؿ بف بًٌ ٛافٌٔا -ٜآخنتالط-
ظُِٔؿ أن ًروقا ذفؽ ظذ ادٔزان افؼظل ،مرؾ م ٚيًرض افًِنامء مًنٚئؾ افٍَنف ظنذ
إدف ٜافؼظٔ ،ٜؾام واؾَٓ ٚو  ٛأن يٌَك ،وم ٚخٚفٍٓ ٚو  ٛأن يىرح ،وفق ـ ٕٝٚمنـ
ظٚدات أبٚء وإشالف وادنٚيخ وؽردؿ.
وا الص :ٜأن افقا  ٛافتًّؽ بِ ٚؼ افهنٚفح وافًنرة احلًنْ ٜافتنل دل ظِٔٓنٚ
ـتٚب اهلل وشْ ٜرشقفف ^ ،وأن ٓ يتًه ٛفًرة أبٔف أو ده أو بٔاتف أو بٔا ٜبِده :بنؾ
ظِٔننف أن يتًّننؽ بننٚحلؼ افننذي دل ظِٔننف ـتننٚب اهلل وشننْ ٜرشننقفف ^ وإمجننٚع شننِػ
إم. ٜ

( )2إير :وّقع ؾتٚوى ابـ بٚز (.)115/1
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هفت٘٠ة هجقهجٞةعغز:ٝةسلٍة هضفزةهودقرزةٗ إل قًٞةً ة ها٘ ٢ى:ة
ؿام ابـ باز

:

( ...ؾٚفقا نن ٛظننذ ادًننِّغ احلننذر مننـ افًننٍر إػ بننالد أدننؾ افؼننك إٓ ظْنند
افيورة افَهقى ،إٓ إذا ـٚن ادًٚؾر ذا ظِؿ وبهرة ،ويريد افدظقة إػ اهلل وافتق ٔنف
إفٔننف ،ؾٓننذا أمننر مًننترْك ،ودننذا ؾٔننف خننر ظيننٔؿٕٕ :ننف ينندظق ادؼننـغ إػ قحٔنند اهلل،
ويًِّٓؿ ذيً ٜاهلل ،ؾٓق حمًـ وبًٔد ظـ ا ىر :دن ٚظْنده منـ افًِنؿ وافٌهنرة ،واهلل
ادًتًٚن) .

هفت٘٠ة هز باٞةعغز:ٝةسلٍةٓذزة ملبت ع:ة
افًٗال:
متك تؼع مؼاضعة اد تدع؟ ومتك يؼع اف غض يف اهلل؟ وهؾ تؼع ادؼاضعة يف هذا
افعرص؟
اجلقاب:
ادٗمـ يْير يف دذه ادَٚمٚت بْير اإليامن وافؼنع وافت نرد منـ اهلنقى ،ؾن٘ذا ـنٚن
د ره فٌِّتدع وبًده ظْف ٓ يس  ٛظِٔف ذ أظيؿ :ؾ٘ن د نره حنؼ ،وأؿنؾ أحقافنف أن
يُقن شْ ،ٜودُذا د ر مـ أظِـ ادًٚيص وأطٓرد ٚأؿؾ أحقافف إٔنف شنْ ،ٜأمن ٚإن ـنٚن
ظدم اهل ر أصِحٕٕ :ف يرى أن دظقة دٗٓء ادٌتدظغ وإرصٚددؿ إػ افًنْ ٜو ًِنّٔٓؿ
م ٚأو  ٛاهلل ظِٔٓؿ يٗثر ؾٔٓؿ ويزيددؿ ددى ،ؾنال يً نؾ يف اهل نر ،وفُنـ يٌٌونٓؿ
( )2إير :وّقع ؾتٚوى ابـ بٚز (.)182/5
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يف اهلل ـام يٌٌض افُٚؾر وافًهٚة ،فُـ يُقن بٌونف فٍُِنٚر أصند ،منع دظنق ؿ إػ اهلل
شٌحٕٚف ،واحلرص ظذ ددايتٓؿ ً
ظّال ب ّٔع إدف ٜافؼظٔ :ٜويٌٌض ادٌتدع ظذ ؿدر
بدظتف إن ـ ٕٝٚؽر مٍُرة ،وافًٚيص ظذ ؿدر مًهٔتف ،وحيٌف يف اهلل ظنذ ؿندر إشنالمف
وإيامٕف ،وبذفؽ يًِؿ أن اهل ر ؾٔف ٍهٔؾ ،وؿد ؿٚل ابـ ظٌد افَنقي يف ٕيّنف ادَْنع منٚ
ٕهف:
د ننران مننـ أبنندى ادًننٚيص شننْ ٜوؿد ؿٔؾ :إن يردظنف أو ن ٛوآـند
وؿٔننؾ ظننذ اإلضننالإل منن ٚدام مًًِْنن ٚوٓؿنننننف بق نننننف مٍُٓنننننر مربننننند
واخلالصة :أن إر ح وإوػ افْير إػ ادهِح ٜافؼظٔ ٜيف ذفؽٕٕ :ف ^ د ر
ؿق ًم ،ٚو رك آخريـ مل هي ردؿ ،مراظٚة فِّهِح ٜافؼظٔ ٜاإلشالمٔ ،ٜؾٓ ر ـً ٛبنـ
مٚفؽ وصٚحٌٔف

د ٚختٍِقا ظـ ؽزوة ٌقك بٌر ظذر ،د ردؿ مخًغ فِٔن ،ٜحتنك

ٚبقا ؾتٚب اهلل ظِٔٓؿ ،ومل هي ر ظٌد اهلل بـ أ بـ شِقل ومجٚظ ٜمـ ادتّٓنغ بٚفٍْنٚإل:
ٕشٌٚب ذظٔ ٜدظ ٝإػ ذفؽ.
ؾٚدٗمـ يْينر يف إصنِح ،ودنذا ٓ يْنٚيف بٌنض افُنٚؾر وادٌتندع وافًنٚيص يف اهلل
شٌحٕٚف ،وحمٌ ٜادًِؿ يف اهلل  ،Qوظِٔف أن يراظل ادهِح ٜافًٚم ٜيف ذفؽ ،ؾ٘ن اؿتوٝ
اهل ر د نر ،وإن اؿتون ٝادهنِح ٜافؼنظٔ ٜآشنتّرار يف دظنق ؿ إػ اهلل  Qوظندم
د ردؿ ؾًؾ ذفؽ ،مراظٚة هلديف ^ .

( )2إير :وّقع ؾتٚوى ابـ بٚز (.)515-511/9
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هفت٘٠ة رتقًضٞةعغز:ٝةسلٍةٓذزةتقرنة هؾال:ٝة
ؿام ابـ باز

:

(...أم ٚمـ حد و قهبام أو أحدمه ،ٚأو حد و قب احل ٟمع آشتىٚظ ،ٜؾٓنق
ـٚؾر بٚإلمجٚعٕٕ :ف مُذب هلل شٌحٕٚف وفرشقفف ^ هبنذا ا حند .ؾٚفقا ن ٛظِٔنؽ أن
ٌٌوف يف اهلل ،ويؼع فؽ أن

ره حتك يتقب إػ اهلل شٌحٕٚف ،وإن اؿتو ٝادهنِحٜ

ظدم د ره فدظق ف إػ اهلل وإرصٚده فًؾ اهلل يّـ ظِٔف بٚهلداي ٜؾال بٖس) .

