
 [1 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 [2 ] 

 مقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمددد ر  ا اللددنلمين لال ددلسل لالسددلسر الددا  يددر اعلىددنر محمددد لالددا  لدد  

 المينمين ..

  سنلة الفقي  في الحينل

تت ددق يةددية ا تاددني الفقيدد  بددنلماتمم ات ددنعسر مانلددتار بحرلددة اعس ت ددن  لالتددي 

ن تستواب الحينل اليومية لمن تفرزه استطنات لمن تمتلك  من إمكنىنت لاسلة أ

التاربة الاشتية من مستادات، للذا حرص المنؤىن المانهدلن الا الدفنع ادن 

هذه الحرلة المانهدل ل فم الشا نت ان  واز املية اعس ت دن  عدلى م أ  لدوا أن 

استمرا هن يلندي المحنفةدة الدا حيويدة الددين ل دتد  حتدا عدس ي دنا بدنلتحار 

 لاعسىكمنش.

توثق ذلك اعس تاني بلد   ول الماتمم اعإسلسمي مرحلة الغياة الكارى لاز ا  ليد 

يول لامقنر علن الفدر  المدنمن الدذا لنىدت مشدناره  ميلدنر متو  دة إلدا إمنمد  

المفترض الطناة ، يراه ليسمم من  مانلتل اصاح بلد غينب  الي  السلسر متو  نر 

شتائط، ينتةر من  اوىنر الا من يمر ب ذه المشنار إلا ىنئا  أا الفقي  الانمم لل

ب  من مأسنل غينا اعإمنر الي  السدلسر للكدي يتوثدق اعس تادني ألردر حدرص أهدق 

الايت اليد  السدلسر فدي أحدن ير م الدا إ  دنل بلدص اللننردت لافدترا  ن فدي 

فخ ية من ينوب م حتا يكون ممرلسر حقنر عل لسي م لسلول م فكلمن تأصلت هذه 

إضنفينر لشخ يت  لاز ا  اعس تاني فدل لاستدامة لالذا عس  اللننرت أاطت ز منر 

يلد لوى  إعس ذلك الشلو  الرلحي الذا يشد الفر  المنمن بنتانه الفقي  المتفنىي 
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في سايق اقيدت  ، المتسنمي ان حطنر الدىين الدذا يربدأ بنفسد  ان ي داط إلدا 

 الحنيف.مستوى اعلىنىية أل تقديم م نلح  الشخ ية الا مان ىء الدين 

ينل أمير المنمنين )الي  السلسر( : ] أعس أ ارلم بنلفقي  حق الفقي  ، من لم يقنط 

الننس من  حمة هللا ، للم ينمن م من اذاا هللا ، للم ير ص ل م ملنري هللا، 

للم يترك القر ن  غاة ان  إلا غيره ، أعس عس  ير في الم لدي  فيد  تف دم ، أعدس عدس 

تددبر، أعدس عدس  يدر فدي اادن ل لدي  في دن تفكدر  . أصدول  ير في يراءل لي  في دن 

 بنا صفة الللمنء –الكنفي 

 لالذا يتأمق هذا النص الشتيف ياد في   ملة من اعلمو  من ن :

ان الفقي  في ىةر اعإمنر الي  السلسر عس يكدون فقي دنر إذا اىلدعل ادن الماتمدم  -1

الدا لي لشخ يت   للكن  الي  السلسر افتري الا الفقي  ان ياني المحتوى

 علن ذلك سيكون ساانر في تو   الننس إلي  لحا م لتمسك م ب .

أن اعإمنر الي  السدلسر يدداو اللدنلم الدديني أن يكدون متفق دنر فدي لدق الددين  -2

ل ميم القر ن لان عس يقتصت اهتمنم  الا  يدنت اعلحكدنر لكدي يتأهدق لقيدن ل 

م يترك القر ن  غاة ان  إلدا الماتمم لهذا لاضح من يول  الي  السلسر ] لل

 غيره  .

ُ وا  لهذا من  ات إلي  اعآية الكريمة ]َفَلْوعسَ َىَفَر ِمْن ُلق ِ ِفْرَيٍة ِمْنُ ْم َ نئَِفٌة ِليََتَفقَّ

ُ دْم يَْحدَذُ لَن   يِن َلِلُينِذُ لا َيْوَمُ ْم َلِلُينِذُ لا َيْوَمُ ْم إَِذا َ َ ُلدوا إَِلديِْ ْم َلَللَّ ِفي الد ِ

(، فإى دن تدداو ردتاحة إلدا التفقد  فدي  ميدم الددين لكدي تتحقدق 122توبة/)ال

لظيفة اعإىذا  التي تحمق ملنىي اعلمر بنلملرلف لالن ي ان المنكر لمن إى ن 

 تحمق الداول إلا الر وع إلا الماتمم لتحقيق ذلك .
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ح ق في هللا لومة عسئم بأن يكون  دينر لحنزمنر إذا  –أا الفقي   –أن عس تأ ذه  -3

هتك للدين لان لنىت الا ة المسااة ل ن ىفوذهن اعس تمناي لهذا لاضح من 

يول  الي  السلسر ] للم ير ص ل م ملنري هللا   لالمقطلنن ]للدم يدنمن م 

من اذاا هللا   ]للم يقنط الننس من  حمة هللا  ، يكشفنن ان ليفية تلنمق 

تلمقددت المفددنهيم الفقيدد  مددم  ميددم  اقددنت الماتمددم لهددذا عددس يددتم إعددس إذا 

اعل لسييددة لذابددت فددي فخ دديت  لاز ا  المحتددوى الدددا لي ثددراءر ل  ددانر ممددن 

 ينلك  ذلك الا الوسنئق التي يتال ن في هداية الننس ليين ت م .

لبنلنتياة فإن الشتلي التدي لضدل ن اعإمدنر اليد  السدلسر ةدتل ية للفقيد  حتدا 

يل دم مدن محدن تل دف يشن ك المنمنين هموم م ليلتفت إلا مدن يقداح بد  لا

بكينى م لتعلعل استقرا  اعإيمنن في يلوب م إذا امتلك يول اعإحسنس بناص الوايم 

الملنرت ل  فيتحسد  المو دنت الشدلو ية ال دن  ل مدن صدميم الماتمدم لمدن 

يحتويد  مدن مةدنلم لم مدي مدن فدانا يتيد  ليتدر   فدي أل يدة الةدينع لالفددرا  

فلس تاده لغيرهن من صو  للحينل التي اللقنئدا لأ سن  تحن إلا يرص الرغيف 

تلصت القلب لت ع الةمير الوااي هعار انيفدنر فلدس تددع مانعدسر للفقيد  للرلدون ىحدو 

الراحة لاعسستقرا  بق تستنفره الا الدلار لتدداوه لتسدتغيب بد  لكدي عدس يكدون 

حين ينر أمنر أحداث الحينل يكتفي بإصدا  الرسنلة اللملية التدي يتطلدب تطايق دن 

دمنت لريرل يقدور ب دن الفقيد  تم يددار ل دن لليتدذلر ليدف فدن ك المل دومون مق

)الي م السلسر( ماتملنت م لليةم أمنم  في مخيلت  صو ل اعإمنر السان  الي  

السلسر الذا  أا الا توزيم ال دينت يحمل ن ليلسر الا ظ ره الشتيف ، فيناغي 

الرسنلة اللملية فنملة للدل ان تكون  سنلة الفقي  للظيفت  مةنفنر إلا إصدا ه 

 أمو  من ن : 
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أ( متنبلة مستوى الواي اللنر للماتمم لبذل الا د الكاير في تطويره من  لسل 

إصدددا  الكتددب المنةمددة التددي تلنددا بتوضدديح لتاسدديط المسددنئق الشددتاية 

لاللقنئديددة لملنلاددة مشددنلق الشددانا ملنلاددة  ذ يددة بليدددار اددن السددطحية 

ة يةدنين اعلمدتل لتربيدة اعل فدنل الدا ضدوء الفكددر لالسدذا ة لأ درى لملنلاد

 اعإسلسمي اعلصيق .

ا( الت دا للر  الا اعلفكن  التي غنيت ن  م  ملنلم الدين لفةدح ن لتحدذير 

المنمنين من الويوع في فانل ن علن الماتمم عس يليش فدي بوتقدة محةدة 

 بليدددار اددن اللددنلم الخددن  ي ، بددق هددو  ددعء مددن اددنلم لايددر يةدد  بنعلفكددن 

لالنةرينت التي أغلا ن تلن ا بطايلت ن الفكر اعإسلسمي لالتي تتحين الفرص 

للولوج إلا لايلنن بلدد تم يدد السدايق إلدا ذلدك مدن  لدسل ىشدت مفنهيم دن 

ل لق الشانا  نصة ينةرلن إلا اللنلم الدديني ىةدرل مسدت ينة متادنلزل 

فإى ددن  فددإن لددم يتحددرك بدددل ه لتح ددين التغددو  النفسددية لاللقليددة للمددنمنين

ستكون ى انر لللاداء ، أمن إذا أ ى لظيفتد  لنملدة أحد  المدنمن بيدده تمتدد 

لتد ق إلا  ميم زلاين حينت  لتفنصيل ن لتلقيدات ن لمن يقور ب  من ىشن نت 

مختلفة لكي يلدل ليقور ، فلس يشدلر المدنمن اىد  متدرلك لنفسد  لتفترسد  

لق إلا فكره لملتقده لمن التين ات الفكرية الملن ية التي تحنلل  نهدل التس

تمتلك  من إمكنىينت الوصول إلا  ميم اعلمدنلن لبمختلدف لسدنئق اعدإغراء 

 لالترغيب.

لمن أن ت دا الفقي  ل دذه اعلفكدن  الملن يدة ياللد  يرتفدم ادن مسدتوى التفكيدر 

الفددر ا المو دد  إلددا الفددر  المددنمن لالددذا يخن ادد  فددي  سددنلت  اللمليددة علىدد  

اندمن يشد ر يلمد  الاادن  ليكشدف ادن حقدنئق اعإسدلسر  سيخن ب اللنلم  ميلنر 
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لالتي تتكفق بسلن ل اعإىسنن بليدار ادن النةريدنت القن مدة مدن حةدن ل الغدرا 

المعيفة لالتي عس تلدل لوى ن يننانر هشنر يخفدي ل اء   نهليدة تمتدد إلدا أامدن  

دت الحينل التن يخ، لب ذه المانب ة يرات الفقي  ان الدين يوالب اعإىسنن م من تلق

مرتاطنر بتين  التاربة الاشدتية لكدي يةدم اعسسدتقرا  لاعلمدنن لهمدن حلدم اعإىسدنن 

المستمر بليدار ان المذاهب الفكرية المنطلقة من أ اةي ملغمة بأسلحة الدمن  

الشنمق لالتي بنتت م د  القلق اعدللل للاشدتية ، لاليد  تقدم مسدنللية لشدف 

لمدق ثقنفتد  علىد  سدياد ىفسد  مةدطرار النقنا ان زيف دن لتننيةد ن لهدذا مدن ي

للإ لسع الا   اء اعآ رين لملرفة ىةرينت م من أصدول ن ثدم الر دوع إلدا القدر ن 

 لالسنة عسستخراج  أا الدين لهذا من يالل  لاسم اعلفق لاللقق.

