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 الحمد هلل وحده، والطالة والسالم نلى مي ال نبي ةهده، دمحم ونلى آله وصحجه أما ةهد:

   ا 
ذ
 ال لىضيي  ل  يا كيان فإن الهقىد التي تكىن بيجن الجايا ، ووطىضيا

ذ
أحيد طؾيفام مطيففا

 ال ةهيييد مماتمييياد وونيييىد، تقايييي ميييي اتلييياؾفاد، و يييد اوجاييي  أتيييي الهاييي  ا هاضيييفون  ييي  

وجييىا الىفييال بالىنييد الييال قسييجأ الهقييىد، أو لػييمي فبييه، و يي  تيياا الج يي  جمييو ل ييجاد 

 بالوطييييى 
ذ
ص ال ييييفنب  الييييىا دة، واييييالم أتييييي الهايييي  حىل ييييا،  يييي  مى ييييي  تيييياه ا سييييال ، بييييدلا

المق ييال ا هاضييفون، وات ييامو المق بيي  وال بعيياد ال ييفنب  لام إلاسيياد ا البيي   إلاييالمب ، 

 ومي هللا أإلاجمد الهىن والجىفبأ.

ميييي إلايييوىاد ؾىأاييي ، وأه يييفه اميييا تيييى، ولهيييي هللا أن قهيييجن نليييى اجحيييس مسيييىدة الج ييي  و يييد 

  نادة الوكف فبه والجىإلاو    طحكام القػائب ، والجؿجبقاد الىا هب . 
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ي ؾييييييففجن، كا قاتاييييييي  مييييييي ا هاييييييىم أن الة ابييييييمل الاةىأيييييي  لامكييييييي   ا ىانييييييدة  ال تكييييييىن  ال ميييييي

مماناي ، ال تكيىن  ال ميي ا ويجن، فيإن ونيد أحيدتما دون  وييف، وا المسي  ون ىتيا، فطيبة  

الىنييييد  يييي  طضييييي و  .(2)، و ييييال :هاييييمل: وانييييدنا مييييي ا وييييجن، وونييييدنا مييييي واحييييد(1)ف يييياه الهييييدة

   . (3)ا سجقجي    اللج  بإلطال  وجا 

 الهقاب  لدوىل الىند    الهقىد ه  نلى الو ى  تي:القسم  

أن تكيييىن ا ىانيييدة ماامييي   ػيييالذ ميييي الؿيييففجن، بمه يييو أن ليييوظ  ييي  الهقيييد أن ونيييد كيييي  -1

 ؾفم لآلوف ماام له.

 مااما، وأكىن وند الؿفم  وف غج  ماام له، وأيوظ  -2
ذ
أن قهد أحد الؿففجن  وف وندا

 بجن إلاابقج  ا.   الهقد نلى  لك. ف ى ضى ة مجىإلاؿ  

 مااميييا ليييه، وال قهيييد الؿيييفم  ويييف ة ييي يل، وأك يييف أن  -3
ذ
أن قهيييد أحيييد الؿيييففجن  ويييف ونيييدا

 تاه الطى ة ل ا حك  إلاابقت ا.

أن تكيييىن ا ىانيييدة غجييي  ماامييي  بمه يييو أن ليييوظ  ييي  الهقيييد أن ونيييد كيييي ؾيييفم لآلويييف غجييي   -4

 ماام له.

 وأوظ نلى أنه غج  ماام له. -5
ذ
 أن قهد أحد الؿففجن  وف وندا

    الاةي  
ذ
وأك ف أنه   ا نظ    الهقد أن الىند غج  ماام، فىجىده اهدمه، وال قسمو وندا

وال  يييي  ال ييييفم، وال قهييييد  والفييييه مييييي نالميييياد الوميييياي، بييييي وال لييييدوي  يييي  اللييييالم المق ييييي    
                                                             

 .3/413مىاهب الجلُل للحؿاب ( 1)

 .3/462سظم وغذ  –لعان الػشب ( 2)

 .504( أظاط البالغة للضمخششي ص3)
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وجىده اهدمه، فبكىن الوكف المق ي    الىند ا اام مي ؾفم واحد وا ىانيدة ا اامي  ميي 

 ؾففجن.

: }  بقىليه السيالم نابيه  إلايمانبي فامجيد  ونيده ضيدي ميي نليى ونيال جيي ا يىىى أ  و -1

 ،ميييدحا بييه وامييي   حمييه هللا:  ييال ال يييوقبؿي ،( 54/  ميييفأ  إلاييى ة{ ) الىنيييد ضييادي كيييان  نييه

 .(1) ما والمه وتما

ي ييا لييا) ناتييمل هللا ا يي موجن بقىلييه: -2
َ
ييالَي  أ

َّ
ييَ   آَموييىا ال

َ
قىلييىَن  ل

ُ
مَهاييىن  ال مييا ت

َ
ُبررَ   ت

َ
  ك

 
 ِغىررَذ  َمقحررا

 ِ
ّ

ن الل
َ
قىلررىا أ

َ
فَػلررىن  ال مررا ث

َ
 الىفييال  يي  طدليي  أ ييىي  مييي: وتييى  حمييه هللا .  ييال ال ييوقبؿي(ث

 نيدم  ي  ال يدلد الج يفأ  نليى لدل بالقىل  الىفال ندم نلى هللا مي الكجج  ا قس ألن باله د

 .(2)به الىفال

  ضي ي نجيا  بيي هللا نجيدو د  ي  السيو  طميف بالىفيال بالىنيد فقيد  وي الجنيا ل نيي  -3

 أنيه فانميس. لامفا  ما ا إلاالجك: له  ال تف ي أن: إلامبان أبى أوب هي  ال أوب ه نن ما هللا

 .نبي ضم  وتاه:  ال .طمان  وأدال باله د والىفال والهمام والطدي بالطالة أمفا 

 بيي هللا نجيد نيي داود، وأبى أحمُد   مام  ويصح    السو  أن  والم ااا، فقد  -4

 فياتجس:  يال ضيبي وأنيا[ ببتويا  ي ] وإلايا  نابيه هللا ضيلى هللا  إلايىل  أتانيا:  ال  تبه  بي نامف

 نابيييه هللا ضيييلى هللا  إلايييىل  ل يييا فقيييال. أنؿيييك تهيييال: هللا نجيييد ليييا: أميييي فقاليييس أللهيييمل، ألويييف 

هِؿبييييه  أن أ دد ومييييا:  وإلايييا 
ُ
ِحبررررد ثفػلرررر  لررررم لرررى  نييييك أمييييا:  فقييييال. تميييفا:  الييييس . ت

ُ
 غلُرررر  ك

برة
ْ
. ومهاييىم حفميي  الكيياا و ييج  الجناييأ بييه. و يد  بييي بييان  وييالم الىنييد ال لييدوي  يي  (3) ِكز

 ونييييده ضييييد وا اليييال هلل الحمييييد ونيييده هللا وضييييدي الحييييأ ونيييد ونييييدا  تهييياىى  ىلييييهالكييياا 

                                                             

 .3/442( أغىاء البُان 1)

 .3/442( أغىاء البُان 2)

(3 .2/384 الصحُحة العلعة وف ، 3/943 داود أبي ظنن صحُح ف  ألالباوي الشُخ وحّعىه (.4991( وظنن أبي داود بشقم )3/447( اإلاعىذ )  
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 مييي  لييك غجيي   ىييى حقييا  تكيي  ونييد مييا وجييدت  تييي ه ييال حبيي  ال ويي  مييي نتجييىأ ط ع وأو  وييا

 .(1)تهاىى هللا وند    الطدي دوىل  نلى الدال  الوطىص

و د  يي  نييدة أحادليي  أن  وييالم الىنييد مييي الوميياي الهمليي  فقييد  وي ال ييبنان نييي  -5

  يال  ا وافأ آل »:  -وإلاا  نابه هللا ضلى- هللا  إلاىل   ال:   ال:  - نوه هللا  ض ي - تفأفة يأث
. و وي ال يييبنان نيييي (3)«غيييد  ناتيييد و  ا. أخلررر  وغرررذ وإرا. اييياا حيييد    ا - اتمقيييا  ييي  (2)

 نابييييه هللا ضييييلى- هللا  إلاييييىل   ييييال:   ييييال:  - نن ميييا هللا  ضيييي ي - الهيييياص بييييي نمييييفو  بييييي هللا نجيييد

 فبييييه كانيييس مييين ي وطييييا  فبيييه كانيييس وميييي. والطييييا موافقيييا كيييان فبيييه اييييي ميييي أ ثيييو»:  -وإلايييا 

 و  ا. غيييد  ناتيييد و  ا. اييياا حيييد  و  ا ،ويييان ائييجمي   ا:  ليييدن ا حتيييو ،الومييياي ميييي وطييا 

و وي الىسييا ي  .(4)«أوايي  ونييد   ا» - «وييان اؤتمييي   ا»:  نييىع -  واليي  و يي  .«فاييف واضي 

 حيد    ا: مويافأ ف يى. فبيه ايي ميي  يال »:   يال:  - نويه هللا  ضي ي - مسهىد بي هللا نجدني 

 وطييا  فبيه تييال  لي  ،ميين ي واحيدة فبيه كانييس فميي. أوايي  ونيد و  ا. وييان ائيجمي و  ا. اياا

 .(5)«لة ا ا حتو الوماي مي

 نابييه هللا ضييلى هللا  إلاييىل  ميياد  ييا »:  ييال نوييه هللا  ضيي ي هللا نجييد بييي جييابف نييي حييس  -6

 الوبيي نليى ليه كيان ميي:  بكيف أبيى فقيال ،الحػيفمي بيي الهيالل  جي مي مال بكف أبا جال وإلاا 

 هللا  إلاييىل  ونييدهي فقاييس:  جييابف  ييال .فاباتوييا نييدة  جاييه كانييس أو دلييي وإلاييا  نابييه هللا ضييلى

:  جييابف  ييال مييفاد  ييال  لدلييه فحسييـ وتكيياا وتكيياا تكيياا قهؿب ييي أن وإلاييا  نابييه هللا ضييلى

  أليييس » :جحبميي  أثييي. و يي  حيييدل  (6)« ومسييمائ   ييي  ومسييمائ   يي  ومسيييمائ  لييدل  يي  فهييد
                                                             

 .4/52( هامش الفشوق للقشاف  1)

 ( صاد معلم : وإن ضام، وضلى، وصغم أهه معلم.2)

 (.1/56( ومعلم )8/30و 3/236و  4/5و  1/15( سواه البخاسي )3)

 (.1/56( ومعلم )4/124و  3/172و  1/15( سواه البخاسي )4)

 (.8/117( أخشجه اليعائي )5)

 (.2314(،صحُح معلم الفػائل )2537صحُح البخاسي الشهادات )( 6)
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 بثال ي  لويا وأمف ق ب ه نل  بي الحسي وكان شاا  د أببؼ وإلاا  نابه هللا ضلى هللا  إلاىل 

 له كانس مي:  ال بكف أبى  ام فاما شيعا قهؿىنا فا  مىته فاتانا نقبم ا فوب وا  اىضا ن ف

  يال .(1)« ب يا لويا فيامف فاوب تيه  لبيه فقميس فابجي  نيدة وإلايا  نابه هللا ضلى هللا  إلاىل  نود

 الىبررر  بررره وغرررذه مرررا لجرررابش وأهجرررض كالرررذًً الػرررذ  فجػرررل: الاإلايييجدالل تىجبيييه  ييي  ال ييوقبؿي

  .اتي .الىجىب غلى رل  فذل اإلاال مً وظلم غلُه هللا ضلى

  ا كيان ا ياهو ميي الىفيال بالىنيد نيا  فيال يي يل نابيه، و د    السو  ما لدل نليى أنيه  -7

- هللا  إلايييىل   يييال:   يييال:  - نويييه هللا  ضييي ي - أ  ييي  بيييي زأيييد فميييي حيييدل وب ييياا لنيييال  الهقيييد، 

. «نابييييه جوييييا  فييييال ،ليييي  فايييي  ،بييييه لمييييي أن ونييييىي  ،الفجييييي ونييييد   ا»: -وإلاييييا  نابييييه هللا ضييييلى