هفت٘٠ة هضقدصٞةعغز:ٝة ذتلاٍة هغازعٛةيفةفتاقٝةعاٚاٞٚةميِأاقة ملاأذْٗةًاّة
عل ة هلز ْ:ة
مـ ظٌد افًزيز بـ ظٌد اهلل بـ بٚز إػ حية ادُرم ٜإًٔن( ٜف .ح .ع) وؾَٓن ٚاهلل
د ٚؾٔف روٚه ،وين أمرد ٚوأصِح صٖ  ٚآمغ .شالم ظُِٔؿ ورمح ٜاهلل وبرـ ٚف ،وبًد:
ؾؼد وصؾـل ـتابؽ ادتضؿـ اإلؾادة أكؽ ؾتاة ت ؾغغ افثافثية وافعؼييـ ميـ افعؿير،
ِ
وأكؽ ظذ مذهال افشقعة أت ياع داود بيقهراوان ممثيؾ مرجيع افطائػية اديذـقرة ادؼيقؿ يف
ـقـقا ،وأكف يؿـع ملذون مديـة (مم اشا) مـ ظؼد ؿراكؽ ،ورؽ تؽ يف بقان احلؽؿ افؼظل
يف ذفؽ.
واجلقاب ٓ :ري ٛأن افقا  ٛظذ ادًناقفغ يف مجٔنع افىقائنػ ادْتًنٌ ٜفإلشنالم
أن يِتزمقا حُؿ اإلشالم يف مجٔع إمقر ،وأن حيذروا من ٚخينٚفػ ذفنؽ ،وؿند ظِنؿ منـ
افؼيً ٜاإلشالمٔ ٜأن افقا  ٛظذ إوفٔٚء زوي ٟمقفٔ ٚؿ إذا خىٌٓـ إـٍٚء :فَقل
( )2إير :وّقع ؾتٚوى ابـ بٚز (.)191/8
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اهلل شنننننٌحٕٚف :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ [افْقر .]11:ود ٚروي ظنـ افٌْنل ^ إٔنف ؿنٚل« :إذا
خى ٛإفُٔؿ مـ روقن ديْف وخَِف ؾزو قه ،إٓ ًٍِقا ُـ ؾتْن ٜيف إرض وؾًنٚد
ظريضش خر ف اإلمٚم افسمذي وؽره.
وبْٚء ظذ ذفؽ ؾ٘ذا زو ؽ إؿرب مـ أوفٔٚئؽ ظذ أحند أـٍٚئنؽ ،ؾِنٔس دّرنؾ
صنحٔح ٚإذا نقاؾرت ذوضنف،
ضٚئٍ ٜافٌٓنرة اظنساض ظِٔنؽ ،ويُنقن افُْنٚح بنذفؽ
ً
ويٌٌْل أن يُقن ذفؽ بقاشى ٜادحُّ ٜافؼظٔ ٜيف (نٌٚش )ٚحتك ٓ يتٖ ك دّرؾ ضٚئٍنٜ
افٌٓرة اظساض ظذ افُْٚح ،وإذا صدر افُْٚح ظذ افق ف ادذـقر ؾ٘ن أوٓدك يُقٕقن
أوٓ ًدا ذظٔغ ،فٔس فىٚئٍ ٜافٌٓرة وٓ ؽردؿ حؼ يف إُٕٚر ذفؽ.
وإذا امتْننع أؿٚربننؽ مننـ زوجيننؽ ظننذ افُننػء إروننٚء دّرننؾ ضٚئٍنن ٜافٌٓننرة ،ؾنن٘ن
وٓيتٓؿ ٌىؾ بذفؽ ،ويُقن فَِٚيض افؼظل إ راء ظَد افَران فؽ ظذ منـ خىٌنؽ
مننـ إـٍننٚء :فَننقل افٌْننل ^« :افًننِىٚن وص مننـ ٓ وص فننفش ،وافَننٚيض دننق ٕٚئننٛ
افًِىٚن ،ؾَٔقم مَٚمف يف ذفؽ ،وافقص افًٚوؾ حُّف حُؿ ادًدوم.
دذا وٕهٔحتل فؽ وٕمرٚفؽ رك إٓتًٚب دذد ٛافٌٓنرة أو ؽنره منـ منذادٛ
افنًٔ :ٜفُق  ٚمذاد ٛوٚفٍ ٜفِىريَ ٜادحّدي ٜاإلشالمٔ ٜمـ و قه ـررة ،ؾٚفقا نٛ
رـٓ ٚوإٓتَٚل ظْٓ ٚإػ مذد ٛأدؾ افًنْ ٜوا امظن ،ٜافًنٚئريـ ظنذ مَتٙن افُتنٚب
وافًْ ،ٜومْٓ ٟشِػ إم ٜمـ أصحٚب افرشقل ^ وأ ٌنٚظٓؿ ب٘حًنٚن ،وأشنٖل اهلل
أن هيدي دذه افىٚئٍ ٜوؽرد ٚمـ افىقائنػ ادْحرؾن ٜظنـ ضرينؼ افهنقاب ،وأن يٖخنذ
بٖيدهيؿ إػ ضريؼ احلؼ ،وأن يقؾَْ ٚوإيٚك وشنٚئر ادًنِّغ دن ٚؾٔنف افْ نٚة وافًنًٚدة يف
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افدٕٔ ٚوأخرة ،إٕف وص ذفؽ وافَٚدر ظِٔف ،وافًالم ظُِٔؿ ورمح ٜاهلل وبرـ ٚف .
ؾفذا افعالمة اإلمام ابـ باز

ررة واشعة يؼقم فؾسائؾ:

( ...ودذا ٓ يّْع دظنق ؿ إػ اهلل وإرصنٚددؿ إػ ضرينؼ افهنقاب ،وحتنذيردؿ ننٚ
وؿًقا ؾٔف مـ افٌٚضنؾ ظنذ ونقء إدفن ٜافؼنظٔ ٜمنـ افُتنٚب وافًنْ ،...ٜوأوصنُٔؿ
بٚفهز وافهدإل واإلخالص وافترٌ ٝيف إمقر ،وافًْٚي ٜبٚحلُّ ٜوإشِقب احلًنـ
يف مٔندان افندظقة) ،ويقصنٔف بٚفندظقة واإلرصنٚد وافهنز وافهندإل وافًْٚين ٜبٚحلُّنٜ
وإشِقب احلًـ يف افدظقة.
ويؼييقم

م قـًييا احلييؼ وداظ ًقييا دييـ أخطييل افطريييؼ باهلداييية وافرجييقع إػ افؽتيياب

وافسـة:
(وظْد افنًٔ ٜأؽالط ـررة وأخىٚء ـٌرةًٖٕ ،ل اهلل فْ ٚوهلؿ اهلداي ٜحتنك ير ًنقا
إػ افُتٚب وافًْ ،ٜوحتك يدظقا م ٚظْددؿ مـ افٌدظ.)ٜ
ويؼقم

كاصحا افذيـ تش عت ظؼقهلؿ باخلراؾيات واف يدع افتيل تؽياد تـتؼي يف
ً

اف الد افعربقةْٕ( :هح ا ّٔع بٖن يتَقا اهلل  ،Qويًِّقا أن افًنًٚدة وافْ نٚة يف افندٕٔٚ
وأخرة يف ظٌٚدة اهلل وحده ،وا ٌٚع افٌْل ^ وافًر ظذ مْٓ ٚنف ،ؾٓنق شنٔد إوفٔنٚء
وأؾوؾ إوفٔٚء).
وهـا يقجف

افدظاة ويـصحفؿ حقيام ميقؿػفؿ ميـ ادخيافػغ ،ؾقؼيقمٕ( :نقيص

إخقإْ ٚمجٔ ًً ٚبٚفندظقة إػ اهلل شنٌحٕٚف بٚحلُّن ٜوادقظين ٜاحلًنْ ٜوا ندال بنٚفتل دنل
أحًـ :أمر اهلل شٌحٕٚف بذفؽ مع مجٔع افْنٚس ومنع ادٌتدظن ٜإذا أطٓنروا بندظتٓؿ ،وأن
( )2إير :وّقع ؾتٚوى ابـ بٚز (.)518-511/5
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يُْروا ظِٔٓؿ ،شقاء ـٕٚقا مـ افنًٔ ٜأو ؽردؿ ،ؾنٖي بدظن ٜرآدن ٚادنٗمـ و ن ٛظِٔنف
إُٕٚرد ٚحً ٛافىٚؿ ٜبٚفىرإل افؼظٔ.)ٜ
ويؼقم