لمن الملطينت الم مة اعل رى في   وع الفقي  إلا الماتمم اى  يلطي  فرصدة 

لمية من  لسل من يريره الوايم من مستادات تةطره اةيمة لتوسيم مقد ت  الل

للاحب ان إ نبة ل ن ، لمن ان موا  ة الماتمم تخلدق اندده مدن يسدما بنلحددس 

اعس تمناي الذا يتشكق انده ىتياة ترالم الخارل لالتاربة المستمرل ليتخذ القرا  

 المننسب اند موا  ة اللقانت في  ريق  .

ا اعل لسيي اللةيم لهدو توثيدق السيتد  بدنر ادع لأ يرار ياب ان عس ىغفق الملط

ل ق علن المان ىء اعل لسيية التي   س ن عس تتأصق في ىفس  إعس من  لسل موا  ة 

اعإبتلسءات لأىواع ال لنا المتويم حدلث ن لالتي تتطلب ال ار لصد  التولدق، 

أ لسييدة لهذا من  أا الي  اعلىاينء لاعلئمة الي م السلسر انددمن  دنءلا بمفدنهيم 

تسمو بنعإىسنن ان مستوى الل و  بنلحينل الدىين فإذا ب دم يوا  دون بنعلفدواك 

تلقا في  ريق م لبنعسست عاء لالنفي لالسخرية لفدتا أىدواع اعدلذى لالتلدذيب 

لبنلحان ل ترما الا تلك الو وه التدي حملدت الخيدر لالندو  إلدا ادنلم اعإىسدنن 
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لسيرما بنلحان ل لغيرهن ليعيد هللا المةلم ، لسوف يتلرض الفقي  إلا لق ذلك 

اع ل ق من تكنمل ، فإن صار لنن ذلك ساانر فدي ح دول الرةدل اعدإل ي لىادن  

  سنلت  ..

لالحمد … الل م سد   طوات المنءىن المانهدين لا لل م ممن تنتصت ب  لدينك 

 ر  ا اللنلمين .
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 مم الحلس 

ون الحلدس  غيدر مسدلم مدم : هق ياب ان يكون الحلس  مسلم أل يادوز ان يكد 1س

ملسحةة ان الكتنبيين من م عس يتو اون ان النانسة ، لغير الكتنبيين من م 

غير محكومين بنلط ن ل ظنهرار ؟ مم ملسحةة ان الممنسة بنلر وبة متحققة 

 غنلانر.

 بسم  تلنلا : 

المنم في ت دا غير المسلم أل غير المتو ع ان النانسة ارةي فمم اعسلتفدنت 

لتط ير الادن لالرينا من ملسينل النانسة عس يكون منىم من ذلك، لكدن  إلا ذلك

 اعلللا بنلتأليد المانلتل اند الملتعمين .

لممن ينسف ل  من ي د  من بلص الحلدسيين مدن اددر اعسهتمدنر بدأمر النانسدة 

فربمن يح ق  ر  أثننء الحلسية ليخرج الدر لعس يط در الادعء الملدسيي لد  ب دو ل 

ىفس  لزبنئن  ، لأىن فخ ينر عس احسن الةن بألرر الحلسيين لمن لنن لتاية فيو ي 

 ىل دهم في السنبق أمن اعآن فنلكرير من م متفق ون لل اون لالحمد ر.

: يستلمق بلص الحلسيين الموس عللرر من مرل ، لهذا اللمق يد ين ا إلا  2س

ي حنلة اىتقنل بلص اعلمراض الالدية أل بلص اعلمراض الملدية، ل نصة ف

 ر  الردر مدن زبدون بدنف  المدوس فدي حنلدة لدون العبدون اعدللل م دنا 

 بمرض ملين، فمن هي ى يحتكم ل نعسء الحلسيين ؟

 بسم  تلنلا :

عس ياوز اعإةتا  بنعآ رين للو تساب إلدا ةدت  فلليد  ضدمنى  لهدذه امليدة غيدر 

لس  صحية لعس يستحق ثمن الموس ا تكنب ن ليستطيم العبون ان يشتري الا الح

 استلمنل موس  ديد لاندئذ ياب الوفنء بنلشتي.
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: ياد بلص الحلسيين فلر بدنيي لملت دق لمو دو  الدا يديد  بلدد ى نيدة  3س

 الوضوء ف ق يلد هذا من الحن ب الذا ياب مل  إان ل الوضوء ؟

 بسم  تلنلا :

 عس أظن ان مرق هذا الشلر يحاب لصول المنء إلا الاشتل.

ية مو يق لعبون غير متلن ف ممن يضت بحنل  اعس تمناي : لو ينر الحلس  بحلس 4س

ف ق يستحق الحلدس  اعدل رل؟ لهدق يترتدب أا اثدر لدتاي اليد  ؟ فدي حنلدة 

 تلمده أل عس؟

 بسم  تلنلا :

إذا اتفقن الا ىموذج ملين فلس يادوز للحلدس  مخنلفتد  لعدس اسدتحقن  اعدل رل لإذا 

نن هنددنك فددكق ملددين تسدداات المخنلفددة فددي ةددت  ملددين فلليدد  ضددمنىة لإذا لدد

مش و  لدى اللرف بحيب ان ادر افتراي ىموذج ملين ينصدتف إليد  ارفدنر فلدو 

 فلل  الحلس  لنن  نئعار ليستحق أ رل المرق.

: من اعلمو  المنتشتل اند الحلسيين هي ظنهرل إزالة الشلر من الو   أل من  5س

 يسما ارفنر )الخيط( فتر  هنن أسئلة : 

 المقدس بذلك ؟ )أ( من هو  أا الشن ع

 )ا( هق ياوز التكسب ب ذا اللمق إذا لنن :

 الغرض من  تلديق لتنةيم فكق اللحية بإزالة الشلر العائد ؟ -1

الغرض من  ألرر من ذلك لالرر من المتلن ف لمن في )منطقة  -2

الحددن اين لىفدد  الحن ددب مددن اعددلالا لمددن اعلسددفق لالااددين 

 لالاا ة( .

  بسم  تلنلا :
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تلمنل الخيط أل أا  ريقة أ رى للحلسية لالتعين لاىمن يح ق إفكنل عس بأس بنس

فيمن لو ينر بفلق يلد تشا نر بنلنسنء لهو من ي ان  ، لإذا  نز اللمدق  دنز ا دذ 

 اعل رل الي  .

ل  7: هق ياوز حلسية الر ق لانت يقرا امرهن من سن التكليف لأن يكون ) 6س

 ( سنوات ؟8

  بسم  تلنلا :

مق فلو  بنلتلذذ لالرياة فيحرر مطلقنر ، لإذا لنن بدلن ذلك فلس يحرر إذا  افق الل

 مس ن في اعل عاء المتلن فة. 

 لاعلحوي تانب مس ن فةلسر ان تقايل ن إذا بلغت الانت ست سنين .

: في بلدص الحنعدست يدد يادر  الحلدس  العبدون  در  لايدر للكدن فدي اغلدب  7س

 ليء ؟اعسحينن يكون غير متلمد ف ق يترتب الي  
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  بسم  تلنلا :

للارل   ينت حد هن الشن ع المقدس ابتداءر من الخدش فمن فو  ليةمن الحلس  

لسددنئر أ بددنا الحددرف لال ددننانت مددم التلدددا لالتفددريط لت دددا غيددر المنهددق 

لل نلة أل مخنلفت  لشتلي اللمق المتفق الي  سواء لنن امدار أر  طأ ، أمن مم 

 بون فلس ضمنن.ادر التلدا لالتفريط لإذن الع

: تتامم لمينت من الشلر في المحلست فيقور بلص الحلسيين بحر  الشلر  8س

المتاقي ، فمن هو مويف الشن ع المقدس مدن هدذا ؟ لمدنذا تن دحوى م ان 

 يفللوا ب ذا الشلر المتاقي؟

 بسم  تلنلا :

 عس بأس بذلك لإن لنن اعلللا  فن  .

املة ، في فرض إينمت ن لفي فرض : من هو حكم اللمق اثننء ليت صلسل ال 9س

 ادر إينمت ن ؟

 بسم  تلنلا : 

إذا أييمت صلسل الاملة مم ا تمنع لتل  ن ل ب الحةو  في ن لعس يسو  اددر 

الحةو  اىشغنل  بنللمق لىحوه لقول  تلنلا ) ين أي ن الذين  منوا إذا ىو ا لل لسل 

 من يور الاملة فنسلوا إلا ذلر هللا لذ لا الايم (.

: في بلص الحنعست يكون فلر العبون غير ىةيف )فلر لسدخ( ممدن يدن ا  11س

إلا ادر اعسهتمنر ب  فدي الحلسيدة ، فمدن هدو حكدم هدذا اعدلمر ؟ لهدق يادوز 

 إالسم  لكي ينةف فلره ؟

 بسم  تلنلا :
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عس يادوز لد  اددر اعسهتمدنر بأحدد مدن  ار يددفم اعدل رل لنملدة، ىلدم لد  ان يطنلاد  

ن اعآلدددة المسدددتلملة مشدددترلة ليمكدددن ان ي دددتا بتنةيدددف فدددلره   وصدددنر لإ

 بواسطت ن ةت  إلا العبنئن اعآ رين.

: مدددن هدددو تدددو ي كم لدددالص الحلدددسيين الدددذين يلملدددون فدددي أيدددنر لفيدددنت  11س

 المل ومين )الي م السلسر(   وصنر يور انفو اء ؟

 بسم  تلنلا :

حعىدون في الحديب الشتيف ] فيلتنن  لقوا من فنضق  ينتنن يفرحون لفرحندن لي

لحعىنن   لمن مةنهر الحعن الملرلفة تلطيق اعلامنل للو ى ف ى ن  إلا الة ر، 

لهذه من فلنئر هللا تان ك لتلنلا التي حب الا إحينئ ن لتلةيم ن )لمن يلةم 

فلنئر هللا فإى ن من تقوى القلوا( ليد ل  ت الكراهة الشدديدل فدي القيدنر بدأا 

لسر ادن التكسدب لممن سدة اعلامدنل امق ليةنء أا حن ة في يور انفو اء فةد

اعساتين ية لاىي علااب ليف يفلق الننس ذلك في هذا اليور اعلليم الذا ل   هاة 

لمشنار  نصة في يلوا المنمنين، لىاد الموالي علهق الايت )الي م السدلسر( 

يلدديش أ ددواء الحددعن لالك بددة لوايلددة الطددف الفايلددة فلددو لددم ين نددن الشددن ع اددن 

 وائ  لمن فللنن ذلك لمن ىتارا  من  عسر فكيف ليد ى نىن ان !! السلي لقةنء الح

 ليد  اات الدللة هذه المشنار فاللت يور انفو اء اطلة  سمية.

