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 لرسالةملخص ا
 

ن ال نيببعده، وعلى آله وصحبه واحلمد هللا وحده، والصالة والسالم على م ن وااله، وبعد م: 
أحكام اإلعالن يف الفقه : (لرسالة املاجستري يف الفقه اإلسالمي، واليت هي بعنوان فهذا ملخص 

 :، حيث إا تضمنت متهيدا وفصلني )اإلسالمي
 

 .معىن اإلعالن لغة وشرعا، واإلعالن التجاري من منظور إسالميى على فقد احتو:  أما التمهيد
اإلعالن يف العبادات، : تضمن املواطن اليت تشرع فيها اإلعالن، وهي فقد :  وأما الفصل األول

 .واملعامالت، والنكاح، وإقامة احلدود على اجلناة وارمني، واإلعالن للتحذير، واملصاحل العامة
إعالن احلزن على امليت، : تضمن املواطن اليت ال تشرع فيها اإلعالن، وهي فقد :  الثاينوأما الفصل 

شعائر دينهم، وخطبة املعتدة، وإفشاء السر بني الزوجني، لواجلهر بالفطر يف ار رمضان، وأهل الذمة 
 .اخلاصةوالفاحشة، والنصيحة لآلخرين عالنية، والصدقة، وإعالن ما يتعارض مع املصلحة العامة و

 
  :وكانت هلذه الرسالة نتائج أمهها ما يلي

ما شرع لعباده األحكام علّلها بأا ما شرعت إال ا اإلسالمية، فإن اهللا تعاىل عندعظم شريعتن •
 .جللب مصلحة أو درء مفسدة

 فيها مراعاا للشعور اإلنساين حيث حافظت على كرامة هذا بعض أحكام اإلعالن يالحظ •
 .اإلنسان بتشريعات قيمة حىت ال يهتك له ستر ويفضح  له سر

ينبغي للمسلم معرفة أحكام اإلعالن احملمود واملذموم وتطبيقه يف واقعه السيما يف جمال اإلعالنات  •
 .التجارية

 وإعالء كلمته يف أرجاء ، والدعوة إىل سبيله،عاىل اإلسالمي يف نشر دين اهللا تمدور اإلعالأمهية  •
 وحماربة األفكار املنحرفة، ووجوب العناية بذلك من قبل القائمني عليه يف البلدان ،املعمورة
 .اإلسالمية

محاية البالد اإلسالمية من دعاة الرذيلة، والسعي الدؤوب من لدن القادة والعلماء وجوب  •
  .والدعاة إىل حراسة الفضيلة
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        :  العلماء فقال الذي شرف هللا احلمد 
      فَلَوالَ  : ، وفضل الفقهاء، فقال )١(  

   
  : ، وخص املستنبطني منهم، فقال يف حمكم ترتيله )٢(

      
، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد إمام )٣(

 ه اهللا بِدرِ ُينم« : واملرسلني، القائل املتقني، املبعوث رمحة للعاملني، وخامتًا لألنبياء 
خا ُييُهقِّفَرف وعلى آله الطبيني الطاهرين، ورضي اهللا تعاىل عن صحابته )٤(» ينِي الد ،

أمجعني، ومن تبعهم بإحسان وسار على هديهم وسنتهم إىل يوم الدين، خصوصا 
ة اهلدى والدين، ومحلوا راية العلماء العاملني والفقهاء املستنبطني الذين رفعوا منار

 .الكتاب والسنة بصدق ويقني، فنفوا عنها حتريف الغالني و تأويل اجلاهلني
فإن أشرف ما صرف اإلنسان فيه عمره وأضاء به قلبه، وزين به وقته، : أما بعد 

العلم الشرعي اكتسابا وتعلما وتعليما مع : وشغل به نفسه آناء الليل و أطراف النهار 
مرياث النبوة، وأصل يف الدين : "ص، فهو كما يصفه اإلمام السرخسي اإلخال

، وأجل مكتسب يف اآلفاق، فهو أعز عند الكرمي من الكربيت عالقواملروة، أنفس األ
والعنرب، ونفيس الياقوت واجلوهر، من مجعه فقد د األخضر، ونثارة الدراألمحر، والزمر 

مع اخلري واللطف، يقوي الضعيف، ويزيد مجع العز والشرف، ومن عدمه فقد عدم جما
ل العائل الفقري، به يطلب رضا الرمحن، عزالشريف، يرفع اخلامل احلقري، و ميو 

                            
 ).١١ (، آية اادلةسورة  )١(
 ).١٢٢ (التوبة، آية سورة  )٢(
 ).٧ (األنبياء، آية سورة  )٣(
ومسلم يف ، )٤٢، ص١ج(أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب من يرد اهللا به خريا يفقه يف الدين   )٤(

 ).٧١٨، ص٢ج(كتاب الزكاة، باب النهي عن املسألة 



 
 
  

 

٧

وتستفتح أبواب اجلنان، وينال العز يف الدين والدنيا، واحملمدة يف البدء والعقىب، ألجله 
على آله الطيبني  وبعث اهللا النبيني، وختمهم بسيد املرسلني وإمام املتقني حممد 

 .)١("الطاهرين
مث إن العلوم الشرعية و إن كانت تتعاظم شرفا، وتطلع يف مساء العال كواكبها 
شرفا، فال مرية يف أن علم الفقه واسطة عقدها ورابطة حلها وعقدها، إذ به يعرف 

أفعال العباد، : ، كيف ال ؟ وموضوعه )٢(احلالل واحلرام، وله يدين اخلاص والعام
ذيبات دينية، وسياسات شرعية، شرعت ملصاحل العباد إما يف معادهم : ته وحقيق

كأبواب العبادات، أو يف معاشهم كأبواب البياعات واملناكحات وأحكام اجلنايات، 
  فإم مل يبعثوا إال -صلى اهللا عليهم أمجعني-وهو املقصد األقصى يف ابتعاث املرسلني 

من احلالل واحلرام، والواجب واملندوب، واملكروه لتعريف العباد أحكام هذه األفعال 
 .   )٣(واملباح، ليتوصلوا بتهذيبها إىل العلم باهللا تعاىل، ومالئكته، وكتبه ورسله

مث مما هو معلوم أن أحكام الشريعة دائرة بني جلب املصاحل ودرء املفاسد، وقد 
ي حفظ الدين، وه: جاءت هذه الشريعة الغراء باحملافظة على الضروريات اخلمس 

والنفس، والعقل، والنسل، واملال، وشرعت يف سبيل احملافظة عليها العديد من 
الوسائل، وال شك أن الوسائل هلا أحكام املقاصد، كما هو متقرر عند علماء الفقه 

