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 ومن أٔهفس يا رشور من ابهلل وهؼوذ ووس خغفٍص ووس خؼَيَ حنمسٍ هلل إمحلس ٕإن

 ال أٔن وأٔشِس هل ُادي فال ًضَي ومن هل مضي فال هللا هيسٍ من أٔغٌلًيا سُئات

َا يَ  }ورسوهل ، كال ثؼاىل  غحسٍ محمسإ أٔن وأٔشِس هل رشًم ال وحسٍ هللا ٕإال ٕإهل  أَهيه

ٍنَ  ِ ذُلوإ أَٓمٌُوإ إَّلذ َ  إث َِ  َحقذ  إّللذ الذ  ثَُموحُنذ  َوال ثُلَاثِ
ِ
َُِموَن  َوَأهُْتْ  إ  يَ  }، وكال ثؼاىل { ُمْس

َا ذُلوإ إًيذاُس  أَهيه ذُكُ  إث ي َرج ِ ا ِمْْنَا َوَذَََق  َوإِحَسةٍ  هَْفٍس  ِمنْ  َذََلَُكْ  إَّلذ  ِمْْنَُما َوتَرذ  َزْوََجَ

ذُلوإ َووَِساءً  نَثِريإً  رَِجاالً  َ  َوإث ي إّللذ ِ َِ  جََساَءًُونَ  إَّلذ نذ  َوإْْلَْرَحامَ  ِت
ِ
َ  إ ُكْ  ََكنَ  إّللذ َْ َ  {َرِكِحاً  ػََ

َا يَ  }، وكال  ٍنَ  أَهيه ِ ذُلوإ أَٓمٌُوإ إَّلذ َ  إث ُوإ إّللذ َِحْ  َسِسًسإً، كَْوالً  َوكًُو اًَُكْ  ًَُكْ  ًُْط  َوًَْغِفصْ  أَْْعَ

ِ  َوَمنْ  ُذهُوجَُكْ  ًَُكْ  َ  ًُِعع  تؼس أٔما                   { َغِظاميً  فَْوزإً  فَازَ  فَلَسْ  َوَرُسوهلَُ  إّللذ

َ مبحَؽ مؼني وًؼعي ضاحة إحملي لكيا ًشُة ٕإىل إًحلاةل ًُشرتي تؼظ حاجِاث

ؼهل ًبٔثََ تؼس مسة ًَبٔذش  مدَغا من إملال ، فِؼخشر إًحائع تؼسم وجود ابيق إملحَؽ ًو

ا من ػسمَ ،  إًحايق ، فِشٍ إًطورة إدذَف فهيا إًؼٌَلء وإدلػاة من َجة جوإُز

 0وًؼًل أٔتني فامي ًًل حمكِا ورأٔي إًفلِاء فهيا وإًصإحج وهللا إػمل وإحك 
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 ضوراتن ٌُل َكًخايل :دلًيا ثوجس بٔهَ تهحني ٔأن كدي إًحسء التس 

رجي إشرتى من ابئع تضاػة خبمسني ريال فسفع إملشرتي مائة ريل 

ُس غيس إًحائع كمية إًحايق فبٔجي دفع إًحايق ٕإىل وكت   0أٓدص ًو

رجي مل ٌشرت شُئا وٕإمنا ٔأرإد ٔأن ًرصف ) ًفم ( ما مؼَ من ريالت 

 ؤأجي إًحايق ٕإىل، مخسني ريال  د هلص ف، فبٔغعى إًحائَع مائة ريل 

 0وكت أٓدص 
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ة :جاء  جمزي ، إدذَف ٔأُي إًؼمل يف ُشٍ إملسبةٔل تني ماهع و  يف موكع الاسالم ًو

ا  وسخة إدذالفِم يف إحلك ُو إدذالفِم يف إًخىَِف إًفلِيي ًِا ، مفن كال جبوإُز

هَفِا ػىل ٔأهنا ٔأماهة ٔأي ٔأن إملشرتي ًرتك إًحايق هل من درإمهَ ٔأماهة غيس ضاحة 

 0إملخجص ، ومن رٔأى مٌؼِا هَفِا ػىل ٔأهنا جتمع تني تَع ورصف  

  ن ٌُلالكؤأن فهيا ًيا وتؼس إًيظص يف إملسبةٔل ًخضح 

هؼم ُشٍ إملسبةٔل خيعئ فهيا نثري حىت تؼظ  كال إًش َخ محمس إخملخار إًش يلِعي :