: هق ياوز للر ق الحلس  ان يعين ارلس لهي تةم حانب ن لبكنمق حانب ن  12س

 الا الرأس من  لن ان تة ر فلرهن بق فقط الو   ؟ 

 بسم  تلنلا :

لك مطلقنر علن في  مننفينت لتاية لأ لسيية لريرل لأمن يولك اى ن تةم عس ياوز ذ

الحانا الكنمق ف ذا للسر من عس يف م ملنا الحانا ، فلي  هو يطلدة يمدنش 



 [13 ] 

توضم الا الرأس ، بق هو فلن  لمدن   حيدنل ىةيدف ل دنهر تسدير اليد  ىسدنء 

 ن بدين يديد  المسلمين ف ق يننسب الط ر لالحينء لاللفة ان يعين ن   دق ليةدل

 لهي )ارلس( تستلد للعلاج ؟ تلسنر ل ذه اعلفكن  الةنلة .

: بلص الحلسيين يانمق العبون ليمنزح  ليرني الي  عسستمنلت  من ا ق ان  13س

 يكون من  لا  المحق ، فمن هو حكم هذا اللمق ؟

 بسم  تلنلا :

رىن بمدا ال مدا ال الننس أمر مستحب لتان لفي الحديب ] ىحن ملنلت اعلىاينء أم

الننس   لهي من الخ نل الحميدل الم مة فإذا اني السنئق هدذا الملندا ف دو 

أمر ةتل ا لإن اني المعا  الان ق لالرننء الكنذا لالل و الفن   ف و أمر مرفوض 

 لتانر.

: بلص الحلسيين يلمق لدي م حلس  يقور بحلسية اللحية لعس يكترث بحرمت ن ،  14س

 تانه م؟فمن هو اللمق ال حيح 



 [14 ] 

 بسم  تلنلا :

ياب ى ي  ان أا امق محرر لإذا لنن ل  سلطة الي  فلي د ه بطر ه من اللمق 

فإن لم ينت  فليطر ه فللسر لعس يتحمق لز ه لعس ياوز ل دنحب المحدق أ دذ اعدل رل 

 من الحلس  الذا يلمق بنلمحرمنت .

 مم العبون

سل أل ليت يريدب مدن : يأتي بلص العبنئن ممن يريد الحلسية في ليت ال ل 1س

ليددت ال ددلسل بحيددب يددن ا حلسيتدد  إلددا إضددناة ليددت الفةدديلة ، فمددن هددو 

 إ فن لم لمرق هذه الحنلة؟

 بسم  تلنلا :

يلاانددي مددن تفللدد  بلددص الالدددان اعإسددلسمية مددن تلطيددق اعلامددنل لل ددن ليددت 

الفريةة حتا ين ي ن الاميم ليلو لا إلا أامنل م ف ذا الشيء من اعلمو  الكايرل 

إسلسر للالس  المسلمين ، أمن ان ينن ا المنذن لل لسل لالاميم مشغولون ان  لل

ف ذا يكشف ان اللسمانعسل ليلة اعسلتراث بأمر الددين ..  لا ادن اعإمدنر ال دن   

الي  السلسر يول  ] امتحنوا فيلتنن في ألينت ال لسل  فنلمنمن الحقيقي تادده 

فدوز بفةديلت ن أمدن التوسدلة فدي الا أحر من الامر حتدا ين ي دن فدي ليت دن لال

الويت فقد لتا  هللا تلنلا لرفم الحرج لالمشقة ان الننس للي  للتسنمح في 

هذه الشليرل المقدسة .. لهذا النداء مو   إلا الطرفين ) الحلس  لالعبدون ( فلدس 

 يحرج أحدهمن صنحا  .

 : من حكم اعلموال التي يدفل ن العبون للحلس  لأ رل إذا لنن :  2س

 العبون غير مخم . -1

 العبون أموال  مختلطة بنلحرار. -2



 [15 ] 

 العبون أموال  حرار. -3

 مم ملسحةة الم الحلس  بحنلة العبون.

 بسم  تلنلا :

 إذا لنن العبون غير مخم  فيمكن للحلس  ا ذ اعل رل من  بشت ين :

 ان يكون ل   أس سنة  مسية. -1

حرمنر فلس يحق ا ذ المدنل مند  لإذا ان يكون لسا  محللسر ، امن من لنن لسا  م -2

ليم بيده لتلذ  الي  إ  نا  إلا صنحا  فيت د  ب  بلنوان )   المةدنلم أل 

يدفل  إلا الحنلم الشتاي( أمن من لنن لسا  مختلطنر فإن احتمق الحلدس  ان 

أ رت  من يسم المحلق فل  ان يأ ذهن لإعس فلس لاعدسحوي ا تندنا التلنمدق مدم 

لهدذا للد  مدن ىنحيدة الحكدم الوضدلي أا حكدم المدنل امدن  ال نفين اعل يرين

الحكم التكليفي فياب ممن سة لظيفة اعلمر بنلملرلف لالن ي ان المنكر مم 

 أهق الملنري لفق المراتب المقر ل في الرسنئق اللملية للفق نء .

: بلص العبنئن يكوىون غير محكومين بنلط دن ل ظدنهرار مردق غيدر الكتدنبيين  3س

 أل الننصايين : لنل نبئة

 فمن حكم الحلسية ل م ؟ -1

 من حكم اعل رل المأ وذل من م؟ -2

مم ملسحةة اىد  اندد حلدسيت م يدتم تنادي  أ لات الحلدس  لالتدي يدد  -3

 يستلمل ن لكق زبون، فمن هو تو ي كم ل كذا حلسيين ؟

  بسم  تلنلا :

م بر وبدة م دتية إذا بنلت اللمق ل نعسء فللي  تط ير اعل لات التي تلسيي أبداى 

لان ا ذ اعل رل من م عس بأس ب  إعس إذا لدم يكدن لسدا م مشدتلان ، لإذا لدم يط در 
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اعل لات فإى  سيتحمق مسنللية العبنئن اعدآ رين الدذين ست دتا إلدي م النانسدة 

 اند مانلتل اللمق .

: بلص اعآبنء لمن   ة الامنلية )بحسدب مدن يدداون( يلملدون الدا حلسيدة  4س

ة مننفيددة للددآ اا اللنمددة ) مرددق تطويددق فددلر الولددد مددن أ فددنل م بطريقدد

الخلف لريرار أل ان يخفف  بطريقة تسما ))الحفر(( أل غيرهن من الق نت ( 

: 

 من هو تو ي كم ل كذا  بنء ؟ -1

 هق ياب الا الحلس  إ نبة هكذا  بنء ؟ -2

 بسم  تلنلا :

فق  اللنئلة( ل)ظواهر تحدثنن في الرر من لتنا ان مسنللية اعآبنء تانه أبننئ م )ل

ا تمناية منحرفة( ليلت في ن إن من لا ا م تلليم الولد الا الخ نل الحميددل 

لاللن ات الحسنة لتانيا  اللن ات القايحة لالتقنليد المسيئة لمن اعلمو  السيئة 

تقليد الغرا الكنفر سواء في ملاس  أل ترتيب فلره أل ىمدط حينتد  أل تسدميت  ، 

الطفق في هذه اللمدر يدن ا إلدا  سدوخ الخطدأ اندده فدي لأا تق ير في حق 

الكار لصلوبة إصلسح  لذىب ذلك لل  الا اعآبنء ، فلس بد إذن من تلويد الطفدق 

الددا اددن ات لتقنليددد لممن سددنت الماتمددم المسددلم النةيددف ذا الشخ ددية 

 المتوازىة الكنملة .

م : بلص الشانا يةلون الا فلرهم  هن  نص من ا ق ترايدت فدلره 5س

حسب المو يق المطلوا أل من ا ق إاطنء فلرهم الرر لملدنن أل لغيدر 

 ذلك :

 من هو تو ي كم ل نعسء الشانا؟ -1
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 هق تلد هذه اعل هنن حن انر يمنم الوضوء ؟ -2

 بسم  تلنلا :

إذا لنن في هذا اللمق مار  اقلسىي لللسج لترايت الشلر لىحوه فلس بدأس بد   -1

آ ر مو يددق ف ددذا ممددن ينددنفي أ لددس  المسددلمين أمددن إذا لددنن لماددر  التقليددد عدد

لفخ يت م المستقلة لليللم هنعسء ان ذلبنن فخ ية المسلم في )اعستكيت( 

الغربي اليور في الشلر لغدار في اللانس لبلده في ىمط الحينل هو الذا أ ى 

إلا تةييم الدين لل  اقنئد لتشتيلنت فيئنر فشيئنر فلس يتسنهق أحد ليقول اى  

نفنل بين اعسلتعار الديني أل اتخنذ مو يلست ي نت الشلر الغربية لهكذا من المن

تسلق الكفن  إلينن لالذا يتنبم تن يخ اىحراف ماتملنتنن اعإسلسمية ية ر ل  هذا 

 التد ي  الخايب فنلمسلم ذل الا يرل يكتشف مننللء اعسىحراف ياق ليوا .

فياب إزالت ن ياق الوضوء إذا لنىت تكون  اقة  هنية تمنم من لصول المنء  -2

لإن لنىت مار  تلطي ملمسنر  هنينر من  لن ان تكون  اقة انزلة فلس بأس 

 ب ن.

: من هو تو ي كم لالص الشانا الذين يطيلون زلف دم لريدرار لمدن هدو حكدم  6س

 امل م هذا حسب الفرلض اعآتية :

 يطيق العلف ب و ل مستقيمة بنف  الكرنفة. -1

 ى نيت  اريةة لبكرنفة لاحدل .يطيق العلف لتكون  -2

يطيق العلف لتكون ى نيت  اريةة الدا لدق يطلتدين اعدلالا لريفدة  -3

 لالسفلا  فيفة .
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 بسم  تلنلا :

بغص النةر ان هذه ال و  الملرلضة لغيرهن فقد ظ ر من اعل وبة المتقدمدة 

   طر ذلبنن الشخ ية اعإسلسمية في فخ ية أادائ ن ب ذا التقليد اعلاما الفن  

الذا يادأ بنلمة ر لينت ي بنلاوهر فلس يناغي لشانبنن ان يكوىوا سنذ ين لأغاينء 

 تنطلي الي م أعسايب الكفن  الحنيدين لهم ان ن غنفلون .

( سدنة ممدن 15: في بلدص اعلحيدنن يللدق الدك فدي فدلر بندت بلمدر  لن ) 7س

ك يساب مشكلة لايرل للانت .. ف ق ياوز للحلدس  حلق دن عإزالدة هدذا الللد

 فقط؟

 بسم  تلنلا :

عسبد من يص الشلر اند امرأل مرل ن أل اند   ق من المحن ر لعس ةتل ل للذهنا 

 إلا الان  اعآ ر .

: من حكم حلسية بلص الشانا ب ذه الق نت الماينة ل  وصنر ان غرض م  8س

هو تقليد الغرا أل اتانع أحدد فسدقة اللدرا أل الغدرا فدي ي دت  تلدك أل 

  يلست :اتانانر لالص المو

ان يطيق فلره من الخلدف لريدرار ليترلد  مسترسدق بحيدب ي دق إلدا  -1

 اعللتنف .