إذ أن ) اإلعالن(واألصول، وبالتأمل يف كثري من األحكام الفقهية لفت نظري كلمة 
لعديد من املصاحل اليت قررا الشريعة اإلسالمية إذا كان وفق اإلعالن وسيلة لتحقيق ا

 .الضوابط الشرعية

                            
 ).٩، ص١ج(رخسي أصول الس  )١(
 .)٢، ص١ج(اجلمل على املنهج   )٢(
 .)٣٣ص(ختريج الفروع على األصول، للزجناين   )٣(



 
 
  

 

٨

وقد تطور اإلعالن يف الوقت احلاضر نظرا لتقدم وسائل اإلعالم اليت أتاحت له 
الوصول إىل أكرب عدد ممكن من الناس يف أماكن خمتلفة، ويف أوقات قصرية، وبالتايل 

ال اخلري ويف خدمة الدين اإلسالمي إذا كان وفق ميكن تسخري اإلعالن وتوظيفه يف جم
 .الضوابط الشرعية وروعيت فيه مقاصد الشريعة

ويف مقابل ذلك فإن بعضا من األحكام الفقهية ال يترتب على اإلعالن فيها 
مصلحة، بل رمبا ترتب عليها مفسدة تفوق مصلحة اإلعالن، وبعضها يكون اإلسرار 

 .رف هذافيها خريا من اإلعالن كما سنع
ونظرا لتفاوت األحكام بتفاوت احلكم واملصاحل املترتبة عليها، أحببت أن أحبث 
يف أحكام اإلعالن، فقمت جبمع أطراف هذا املوضوع وجزئياته وجعلته عنوانا 

، لنيل درجة املاجستري يف الفقه "أحكام اإلعالن يف الفقه اإلسالمي"لرساليت 
 . السداداإلسالمي، راجيا من اهللا التوفيق و

 
 :تتجلى أمهيته فيما يلي : أمهية هذا املوضوع 

 النظر إىل املصاحل املترتبة على اإلعالن يف عدد من األبواب الفقهية، فمثال يف -١
بدخول : باب األذان حيصل من الصدح بكلمات األذان إعالم بثالثة أشياء 
الم، ويف الوقت، وبالدعاء إىل اجلماعة ومكان الصالة، وإظهار شعار اإلس

باب الصوم حيصل من إعالن دخول شهر رمضان أن يصوم املسلمون هذا 
ويف باب الفطر حيصل إعالم . الشهر العظيم فيتحقق امتثاهلم ألمر رم 

املسلمني بالفطر ويؤمرون به ويندبون إىل اخلروج إىل املصلى ألداء صالة 
إقامة احلدود العيد، ويف باب احلدود على اجلناة  حيصل من اإلعالن عن 

على اجلناة وارمني الزجر هلم عن معاودة اجلرمية، والزجر ألمثاهلم عن أن 
 .اخل....يفعلوا فعلهم 
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 احلاجة داعية ملعرفة تفاصيل املوضوع وجزئياته، إذ مبعرفتها والوقوف عليها -٢
يتبني للقارئ والباحث وينكشف له بعض احلكم واملصاحل اليت أودعها اهللا 

 . تشريعاته وأحكامهعز وجل يف
 أن اإلعالن غري املشروع بدأ يزداد يف بعض املواطن من عاملنا اإلسالمي -٣

 . من أمر دينهحمذورفحري باملسلم معرفة أحكامه حىت ال يقع يف 
 املوضوع يربز جانبا مهما من خصائص شريعتنا السمحاء، ويكشف عن -٤

 مقدم على جلب درء املفاسد: مقصد من مقاصدها السامية أال وهو 
 .املصاحل

 حاجة الناس يف عصرنا احلاضر إىل معرفة أحكام اإلعالن السيما اإلعالنات -٥
التجارية واإلعالن عن الوظائف، واإلعالن يف باب الدعوة إىل اإلسالم، فإن 

شكل ملفت، ومعرفة أحكامه بهذه األنواع من اإلعالنات بدأت تزداد 
 . حمذورالشرعية تقي اإلنسان من الوقوع يف

 
 :أسباب اختيار املوضوع 

 : من أبرز األسباب اليت دفعتين الختيار هذا املوضوع ما يلي 
 الرغبة يف خدمة ديننا احلنيف وأبناء أمتنا اإلسالمية من خالل علم ينشر بني -١

إذا مات ابن آدم انقطع « : الناس فينتفع به، ففي احلديث الصحيح املرفوع 
 .)١(»أو علم ينتفع به : ها عمله إال من ثالث، ومن

                            
 . رواه مسلم يف الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته  )١(

 .)٨٥، ص١١ج(شرح مسلم، للنووي :       انظر 
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  من قبل حبثا فقهيا مقارنا بصورة -فيما أعلم- كون املوضوع مل يبحث فيه -٢
منفردة ومتكاملة، حبيث جيمع جزئياته يف موضع واحد، فأردت أن أمجع 
نثار هذا املوضوع، وأضم متفرقه مع حترير األقوال ومقارنتها وعرضها 

 فإن -إن شاء اهللا-إليه ويستفاد منه بأسلوب فقهي ميسر، ليسهل الرجوع 
وأرجو . )١(مجع شيء متفرق، أو ترتيب خملط: من أسباب التأليف ودواعيه 
 .  فقت لذلكمن اهللا تعاىل أن أكون قد و

 تغافل كثري من الناس عن تطبيق أحكام اإلعالن الشرعية خصوصا يف جمال -٣
 يف صوره املختلفة، اإلعالنات التجارية، وإعالن النكاح، وإعالن الفاحشة

وإعالن مايتعارض مع املصلحة العامة واخلاصة، كإفشاء األسرار فأحببت 
بيان أحكامها حىت يكون املسلم على بينة من أمر دينه وإن شرعنا احلنيف 

 .راعى يف تشريعاته جلب املصاحل ودرء املفاسد
 

 : الدراسات السابقة للموضوع 
ل العلمية مل أجد رسالة علمية ختتص ذا بعد البحث والتفتيش يف دليل الرسائ

، وإمنا وجدت عددا من الرسائل يف "أحكام اإلعالن يف الفقه اإلسالمي"املوضوع 
وبعد .  اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعوديفاإلعالن مقدمة لقسم اإلعالم 

ذ حمور  إ-واهللا أعلم- فيما ظهر يل االطالع عليها تبني أا ال عالقة هلا باملوضوع
دراسيت فقهي، وتلك الدراسات مل تتعرض للجانب الفقهي، وإمنا كانت دراسات 
حتليلية تقوميية، فضال عن أا تناولت جزئية من جزئيات املوضوع وهي اإلعالنات 