ومحذرا مـ افسػر ف الد ادؼـغ:
كاصحا
ً
ً

( ...إٓ إذا ـٚن ادًٚؾر ذا ظِؿ وبهرة ،ويريد افدظقة إػ اهلل وافتق ٔف إفٔنف ،ؾٓنذا
أمر مًترْك ،ودذا ؾٔف خر ظئؿٕٕ :ف يدظق ادؼـغ إػ قحٔند اهلل ويًِّٓنؿ ذيًنٜ
اهلل ،ؾٓق حمًـ وبًٔد ظـ ا ىر :د ٚظْنده منـ افًِنؿ وافٌهنرة ،واهلل ادًنتًٚن) ،ؾّنـ
ٖدؾ بٚفًِؿ وافٌهرة وافدظقة إػ احلؼ ؾٓذا ٓينِّف افْٓلٕٕ :نف ظنذ خنر ظينٔؿ يف
دظق ف إػ افتقحٔد و ًِٔؿ ذيً ٜاهلل.
وؿام

م قـًا أن ادصيؾحة تؼيضي أحقاكًيا بيدظقة ادخيافػغ ألهيؾ افسيـة واجلامظية

وإرصادهؿ إػ افسـة ،وتعؾقؿفؿ ما أوجال اهلل ظؾقفؿ وافتلثر ؾقفؿ ،فعؾف يزيدهؿ هيدى
ؾال يعجؾ يف اهلجر:
( ...أم ٚإن ـٚن ظدم اهل ر أصِحٕٕ :ف يرى أن دظقة دٗٓء ادٌتدظغ وإرصنٚددؿ
إػ افًْ ٜو ًِنّٔٓؿ من ٚأو ن ٛاهلل ظِنٔٓؿ ينٗثر ؾنٔٓؿ ويزينددؿ دندى :ؾنال يً نؾ يف
اهل ر ،وفُـ يٌٌوٓؿ يف اهلل ـنام ينٌٌض افُنٚؾر وافًهنٚة ،فُنـ يُنقن بٌونف فٍُِنٚر
أصد ،مع دظق ؿ إػ اهلل شٌحٕٚف واحلرص ظذ ددايتٓؿً ،
ظّال ب ّٔع إدف ٜافؼظٔ:ٜ
ويٌٌض ادٌتدع ظذ ؿدر بدظتف إن ـ ٕٝٚؽر مٍُرة ،وافًٚيص ظذ ؿدر مًهٔتف ،وحيٌف
يف اهلل ظذ ؿدر إشالمف وإيامٕف ،وبذفؽ يًِؿ أن اهل ر ؾٔف ٍهٔؾ.)...
واخلالصة :أن إر ح وإوػ افْير إػ ادهِح ٜافؼظٔ ٜيف ذفؽ.
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( ؾٚدٗمـ يْير يف إصِح ،ودنذا ٓ يْنٚيف بٌنض افُنٚؾر وادٌتندع وافًنٚيص يف اهلل
شٌحٕٚف ،وحمٌ ٜادًِؿ يف اهلل  ،Qوظِٔف أن يراظل ادهِح ٜافًٚم ٜيف ذفؽ ،ؾ٘ن اؿتوٝ
اهل ر د نر ،وإن اؿتون ٝادهنِح ٜافؼنظٔ ٜآشنتّرار يف دظنق ؿ إػ اهلل  Qوظندم
د ردؿ ؾًؾ ذفؽ مراظٚة هلديف ^).
ويؼقم

ومقجفا ومرصدً ا ومشػ ًؼا:
كاصحا هلا
يف جقابف فؾػتاة افشقعقة
ً
ً

(دننذا ..وٕهننٔحتل فننؽ وٕمرٚفننؽ ننرك إٓتًننٚب دننذد ٛافٌٓننرة أو ؽننره مننـ
مذاد ٛافنًٔ :ٜفُق  ٚمذاد ٛوٚفٍ ٜفِىريَ ٜادحّدي ٜاإلشنالمٔ ٜمنـ و نقه ـرنرة،
ؾٚفقا  ٛرـٓ ٚوإٓتَٚل ظْٓ ٚإػ مذد ٛأدؾ افًْ ٜوا امظ ،ٜافًنٚئريـ ظنذ مَتٙن
افُتٚب وافًْ ،ٜومنْٓ ٟشنِػ إمن ٜمنـ أصنحٚب افرشنقل ^ وأ ٌنٚظٓؿ ب٘حًنٚن،
وأشٖل اهلل أن هيدي دذه افىٚئٍ ٜوؽرد ٚمـ افىقائنػ ادْحرؾن ٜظنـ ضرينؼ افهنقاب،
وأن يٖخذ بٖيندهيؿ إػ ضرينؼ احلنؼ ،وأن يقؾَْن ٚوإينٚك وشنٚئر ادًنِّغ دن ٚؾٔنف افْ نٚة
وافًًٚدة يف افدٕٔ ٚوأخنرة ،إٕنف وص ذفنؽ وافَنٚدر ظِٔنف ،وافًنالم ظِنُٔؿ ورمحن ٜاهلل
وبرـ ٚف).
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هفت٘٠ة هضقباٞةعغز:ٝة إلدقبٞةعّةباضة ألً٘رة هب عٞٚةٗ هغزك:ٞٚة
افًٗال:
ما حؽؿ اهلل ورشقفف يف ؿقم يػعؾقن األصقاء افتافقة:
يؼقفقن يف األذان( :أصفد أن ظؾ ًقا ويل اهلل) و(حل ظذ خر افعؿؾ) و(ظيسة محؿيد)
و(ظع خر افعس) ،وإذا تقيف أحد مـفؿ ؿام أؿرباؤه بذب؟ صياة يسيؿقهنا (افعؼقؼية) ،وال
يؽرسون مـ ظظامفا صقئًا ،ثؿ بعيد ذفيؽ يؼيزون ظظامفيا وؾرثفيا ،ويزظؿيقن أن ذفيؽ
حسـة وجيال افعؿؾ بيف ،ؾيام مقؿيػ ادسيؾؿ افيذي ظيذ افسيـة ادحؿديية وفيف هبيؿ رابطية
كسييال؟ هييؾ جيييقز فييف ذ ًظييا أن يييقادهؿ ويؽييرمفؿ ويؼ ييؾ ـييرامتفؿ ويتييزوج مييـفؿ
ظؾام بلهنؿ جيياهرون بعؼقيدهتؿ ،ويؼقفيقن أهنيؿ افػرؿية افـاجقية ،وأهنيؿ ظيذ
ويزوجفؿ؟ ً
احلؼ وكحـ ظذ اف اضؾ؟
اجلقاب:
ؿد بغ اهلل

ظذ فًٚن ٌٕٔف حمّد ^ أفٍٚظ إذان واإلؿٚم ،ٜوؿد رأى ظٌد اهلل بـ

زيد بـ ظٌد ربف إٕهٚري يف افْقم إذان ،ؾًروف ظنذ افٌْنل ^ ؾَنٚل فنف افٌْنل ^:
«إ  ٚرؤي ٚحؼش وأمره أن ئَِف ظذ بالل :فُقٕف إٔدى صق ً ٚمْف فٔٗذن بنف ،ؾُنٚن بنالل
يننٗذن بننذفؽ بننغ ينندي رشننقل اهلل ^ حتننك قؾننٚه اهلل  ،Qومل يُننـ يف أذإننف رء مننـ
إفٍٚظ ادذـقرة يف افًٗال.
ودُذا ظٌد اهلل بـ أم مُتقم ـٚن يٗذن فٌِْنل ^ يف بًنض إوؿنٚت ،ومل يُنـ يف
أذإننف رء مننـ دننذه إفٍننٚظ ،وأحٚدينن ٞأذان بننالل بننغ ينندي رشننقل اهلل ^ ثٚبتنن ٜيف
افهحٔحغ وؽرمه ٚمـ ـت ٛأدؾ افًْ ،ٜودُذا أذان أ حمذورة بُّ ٜفٔس ؾٔنف رء
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مـ دذه إفٍٚظ ،وؿد ظِّف افٌْل ^ أفٍٚطف ومل يًِّف صٔ ًا ٚمـ دذه إفٍنٚظ ،وأفٍنٚظ
أذإف ثٚبت ٜيف صحٔح مًِؿ وؽره مـ ـت ٛأدؾ افًْ.ٜ
وبذفؽ يًِؿ أن ذـر دذه إفٍنٚظ يف إذان بدظن ٜجين ٛرـٓن :ٚفَنقل افٌْنل ^:
«مـ أحدث يف أمرٕ ٚدذا م ٚفٔس مْف ؾٓق ردش متٍؼ ظذ صحتف ،ويف رواي ٜأخرى« :مـ
ظّؾ ً
ظّال فٔس ظِٔف أمرٕ ٚؾٓق ردش خر ف مًِؿ يف صحٔحف ..وثٌ ٝظْف ^ إٔف ـنٚن
يَقل يف خىٌ ٜا ًّ« :ٜأم ٚبًد :ؾ٘ن خر احلدي ٞـتٚب اهلل ،وخر اهلدي دندي حمّند
^ ،وذ إمقر حمدث ،ٚ ٚوـؾ بدظن ٜونالفٜش ،وؿند درج خٍِنٚؤه افراصندون ومنْٓؿ
ظننع