 ان يخفف فلره بنلكنمق بحيب يكون  فيف لي ير  دار )ىمرل صفر( . -2

 ان يقصت ليخفف  واىب الرأس لياقا اعلالا الرر لرنفة )حفر( . -3

نيي مرسلسر تطويق الشلر من الخلف لترات  بحلقة من اعسالا لترك الا -4

 من الخلف )ذيق الح نن( .

 بسم  تلنلا :
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ا انن الي  فيمن تقدر لليللم هنعسء الشانا اى  ل   في الحديب ] من احب امق 

يور ألتك في امل من   لفي  لاية ] حشت مل م   ف ق يرغب هنعسء الشانا ان 

فليقرألا يحشتلا مم أللئك الفسقة يرىنء الشين ين ؟! لإذا لم يللموا أين يحشتلن 

القر ن ليطللوا الا لصف مكنن هنعسء الذا يخلم القلوا من مواضل ن ليشيب 

 أس الولدان )فنلذين لفرلا يطلت ل م ثينا مدن ىدن  ي دب مدن فدو   ؤلسد م 

الحميم ي  ر ب  من في بطوى م لالالو  لل دم مقدنمم مدن حديدد للمدن أ ا لا ان 

 حريددددددق ( يخر ددددددوا من ددددددن مددددددن غددددددم أايدددددددلا في ددددددن لذليددددددوا اددددددذاا ال

 . 22-19الح / 

: من حكم حلسية اللن ضين للحية زبون عس ياوز مر ل  ذلك مدم تادوز مر دم  9س

الحلس ؟ لمن هو الرأا اند اعس تلسف هق  أا لفتوى مر م العبون أر الحلس  

 أر للسهمن ؟

 بسم  تلنلا :

يسمح إذا لنن مر م العبون عس ياوز ل  ذلك فلس ياوز للحلس  فلل  لإن لنن تقليده 

بذلك لهي ىةير مسنلة الوليق يلمق بمو ب مقتضل تقليد مولل  عس تقليده هو 

للدذا اعدل ير )الددذا هدو الحلدس  فددي السدنال( لاعدسحوي لدد  ان يلمدق لفدق احددوي 

التكليفين فإذا لنن تكليف العبون المنم من حلسية اللن ضين لتكليف الحلس   واز 

حتيني سايق النانل ليحسن اعل ذ بد  ذلك فنعسحوي اعسمتننع من حلسيت من فإن اعس

 في موا   الشا نت .
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 في المحق

: من حكم لضم بلص الحلسيين للدد  مدن المالدست لالارائدد لغدرض تسدلية  1س

العبنئن لحين لصول الدل  ل م مم احتوائ ن الا صو  الفسقة من مطربين 

لغيرهم لصو  النسدنء الفنسدقنت مدن فسدقة اللدرا أل الغدرا الكدنفر ، أل 

حتددوا الددا مواضدديم لمقنعددست مننفيددة للشددتيلة المقدسددة ؟ لمددن هددي ت

 ى يحتكم ل نعسء ؟

  بسم  تلنلا :

ىحن ىحترر الويت لىلطي لكق لحةة أهمية لذا ىرفص من يةيم من الويت أثننء 

اعسىتةن  في محلست الحلسية أل اين ات اعل انء فمن المستحسن لضم المالدست 

حترر النةنر أيةنر لىو ا  لعس ىريد علحد ان ي يء لالكتب في غرفة اعسىتةن  علىنن ى

إلي  فيكون الحق اعلمرق هو اعسىتةن  ب دلء حتا يحين  ل ه للكن ياب اىتقنء هذه 

الكتب لالمالست بحيب تكون ىنفلة لمو  دة لممتلدة فدي ىفد  الويدت ليحدرر 

لضددم لتددنا أل مالددة أل أا منشددو    ددر فيدد  إضددلسل للنددنس لإفسددن  للقنئدددهم 

 ي م ل ين م ممن يلرف فق ينر بد )لتب الةلسل( التي ياب إتلسف ن.لأ لس

لهذا السنال من اعلسئلة التدي احتدرر أصدحنب ن لأ ل دم على دن تكشدف ادن لادي 

  يني لح  أ لسيي ياب ان يتحلا ب  امور المنمنين.

: يستلمق بلص الحلسيين اعل  عل )التلفعيون ، الرا يو، المساق( في  ا دق  2س

علمو  المحرمة لتانر لنعلغنىي لاعلفلسر المننفية للشتيلة لغيرهن محلست م بن

 من اعلمو  المحرمة، فتر  هنن أسئلة :

 من حكم امل م لالحنل هذه ؟ -1

 هق ينثر هذا اللمق الا أ زاي م ؟ -2



 [21 ] 

 بسم  تلنلا : 

 واا هذا السنال فيد ج ضدمن مدن ذلرىدنه فنىد  يحدرر لضدم أا أ ال أل   دنز  -1

سن  اقنئد الننس لأ لسي م ممن ين ا إلدا ابتلدن هم ادن هللا يتساب في إف

 تان ك لتلنلا لليوا م في الملنري.

الرز  بيد هللا تان ك لتلنلا لهو الذا تكفق بملنيش اللان  فحنفنه ان يةم  -2

 زي  في لسنئق غير مشدتلاة أل يلتمدد الدا مقددمنت محرمدة لةدتا لندن 

 –لتلدو  بطنىدنر  –أا  ينانر  –ل   منصنر  سول هللا )ص( مرلسر بنلطير فإى ن تر 

لهي عس حيلة ل ن لعس حول لعس يول سوى اى دن متوللدة  –أا مللى من الطلنر 

الا هللا تان ك لتلنلا فكيف بنعإىسنن ذا اللقق لالتدبير الذا أمنم  فرص 

اديدل للكسب الحلسل ليدد لتادت اسدتفتنءار موسدلنر لموضدوع مشدنب  للدنن 

لللك لتةم  ا ق الغلسف صو ار لفنسدقنت مننفيدة للددين حول لتلة عإىتنج ا

 لاعل لس .

: بلددص الحلددسيين يقومددون بتلليددق المرايددن فددي أمددنلن متلددد ل لبنتانهددنت  3س

مختلفة من ا ق ت يد النةرات الا من يمر بنلشن ع   وصدنر النسدنء ، 

 فمن هي ى يحتكم ل نعسء؟

 بسم  تلنلا :

بش ول ل ياة أا بق د ميء لمن يفلدق ذلدك النةر إلا اعل ناية حرار إذا لنىت 

فقد  نلف لتنا هللا امدار لقول  تلنلا ) يدق للمدنمنين يغةدوا مدن أب دن هم ( 

ليد حذ ت اعلحن يب الشدتيفة مدن النةدرل لاادرت اند  بأىد  سد م مسدمور مدن 

س نر إبلي  فمن ترل ن ر تلنلا أبدل  تلنلا إيمنىنر ياد حلسلت  في يلا  لااتقد 

يشغق ايني  بنلنةر إلا النسنء يتلب أا نب  ليالق حينت  ىكدل لمليئة ان الذا 
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بنلشددلو  بنلكاددت لالحرمددنن فددإن الشدد ول الانسددية تاقددا  نمدددل مددن لددم يتحددرك 

صنحا ن عإثن ت ن بنلنةرل لىحوهن فلمنذا يسلا اعإىسنن عإثدن ل هدذا اعدلفلا التدي 

ر من  ثن هن السلاية في تلسل  لتلدغ  بحسب من يراه ذلل الا نئر ليد ذلر الكري

 لتنا ) فقنر بنلر نل ين يوا ير(.

: من حكم تلليق بلص الحلسيين ل و  تلار ان مو يلست الحلسية حيب ية ر  4س

في ن فانا يد حلقوا فدلرهم بكنفدة الطدر  اللايادة لالغريادة ؟ لمدن هدو 

 تو ي كم ل نعسء الحلسيين ؟

 بسم  تلنلا :

مةدنهر المسدتو  ل مدن الكفدن  ىنفدئة مدن فدرا  الترلي  ل نعسء الفسقة لل دذه ال

هنعسء المرل ين ل م لادر حمل م لملنلم الشخ ية اعإسلسمية التدي تتميدع ادن 

غيرهن بكق التفنصيق ابتداءار بنلمة ر الخن  ي لالملسب  حتدا اعلفكدن  لاللقنئدد 

لالسلولينت لاعلحكنر ، فلمنذا هذا الةينع ؟! لمنذا انددهم مدن أ لدس  لادن ات 

 نة حتا ىقلدهم في ن ؟ لهق اندهم افةق ممن اندىن حتا ىأ ذ من م ؟حس

: أغلب اعلحن يب التي تدل   ا ق محق الحلسية يكدون في دن الغيادة لالكدذا  5س

لالنفن  لتكون فن غة ل نلية لمالدل ان ذلر هللا ساحنى  لتلنلا ، فمن هو 

 تكليف:

 الحلس   -1

 العبنئن الانلسون في المحق  -2

 و تو ي كم لمرق هذه الحنلة المتكر ل في هكذا محلست. من ه -3

 بسم  تلنلا :
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اعلحن يددب الفن غددة بددق المليئددة بنلمحرمددنت لنلغياددة لالكددذا لالا تددنن لالكلمددنت 

الننبيددة القايحددة ليسددت فقددط فددي محلددست الحلسيددة بددق هددي مشددكلة لددق لددتائح 

موظفين لاللمنل الماتمم ف ي من ل اللوائق إذا ا تملت لالشانا إذا التقوا لال

في  لائرهم لمحلست امل م بق لحتا في لسنئط النقق أل المقنهي أل تاملنت 

الننس اعل رى لهي ظنهرل ينسف ل ن للم  لمتني لأىن أمر بالةد ن لأيدول فدي 

ىف ي لمدنذا عدس يلتفدت هنعدسء إلدا ييمدة الويدت فيسدتغلوى  فيمدن يدنفل م ؟ أعدس 

 ييقدة مدن امدرهم فدي أا لديء ينمنون بيور الحسنا حيدب يسدئلون ادن لدق 

 أمةوهن ؟ 

لمن هو السايق لتو ي  م ىحو استغلسل الويت بأفةق من يمكدن مدم إاطدنء لدق 

ليء حق  النف  .. لاللقق .. لالقلب ؟ ليد ألتت إلا ليء من ذلك في لتدنا 

)فق  اللنئلة( لذلرت بدائق اديدل )لمن دن( إ دراء المسدنبقنت التن يخيدة لالدينيدة 

لوا عسسدتعا ل المللومدنت لالحدب الدا القدراءل لاعس لدسع لىشدتت لاللنمة لأسد

( سدناعسر فدي مختلدف المانعدست لخطدول أللدا فدي هدذا المادنل ليدد 65حوالي )

تحدثت في ألرر من مننساة ان أهمية الويت لةتل ل حسن استغلسل  ليكفي ان 

نئع لهدو الفد -اذلر اى  حتا المنمن يلص الا اصام الندامة يور القينمدة لكوىد 

لمق ليسدتغق حينتد  بشدكق احسدن ليندنل لنن يمكن  ان يكون افةق لا -بنلاننن

   ة أالا فيشلر بنلغان ل ذا التق ير ، ليف بحنل الفسقة لالكفن  الذين افنوا 

أل يةوهن في مانل  الاطنلين  –لاللينذ بنر  -أامن هم في التسنا السيئنت

 للذا سمي يور القينمة )بيور التغنبن(  ا م تفسير سو ل التغنبن .

