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 ييي

ل،وا صدددددددالملوا أددددددداليل ددددددد ل   لا   ددددددد نل،احلمدددددددالعلمليلا  ددددددد  ن

ل. يان لحممالو  لآلهلوصحبهل مج ن

ل: م لب ا

للملسو هيلع هللا ىلصفقال ن ملاعلت  ىلل  لا برشيةلبأنلب ثلفيه لحمماًال ً ه ديً لومبرشدا

ًدً لم د اًلل،ونديي اًل مب غدً ل  ل درلمل د  اهلا ادد لل،ودا يدً لىلىللاعلبذنندهلوجا

تدددددد  لال ددددددللوا ق ا ددددددالا ق يمددددددةلا ادددددد ليأدددددد ونل  يهدددددد ل ل يدددددد  مل

و ق مهدددددد ل دددددد ل ا لل،ووّ ددددددالأل مددددددةلالمددددددة(ل قيدددددداملوو قددددددً لو مددددددالًل)

ل،ياًملجتامدددلل  يدددهوً دددالنددد لنق مدددً لقددد ل،مأددداقيملزلي يددد ل  هددد لىلزله  ددد 

ل،وً الن لقيد دملما  دةل ل د لم صدياهل،وم هجً ل  ياًملتأ ل لمل  به

ل.وهن ه ل نلا اف قلوا ارشنيلواخل وجل نلا ا  ة

  چ  ڃ  ڃ   ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ ژل:قددددددددددددد  لت ددددددددددددد ىل

  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ   ڇ  ڇ  ڇ         چ  چ  چ

لژ     گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ      ژ  ڈ  ڈ

ل.[301:لآ ل م ان]ل

   ۓے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ہ ژل:وقدددددددددد  لت دددددددددد ىل

ل.[301:لآ ل م ان]للژ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ

و لل،ف  أددد  دملاحلقدددةل ومدددةل لو ددداملا   مدددةلودددململايدددةلىلم مهددد لو  ألمهددد 

فقدددالل،وهاايدددةلوىلمل ددد دل، قدددةلو ددد مل،ن ال ل دددفي ة دددايثلا  فددد لا ددديينلألددد 

 ،مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها)ل: ندهلقد  لملسو هيلع هللا ىلصوملدل دنلا  بد ل
فأصاب بعضهم أعالها وبعضههم   ،كمثل قوم استهموا على سفينة

وا علهى مهن   فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مّرُ ،أسفلها
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 ،ومل نُؤذِ َمنْ فوقنها  ،لو أنا خّرقنا يف نصيبنا خّرقاً: فقالوا ،فوقهم
وإن أخذوا على أيهديهم   ،فإن يرتكوهم وما أرادوا هلكوا مجيعاً

ل.ملواهلا بل مليل(جنوا وجنوا مجيعاً

وقدددددددال دددددددبرل نل صددددددداملالهيادددددددةلا فاددددددد  لبددددددد  اململالوقددددددد  لوا  دددددددا نل

وجل ددددددد لمبّي دددددددةل  مدددددددةلاخلددددددد (ل3991/ـه4)اإل دددددددالميةلا فاددددددد  لملقدددددددمل

ل:وهيالنصه ل،و  مةلقاالا يم لوا أاأمنل،احل ألم

 -79/هـ4 -
و د لآلدهلوصدحبهلومدنلل،وا صالملوا أداليل د لمل د  لاعل،احلمالع

ل:وب ال،وازه

ل71فقدددال ددد يل ددد لهيادددةلا فاددد  ل لاًاام هددد لا   قدددالصدددب  لا أدددبمل

فددددددرل3431مددددددنلنيلا ق ددددددامل قددددددايلي،لاز ددددددافا  لا 1/4/3991ـهلا  ا

لل:ونصهل،لللللللللل/من

 :األمور التاليةاحلكم الشّرعي يف  هو ما
وىلثدد ململا فا ددةلبدد  افج لوا     ددةل(لالمدد لولّل)اخلدد وجل دد لاحلدد ألمل(ل3