ئت جشرتي من إًخاجص سَؼة وغيسك مثاًل غرش ظَحة إًؼمل كس ًلع فهيا ، ٕإذإ ج 

ريالت ٔأو مخسة ريالت ٔأو مئة ريل ٔأو مخسون رياًل ؤأغعَخَ ٕإيُا فٕاهَ ًًدغي 
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ٔأن ثلدظ إًحايق وال ثرتنَ غيسٍ فَو كال ما غيسي إًحايق ٔأو ًُس غيسي رصف 

خااًب إئدين غسًإ ٔأو تؼس ساػة ، فِو راب إًًسُئة ، ملاذإ ، ْٔلهَ ًو إشرتى ٕإوسان ن 

 تؼرشة ؤأغعى إًحائع مئة فٕاهَ حطي غلسإن :

و إًؼرشة يف ملاتي إًىذاب  إًؼلس إْٔلول :  0غلس إًحَع ُو

غلس إًرصف ويه إًدسؼني إًحاكِة من إملئة يف ملاتي إملئة إملسفوػة  إًؼلس إًثاين :

 0من إملشرتي 

فَِزم ػىل إملشرتي ٕإذإ دفع إملئة ٔأن ٌس خمل إًحايق ْٔلن غلس إًرصف التس ٔأن ٍىون 

ًسًإ تَس ، ْٔلن إًييب ضىل هللا ػَََ وسمل كال نٌل يف إًطحَح من حسًر غحادة 

جن إًطامت ريض هللا غيَ ) إَّلُة ابَّلُة وإًفضة ابًفضة وإًرب ابًرب وإٍمتص 

اء ، فبٔمصان ٔأن هبٔذش ًسًإ ابٍمتص وإًشؼري ابًشؼري وإملَح ابملَح ً سًإ تَس ( ، ُاَء ُو

تَس ، وإًصيالت إملوجودة ًؼخرب رضَسُا فضة ، فَو كال كائي ٕإن إًصضَس ٔأًغي 

هلول ٕإهَ ًو ٔأًغي إًصضَس ملا وجست إًزَكة فهيا ْٔلن إًورق ال ٍُزّّك ، فذلكل ُشإ 

ؤأهت كس إًصضَس إًفضة مؼياٍ ٔأهم ٕإذإ دفؼت غرشة ثحلى جسؼة وٕإذإ دفؼت إملئة 

ت تؼرشة تلِت جسؼني ، فاًدسؼني ثُؼخرب فضة يف ملاتي فضة التس ٔأن  إشرًت

ص ، مفا إحلي ًو كال كل ًُس غيسي  ثؤذش ًسًإ تَس ، وتياء ػىل ذكل فٕاهَ ال ًؤّدِ

يًا حىت  يًا ٔكن ثؼعََ ساػة ٔأو كٌَلً ُر ، ثبٔذش إملئة وثرصف مث ثبٔثََ ، ٔأو ثؼعََ ُر

سَؼة ، ٔأو ثَولّكَ ثلول : إذُة وإرصفِا من جارك ، ثشُة وثبٔثََ ابملال وثبٔذش إً 



 

6 
 

ٔأما ًو كال كل ٔأغعَم إًحايق وذُة وثوإرى غيم فٕاهَ إًصاب ، وَّلكل هص 

إًسَف ػىل ٔأهَ ٕإذإ حطي إًرصف ... حىت ٕإن تؼضِم ًلول ال جيوز ٌَخاجص غيس 

 إًرصف ٔأن ًلوم ٕإىل ضيسوق إملخجص فٕان كام فلس إفرتكا فوكع إًصاب إَّلي هنيى إًييب

اء ( ومؼىن ُاَء  ضىل هللا ػَََ وسمل غيَ ، وَّلكل كال يف حسًر ْعص ) ُاَء ُو

شإ من  َ مبؼىن ٔأغعين وذش ، فذلكل ال جيوز إًخبٔذري ُو َُ َ و َُ اء ما ًُلال إْلٓن  ُو