 : التجارية، وهذه الرسائل هي

                            
 .)٣٦ص(ذكره القامسي يف قواعد التحديث   )١(
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حسن أمحد احلسن يوسف، : أسسه وضوابطه، الباحث : اإلعالن التلفازي  -١
ليلية تقوميية مقارنة لعينة من اإلعالنات التلفازية، وهي رسالة وهي دراسة حت

مقدمة للحصول على درجة الدكتوراة يف اإلعالم، كلية الدعوة واإلعالم 
 .هـ ١٤١٠

إعداد .  اجتاهات الصناعات الوطنية حنو اإلعالن يف وسائل اإلعالم السعودي-٢
حتليلية تقوميية مقدمة عبد اهللا عبد احملسن الصيفي، وهي دراسة : الباحث 

 .هـ ١٤١٨لنيل درجة املاجستري يف اإلعالم 
الباحث أمحد عبد :  اإلعالن يف وسائل اإلعالم وضوابطه اإلسالمية، إعداد -٣

 كلية -الفتاح ضليمي، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف اإلعالم
 .هـ١٤٠٥الدعوة واإلعالم يف املدينة املنورة 

طه حممد : طرق دراسة تقوميية وفق الضوابط الشرعية، الباحث  إعالنات ال-٤
فرع -قاسم، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف قسم اإلعالم 

 .املدينة املنورة
خالد بن عبد : ، إعداد الباحث "احلوافز الشرائية التسويقية"     وهناك رسالة 

 كلية - يف قسم الفقهاهللا املصلح، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري
الشريعة يف القصيم، وقد تعرض الباحث يف الفصل اخلامس من رسالته إىل 

، ومل "اإلعالنات والدعايات الترغيبية"جزئية من جزئيات املوضوع، وهي 
 .  يتجاوز هذا الفصل سبع عشرة صفحة
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  :البحث منهج
  :سلكت يف إعداد هذا البحث منهجا ملخصه فيما يلي

 سبيالً من املصادر الفقهية املعتمدة يف اادة العلمية ما أمكنين إليهمجعت امل -١
كل مذهب من املذاهب األربعة مع االستعانة مبصادر حديثة أخرى من 

 .كتب وجمالت علمية حمكمة ودوريات
درست أغلب املسائل دراسة مقارنة بقدر املستطاع يف ضوء ما قاله فقهاء  -٢

دت هلم قوالً يف املسألة، وإال فأقارن بني املذاهب األربعة املشهورة إن وج
من أجد هلم قوالً يف املسألة وأشري أحيانا إىل أقوال السلف من الصحابة 

 .والتابعني
إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق فأذكر حكمها بدليلها مع توثيق  -٣

 .االتفاق من مظانه املعتربة
 :ا يلي إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف فأتبع فيها م -٤

 . حترير حمل الرتاع يف الغالب-أ
ها يف املذاهب األربعة مع ي ذكر األقوال يف املسألة ونسبتها لقائيل-ب

 .التوثيق
 ذكر األدلة حبسب املستطاع، مع بيان وجه الداللة وذكر ما يرد عليها -ج

 .من مناقشات، وما جياب عليها إن أمكن
 . ذكر الترجيح يف املسألة مع بيان السبب-د

ذكرت توطئة ومتهيدا يف أغلب املسائل، ليسهل تصورها، واحلكم على  -٥
 .الشيء فرع عن تصوره

قد أستطرد يف بعض مسائل البحث، وذلك توضيحا للمقصود وإمتاما  -٦
 .للمراد، وملا أرى يف نظري القاصر من أمهية لتلك املسألة



 
 
  

 

١٣

 .قد أذكر احلكمة التشريعية لبعض املسائل -٧
البحث آراء أهل العلم من احملدثني واملفسرين نقلت يف بعض مسائل  -٨

توضيحا للمسألة وتوثيقًا للمراد متوخيا األمانة يف النقل والدقة يف نسبة 
 .األقوال ألصحاا وتوثيقها من مصادرها املعتربة

  .سورال يف مواضعها إىل اآليات تعزو -٩
فإن كان اا من بطون كتب السنة، ظ األحاديث واآلثار من متخرج -١٠

احلديث يف الصحيحني أو أحدمها مل أنسبه لغريمها، وإن كان يف غريمها 
 .خرجته من املعتمد من كتب املسانيد والسنن وغريها حسب املستطاع

، جعلت يف آخر البحث ملحقًا خاصا يف تراجم األعالم غري الصحابة  -١١
 .وهو مرتب حبسب الترتيب األجبدي

 .شرحت ما ورد يف البحث من ألفاظ غريبة -١٢
عملت فهارس ملا ورد يف البحث من اآليات واألحاديث واآلثار واأللفاظ  -١٣

 .الغريبة واملصادر واملوضوعات
 
 :خطة البحث      

رتبت مواد هذا البحث على مقدمة، ومتهيد، وفصلني، وخامتة، وملحق يف تراجم 
 :األعالم، وفهارس عامة ومتنوعة، تفصيلها كما يلي 

 
 أمهية املوضوع، وسبب اختياره، والدراسات السابقة، فيها احلديث عن : املقدمة

 .وخطة البحث ومنهجه 
 : ويشتمل على مبحثني  :  التمهيد

 -اإلشهار "معان من ، وما يتصل به معىن اإلعالن لغة وشرعا:  املبحث األول
 ". اإلشاعة-  الترويج–اإلفشاء 



 
 
  

 

١٤

 :حماور  أربعة ، وهو يفاإلعالن التجاري من منظور إسالمي : املبحث الثاين
 .إمكانية وجود رؤية إسالمية تأصيلية لإلعالن : احملور األول
 .الدواعي واملربرات الداعية لوجود إعالن إسالمي : احملور الثاين
 .تعريف اإلعالن اإلسالمي : احملور الثالث

املبادئ الشرعية اليت تشترك يف تشكيل الصورة اإلسالمية  : احملور الرابع 
 .سالميلإلعالن اإل

 
 :، ويشتمل على ستة مباحث املواطن اليت يشرع فيها اإلعالن:  الفصل األول
 :  مطالبسبعة، وحيتوي على لعباداتاإلعالن يف ا : املبحث األول
 :وفيه فرعان  : إعالن اإلسالم : املطلب األول
 . إسالم الكافر:الفرع األول 
 ).توبته( إسالم املرتد :الفرع الثاين 

 
 :، وفيه فروع" صالة العيدين، صالة اجلمعة،األذان "يف باب الصالة :ثاين املطلب ال

 :، وأمتمته بثالث مسائل األذان : الفرع األول
 .مشروعيته : املسألة األوىل
 .احلكمة من مشروعية األذان : املسألة الثانية
 .ما يتم به اإلعالن يف األذان : املسألة الثالثة

