حکم سوگنذ در سی دی
حَصُ يلوِ٘ خبتن االًج٘بءضْشفشاغٖ
هحفل فمْٖ احٌبف
ثسن اهلل الشحوي الشح٘ن
الحوذهلل سة الًبلو٘ي ٍالػالٓ ٍالسالم يلٖ سسَلِ االه٘ي ٍيلٖ آلِ ٍاغحبثِ اروً٘ي اهبثًذ:
دسوپٖ سٖ دٕ ّبٕ وتت ًشم افضاسٕ ٍغ٘شُ دٍهسئلِ لبثل ثشسسٖ ٍرَدداسد:
-1سَگٌذّب ٖٗ وِ دسٌّگبم استفبدُ دساٍل ثًؿٖ سٖ دٕ ّب دسد ضذُ است ثزْت هوبًًت اصاستفبدُ اصسٖ
دٕ ّبٕ وپٖ ضذُ گزاضتِ ضذُ ٍفشدٕ ساوِ خَاستبساستفبدُ اصآى ثبضذثباًتخبة دوؤ سَگٌذ،ثِ
سَگٌذٗبدوشدى ٍاداسهٖ وٌذ،هجٌٖ ثشاٌٗىِ اٗي سٖ دٕ اغلٖ است ًٍسخِ وپٖ آى ً٘ست ٍثبفطبسدادى آى
سٍگٌذهحسَة ًوَدُ ٍاهىبى استفبدُ ساهٖ دّذ .آٗبفطبسدادى دووِ سَگٌذهحسَة هٖ ضَد؟ٍدسغَست وپٖ
غ٘شهزبصثَدى سٖ دٕ حبًج هٖ گشددٍوفبسُ ٍارت هٖ گشددٗبًِ؟
ثشداضت ّبٗن سااصوتت فمْٖ دساٗي هَسدث٘بى هٖ ًوبٗن:
سَگٌذدسوتت فمْٖ حٌف٘ٔاٌٗگًَِ تًشٗف ضذُ است:
ال٘و٘ي تمَٕ الخجشثزنساهلل

ضشح الَلبٗٔ وتبة االٗوبى

دستًشٗف فَق رکروتلفظًبم خذاسارضٍسَگٌذلشاسدادُ است.
ثِ صثبى آٍسدى الفبنٖ وِ ثبآى سَگٌذٗبدهٖ ضَدسا دسوتت فمِ ،سوي لسن هحسَة ًوَدُ است.
ثٌبثشاٗي سَگٌذّبٖٗ وِ دساٍل ًشم افضاسّب ثبروالتٖ هبًٌذ(ألسن ثبهلل الًه٘ن اًِ الٌسخٔ
االغل٘ٔ)ٍرَدداسداگشاٌْٗبتلفم ًطَدثلىِ ثبفطبسدادى دووًِ ،شم افضاسّب ارشاضَدوِ هًوَالاٌٗگًَِ ّست
سَگٌذضشيٖ هحسَة ًخَاّذضذٍ.حتٖ دسغَست وپٖ ثَدى آى ًشم افضاسفشدحبًج ًخَاّذضذ.
(الفػل األٍل) فٖ ث٘بى سوي ال٘و٘يٍ ،حىوْبٍ ،ضشـ اًًمبدّبٍ ،هحلْب

ٍسوي الٖهي ثبهلل روش اسن اهلل تًبلى همشًٍبً ثبلزضاء؛ ألى سوي الطٖء هب ًٗمذ ثِ رله الطٖءٍ ،ال٘و٘ي ًٗمذ
ثبلمسن ثِ ٍالومسن ثِ اسن اهلل تًبلى فٖ نبّش هزّت أغحبثٌب سؾٖ اهلل يٌْن ثال خالف (ٍ) فٖ غفبتِ يلى
االختالف (يلى) هب ًج٘ي ثًذ ّزا ئى ضبء اهلل تًبلى.
الوح٘ف الجشّبًٖ وتبة االٗوبى ٍالٌزٍس
ٍاهبسوي ال٘و٘ي فَْ اللفم الزٕ ٗستًول فٖ ال٘و٘ي ثبهلل تًبلى
ثذائى الػٌبئى د3ظ7
تلفم حشٍف سِ گبًِ ٍٗبحذالل دسغَست حزف آى حشٍف ،همسن ثِ ساثِ صثبى آٍسدى دسسَگٌذالصهست.
ٍ-2حشٍفِ الَاٍٍالجبءٍالتبءٍلذتؿوشومَلِ اهلل

سدالوحتبسد3ظ58

 -3األٗوبى هجٌ٘ٔ يلٖ االلفبل اليلٖ االغشاؼ.