 فاي  ليه لميي أن:  نيجيه وميي أواه، الفجي وند   ا»:   ال داود أثي  وال  و   .الة مال أوفجه

 ييال ال ييبع الهثبمييجن  حمييه هللا ةهييد أن  اييف  .(2)«نابييه   يي  فييال ،لامبهيياد لجيي  وليي  ،لييه ليي 

ا تهيييييـ لييييي  أو نيييييا ، ليييييك كيييييان   ا لكيييييي وجيييييىا الىفيييييال بالىنيييييد:  ا مىنيييييدذ   ايييييس بيييييان ضيييييفأ ذ

 أنيس بيا ، فيال نيا  ليك كيان   ا ف ويا نيا ، ىي  لكي ل    ا تهاىى هللا شال  ن آتبك: لطاحجك

ا تهؿيه ليي  ألنييك حييي  ي  ا، مىنييدذ ييا واييالك ضييفأ ذ  تمييام لكييىن  أن مثييي لهييا ، أواميس   ا ألػذ

 مىنيده  ي   لبيه الىضىل  مي تجمكي ول  السبا ة وتهؿاس ووفجس إلابا ة،  ىى ل جا  الىند

 .(3)  به تها  شك بال نا  تاا فإن

 لقىل ال بع تقي الهثماهي:

                                                             

 (.2826(،ظنن الت مزي ألادب )3351صحُح البخاسي اإلاىاقب )( 1)

، والبيهقي ف  " 6/124، واليعائي 3/447وقال: لِغ إظىاده بالقىي، وأخشجه : أحمذ  2633( والت مزي )4995( أخشجه أبى داود )2)

 ( وإظىاده غػُ  إلبهام مىلى غبذ هللا بً غامش. 4822شػب ؤلاًمان " ) 

اع الطالح3)  .1543الحذًث سقم  –ين ( ششح ٍس
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 بيييجن فيييفي  توييا  لجقييي  فييال الزمييي  الؿييففجن ميييي ا ىانيييدة جهاوييا   ا بانيييه تيياا قست يييكي و ييد 

 طئمييي  اتميييأ اليييال ا سيييجقجي  ىيييى ا ػيييام الجبيييو وتيييجن الؿيييففجن نليييى الالزمييي  ا ىانيييدة تييياه

 . جىازه ندة نلى ط ثه 

ا ليسيييس ا ىانيييدة أن وال يييىاا يييا نقيييدذ
ذ
  ييي  الهقيييد  ناييياز نليييى الؿيييففجن مىافقييي  هييي  و نميييا ، بات

  ناييياز أن والميييفي  ، الالحيييأ الجيييا أع  ليييك  ييي  والقجيييىل   لاييياا  ىيييى ل جيييا  وتيييى الحيييأ تيييا أع

ييا الييثمي جهييي فإنييه ال ييفال أناييا فمييي ،  ميي   ىييى  ميي  مييي نابييه ا هقييىد لوقييي الهقييد   يي  دلوذ

ييا ا جبييو جهييي أو ، ا  يية ل   ىييى ا جبييو ماكبيي  نقييي فإنييه ، الجبييو أناييا ومييي ،  مجييه   مجييه  يي  دلوذ

ا الجبو كان  ن  والقجيىل   لااا لج  ما فى   ل د   م   ىى  م  مي الانجقال تاا و ن ، إلاامذ

ا اشيييية ي  مييييي ولييييالك ، ا ضييييا  فإنييييه ، با ه ييييا  ىييييى الييييثمي لييييدفو وليييي  ، لسييييكواه دا ذ  لاجييييا و مييييدلوذ

 تييياا بمقيييدا  الاكييياة نابيييه تايييمل فيييال ، ا يييدلىن  أحكيييام إلايييائف نابيييه وتايييفل  ، اليييثمي بمقيييدا 

ييا الييدلي لاهييي مييي  ييىل  نلييى الييدلي   الاكيياة لىجييىا ماههذ
ذ
  أو كييان حيياال

ذ
 أفايي  و  ا ، (1)ميي جال

ا الحوؿي  بيام ميي وايالك ، الحومبي   يىل  نلى لاةفمال أإلاىة الجا و فإن ا  ة ل   فإنيه ، إلايامذ

ا أضيييج   ، ا قييييدا  بيييالك الاكيييياة نويييه فتسييييقـ ، الحوؿييي  مييييي ا قيييدا  بييييالك لام ييية ل  مييييدلوذ

يا لكىنيه  تفاجيه ميي فبيه ا سيا  فب ويا ،  لبيه ا سيا  بميىد اليدلي تياا قسيقـ وال.  نابيه دلوذ

 
ذ
ييييا ا ىانييييدة كييييىن  أ ييييف أمييييا .(2) حيييياال  بإنايييياز المييييفأقجن الحيييياا  لابيييي  أن مييييي لجايييياوز  فييييال ، الزمذ

 بيييه تػييف   مييا الحييياا  حماييه ، بىنييده بالىفيييال أحييدتما أوييي و ن.  ا ىنيييىد الجييا أع  يي  الهقييد

                                                             

 هر 1417 بي وت ، الػشبي الت اذ إحُاء داس ؾبؼ ، 83/  2:  للكاظاوي ، الطىائؼ بذائؼ(  1)

 . العلم باب ، 23/  4:  املخحاس سد(  2)
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 الوتبايييي  وتيييياه (1)الىفييييال نييييي تنامييييه ةسييييحمل حييييد  الييييال المهليييي  ا يييياى  الػييييف   مييييي  وييييف

ا منجام   .  م   ىى  م  مي نابه ا هقىد لوقي الال الهقد  نااز نجائج ني تمامذ

 و هييييييس و  ا ، د بقيييييي  فييييييفوي الهقييييييد  نايييييياز وتييييييجن ا ىانييييييدة بييييييجن المييييييفوي تيييييياه أن شييييييك وال

ا تكييي ليي  ولييى الهقييد ت ييابه فإن ييا ، الؿييففجن مييي ا ااميي  ا ىانييدة  ناميي   يي  لىجػيي  فييال ، نقييدذ

يا ، القػيال  ي  ماام  ا ىاندة تاهي أن طحىال  اميا ، مسيجقجي تيا أع  ي  الهقيد ل يب   تمادلًّ

 . إلاالمي المقه مامو  فا  به ضد 

ييييا تى يييي   فيييال ا ىانييييدة أميييا  فييييإ ا ، الوجييييائج تييياه ب ييييا ت يييد  فييييال ، الؿييييففجن ميييي أحييييد نليييى دلوذ

يييا اليييثمي لكيييي لييي  ، الحيييأ تيييا أع  ييي  ال ييي يل ببيييو نليييى تىانيييدا  فيييال بال يييفال الىانيييد  مييي   ييي  دلوذ

ييا ا جبيو لكيي وليي  ، اليثمي بمقيدا  الاكيياة نويه تسيقـ  تسييقـ فيال ، بيالجبو الىانييد  مي   ي  دلوذ

 بييالجبو الىانييد تفايه مييي ببهييه ا ىنيىد ال يي يل لاويا أن بال ييفال لاىانييد ل يأ وال ، زكاتييه نويه

ا ليسيييس ا ىانيييدة أن فك ييف ،  فالإلايييه ةهييد أو ، مىتيييه ةهييد  وال الهقيييد آ يييا  نن ييا تىيييجج وال نقييدذ

 الجيييا أع  ييي  حتيييو ، تاقائبييي  بطيييم  الوجيييائج تييياه ت يييد  وال ، ا ىنيييىد الجيييا أع  ييي   ال ا دلىنبييي 

 ألحيد نيفع  ن أنيه نليى الؿيففجن ميي والقجيىل   لاياا لج  أن  لك نود لامل بي ، ا ىنىد

ا قهيييد فإنيييه ، الىنيييد  ناييياز ميييي موهيييه مقجيييىل  حقبقيييي نيييا  ا ىانيييدة  ييي  الؿيييففجن  وال مهييياو ذ

 فع ييا ا سيجقجي  ىيى ا ػيام الجبيو  ي  أميا.  الجهييىأؼ دفيو نليى وال ، الهقيد  ناياز نليى لابي 

يا الجبو فسخ قسحمل ال الهقدل  مس ولباته تومبا مي الؿففجن أحد   ىيى ل جيا  و نميا ، تاقائبًّ

 .(2) بالة اض ي   ال 

                                                             

 هر 1409 ظىة بالكىٍد الخامغ مؤثمشه دوس  ف  ، واحذ ؾشف مً الىغذ إخالف ف  ؤلاظالمي الفقه مجمؼ قشاس به ضذس ما وهزا(  1)

 . 1599/  2( :  5)  غذد ، ؤلاظالمي الفقه مجمؼ ،(  3 ، 2)  سقم قشاس ،( 

 .واإلاىاقطة الحىسٍذ غقىدالػذد الثاوي غشش، بحث  –مجلة مجمؼ الفقه ؤلاظالمي (  2)
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 ايييف ةهيييؼ الجييياحثجن أن ويييالم الهاميييال  ييي   لييياام بالىنيييد  نميييا تيييى  ييي  الجب نييياد، وأميييا  ييي  

وميييييي داه  جميييييام نلييييييى نييييييدم  ليييييياام بييييييه  ػييييييالذ أو ا هاوغييييياد فييييييال مييييييدوي ف  ييييييا ل لييييييالم، 

 .(1)الجهىأؼ ني الػف  الواتج ني الػف  

وتييييياه ا سيييييال  م يييييي  شيييييكال، ألن ميييييي أوجيييييمل الىفيييييال بالىنيييييد و لييييياام بيييييه  ػيييييالذ اإلايييييجدل 

بوطيييىص نامييي  ال تميييفي بيييجن الجب نييياد وا هاوغييياد، ولييياا فيييال بيييد ميييي تاميييي االم ييي  وجميييو 

 .وطق ف ندم الجمفأأ ،ففوم ا سائي    تاا الجاا

 ، ولكن    افوا أنه الزم    حالجن تما:طضي نود الحومب  أنه ال لاام بالىند  ػال

 الىند ا هاأ. -1

 ببو الىفال. -2

 لاتبيه أن ونيده:  القوبي  و   الاوج ة أضحب     ااا حفام الىند    اللا   ال ابي ناب :  

ا كان إرا إال الىند لاام وال لا   ال لاته فا 
 
 اميا الىفراء بُؼ وف   ،أالبزاز  امال     اما مػلق

 .(2)  الاأاع   افه

 ببييو الوييا  قسييمبه الييال الجبييو  يي  اوجامييىا  : الحومبيي  مييي وييان  اضيي ي  ييالو يي  ببييو الىفييال 

 أبييى  مييام والقاضيي ي شيي ام أبييى  مييام السييبد ميين   ا  ييالع أاتيي   ييال ال ييائا ببييو أو الىفييال

                                                             

ثحفظ الشُخ غبذهللا ابً خىين وفُه:  635إلاطشف الشاجح  ري الشقم الهُئة الششغُة إلاطشف الشاجح  رم وجذت ف  قشاس ( 1)

 "والىغذ ال ًلضم الىفاء به قػاء  ف  غقىد اإلاػاوغات، ولم ًقل أحٌذ مً أهل الػلم بلضوم الىغذ قػاء  ف  غقىد اإلاػاوغات. 