ٔأتَؽ ما ٍىون من ِحك إًرشع ، فٕان إْلٓن نثري من إملشالك حتطي ثسخة ذكل ، 

ؼعي إًحائع مئة  لول ٔأال حصى إًصجي ًبئت ًو ريل فِبٔذشُا مث ٍصمهيا يف إًطيسوق ًو

مك ٔأغعَدين ؟ فِلول مئة ، ًلول ال ما ٔأغعَدين ٕإال غرشة ، فِحطي تني إًياس 

س كعع ، وَّلكل غاًحًا إًحَوع جتس فهيا رشوط  شلاق وىزإع يف ذكل ، إًرشًؼة حًص

مشسدة ملطَحة إًعصفني ، حىت ٕإن ُشإ إًرشط إَّلي ٌسمى رشط إًخلاتي يف 

ت ًلول تؼظ ػٌَلء الاكذطاد إملوجودٍن إْلٓن : ًو ٔأن إًؼامل ظّحق إًرشًؼة إًصتوي

يف إًخلاتظ يف إْٔلموإل ًيجى من زالزة ٔأرابع إملشالك الاكذطادًة إملوجودة إْلٓن 

س حلم تَسك وحق إًياس  ، فِشإ من حمكة إًرشع ومن ٔأتَؽ ما ٍىون ْٔلهَ ًٍص

س خمل ح لَ َكماًل سمل من إْلٓفذني ، تبًٔسهيم ، فذلكل ملا ًؼعي إإلوسان حلَ ٌو

فِيحغي ًعاًة إًؼمل تي ًًدغي ٌَياس َكفة ٔأن ًدٌاحصوإ يف ذكل ؤأن ًحنّي تؼضِم 

  0ًحؼٍظ ُشإ إحلك وهللا ثؼاىل ٔأػمل  
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ًُس :  ٌَححوث إًؼَمَة وإإلفذاء يف إملمَىة إًؼصتَة إًسؼودًة كاًت إٌَجية إدلإمئة

يف ٕإتلاء إملشرتي تؼظ هلودٍ غيس إًحائع يشء من إًصاب ؛ ْٔلن ُشإ من ابب إًحَع 

ُس من ابب إًرصف   جن هللا غحس إًش َخوكال ، وإئامتن إًحائع ػىل تلِة إٍمثن ، ًو

 ْٔلن وذكل ، تشكل تبٔس ال:  إملسإًيات أٔحاكم حمارضثَ يف إجلرٍبن إًصمحن غحس

ا إًيلود ُشٍ  لك ش َاٍ مخس تؼت ٔأو خبمسٌلئة شاة مثالً  تؼت ًو ، مذفق سؼُص

 مخس ٔأغعاك وإًثاين ، وإحسة وركة ٔأغعاك إملشرٍتن فبٔحس ، خبمسٌلئة شاة

 فئة من ٔأغعاك وإًصإتع ، مخسني فئة:  ٔأغين غرشإً  ٔأغعاك وإًثاًر ، وركات

،  رصفاً  ٌسمى ال ُشإ مفثي ، ذكل من شُئاً  حصد ال فٕاهم ، إملائخني فئة ٔأو إًؼرشة

ما  يف موكع إإلسالم سؤإل وجوإب :و ، ثخغري ال كميخَ ، وإحسإً  هلسإً  ْٔلهنا وذكل

ًرتنَ إملشرتي دلى إًحائع يف حال ػسم وجود رصف دلًَ ، ًؼخرب ٔأماهة ، وال 

حصج يف ذكل ، سوإء إثفلا ػىل ٔأذشٍ تؼس زمن ٌسري ٔأو نثري ، كال يف وشاف 

و إشرتى فضة تسًيار وهطف دًيار ودفع إملشرتي ٕإىل إًحائع دًياٍرن  إًلٌاع : ًو

و تؼس إًخفصق حص ًَبٔذش كسر حلَ مٌَ ، فبٔذش إًحائع كسر حلَ م ن إدلًياٍرن ، ًو

إًرصف حلطول إًخلاتظ كدي إًخفصق ، وإَّلي ثبٔدص ٕإمنا ُو متَزي حلَ من حق 

ومٌَ ًؼمل ٔأن ذُاب  000000إْلٓدص ، وإًزإئس من إدلًياٍرن ٔأماهة يف ًس إًحائع 
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إًحائع إلحضار إًحايق من دإذي إحملي ، ٔأو من حمي جماور ، ؤأهَ ال حصج يف ذكل 