ل.وت ف لا   سلواز اي زالونح ه 

ل.قاالا يم لا   هالوا أاأمن(ل7

ئددال(ل3)وهددالزدد  لنرشددلم ددالهدديهلالمدد مللا نفددةلا دديأل ل لملقددمل(ل1  لاجل ا

ل؟  نلا   ملواله ية  لفا و لب ضلمنلياّللو  ئالاإل اليلا اامداًلو

ألددد نلحمددد ملًال ول ددد هلىلثددد ململلوهدددالزددد  ل دددنلي مدددال لا صدددح فةل ددد ا ًل(ل4

 دد لفادد و ل ندد سلقددالي دد نلنددمللمددةلب دد  ًلئهدديهلالمدد مللوىليقدد نلا فا ددةلا   

لل؟   ايل لصيةلونح لن  

 :وقد أجابت اهليئة بالتالي
زلزدددد  لاخلدددد وجل دددد لاحلدددد ألملا أدددد ملوىلنل واددددأل لب ددددضلالمدددد ملل ولل-3

  ۈئ ژل: ق  ددهلت دد ىلل، ولاملت ددبلب ددضلا   دد اال،ًدد ملل دد لب ددضلا  دد س
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قدددددددددددددد  لول،[19:لا  أدددددددددددددد  ]للژ ی  ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ

ستعمل عليكم عبد حبشي كهأن  اامسعوا وأطيعوا وإن )ل:ملسو هيلع هللا ىلصا  بد ل
:لوحلدايثل د  لبددنلم  د لال دج  لقدد  ل،[ملواهلا بلدد ملي]ل(رأسههز يبيبههة

خيههار أئمههتكم الههذين  بههونهم )ل:يقدد  لملسو هيلع هللا ىلص دم ململ د  لاعل
تكم الهذين  وشّرار أئمه  ،ون عليكمون عليهم ويصلُحيبونكم وتصلُو

قلنا يا رسهو   : قالوا ،وتلعنونهم ويلعنونكم ،تبغضونهم ويبغضونكم
أال  ،ما أقاموا فيكم الصهال   ،ال: قا  ؟اهلل أفال ننابذهم عند ذلك

مها يهأتي    من وُلَّي عليز وا ٍ فّرآه يأتي شيئاً من معصية اهلل فلَيكَّْرهْ
و دايثل ييفدةلل،[مأد مملواهل]ل(داً من طاعةي َعنََينْز من معصية اهلل وال

يكون بعدي أئمة ال يهتدون بهداي )ل:قد  لملسو هيلع هللا ىلصبدنلا ديامنل نلمل د  لاعل
وسيقوم فيكم رجا  قلوبهم قلوب الشهياط  يف   ،يتنَون بسُستنُوال َي

رسو  اهلل إن أدركت ذلك؟  قلت كيف أصنع يا: جثمان إنس قا 
ك وأُخَِذ مالُهك فهامسع   ّرُهقا  تسمع وتطيع لألمري وإن ضُّرَِب ظ

ل.[ملواهلومأ م]ل(وأطع

مل،لقد  لا ا د ق  ل:ون  لدمل ًال  فا ةلوتقاياًمل ص حةلالمنلواز داق ا

لبد  ق ملوا فأدرل لا أد ا نز د ا ز حي يلاخل وجل  لاإلمد يلاجلد ئ للندهلزليز ل

وىلندداملزددبلو قددهلو ددايلاخلدد وجلل،وت ايددالاحلقدد قلب ددالان قدد دلىلم مادده

فلا فأاتن،لو م لاز اي زالفذهند ل د ايل د لوقايمل ىلنامله ل ال،  يه

ل.و  لفيه لمنلازفاي ال  ل رلاحل ألمل،فيه لمنلاإلوال لب لمن

 د لفيهد لمدنلل،وزلز  لىلثد ململا فا دةلبد  افج االا اد لتصديبلال  يد  ل-

ل.ا ق ملوىلض   لالمةلواإلوال لب  املا صف

ل  صدددددنلعلت ددددد ىلألدددددىلنلو مددددد لت فددددد لا أددددد منلفحددددد ايل   دددددً لول- ل، ن ا