 .288ألاشباه والىظائش ص ( 2)
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 كيييان  ن ببن ميييا جييفي  اليييال الهقييد أن والصيييحب . . .  الييفتي حكييي  حكمييه:  السيييةدل الحسييي

ا لكىن  ال ، الجبو بامل   ايفا و ن. . . الجبيو فسيد الجبيو  ي  المسيخ شيفؽ  افا  ن لوكف     توذ

 بالىنيد الىفيال وأااميه ، الجبيو جياز ا ىانيدة وجيه نلى ال فؽ  افا    ، شفؽ غج  مي الجبو

 .(1) الوا  لحاج  الزم  فجاهي ، الزم  تكىن   د ا ىاندة ألن ،

 مااييييي و ييييي  ، (2)اإلاىاغُرررررذ باكخعررررراء ضرررررىس الحػرررررالُ  ثكرررررىن الصمرررررةو يييي  المجييييياوي البزازأييييي :  ن 

 فيهرا ًظهرش ألهره الزمي  تكيىن  الجهيالبأ بطيى   ا ىانبد أن نلى( 84) ا ادة    الهدلب  طحكام

  .والحػهذ الالتزام مػنى حُيئز

ا ىانبييد التييي تطييد  مييي  هسييان فبمييا لمكييي   ييال ال ييبع أحمييد الا  ييا  يي  شييف  القىانييد: 

   ا
ذ
ضييييد د موييييه بطييييى  الجهابييييأ أل أن كانييييس مصييييحىت  بييييادواد  وأصييييح الةزامييييه لييييه شييييفنا

و  ا ضيد د ةةجي  ضيى ة  الحميي أو ا ويو تكيىن الزمي  لحاجي  الويا   ل  يا الجهابأ الدال  نلى

الحمييي وا وييو بييي تكييىن ماييفد ونييد وتييى ال  الجهابييأ ال تكييىن الزميي  لهييدم وجييىد مييا لييدل نلييى

 .(3)  لامل الىفال به  ػالذ 

ا نايييأ   ا أنييه ا ييادة تيياه مييي لم ييي : حبييد  نليي  ال ييبع  ييال  نليييى أو ييي يل حطييىل  نلييى ونييدذ

 أو ا هاييييأ لثحييييس( 82) ا ييييادة  يييي  جييييال امييييا ال ييييفؽ: أل نابييييه ا هاييييأ فثجييييىد حطييييىله نييييدم

 .ا ىنىد

                                                             

 .البُؼ ف  اإلافعذ  الششوؽ ف  فطل ، 165/  2 ، الهىذًة الفحاوي  بهامش ، الخاهُة الحفاوي (  1)

ة بهامش الفحاوي الهىذًة ( 2)  .6/3الفحاوي البزاٍص

 . 424ششح القىاغذ الفقهُة ص (  3)
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 أنؿبييك فانييا  موييه قهؿييك ليي  و  ا فييالن مييي ال يي يل تيياا ةييو:  آلوييف  جييي  ييال لييى:  لييك مثييال

و ييي   .(1)ونييده نلييى بوييال ا يياكى   الييثمي أدال الفجييي نليييى لييام الييثمي ا  يية ل  قهؿييه فايي .  ليياه

أميا  أدال الثمي ا اكى  لاجا و بوال نلى ونيده ا هايأ لام نلى الفجي:  شف  القىاند المق ب 

 .(2) الفجي ي يل  جي ا ؿالج  فال لاام

 بيييجن الا تجيياؽ لقييىة تاييام فإن ييا الجهابييأ،  الييمل  يي  ممفغيي  ا ىانبييد كانييس   ا و ييال طتاييي ي: 

 و ليك شيفؾه، حطيىل  نلى مى ىم ال اال مػمىن  حطىل   ن حب  مي، وال اال ال فؽ

 . و يال الحمييىل: (3) الزميا فبكييىن  وا هاىلبي ، الهابي  بييجن الا تجياؽ اقيىة  ييىة، الىنيد لكسيمل

 لاامييه، ف ييمي،. أحيي  شييمبس  ن:  ىلييه  يي  امييا الالةييزام، مه ييو موييه لك ييف مهاقييا كييان   ا ألنييه

 .(4)  بمافده لاامه ل . أح :  ال ولى

والكاتف أن مثاه ميا ليى  يال لامهجي  أو ا يىدم ) بالكسيف :  شف  القىاند المق ب  لاا  ا و   

أو  ا سجهج  أو الىدقو الها أ  أو الىدقه  فانا أؤدل غيمان ا فاغيان اأو اإلات اك  (  ن أغام

 .(5) اإلات اك ا لامه الػمان بوالذ نلى ونده ا هاأ

                                                             

 77 - 1 ألاحكام مجلة ششح الحكام دسس ( 1)

 .424ششح القىاغذ الفقهُة ص (  2)

 .1/239ششح املجلة ( 3)

 .2/110الحمىي غلى ألاشباه والىظائش حاشُة ( 4)

 .425ششح القىاغذ الفقهُة ص ( 5)
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الجا و بانيه  ن أو يى ليه مثيي اليثمي  لى بام الهقا  ةةبن فاحش    وند ا  ة ل و ال الا  ا:  

 .(1) لمسخ مهه الجبو صح ولام الىفال بالىند

 وجيه نليى ال يفؽ  اف    ، شفؽ بال الجبو  اف لى:  المطىلجن جامو ني ينابدل ابي نقيو 

 لحاجييي  الزميييا فباهيييي الزمييي  تكيييىن   يييد ا ىانبيييد    ، بالىنيييد الىفيييال وليييام الجبيييو جييياز ، الهييدة

 .(2)الوا 

 الىفييال كيان و ن  ػيال ضياحجه لايام ال أنيه الىنييد  ي  طضيي:  الا  يال طيؿم و يال ال يبع م

 نميي بيال أو بيإبفال أو بمسيخ أو ب ج  أو ببو أو بقفع آوف شلظ وند فاى دلان  مؿاىتا به

 غجي  ،القػيال بقىة تومباه نلى لاب ه أن له فاي  لامىنىد حقا بالك لى    ال آوف حقىق 

 مػنررى غررً ًخررش  فإنييه شييفؽ نلييى مهاقييا ضييد    ا الىنييد أن الحكييىا الحومبييجن المق ييال أن

كخسررررر   ،املجرررررشد الىغرررررذ  شيييييف ) لطييييياحجه مااميييييا نودئيييييا فبطيييييج  والجه يييييد الالترررررزام ررررررىب ٍو

 ويييف  ميييا ةهيييد ا ىنيييىد لجةفأيييف اججوابيييا لك يييف فبميييا و ليييك( ات اييي  نليييى الحبيييد  نلييي  الهالمييي 

 ال 111 ص 2 جييي طشييجاه مييي و باحيي  الحكييف  يي  ناييب  ابييي  ييال و ييد الجه ييد منييف  الىنييد

  .(3)مهاقا كان   ا  ال الىند لاام

ا هاأ    الجب ناد، فبقال بان نؿ  ببو الىفال نابه ال ليدل فإن  بي بان ا قطىد الىند 

 نلى  لك، وطضي طوا بالهمىم.

                                                             

 .425ششح القىاغذ الفقهُة ص ( 1)

 غلى جاس اللضوم بػذم فالقائلواإلاعألة محل خالف غىذ الحىفُة،  . 120/  4 الذس غلى غابذًً وابً 171/  1 الفطىلين جامؼ(  2)

 إلى الىاط لحاجة الصمة هىا فحجػل ، ثلضم قذ اإلاىاغُذ أن ملحظه باللضوم والقائل . قػاء به الىفاء ًجب ال الىغذ أن مً اإلاشهىس 

 . لضومها

 1024 - 2/1023اإلاذخل( 3)
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 و يييد  ايييف اليييداجى  ناأيييه حمييياد أن نقيييىد الجمابكييياد ال ميييدوي ل يييا  ييي  تييياه القانيييدة فقيييال: 

 تهابقيييييه لايييييىز  مميييييا الىنيييييد كيييييان   ا الزمييييي  الجهيييييالبأ بطيييييى   الىنيييييىد انجبييييي وا  نميييييا الحومبييييي 

ا بال ييييفؽ  والىالليييياد  ؾال يييياد تهابييييأ أجييييازوا  ن يييي  حبيييي  ميييياتب  ،  ىانييييد حسييييمل شييييفنذ

 ال يفوؽ، ميي وغجي ه بيا الئ  اتحػ   إلاقاؾاد تهابأ وأجازوا غج ه، دون  ا الئ  بال فؽ

 تهابق ييييا لصييييح ال فإنييييه الجقببييييداد، وايييياا -ون ىتييييا وال جيييي  و جييييا ة كييييالجبو -الجمابكيييياد أمييييا

ا  .(1) فابجامي. نودت  بال فؽ شفنذ

باإلايييييجقفال اييييييالم ا الكبيييييي ، ل حييييييل الجاحيييييي  أن ييييي    ا اإلاييييييجندمىا الىنييييييد، فييييييإن   لقطييييييدون 

الجب نييياد، ألن يييا ال تجطيييى   ال ميييي ا جبييي م، وأميييا  ييي  ا هاوغييياد فبييياافون ا ىانيييدة، وهييي  ال 

ؾييفم واحييد  يي  ا هاوغيياد، وليي  تكييىن  ال مييي ؾييففجن، فججقيي  ضييى ة ببن مييا وهيي  الىنييد مييي 

 ل    حم   هللا، وفبما لاتي ةهؼ الوقىل.
ذ
 أجد ف  ا االما

 مهيييجن  يي   يييال   : هللا  حمييه الحؿيياا  يييال، الييال قسييمبه ا الكبييي  ببييو الثىبييا، فرر  بُررؼ الىفررراء

 ، ايياا أجييي  ىييى بييالثمي جيياله  ن بانييه الهقييد ةهييد لاجييا و لجؿييىم أن لام يية ل  وأاييىز :  الحكييام

 نلييى ةهييده أو انقػيياله نوييد أو طجييي وييالل  يي  بييالثمي جيياله متييو ا  يية ل  وأاييام.  لييه فييا جبو

  ليك شيجه أو تجي  أو بحبو فهي فإن ، طجي والل    تمىأس لام ة ل  لكىن  وال ، موه القفا

 .(2)   لبه و د الجا و أ اده  ن نقؼ

                                                             

ه حماد "الىفاء بالىغذ ف  الفقه ؤلاظالمي" ( 1)  لألثاس   املجلة ششح ، وأحال إلى5/836مجلة مجمؼ الفقه  –بحث الذكحىس هٍض

1/233، 234، 239. 

ش(  2)  . 233 ص ، للحؿاب ، الالتزام معائل ف  الكالم ثحٍش
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حماليي  ومييي  الحررال مىررؼ اإلاىاغررذ  بمررا ال ًصررف وقىغرره فرر  ييال الىه ف ييي ي ا ييالكي:  طضييي 

ة ونليييى ببيييو الؿهيييام، وو يييس نيييدال ال مهييي  ونليييى ميييا ليييي   (1) ييي  مويييو ماليييك ا ىانيييدة  ييي  الهيييدَّ

نوييييد . و يييي  الطييييفم م يييي ى تا ا وييييو، و الي ييييا الكفاتيييي ، وشيييي فد ألػييييا ل ييييىازه  يييي  الحييييال، 

 .(2)وشب س ةهقد فبه تاوج ، وفسفد به ا دون  

   و مس نلى ب   لاداجى  مجا   آل إلاابمان ل أد أن الجمفأأ بجن ا هاوغاد والجب نياد 

 جيييو  أصييييحاا ليييي  نابيييه دلبييييي شيييفع ، وأن طدلييي  ناميييي ، وحكم يييا واحيييد، ونييييظ االميييه: 

القييىل الثاليي   ىييى  ييىل   تيياا بوييال نلييى أن الهامييال ا جقييدمجن نوييدما تكامييىا  يي  الىنييد فييإن 

ا  يي  حكيي  الىفييال بالىنيييد بييا هفوم، ولييي   يي  الىنييد  يي  ا هاوغييياد،  االم يي  كييان م طييى ذ

؛    كان الىاجمل الج      حك  الىفال بالىنيد بيالوكف  ىيى وهزا البىاء ف  هظشي غي  ظذًذ

وجرىب الىفراء بالىغرذ فُيبتر  جػمرُم رلر  مقجضي و طدلي  ال يفنب ، فيإ ا كانيس دالي  نليى 

؛ وطدلييييي  التيييييي اإلايييييجدل ب يييييا القيييييائاىن دلِشرررررمل الىغرررررذ بررررراإلاػشوف والىغرررررذ برررررئجشاء الػقرررررى 

 بالىجىا نام ، ولي  ف  ا تمبجز بجن وند ووند. 