 
 : ، وأمتمته بثالث مسائل عةصالة اجلم : الفرع الثاين
 .األذان لصالة اجلمعة : املسألة األوىل
 .احلكمة من مشروعية األذان : املسألة الثانية
 .حكم األذان الثاين لصالة اجلمعة : املسألة الثالثة

 



 
 
  

 

١٥

 :، وأمتمته مبسألتني صالة العيدين : الفرع الثالث
 هل لصالة العيدين أذان ؟ : املسألة األوىل

 .النداء لصالة العيدين :  الثانيةاملسألة
 

 :، وأمتمته خبمس مسائل باب اجلنائزيف :  الفرع الرابع
 .نعي امليت : املسألة األوىل
 .نعي امليت إذا كان رد اإلخبار : املسألة الثانية
 .النعي بوسائل اإلعالم : املسألة الثالثة
 .النعي بالنداء : املسألة الرابعة
 .النعي بالقرع بالطبول : املسألة اخلامسة
 :، وأمتمته خبمس مسائل يف باب الصوم : لثاملطلب الثا

 .احلكمة من اإلعالن : املسألة األوىل
 :ثبوت هالل رمضان، وقد اشتملت املسألة على الفروع اآلتية  : املسألة الثانية
 .من رأى اهلالل بنفسه : الفرع األول
 .من مل ير اهلالل بنفسه : الفرع الثاين
 .ثبوت دخول شهر رمضان بإكمال العدد ثالثني يوما : الفرع الثالث

 
هل يثبت هالل شهر رمضان وذي احلجة وغريمها بالرؤية اردة  : املسألة الثالثة

 .أو باألدوات احلديثة
 .ثبوت األهلة باحلساب : املسألة الرابعة
از والربق واهلاتف  وسائل اإلعالم احلديثة كاملذياع والتلفأثر : املسألة اخلامسة

 .وغري ذلك من الوسائل يف ثبوت األهلة بني البلدان
 



 
 
  

 

١٦

 :، وأمتمته مبسألتني يف باب الفطر:  الرابعاملطلب 
 .احلكمة من اإلعالن : املسألة األوىل
 .العدد الذي يثبت به رؤية هالل شوال : املسألة الثانية

 
 :، وأمتمته مبسألتني يف باب احلج : اخلامساملطلب 

 . إعالن دخول شهر ذي احلجة : سألة األوىلامل
 .ثبوت هالل ذي احلجة : املسألة الثانية

 
 :، وحيتوي على الفروع اآلتية إعالن اجلهاد : السادساملطلب 

 .تعريف اجلهاد : الفرع األول
 .مشروعيته : الفرع الثاين
 .إعالن اجلهاد : الفرع الثالث
 .ى اجلبهتني العسكرية والداخليةأثر احلرب اإلعالنية عل : الفرع الرابع

 
، وحيتوي على يف باب الدعوة إىل اإلسالم وتبليغه الناس : السابعاملطلب 

 :الفرعني التاليني 
 .األدلة على وجوب تبليغ الناس هذا الدين : الفرع األول
كيفية االستفادة من وسائل اإلعالم يف نشر الدعوة، ويشتمل على  : الفرع الثاين

  :اآليت
 .اإلذاعة: ال أو

 .التلفاز: ثانيا 
 .الصحافة: ثالثا 
 .اإلنترنت: رابعا 

 



 
 
  

 

١٧

 : ، وحيتوي على مطلبني اإلعالن يف املعامالت: املبحث الثاين 
 :، وأمتمته بأربع مسائل اإلعالنات التجارية: املطلب األول 
 .معناها : املسألة األوىل
 .حكمها الشرعي : املسألة الثانية
 .ضوابط اإلعالنات التجارية:  املسالة الثالثة
 .ما يترتب على اإلعالنات إذا كانت مضللة لآلخرين : املسألة الرابعة

 
  :وفيه مسألتان، إعالن احلجر على السفيه واملفلس: املطلب الثاين 
 .إعالن احلجر على السفيه واملفلس : املسألة األوىل
 .إجراءات إشهار اإلفالس : املسألة الثانية

 
 :، وأمتمته خبمس مسائل اإلعالن عن اللقطة: لثالث املطلب ا

 :مشروعية التعريف، وحتتوي هذه املسألة على ثالثة فروع  : املسألة األوىل
 .كيفية التعريف : الفرع األول
 .اإلعالن عن اللقطة : الفرع الثاين
 . باللقطة التعريفلزوماألدلة على  : الفرع الثالث
 . اللقطةحكم تعريف : املسألة الثانية
 .تعريف اليسري من اللقطة : املسألة الثالثة
 .مدة التعريف :املسألة الرابعة
 .لقطة احلرم : املسألة اخلامسة

 
 :، وحيتوي على ثالثة مطالب اإلعالن عن النكاح بإشهاره: املبحث الثالث 
 :، وأمتمته خبمس مسائل إشهار النكاح: املطلب األول 



 
 
  

 

١٨

 . النكاححكم إشهار : املسألة األوىل
حكم النكاح إذا مت اإلشهاد عليه وتواطأ كل من الويل والزوجني  : املسألة الثانية

 .والشاهدين على كتمانه
 .حكم النكاح إذا كان مقتصرا على اإلشهار دون الشهادة : املسألة الثالثة
 .ما حيصل به إشهار النكاح : املسألة الرابعة
 .توثيق عقد النكاح : املسألة اخلامسة

 
 : ، وأمتمته مبسألتني اإلعالن عن النكاح بوليمة العرس: املطلب الثاين 
 .تعريف الوليمة : املسألة األوىل
 .حكمها : املسألة الثانية

 
 .اإلعالن عن الرغبة يف الزواج باخلطبة : املطلب الثالث

 
ا هلم اإلعالن عن إقامة احلدود على اجلناة وارمني زجر: املبحث الرابع 

 : ، وأمتمته خبمس مسائل ثاهلموألم
 .احلكمة من مشروعية احلد : املسألة األوىل
 .ما يتم به إعالن احلدود : املسالة الثانية
 .إقامة احلدود يف مأل من الناس : املسألة الثالثة
 . وليشهد عذاما طائفة من املؤمنني معىن الطائفة يف قوله تعاىل  : املسألة الرابعة
 .التشهري باحملدودين : سةاملسألة اخلام

 
 :، وحيتوي على ثالثة مطالب اإلعالن للتحذير: املبحث اخلامس 
، وأمتمته خبمس إعالن التجريح والتعديل يف الشهود والرواة: املطلب األول 

 :  مسائل



 
 
  

 

١٩

 .تعريف اجلرح والتعديل : املسألة األوىل
 .أصل اجلرح والتعديل : املسألة الثانية
 .من يقبل قوله يف اجلرح والتعديل:  املسألة الثالثة
 .إعالن اجلرح والتعديل يف الشهود والرواة : املسألة الرابعة
 .املصلحة املترتبة على اجلرح والتعديل : املسألة اخلامسة