ودُننذا بَٔنن ٜافهننحٚبٜ

ظننذ منن ٚدرج ظِٔننف رشننقل اهلل ^ يف صننٍٜ

إذان ،ومل حيدثقا دذه إفٍٚظ.
وؿد أؿٚم ظع

يف افُقؾ -ٜودق أمر ادٗمْغ -ؿري ًٌ ٚمـ مخس شْغ ،وـٚن

يٗذن بغ يديف بٖذان بالل

 ،وفق ـ ٕٝٚدذه إفٍٚظ ادذـقرة يف افًٗال مق قدة

يف إذان مل خيػ ظِٔف ذفؽ :فُقٕف
وشر ف ،وأم ٚم ٚيرويف بًض افْٚس ظـ ظع

مـ أظِؿ افهحٚب ٜبًْ ٜرشقل اهلل ^
إٔف ـٚن يَقل يف إذان( :حل ظذ

خر افًّؾ)  ،ؾال أشٚس فف مـ افهح ،ٜوأم ٚم ٚروي ظـ ابـ ظّر
احلًغ زيـ افًٚبديـ

وظـ ظع بـ

وظـ أبٔف أ ام ـٚن يَقٓن يف إذان( :حل ظذ خر

افًّؾ) ،ؾٓذا يف صحتف ظْٓام ٕير ،وإن صححف بًض أدؾ افًِؿ ظْٓام ،فُـ م ٚؿد
ظِؿ مـ ظِّٓام وؾَٓٓام يف افديـ يق  ٛافتقؿػ ظـ افَقل بهح ٜذفؽ ظْٓامٕ :ن
مرِٓام ٓ خيٍك ظِٔف أذان بالل وٓ أذان أ حمذورة ،وابـ ظّر
وحيه ،وظع بـ احلًغ

ؿد شّع ذفؽ

مـ أؾَف افْٚس ،ؾال يٌٌْل أن ييـ هبام أن خيٚفٍ ٚشْٜ
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رشقل اهلل ^ ادًِقم ٜادًتٍٔو ٜيف إذان ،وفق ؾروْ ٚصح ٜذفؽ ظْٓام ؾٓق مقؿقف
ظِٔٓام ،وٓ جيقز أن ًٚرض افًْ ٜافهحٔح ٜبٖؿقاهلام وٓ أؿقال ؽرمهٕ :ٚن افًْ ٜدل
احلٚـّ ٜمع ـتٚب اهلل افًزيز ظذ مجٔع افْٚس ،ـام ؿٚل اهلل  :Qﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍﰎ [افًْٚء.]19:
وؿد رددٕ ٚدذا افٍِظ ادَْقل ظْٓام ودق ظٌٚرة (حل ظذ خر افًّنؾ) يف إذان إػ
افًْ ،ٜؾِؿ ٕ دد ٚؾٔام صح ظـ رشقل اهلل ^ مـ أفٍٚظ إذان.
وأم ٚؿقل ظع بـ احلًغ

ؾٔام روي ظْف أ  ٚيف إذان إول ،ؾٓذا حيتّؾ إٔف

أراد بف إذان بغ يدي افرشقل ^ أول م ٚذع ،ؾ٘ن ـٚن أراد ذفؽ ؾَد ًٕخ بام اشتَر
ظِٔف إمر يف حٔٚة افٌْل ^ وبًدد ٚمـ أفٍٚظ أذان بالل وابـ أم مُتقم وأ حمنذورة،
وفٔس ؾٔٓ ٚدذا افٍِظ وٓ ؽره مـ إفٍٚظ ادذـقرة يف افًٗال.
ثؿ يَٚل :إن افَقل بٖن دذه ا ِّ ٜمق قدة يف إذان إول -إذا محِْٚه ظذ إذان
بغ يدي رشقل اهلل ^  -ؽر مًنِؿ بنفٕ :ن أفٍنٚظ إذان منـ حنغ ذع حمٍقطن ٜيف
إحٚدي ٞافهحٔح ،ٜوفٔس ؾٔٓ ٚدذه ا ِّ ،ٜؾًِؿ بىال  ٚوأ  ٚبدظ.ٜ
أيو :ٚظع بـ احلًغ
ثؿ يَٚل ً

مـ مجِن ٜافتنٚبًغ ،ؾخنزه دنذا فنق سح ؾٔنف

بٚفرؾع ؾٓق يف حُؿ ادرشؾ ،وادرشؾ فٔس بح  ٜظْد مجٚدر أدؾ افًِؿ ،ـام َٕؾ ذفؽ
ظْٓؿ اإلمٚم أبق ظّر بـ ظٌد افز يف ـتٚب افتّٓٔد ،دذا فق مل يق د يف افًْ ٜافهنحٔحٜ
م ٚخيٚفٍف ،ؾُٔػ وؿد و د يف إحٚدي ٞافهحٔح ٜافقاردة يف صٍ ٜإذان م ٚيدل ظذ
بىالن دذا ادرشؾ وظدم اظتٌٚره .واهلل ادقؾؼ.
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وأم ٚمًٍِ ٚف افىٚئٍ ٜادذـقرة إذا قيف أحد مْٓؿ ؿٚم ٝؿرابتف بذبح صنٚة يًنّق ٚ
(افًََٔ )ٜوٓ يُنون ظيّٓ ،ٚويدؾْقن ظيٚمٓن ٚوؾرثٓن ،ٚويزظّنقن أن ذفنؽ حًنْٜ
جي ٛافًّؾ هب.ٚ
ؾ ٚقاب ظنـ ذفنؽ :أن دنذا افًّنؾ بدظن ٜوٓ أشنٚس فنف يف افؼنيً ٜاإلشنالمٔ،ٜ
ؾٚفقا  ٛرـف وافتقب ٜإػ اهلل مْنف ـًنٚئر افٌندع وادًنٚيص ،ؾن٘ن افتقبن ٜإػ اهلل شنٌحٕٚف
جت ٛم ٚؿٌِٓ ،ٚودل وا ٌ ٜمـ مجٔع افذٕقب وادًٚيص ومـ مجٔنع افٌندع ،ـنام ؿنٚل :Q
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ [افْننقر ،]12:وؿننٚل ًننٚػ:
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ [افتحريؿ ]8:أين ،ٜوإٕنام افًََٔن ٜادؼنوظٜ
افتل ٚءت هب ٚافًْ ٜافهحٔح ٜظنـ رشنقل اهلل ^ دنل من ٚينذبح ظنـ ادقفنقد يف ينقم
شٚبًف ،ودل صٚ ٚن ظـ افذـر ،وصٚة واحدة ظـ إٕرك ،وؿد ظؼ افٌْل ^ ظـ احلًـ
واحلًننغ