 ة من )مقص، مشط، منلنة...( أل أثنث محق الحلسية ليف يتم :: أ لات الحلسي 6س

 تخميس ن الخم  اعسبتدائي لبأا سلر الشتاء أر الحنلي ؟ -1
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 تخميس ن في ى نية السنة الخمسية؟ -2

 بسم  تلنلا :

تخم  بنلسلر الحنلي على دن ممدن اتخدذ للكسدب لاعسسدتربن  لإذا  مسد ن فلدي  

ت المقالة إعس إذا بنا ن فتكون العين ل من أ بن  الي  ان يخم  العين ل في السنوا

سنة الايم فيخم  الفنئص ان الحن ة من ن اند  أس السنة الخمسية لاعدسحوي 

 تخمي  العين ل بمار  ح ول الايم .

: بلص الحلسيين يقومون بتشغيق القر ن في محلست م بواسطة المساق أل  7س

 الا الحلس  لالا العبون ؟الرا يو ، ف ق ياب اعسستمنع في هذه الحنلة 

 بسم  تلنلا :

تقول اعآية الشتيفة ) لإذا يرىء القر ن فنستملوا ل  لأى توا لللكم ترحمون( لمن 

عس يريد ان تننل   حمة هللا تان ك لتلدنلا لعدس يفدر  فدي ذلدك بدين سدمنع القدراءل 

 مانلتل أل بواسطة   نز ل د  يراءل القر ن الي  .

التي تلطا للللعس  ال غن  الذين يلملون في محلست  : من حكم اعإلرامينت 8س

الحلسيددة لقددنء يددول م للمددة )ىليمددنر( أل مددن فددنب  ن أل تقددديم أا مسددنادل 

بسيطة للعبون المنر ان المسنادل عس تلد املسر ملتدار ب ن لمننللة المنشفة 

أل ال ددنبوىة ؟ لهددق ياددب الددا العبددون إاطددنء هددذه اعإلراميددة لقددنء هددذه 

 اسيطة ؟اعلامنل ال

 بسم  تلنلا :

عس ياب الي   فل ن بلد ان  فم أ و  الحلسية للكدن إن  فل دن برضدنه  دنز للدآ ر 

أ ددذهن لعددس ياددوز لل ددغير إحرا دد  لالةددغط اليدد  حتددا يدددفم )اعإلراميددة( إلراهددنر 

 لحينئ ؟
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: بلص اعس هنن التي توضم الا الشلر منىلة للوضوء ف دق يادوز للحلدس   9س

ن المسلم لمم الم الحلس  بأى ن منىلة ان الوضوء لضل ن الا فلر العبو

 هق ياب إبلس  العبون بذلك ؟

 بسم  تلنلا :

 إذا الم أى ن منىلة ان الوضوء لالعبون غير ملتفت إلي ن ل ب إالسم .

 : من هي ى يحتكم للحلسيين الذين يستلملون هذه اعس هنن في امل م ؟ 11س

 بسم  تلنلا :

لمنل ن فلدس بدأس بد  امدن إذا لدنن لمادر  التقليدد إذا ل د غدرض اقلدسىي فدي اسدت

 ل)الموظة( لالتشا  بنعآ رين فلس أ ى مار ار عسستلمنل ن.

: أحينىنر يكتشف الحلس  ان المحق الذا استأ ره عس تلو  ملكيت  لتانر للمنلك  11س

المن ر لإىمن هو مغ وا من  أل ان المنلك اعلصدلي غيدر  اض لسداب أل 

 لاقنء لاللمق في هذا المحق ؟  ر ، ف ق ياوز ل  ا
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 بسم  تلنلا :

)عس ياوز التصتف في منل الغير إعس بإذى ( لهذه ينادل لتاية لإىسنىية مسدلمة 

فلسبد للمستأ ر من إ ضنء المنلك اعلصلي إن أمكن الوصول إلي  لإن تلذ  فإمدن 

الذا أن يترك المحق ليستر م مانلغ اعإيان  لال تيفلية التي  فل ن ل ذا الغنصب 

هو لي  منلكنر لتانر، لإذا أ ا  الاقنء فلسبد من إ راء الم نلحة مم الحنلم الشتاي 

. 

: يد يتفق اثننن من الحلسيين فيستأ را محلسر ليقومنن بلملية الحلسية ليكون  12س

الوا   مشترلنر بين من مننصفة أا يشترلنن بنللمق الذا ين ينى  ، ف ق هذه 

 الملنملة صحيحة ؟

 نلا :بسم  تل

هددذه الملنملددة بن لددة لغيددر ملعمددة للطددرفين على ددن مددن )لددتلة اعلبدددان( بحسددب 

الم طلح الفق ي لهي غير صحيحة ليد ألتت إلي ن في استفتنء منشو  بلنوان 

)ممن سنت  ن ئة في تلنملست السو ( لإىمن لكق لاحد من من لا   امل  الخنص 

ر ملددعر للددي  علحدددهمن بد  لحتددا لددو أتفقددن الددا ذلددك فيمدن مضددل فنعستفددن  غيدد

 مطنلاة اعآ ر بمقتضل اعستفن .

: يتفق اثننن يكدون مدن أحددهمن المحدق لأ لات اللمدق لالدا اعدآ ر )لهدو  13س

الحلس ( اللمق ليكون الوا   مشترلنر بين من بنلن ف أل أا ىساة أ رى فمن 

 مدى صحة هذا اعستفن  ؟

 بسم  تلنلا : 

حب المحق لاعل لات مالغنر مقطوانر يمرق هذا اعستفن  غير ملعر لاىمن يستحق صن

بدل اعإيان  فأمن ان يحد اه أل يأ ذ أ رل المرق المتلن فدة لددى أهدق اعس ت دنص 
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لالوا   لللنمق أا الحلس  لمم ذلك لو  ةي الطرفنن بأن تكون هذه الح ة مدن 

الوا   مقنبق إيان ه المقطوع فلس مدنىم مند  لكند  غيدر ملدعر لللحلدس  ان يلطدي 

 ب المحق استحقني  لهو أ رل المرق ليأ ذ الوا   ل .ل نح
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 اللحية

: من حكم حلسية اللحية ؟ لمن هو المقدا  الشتاي المحد  لطول ن أل حلسيت ن ؟  1س

 لهق ياب ان تكون بمقدا  ياةة اليد ؟

 بسم  تلنلا :

يحرر حلق اللحية إعس لضتل ل لهذه الضتل ل يد تكون صحية لمن لو لنن  لد ل    

حسنسنر لنانت الشلر الي  أل ا تمناية لمن لو لنن لضم اللحية يو دب تلريةد  

للسددخرية لاعسسددت عاء أل الااددر لاعددإلراه لىحوهددن ، لهددو حكددم اتفددق اليدد  فق ددنء 

اعإمنمية إعس ىن  ار لعس يو د حد ملين لطول اللحية لإىمن الحنلم هو اللرف فنلم م 

يشتري ان تكون بمقدا  ياةدة اليدد  هو ان اللرف يرى ان ل ذا الشخص لحية لعس

 لإذا حرر حلق اللحية حرر ا ذ اعل رل الي ن.

: هق ياب الا الحلس  ان يلاي  لب العبون في حلق لحيت  ؟ أل ياب الي   2س

 الرفص ؟ لفي صو ل اعإ نبة من حكم اعل رل المأ وذل  ؟

 بسم  تلنلا :

ة )إذ عدس  نادة لمخلدو  عس ياوز للحلس  ان يستايب لطلب العبون في حلق اللحيد

في مل ية الخنلق( لعس أيول ان لا ا  الرفص فقط لاىمن لاظ لإ فدن  لتوايدة 

العبون بنن هذا اللمق حرار لعس يحق ل  فلل  للو أ نا للدم يكدن ملدذل ار فيحدرر 

اليدد  أ ددذ اعددل رل لإذا لددنن يددد أ ددذهن لعددس يلددرف صددنحا ن فيدددفل ن بلنددوان )   

 نين أل الحنلم الشتاي .المةنلم( إلا فقراء المنم

 : في فرض لون حلسية اللحية لضتل ل غير المرض : 3س

 هق ياوز ل  حلسية لحيت  ؟ -1

 هق ياوز للحلس  ان يحلق ن ل ؟ -2
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 هق ياوز ا ذ اعل رل الي ن ؟ -3

 بسم  تلنلا :

ينلوا في ينادل مش و ل )اند الضتل ات تان  المحةو ات( لالمو   من تطايقنت ن 

ةتل ل عللق الميتة مرلسر لمن لو ح لت ماناة لعس يو د مدن يسدد بد   فإذا ل دت

 مق   نز ألل ن للذا هنن إذا ل دت ةتل ل لنلتي ألتىن إلي ن فدي  دواا السدنال 

اعللل  نز حلق اللحية لإذا لنن للعبون اذ   نز للحلس  حلق اللحيدة لد  ل دنز أ دذ 

 اعل رل الي ن .

لمرض هق يارا الي ن ىف  أحكنر السنال : في حنلة حلسية اللحية بساب ا 4س

 السنبق ؟

 بسم  تلنلا :

 ىلم يارا الي ن ىف  التف يق السنبق .

 : هق ياب الا الحلس  سنال العبون ان لوى  ملذل ار في حلق ن أر عس ؟ 5س

 بسم  تلنلا :

إذا لنن انده لثو  بو ا  ل ين  لاى  عس يقدر الدا فلدق المل دية انلمدنر انمددار 

ا الوثو  لإعس فليسأل  علن اعلصق حرمة حلق اللحية إعس إذا ل د المسو  فيكفي هذ

 فإذا لم يحرز المسو  فنر م إلا اعلصق لهو المنم .

: بلص الحلسيين يتذ اون في حلق اللحية بقول م : ))إىدي ان لدم احلق دن لد   6س

فسوف يذهب إلا غيرا فيحلق ن ل  ، فلمنذا عس اامق اللمق لا دذ اعدل رل 

 سوف يحلق ن عس محنلة(( فمن هو الر  المننسب الي م ؟على  

 بسم  تلنلا :
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هذا من تسويلست الشيطنن للو  اقنن هذه الفكرل عل عىن لتاء الخمو  بناتان  اى  

إذا لم يشترهن هذا فسيشتري ن ذاك لهكذا تان  لق المحرمنت فللا اعإىسدنن ان 

عسر، ينل تلدنلا )يدن أي دن الدذين يلمق بتكليف  للي  الي  أ اء اعآ رين لتكليف م أل

  منوا عس يضتلم من ضق إذا اهتديتم(.

: بلةدد م يقددور بحلسيددة اللحيددة بنلمكددنئن الك ربنئيددة أل اليدليددة )بحيددب عددس  7س

يستلمق موس( بحيب اى  عس ترى من بليد بق إعس من يريب ، ليكون الشلر 

ادة ليسدما في ن ي ير  دار للأى  يد ظ ر بلد الحلسية بدنلموس بفتدرل يري

 ارفنر )ىمرل صفر(.