سدالوحتبسد3ظ72

حتٖ اگشفمف ولوبت سَگٌذساتلفم ًوبٗذ،ثذٍى اٌٗىِ آى ساثطٌَدثبص ّن ٗو٘ي هًٌمذًوٖ گشدد.چِ
ثشسذثبفطبسدادى دووِ ًشم افضاسٕ.
ٍ(-4وزا ول هب ٗتًلك ثبلٌكك وبلكالق ٍالًتبق ٍاالستخٌبء ٍغ٘شّب) هي الج٘ى ٍالٌىبح ٍاإلٗالء ٍال٘و٘ي ،إٔ أدًى
الوخبفتٔ فٖ ّزُ األض٘بء ئسوبو ًفسِ حتى لَ قلك ثح٘ج غحح الحشٍفٍ ،لىي لم ٗسوى ًفسِ ال ٗمى ٍلَ
قلك رْشاًٍٍ ،غل ثِ ئى ضبء اهلل ثح٘ج لن ٗسوى ًفسِ ٗمى الكالقٍ ،ال ٗػح االستخٌبء يٌذ الٌْذٍاًٖ خالفبً
للىشخٖ .هزوى االًْش
حتٖ دسثًؿٖ يمَد،رْت هًٌمذضذى اضبسُ ّبٕ هتًبسف گٌگ ٍالل ّن تػَٗت الصم است(فالتشاى االضبسٓ
ثبلتػَٗت ٍارت ولٖ ول حبل ثذل٘ل هباٍسدُ اثي الْوبم )

دسسالحىبم د1ظ70

ل٘بس هى الفبسق
دسثًؿٖ اصوتت فمْٖ آٍسدُ اًذ:دست صدى ثِ لشآى ثذٍى تلفم سَگٌذّن اگشلػذش سَگٌذثبضذلسن هحسَة
هٖ ضَد.اٗي هسئلِ ثبهَؾَو هب وِ فطبسدادى دووِ است اصدٍصاٍِٗ فشق داسد:

 -1فمْبءٌّگبم فتَاثِ رَاصسَگٌذثبلشآى ثِ يشف استٌبدهٖ وٌٌذّن دساغل سَگٌذثبلشآى چَى سَگٌذثبًبم
ٍغفبت خذاًٍذهتًبل ثبضذ ًِ.ثغ٘شاصآًْبٍّ.ن دستحمك سَگٌذثبگزاضتي دست سٍٕ لشآى ثِ يشف استٌبدهٖ
ًوبٌٗذ.چَى ثِ صثبى آٍسدى ولوبت سَگٌذ،اصاسوبى لسن ّست.اهبسَگٌذخَسدى ثبفطبسدادى دووِ يشف غبلت
هشدم ً٘ست.
ايْلن أًَِّ لبل فٖ «األَضْجبُ» :ئى الًبدٓ اًوب تًتجش ئرا اقشدت أٍ غلجت.
سدالوحتبسوتبة الحذ
(ٍلبل الًٌٖ٘ :لَحلف ثبلوػحف اٍٍؾى ٗذُ يلِ٘ اٍلبل ٍحك ّزافَْٗو٘ي ٍالس٘وب فٖ ّزاالضهبى الزٕ وخشفِ٘
الحلف ثِ)هزوى االًْشد1ظ544
األَغْل أى األٗوبى هجٌ٘ٔ يٌذ الطبفًٖ يلى الحم٘مٔ اللغٍَٗٔ ،يٌذ هبله يلى االستًوبل المشآًٍٖ ،يٌذ أحوذ
يلى الٌٍ٘ٔ ،يٌذًب يلى الًشف.
ئى اإلٗوبى هجٌ٘ٔ يلى الًشف