حلننام بننغ إؿننٚرب وإصننحٚب
 ،وصننٚحٌٓ ٚوننر :إن صننٚء وزظٓننً ٚ

وافٍَراء ،وإن صٚء ضٌخٓ ٚودظ ٚإفٔٓ ٚمـ صٚء مـ إؿٚرب وا ران وافٍَراء ،دذه دل
افًََٔ ٜادؼوظ ،ٜودل شْ ٜمٗـدة ،ومـ رـٓ ٚؾال إثؿ ظِٔف.
وأما ؿقم افسائؾ :م ٚمقؿػ ادًنِؿ افنذي ظنذ افًنْ ٜادحّدين ٜوفنف هبنذه افىٚئٍنٜ
رابىًٕٛ ٜ؟ دؾ يقاددؿ بًّْنك يُنرمٓؿ ويُرمقٕنف ،ويتنزوج منْٓؿ وينزو ٓؿ ،منع
افًِؿ بٖ ؿ جيٚدرون بًَٔد ؿ ،ويَقفقن أ ؿ افٍرؿ ٜافْٔ ٚن ،ٜوأ نؿ ظنذ احلنؼ وٕحنـ
ظذ افٌٚضؾ؟
ؾاجلقاب:
إذا ـ ٕٝٚظَٔد ؿ دل مَ ٚدم يف إشاِ ،ٜمع مقاؾَ ٜأدؾ افًْ ٜيف قحٔد اهلل
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شٌحٕٚف وإخالص افًٌٚدة هلل وظدم افؼك بف ٓ :بٖدؾ افٌٔ ٝوٓ بٌردؿ ،ؾال مٕٚع مـ
زوجيٓؿ وافتزوج مْٓؿ ،وأـؾ ذبٚئحٓؿ ،وادنٚرـ ٜيف وٓئّٓؿ ،ومقاد ؿ ظذ ؿدر مٚ
مًٓؿ مـ احلؼ ،وبٌوٓؿ ظذ ؿدر م ٚمًٓؿ مـ افٌٚضؾ ٕ :ؿ مًِّقن ؿد اؿسؾقا
أصٔٚء مـ افٌدع وادًٚيص ٓ ختر ٓؿ مـ دائرة اإلشالم ،وجتٕ ٛهٔحتٓؿ و ق ٔٓٓؿ
إػ افًْ ٜواحلؼ ،وحتذيردؿ مـ افٌدع وادًٚيص ،ؾ٘ن اشتَٚمقا وؿٌِقا افْهٔح ٜؾٚحلّد
هلل ،ودذا دق ادىِقب ،أم ٚإن أسوا ظذ افٌدع ادذـقرة يف إشاِ ٜؾٕ٘ف جي ٛد ردؿ،
وظدم ادنٚرـ ٜيف وٓئّٓؿ حتك يتقبقا إػ اهلل ويسـقا افٌدع وادُْرات ،ـام د ر
افٌْل ^ ـً ٛبـ مٚفؽ إٕهٚري وصٚحٌٔف د ٚختٍِقا ظـ ؽزوة ٌقك بٌر ظذر
ذظل .وإذا رأى ؿريٌٓؿ أو وٚوردؿ أن ظدم اهل ر أصِح ،وأن آختالط هبؿ
وٕهٔحتٓؿ أـرر ؾٚئدة يف افديـ ،وأؿرب إػ ؿٌقهلؿ احلؼ ،ؾال مٕٚع مـ رك اهل رٕ :ن
ادَهقد مـ اهل ر دق ق ٔٓٓؿ إػ ا ر ،وإصًٚردؿ بًدم افرو ٚبام دؿ ظِٔف مـ
ادُْر :فر ًقا ظـ ذفؽ ،ؾ٘ذا ـٚن اهل ر يي ادهِح ٜاإلشالمٔ ،ٜويزيددؿ متًًُٚ
بٌٚضِٓؿ وٍٕرة مـ أدؾ احلؼ :ـٚن رـف أصِح ،ـام رك افٌْل ^ د ر ظٌد اهلل بـ أ
ابـ شِقل رأس ادْٚؾَغ ،د ٚـٚن رك د ره أصِح فًِِّّغ ،أم ٚإن ـ ٕٝٚدذه
افىٚئًٌٍ ٜد أدؾ افٌٔ ٝـًع وؾٚضّ ٜواحلًـ واحلًغ

 ،أو ؽردؿ مـ أدؾ

افٌٔ ،ٝبدظٚئٓؿ وآشتٌٚث ٜهبؿ وضٌِٓؿ اددد وٕحق ذفؽ ،أو ـً ٕٝٚتَد أ ؿ
يًِّقن افٌٔ ،ٛأو ٕحق ذفؽ ن ٚيق  ٛخرو ٓؿ مـ اإلشالم ،ؾ٘ ؿ واحلٚل م ٚذـر
ٓ جيقز مْٚـحتٓؿ وٓ مقد ؿ ،وٓ أـؾ ذبٚئحٓؿ ،بؾ جي ٛبٌوٓؿ وافزاءة مْٓؿ
حتك يٗمْقا بٚهلل وحده ،ـام ؿٚل اهلل شٌحٕٚف :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
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ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼
﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ [ادّتحْ ،]5:ٜوؿٚل  :Qﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ [ادٗمْقن،]221:
وؿٚل  :Qﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ [ؾٚضر ،]25:وؿٚل ًٚػ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ [افّْؾ ،]61:وؿٚل شٌحٕٚف :ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ [إًٕٚم ]19:أي ،ٜوؿٚل ًٚػ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ [إظراف.]288:
وأيٚت يف دذا ادًْك ـررة ،وصح ظـ رشقل اهلل ^ إٔف ؿٚل« :مٍ ٚح افٌٔٛ
مخس ٓ يًِّٓـ إٓ اهلل ،ثؿ ال ؿقل اهلل شٌحٕٚف :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ [فَامن]15:ش ،وصح ظـ رشقل اهلل ^ إٔف ؿٚل« :مـ مٚت
ودق يدظق هلل ٕدً ا دخؾ افْٚرش ،ويف افهحٔحغ ظْف ^ إٔف شاؾ« :أي افذٕ ٛأظيؿ؟
ؾَٚل :أن جتًؾ هلل ٕدً ا ودق خَِؽ..ش احلدي .ٞويف صحٔح مًِؿ ظـ أمر ادٗمْغ ظع
بـ أ ضٚفٛ

ظـ افٌْل ^ إٔف ؿٚل« :فًـ اهلل مـ ذبح فٌر اهللش ،وإحٚديٞ

افداف ٜظذ و قب إخالص افًٌٚدة هلل وحده ،وظذ حتريؿ افؼك بف ،وظذ إٔف شٌحٕٚف
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وتص بًِؿ افٌٔ ٛـررة دً ا.
وؾٔام ذـرٕٚه مَْع وـٍٚي ٜفىٚف ٛاحلؼ إن صٚء اهلل ،واهلل وص افتقؾٔنؼ ،ودنق اهلنٚدي
دـ ينٚء إػ شقاء افًٌٔؾ.
أما ؿقم هذه افطائػة :أ ؿ افٍرؿ ٜافْ ،ٜٔ ٚوأ ؿ ظذ احلؼ وؽردؿ ظذ افٌٚضؾ.
ؾاجلقاب ظْف أن يَنٚل :فنٔس ـنؾ منـ ادظنك صنٔ ًاً ٚنِؿ فنف دظنقاه :بنؾ ٓبند منـ
افزدنننٚن افنننذي يهننندإل دظنننقاه ،ـنننام ؿنننٚل اهلل شنننٌحٕٚف :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ [افٌَرة ،]222:وؿٚل افٌْل ^« :فق يًىك افْنٚس بندظقادؿ
ٓدظك إٔٚس دمٚء ر ٚل وأمقاهلؿ..ش ،احلدي ٞمتٍؼ ظنذ صنحتف منـ حندي ٞظٌند اهلل
ابـ ظٌٚس

 ،وؿد ثٌن ٝظْنف ^ يف ظندة أحٚدين ٞإٔنف ؿنٚل« :اؾسؿن ٝافٔٓنقد ظنذ

إحدى وشًٌغ ؾرؿ ،ٜواؾسؿ ٝافْهٚرى ظذ اثْتغ وشًٌغ ؾرؿ ،ٜوشتٍسإل دذه إمٜ
ظذ ثالث وشًٌغ ؾرؿ ،ٜـِٓ ٚيف افْٚر إٓ واحدة ؿٔؾ :مـ دل ي ٚرشقل اهلل؟ ؾَٚل ^:
مـ ـٚن ظذ مرؾ م ٚإٔ ٚظِٔف وأصح ٚش.
ؾٓذا احلدي ٞومٚ ٚء يف مًْٚه مـ إحٚدي ٞافهحٔح ٜمرؾ ؿقفف ^« :ـؾ أمتنل
يدخِقن ا ْ ٜإٓ مـ أبك .ؿٔؾ :ي ٚرشقل اهلل! مـ يٖبك؟ ؿٚل :مـ أضنٚظْل دخنؾ ا ْنٜ
ومـ ظهٚين ؾَد أبكش ـِٓ ٚدل ظذ أن افٍرؿ ٜافْ ٜٔ ٚمـ دذه إم ٜدؿ ادتًّنُقن يف
ظَٔد ؿ وأؿقاهلؿ وأظامهلؿ بام ـٚن ظِٔف رشقل اهلل ^ وأصحٚبف

.