 
 :، وأمتمته مبسألتني اإلعالن عن شاهد الزور: املطلب الثاين 
 .حكم شهادة الزور : املسألة األوىل
 .عقوبة شهادة الزور:  املسألة الثانية

 
، وأمتمته اإلعالن عن كل ما ينال املسلمني منه ضرر التقائه:  املطلب الثالث
 :بثالث مسائل 
اإلبالغ عن األمراض املعدية، وحتتوي هذه املسألة على ثالثة  : املسألة األوىل

  : فروع
 .معىن العدوى : الفرع األول
 .ن األمراض املعديةموقف الشريعة اإلسالمية م : الفرع الثاين
 .اإلبالغ عن األمراض املعدية : الفرع الثالث
الف مما خياإلعالن للتحذير من استرياد آالت ومالبس وحنوها  : املسألة الثانية

 .اآلداب اإلسالمية
 .اإلعالن عن بعض األشخاص اجلناة للتحذير منهم : املسألة الثالثة

 
 : ، وحيتوي على مطلبني مةاإلعالن عن املصاحل العا: املبحث السادس 

 .اإلعالن عن الوظائف: املطلب األول 



 
 
  

 

٢٠

 .اإلعالن عن األعمال اليت يفرض ويل األمر اجلوائز ملن يقوم ا: املطلب الثاين 
 

 تسعة، ويشمل على املواطن اليت ال يشرع فيها اإلعالن: الفصل الثاين 
 :مباحث

 
 : مسائل  بأربع، وأمتمتهإعالن احلزن على امليت : املبحث األول
 .احلزن املشروع : املسألة األوىل
 .حكم املبالغة يف إظهار احلزن بفعل أهل اجلاهلية : املسألة الثانية
 .حكم ندب امليت : املسألة الثالثة
املسألة على هذه حكم اإلحداد على امليت القريب، وحتتوي  : عةباملسألة الرا
 :  أربعة فروع
 .رأة على زوجهاحكم إحداد امل : الفرع األول
 .مدة اإلحداد : الفرع الثاين
 .حكمة مشروعيته : الفرع الثالث
زينة احلادة يف نفسها وبدا، وحيتوي هذا الفرع على مخس  : الفرع الرابع

 : مسائل 
 

 .اجتناب احلادة الزينة يف ثياا : املسألة األوىل
 .اللبس املسموح للحادة عند الضرورة : املسألة الثانية

 .لبس احلادة احللي : سألة الثالثةامل
 .اجتناب احلادة الطيب : املسألة الرابعة
 .ما يباح هلا من الكالم و األكل : املسألة اخلامسة

 
 :، وأمتمته مبسألتني الفطر يف ار رمضاناجلهر بإعالن : املبحث الثاين 



 
 
  

 

٢١

 .ه الفطرالفطر يف ار رمضان يف حق من جاز لاجلهر بإعالن  : املسألة األوىل
 .إعالن الكافر الفطر يف ار رمضان : املسألة الثانية

 
 :، وأمتمته بثالث مسائل إعالن أهل الذمة شعائر دينهم: املبحث الثالث 
 .املقصود بأهل الذمة : املسألة األوىل
إعالن أهل الذمة صلبام ونواقيسهم وخنازيرهم ومخورهم  : املسألة الثانية

 .وأعيادهم
 .إظهار شعار الكفر من الكنائس والبيع : ثالثةاملسألة ال

 
 :، وأمتمته بأربع مسائل إعالن خطبة املعتدة: املبحث الرابع 
 .خطبة املعتدة من وفاة : املسألة األوىل
 .خطبة املعتدة من طالق رجعي : املسألة الثانية
 .خطبة املعتدة من طالق بائن : املسألة الثالثة
 .ملعتدة من نكاح فاسد أو شبهة نكاحخطبة ا : املسألة الرابعة

 
 : ، وأمتمته مبسألتني إعالن وإفشاء السر بني الزوجني: املبحث اخلامس 
 .حكم إفشاء األسرار الزوجية : املسألة األوىل
 .احلكمة يف وجوب حفظ األسرار الزوجية وحترمي إفشائها : املسألة الثانية

 
 :ثالث مسائل ، وأمتمته بإعالن الفاحشة: املبحث السادس 
 .معىن إعالن الفاحشة : املسألة األوىل
  .، والوعيد املترتب عليهحكم إعالن الفاحشة : املسألة الثانية
 .صور إعالن الفاحشة : املسألة الثالثة

 



 
 
  

 

٢٢

 : ، وأمتمته مبسألتني النصيحة لآلخرين عالنية: املبحث السابع 
 .تعريف النصيحة : املسألة األوىل
 .ما ينبغي مراعاته يف النصيحة:  املسألة الثانية

 
 :، وأمتمته مبسألتني إعالن الصدقة: املبحث الثامن 
 .تعريف الصدقة : املسألة األوىل
 .حكم اإلعالن واإلظهار يف الصدقات املندوبة واملفروضة : املسألة الثانية

 
، وحيتوي على إعالن ما يتعارض مع املصلحة العامة واخلاصة: املبحث التاسع 

 : مطالب ستة
 : مسائل خبمس، وأمتمته إفشاء أسرار الدولة: املطلب األول 
 .معىن اإلفشاء  : املسألة األوىل
 .جرمية إفشاء أسرار الدولة : املسألة الثانية
 .حكم إفشاء أسرار الدولة : املسألة الثالثة
 كيف نكتم األسرار ؟ : املسألة الرابعة
 .الدولةعقوبة إفشاء أسرار  : املسألة اخلامسة
 : مسائل بثالث، وأمتمته إفشاء أسرار احلرب: املطلب الثاين 
 .      تعريف إفشاء أسرار احلرب : املسألة األوىل
 . حكم إفشاء أسرار احلرب : املسألة الثانية
 .حكم السعي للحصول على أسرار العدو : املسألة الثالثة

 
  :مبسألتنيته ، وأمتمإفشاء أسرار العمل واملهنة: املطلب الثالث 
 .حكم إفشاء أسرار العمل : املسألة األوىل



 
 
  

 

٢٣

 .عقوبة إفشاء أسرار العمل : املسألة الثانية
 

  .إفشاء احملامي أسرار موكله: املطلب الرابع 
 

 : ، وأمتمته بأربع مسائل إفشاء الطبيب املعاجل أسرار املريض: املطلب اخلامس 
 .املقصود بأسرار املريض : املسألة األوىل
 .حكم إفشاء سر املريض : املسألة الثانية
 .األحوال املستثناة من وجوب كتمان السر : املسألة الثالثة
 .عقوبة إفشاء سر املريض يف غري احلاالت املستثناة : املسألة الرابعة