يييييا فبتويييياول الىنييييد بييييا هفوم والىنيييييد   يييي   ن اييييالم الهامييييال ا جقيييييدمجن  يييي  الىنييييد جييييال مؿاقذ

ةةج ه... ولاا أ ي أن مي  ال بااوم الىند    الجب ناد لاامه القىل بااومه    ا هىغاد؛  يا 

يا تقدم، وأل  يا نليى كيىن ا ىغيىم اليال جيفي فبيه الىنيد تب نذ ن الحك  بااوم الىنيد ليي  مجىبذ

ا كان مىغىنه   . (3)أو غج ه، و نما تى مج ي نلى الىند نمسه، وكىنه ضد  مي الىاند ألذ

                                                             

 مػشوفا".( 1)
 
 لقىله جػالى:" ولكً ال ثىاغذوهً ظشا إال أن ثقىلىا قىال

 .278إًػاح اإلاعال  إلى قىاغذ ؤلامام مال  ص ( 2)

 غي  ميشىس. –بحث الىغذ واإلاىاغذ  ( 3)
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مىرؼ اإلاىاغرذ   وتى االم مججن، وأمكي تؿجبأ  اندة ا الكب  التي  افتيا الىه ف يي ي وهي : 

  الحررالبمررا ال ًصررف وقىغررره فرر  
ذ
 . وتييياا تصييح ا ىانييدة  ييي  الجبييو باآلجييي   ا كيييان الجييا و مالكيييا

لاساه ، وتصح ا ىاندة    الطفم ا سجقجل    ا كان الؿففان مالكجن لاوقدلي، فإ ا كان 

، والكيييالم  ييي  جيييىاز ا ىانيييدة، دون  ايييف الىنيييد ميييي ؾيييفم واحيييد ف يييي جيييائاة ميييي بييياا طوىيييى

 وهللا أنا . لئللاام مي ندمه،

نلييى  و لاامييه بمىجييمل الىنييد أو الجهييىأؼ نوييه اوجايي  الهامييال  يي  تييا ب  مييي أوايي  بالىنييد

 أ ىال:

وال لاييييام بييييه ، لييييا   ال ولكييييي شييييدلدة تثزلييييه افاتيييي  ا كييييفوه وا تكييييمل المػييييي فاتييييه تفاييييه فاييييى

، وال قهييييييييييىع نييييييييييي أل تفتييييييييييمل نابييييييييييه ةسييييييييييحمل الىنييييييييييد، وتييييييييييى   ،(1)الحومبيييييييييي  ميييييييييياتمل ػييييييييييالذ

واإلايييتث و الحومبييي   .(4)، وهسيييجه ليييداودالكاتفأييي  ميييي حيييام وابيييي ،(3)والحواباييي  ،(2)وال يييافهب 

 اإلاجدل ال م ى  بما لاتي:ةهؼ الاإلاجثوالاد، و د 

                                                             

 (.12/121) القاسي  غمذ  ،(3/442) للجطاص القشآن أحكام، 85 ، 84/  7 البذائؼ (1)

 (454) ص الىىوٍة ألاركاس. 441/  4 املححا  نهاًة (2)

 .11/92( الفشوع 3)

 (.8/28) املحلى( 4)
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  ونيييد ميييي أن نليييى  جميييام -1
ذ
 ميييو بالىنيييد لامىنيييىد لػيييفا ال الىانيييد فاييي    ا بميييال  جيييال

. البيي  نجييد ابييي تيياا نلييى  جمييام حكيي  الىنييد، ةةجيي  الالزميي  دلييىن   مثييي لكييىن  وال الةفمييال،

  .(1)الكفأم   ل  تاه تمسج     القفؾبي نوه نقاه اما

 .(2)وألن الِهدة موافو ل  تقجؼ، فاطاحب ا الفجىم ف  ا -2

 ألنييييه بالىنييييد الىفييييال لاييييام والمييييي المييييفوم البييييي مم ييييح: ف، اإلاييييجثوال بييييال ل ييييفم الىنييييد ألنو  -3

يَّ  َوال: }تهيييياىى لقىلييييه اإلاييييجثوال بييييال ل ييييفم
َ
ُقيييييىل

َ
ْيل   ت

َ
ييييي ِل يييي  ِ

ّ
اِنييييي   ِ ه

َ
ِلييييَك  ف

َ
   

ذ
ييييدا

َ
  غ

َّ
ْن  ِ ال
َ
يييييالَ  أ

َ
{ هللا َق 

 [.24 -23: الك  ]

 .(3)القجؼ  جي ال ج  مه و    وألنه  -4

 بال يفؽ الىفيال لامل ال طصحاا  ىل  بقىله: هللا  حمه السجكي الدلي تقي ال بعوتهقجه 

 أويالي ميي والكياا اياا الىنيد و ويالم وجىتيه تقجض ي والسو   لاد قىاتف ألن م كي

 بيييه الىفيييال لايييمل و نميييا تفاجيييه ميييي لقضييي ي حتيييو  مجيييه  ييي  دلويييا لجقييي  أ يييىل  وال  يييال ا ويييافقجن،

 وأؿالييمل الامي   ي   ابيس تيى ميا من يا  ال يي  الىاججياد وتطيج   ويالم ونيدم لاطيدي ت قبقيا

 وال الاميي   يي  لثحييس مييا ومن ييا من ييا، وتمكييي وججييس نجييادة وكييي مىإلاييف نلييى الييدلي وتييى بادائييه

 أداؤه وأاييييمل الاميييي   يييي  لثحييييس ليييي  مييييا ومن ييييا الييييجمكي، و جييييي الحييييىل  ةهييييد كالاكيييياة أداؤه لاييييمل

 .(4)ا اا

                                                             

 .3/439( أغىاء البُان 1)

 .11/60غمذ  القاسي ( 2)

 .11/92( الفشوع 3)

 ( الحماط العػذ ف  الىفاء بالىغذ للسخاوي.4)
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 ، والسييو   ليياد قيياتف تلالمجييه ، م ييكي بييه الىفييال لاييمل ال الىنييد  ييىل  :  القابييىثي و ييال

 .(1)ا وافقجن وطال مي وتى ، ااا وامه وألن

وليي  أ يي  ، الهاأييا نجييد بييي نمييف موقييىل نيييمييي أوايي  الىنييد أ يي ، وأاييام بييه  ػييال، وتييى ف

، ألن ا الكبييي  نقايييىا نليييى نيييظ االميييه، وأك يييف أنيييه  ػيييب  نيييجن  ييي   لييياام بىنيييد  ييي  نقيييد تبييي م

 لييييه  ضييي و اشيييىم ابييييونقيييي وابييييو  ييي  أوجيييا  القػييياة أن  اضييي ي الكىفيييي   ػيييب  نويييه بيييالك، 

 وفهاييييه الىنييييد بإنايييياز أمييييف مييييي بيييياا : فقييييال صييييحب ه  يييي  الجنييييا ل   لييييك نلييييى ناييييأة، و ةهييييد

ْف   (2)الحسي
ُ
ا
ْ
ِكَجاِا  ِ   َوا 

ْ
هُ  ِ إلْاَماِنبَي  ال اَن  ِ نَّ

َ
َىْنِد  َضاِدَي  ك

ْ
 بالىنيد، طشيىم ابيي و ض و ، ال

بييي إلاييمهس: منفميي  بييي ا سييى   و ييال إلاييمفة نييي  لييك و اييف  و اييف وإلاييا ، نابييه هللا ضييلى الوَّ

 
ذ
 الكييى  ، ال ميداهي أشيىم بيي نميفو  بييي إلايهبد تيىوالقاضي ي   ،ىي  فييى ى ونيدهي  يال ليه، ضي فا

وواللجه القػال كانس بجن إلاوتي  الهفاي نلى القسفل  والد  ما ة زمان    الكىف   اض ي كان

 تي.121تي  ىى 115

وتجىأييييمل الجنييييا ل  حمييييه هللا واضييييح أنييييه نييييام  يييي  كييييي ونييييد بييييال تمفأييييأ بييييجن نقييييىد الجب نيييياد 

وا هاوغيياد، وأييدل نابييه اإلاييجدالل ابييي شييب م  باآلليي  فبمييا نقاييه الهب ييي نييي تييا أع ا سييجمل  

 مقجيييا ابييي   :  تهييياىى  ىليييه وتيييال وححسيييه بىنيييده  جيييي نليييى  ضييي و شيييب م  بيييي هللا نجيييدوفبيييه أن 

 .(3)  تمهاىن  ال ما تقىلىا أن هللا نود

                                                             

 . 330 ، 260/  2 قلُىبي(  1)

 .5/290قىله : وفػله الحعً أي ألضم بئهجاص الىغذ. الفحح ( قال ابً حجش: 2)

 (.8/29) املحلىواهظش ( 3)
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 وأما فق ال ا ااتمل فقد  جحه ندد مي م قق    وممي و مس نا  ا مي لاتي:

 .(1)الحومب  مي الحسي بي دمحم -1

ال ييافع  ونييظ االمييه:   ا ف يي  ال ييام  يي  الىنييد فييال بييد مييي الىفييال  ال  الةااىيي  مييام  -2

 .(2)أن لجها 

 أن نويييدل والصيييحب :  القيييفآن أحكيييام اجابيييه  ييي  ا يييالكي الهفثيييي بيييي بكيييف أبيييىميييي ا الكبييي   -3

ابييي وصييهحه  .(4)وتييه  ييال ةهييؼ ا الكبيي  .(3)لهييا   ال حررال كررل غلررى بييه الىفييال لاييمل الىنييد

  ،(5)   حاشيجه نلى المفوي ال اؽ

4-  
ذ
 .(6)وجه    ماتمل أحمدوالقىل بىجىته مؿاقا

، و يييد تقيييدم أن داود الكييياتفل وابيييي حيييام (7)الكييياتف أتيييي ةهيييؼ نيييي  جيييمل ابيييي وحكييياه -5

. فبوكيييييف فيييييبمي نقيييييي نييييين   
ذ
لفأيييييان نيييييدم وجيييييىا الىفيييييال بالىنيييييد  ال فبميييييا تيييييى واجيييييمل شيييييفنا

 الحافل ابي  جمل  حمه هللا.

 الىفيييييال وأايييييام  حميييييه هللا: ابيييييي تبمبييييي    يييييال  ميييييامو جحيييييه ةهيييييؼ اتحققيييييجن، فقيييييد  -6

 نيىع نيي والطي ح الها أي  تع بي مي نوه  وال  وأنف  أحمد ماتمل    وجه وتى بالىند

و يييال  .(1) شيييب م  ابيييي المق يييال ميييي و اليييه مجايييه وتييياا . و يييال ابيييي مم يييح: (8) بم جيييي ا جاييي 
                                                             

 (.12/12) القاسي  غمذ ( 1)

 .3/133إحُاء غلىم الذًً ( 2)

 .1788، ص 4أحكام القشآن  ( 3)

 (.8/18) والححطُل البُان( 4)

 .4/24الفشوق ( 5)

 (.11/152) ؤلاهطاف( 6)

 (.486-2/485) والحكم الػلىم جامؼ( 7)

 .624( الاخحُاسات ص 8)
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 ا هاوغي  جيى  مي فإنه نقجه لاام ة فؽ ا هاأ والىند  مام ابي تبمب     مىغو آوف: 

 ميي ألقبيس ميا:   يال   ا اميا ا هيىع  يجؼ   ا الميى   نليى الهيىع أدال فبيه لايام مميا و ليك

{.  الحييفام ا سيي د لجييدواي}  اقىلييه مؿاقييا ونييدا تيياا ولييي  ،بدلييه فهليي  الج ييف  يي  مجانييك

 أنؿبجييك  ال شييعا موييك آويا ال وهللا:   ىلييه وتيجن مائيي  ألنؿبويك وهللا:   ىلييه بيجن لمييفي  ول ياا

 .(2)  المى   نلى واجمل تاا فإن بدله

  حمييييييه هللا:  الهثبمييييييجن ييييييال ال ييييييبع ونييييييظ نلييييييى تفجب ييييييه نييييييدد مييييييي نامائوييييييا فقييييييد  -7

  ييي  داويييي ألنيييه بالىنيييد؛ الىفيييال لايييمل أنيييه تبمبييي  ابيييي  إلايييالم شيييبع اوجيييا ه اليييال والصيييحب 

 لج ليى أن لامي مي لاىز  فال االك كان و  ا الوماي؛ نالماد مي الىند  والم وألن اله د،

 الىفال لامل ف فام الىند  والم . و ال    شفحه لفأاع الطالحجن: (3) ا وافقجن باوالي

 ونيييدد   ا طميييى   ميييي أميييف أل أو ييي يل  ييي  تهبويييه  نانييي  وندتييه أو مييياال وندتيييه إلايييىال بالىنييد