ًُس من ابب إًرصف ، إَّلي ٌشرتط فَِ إًخلاتظ ، وٕإمنا ُو متَزي  ؛ ْٔلن ُشإ

ة :ٌَحق ، ورد ٌٌَلل ًطاحدَ ،  فلس إدذَف ٔأُي إًؼمل  ويف موكع الاسالم ًو

يف ُشٍ إملسبةٔل تني ماهع وجمزي ، وإًصإحج ٕإن شاء هللا ُو إًلول ابجلوإز ، ْٔلن 

مل ًخفلوإ ػىل إمذياع إًرصف يف مثي ُشٍ إًطفلة ًُس ملطودإ ؛ ؤْلن ٔأُي إًؼمل 

إجامتع إًحَع وإًرصف يف غلس وإحس ، ومن مٌع ذكل مْنم ػَي إمليع ابالدذالف 

يف تؼظ إْٔلحاكم ، وذُة إملاًىِة ٕإىل جوإز إجامتع إًحَع وإًرصف يف حنو إدلًيار 

 موكع ويف مؼََني ذكل تبٔن كةل ما إجمتؼا فَِ ثفِس ٔأن إجامتغٌِل ًُس ملطودإ ،

ة الاسالم  فلط إًسَؼة مثن ملسإر ػىل إًرصف ًلع ٔأن يه إجلائزة إًطورة : ًو

حلى  فِشٍ ذمذَ يف كصضا ٔأو ًسٍ يف ٔأماهة رصف تسون دًيار إْٔلًف من إًحايق ًو

ُست جائزة ضورة و)  إإلكٌاع يف إحلجاوي كال ، إًصاب من ًو  فضة إشرتى ًو

ن إًحائع ٕإىل ودفع ، وهطف تسًيار و فبٔذشٍ ، مٌَ حلَ كسر ًَبٔذش دًياٍر  تؼس ًو

و ، ًسٍ يف ٔأماهة وإًزإئس ، حص إًخفصق  ، دًيار تيطف درإمه مخسة ضارفَ ًو

ىون ، حص دًيارإً  فبٔغعاٍ خفصكان ًسٍ يف ٔأماهة وإًحايق ، هل هطفَ ٍو  جيوز:  ٔأي ، ًو

 إشرتى ٔأو ، مٌَ هل ٌَحايق ذكل تؼس ضارفَ ٕإن مث ، إًيطف متَزي كدي ًخفصكا ٔأن هلٌل

حَ ٔأو ، يشء يف سٌَل جؼهل ٔأو ، شُئاً  مٌَ تَ  إًش َخ وكال ،(  جاز ٕإيٍ ُو

ُِوَجس إحلاةل ُشٍ يف : إًسحمي غحسإًصمحن  ، إًىذاب ُيا ويه ، ِسَؼة تُْنٌل ف
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 إًلمية ابيق فِشإ غْنا سبًٔت إًيت إًطورة 00000 تشكل تبٔس ال ٔأهَ ًظِص فاَّلي

ُس فلَ  وكال إًش َخ إدلنخور سؼس إخلثالن يف نخاتَ ، إًرصف ابب من ًو

ًو ٔأهَ إشرتى من حمي سَؼا ؤأغعاك مخسٌلئة ، وَكن  إملؼامالت إملاًَة إملؼارصة :

كمية ما إشرتإٍ ٔأرتؼٌلئة ريل ، وكال : إًحايق فامي تؼس ُشإ ال تبٔس تَ ، ْٔلن ُشإ 

ًُس رصفا ، ًُس ُيا مطارفة ، ٕإمنا فلط ٔأغعاٍ كمية ُشٍ إًسَع إًيت إشرتإُا ، 

وكال إًش َخ سَامين جن إًحائع ُشإ ًُس رصفا ،   وما ثحلى تلي دًيا يف ذمة

ا ؛ ْٔلن إًرصف ُيا غري ملطود غحسهللا إملاجس :  إًطحَح من كويل إًؼٌَلء جوإُز

 0ٌَؼاكسٍن وكس جاء ثحؼًا ، وجيوز ثحؼا ما ال جيوز إس خلالاًل 
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 إملؼامةل ُشٍ فدسمى ، إًؼمةل هفس من مبال مال مدادةل فهيا مؼامةل غن غحارة يه

 :  رشظان حصهتا ْٔلجي إشرتط وكس ، رصفا

ػىل  إًؼٌَلء تني ذالف إًرصف ( حمي غيس إملحَؽ تؼظ حصكٔأي )  إملؼامةل ُشٍو 

ني ٌُل :   كًو
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 إًفذوىيف إملمَىة إًؼصتَة إًسؼودًة كاًت إٌَجية إدلإمئة ٌَححوث إًؼَمَة وإإلفذاء 

ٌَمخطارفني ٔأن ًخفصكا ٕإال تؼس إس خالم لك مْنٌل َكمي  ال جيوز : ( 74261)  رمق

مدَؽ إًرصإفة ، وػىل ذكل فال جيوز ملن دفع ًشرص مخسٌلئة ريل ًرصفِا ٔأن 

و كرص   إٌَجيةوكاًت  ،ًبٔذش زالمثائة يف إحلال ، وإًحايق تؼس الافرتإق جزمن ًو

(  76246)  رمق ىإًفذو  إًسؼودًة إًؼصتَة ابملمَىة وإإلفذاء إًؼَمَة ٌَححوث إدلإمئة

 جيوز وال ، إًؼلس جمَس يف إًخلاتظ تحؼظ تؼضِا إًؼمالت ًرصف ٌشرتط :