 
 :، وأمتمته مبسألتني إفشاء أسرار امليت: املطلب السادس 
 .املقصود بسر امليت : املسألة األوىل

 .حكم إفشاء سر امليت : سألة الثانيةامل
 

 .وفيها ذكر خالصة البحث، وأهم نتائجه وتوصياته  : اخلامتة
 .فيه تراجم لألعالم الواردين يف البحث غري الصحابة  : ملحق يف تراجم األعالم

 : ، وتشتمل على ما يلي الفهارس العامة
 

 .فهرس اآليات: أوال 
 فهرس األحاديث : ثانيا 
 . فهرس اآلثار:ثالثًا 
 .فهرس األلفاظ الغريبة واملصطلحات الفقهية: رابعا 

 .فهرس املصادر واملراجع: خامسا 
 .فهرس املوضوعات: سادسا 

 



 
 
  

 

٢٤

فهذا هو جهدي املتواضع، وهو عمل بشري، والبشر طبيعتهم النقص واخلطأ : وبعد 
فيه ال جيحد، فالكمال والتقصري، فالنقص فيه ال يستغرب، واخلطأ فيه ال ُيشنع، والتقصري 

 . )١( ولَو كَانَ من عند غَيرِ اِهللا لَوجُدوا فيه اختالَفًا كَثريا : هللا سبحانه وحده القائل 
قرأت كتاب الرسالة على الشافعي مثانني : "ورحم اهللا اإلمام املزين الشافعي حيث قال 

هيه أىب اهللا أن يكون كتابا : شافعي مرة، فما من مرة إال وكان يقف على خطأ، فقال ال
 .)٢("صحيحا غري كتابه

ما كان فيه من صواب فمن اهللا وتوفيقه، وله الفضل واملنة : وما أملك إال أن أقول 
والثناء احلسن، وما كان فيه من خطأ فذلك من نقصي وتقصريي، وأتوب إىل اهللا وأستغفره 

 . أهدى إيلّ عيويبمما حصل فيه من خطأ أو تقصري، ورحم اهللا من
 .وحسيب أين كنت حريصا بقدر طاقيت على إخراجه بالوجه الالئق احلسن

اللهم ارزقين اإلخالص يف القول والعمل، واعصمين من اخلطأ والزلل، وما توفيقي إال 
 .باهللا، عليه توكلت وإليه أنيب، وحببله اعتصمت، هو حسيب ونعم الوكيل

 وألخوايت وألقاريب ولزمالئي وألساتذيت وملشاخيي اللهم اغفريل ولوالدي وإلخواين
 .وجلميع املسلمني، آمني

وصلى اهللا وسلّم على سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، ومن تبعهم 
 .بإحسان إىل يوم الدين، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 سعد بن عبد اهللا املزيدخالد بن /                                      الطالب 
                                                    مكة املكرمة

                                       حرسها اهللا وزادها تعظيما وتشريفًا
 هـ٢٢/١١/١٤٢٥:                                        يوم االثنني 

                            
 ).٨٢(لنساء، آية سورة ا  )١(
 ).١٠-٩، ص١ج(كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، للبخاري   )٢(



 
 
  

 

٥٤٨

 
الصفحة فهرس املوضوعات

 ٣ كلمة شكر وتقدير

 ٦ املقدمة
 ١٠ أسباب اختيار املوضوع

 ١٢ منهج البحث
 ١٤ بحثخطة ال
 ٢٦  :  التمهيد

 ٢٧ معىن اإلعالن لغة وشرعا:  املبحث األول
 ٢٨ معىن اإلعالن لغة: املطلب األول 
 ٣٢ معىن اإلعالن شرعا: املطلب الثاين 
 ٣٥ اإلعالن التجاري من منظور إسالمي : املبحث الثاين
 ٣٦ إمكانية وجود رؤية إسالمية تأصيلية لإلعالن : احملور األول

 ٣٨ تعريف اإلعالن اإلسالمي : ور الثايناحمل
 ٤٠ الدواعي واملربرات الداعية لوجود إعالن إسالمي : احملور الثالث

صورة اإلسالمية املبادئ الشرعية اليت تشترك يف تشكيل ال : احملور الرابع 
 لإلعالن اإلسالمي

٤٢ 

 ٤٨ املواطن اليت يشرع فيها اإلعالن:  الفصل األول
 ٤٩ اإلعالن يف العبادات : ولاملبحث األ

 ٥٠  إعالن اإلسالم : املطلب األول
 ٥٠ إسالم الكافر : الفرع األول
 ٥٣ )توبته(إسالم املرتد  : الفرع الثاين
 ٥٤ يف باب الصالة : املطلب الثاين
 ٥٤ األذان : الفرع األول



 
 
  

 

٥٤٩

الصفحة فهرس املوضوعات
 ٥٤  مشروعيته : املسألة األوىل

 ٥٦ عية األذاناحلكمة من مشرو : الثانيةاملسألة 
 ٥٧  ما يتم به اإلعالن يف األذان : لثةاملسألة الثا
 ٦١ صالة اجلمعة : الفرع الثاين

 ٦١ األذان لصالة اجلمعة: املسألة األوىل 
 ٦٢ احلكمة من مشروعية األذان لصالة اجلمعة: املسألة الثانية 
 ٦٢ حكم األذان الثاين لصالة اجلمعة: املسألة الثالثة 

 ٦٥ صالة العيدين :  الثالثالفرع
 ٦٥ هل لصالة العيدين أذان ؟ : املسألة األوىل
 ٦٦ النداء لصالة العيدين : املسألة الثانية
 ٦٩ يف باب اجلنائز: الفرع الرابع 
 ٦٩ نعي امليت : املسألة األوىل
 ٦٩ نعي امليت إذا كان رد اإلخبار : املسألة الثانية
 ٧٣ ي بوسائل اإلعالمالنع : املسألة الثالثة
 ٧٤ النعي بالنداء : املسألة الرابعة
 ٧٥ النعي بالقرع بالطبول : املسألة اخلامسة

 ٧٧ كتابة أمساء املوتى على القبور: املسألة السادسة 
 ٧٨ يف باب الصوم : املطلب الثالث
 ٧٨ احلكمة من اإلعالن : املسألة األوىل
 ٧٩ نثبوت هالل رمضا : املسألة الثانية
 ٨٠ من رأى اهلالل بنفسه : الفرع األول
 ٨١ من مل ير اهلالل بنفسه : الفرع الثاين



 
 
  

 

٥٥٠

الصفحة فهرس املوضوعات
 ٨٢ اثبوت دخول شهر رمضان بإكمال العدد ثالثني يوم : الفرع الثالث
هل يثبت هالل شهر رمضان وذي احلجة وغريمها بالرؤية اردة  : املسألة الثالثة