وؿد دل ـتٚب اهلل افُريؿ ظذ م ٚدف ٝظِٔف شْ ٜرشقفف إمغ ظِٔف مـ ربف أؾوؾ
افهالة وافتًِٔؿ ،مـ أن افٍرؿ ٜافْ ٜٔ ٚدؿ ادتًٌقن فُتٚب اهلل وشْ ٜرشقفف ^،
وافًٚئرون ظذ  ٟأصحٚبف ب٘حًٚن

 ،ؿٚل اهلل  :Qﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
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ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ [آل ظّران ،]12:وؿٚل شٌحٕٚف :ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ [افتقب،]200:ٜ
ؾٓٚ ٚن أيتٚن افُريّتٚن دافتٚن ظذ أن افدفٔؾ ظذ ح ٛاهلل دق ا ٌٚع رشقفف حمّد ^
يف افًَٔدة وافَقل وافًّؾ ،وظذ أن أ ٌٚع أصحٚبف مـ ادٓ ٚريـ وإٕهٚر وافذيـ
ا ًٌقدؿ ب٘حًٚن يف افًَٔدة وافَقل وافًّؾ دؿ أدؾ ا ْ ٜوافُرام ،ٜودؿ افٍٚئزون
برى اهلل ظْٓؿ وروٚدؿ ظْف ،ودخقهلؿ يف ا ْٚت أبد أبٚد ،ودذا بحّد اهلل واوح
ٓ خيٍك ظذ مـ فف أدٕك مًُ ٜمـ ظِؿ وديـ ،واهلل ادًاقل أن هيديْ ٚوشٚئر إخقإْٚ
ادًِّغ ساضف ادًتَٔؿ ،ساط افذيـ إًٔؿ ظِٔٓؿ مـ افٌْٔغ وافهديَغ وافنٓداء
وافهٚحلغ ،وأن جيًِْ ٚمـ أ ٌٚع ٌْٕٔ ٚحمّد ^ وأصحٚبف ب٘حًٚن ،إٕف وص ذفؽ
وافَٚدر ظِٔف ،وصذ اهلل وشِؿ ظذ ظٌده ورشقفف وخِِٔف وأمْٔف ظذ وحٔف ٌْٕٔ ٚحمّد
وظذ آفف وأصحٚبف وأ ٌٚظٓؿ ب٘حًٚن إػ يقم افديـ .

( )2إير :وّقع ؾتٚوى ابـ بٚز (.)161-119/5

413

فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

هفت٘٠ة هجقًِٞةعغز:ٝةسلٍة هز فقٞةٗكٚفٞٚة هتاقًىةًأٍ:ة

شاؾ ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد بـ صٚفح افًرّٔغ

ظـ افراؾو:ٜ

ـثيرا ميا يظفيرون
هؾ يعتزون ـػرة؟ وـقػ يؽيقن تعاميؾ ادسيؾؿ معفيؿ ،ألهنيؿ ً
احلؼد واف غض ألهؾ افسـة؟
ؾلجاب ؾضقؾتف:
افراؾو– ٜبٚرك اهلل ؾٔؽ -ـٌردؿ مـ أدؾ افٌدع ،إذا أ قا بام يق  ٛافٍُر صٚروا
ـٍٚرا ،وإذا أ قا بام يق  ٛافًٍؼ صٚروا ؾًً ٚؿ ،ٚوإذا ـٚن فقء مـ أؿقاهلؿ افَريٌن ٜمنـ
ً
أؿقال أدؾ افًْ ٜرء مـ افْير ،وصٚر حمؾ ا تٓٚد ،ؾٓنؿ ؾٔنف ـٌنردؿ ،ؾنال يُّنـ أن
جيٚء ب قاب ظٚم ويَٚل :ـؾ افراؾو ٜـٍٚر ،وـنؾ افراؾون ٜؾًنٚإلٓ ،بند منـ افتٍهنٔؾ
وافْير يف بدظٓؿ ،وجي ٛظِْٔ ٚأن ٕدظقدؿ إػ احلؼ ،وأن ٌْٕٔف هلنؿ ،وإذا ـْنًِٕ ٚنؿ منـ
أي ؾرؿ ٜدؿ ،ؾًِْٔ ٚأن ٌٕغ ظٔ ٛدذه افٍرؿ ،ٜوٓ ٕٖٔس ،ؾ٘ن افَِقب بغ أصنًٌغ منـ
أصٚبع افرمحـ  ،Qربام هيدهيؿ اهلل ظذ أيديْ ،ٚؾٔحهؾ فْن ٚخنر ـرنر ،واإلًٕنٚن افنذي
هيتدي بًد أن ـٚن ؽر مٓتد ؿد ُقن ؾٚئد ف فِّ تّع أـرر وأـز مـ افذي ـٚن مٓتد ًيٚ
مـ إولٕٕ :ف ظرف افٌٚضؾ ور ع ظْف ،وبْٔف فِْٚس ،ؾُٔقن بٕٔٚف فِْٚس ظـ ظِؿ .

( )2فَٚء افٌٚب ادٍتقح ،افَِٚء افًًٌقن ،افًٗال (.)22
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هفت٘٠ة هتقصاٞةعغز:ٝةكٚفٞٚة هتاقٙػةً ة هز فق:ٞة
افًٗال:
رجؾ ظاش مع افراؾضة مدة مـ افزمـ ،وبعدها اكتؼؾ مـ ظـدهؿ إػ مـطؼة بعقدة،
وفؽـف وظدهؿ أن يزورهؿ ،ؾفؾ جيقز فف أن يػل بقظده هلؿ أم ال؟ وهيؾ جييقز أن يسيؾؿ
ظؾقفؿ ويؼ ؾفؿ وجيقز آـؾ ضعامفؿ وذب مائفؿ؟
اجلقاب:
افقا نن ٛظننذ اإلًٕننٚن افْهننٔح ٜهلل وفُتٚبننف وفرشننقفف وفًٚمنن ٜافْننٚس ،دننٗٓء
افراؾو ٜافذي يًُـ مًٓؿ جي ٛظِٔف ً
أوٓ أن يْٚصحٓؿ ،ويٌغ هلؿ احلؼ ،ويٌغ أن منٚ
دؿ ظِٔف فٔس بحؼ ،ؾ٘ذا ظٕٚدوا ومل يتٌَِقا احلؼ ؾٕ٘ف ينسـٓؿ وٓ جيِنس مًٓنؿ ٕ :نؿ
وٚفٍقن مًٕٚدون ،وأم ٚرـٓؿ وم ٚدؿ ظِٔف مـ افوالل بندون افْهنٔح ٜؾٓنذا خنالف
ددي افٌْل ^ ،وخالف م ٚأمر بف :ؾ٘ن افقا  ٛافْهٔحً ٜ
أوٓ ،ؾ٘ن ددادؿ اهلل فِحنؼ
ؾٓذا دق ادىِقب ،وإن مل هيتدوا وأسوا ظذ م ٚدؿ ظِٔف مـ افوالل ؾٕ٘ف يسـٓؿ ،وٓ
جيِس إفٔٓؿ ،وٓ يزوردؿ إذا أبًد ظْٓؿ أو أبًدوا ظْف.
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هفت٘٠ة هاغزْٗ:ةسلٍةإخز زة هز فقٞةًّةًضقد ةأٓىة هضِ:ٞة
ٚء يف ؾتٚويف

رمح ٜواشً ٜم ٚيع:

افسمام :ؾضقؾة افشقخ! يف ادـاضؼ افتل يؽثر ؾقفا افراؾضة ؿد ييدخؾ بعضيفؿ أحيد
ادساجد ؾقصع ،ؾفؾ كـؽر ظؾقف وكخرجف مـ ادسجد؟
اجلقاب:
ٓ أرى أن ختر قدؿ مـ ادً د :بؾ أرى أن متُْقدؿ مـ ادً د فٔهِقا ،وفُنـ
جي ٛظُِٔؿ أن ْٚصحقدؿ ،وأن ٓ ٖٔشقا مـ دداي ٜاهلل هلؿٕ :ن اهلل  Qظنذ ـنؾ ر
ؿنندير ،وؿنند بٌِْننل إٔننف -وهلل احلّنند -بنندأ مننْٓؿ إٔننٚس يتحننررون مننـ رإل مننذدٌٓؿ
ويِتحَقن بّذد ٛأدؾ افًْ ٜوا امظ. ٜ
دْ ٚيٌغ

ويرصد إػ ٕهٔح ٜادخٚفٍغ ،وأن ٓ ٕٖٔس مـ ددايتٓؿ ،ؾٚهلل ظذ ـؾ

رء ؿدير ،ويٌؼ افنٔخ
ويتًُّقن بٚفًْ ٜواحلؼ.