 فٕاذإ)  كال  إًييب ٔأن زخت فلس ، إْلٓدص إًحؼظ وثبٔجِي تؼضِا إس خالم

 إٌَجية ػٌَلء وكال ،(  تَس ًسإ َكن ٕإذإ ؛ شئت هَف فدَؼوإ إْٔلجٌاس ُشٍ إدذَفت

 ، وإحس جًس من ْعَخني تني إًخحادل َكن ٕإذإ ( :71/666) ًإلفذاء إدلإمئة

 ثبٔذري وحصم ، تُْنٌل إًخفاضي وحصم ، ابجملَس وإًخلاتظ ، تُْنٌل إًدساوي وجة

 ؛ جيوز ال إًؼمي فِشإ : ابز إجن إًش َخ وكال ، رشػا ٕإحسإٌُل يف ٔأو ، فهيٌل إًلدظ

 إمللطود ، تَس ًسإً  ٍىون تس ال وإًرصف ٌَحؼظ، وثبٔجِي ٌَحؼظ كدٌظ  فَِ ْٔلهَ

 حىون ًىن ، جيوز ما خبمسني وزالزون تَس ًس ٕإال ، ًطَح ما تَع ُشإ ٔأن

وكال إًش َخ إجن غثميني يف )  ،  ذكل يف حصج وال كصضاً  وإًثالزون أٔماهة إمخلسني

إًصاب ًو كَت : إرصف يل فئة مخسني ، فلال : ًُس غيسي ٕإال  إٌَلاء إًشِصي ( :
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ثبٔثُين تؼس ذكل ، ُشإ إَّلي ٍىون مخسة وغرشٍن ذش مخسة وغرشٍن وإًحايق 

وكال إًش َخ ضاحل إًفوزإن راب ،  إحملشور ُو ٔأن ثخؼامي مبطارفة تسون كدظ ، 

ٕإذإ إحتس جًس إًؼمالت ؛ َكَّلُة ابَّلُة ، وإًفضة ابًفضة ،  يف إمليخلى :

وإًصيل إًسؼودي مثاًل ابًصيل إًسؼودي ، وإملرصي ابملرصي ؛ وجة شُئان : 

فٕان إدذيذ إًرشظان ٔأو ٔأحسٌُل إًدساوي يف إمللسإر ، وإًخلاتظ يف جمَس إًؼلس ، 

 فذوى ػَََ إَّلي فٕان : إًربإك انرص جن إًصمحن غحس إًش َخكال و ،   ؛ َكن راب

 جيوز فال ؛ تَس ًسإ ٕإال إًيلسًة إْٔلورإق يف إملطارفة جيوز ال ٔأهَ إدلإمئة إٌَجية

 إًيلسًة إْٔلورإق ْٔلن ؛ إًحايق وثبٔجِي مثاهني ٔأو جسؼني كدظ مث مئة رصف

 وإًفضة ابَّلُة إَّلُة)  ، ٌَسَع ٔأمثاان إختشت ٕإهنا حِر من وإًفضة َكَّلُة

 سوإء مبثي مثال ابملَح وإملَح ابٍمتص وإٍمتص ابًشؼري وإًشؼري ابًرب وإًرب ابًفضة

 ،(  تَس ًسإ َكن ٕإذإ شئت هَف فدَؼوإ إْٔلضياف ُشٍ إدذَفت فٕاذإ تَس ًسإ ثسوإء

جية يف رصف إًؼمالت كدظ الك إًؼوضني كدي وكال إًش َخ سَامين إملاجس : 

إًخفصق ؛ فٕان َكهخا من جًس وإحس هصيالت جصيالت وجة مع ذكل إًامتزي ؛ 

) إَّلُة ابَّلُة وإًفضة ابًفضة ، ًسإ تَس مثي مبثي ؛ فٕاذإ إدذَفت  ًلوهل 

ُشٍ إْٔلضياف فدَؼوإ هَف شئت ٕإذإ َكن ًسًإ تَس ( روإٍ مسمل من حسًر غحادة 

ت ، وٕإن مل حىن من جًس وإحس هصيالت سؼودًة جبيهيات مرصًة فال جن إًطام

؛  وإًطورة إملشهورة يف إًسؤإل من إًصابٌُشرتط إًامتزي وٕإمنا ٌُشرتط إًخلاتظ ، 
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ُس ثحؼا ،  ٌَمسمل رصف هلس  ال جيوز وكال أًٔضا :ْٔلن إًرصف َكن ملطودإ ًو

سًإ تَس ، وػَََ : فال  جيوز هل يف ُشٍ إحلال ٕإجصإء تيلس من جًسَ ٕإال مثاًل مبثي ًو