سدالوحتبسوتبة االٗوبى
سدالوحتبسوتبة االٗوبى

لبل اثي يبثذٗي (سحوِ اهلل تًبلٖ):فمذنْشله ثْزاالتمشٗشالسبقى الوٌ٘شهًٌٖ لَلْن اى االٗوبى هجٌ٘ٔ يلٖ الًشف
ٍلَلْن اًْب هجٌ٘ٔ يلٖ االلفبل اليلٖ االغشاؼ ٍغحٔ الفشٍو التٖ فشيَّب ٍنْشله اى وال هي المبيذت٘ي
هم٘ذٓ ثبالخشٕ فمَلْن اًْب هجٌ٘ٔ يلٖ الًشف هًٌبُ الًشف الوستفبدهي اللفم الالخبسد يي اللفم الالصم لِ ٍلَلْن
اًْب هجٌ٘ٔ يلٖ االلفبل اليلٖ االغشاؼ دل يلٖ تم٘٘ذالمبيذٓ االٍلٖ ثوبروشًبٍّٖ دلت يلٖ تم٘٘ذالمبيذٓ الخبً٘ٔ
ثباللفبل الًشف٘ٔ ٍدلت اٗؿب يلٖ اًِ ح٘ج تًبسؼ الَؾى االغلٖ ٍالَؾى الًشفٖ تشرح الَؾى الًشفٖ ٍااللن
ٗػح لَلْن االٗوبى هجٌ٘ٔ يلٖ الًشف ٍنْشاٗؿب اى الوشادثبلًشف هبٗطول الًشف الفًلٖ ٍالًشف المَلٖ ٍاى وال
هٌْوب تتشن ثِ الحم٘مٔ الغَٗٔ.
هزوَئ سسبئل اثي يبثذٗي د1ظ304

 -2گزاضتي دست سٍٕ لشآى حى٘ن ثِ لػذسَگٌذ،ثبفطبسدادى دووِ ًشم افضاسفشق داسد چَى دسغَست اٍل
حبلف سٍٕ چ٘ض همذسٖ دست هٖ گزاسد اگشچٌبًچِ ثِ دسٌٍ سَگٌذثخَسدّشاسٖ ثِ دلص هٖ افتذ.وِ
دسسَگٌذاٗي اهَسً٘ض هالحهِ هٖ ضَدٍلزا دستغل٘م ٍثضسگٌوبٖٗ سَگٌذهجبلغِ هٖ ضَد ٍٗ( .غلم الخ) إٔ ٗإوذ
ال٘و٘ي ثزوش أٍغبف اهلل تًبلى ٍرله هخل لَلٍِ :اهلل الزٕ ال ئلِ ئال َّ يبلن الغ٘ت ٍالطَّْبدٓ الشَّحوي الشَّح٘ن،
الزٕ ًٗلن هي السش هب ًٗلن هي الًالً٘ٔ هب لفالى ّزا يل٘ه ٍال لجله ّزا الوبل الزٕ اديبُ ٍال ضٖء هٌِ ،ألىَّ
أَحَْال الٌَّبس ضتى ،فوٌْن هي ٗوتٌى يي ال٘و٘ي ثبلتغل٘م ٍٗحتبل وًذ يذهِ ف٘غلم يلِ٘ لًلِ ٗوتٌى ثزله ).
حبض٘ٔ سد الوحتبس يلى الذس الوختبسوتبة الذيَٕ
ٍلٖ دسسَگٌذّبٕ ًشم افضاسٕ سَگٌذخَسًذُ دسيبلن هزبصٕ ٗه دووِ إ سافطبسهٖ دّذثذٍى اٌٗىِ دستص
ساسٍٕ چ٘ضهمذسٖ ثگزاسد.
گزاضتي دست سٍٕ لشآى حى٘ن ثبً٘ت سَگٌذداللت ثشرَاصسَگٌذ
ثبفطبسدووِ ًوٖ وٌذ.
 -5الىتبة وبلخكبة.دسثًؿٖ هسبئل اٗي لبيذٓ فمْ٘ٔ ّن ربسٗست وِ ًَضتي ًسجت ثِ ًَٗسٌذُ هبًٌذتلفم
ًوَدى ًَضتِ  ،هحسَة هٖ ضَدٍ.لٖ دسهَؾَو هَسدثشسسٖ استفبدُ وٌٌذُ ًشم افضاسخَدش يجبست
سَگٌذدسهذهِ ًشم افضاسساًٌَضتِ است،تباٗي لبيذُ دساٌٗزب غذق ًناٗذ .
ًهشات يلوبٕ هًبغش
السإال :أى ثًؽ الطشوبت الوٌتزٔ لْزُ الجشاهذ اإلساله٘ٔ تؿى تحزٗشات يذٗذٓ لٌسخ ثشاهزْب حتى ثغشؼ
االًتفبو الطخػٖ ،فتؿى لسوبً يلى االسكَأً يٌذ تٌػ٘جْب يلى رْبص الىوجَ٘تش ٍ ،تفشؼ يلى الوستخذم أى
ٗىتت ّزا المسن ث٘ذُ ،أٍ ٗؿغف يلى أٗكًٍٔ هىتَة ثْب ّزا المسنٍّ ،زا المسن ٗمَل" :ألسن ثبهلل الًه٘ن أى
ّزُ الٌسخٔ أغل٘ٔ ٍأًٌٖ هسإٍل يي رله َٗم الم٘بهٔ"ٍ ،ال تًول األسكَأً ثذٍى وتبثٔ هخل ّزا المسنٍ ،أًب
ثذٍسٕ أؾكش اؾكشاساً لىتبثٔ المسن السبلف لىٖ تًول األسكَأً التٖ لوت ثٌسخْبّ.ل وتبثٔ المسن السبلف ًٗذ
هي ٗو٘ي الزجش الزى ال ٗإاخز يلِ٘ الوشء أم أًِ هي ال٘و٘ي الغوَس؛ ئر ئًٌٖ أخطى ّزا األهش رذاً؟