( )2فَٚء افٌٚب ادٍتقح (.)291/2

إٔٚش ٚمـ ادخٚفٍغ يسـقن بدظٓؿ ومذادٌٓؿ افٍٚشدة
أن ً
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هفت٘٠ة ذتقدٞٙةٗ هاغزْٗ:ةسلٍةًِ ة هز فقٞةًّةدخ٘ية ملضقد :ة

أيو ٚظـ:
وشاؾ ً

افراؾضة ظـدكا يـزفقن إػ األشقاحل ويصؾقن يف ادساجد هيؾ جييقز فـيا أن كطيردهؿ
مـ ادساجد؟
اجلقاب:
إٔ ٓ ٚأرى أن يىردوا مـ ادً د :بؾ يسـقن يهنِقن فًنؾ اهلل أن هيندهيؿ ،دنؿ إذا
دخِقا ادً ٚد ؾٔام أظرف يهِقن مع افْٚس.
وإذا ـٕٚقا يهِقن وحددؿ خِػ ا امظٜ؟
إذن يًّْقن مـ افهالة خِػ افْٚس ،ويَٚل :صِقا مع افْٚس ،وأمن ٚضنرددؿ منـ
ادً ٚد ؾال أرى ذفؽ ،وإذا ـٕٚقا ٓ يريدون افهالة مع ا امظ ٜيَنٚل هلنؿ :إتينروا إذا
ـْتؿ ٓ ريدون افهالة مع ا امظ ،ٜإتيروا حتك خيرج افْٚس مـ ادً د وصِقا ،منع
حمٚوف ٜإُٔؿ دظق ؿ إػ احلؼ ٓ ،ظذ افًٌٔؾ ا امظل يُّـ أٓ حيهؾ ؾٔف ؾٚئدة ،فُـ
ْيننرون إػ ادٓننذب مننْٓؿ افننذي ظْننده وظننل و دظقٕننف إػ بٔننق ُؿ و تُِّننقن مًننف
بٕ٘هٚف وظدل .
دْ ٚدنذا اإلمنٚم افرصنٔد

يٍتنل يف مًنٖف ٜظٚرون ٜويْتٓنز افٍرصن ٜفِتق ٔنف إػ

دظننقة ادخننٚفٍغ ،وافرؾننؼ وافِننغ يف دظننق ؿ :بننؾ ودظننق ؿ إػ افٌٔننقت ٓشتوننٚؾتٓؿ
ودظق ؿ بٚفًدل واإلٕهٚف.

( )2فَٚء افٌٚب ادٍتقح (.)112/2
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هفت٘٠ة هجقُٞٚةٗ هاغزْٗ:ة ذتلٍةبقها يةستٟةً ة هز فق:ٞة
افًٗال:
مـ ادعؾقم -يا صقخ -فديؽؿ أكف يقجد ظـدكا يف ادديـة افـ قية ظيذ شياــفا أؾضيؾ
افصالة وافسالم ـثير ميـ افراؾضية ،ويدرشيقن معـيا يف اديدارس ـؾفيا ،ؾقسيلم بعيض
اددرشغ ؾقؼقم :هؾ جيال ظع أن أظدم بقـفؿ وبغ افطالب افذيـ هيؿ ميـ أهيؾ افسيـة
أم أؿرص يف حؼفؿ وال أظطقفؿ حؼفؿ؟
اجلقاب:
ً
أوال :أظ ٌْنننل ؿقفنننؽ :ادديْننن ٜافٌْقينننٕ :ٜن ادننننٓقر ظْننند افْنننٚس (ادْنننقرة)،
أيو ٚؿٌؾ أن يُقن يف اددٕٔ.ٜ
وافهقاب :ادديْ ٜافٌْقيٕ :ٜن افْقر ـٚن مـ مًُ ٜ
ثاك ًقا :افقا  ٛظذ اددرس أن حيُؿ بٚفًدل ،ؿٚل اهلل  :Qﭑﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ [افًْٚء ،]211:يًْل ٓ :حيُِّؿ بٌض
ؿقم ظذ أٓ ًدفقا ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ [ادٚئدة ،]8:حتك ؿٚل افًِامء :جي ٛظذ
وًِ ٚواحدً ا،
افَٚيض إذا حتٚـؿ إفٔف خهامن أحدمه ٚمًِؿ وافرٚين ـٚؾر أن جيًِٓؿ مْف ً
جيًِٓام مجٔ ًً ٚأمٚمف ،وأن يًدل بْٔٓام
ٓ يَقل فًِِّؿًٚ :ل دْ ،ٚوافُٚؾر اذد ٛدْٚك،
ً
يف افُالم ٓ ،يٌِظ افُالم ظذ افُٚؾر ويرؾؼ افُالم فًِِّؿ ٓ ،يَقل فًِِّؿ:
صٌحؽ اهلل ب ٚر ،وٓ يَقل فُِٚؾر ،بؾ فٔ ًِٓام شقاء يف بٚب ادحٚـّٕ :ٜن دذا دق
افًدل.
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ؾٓٗٓء افتالمٔذ إذا ؿدمقا أ قبتٓؿ ؾٌِٔض افْير ظـ ـقٕف مـ دنٗٓء أو أوفانؽ،
وفٔهحح ظذ م ٚـٚن أمٚمف مـ ؿقل ،إن ـٚن صقا ًب ٚؾٓق صنقاب وإن خىنٖ ؾٓنق خىنٖ،
ـام إٔف ٓ جيقز أن يْير إذا ـٚن يًرف صٚح ٛا قاب إػ حٚل افىٚفن ٛمنـ ؿٌنؾٕ :ن
بًض افْٚس أو بًض اددرشغ يَدر در ٚت افتالمٔذ ظذ حً ٛم ٚـٚن يًرؾنف منْٓؿ
ٓ ظذ حً ٛا قاب ،ودذا خىنٖ وؽِنط ،جين ٛأن يَندر افندر ٚت أو افس ٔن ٛظنذ
حً ٛم ٚرؾنع إفٔنف ا نقاب افْٓنٚئل ،فَنقل افٌْنل ^« :إٕنام أؿيضن بْحنق من ٚأشنّعش،
وـررا م ٚيُقن افىٚفٔ ٛدً ا ؾٔتقدؿ يف ا قاب أو يف افًٗال ،ؾٍٔٓؿ افًنٗال ظنذ إٔنف
ً
أراد بف افًٚئؾ ـنذا ،وجئن ٛظنذ دنذا افٍٓنؿ ،أو يتنقدؿ يف ا نقاب يينـ نقاب دنذا
افًٗال دق ـذا وـذا ،ودق ؽِط ،مرؾ أن جيلء يف افًٗال :ـؿ أؿًنٚم احلنديٞ؟ ؾنٔيـ
افىٚف ٛأن ادراد ـؿ أؿًٚمف مـ حٔ ٞافًدد ،ؾَٔنقل :متنقا ر وظزينز وؽرين ،ٛوينقدؿ
آخننر أن افًننٗال ظننـ مرا نن ٛاحلنندي ٞمننـ حٔنن ٞافهننح ،ٜؾَٔننقل :صننحٔح وحًننـ
وؤًػ ،واحلًـ إم ٚفذا ف أو فٌره ،وافهحٔح إم ٚفذا ف أو فٌره.
ادٓننؿ :أن افقا نن ٛظننذ ادنندرس إذا ؿنندم ٝفننف أوراإل إ ٚبنن ٜأن يهننحح حًننٛ
ا قاب ،بَىع افْير ظـ اد ٔ ،ٛوـذفؽ يف أثْٚء افتدريس جي ٛأن يًدل بغ افتالمٔذ
مٓام ـٚن إمر ،ودق هبذه افىريَ ٜيٍتح آؾً ٚؿ ٚبًٔدة ؿد ٓ يدرـٕٓ :ٚن ا هؿ يٍٓؿ إٔنف
مل ييِّف ،ؾرؽ ٛؾٔف ويَقل :دذا مْهػ ،دذا ظدل ،وجينره ذفنؽ إػ أن يٖفٍنف ويٌَنؾ
مْف م ٚيَقل.
ْٕهح إخقإْ ٚاددرشنغ يف افنٌالد افتنل خينتِط ؾٔٓن ٚأدنؾ افًنْ ٜوأدنؾ افٌدظن ٜأن
حيٚوفقا بَدر ادًتىٚع نٖفٔػ أدنؾ افٌدظن ٜو نذهبؿ إفنٔٓؿٕ :ن افننٌٚب فنغ افًريُنٜ
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شٓؾ إَٓٔٚد ،وهلذا ؿنٚل افرشنقل ^« :اؿتِنقا صنٔقخ ادؼنـغ واشنتٌَقا ذخٓنؿش،
يًْل :صٌٚهبؿ ،جيتذهبؿ بذفؽ ،فُـ فق يًٚمِٓؿ بٚفًَقة وأخريـ بنٚفِغ ،أو يًنٚمِٓؿ
بٚفتنديد وأخريـ بٍٔ ٚػ ،أو يًٚمِٓؿ ب٘شَٚضٓؿ ودؿ ؤٌقن صقا ًب ،ٚؾنال صنؽ أن
بٌو ٚوـراد ،ٜحتك فق أن احلؼ ـٚن مع دذا إشتٚذ .
دذا يقفد يف ؿِقهبؿ ً
دق دْ- ٚوهلل دره مـ ؾَٔف -يق ف ادًِؿ وؽنره إػ افًندل وفنق منع ادخنٚفػ ،وأن
دننذا بننٚب فسؽٌٔننف و ننٖفٔػ ؿٌِننف ،ويْهننح