 .(4)  بالىند تمي أن نابك فبامل

 ا وييييافقجن ضييييماد مييييي و وييييالم واجييييمل، بالىنييييد الىفييييال  حمييييه هللا:  الحسييييامو ييييال ال ييييبع 

 .(5) اتحفم 

 دويييي   ا إلايييبما ال بالىنيييد الىفيييال باييياوم القيييىل   يييىة لويييا ق يييف : ا وبيييو يييال ال يييبع نجيييدهللا و 

 .(6)  إلاحجه    ا ىنىد

                                                                                                                                                                                     

 .11/92( الفشوع 1)

 .17/196مجمىع الفحاوي ( 2)

 .4/240( ثفعي  ظىس  البقش  3)

اع الطالحين 4)  .691الحذًث سقم  –( ششح ٍس

 .2/27( ثِعي  الػالم5)

 .151ص  36ع  –ؼ بحث: آساء الػلماء ف  الىفاء بالىغذ للشُخ غبذهللا اإلاىُ –( مجلة البحىذ 6)
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 دلانيييي  بالىنييييد الىفييييال وجييييىا وأوجييييا ه  لبييييه أمبييييي الييييال : حسييييام نمانيييي الييييداجى    جحييييهو 

 ا هيفوم كالمقبيه السيا  فق يال ميي جماني  مين   الها  أتي مي جمان   ىل  وتاا و ػال

 بيي و سيحاي طشىم بي إلاهبد والقاض ي الهاأا نجد بي ونمف الجطفل  والحسي شب م  ابي

 .(1) وغج ت   اتىأه

و يد لم ي  صيح  ال ييفؽ، و لاامبجيه ميي فجييىي اليداجى  نجيدهللا السييامي   ا لي  لة تيمل نابييه 

م كى  شفع  اجبو  هسان ما ال لماك، ونظ االمه ةهد  افه  سيال  الىنيد ا ايام  ي  ببيو 

  الىنيييد تيياا ولييي ا فاب يي  لآلمييف بال يييفال:  
ذ
 ال اا يييي وال ييفؽ ا ايييام الىنييد حكيي   ييي  داوييال

 :بامفأي جىازه م فوؽ ا اام الىند أو ال اا ي، ال فؽ ألن ا هاضفون؛ فبه تكا  الال

 مموىني  مهاماي  نابيه لة تيمل مياى  أ يف فبيه اليال ا ايام الىنيد    الدوىل  لكىن  ال أن : ألاول 

 .لماك ال ما ببو مثي ال ا م، مي

 لكييىن  التييي الهقييىد  يي  ميياى  أ ييف فبيه الييال ا اييام الىنييد أو ال اا ييي، ال ييفؽ لكييىن  أال :الثراوي

، ف  يا طضيل  الالةيزام
ذ
 ؽ   ا فهابيه ، الطيفأ  الفتييا ميي تياا ألن دلوييا

ُ
  يي  ال اا يي ال يفؽ اشيية

 .الفتا مي ف ى ط ساؽ، إلاداد ني الجاوج 

 الييفت  هسييج  نلييى بال ييفال الىنييد اشييجمي ولييى ماييام، غجيي  ونييد   والهمبييي الجوييك بييجن تيي  لييى أمييا

  دا ة تؿاييمل أن أو لاسيياه ، السييهف فبييه وأ ييدد ومهاىمبت ييا، ط سيياؽ ونييدد الؿييففجن، بييجن

 .(2) به با  ال تاا فكي تفاتا التي ال فنب  الػماناد ةهؼ الهمبي مي الجوك

 

                                                             

(1 )www.yasaloonak.net 

 مىقؼ ؤلاظالم الُىم.(  2)
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أجييياا ابيييي ، ولييي  لايييام بيييه، فقيييد ابيييي ح يييفوأول ميييي وجدتيييه  ايييف تييياا الجمطيييبي الحيييافل 

 تيييي وأوكييف بقىلييه:  د التيييي أ ا تييا ابييي السيييجكي نلييى القييىل باالإلايييج جااح ييف نييي  شييكاال 

 بىفييييال لاييييام ال كييييان و ن بيييياإلوالم لييييا   أل الىفييييال لاييييمل وال  وييييالم ل ييييفم لقييييال أن لمكييييي

 بيييه، لايييام وال اليييدفو ةهيييدم ليييا   ميييدة مػيييس   ا فإنيييه القفأيييمل نمقييي   ليييك ونكجييي   ايييس  ليييك،

 الهييييااا تػيييهب  ال ييييف ه  بميييفوم منيييياؾجىن  الكميييا  بيييان القييييىل  فاليييدة  يييي   يييىل   ون يييىه

 .(1)  ا سجهان وهللا ب ا باإلتبان  لاام   ندم مو  وفة    نا   

  ي  ىي  لك يف اليال  حمه هللا فقد  يال:  ال وقبؿي ال بعو جح تاا الجىجبه مي ابي ح ف 

 ا ويييافقجن، نالمييياد ميييي لكىنيييه لايييىز، ال الىنيييد  ويييالم أن: أناييي  تهييياىى وهللا ا سيييال ، تييياه

ُبيَ   : لقيىل  هللا وألن
َ
  ا

ذ
ِ  ِنْويَد  َمْقجيا

َّ
ْن  اّلل
َ
يىا أ

ُ
ُقىل

َ
يىَن  ال َميا ت

ُ
ْمَها

َ
  ويالم ق يمي نمىميه وقياتف ، ت

  بيه لايام وال بيه نابيه ل كي  ال الىنيد  ناياز ميي امجويو   ا الىانيد ولكيي الىند
ذ
 لي مف بيي. جبي ا

 بمهييفوم ونييد ألنييه بييه الىفييال نلييى لابيي  ال أنييه نلييى طميي  نامييال أاتيي  ألن. نابييه لابيي  وال بييه

 .(2)  تهاىى هللا نود والها . م ؼ

 الىفييال كيان و ن  ػيال ضياحجه لايام ال أنيه الىنييد  ي  طضيي:  الا  يال طيؿم و يال ال يبع م

 نميي بيال أو بيإبفال أو بمسيخ أو ب ج  أو ببو أو بقفع آوف شلظ وند فاى دلان  مؿاىتا به

                                                             

 ( الحماط العػذ ف  الىفاء بالىغذ للسخاوي.1)

 .3/441( أغىاء البُان 2)
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. (1)القػييال بقييىة تومبيياه نلييى لابيي ه أن لييه فاييي  لامىنييىد حقييا بييالك لى يي   ال آوييف حقييىق 

     ىي ماتمل ا الكب ، وأاتي نظ نجا ته، ووجه تفجب ه.

 تياو  اقىليه بعربب الىغرذ اسثربـ  ن أنه  ىى (2) الثا ماتجا ا الكب  و تجس الهفثي ابي ال 

 ونيدا كيان و ن  لك ون ى بالىند الىفال وجمل ااا ولك ت جم ي ال  نك حا ا أو ااا، ولك

 .لامل ل  مؿاقا

وجيييمل الىفيييال بيييه،  فررر  وسؾررةبانييه   ا أدوايييه  مييياتمل ا الكبيي  ةهجيييا ة أويييفي ونقييي ال يييوقبؿي 

 بييييه أضييييدي مييييا نوييييدل لييييي : لييييه فقييييال. تيييياو : لييييه  ييييال لييييى إلدوالييييه  يييي  و ؾيييي  بقىلييييه:  ومثييييي

 فإنييه طإلاييا ، تيياا نليى فةييزو  نوييك، أدفهيه وأنييا الطييداي ل ييا والةيزم تيياو : فقييال. الاوجي 

 للمعررلم لررِغومعررخىذ هررزا الحفطررُل أهرره . (3) الطييداي الةييزام و ؾيي   يي  بىنييده أدواييه  ييد

 .(4)غشاس وال غشس  ال الحذًث بأخُه، ًػش أن

 ال ليك بيدا  ي  ههي  فقايس دلويا ا ليه ت يمل أن إلايالك   ا: ماليك  الو   اجاا المفوي لاقفا  :  

  يال بالجياوج  مةفميا إلبؿاليك لاميك ألجايه و شي اد ونيد نيي الةفمال افة اي كان ولى ،لاامك

                                                             

 1024 - 2/1023اإلاذخل( 1)

به بػذه، ولزا ألن الحفطُل ف  القىل الثالث غي  مزكىس ف  كحب الخالف كما هى واضف بل هى سأي ثىظـ به ابً حجش واشتهش ( 2)

 لم هجذه ًجضم به.

 .3/438( أغىاء البُان 3)

 .3/439( أغىاء البُان 4)
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  ىيييى اويييف  أو بيييه تج يييي ميييا (1)أإلايييامك وأنيييا ،دا   اتيييدم  ىليييه الىنيييد ميييي لايييام اليييال سيييحوىن 

  ليك  ي  بىنيد  أدواجيه ألنك أإلاامك وأنا ،امفأة تاو  أو إلااه  اشة  أو أإلاامك وأنا ،اله 

 .طوالي مكا م مي الىفال بي به الىفال لاام فال الىند مافد أما

 لاميييك ايياا إلاييياه  ألشيية ل  أإلاييام ي واييياا ،ال أم ا ىنييىد تييياو  بييه نابييك لقضييي و أضييج  و ييال

 لييييك فبقييييىل  إلاييييحمل  اييييف غجيييي  مييييي تهييييده أن  لييييك مييييي لاييييام ال والييييال ال، أم  لييييك  يييي  تسييييحمل

 غفأمييك ونييدد و ن ،هللا  حمييه الهاأييا نجييد بييي نمييف  ضيي و بييالك ههيي  فجقييىل  ايياا أإلاييام ي

 أإلاييامجه و  ا أوفتييك، أو أؤوييف  لييه  اييس إلاييىال ل حييأ الزم  إلاييقاؽ ألنييه لامييك الييدلي بجيياوف

 التيييييي ا جقدميييي  طدليييي  بييييجن ال ميييييو وجييييه نقييييىل  وحبىعييييا ،ليييييالك تطيييي ح مييييدة تيييياوج ه فهابييييك

 لييام بىنييده لاييام إلايحمل  يي  أدواييه  ن أنييه بيه الىفييال نييدم وثهػيي ا ،بيه الىفييال ةهػيي ا لقجضي ي

 لجاايد أضيج   اليه اميا السيحمل بيااف مقفونا ونده أو وسحوىن  القاإلا  وابي مالك  ال اما

 .(2)  لك والم نلى الااوم ندم وأ مي حبىعا الدفو نلى الهام

 ودوييييي إلاييييحمل نلييييى كانييييس  ن(  الىنييييد)  بالهييييدة لقضيييي يوا  يييي ى  نييييي مجيييياوفل ا الكبيييي  أنييييه 

 .(3)ي يل    الهدة ةسحمل ا ىنىد

 وجاتيي  تياا القييىل  الا  ييال طيؿم و يال ال ييبع م
ذ
 فإنييه جييدا وجبيه وتيياا ...: حمييه هللا مجيويا

ررش مررً للمىغررىد فػررال الحاضررل الػررشس  دفررؼ فكييفة نلييى الالةييزام ب ييو  أوجييه ف ييى الىاغررذ جغٍش

                                                             

 آخش بثمً مؤجل؟ الظاهش أن الحكم واحذ ( 1)
 
اإلاقطىد بالعل  القشع، ولكً هل ًىؿب  الحكم هفعه لى قال: وأها أبُػ  بِحا

 غىذ اإلاالكُة، وهللا أغلم.