الزَاة:ئًوب ٗمى اإلًسبى تحت قبئلٔ المسن يٌذ الٌكك ثِ ،أهب هزشد وتبثتِ فل٘س لسوبً ٍال ٗذخل الىبتت لِ
تحت قبئلتٍِ ،الطأى فِ٘ ووي وتت غ٘غٔ قالق هي صٍرتِ دٍى أى ٌٗكك ثِ ،فاى رله ال ٗىَى قاللبً ،هب لن
ٗىي الىبتت يبرضاً يي الٌككٍ .اهلل أيلن

د .هحوذ سً٘ذ سهؿبى الجَقى

-2اهبهسئلٔدٍهٖ وِ هشتجف ثباٗي ًشم افضاسّبّست (گشچِ اٗي هَؾَو هشثَـ ثِ اٗي رلسِ اصهحفل فمْٖ
ً٘ست ثبصّن هختػشاًهشات فمْبءهًبغشساث٘بى خَاّ٘ن ًوَد) اٌٗست وِ ًشم افضاسّبٖٗ وِ تَسف ثًؿٖ
ضشوتْبتِْ٘ ضذُ ٍثِ ثبصاسهٖ آٗذثَٗژُ سٖ دٕ ّبٕ وتبثْبهبًٌذ (الوشرى االوجشللتشاث االسالهٖ)وِ دسثبصاسل٘وت
سٖ دٕ ّبٕ اغلٖ آى حذٍدا100/000/تَهبى ٍٗبون ٍث٘ص يشؾِ هٖ ضَد وِ آًبى غشاحتب حك وپٖ سا هٌى
ًوَدًذ.
ٍلٖ ثبضىستي لفل آًْب ثذٍى هزَصآى ضشوتْب ثبل٘وت ًبچ٘ضدسثبصاسيشؾِ هٖ ضَدٍٗبدسه٘بى استفبدُ وٌٌذگبى
هزبًٖ دست ثِ دست هٖ ضَدآٗبثبتِْ٘ اٌٗگًَِ ًشم افضاسّب غب حجبى ضشوت داسإ حمَق ضشيٖ
ّستٌذ؟ٍتىخ٘شآى ثذٍى اربصُ آًْب تًذٕ ثِ حمَق دٗگشاى هحسَة هٖ ضَد؟ٍٗبًِ؟
رَاة:
اٗي هَؾَو اصاهَسهستحذحِ هٖ ثبضذٍدسدٍساى فمْبٕ گزضتِ ًجَدُ ٍلزا ثتػشٗح حىن اٗي لؿِ٘ دسوتت فمِ
لذٗن ٗبفت ًوٖ ضَدٍلٖ اغَل ٍاضبساتٖ دسهَاسدًه٘شاٗي هسئلِ ث٘بى ًوَدُ اًذٍلزا اوخشفمْبءهًبغشثباستٌبدثِ
سٍاٗبت ٍ اضبسات ٍدالت ٍيلل فمْٖ آًبى ثِ اٗي ًت٘زِ سس٘ذًذوِ:
حك اثتىبسٍحك ًطش اصرولِ حمَلٖ ّست وِ ضشيب ٍلبًًَب ثِ غبحجبى آى حبثت هٖ ضَدٍتًذٕ ثِ آى رشم
ٍخ٘بًت هحسَة هٖ ضَد.
اى حك االثتىبسحك ٗحػل ثحىن الًشف ٍالمبًَى لوي اثتىشهختشيب رذٗذااٍضىال رذٗذالطئٍ.الوشادهي حك
االثتىبساى ّزاالشرل ٌٗفشدثحك اًتبد هباثتىشُ ٍيشؾِ للتزبسٓ حن سثوبٗج٘ى ّزاالحك الٖ غ٘شُ ف٘تػشف فِ٘
تػشف الوجتىشاالٍل هي اًتبرِ للتزبسٓ ٍوزله هي غٌف وتبثباٍالفِ فلِ حك لكجبئ رله الىتبة ًٍطشُ