 أو باألدوات احلديثة ؟
٨٩ 

 ٩١  الفلكيثبوت األهلة باحلساب : لة الرابعةاملسأ
دور وسائل اإلعالم احلديثة كاملذياع والتلفاز والربق واهلاتف  : املسألة اخلامسة

 يف ثبوت األهلة بني البلدان
١٠٨ 

 ١١٤ يف باب الفطر:  الرابعاملطلب 
 ١١٨ يف باب احلج : اخلامساملطلب 

 ١١٨ حلجة إعالن دخول شهر ذي ا : املسألة األوىل
 ١١٩ ثبوت هالل ذي احلجة : املسألة الثانية

 ١٢٠ إعالن اجلهاد : السادساملطلب 
 ١٢٠ تعريف اجلهاد : الفرع األول
 ١٢١ مشروعيته : الفرع الثاين
 ١٢٢ إعالن اجلهاد : الفرع الثالث
 ١٢٥ أثر احلرب اإلعالنية على اجلبهتني العسكرية والداخلية : الفرع الرابع

 ١٢٨ يف باب الدعوة إىل اإلسالم وتبليغه الناس : بعطلب الساامل
 ١٢٩ األدلة على وجوب تبليغ الناس هذا الدين : الفرع األول
 ١٣١  كيفية االستفادة من وسائل اإلعالم يف نشر الدعوة : الفرع الثاين

 ١٣٣ اإلذاعة: أوال 
 ١٣٤ التلفاز: ثانيا 
 ١٣٦ الصحافة: ثالثا 
 ١٣٧ نترنتاإل: رابعا 



 
 
  

 

٥٥١

 

 ١٤٠  اإلعالن يف املعامالت: املبحث الثاين 
 ١٤١ اإلعالنات التجارية: املطلب األول 
 ١٤١ معناها : املسألة األوىل
 ١٤١ حكمها الشرعي : املسألة الثانية
 ١٤٥ ضوابط اإلعالنات التجارية : املسالة الثالثة
 ١٤٦ ت مضللة لآلخرينما يترتب على اإلعالنات إذا كان : املسألة الرابعة
 ١٥٤ إعالن احلجر على السفيه واملفلس: املطلب الثاين 
 ١٥٤ إعالن احلجر على السفيه واملفلس : املسألة األوىل
 ١٥٦ إجراءات إشهار اإلفالس : نيةاملسألة الثا

 ١٦٠ اإلعالن عن اللقطة: املطلب الثالث 
 ١٦٠ مشروعية التعريف : املسألة األوىل
 ١٦٠ كيفية التعريف : ولالفرع األ

 ١٦٢ اإلعالن عن اللقطة : الفرع الثاين
 ١٦٢ األدلة على مشروعية التعريف : الفرع الثالث
 ١٦٤ حكم تعريف اللقطة : املسألة الثانية
 ١٦٦ تعريف اليسري من اللقطة : املسألة الثالثة
 ١٧٢ مدة التعريف : املسألة الرابعة
 ١٧٤ رملقطة احل : املسألة اخلامسة
 ١٨٢  هإشهاراإلعالن عن النكاح ب: املبحث الثالث 
 ١٨٤  النكاح إشهار: املطلب األول 
 ١٨٤ حكم إشهار النكاح : املسألة األوىل
حكم النكاح إذا مت اإلشهاد عليه وتواطأ كل من الويل  : املسألة الثانية

 والزوجني والشاهدين على كتمانه
١٨٦ 



 
 
  

 

٥٥٢

 ١٨٩ نكاح إذا اقتصر على اإلشهار دون الشهادةحكم ال: املسألة الثالثة
 ١٩٣ ما حيصل به إشهار النكاح : املسألة الرابعة
 ١٩٥ توثيق عقد النكاح : املسألة اخلامسة
 ١٩٧ اإلعالن عن النكاح بوليمة العرس: املطلب الثاين 
 ١٩٧ تعريف الوليمة: املسألة األوىل 
 ١٩٧ حكمها: املسألة الثانية 

 ٢٠٢ بةطْاإلعالن عن الرغبة يف الزواج باخل: لثالث املطلب ا
 ٢٠٤ اإلعالن عن إقامة احلدود على اجلناة وارمني : املبحث الرابع 
 ٢٠٥ احلكمة من مشروعية احلد : املسألة األوىل
 ٢٠٧ ما يتم به إعالن احلدود : املسالة الثانية
 ٢٠٩ إقامة احلدود يف مأل من الناس : املسألة الثالثة
 ٢١١ "ذاما طائفةوليشهد ع"معىن الطائفة يف قوله تعاىل  : املسألة الرابعة
 ٢١٢ التشهري باحملدودين : املسألة اخلامسة

 ٢١٤ اإلعالن للتحذير: املبحث اخلامس 
 ٢١٥  إعالن التجريح والتعديل يف الشهود والرواة: املطلب األول 
 ٢١٥ تعريف اجلرح والتعديل : املسألة األوىل
 ٢١٦ أصل اجلرح والتعديل : املسألة الثانية
 ٢١٨ من يقبل قوله يف اجلرح والتعديل : املسألة الثالثة
 ٢١٩ إعالن اجلرح والتعديل يف الشهود والرواة : املسألة الرابعة
 ٢١٩ املصلحة املترتبة على اجلرح والتعديل : املسألة اخلامسة
 ٢٢٢ لزوراإلعالن عن شاهد ا: املطلب الثاين 
 ٢٢٢ حكم شهادة الزور : املسألة األوىل
 ٢٢٤ عقوبة شهادة الزور : املسألة الثانية



 
 
  

 

٥٥٣

 ٢٢٩ اإلعالن عن كل ما ينال املسلمني منه ضرر التقائه: املطلب الثالث
 ٢٢٩ اإلبالغ عن األمراض املعدية  : املسألة األوىل
 ٢٢٩ معىن العدوى : الفرع األول
 ٢٢٩  الشريعة اإلسالمية من األمراض املعديةموقف : الفرع الثاين
 ٢٣٤ اإلبالغ عن األمراض املعدية : الفرع الثالث
 ٢٣٧ اإلعالن للتحذير من استرياد آالت ومالبس ختالف اآلداب اإلسالمية: املسألة الثانية
 ٢٣٨ اإلعالن عن بعض األشخاص اجلناة للتحذير منهم : املسألة الثالثة

 ٢٣٩  اإلعالن عن املصاحل العامة: املبحث السادس 
 ٢٤٢ اإلعالن عن الوظائف: املطلب األول 
 ٢٤٥ اإلعالن عن األعمال اليت يفرض ويل األمر اجلوائز ملن يقوم ا : املطلب الثاين 
 ٢٤٧ املواطن اليت ال يشرع فيها اإلعالن: الفصل الثاين 
 ٢٤٨ إعالن احلزن على امليت : املبحث األول