 .4/51( الفشوق 2)

ش الكالم غً معائل الالتزام ص 255-1/254  الفقه غلى مزهب ؤلامام مال  للػالمة الشُخ غلِش فحح الػل  اإلاال  ف( 3) ، ثحٍش

155. 
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 غجيي  أو تهابقبيي  هيي  تييي لاىنييد الامكبيي  الطييى   نلييى الالةييزام ب ييو الييال الحومييي الاجت يياد مييي

  .(1) الىند حقبق  مي شيعا قةج  ال وندمه الجهابأ فإن ،تهابقب 

 القييييىل  تيييياا أن جهييييبـ الهاأييييا دمحمسييييحمل  ييييىل ا الكبيييي  لجييييجن ال ييييبع ل نمييييي  و يييي  تىغييييب 

 الىفيال وجيىا نيدم نليى مج يي تيى بيي بالىنيد الىفيال وجيىا أإلايا  نليى مجىبيا ليي  ا   ى  

 ألهرره  لييك، غجيي  أو امييفأة تيياو  أو نقييا  شييفال  يي  أدواييه   ا مييا ضييى ة  يي  بييه  ضيي ي و نمييا ،بييه

 اإلاغررشس  اإلاىغررىد غررً للػررشس  سفػررا غلُرره، ًقررذس وال ًححملرره ال قررذ مررال إهفرراق فرر  لرره جعرربب

ا به، ش   .(2)غشاس وال غشس  ال إر رل ، ف  وسؾه إلاً الحبػة ثحمُل إلابذأ وثقٍش

  اف فق ال ا الكب  أن لامجقدمجن ماتججن:

 ماتمل أش مل، بانه لفغبه ة  يل. ألاول:

 .(3)ماتمل ابي وتمل، بان لفغبه بما ق جه، أل با ثي الثاوي:

وتيييييياا الاوييييييجالم بييييييجن أشيييييي مل وابييييييي وتييييييمل  نمييييييا تييييييى   يييييي  الجب نيييييياد ال ا هاوغيييييياد، ونقييييييىد 

 ا هاوغاد تنف  نلى اللالم،  ة فؽ أال ت دل  ىى م كى  شفع .

                                                             

 1024 - 2/1023اإلاذخل( 1)

ه حماد "الىفاء بالىغذ ف  الفقه ؤلاظالمي"  2/34مجالغ الػشفان لجػُـ ( 2)  .5/829مجلة مجمؼ الفقه  –غً بحث الذكحىس هٍض

 .1/254فحح الػل  اإلاال  ( 3)
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قىلييه تهيياىى:  ولكييي ال تىانييدوتي اتميأ الهامييال نلييى ت ييفأ  ا ىانيدة نلييى الوكييا   يي  الهيدة، ل

 إلافا .

حييفم ال ييا م ببييو الؿهييام  جييي  جػييه، والجبييو ةهييد نييدال ضييالة ال مهيي ، وتبييو مييا لييي  نويييد 

 مىؼ اإلاىاغذ  بما ال ًصرف وقىغره فر  الحرال ال الىه ف ي ي ا الكي:  طضي و د  هسان، 

ة ونلى ببو الؿهيام، وو يس نيدال ال مهي  ونليى ميا  حمال  ومي    موو مالك ا ىاندة    الهدَّ

لي  نود . و   الطفم م  ى تا ا ويو، و الي يا الكفاتي ، وشي فد ألػيا ل يىازه  ي  الحيال، 

 .(1)وشب س ةهقد فبه تاوج ، وفسفد به ا دون  

  :فا ىاندة    الطفم ف  ا  ال   والاد نود ا الكب

 ا وو، ووضم ا بان ا  وال  م  ى ة. -1

 ال ىاز بال افات . -2

، مىرررررؼ اإلاىاغرررررذ  بمررررا ال ًصرررررف وقىغرررره فررررر  الحرررررال الكفاتيييي ، ألن يييييا توؿجييييأ نا  يييييا  انييييدة: -3

والطيييييييفم لصيييييييح و ىنيييييييه  ييييييي  الحيييييييال، وإلايييييييحمل الكفاتييييييي  شيييييييب  ا بالهقيييييييد ا  جيييييييي، ووضيييييييم ا 

 الىه ف ي ي بان ا م  ى ة.

تمجوييو ا ىانييدة  يي  ببييو الؿهييام  جييي  جػييه وال ببييو ؾهييام :  (2)و ييال القفا يي : فييفم:  يي  الكجيياا

 ييال أبييى الؿيياتف: أجييفي ال لمييي  ،توييىل أن تقجػييه مييي الؿهييام الييال اشيية لس إلاييدا لاا  هيي 

 ،فبكيييىن ف  يييا  ال ييي  أ يييىال ،ا ىانيييدة  ييي  ببيييو الؿهيييام  جيييي  جػيييه نليييى ا ىانيييدة  ييي  الطيييفم

                                                             

 .278إًػاح اإلاعال  إلى قىاغذ ؤلامام مال  ص ( 1)

 اإلاذوهة.(  2)
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ببن ميييا وتيييجن الطيييفم: أن ا ىانيييدة والميييفي  ،بيييي هييي  كا ىانيييدة نليييى الوكيييا  ،وليييي  اميييا  يييال

فيال لنجاي   ي  مويو  وجعجُل الػقذ ف  الطشف غي  ممىىعموهس ف  ا و ب  تع بي الهقد 

 . (1)ا ىاندة    الوكا  والجهفأؼ    الؿهام كالجهفأؼ    الوكا     الهدة

 وتمطبي اللالم    ا ىاندة    الطفم فبما لاتي.

 الهامال    ا ىاندة    الطفم نلى أ ىال:اوجا  

 ابي  شد ال يد  ي  ا قيدماد ا م يداد نظ نابه ا الكب ،وتى  ىل نود ا وو  القىل ألاول:

وال  مىاغرررذ ، وال  ييي  ببيييو الييياتمل بالييياتمل، والمػييي  بالمػييي ، ال ًجرررىص فررر  الطرررشف:  فقيييال

أن لقييىل: إلاييدوا د اتمييك  ن وبييا  وال اماليي  وال حىاليي ، وال لصييح  ال با ويياجاة، فييال لصييح 

 .(3)، وهسجه الداجى  القفه داغ   ىى ال م ى ، و جحه(2)كانس جبادا ااا بكاا دلوا  

 .(4)الكفات ، وته  ال ةهؼ ا الكب  القىل الثاوي:

 ونييظ نلييى جييىازه (5)وتييى  ييىل  يي  ميياتمل مالييك جييىاز ا ىانييدة  يي  الطييفم، القررىل الثالررث:

 اليييفجالن ق ييية ي  أن برررأط فرررال، ال يييافع   ييي  طم فقيييال:   و  ا تىانيييد اليييفجالن نليييى الطيييفم

                                                             

 .5/132الزخي   (  1)

 .2/181( اإلاقذمات اإلامهذات 2)

 .4/53، اإلاغن  3/379، والشوغة 197، 2/194، بذاًة املجتهذ 7/17، غً فحح القذًش 400( بحىذ ف  الاقحطاد ؤلاظالمي ص3)

 .2/181اإلاقذمات اإلامهذات  (4)

 .99إًػاح اإلاعال  إلى قىاغذ ؤلامام مال ، ص .5/43، حاشُة البىاوي 4/309مىاهب الجلُل  (5)
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 ، و ييال ابييي حييام: (1)  شييالا مييا ب ييا وأطييوها لتجاقهاتييا حتييو أحييدتما نوييد لقفان ييا  يي  المػيي 

 و ييي  إلايييائف، بالمػييي  المػيي  و ييي  ببيييو بالمػيي  أو بالييياتمل الييياتمل ببييو  ييي  والحىاغرررذ مسييال 

 لررررِغ الحىاغررررذ نأل  ًخباٌػررررا لييي  أو  لييييك ةهييييد تجاقهييييا جيييائا بييييجهؼ ةهػيييي ا  ثهيييي ط  ضيييوامط 

 مييييي يييييي  نييييي ن ييييو ليييياد ليييي  نييييهأل  لتجاقهييييا ليييي  أو تجاقهييييا جييييائاة ألػييييا ا سيييياوم  واييييالك ،بُػررررا

  تيمل إلايىا ل   جيي اإلايجىجمل فيإن(  مسيال )  . وتيى  يىل نويد ا الكبي .  يال الجيا  : (2)  لك

  دتميييا و ال مويييه فاإلايييجىجب ما ب ميييا  جيييو أتايييه  غييي  ما فيييإن ب ميييا لييياتمل أن نليييى د تييي  بمائييي 

 ناوياتا أن  لبويا أحمل مالك  ىل  مي  لك غج  و ال جائا  لك أن مالك ني ا ىاز ابي  وي

 الجيياوج  وجييىز  شييا   ييىل  وتييى الطييفم  يي  اللبييا    جيياد طول  القييىل  وجييه،  لايياا غجيي  مييي

ححمل ةهبد ألػا وتى الوقد نلى نقده ةهد فبه ذ أن ٍو  وتقفأيف الطرشف فر  اإلاىاغذ  به ًٍش

  لايياا أن فييااف موييه فاإلاييجىجب ما  جييو أتايه  غيي  ما  ن  نييه  ييال ولييالك نقييد دون  اليثمي

  غييي  ا  ن الطييفم لتجييو ميييا ومهففيي  الييثمي تقفأييف إلايييحبي نلييى  لييك كييان و نميييا ةهييد لىجييد ليي 

 الثيياهي القييىل  ووجييه. أنايي  وهللا نقييده  لبييه لاهييي فايي  الييثمي ومهففيي  الؿاييمل كايي   ييا أتاييه

 ات اي   ي  والوقيد ا وياجاة نليى مج يي ألنيه ؛ مالك ني ا   ى   وتى اللبا  لوا   الطفم أن

  .الهقد حال ني تجاوف مدة    لكىن   نما ألنه ؛ الجاوج  لدواه فبما  ال لكىن  ال واللبا 

 السيىي   ىيى بويا إلايف ليه لقيىل  كان غف   فال  لك ةهد قهقدا أن أ اد لى وأما ... : الهدول  و ال

  كانييس فييإن بييد اتمك
ذ
 فيييال  وييف لىافقييه  لييك ةهيييد الطييفم نقييد أو هوييا أل تطيييا فوا جبييادا

 .(3) فبه غف  

                                                             
 .3/32ألام  (1)

 .1501م  8/513املحلى  (2)

 .5/38 خلُل مخحطش غلى الخشش   ششح غلى الػذوي  حاشُة( 3)
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 اوجاييي  الطيييفم نقييد  ييي  الجاجبيييي نييدم اشييية اؽ نلييى وتويييالذ  و ييال اليييداجى  حسييام نمانييي : 

 اإلاىاغرذ  جرىاص هرى إلُره وأؾمرنن إلُره أمُرل والرزي الطفم نلى ا ىاندة جىاز    المق ال

 نقيييد  ييي  الزمييي  ا ىانيييدة كانيييس  ن وأميييا... .الصمرررة غيررر  اإلاىاغرررذ  ثكرررىن  أن غلرررى الطرررشف غلرررى

  ألن ا هاما  تصح فال الطفم
ذ
  لكىن  الؿففجن مي اال

ذ
 طجيي حايىل  نويد الىند بتومبا مااما

 تقييابؼ فبييه تيياوف ضييفم نقييد بمثابيي   لييك لكييىن  ف بىعييا جدلييد نقييد  ه ييال  ىييى ل جييا  وال

 اتميا    بتسيمب  نبي ة وال الطفم نقد لصح  شفؽ الجمفي   جي الجدلجن وتقابؼ الجدلجن

 .وا جاهي لؤللماف ال وا هاهي لامقاضد الهقىد    الهب ة    مىاندة طول 

 ا الكبيي  مييي نييافو وابييي الكيياتفل  حييام وابييي ال ييافع   مييام ا هامايي  تيياه باييىاز  ييال و ييد

 .(1)  ا هاضفأي الهامال وثهؼ

 الطييييفم  يييي  ا ىانييييدة أن ا هامايييي  تيييياه جييييىاز نلييييى لييييدل ومميييياالجاز: و ييييال الييييداجى  نجييييا  

 ميييي ا ييفاد ألن أحيييدتما أو الهىغييجن تسييياب  تيياوج  ت يييفم التييي الوطيييىص نؿيياي نيييي وا جيي 

  تيييا  ىيييى لييي دل  ليييك ألن  ويييف دون  فقيييـ الهىغيييجن أحيييد  يييجؼ نيييي الو يييي الوطيييىص تييياه

 اليييال تيييى  ويييف  يييجؼ وتاجبيييي الهىغيييجن أحيييد  يييجؼ بيييجن الاموبييي  المةييي ة فىجيييىد الىسييييع 

 أن  يي  الطيفم  ي  ا ىانيدة نييي تنجاي  وهي  ت فأم يا  ي  وييالم ال الطيى ة وتياه الفتيا أوجيد

 فيهررا ًكررىن  وإهمررا آلاخررش وثأجُررل البررذلين أحررذ جعررلُم فيهررا ًحطررل ال الطررشف فرر  اإلاىاغررذ 