ٍالحػَل يلٖ اسثبح التزبسٓ ٍسثوب ٗج٘ى ّزاالحك الٖ غ٘شُ ف٘ستحك ثزله هبوبى ٗستحمِ الوإلف هي قجبيتِ
ًٍطشُ  .فبلسإال ّل ٗزَصث٘ى حك االثتىبساٍحك الكجبئ ٍالتأل٘ف ام الٗزَص؟ٍلذاختلفت فٖ ّزُ الوسألٔ
آساءالفمْبءالوًبغشٗي،فوٌْن هي رَصرله ٍهٌْن هٌى .
ٍالوسألٔ االسبس٘ٔ فٖ ّزاالػذدّ:ل حق االثتىبساٍحك الكجبئ حك هًتشف ثِ ضشيب؟ٍالزَاة يلٖ ّزاالسإال
اى هي سجك الٖ اثتىبسض٘ئ رذٗذسَاءوبى هبدٗباٍهًٌَٗبفالضه اًِ احك هي غ٘شُ ثبًتبرِ الًتفبيِ ثٌفسِ
ٍاخشارِ الٖ السَق هي ارل اوتسبة االسثبح ٍرله لوبسٍٕ اثَداٍديي اسوشثي هؿشس -سؾٖ اهلل يٌِ-لبل:
ات٘ت الًجٖ –غلٖ اهلل يلِ٘ ٍسلن-فجبًٗتِ فمبل:هي سجك الٖ هبلن ٗسجمِ هسلن فَْلِ .سٍاُ اثَداٍد.
ثحَث فٖ لؿبٗب فمْ٘ٔ هًبغشٓ للًالهِ هحوذتمٖ الًخوبًٖ121
الى الوبل٘ٔ ووبحىٌ٘بيي اثي يبثذٗي -سحوِ اهلل تخجت ثتوَل الٌبس ٍاى ّزاالحك ثًذالتسز٘ل ٗحشصاحشاصاالي٘بى
ٍٗذخشلَلت الحبدٓ ادخبساالهَال ٍل٘س فٖ ايتجبسّزاالًشف هخبلفٔ ألٕ ًع ضشيٖ هي الىتبة اٍالسٌٔ
ٍغبٗتِ اى ٗىَى هخبلفبللم٘بس ٍالم٘بس ٗتشن للًشف ووبتمشسفٖ هَؾًِ ًٍهشاالٖ ّزُ الٌَاحٖ افتٖ روى هي
الًلوبء الوًبغشٗي ثزَاصث٘ى ّزاالحك اروشهٌْن هي يلوبءالمبسٓ الٌْذٗٔ:هَالًبالط٘خ فتح هحهذاللىٌَٕ –سحوِ
اهلل(-تلو٘زاالهبم يجذالحٖ اللىٌَٕ –سحوِ)ٍالًالهِ الط٘خ الوفتٖ هحوذوفبٗٔ اهلل ٍالًالهِ الط٘خ ًهبم الذٗي
هفتٖ داسالًلَم دَٗثٌذٍ.فؿ٘لٔ الط٘خ الوفتٖ يجذالشح٘ن الالرجَسٕ الوشرى السبثك 123لشاسسلن()5