 ٢٥٠ احلزن املشروع :  األوىلاملسألة
 ٢٥٣ حكم املبالغة يف إظهار احلزن بفعل أهل اجلاهلية : املسألة الثانية
 ٢٥٦ حكم ندب امليت : املسألة الثالثة
 ٢٥٨ حكم اإلحداد على امليت القريب  : املسألة الرابعة

 ٢٦٠ حداد املرأة املتوىف عنها زوجها: املسألة اخلامسة 
 ٢٦٠ حكم حداد املرأة على زوجها : الفرع األول
 ٢٦٣ مدة احلداد : الفرع الثاين
 ٢٦٣ حكمة مشروعيته : الفرع الثالث
 ٢٦٤ زينة احلادة يف نفسها وبدا  : الفرع الرابع
 ٢٦٤ اجتناب احلادة الزينة يف ثياا : املسألة األوىل
 ٢٦٥ اللبس املسموح للحادة عند الضرورة : املسألة الثانية

 ٢٦٦ لبس احلادة احللي : سألة الثالثةامل



 
 
  

 

٥٥٤

 ٢٦٧ اجتناب احلادة الطيب : املسألة الرابعة
 ٢٦٩ ما يباح هلا من الكالم و األكل : املسألة اخلامسة
 ٢٧٠ إعالن اجلهر بالفطر يف ار رمضان: املبحث الثاين 
 ٢٧١ إعالن اجلهر بالفطر يف ار رمضان : املسألة األوىل
 ٢٧١ إعالن الكافر الفطر يف ار رمضان : يةاملسألة الثان

 ٢٧٢ إعالن أهل الذمة شعائر دينهم: املبحث الثالث 
 ٢٧٤ املقصود بأهل الذمة : املسألة األوىل
 ٢٧٥ إعالن أهل الذمة صلبام ونواقيسهم  : املسألة الثانية
 ٢٨٠ إظهار شعائر الكفر من الكنائس والبيع : املسألة الثالثة

 ٢٨٩ إعالن خطبة املعتدة:  الرابع املبحث
 ٢٩٠ خطبة املعتدة من وفاة : املسألة األوىل
 ٢٩١ خطبة املعتدة من طالق رجعي : املسألة الثانية
 ٢٩٢ خطبة املعتدة من طالق بائن : املسألة الثالثة
 ٢٩٥ خطبة املعتدة من نكاح فاسد أو شبهة نكاح : املسألة الرابعة

 ٢٩٦  ن وإفشاء السر بني الزوجنيإعال: املبحث اخلامس 
 ٢٩٨ حكم إفشاء األسرار الزوجية : املسألة األوىل
 ٣٠٦ احلكمة يف وجوب حفظ األسرار الزوجية : املسألة الثانية 

 ٣٠٩ إعالن الفاحشة: املبحث السادس 
 ٣١٠ معىن إعالن الفاحشة : املسألة األوىل
 ٣١١ وعيد املترتب عليها حكم إعالن الفاحشة، وال : املسألة الثانية
 ٣١٨ صور إعالن الفاحشة : املسألة الثالثة

 ٣٢٠  النصيحة لآلخرين عالنية: املبحث السابع 
 ٣٢١ تعريف النصيحة : املسألة األوىل



 
 
  

 

٥٥٥

 ٣٢٤ ما ينبغي مراعاته يف النصيحة : املسألة الثانية
 ٣٤٠ إعالن الصدقة: املبحث الثامن 
 ٣٤١ لصدقةتعريف ا : املسألة األوىل
 ٣٤٢  الصدقاتيف واإلظهار حكم اإلعالن  : املسألة الثانية

 ٣٥٥ إعالن ما يتعارض مع املصلحة العامة واخلاصة: املبحث التاسع 
 ٣٥٦ إفشاء أسرار الدولة: املطلب األول 
 ٣٥٧ معىن اإلفشاء  : املسألة األوىل

 ٣٦٠ جرمية إفشاء أسرار الدولة : الثانيةاملسألة 
 ٣٦٨ حكم إفشاء أسرار الدولة : الثالثةسألة امل

 ٣٧١ كيف نكتم األسرار ؟ : الرابعةاملسألة 
 ٣٧٢ عقوبة إفشاء أسرار الدولة : اخلامسةاملسألة 

 ٣٧٦ عقوبة اجلاسوس
 ٣٧٦ عقوبة اجلاسوس املسلم : أوالً
 ٣٨٣ عقوبة اجلاسوس غري املسلم : ثانيا

 ٤٠٠ عقوبة إفشاء أسرار الدولة
 ٤٠٤ إفشاء أسرار احلرب: ملطلب الثاين ا

 ٤٠٤ تعريف إفشاء أسرار احلرب       : املسألة األوىل
 ٤٠٦ حكم إفشاء أسرار احلرب  : املسألة الثانية
 ٤١١ حكم السعي للحصول على أسرار العدو : املسألة الثالثة

 ٤١٥ إفشاء أسرار العمل واملهنة: املطلب الثالث 
 ٤١٧ حكم إفشاء أسرار العمل : املسألة األوىل
 ٤١٩ عقوبة إفشاء أسرار العمل : املسألة الثانية

 ٤٢١  إفشاء احملامي أسرار موكله: املطلب الرابع 
 ٤٢٢  إفشاء الطبيب املعاجل أسرار املريض: املطلب اخلامس 



 
 
  

 

٥٥٦

 ٤٢٤ املقصود بأسرار املريض : املسألة األوىل
 ٤٢٥ ريضحكم إفشاء سر امل : املسألة الثانية
 ٤٢٨ األحوال املستثناة من وجوب كتمان السر : املسألة الثالثة
 ٤٣٠ عقوبة إفشاء سر املريض يف غري احلاالت املستثناة : املسألة الرابعة

 ٤٣٢ إفشاء أسرار امليت: املطلب السادس 
 ٤٣٢ املقصود بسر امليت : املسألة األوىل
 ٤٣٢ حكم إفشاء سر امليت : املسألة الثانية

 ٤٣٦ وفيها ذكر خالصة البحث، وأهم نتائجه وتوصياته  : اخلامتة
 ٤٤١  ملحق يف تراجم األعالم

 ٤٧٤  الفهارس العامة
 ٤٧٥ فهرس اآليات: أوال 
 ٤٨١ فهرس األحاديث : ثانيا 
 ٤٩٠ فهرس اآلثار: ثالثًا 
 ٤٩٣  واملصطلحاتفهرس األلفاظ الغريبة: رابعا 

 ٤٩٧ در واملراجعفهرس املصا: خامسا 
 ٥٤١ فهرس املوضوعات: سادسا 

 
 