 ف ق هذه الحلسية للحية  نئعل لتانر ؟ لمن حكم اعل رل المأ وذل الي ن ؟

 بسم  تلنلا :

يد ذلرىن في  واا السنال اعدللل ان الحدنلم بو دو  اللحيدة لاددم ن هدو اللدرف 

فياب أن ي د  ارفنر الي  ان ل  لحية بحيب اندمن يوصف فلسن يقنل ان  اى  ذل 

 لحية.

الةنهر من السنال ان المقدا  المذلو  عس يفي ب ذا الحد فيحرر فلل  ليحرر ا ذ ل

 اعل رل الي  .

: إذا لنىت اللحية انددمن تة در تريدر السدخرية مدن ىنحيدة لدون الشدلر في دن  8س

مالرر ليليق أل لغير ذلك من اعلسانا ، ف ق ياوز حلسيت ن في هذه الحنلة 

 موس ؟؟ أر ياب تلديل ن بدلن حلسية بنل

 بسم  تلنلا :

إذا لصلت السخرية حد الحرج لالمشقة التي عس تتحمق فياوز ا تكنا المحةو  ، 

أمن مار  ان الننس تقدول لد  ان لحيتدك مالردرل فلدس يادوز حلق دن لالمدنمن يدوا 
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بإيمنى  لمتمسك بحق  )يق أبنر ل ينت  لنتم تست عؤلن( ف نحب الحق أللا بأن 

ن لا ان  ريق الحق لا تكاوا مل ية اللعيدع الاادن  يست عىء من أللئك الذين ح

لإعس فيناغي ترك ال لسل مرلسر على م يسخرلن من الم لي أل ترك الحانا عدلى م 

يسخرلن من المحااة فمرق هذه السخرية ليست مادر ار لنفيدنر فدنن أهدق الان دق 

ون لأللينء الشيطنن  ائمنر يسخرلن من أهق الحق حسدار ل م لعلى م عدس يسدتطيل

ان يرتقوا المرتاة أهق الحق أل يق عس يملكون اعإ ا ل لاللعيمة الا ذلك فيريدلن 

ان ينعل أهق الحق إلا مدرتات م ليكوىدوا مدرل م لليتخل دوا مدن اقددل )الدلىيدة( 

لالحقن ل التي يشدلرلن ب دن أمدنر المدنمنين فلدس يغلادولم الدا  يدنكم ل ادوهم 

  لا إلا أحةنن اعإيمنن .يموتوا بغيةكم أل يروبوا إلا  فدهم ليلو

 : من هو تلريف اللحية التي يحرر حلق ن لتانر ؟ 9س

 بسم  تلنلا :

اللحية لغة ت د  الا الشلر الننبت الا الذين  لن اللن ضين لب  التعر الفق نء 

بأى  المقددا  الدذا يحدرر حلقد  ليدد احتدني بلةد م بدنن الدعر بإبقدنء الشدلر فدي 

 اللن ضين أا  نىاي الو   .

 : يننيش الالص ليسأل ان الدليق الا حرمة حلق اللحية ؟ 11س

  بسم  تلنلا :

ياب يطم  ابر مرق هذه اعلسئلة علن الفقي  لأا ا ت نردي   در فدي مانلد  عدس 

يسأل ان تفنصيق امل  لاىمن تن ذ النتياة من  مسدلمة لدنلمريص الدذا يرا دم 

منذا لم تكتب لي لذا  لاء للطايب فنى  عس يسأل  لمنذا لتات لي الدلاء الفلسىي لل

على  مختص في مانل  فلمنذا ىننيش الفقي  لىلترض الي  لىطنلا  بنلدليق  غم 

ان الم الفقي  ألسم الللور لأامق ن ليحتنج إلا امدر  ويدق للتةدلم فيد  لمدم 
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ذلك أيول للسنئق اى  يكفي  ليلسر الا ذلك  ريدنن سديرل المتشدتاة لالمتددينين 

ق مت لين حتا زمنن المل ور الي  السلسر لهدذا  ليدق الا ذلك  يلسر بلد  ي

ملتمد الي  فق ينر، بق ان المتدينين حتا في الشتائم السمنلية اعل رى لدنلي و  

لالمسدديحيين يطلقددون اللحددا ممددن يدددل الددا ان هددذا تشددتيم ال ددي مسددتمر 

 لللتف يق محق   ر .
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 اعلمر بنلملرلف لالحلسية

يم الشددتاية للكددن بلددص العبددنئن يكوىددون فسددن  : إىددي حلددس  ملتددعر بنلتلددنل 1س

لملرلفين بفسق م لممن عس يلتدعمون بنلتلنليم الشتاية ، ف ق يادوز لدي 

حلسيت م؟ أل ياب  فص حلسيت م مدن بدنا اعدلمر بدنلملرلف لالن دي ادن 

 المنكر ؟

 بسم  تلنلا :

اعلمر بنلملرلف لالن ي ان المنكر فريةة إل ية الا لق مسلم لمسلمة بحسب 

لمراتب التي ذلرهن الفق نء )يده( يتسنلى ب ن  ميم المسلمين للق لاحد ين ي ن ا

بحسب استطنات  لب ن يوار الماتمم لحفظ لينى  لصينىت  من اعسىحراف لالتر ا 

ليد حب القر ن الكريم الا اعسلتعار ب ن لهد  من تةييل ن بمن يحتدنج بينىد  إلدا 

لخنصدة ب دن غيدر اعلحكدنر اعسبتلسئيدة للسر  ويق للكدق لدتيحة أحكنم دن الشدتاية ا

اللنمددة للاميددم لددذا ياددب الددا لددق مكلددف ان يددتللم اعلحكددنر الشددتاية مددن للددس 

ال ددنفين لموضددوع )الحلسيددة( مددن تلددك الموضددوانت التددي ل ددن فق  ددن الخددنص 

اليد  ان يدن ا لظيفتد  مدم العبدنئن  -لدأا مكلدف -لبنلنساة للسنال فنن الحلس 

عسر التو يد  لاعإ فدن  بنلحكمدة لالمواةدة الحسدنة لغيرهم بنلشكق المننسب فأل

 لإذا لم تنفم فأا أسلوا مننسب   ر لنلمقن لة لغيره .

 : من هو يولكم تانه بلص الحلسيين الذين يشتبون الخمر في محلست م ؟ 2س

 بسم  تلنلا :

اى  بذلك يةيفون إثمنر إلا إثم م على  مكنن انر لعلى  محق اعس تعا  الذا يتفةق 

ب  الي  بنلرز  لالنلم الدوفيرل فكيدف يقنبدق ىلمد  بدنلكفر لالاحدو  لالتمدر   هللا

لالل ينن لليارا اعلمر الا ىفس  فإذا لنن يغد  النلم لاللطنء الا فدخص 
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لذاك يان ل  بنلتمر  لاعإىكن  لاعسستكان  ف ق يرةل ب ذه المقنبلة غير المن فة ؟! 

خير ليد لاد هللا تلنلا )لئن فكرتم ثم اى  يطمم في المعيد من الرز  لالنلم لال

علزيدىكم( لهللا عس يخلف لاده فلمنذا يقطم هذا اللطنء اعإل ي بنلل ينن لالتمر  

. 

: هق ياوز علا فدخص الدذهنا إلدا حلدس  مدم الدم الشدخص بدنن الحلدس   3س

فنسق لغير ملتعر بنلتلدنليم الشدتاية أل اىد  يلمدق بلدص المنكدرات فدي 

ل من تلفعيون لغيرهن في المحرمنت الملرلفة ؟ محل  مرق تشغيق اعل  ع 

 أل ياب ادر الذهنا إلا هكذا حلس  من   ة الر ع ل  ؟

 بسم  تلنلا :

عددس ياددوز ا تيددن  المحلددست التددي ترتكددب في ددن الملنرددي لتاددب مقن لت ددن بشدددل 

لممن سددة لظيفددة اعددلمر بددنلملرلف لالن ددي اددن المنكددر مددم أصددحنب ن بنلشددكق 

 ص أفكنل ن أالسه .المننسب الذا بينن بل

: هق ياوز حد الننس ان الذهنا إلا الحلسيين الفسقة الذين مر ذلرهم في  4س

 السنال السنبق ؟

 بسم  تلنلا :

 ياب بينن لظيفة الماتمم تانه أهق الملنري لفق من ارضننه  ىفنر .

: بلص محلست الحلسية التي ترتكب في دن المحرمدنت المدذلو ل تكدون تنبلدة  5س

فمن حكم بقنء هكذا محلست لالحنل هذه ؟ لمن حكم اعل رل التي  للمسن د ،

 يدفل ن الحلس  عإمنر أل متولي المساد الملين ؟
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 بسم  تلنلا :

عدس ياددوز عددلا أحددد إياددن  المحلدست علصددحنا الملنرددي لالمنكددرات ليتألددد المنددم 

بنلنساة للمحلست المستخر ة من المسدن د على دن تمردق لادنء المسداد فلسبدد ان 

نفظ الا هياة المسداد ليدسديت  لصدينىت  مدن لدق مخنلفدة لدتاية لإذا لدم تح

 يلتعر المتولي ب ذا الحكم الشتاي فنن توليت  بن لة لين ب متولي   ر بدعسر ان .

 : إذا لنن محق الحلسية ترتكب في  المحرمنت المذلو ل ف نن أسئلة : 6س

 هق ياوز فتح لإىشنء هكذا محق ؟ -1

 لملك أل المحق إيان ه إلا هكذا حلسيين ابتداءار ؟هق ياوز ل نحب ا -2

 لو لنن من ر ل كذا حلس  ف ق ياب إ را   من  ؟ -3

 من حكم اعإيان  المأ وذ من هكذا حلس  يرتكب المحرمنت المذلو ل ؟ -4

هق ياوز علا فخص ت ليح أ لات هكذا محلست أل بيم اعل لات الي   -5

ع ل  لعلمرنلد  مدن بدنا اعدلمر أل ياب يطم التلنمق مل  من   ة الر  

 بنلملرلف لالن ي ان المنكر ؟

 بسم  تلنلا :

ظ ر ممن تقدر حرمة إيان  المحق لمن يرتكب فيد  الملنردي فلسبدد مدن افدتراي 

ترل  للمحرمنت لإعس فياب إ را   من  للو أ ر ل  ابتداءار  نهلسر بن تكنب  للملنري 

يرتدع فياطق اللقدد ملد  لاعإيادن  فللا المنلك   ا  ان ن بمار  الم  لإذا لم 

المأ وذ ان المدل السنبقة عس بأس بأ ذه ، لأا فكق من أفكنل الللسية مل  عسبد 

ان ت ب في من تقتةي  لظيفة اعلمر بنلملرلف لالن ي ان المنكر فقد يننسا  

التلنمق مل  أل مقن لت  لتحديد ذلك بيد المكلف من  لن ان يخدع ىفس  )بدق 

 فس  ب يرل للو ألقا ملنذيره( .اعإىسنن الا ى
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: بلص محلست الحلسية  نصة عإ ا ل ىن ا لرل القدر ليكون محطدة عسلتقدنء  7س

الام و  بنللسااين ليكون  يل  مخ ص للسااين ، فمن حكم هكذا محق ؟ 

 لهق ياوز الذهنا للحلسية انده ؟

 

 بسم  تلنلا :

( للتددنا الرينضددة   ا ددم لتددنا ) ىةددرل فكريددة لفق يددة فددي اعلللددنا الرينضددية

 الملنرتل لالفكر الملن ا للإسلسر( .