وكال ْعََة إملطارفة ، فِيخظص حىت حيرض إملحَؽ مث جيصي مؼَ ْعََة إملطارفة  ، 

ٕإجصإء غلس إملطارفة مع ثبٔذري كدظ ٔأحس إًحسًني ؛ ْٔلهَ راب وسُئة  ال جيوز ٔأًضا :

 ابًفضة ، ًسإ تَس مثال مبثي ( ، ) إَّلُة ابَّلُة وإًفضة ؛ وكس كال إًييب 

ة الاسالم موكع ويف  ٔأًف ٔأساس ػىل ثخطارفا ٔأن يه إملميوػة إًطورة : ًو

 غري ضورة فِشٍ ، وسُئة وإًحايق تؼضِا فذؼعََ ، ٔأدصى ْعةل من جىشإ دًيار

  ْعص جن هللا غحس حسًر ذكل يف وإْٔلضي ، إًخلاتظ رشط ًخزَف ، جائزة

 وأٓذش ابدلانهري فبٔتَع ابًحلِع إإلتي ٔأتَع نيت:  كال وإًسنن وإملس خسرك إملس يس يف

 هللا رسول فبٔثُت ، ذكل من هفيس يف فوكع ابدلانهري وأٓذش ابدلرإمه ؤأتَع ، ابدلرإمه

 و  هللا رسول ي فلَت حفطة تُت من دصج حني كال ٔأو حفطة تُت يف ُو

 ابدلرإمه ؤأتَع ، إدلرإمه وأٓذش ابدلانهري فبٔتَع ابًحلِع إإلتي ٔأتَع ٕإين ٔأسبكٔل روًسك

 ،(  يشء وتٌُىٌل ثفرتكا مل ما ًوهمٌل ثسؼص ثبٔذشٌُل ٔأن تبٔس ال)  فلال إدلانهري ؤأذش

ي ابًرصف ثلطس نيت ٕإذإ ؤأما ي مثي وحسإهتا ٕإىل إًؼمةل حتًو  فئة إًوركة حتًو

 ُشٍ من إس خوفِت ٕإن حصج فال ، دًيار إملائة فئة وركات غرش ٕإىل دًيار إْٔلًف

 مبؼىن إًحَع يف رشظا إًلصض ٍىن مل ما ، مْنا إًحايق ؤأكصضم إًسَؼة مثن إًوركة

شإ هفؼا، جص كصض يف حِيئش ذكل دلدول ٔأكصضم ٕإذإ ٕإال ثخِع ال ٔأهم  حمصم ُو
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ة الاسالم موكع ويف ، إًؼٌَلء ابثفاق  حك ثبٔذش إًيلسًة إْٔلورإق ُشٍ فٕان : ًو

)   ًلوهل إجملَس يف إًخلاتظ مع ٕإال فهيا إًرصف جيوز فال ، وإًفضة إَّلُة

 ابٍمتص وإٍمتص ، ابًشؼري وإًشؼري ، ابًرب وإًرب ، ابًفضة وإًفضة ، ابَّلُة إَّلُة

 إْٔلضياف ُشٍ إدذَفت فٕاذإ ، تَس ًسإً  ، ثسوإء سوإء ، مبثي مثالً  ابملَح وإملَح ،

 إًخطارف َكن فٕاذإ ُشإ وػىل ، مسمل روإٍ(  تَس ًسإً  َكن ٕإذإ ، شئت هَف فدَؼوإ

 مميوػة إملشهورة فاملؼامةل ٔأورإق تؼرشة جٌهيات غرشة تلمية هلسًة وركة ػىل وإكؼاً 

 إًسحمي غحسإًصمحن إًش َخ وكال ، إًرصف غويض ٔأحس تؼظ يف إًخلاتظ ًخزَف

س َكن ًو إًرصف يف جَيصي إًصاب :  رصف ٔأرإد ًو:  ومثاهل ، ِتٌلل مال رصف ًٍُص

 ٔأن هل جيوز فال(  40)  ٕإال إْلٓدص إًعصف غيس ٍَىن ومل(  700)  فئة من ْعةل

لول(  40)  إًـ ًُؼعََ  فَِ جَيصي فِشإ ؛ إًحايق ٔأغعَم أٓدص وكت يف ٕإيلّ  ػُس:  ًو

َخ وكال ، إًصاب س إًش ّ  إًَحؼِظ  وثبٔجِيُ  إًُؼمةلِ  تؼِظ  فاس خالمُ  : فَصنُوس ػًَل ُمحمذ

و الافرتإقِ  تؼس إْلَٓدصِ   إًؼلسِ  جمَِس  يف إًخّلاتُِظ  الهخفاءِ  رشػًا جيوز ال ٌسريٍ  جزمنٍ  ًو