  اإلاعرحقبل فر  والخعرلم الخعلُم
 
 ًرحم الخعرلُم برل وثأجُرل معرب  جعرلُم هىرا  فلرِغ مػرا

 الػملرة جعرلم ًرحم املحلُرة الػملرة جعرلُم فيهرا ًرحم التر  اللحظة هفغ ف  املحذد اإلاىغذ ف 

 فر  الخعرلُم هرزا أظاظه غلى ًحم الزي العػش ثحذًذ هى الحىاغذ حين ًحم وما ألاجىبُة

 .(2) الطشف غقذ إوشاء ولِغ اإلاعحقبل

                                                             

(1 )www.yasaloonak.net 

 .123 ص ؤلاظالمي الفقه ف  والػمالت الىقىد ضشف أحكام( 2)
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 تيياه  ي  لييي  أنيه اميا ب ييا لامجهياماجن مطيي ح  ت قيأ ا هاماي  وتيياهوأقيىل  ي  مىغييو آويف:  

 لؿمينن الهمبي أن طمف    ما غال  ،والفتا وال  ال  الةف   النجمال ب فمت ا لقض ي ما الهماب 

 اليداجى   لقيىل  ،م يدد زميي  ي  لفأيده اليال ا جاي  نليى إلاب طيي أنيه الهمابي  تياه والل مي

 لامسييجى د ودميي  مييي الهمابيي  ت دليه  ييا بالىسييج  الحييال وا يو  ىييى نكفنييا و  ا  : حمييىد إلايامي

 ميي كي اؾمعوان أن ناد الجبو نلى ا ىاندة حال    ولامطّدِ  ال فال نلى ا ىاندة حال   

   ا فإنيه ا طيفم أميا ،انججيا ه له أمف إلابقجػبه  ا وا طد   مي مي إلابدفهه  ا ا سجى د

 بال يفال ا ىانيدة مو بالجبو ا ىاندة بجن لىازن  أن قسجؿبو فإنه واإلاه  نماباد لدله كانس

 (1). 

ال ييييىاز ة ييييفؽ أال لجمييييأ الؿففييييان نلييييى الييييثمي، ألن مييييا حبىعييييا إلايسييييجانمان  القررررىل الشابررررؼ:

، وال انجداد با ىاندة
ذ
 جدلدا

ذ
 .(2)نقدا

 جال    ا هالج  اتحاإلاحب  ل بع  اتحاإلاج  وا فاجه  ما لاتي:

 ا ىاندة    ا جاجفة    الهمالد:  2/9

ت يفم ا ىانييدة  يي  ا جيياجفة  يي  الهمييالد   ا كانييس مااميي  لاؿييففجن ولييى كييان  لييك  هال يي   ) أ (

 أما الىغذ مً ؾشف واحذ فُجىص ولى كان ملضما. مناؾف تجىؽ الهما .

 Parallelد  )ال لايييىز ميييا قسيييمو  ييي  ات ييياالد ا طيييففب    ال يييفال والجبيييو  يييىال لاهميييال  ( )ا

Purchase and Sale of Currencies: و لك لىجىد أحد أإلاجاا المساد  تب ) 

                                                             

ػة ًحف  بما اإلاطشفُة ألاغمال ثؿىٍش( 1)  .126 ص والػمالت الىقىد ضشف أحكام، 320 ص ؤلاظالمُة والشَش

 .5/43، حاشُة البىاوي 4/309مىاهب الجلُل  (2)
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 ندم تساب  وتسا  الهماججن ) ا  ة اة وا جبه (، فبكىن حبىعا مي ببو الهما  باألجي. -1

 اشة اؽ نقد ضفم    نقد ضفم آوف. -2

 ا ىاندة ا اام  لؿف   نقد الطفم. -3

م أحيييد ؾف ييي  ا  يييا ا  أو ا ػيييا ت  الةزاميييا لاؿيييفم  ويييف ب مالجيييه ميييي ال لايييىز أن لقيييد ( ) 

منيياؾف ا جيياجفة  يي  الهمييالد، ولكييي لاييىز أن لجبيي م ؾييفم  اليي  بييالك مييي غجيي  أن لييوظ  يي  

 نقدي ما نلى  لك الػمان.

مييا  ( ة ييان الاتاييا   يي  الهمييالد11/  5) 93 ل الييف    مجمررؼ الفقرره ؤلاظررالميوو د  يي   ييفا  

  لاتي:

ا الجبيييو  جيييي لاهميييالد،  يييا: ال لايييىز شيييفنذ وتييياا  وال ثجرررىص اإلاىاغرررذ  غلرررى الطرررشف فيهرررا. انبًّ

 بدالل  الكجاا والسو  و جمام طم . 

الىفررراء بالىغرررذ واإلاشابحرررة ل مرررش  ة يييان (3/5و 2/5) 41-41  ييي  :  وو د  ييي   يييفا  ات ميييو  ل

 ما لاتي: بالششاء

 : الىنييييد 
ذ
  –أو ا ييييامى  نلييييى وجييييه الانمييييفاد  وتييييى الييييال لطييييد  مييييي  مييييف – انبييييا

ذ
لكييييىن ماامييييا

 غلرى ظربب ودخرل اإلاىغرىد فر  كلفرة لاىاند دلان   ال لها ، 
 
وهى ملضم قػاء إرا كان مػلقا

وأج ييدد أ ييف  ليياام  يي  تيياه الحاليي   مييا بتومبييا الىنييد، و مييا بييالجهىأؼ نييي  هخُجررة الىغررذ.

 ةسحمل ندم الىفال بالىند بال نا . 
ذ
 الػف  الىا و فهال

 : ا ىانييييدة 
ذ
تاييييىز  يييي  ببييييو ا فاب يييي  ة ييييفؽ اللبييييا   –وهيييي  التييييي تطييييد  مييييي الؿييييففجن  – الثييييا

لامجىانييييدلي، كا  مييييا أو أحييييدتما، فييييإ ا ليييي  لكييييي توييييا  وبييييا  فإن ييييا ال تاييييىز، ألن ا ىانييييدة 

 لامجبيو 
ذ
ا اام     ببو ا فاب   ت جه الجبو نمسه، حب  ق ة ؽ نودئا أن لكىن الجيا و مالكيا

 ىن توا  منالم  لو ي الوبي ني ببو  هسان ما لي  نوده.حتو ال تك
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 يييفا  ات مييو ا ويييو ميييي ا ىانييدة  ييي  ببيييو ا فاب يي  لآلميييف بال يييفال  ال يييبع ا وبييو بقىليييهقييمل وته

 أو بحبيو لآلويف بيه الةيزم ونيدا أنؿي  ا جىانيدلي ميي واحيد كيي  ن حب  نكف فبه : دون وبا 

  يي  با ىانييدة  ليياام موييو وتهابييي .الهقييىد مىاغييو مييي  لييك غجيي  أو تمابييك أو تيياجج  أو شييفال

 نمسيه لامجبيو مالكيا الجيا و لكيىن  أن نودئيا ق ية ؽ حبي  نمسيه بيالجبو بت ج  ه ا فاب   ببو

 شييفال وال بُػررا اإلاىاغررذ  فلِعررد قياتف غجيي  الجهابييي تيياا .نوييده ليي  مييا با هييا قهجبيي  ال حتيو

 تميييام نويييد  ليييك بيييإجفال ا جىانيييدلي ميييي واحيييد كيييي ميييي ونيييد هييي  و نميييا تييياجج ا وال تمابكيييا وال

 ةهيد  ال ا جىاندلي مي واحد أل نلى الػقذ آراس جعشي  وال ،بمىجب ا الجها د صح  شفوؽ

 ،الهقيد و يس لاجيا و مماىكيا ا جبو لكىن  أن  لك ومي ،صحجه شفوؽ واإلاتبمال الهقد و ىم

 بالىنييييد الىفييييال تهييييا  حاليييي   يييي   ليييياام أ ييييف مييييي أن نلييييى ات مييييو  ييييفا   يييي  الييييوظ جييييال ول يييياا

 الهقييد آ يا  فانجميال ،نيا  بيال بالىنيد الىفيال نيدم ةسيحمل فهيال الىا يو الػيف   نيي الجهيىأؼ

 الهقيييد ووبيييا اد والقيييجؼ اليييد   حبييي  ميييي ا جىانيييدلي ميييي واحيييد كيييي نليييى بيييه ا ىانيييدة  ييي 

 كيي لجهيدتا ا ىاندة ني  لك آ ا  انجمال و ىنه ةهد بالهقد ا جهاق  طحكام مي  لك وغج 

 ونييدان ف يي جىازتيا ةهيدم الجهابييي إلايقىؽ قه يي تياا ،ببيو شييجه أو ببهيا انججا تيا نيي الجهيد

 .(1)  ببو شجه وال ببها ال ب ا ا جىاندلي مي

 ومي ؾفم آوف تهقجه الداجى  مجا   آل إلاابمان فقال:

   وى  نلى  فا  ات مو ا دوا  تب : 

ي ما  تمل  لبه ات مو مي لاوم الىند    ا هاوغاد م يي نكيف، وتناضي    ا ضيد  الىنيد 1

بييالجبو مييي ا ييامى  بال ييفال فبمييا   ا كانييس السيياه  غجيي  مماىايي  لييه نوييد ضييدو  الىنييد؛ ألن 

الهاييي   ييي  مويييو  هسيييان ميييي ببيييو ميييا ليييي   ييي  ماكيييه هييي  غيييف  نيييدم القيييد ة نليييى التسييياب ، وهييي  

                                                             

 .158ص  36ع  –بحث: آساء الػلماء ف  الىفاء بالىغذ للشُخ غبذهللا اإلاىُؼ  –( مجلة البحىذ 1)
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ا مىجيىدة  يي  تيياه الحا  ألن الحكيي  ليدو  مييو ناجييه وجييىدذ
ذ
لي ، فكييان الىاجييمل موييو الىنيد أضييال

ا.   وندمذ

ييي مييا  تييمل  لبييه ات مييو مييي جييىاز ا ىانييدة  يي  ببييو ا فاب يي  لآلمييف بال ييفال   ا كانييس مقفونيي  2

ا ل يا بحبيو  يا، ألن ات ميو مويو من يا   ا لي  لكيي ف  يا وبيا  ت يج  ذ ة فؽ اللبيا ، م يي نكيف ألػذ

ررا  يي  ماكيه، وتبييو  هسيان مييا ليي   يي  ماكيه ي فبمييا لك يف ىيي  ي   هسيان مييا ليي 
 
ال ًجررىص مؿلق

؛ إلؾييالي الو ييي نييي  لييك  يي  الحييدل ؛ وألن صييح  شييفؽ اللبييا  فييفم ولررى مررؼ شررشؽ الخُرراس

ا، فييإ ا كييان الجبييو غجيي  جييائا ولييى  نييي صييح  الجبييو، والجبييو ال لصييح فييال لكييىن اللبييا  صييحب ذ

ا. مو شفؽ اللبا ، فما ألحأ به وتى ا   ىاندة ا اام  ال لاىز ألػذ

غرذم جرىاصه فر  وتويال نليى ميا تقيدم فيإن اليال لك يف ىي  ي بويال نليى  يىل ميي ليفي لياوم الىنيد ي 

؛ فييإ ا كانيييس السيياه  مماىاييي  لاىانييد جييياز بُررؼ اإلاشابحررة إال إرا وقرررؼ غلررى مرررا ًملكرره الىاغرررذ

أنيييه لجقيييي  السييي ال نييييي  الىنيييد وا ىانيييدة نلييييى ببه يييا، اميييا لاييييىز ببه يييا  ييي  تيييياه الحالييي ،  ال

الحاجي   ىييى ا ىانييدة نلييى ببييو السيياه    ا كانيس مماىايي  لاىانييد مييا دام أن بإمكانييه ببه ييا  يي  

 الحال، وهللا أنا . 