: بلص الحلسيين عس يأمرلن بنلملرلف لعس ين ون ان المنكر مم العبنئن بحاة  8س

يددول م ان فللددت هكددذا مل ددم فددنى م سددوف عددس يكوىددون مددن  لا  المحددق 

 لسوف يذهاون إلا محق   ر، فمن يولكم ل نعسء؟

 بسم  تلنلا :

الشتيف ] إن اعلمر بنلملرلف لالن ي ان المنكر عدس يقربدنن  يايب هنعسء الحديب

أ لسر لعس يقطلنن  زينر   لهذا لاد من اصد  القنئلين ف ق تراه يخلف لاده ؟! إن 

اعإىسنن الي  أن ين ا لظيفت  لتكليف  الشتاي للي  الي  ان يقيم النتنئ  فإى ن 

ان ك لتلدنلا مدن يقولد  بيد مساب اعلسانا لمدبر اعلمو  لمن سوء الةن بنر ت

 هنعسء.

: بلص الر نل يتشا ون بنلنسنء لل م مسمينت ملرلفة هق ياوز حلسيت م  9س

 أل ياب  فة ن ؟
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 بسم  تلنلا :

يحرر تشا  لق من الانسين بنعآ ر لاىي ا ثي ل نعسء الذين  لت حيدنت م مدن أا 

يتخنردوا  هدف يحققون ب  ذلات م ليراتون ب  فخ يت م فلم ياق أمدنم م إعدس أن

ليتخلوا ان   دولت م لمدن سدملنن ب دذا فدي لدتيلة الحيواىدنت حتدا  أيندنه فدي 

اعإىسنن ذا اللقق الرفيد ؟! أف ل ذه الدرؤلس الفن غدة ، لإذا لدنن اعدلمر لدذلك 

 فكيف يحوز للحلس  ان يسنادهم الا هذا التدىي لاعسىحطني ؟

ياوز حلسيت ن مرق : بلص النسنء يتشا ن بنلر نل لل ن أسمنء ملرلفة هق  11س

 الر ق أل ياب  فص حلسيت ن من ياق النسنء لالر نل ؟

 بسم  تلنلا :

أمن حلسيت ن من ياق الر نل ف ذا لاضح المنم لأمن من ياق النسنء فنن ل د مار  

اقلسىي لقص الشلر لتخفيف  فنلم لان لنن عل دق التشدا  بنلر دنل محةدنر فقدد 

 منل  الفق نء.

 

 

 مستحانت لأاراف

 من هي اعل اية المستحاة اند حلسية الرأس ؟ : 1س

 بسم  تلنلا : 

 ا ددم الكتددب المتخ  ددة فددي السددنن لالمسددتحانت لكتددنا )مفددنتيح الانددنن( ل 

)مكن ر اعل لس ( فقد  لق الشتع المقدس لكدق فلدق أ ايدة لأذلدن  لمسدتحانت 

 ليخرج اعإىسنن من غفلت  ليكون الا صلة  ائمة بنر تلنلا ليوظف لق حينت 

 ر تلنلا لذلك هو الفوز اللةيم .
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: يو د في لتنا ضدينء ال دنلحين  ددلل ينسدا  المنلدف إلدا موعسىدن أميدر  2س

المنمنين الي  السلسر ية در فيد  أيدنر  يددل لأ درى ىحسدة للحلسيدة فمدن 

 يولكم ان ن ؟

 بسم  تلنلا :

التسدنمح اىن فخ ينر عس التعر بذلك لعس ااول الي  للكن الفق نء ينادل يسموى ن )

بأ لة السنن لالمستحانت( بملنا ادر التدييق لالترات الكنمق من أ لة السنن 

لالمستحانت من  امت ليست أحكنمنر إلعامية لللمكلف الخين  فدي فلل دن لترل دن 

فيستطيم المكلف ان يأتي ب ن   نء المطلوبية أا عسحتمدنل صدحة صددل هن ادن 

ومة برلاينت ملتارل مةموى ن اى  المل ومين الي م السلسر لهذه القنادل مدا

من بلغ  ثواا الا امق ففلل    نء تح يق هذا الرواا أاطنه هللا تلنلا ذلك 

لان لم يكن الحديب صن   فللسر ان المل ور فنلنتياة اىد  عدس مدنىم مدن اعدسلتعار 

بتلك اعآ اا   نء المطلوبية إعس ان يتساب ذلك ا تار لحر نر لةت ار لمشقة فلد  

 لليت د  اند المخنلفة  فلنر للكراهية المحتملة . مخنلفت ن

: ذلر صنحب لتنا مفنتيح الاننن بأن لقص الشن ا لتقليم اعلظنفر في يور  3س

الاملة فةق لاير يعيد في الدرز  ليمحدو الدذىوا إلدا الاملدة القن مدة 

 ليو ب اعلمن من الانون لالاذار لالارص :

 أ( من هو  أيكم في صحة هذا ؟

 سية الشلر في يور الاملة فةق؟ا( هق لحل

 ج( ذلرلا اى  يستحب  فن اعلظنفدر ف ق يستحب  فن الشلر ؟

 بسم  تلنلا :
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أ( اتةح ممن تقدر اىد اج ذلك في ينادل التسنمح بأ لة السنن لالمستحانت الا 

 ان الشيخ القمي من المحققين ل اٍل ثات.

شلر لتقليم اعلظدنفر ا( افت ر استحانا إ راء هذه السنن يور الاملة لقص ال

 لالغسق للا  الرينا النةيفة على  يور ايد اةيم لمان ك .

 ج( عس منىم من ذلك لإذا ل دت ذلك في لتنا ملتار لمفنتيح الاننن فنامق ب  .

: يرلا بلة م ان  سول هللا )ص( بأن حمق المشط سنة ف ق هذا صحيح  4س

 ؟

 بسم  تلنلا :

اعلمو  التي عس تفن ي  في سفر لعس فدي  هكذا ل   في سيرت  )ص( ان لمشط من

حضت للنن يمشط فلره بد  ليرتدب  متد  لهدي مقددر فدلر الدرأس لإذا افتقدد 

المر ل فنى  يفلق ذلك الا المنء للنن يتامق بذلك علصحنب  لأهل  ليلطي   سنر 

امليددنر علصددحنب  فددي اهتمنمدد  بنلنةنفددة لاعساتنددنء بددنلمة ر الخددن  ي لنهتمنمدد  

لإزالة اعل  ان الملنوية ان  حتا يتطدنبق  مدنل الةدنهر ل مدنل  بط ن ل الان ن

 الان ن الذا هو التقوى )للانس التقوى ذلك  ير(.

: يرلا بلة م ان  سول هللا )ص( لنىت لدي  مر ل ينةر في ن اندمن تدوفي  5س

 بقت تحمق صو ل الرسول ، فمن مدى صحة هذا القول ؟

 بسم  تلنلا :

لنىت ل  مر ل ينةر في ن لي فف فلره اندمن يخرج  لم اسمم ب ذا من ياق ىلم

للننس لأمر أمت  بذلك لحب الا اعساتننء بنلمة ر الخن  ي ليد  لا اى  إذا لم 

 ياد مر ل فنى  لنن ينةر إلا صو ت  في المنء .
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: من مدى صحة يول بلص الحلسيين بأن المشط المكسو  عس يمشط ب  على   6س

 يو ث ال م ؟

 بسم  تلنلا :

لم اسمم ب ذا أيةنر لالا أية حنل فإذا لنن ل ته بحيب ينذا مستلمل  فليترل  ل

 أمن إذا لنن صنلحنر لللمق فلس  ااي لترل  فنى  تاذير .

: تقول بلص اعلاراف بنن فلر ال غير الذا يقص عللل مرل يوضم في ىن   7س

القدل  التي تطاخ في انفو اء الحسين الي  السدلسر لكدي يطدول فدلره 

 ارلة من ن، فمن مدى صحة اللرف ؟بنل

 بسم  تلنلا:

عس اصق ل ذا الكلسر لالذا االم  ان فلر الوليدد يامدم ليلددل لزىد  مدن الفةدة 

 ليت د  ب  الا فقراء المنمنين .

: تن ا بلص اعلاراف من سحق الشلر المتسنيط من الحلسية بنلر ق لادر  8س

 ء ؟المشي الي  )على  يو ث ال داع( فمن يولكم ل نعس

 بسم  تلنلا :

إذا لنن فلر مسلم فلس فك اى  يد التسب حرمة من اىتسنب  ل نحا  فيكون من 

الرا ح أ لسيينر ادر إهنىت  بسحق    وصن إذا لنن صنحا  منمننر ملتعمدنر فيكدون 

هذا الشلر يد  افق  في لرير من ال لوات لزين ات المل ومين الي م السدلسر 

وء لاعسغسنل لأيول هنن مواةدة مدن حيدنتي الخنصدة لتلاد إلا هللا لريرار بنلوض

فلندمن احلق فلرا فنىي أ يدق النةدر بنلمتسدنيط مند  لايلاد  بيددا لأ ن اد  

بقلاي ل لحي ترى منذا سيش د الي يور يقور اعلفد ن  لالندنس لدرا اللدنلمين 

فقد  افقني مدل لا لم الا أامنلي لهو فنهد صد  عس تر  ف ن ت  اسأل هللا 
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عس يش د الا إعس بخير لأمن من لنن مني من سوء فحسن الةن بنر ان  تلنلا ان

 يغفره لي لين ي  ميم الش و  الي بفةل  للرم  لإحسنى .

: بلص المحلست تأ ذ من العبون )اللري ( أ رل مةنافة ت ق إلدا ثلدسث  9س

 أضلنف الحلسية اللن ية ف ق ياب الا العبون  فم هكذا أ رل؟

 بسم  تلنلا :

تفقن الا أ ر مسما فيادب الوفدنء بد  لإذا لدم يتفقدن الدا أ در ملدين فدإن إذا ا

الحلس  يستحق أ رل المرق بحسب من يقر ه أهق اعس ت نص في الم نة لعس ياوز 

ل  ا ذ العين ل إعس برضن العبون لأمن ا ذ العين ل من )اللري ( فل  الرر من ل   أمن 

يدل التدي يسدتلد ل دن أل إى دن هديدة على  ياذل   ددار زائددار بلحدنل المننسداة السدل

بمننساة زلاج هذا اللري  لالا الو   اعللل فنن أ رل المرق ستع ا  بناتان  هذا 

 الا د العائد لأمن الا الرنىي فلسبد من  ضن الدافم .

 

 

 انمة

 : هق ياوز حلسية الشن ا بنلموس ؟ 1س

 بسم  تلنلا :

 عس أ د منىلنر من ذلك. 