يا كافّر فقد باء بهز   :إذا قا  الّرجل ألخيز)ل:ملسو هيلع هللا ىلصحلدايثلا  بد ل
،لوألدي  لت فد لا  د ف ينل غد ل  ًدةل[ و ًدهلا بلد مليلومأد م]ل(أحدهما

  ھ ژل: ددد لفيدددهلمدددنلا دددا اائهمل ددد لا أددد منل ق  دددهلت ددد ىلل،فذندددهل ددد اي
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:لالن دددددددددددد ي]ل ژ ۇ     ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ

ل.[301

:لملسو هيلع هللا ىلصقاددددالا ددديم لوا   هددددالوا أددداأمنلفحدددد ايل  دددً ل قدددد  لا  بدددد ل مددد لل-7

أال من ظلم معاهداً أو انتقصز أو كلفز فوق طاقتز أو أخذ منهز  )
ل،[ و ًدهل  د لداود]ل(منز فأنا حجيجز يوم القيامة شيئاً بغري طيب نفس

من قتل نفساً معاَهداً )ل:قد  لملسو هيلع هللا ىلص دنلا  بد للوحلدايثل بدالاعلبدنل مد و
ملواهل]ل(يوجد من مسري  أربع  عاماًلحْ رائحة اجلنة وإن رحيها ّرِمل َي

أال من قتهل نفسهاً   )ل:قد  لملسو هيلع هللا ىلصوحلدايثل  له يد مل دنلا  بد لل،[ا بلد ملي
فال يُهَّرحْ   ذمة اهللبفقد أخفّر  ملسو هيلع هللا ىلصمعاَهد ً هلا ذمة اهلل وذمة رسولز 

ملواهلابدنل]ل(رائحة اجلنة وإن رحيها ليوجد من مسري  أربعه  خّريفهاً  

ل،و ددد ل لن ددد لمدددنلاإلودددال لب قدددالا يمدددةلوالمدددد ن.ل[م ًدددهلوا يمدددييلوصدددححه

ل.واعل   مل،حل ألمو  لفيهلمنلازفاي ال  لا

  ڈ ژل: ق  دهلت د ىلل،و م لنرشلألالمد لفيدهلفا دةلفحد ايل  د ًلل-4ل،1

وصدد لاعل دد لنبي دد لحممددالل،واعل   ددمل،[731:لا بقدد م]لژ ڑ  ژ  ژ

ل.و  لآلهلوصحبهلو  م

 رئيس قطاع

 اإلفتاء والبحوث الشرعية

 

 :للمزيد من املعرفة الشرعية؛ اقرأ

  أولو األمّر، األمّر : مصطلحات «اجلزء السادس»املوسوعة الفقهية
 .باملعّروف والنهي عن املنكّر، أمان

 احلسبة يف اإلسالم البن تيمية. 
  سلسلة جمموعة الفتاوى الشّرعية الصادر  عن قطاع اإلفتاء

 .8-1والبحوث الشّرعية 
  كتاب األمّر باملعّروف والنهي عن )إحياء علوم الدين للغزالي

 (.املنكّر



 

 
5 

 
 
 

 

 :تضم هيئة الفتوى حالياً كالً من الساد  العلماء
 رئيس هيئة الفتوى   الشيخ حسن مناع 

 نائب الّرئيس  خالد مذكور املذكور. د.أ 

 وهههعض   حسن علي الشاذلي. د.أ 

 وهههعض  عبدالقادر شحاتز علي. د.أ 

 وهههعض  أمحد احلجي الكّردي. د.أ 

 وهههعض   عجيل النشمي. د.أ 

 وهههعض  فار الشّريفحممد عبدالغ. د.أ 

 وهههعض   عيسى يكي شقّره. د 

 وهههعض حممد ولد سيدي حممد موالي. د 

 وهههعض  حممد عبدالّرياق الطبطبائي. د 

 مقّرر اهليئة  الشيخ مشعل مبارك الصباح 

 نائب مقّرر اهليئة  الشيخ عيسى أمحد العبيدلي 

 

 أعضاء هيئة الفتوى 
 يف وزارة واألوقاف والشؤون اإلسالمية

 بدولة الكويت