و ، َّةِ  يف رشٌط  ُو  إًحَوعِ  ِرابَ  ِمنْ  رتويً  إًؼلسَ  ًُطرّي  تَ وإإلذاللُ  ، إًرّصِف  ْعَ

مِ  )   وكوهِل  ،(  ػَََ مذفق( )  ِتيَاِجزٍ  غَائًِحا ِمْْنَا ثَِخُِؼوإ َوالَ )   كوهِل  تيّصِ  إحملصذ

ٍََس، ًًَسإ ثَِسَوإٍء، َسَوإءً  ِتِمثٍْي، ِمثاْلً  َذإ ِت
ِ
ِشٍِ  إْدذََََفْت  فَا ََْف  فَِدَُؼوإ إَْلْضيَاُف  َُ  ِشئُْتْ  َن

َذإ
ِ
ََسٍ  ًًَسإ ََكنَ  إ لوهِل  ،(  مسمل( )  ِت ةُ )   ًو َُ ِة  إَّلذ َُ الذ  ِرابً  اِبَّلذ

ِ
اءَ  إ اءَ  َُ َُ ( )  َو

 وإحسٍ  لكه  ٌس خملَ  ٔأن تؼس ٕإالّ  ًخفّصكا ٔأن ٌَمخطارِفنَْي  جيوز ال َّلكل ،(  ػَََ مذفق
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 جيوز ال : إإلساليم إًفلَ موسوػة نخاب ويف ، َكمالً  إًرّصِف  مدَؽَ  مْنٌل

 مفن ، ٌس خحلَ إَّلي إملحَؽ َكمي مْنٌل لك إس خالم تؼس ٕإال ًخفصكا ٔأن ٌَمخطارفني

 جيوز ال ، ريالً  س حؼني ٕإال إملرصف ٔأو إحملي يف جيس ومل ، ريل مائة رصف ٔأرإد

رتك ، إملوجود ًبٔذش ٔأن هل  تَع ْٔلن ، راب ُشإ ْٔلن ؛ تؼس فامي ًُس خَمَ إًحايق ًو

ضاحل وكال إًش َخ محمس  إًؼلس جمَس يف إًخلاتظ من فَِ التس ورصفِا إًؼمالت

رمغ ش َوع مثي ُشٍ إًطورة  إمليجس يف موكؼَ الاسالم سؤإل وجوإب :

ا يف إًوإكع ٕإال ٔأن نثريًإ من إًياس ًخؼجحون  وإًؼةل  ٕإذإ كِي هلم ُشإ رابوإهدشاُر

ٔأن إًخفاوت موجود فامي كدضَ لك مْنٌل ورشط إًخحاًع وإًرصف يف إْٔلورإق 

 إًيلسًة ٕإذإ َكهت من جًس وإحس ٔأن حىون مثاًل مبثي ًسًإ تَس نٌل كال إًييب 

)ال ثخِؼوإ إَّلُة ابَّلُة ٕإال مثاًل مبثي وال جُشفوإ تؼضِا ػىل تؼظ ، وال ثخِؼوإ 

 جشفوإ تؼضِا ػىل تؼظ، وال ثخِؼوإ مْنا غائحًا إًورق ابًورق ٕإال مثاًل مبثي ، وال

و إًخفضَي وإًزيدة ، وإًورق  تياجز ( روإٍ إًحزاري ، ) جشفوإ من إإلشفاف ُو

: ٔأي إًفضة غائحًا : ٔأي مؤجاًل تياجز : ٔأي حبارض ( وإحلسًر فَِ إٍْنيي غن راب 

ايم يرس وكال إدلنخور، إًفضي وراب إًًسُئة   تـ جٌهيًا 00 فم جيوز فال:  جُص

ةُ )    إًييب ًلول ؛ غًسإ جٌهيات 0و جٌهيًا 60 َُ ِة  إَّلذ َُ ةُ  ، اِبَّلذ  َوإًِْفضذ

ةِ  ِؼريُ  ، اِبًرُْبِّ  َوإًرُْبه  ، اِبًِْفضذ ِؼريِ  َوإًشذ  ِمثاْلً  ، اِبًِْمَْحِ  َوإًِْمَْحُ  ، اِبًخذْمصِ  َوإًخذْمصُ  ، اِبًشذ
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ََسٍ  ًًَسإ ، ثَِسَوإءٍ  َسَوإءً  ، ِتِمثْيٍ  َذإ ، ِت
ِ
ِشٍِ  إْدذََََفْت  فَا ََْف  فَِدَُؼوإ ، إَْلْضيَاُف  َُ  ِشئُْتْ  َن