لر ؟ لهق يلد من تغيير الخلقة؟ سواء لنن صاغ  بلون : هق ياوز صاغ الش 2س

 اسو  عإزالة  ثن  الشيب أل بلون   ر لنعلصفر أل الاني مان ال للمو يق ؟

 بسم  تلنلا :
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المددأثو  هددو صدداغ الشددلر بنلوسددمة لالحنددنء بناتاددن ه فددكلسر مددن أفددكنل التامددق 

فتددرات لالتددعين المسددتحب لددتانر ل بمددن بددر  صدداغ الشددلر بنلسددوا  فددي بلددص 

الموا  ة مم الكفن  للإيحنء لللاداء بشدانا لفتدول ليدول المسدلمين للدي  فدي 

ذلك تغيير لخلق هللا تلنلا حتا يقنل بنلن ي ان  بمو ب يول  تلنلا )لليغيرن 

 لق هللا( لممن تقدر ظ ر ل و  اعلغراض اللقلسىية في هذه اعلامنل للي  مار  

 اتانع المو يق الذا عس ملنا ل  .

بين الحين لاعآ ر تة ر فدي الشدن ع مو يلدست لموضدنت لق دنت الشدلر :  3س

 مننفية للآ اا اعإسلسمية اللنمة ، ف نن ادل أسئلة :

 من الذا ينشأ هذه الموضنت ؟ -1

 من حكم الحلس  الذا يسناد في ىشت هذه الق نت ؟ -2

 من حكم اعلموال المأ وذل بنزاء هذه الق نت؟ -3

 ذه الق نت بنلنساة للشنا المسلم؟من حكم الحلسية بمرق ه -4

 من هي ى يحتكم للماتمم تانه هذه الةنهرل؟ -5

 بسم  تلنلا :

 ائمنر تكون مستو  ل من الغرا لهي ىنفدئة  -لمن يسموى ن -ان هذه الموضنت

من فراغ م ل لو حينت م من اعلهدداف الحقيقيدة عدلن غنيدة همم دم هدذه الحيدنل 

فن ترات ىفوس م التنبلة للش وات لاقول م  الدىين لالتمتم ب ن بأيصل من يمكن

الشيطنىية  ل ة  ديدل يتو  ون إلي دن بنلطنادة لاللادن ل لنلرينضدة ل ل  اعلزيدنء 

لموضنت الشلر لغيرهن لهم حينمن ي د لى ن إلينن يريدلن بذلك تكري  تاليتنن 

ن ل ددم ألعددسر لإل نئنددن اددن أهدددافنن الحقيقيددة ثنىيددنر لإفراغنددن اددن مةددنمين فخ دديتن

اعلصلية فناقا اايد ل م ل يراتنن ى انر بأيدي م يشالون ب ن ف وات م فياب الا 
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ماتملنن ان يكون لااينر لعس يتسنهق في أمر مدن اعدلمو  م مدن لدنن بسديطنر فدنن 

الخطددر يتوسددم مددم إهمنلدد  لادددر الت دددا لدد  لي ددلب الس دد  بلدئددذ ليتحمددق 

  باينن هذه اعلفكن  للعبون مسنللية الت دا هذا لق أفرا  الماتمم لمن م الحلس

 الغنفق لادر مسنادت  الا  طأه لإذا حرر فلق حرر ا ذ اعل رل الي  .

تسددما فددي اددرف م )يددن ر اعددلللا : هنددنك ملنملتددنن بددين الحلسيددة ملرلفددة  4س

لرمي( لذلك بأن يلعر الحلس  بتوفير لرمي لشخص   ر فدي محلد  مقنبدق 

 أ رل محد ل ف رينر.

م فخص   ر يلمق في محل  الا أحد الكرامي مقنبق بأن يتفق م لالرنىية

 ح ة من مح ول  اليومي لنلرلب أل الن ف .

 ف نن أسئلة :

 هق هذه الملنملة بين م  نئعل لتانر ؟ -1

هق لللم منلك المحق اعلصلي مد لية في صحت ن من ىنحيدة افدتغنل  -2

 فخص   ر في محل  بنعإضنفة إلا الحلس  اعلصلي الذا اتفق مل  ؟

 

 

 بسم  تلنلا :

يمكن للحلس  ان يستأ ر حلسينر   ر ليلمق مل  في محل  ليوفر ل  الكرمدي للدق 

 أ لات لمستلعمنت اللمق بشت ين :

اعللل : ان يتفق مل  الا مالغ مقطوع ف رين للي  ح ة ملينة من لا  ه على  

 رل لي  لتيكن مل  في امل  بق هو من ر ل  فيأ ذ بدل اعإيان  للو اتفقن الا أ
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محد ل من الوا   ف و اتفن  غير ملعر للحلس  اعل ير لل  أن يتمسدك بدنلوا   للد  

 مقنبق إاطنء أ رل المرق للمن ر .

الرنىي : ان يكون ذلك برضدن المنلدك اعلصدلي للمحدق ان لدم يكدن الحلدس  المدن ر 

 منلكن إذ لي  للل ير ان ين ر غيره إعس برضن المنلك.

 س يتم تحديد مالغ اعل رل للحلسية مساقنر ، ف نن أسئلة:: المتلن ف غنلانر اى  ع 5س

 هق ياب  فم من يطلا  الحلس    وصنر إذا لنن ألرر من المتلن ف ؟ -1

بلص العبنئن يدفلون أ رل يليلة ف ق ياب الا الحلس  إ ان هم بلدر  -2

  ضنه أر يلتار سكوت  ياول ب ن ؟

در تحديد المالغ مساقنر من هو اعسستحقن  الفللي للحلسية في صو ل ا -3

 ؟

 بسم  تلنلا :

إذا لم يحد  المتلنيدان )الحلس  لالعبون( أ رار فيستحق الحلس  أ رل مرق امل   -1

بحسب المتلن ف اند أهق اعس ت نص لإذا ا تلفوا ا ذلا الملددل لعدس يادب 

الا العبون ان يدفم لق من يقول  الحلس  للو هد ه )بنىي من أبرىء لك الذمة( 

 لي  ل  حق الرر من اعل رل المتلن فة . على 

يستحق الحلس  أ رل المرق من اموا لم يلينوا أ رار محدد ار فدإذا أاطدنه العبدون  -2

ايق من ذلك  نز ل  مطنلات  بنعل ر لنملسر لإن  ةي بنعل ر الننيص لابدرأ ذمدة 

العبددون مددن الفددر  فددذاك إليدد  لعددس ياددوز للعبددون ان يلطددي ايددق مددن اعددل رل 

 فة إعس إذا أحرز  ضن الحلس  بنعليق لعس يكفي مار  سكوت  فللل  حينء أل المتلن

 أا ليء   ر .

 تقدر  واب  في الفقرل اعلللا . -3
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 : بلص اعلفخنص يلمق اعلفكنل اعآتية ف ق هي  نئعل لتانر ؟ 6س

يحلق منطقة العلف ، ليحلق اللن ضين، لياقي منطقة الدذين لتسدما  -1

 )سكسولة(

 ة العلف ، ليحلق اللن ضين، لياقي منطقة الذين.يطيق منطق -2

يطيق منطقة العلف ، ليخفف اللن ضين ، لياقي ليطيق منطقة الذين  -3

 ؟

 بسم  تلنلا : 

 م من تلد ت صو  الحلسية فنلم م مراانل أمو  : 

 المنم من حلق اللحية لالقد  المتيقن من ن منطقة الذين . -1

 المستو  ل من م التي ترلع التالية ل م . ادر التشا  بنلكفن  لالموضنت -2

ادر الة و  ب و ل تو ب  هشة الننس لاعإفن ل إلي  الدا اىد  لديء  دن ج  -3

ان المتلن ف ممن يسما فق ين )لانس الش رل( الدذا لد  ملندا ادنر ينطادق 

 الا  ميم تفنصيق الحينل .

س يناغدي ادر فلق مدن يو دب السدخرية لاعسسدت عاء فنىد  ل   فدي الحدديب ) عد -4

للمنمن ان يذل ىفس ( فشخ ية المنمن ليست ملكن ل  لحده بدق هدي  دعء 

من الماتمم لأا ااتداء الي ن من يال  أل من ياق اعآ رين ف دو ااتدداء الدا 

ليددنن المسددلمين لكددق ) المسددلمون لنلاسددد الواحددد إذا افددتكا مندد  اةددو 

ماتمدم  تدااا ل  سنئر الاسد بنلسد ر لالحمدا( ليدد فدا   سدول هللا )ص(

المسلمين لرالاي السفينة لي  علا أحد من م ان يقول مكنىي افلق في  مدن 

أفنء فنن أا  لق يح ق في أا ىقطة من ن يدن ا إلدا غري دن لل دن ، للدذلك 
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الماتمم المسلم فإن اىحراف أا فر  في  يلني متينن هذا الداء إلا لق  سم 

 الماتمم المسلم ممن ين ا إلا اى ين ه لاضمحلسل .

: بلص المحلست في ن   نز يسما )المسنج( يةم الشخص ل    في فتحت   7س

التي هي بكار الو   ليلمق هذا الا نز الا تلريص الو   لفترل مليندة 

من العمن لاخدن  المدنء الددافاء أل الحدن  لالدذا يدن ا إلدا ازالدة الددهون 

ل اقنت الالد الميتة ثم بلد ذلدك يخدرج ل  د  مند  ليةدم مخلدوي مدن 

هون الا ل    غرض ن التنةيف لالتايديص. فمدن حكدم هدذا اللمدق ؟ الد

 لمن حكم من يريد ان ينةف ل    ب  ؟ من حكم اعل رل المن وذل ؟

 بسم  تلنلا : 

عس أ د فيمدن ادرض فدي السدنال مدن مشدكلة لدتاية بدق مدن المستحسدن إ دراء 

 دذا النةنفة بأا فكق ممكن ىلم ياقا ليء لاحد لهو ان المدرأل إذا تلرضدت ل

الا نز للضلت الدهون )للتاييص( الا ل   ن فإن ذلك مدن العيندة التدي يحدرر 

 إظ ن هن للل ناي .

: بلص المحن ر يحلق فلر بلة م مدم ا تلدسف الادن  لدأن يحلدق الر دق  8س

فلر أم  أل أ ت  أل ام  أل أر العل ة لغيرهن ف ق يادوز هدذا اللمدق بكلدس 

 يسمي  ؟

 بسم  تلنلا :

يكون بديلسر لتاينر ان ذهدنا المدرأل إلدا صدنلوىنت في دن   دنل  عس بأس ب  بق يد

 أ نىب .

: في ىف  فرضية السنال السنبق هق ياوز ا ذ )الخيط( للر ق من ياق أحد  9س

 محن م  ؟
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 بسم  تلنلا : 

 عس بأس ب  أيةنر .

 : من هو ىوع لفكق الحلسية الملتارل اند الشن ع المقدس؟ 11س

 بسم  تلنلا :

اا السنال السن س الةوابط اللنمة للحلسية فإذا  اانهن الشخص تقدمت في  و

 فلندئذ ل  حرية ا تين  الشكق الذا يريد .

 