ثطأى الحمَق الوًٌَٗٔ
اى هزلس هزوى الفمِ االسالهٖ الوًٌمذفٖ دٍسٓ هإتوشالخبهس ثبلىَٗت هي 1ئلٖ 6روبدٕ األٍلٖ
10/ُ1409الٖ  15وبًَى االٍل(دٗسوجش)1988م.
ثًذاقاليِ يلٖ الجحَث الومذهٔ هي االيؿبء ٍالخجشاءفٖ هَؾَو (الحمَق الوًٌَٗٔ)ٍاستوبيِ للوٌبلطبت التٖ
داست حَلِ.
لشس:
اٍال:االسن التزبسٕ ٍ،الًٌَاى التزبسٍٕ ،الًالهٔ التزبسٍٗٔ،التأل٘ف ٍاالختشاو أٍاالثتىبسّٖ حمَق خبغٔ
ألغحبثْبأغجح لْب فٖ الًشف الوًبغشل٘ؤ هبل٘ٔ هًتجشٓ لتوَل الٌبس لْبٍّ.زُ الحمَق ًٗتذثْب ضشيب
فالٗزَصااليتذاء يلْ٘ب.
حبً٘بٗ:زَصالتػشف فٖ االسن التزبسٕ اٍالًٌَاى التزبسٕ اٍالًالهٔ التزبسٗٔ ًٍكل إ هٌْب ثًَؼ هبلٖ ارااًتفٖ
الغشسٍالتذل٘س ٍالغص ثبيتجبساى رله اغجح حمبهبل٘ب.
حبلخب :أى حمَق التأل٘ف ٍاالختشاو أٍ االثتىبس هػًَٔ ضشيبًٍ ،ألغحبثْب حك التػشف فْ٘بٍ ،ال ٗزَص االيتذاء
يلْ٘ب.

ٍاهلل أيلن

الفمِ االسالهٖ ٍادلتِ د7ظ5160

يذُ إ اصفمْبء ثشإ استفبدُ ضخػٖ وپٖ ثشداسٕ اصسٖ دٕ ٍوتبة ساربئضهٖ دادًذثَٗژُ ٌّگبم ًبٗبثٖ اغل
آًْب.
ٍٗمَل الذوتَس غجشٕ يجذ الشؤٍف أستبر الفمِ الومبسى ثبألصّش:
حبٍل ٗب أخٖ أٍالً أى تحػل يلى ًسخٔ ثبلكشٗمٔ الطشي٘ٔ ،فاى لن تستكى فاًِ ٗزَص له أى تمَم ثبلٌسخ،
ثطشـ أال تج٘ى ّزُ الٌسخٔ للغ٘ش ألًه ئى ًسختْب ٍثًتْب فاى ثًْ٘ب ٗىَى حشاهب؛ ألًه لذ ثًت هب ال توله
يوال ثمَل الشسَل" :ال تجى هب ال توله"؛ فوب ال تولىِ ال تجًِ،

أهب االستفبدٓ الطخػ٘ٔ هي غ٘ش استخوبس ّزُ الٌسخٔ فال حشد فْ٘ب ،خبغٔ ٍأًه ال تزذ هخل ّزُ اإلغذاسات
التٖ تًٌ٘ه يلى فْن تًبل٘ن اإلسالم