َذإ ،
ِ
ََسٍ  ًًَسإ ََكنَ  إ  0وإًفضة  إَّلُة مثي إملؼارصة وإًيلود ،(  ِت

 وٕإمنا رصفا جسمى ال إًطورة رمحَ : ُشٍ جرٍبن إجن ًلول إًش َخ

 0إًصاب  فهيا جيصي ال ذكل ػىل وتياء فىة جسمى

 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9133رإجع موكع أُٔي إحلسًر )  

 ٔأحذاج ملن سبهٔل ) ٔأحِاان : موكؼَ يف إخلثالن حصيك جن سؼس إدلنخور إًش َخ كالو 

 ًؼعَين ريل 600 غيسٍ من فبٔجس ( مثال  ل ري 000)  هلسي  مدَؽ ًرصف

 حمي إملؼامةل ُشٍفبٔجاب : ( ،  جائز ُشإ فِي تؼس فامي يل ٌسَمَ وإًحايق ٕإيُا

 وإًورق ، إملخحلي إملحَؽ ثلدظ مل ٔأهم ابغخحار مٌؼِا من مفْنم إًؼٌَلء تني ذالف

 من ومْنم ، وإًخلاتظ إًامتزي رصفَ غيس ٌشرتط ، وإًفضة َكَّلُة ُو إًيلسي

و)  إمللدوض إملحَؽ يف مت كس إًرصف ٔأن ثؼخرب ٔأن ثرشط إجلوإز ٍصى  600ُو

 ثؼخرٍب(  إملثال يف إملشهورة ريل 700)  تلي وما ،(  ذهصت إَّلي إملثال يف ريل

شإ ، ضارفم  إَّلي ضاحدم ًس يف ودًؼة أٔو أٔماهة  إْٔلكصب ُو هظصي يف إًلول ُو

 إجن ٌَموفق إملغين ففي ، ُشإ ٌش حَ ما ػىل إحلياتةل فلِاء تؼظ  هص وكس ،
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 هل ًزين دًيار من ٔأنرث فبٔغعاٍ تسًيار درإمه غرشة ضارفَ ًو)   هللا رمحَ كسإمة

ىون ظال وٕإن جاز أٓدص وكت يف حلَ  ثَفَ يف ػَََ يشء ال ًسٍ يف ٔأماهة إًزإئس ٍو

لة : ابز إجن إًش َخ كال، (  إملسائي ُشٍ ٔأنرث ػىل ٔأمحس هص  ٔأن إًسَمية وإًعًص

بٔذش ، غيسٍ ٔأماهة مخسني ًؼعََ  ػَهيا حياس حَ ذكل تؼس مث ، كصضاً  إًثالزني ًو

خِع ًؼعََ حىت  إمخلسني ػَََ ًخِع ٔأما ، إًثالزني ػَََ ٍصد ٔأو إمخلسني ػَََ ًو

ؼعََ  ابًثالزني ٕإًََ ٍصجع ٔأو ، إًثالزني ػىل وحياس حَ تَس ًسإً  إًحاكِة إًؼرشٍن ًو

لدظ  0مخسني  ًو
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 إًساتق إثضح ًيا أٔن يف إملسبةٔل كوالن :تؼس إًؼصض 

ٕإال ًسإ تَس ومثال مبثي وال جيوز ثبٔذري ٔأي  مٌع إملطارفة: إْٔلول إًلول 

و ٌس ؤأهنا ضورة من ضور  إ يف إًؼسد ٔأو يف إًزمنري جزء من إملحَؽ ًو

 0إًصاب إحملصم

  إًلول إًثاين : جوإز إملطارفة

 وهلم فهيا رٔأين : 

شٍ ال ًسذي فهيا إًصاب إْٔلول : ٔأهنا ثؼخرب فىَ ،   0ُو

شإ أٔماهة ٔأو ودًؼة ٔأو دًيا إغخحار ما ثحلى من مدَؽ إملطارفة إًثاين :  ُو

ودفع ٌَحصج إَّلي كس ًلع فَِ إًياس غيس إحلاجة ٕإىل خمصج رشغي 

 0إملطارفة 
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إخملصج وإًحسًي وإًياس ما  يف موكع الاسالم سؤإل وجوإب :جاء 

ٕإن إحلي يف فاجلوإب : دإمئًا حيخاجون ٕإىل رصف إْٔلورإق إًيلسًة : 

بٔذش مٌَ إًثالزني دًيًا  يًا غيس ضاحدَ ًو ذكل ٔأن ًضع إمخلسني ُر

بٔذشُا  وهة ًو فم إمخلسني إملُص ) وسَفًا مث ٌسسد إدلٍن تؼس ذكل ًو

  0من فذاوى إًش َخ غحس إًؼٍزز جن ابز مشافِة ( 