اددرشننغ افننذيـ ظْننددؿ أخننالط مننـ

افىالب أدؾ شْ ٜوأدؾ بدع بتٖفٔػ ؿِقهبؿ و نذهبؿ إػ ٍٕقشنٓؿ ،واشنتٌالل مرحِنٜ
افنننٌٚب ظْننددؿٕ :ن افىٚفنن ٛؾٔٓنن ٚفننغ افًريُنن ٜشننٓؾ إَٓٔننٚد وافتننٖثر ،وأن افيِننؿ
وافًَقة هلؿ يٍْردؿ ،ويقفد افٌٌض وافُراد ٜفًِِّؿ وفق ـٚن احلؼ مًف!

( )2فَٚء افٌٚب ادٍتقح (( )19-11/12س.)115:
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هفتااا٘٠ة هجقهجاااٞةٗ هاغااازْٗ:ةكٚفٚاااٞة هتاقًاااىةًاا ةأٓاااىة هباا عة هاا عنيةإىلة
ب عٍٔ:ة
افًٗال:
ؾضقؾة افشقخ! ـثرت افراؾضة ظـيدكا يف افسيؽـ ،وأصي ؟ هليؿ بعيض افتحيرك ميع
افطييالب افييذيـ يييلتقن مييـ خييارج افيي الد ،يييذه قن معفييؿ إػ األشييقاحل وي يياذون
حقائجفؿ ،وهلؿ بعض األكشطة ،ؾام احلؾ معفؿ؟
اجلقاب:
إذا ـٚن هلٗٓء ٕنٚط يف افدظقة إػ بدظتٓؿ :ؾُِٔـ مُْؿ ٕنٚط أـز يف افندظقة إػ
شْتُؿٕ :ن احلؼ إذا ؿٚم بف أدِف ؾ٘ن اهلل  Qيَنقل يف ـتٚبنف :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ [إٌٕٔٚء ،]28:فُـ ـقْٕٕ ٚرى ٕنٚط أدؾ افٌندع يف بندظتٓؿ وٓ
شٔام افٌدع افٌِٔي ،ٜثؿ ًُٕ ٝأو َٕقل مٚذا ًٍٕؾ؟ يًتز دذا ًٌْ ،ٚؾ٘ذا ـٚن هلنؿ دظنقة
ؾِتُـ دظق ُؿ إٔتؿ أـز وأظينؿُٕٕ :نؿ ظنذ حنؼ ومنٖ قرون ،وأمن ٚأدنؾ افٌندع إذا
دظقا إػ بدظتٓؿ ؾٓؿ آثّقن مٖزورون ،ظِنٔٓؿ افقينؾ ،وظِنٔٓؿ إثنؿ ـنؾ منـ دظنقه إػ
دذه افٌدظٕ :ٜن افٌْل ^ ؿٚل« :مـ شـ يف اإلشالم شْ ٜشٔا ٜؾًِٔف وزرد ٚووزر منـ
ظّؾ هب ٚإػ يقم افَٔٚمٜش.
مهن ٚؾٚبنذفقا درمهنغ،
ؾٖٕ ٚأحرُؿ أن يُقن فُؿ ٕنٚط أظيؿ ،ؾ٘ذا ـٕٚقا يٌنذفقن در ً
وإذا ـٕٚقا يٖ قن إػ دنٗٓء يف بٔنق ؿ ويندظق ؿ إػ أن ينٖ قا إفنٔٓؿ يف افٌٔنقت ؾِنُٔـ
ٕنٚضُؿ يف دذا أـرر وأظيؿ.

فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

421

وـام ؿِْ ٚؾٔام شٌؼ ؾ٘ن افٌْل ^ أظىٕٚن ٚؿٚظندة ّٕقن ظِٔٓن ٚأن ًٕنٚمِٓؿ بّرنؾ منٚ
يًٚمِقٕ ٚبف .
ودْن ٚيق ننف

افندظٚة أن يٌننذفقا أونًٚف منن ٚيٌنذل ادخننٚفٍقن ٕدنؾ افًننْ ٜمننـ

افدظ قة إػ مذادٌٓؿ وٕحِٓؿ افٌٚضِ ،ٜوأن أدؾ احلؼ يرٚبقن يف دظق ؿ فِحنؼ وافًنْ،ٜ
ـام أن ادخٚفٍغ وافدظٚة إػ افٌٚضؾ آثّقن مٖزورون يف دظق ؿ.

( )2فَٚء افٌٚب ادٍتقح (( )11/15س.)811:
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خـــاتـىـــة
بًد دذا افًرض ادٔن د ّقع دذه افٍتنٚوى هلنٗٓء إظنالم إؾنذاذ ،يتونح فْنٚ
ـررا مـ إمقر ،مـ أمهٓ:ٚ
ب الء ً
- 2ادتامم ظِامء أدؾ افًْ ٜبٌٔٚن افًَٔدة افهحٔح ٜوافتقحٔد.
- 1حمٚرب ٜظِامء افًْ ٜفُرر مـ افٌدع وافؼـٔٚت.
ٓ - 1ؾ افُرر مـ ادًِّغ بٖمقر ديْٓؿ وأمهٓ ٚافًَٔدة وافتقحٔند ،وخٚصن ٜيف
افٌالد افتل ٓ يْتؼ ؾٔٓ ٚافًِؿ وافًِامء.
- 5ضورة آدتامم بٖمر افًَٔدة وبٔ ٚ ٚفِْٚس ،وخٚص ٜبٍا ٜادٓتديـ ا دد.

أشٖل اهلل ٌٚرك و ًنٚػ أن يقؾنؼ ا ّٔنع دن ٚحين ٛوينرى :إٕنف وص ذفنؽ وافَنٚدر
ظِٔف.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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افرد ظذ من يؼول :األوفقاء يعؾؿون افغقب030 ....................................... :

فتاااااااقٗ٠ة هالٚااااااا ٝةٗ هت٘سٚااااااا ةة

427
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