ٍاهلل أيلن

لشاس الوزلس األٍسٍثٖ لإلفتبء ٍالجحَث فٖ هَؾَو "الحمَق الوًٌَٗٔ (ثشاهذ الحبسَة) ٍالتػشف فْ٘ب
ٍحوبٗتْب"-:
ثًذ اقالو الوزلس يلى الجحَث الومذهٔ فٖ هَؾَو "الحمَق الوًٌَٗٔ )ثشاهذ الحبسَة) ٍالتػشف فْ٘ب
ٍحوبٗتْب" ٍ ،هٌبلطٔ األثحبث الومذهٍٔ ،استًشاؼ اٙساء الفمْ٘ٔ فٖ الوَؾَوٍ ،أدلتْب ثبستفبؾٔ ،هى الشثف ث٘ي
األدلٔ الفمْ٘ٔ ٍلَايذ الفمِ ٍأغَلِ ٍالوػبلح ٍهمبغذ الطشو؛ لشّس هب ٗلٖ- :
أٍالًٗ :إوذ الوزلس هب داء فٖ لشاس هزوى الفمِ اإلسالهٖ الذٍلٖ فٖ هإتوشُ الخبهس ثبلىَٗت ،هي  1ئلى 6
روبدى األٍلى ّ1309ـ الوَافك  10ئلى ( 15وبًَى أٍل) دٗسوجش 1988م ،لشاس سلن ًٍ )5/5( 43ػِ:
 -1االسن التزبسٍٕ ،الًٌَاى التزبسٍٕ ،الًالهٔ التزبسٍٗٔ ،التأل٘فٍ ،االختشاوٍ ،االثتىبس ّٖ ،حكٍق ألغحبثْب،
أغجح لْب فٖ الًُشف الوًبغش ل٘ؤ هبل٘ٔ لتوَل الٌبس لْبٍّ ،زُ الحمَق ًُٗتذ ثْب ضشيًب ،فال ٗزَص االيتذاء
يلْ٘ب.
ٗ-2زَص التػشف فٖ االسن التزبسٕ ،أٍ الًٌَاى التزبسٕ ،أٍ الًالهٔ التزبسًٍٗٔ ،مل إٔ هٌْب ثًَؼ هبلٖ ،ئرا
ثبس أىّ رله أغجح حمًب هبلً٘ب .
اًتفى الغشس ٍالتذل٘س ٍالغص ،ثبيت
 -3حمَق التأل٘ف ٍاالختشاو ٍاالثتىبس هػًَٔ ضشيًبٍ ،ألغحبثْب حك التػشف فْ٘بٍ ،ال ٗزَص االيتذاء يلْ٘ب".
اًتْى لشاس هزوى الفمِ اإلسالهٖ الذٍلٖ.
حبًً٘ب :ئىّ ثشاهذ الحبست اٙلٖ ،سَاء أوبًت ثشاهذ تطغ٘ل٘ٔ أم ثشاهذ تكج٘م٘ٔ أم تخضٌٍٗ٘ٔ ،سَاء أوبًت ثشاهذ
الوػذس الوْ٘ؤٌ يلى رو٘ى يول٘بت التخضٗي ٍاإلدخبل ٍاإلخشاد للج٘بًبت أٍ الوحشسٓ ثاحذى لغبت الحبسَة،
لْب ل٘ؤ هبل٘ٔ ًُٗتذُ ثْب ضشيًب ،ف٘زَص التػشف فْ٘ب ألغحبثْب هي الوٌتز٘ي أٍ الَوالء ثبلج٘ى ٍالطشاء ٍاإلربسٓ
ًٍحَّب ،ئرا اًتفى الغشس ٍالتذلٗس.

حبلخًب :ثوب أىّ ّزُ الجشاهذ حك هبلٖ ألغحبثْب ،فْٖ هػًَٔ ضشيًب ،فال ٗزَص االيتذاء يلْ٘ب؛ سيبٗٔ لحمَق
اٙخشٗي الزٗي ثزلَا رَْدًا ٍأهَاالً فٖ ئًتبرْبٍ ،هًًٌب ألول أهَال الٌبس ثبلجبقل.
ساثًبٗ :زت يلى هطتشٕ الجشاهذ أى ٗلتضم ثبلطشٍـ التٖ ال تخبلف الطشو ٍاللَاً٘ي الوٌهؤ لتذاٍلْب؛ للٌػَظ
الذالٔ يلى ٍرَة الَفبء ثبلًمَد ٍااللتضام ثبلطشٍـ ،فال ٗزَص استٌسبخْب للغ٘ش هب دام الًمذ ال ٗسوح ثزله.
خبهسًب :ال ٗزَص ضشاء الجشاهذ التٖ يُلن أًْب هسشٍلٔ أٍ هستٌسخٔ ثَرِ غ٘ش هطشٍوٍ ،ال الوتبرشٓ ثْب.
سبدسًب :يجوز لمشتری البرنامج أن يستنسخ منها الستعماله الشخصی.
سبثًًب :يلى الطشوبت الوٌتزٔ ٍالَوالء يذم الوجبلغٔ فٖ أحوبى الجشاهذٍ .اهلل أيلن.
الوحهَس َّ ًسخ الجشاهذ لغشؼ االتزبس ثْبٍٗ ،ىَى رله ثٌسخ أيذاد وخ٘شٓ هٌْب .أهب االوتفبء ثٌسخٔ ٍاحذٓ
فَْ ووي حػل يلى غَسٓ ٍاحذٓ ثزْبص التػَٗش الؿَئٖ (الفَتَوَثٖ) لىتبة أيزجِ ،ل٘س فٖ رله ثأس ،ئر
ال ؾشس فِ٘ يلى غبحت الحك.

دوتشهحوذسً٘ذسهؿبى الجَقٖ

ٍغلٖ اهلل تًبلٖ يلٖ خ٘شخلمِ هحوذٍيلٖ آلِ ٍاغحبثِ اروً٘ي