رررا
 
، و ن كيييان الىفيييال بيييه ميييي مكيييا م ررررم إن الرررزي ًظهرررش لررر  غرررذم وجرررىب الىفررراء بالىغرررذ مؿلق

الييداجى اه، وألن الىنييد فسييح  طوييالي وم اإلاييي  داا؛ ألدليي  وتهاييبالد  افت ييا  يي   إلاييال  

لاوا  قسجاج ون ب ا مي تجهاد  لاام والالةيزام اليال تيى ؾجبهي  الهقيىد، فيالقىل بااوميه 

وتناض     ا هاوغاد فبه حف  ال لنم ،     ن المفي بجن الىند والهقيد ميي حبي  وجيىد 

لي  لجيأ فيفي  لاام    الهقىد دون الىنيىد مةيفو   ي  فؿيف الويا ، فايى  بيي باياوم الىنيد 

 .(1)بيوه وتجن الهقد،  

                                                             

 غي  ميشىس. –بحث الىغذ واإلاىاغذ  ( 1)
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وا فجح أنه   ا كانس ا ىانيدة  ي  الطيفم ا سيجقجل  مميي لمايك الهىغيجن أن يا جيائاة، وأنيه 

  ن نظ نلى أن الىند ماام مي ؾفم واحد فقـ، فاه  لك.

 ىييييى  ييييفا اد ال بعيييي  ال ييييفنب   طييييفم الفاجليييي  لتجييييجن أن ييييا تموييييو  ليييياام بالىنييييد  يييي  بييييالوكف 

 :اما    القفا اد  تب  ال ما ،

ومىغييىنه: حكيي  الىنييد بإإلايييقاؽ جييال مييي القسييـ مييي  مييي الجبيييو  761قييفا   يي  ال .1

ال ماهو مي أن تجها د ال يفا  ميو نمبا يا نليى  ميي لوكيف  ونطه: بمقدا  اننماع ا  شف. 

 غجي  ماييام بانييه 
ذ
 ي  تقييدلفه  ىيى م شييف  موػيجـ و ييس الجها يد، مييو ونيد ال ييفا  لاهمبيي ونييدا

نيييي مقيييدا ه و ييس الجها يييد فيييإن ال يييفا   -نويييد حاييىل أل  سيييـ-  ا اننمييؼ  ليييك ا  شيييف 

 . ومم ىميييه أن الىنيييد   ا تسيييقـ نيييي الهمبيييي ميييي  ليييك القسيييـ بمقيييدا  اننمييياع ا  شيييف

 كان مااما ل  لاا.

ومىغيييىنه:  بفنيييامج الفاجلييي  الإلاجطييوام وحيييدة  ييي  ماميييو نمفاهيييي .  832قيييفا   يي  ال .2

 غج  ماام. . أن لكىن وند الهمبي ة فال حط 2غىابـ الجهامي: 
ذ
 مطفم الفاجل  وندا

ومىغيييييىنه: بفنيييييامج تمىأيييييي شيييييفال الهقيييييا اد لا يييييفكاد نيييييي ؾفأيييييأ  857قيييييفا   ييييي  ال .3

     (3ا  ا ا . غىابـ الجهامي: 
ذ
أن لكىن وند الهمبي ة فال حط  مطفم الفاجلي  ونيدا

 غج  ماام.

 ومىغىنه:  جيازة بفنيامج تمىأيي شيفال الهقيا اد لا يفكاد نيي ؾفأيأ 891قفا     ال .4

أن لكىن وند الهمبي ة فال حط  مطيفم الفاجلي  ونيدا   (3ا  ا ا . غىابـ الجهامي:  

   غج  ماام. 
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: مىاضييا  الوكييف  يي  حكيي  الييدوىل  يي  تمىأييي جميياع  ل ييفا  ابييان. 143حػييف  يي  ات .5

: ال لصيح الهمييي بالىنيد ا ايام  يي  الطيبة  الثانبي  ا  ييا   ل  يا؛ ألنيه الةييزام نليى يي يل ليي  
ذ
 الثيا

 لىاند نود الىند، ول   ال     مقدا  ما و و نابه الىند ا اام.لماكه ا

تيييي 13/11/1411( والجيييا أع 95 و اليييف   ) ال يييفنب     يييفا  ال بعييي ا قابيييي ضيييدو ييي   .6

 ومىغىنه:  لاا  ا وج ي بالجمابك، وفبه:

لامسيجاجف  ي  ن الي  ميدة  و  ة ؽ الؿففان أن ا الك ا ي جف لاةيزم بيان لحبيو الهيجن ا ياجى ة 

 ذ نلييى مييا أ ييف . جييا ة
ذ
 اإلاييتوادا

ذ
 ماامييا

ذ
.. فةيي ي ال بعيي  أن تيياا ال ييفؽ مقجييىل و هجبيي  صييحب ا

 . ..لدي ةهؼ فق ال السا  وما نظ نابه ا اتمل الحوجل ، وأمي بالةفع ا قطىد

تيييي ومىغييىنه:  جيييىاز شيييفال 21/1/1412والجييا أع  112امييا ضيييد  القييفا   و اليييف    .7

ا  ييي  ت ىأا يييا  ىيييى ؾيييائفة شيييحي و نيييادة تاجج تيييا نليييى نمييي  الجيييا و  ييي  ببه يييا نابيييه ؾييائفة  كيييا

 مي  بام شفا  الفاجل  ب اه الهماب 
ذ
 شفنبا

ذ
 .. .بىند ماام، وفبه:  ال تفي ال بع  ماهها

تييي ومىغييىنه:  جييازة اتما بيي  1/6/1412والجييا أع  113امييا ضييد  القييفا   و الييف    .8

بج ونقيد  لاييا  مقيفون بىنييد بالجمابيك، و ييد و د  يي  ونقيد شييفال ليجهؼ وحييداد  فأي  اللايي

 الهقد ات از )مادة  اهي ن ف(:

 لقييييف الؿييييفم طول بانيييييه  ييييد ونيييييد الؿييييفم الثييييياهي 
 
 ملضمررررا

 
 صرررررحُحا

 
بيييييان لحبهييييه الهيييييجن  وغررررذا

 ... .ا  جفة بثمي  د ه

تيييي والقيييفا   ل 8/3/1413 ييي   131و يييد و دد تهيييدلالد نليييى تييياا الهقيييد بيييالقفا   ل اليييف   

تيييييييييي وجمبيييييييييو 18/8/1417 ييييييييي   241تيييييييييي والقيييييييييفا   ل اليييييييييف   23/12/1415 ييييييييي   211   اليييييييييف 

 الجهدلالد    غج  ا ادة ا  ا   ل  ا. 
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ووالض  تىجه ال بع  ال يفنب   طيفم الفاجلي  مويو الىنيد ا ايام   ا تفتيمل نابيه ببيو ميا ال 

 لماك ا طفم. وجىازه    الجاجج  مو الىند بالجبو.

 

 ييي  ا جييياجفة بييييالهمالد   ا  اإلاىاغررررذ وو د  ييي   يييفا اد ال بعييي  ال ييييفنب  لجويييك اليييجالد:   ت يييفم 

  اييييف لييييفد وليييي  .(1)"، وليييى كييييان  لييييك  هال ييي  منيييياؾف تجييييىؽ الهماييي ملضمررررة للؿررررشفينكانيييس 

 واحد. ؾفم مي ا اام لاىند

 فجيياوي   يي  جييال فقييد ال ييفنب  الهامبيي  ال بعيياد مييي نييدد الطييفم نلييى ا ىانييدة أجييازد و ييد

 :لل  ما الب كة هذوات

 لييييىم   الاتميييياي لييييىم ةسييييهف ال ييييى  منجاميييي  الهمييييالد ة ييييفال ا ىانييييدة  يييي  الييييفأل تييييى مييييا. 1

  الجدلجن مي كي تساب  لكىن  أن نلى   ا ىاندة
ذ
  ا سجقجي    الججادل لج  لكي م جال

ذ
 ببيد ليدا

   ماام  غج  كىن ا وحال  ماام  ا ىاندة تاه مثي كىن  حال     و لك

 ببيييو نيييي الو يييي نميييىم  ييي  تيييدوي فإن يييا لاؿيييففجن ماامييي  كانيييس   ا ا ىانيييدة تييياه  ن:  المجيييىي 

 فئنهرررا للؿررشفين ملضمررة غيرر  كاهررد وإرا جييائاة تكييىن  فييال   بالييدلي الييدلي ببييو   بالكيياى  الكيياى 

 . (2) جائض 

   الهمالد ضفم    ا ىاندة حك  ما. 2

                                                             

 .18قشاس ( 1)

 .28( فحاوي هذوات الب كة ص 2)
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 مييا    يي  بالكىأييس  إلاييالمي لامطييفم الثيياهي ا يي تمف  ييفا اد  يي  جييال مييا نلييى ل اييد:  المجييىي 

 غيرر  اإلاىاغررذ  كاهررد إرا جررائض  الررثمً ثأجُررل مررؼ الػمررالت بُررؼ فرر  اإلاىاغررذ  أن مييي 1983

  جائاة غج  ا هاما  ف اه ماام  كانس   ا ا ىاندة أما   طغاجب   أل تاا   ملضمة
ذ
 .(1) شفنا

 لىند ا اام مي ؾفم واحد.لاافوا اوأ حل أن   ل  

 :”  الجييياى  السيي ال ألاسدورري ؤلاظرررالمي للبىرر  ال ييفنب  المجييياوي   يي  وجييال
ذ
 بييييس له ييا  تسيي بال

رررراالت لبُػهررررا مه ييييا ط دهييييي  إلاييييالمي الجوييييك لجمييييأ بييييان طو ييييام وزا ة تفغييييمل الحييييفام هللا  ٍس

  محرذد بعرػش ظػىدًة
 
  الُرىم - معربقا

 
  ظرحين - محرذد  معرحقبلُة فتر   خرالل - مرثال

 
 ًىمرا

خه مً   ثاٍس
 
  السججن مي لىم أل والل الجوك بتساب  طو ام وزا ة تقىم أن نلى - مثال

ذ
 لىميا

  بتسيييابم ا البيييىم  اد  يي  الجويييك لقيييىم وأن ط دنبييي  بالييدنانج  السيييهىدل  الفأييياالد  مييي
ذ
 شيييبكا

  السيييهىدل  بالفأييياالد
ذ
  اتحيييدد السيييهف أإلايييا  نليييى م سيييىتا

ذ
  يييد واليييال - الةالييي  ل ييياه إلايييابقا

  لايييييىز  ف ييييي - البيييييىم  لييييك  ييييي  الفأييييال ضيييييفم إلاييييهف نيييييي لقييييي أو لاأييييد
ذ
 تييييياه  يييي  السيييييج  شييييفنا

  ا هاما 

 نليى الاتمياي حيجن ل يدد ةسيهف طجويا  منجامي  الهميالد تجيادل نلى الاتماي  ن:  الجىاب

 ا جمييأ السيهف أإلايا  نليى واحيد و يس  ي  واليىزا ة الجويك  جيي ميي والتسيا  التسياب  ليج  أن

  نابييه
ذ
 مييي طوؾييا  نبييي  يي  جييال مييا ق ييماه الجومبييا لييىم الهمايي  إلاييهف نييي الوكييف ةةييؼ إلاييابقا

 تييياا و ن وأسخرررظ وأغلررى ًىمهرررا بعرررػش الحبررادل ًجرررىص  أنيييه وال ييافهب  الحومبييي  ميياتمل أن

  ال لىم ييا ةسييهف  جييازة لجػييمي الييال نمييف ابييي حييدل   يي  جييال مييا لنييال  كييان و ن الاتايياه

   ا:)  - وإلايييييا  نابيييييه هللا ضيييييلى -  ىليييييه وتيييييى الهيييييام بالحيييييدل  أوييييياا  ميييييامجن أن لك يييييف أنيييييه

  كيان   ا شيتج  ابي  فجبهيىا طضيوام تياه اوجاميس
ذ
 السييج  نليى أوافيأ فيإهي ونابيه( ببيد ليدا

                                                             

 .107( فحاوي هذوات الب كة ص 1)
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  ا  يييفو  الىجيييه نليييى الاتمييياي مهاماييي   ييي 
ذ
 وهللا  لبيييه ا  يييا  وال يييافهب  الحومبييي  بيييفأل نميييال

 .(1) أنا  وتهاىى إلاج انه

 أو ببيو نليى الاثفاق جىاز مدي    ال فع  الفأل ما:”  الكىٍت  الحمىٍل بِد فحاوي     وجال

  نابيه لجميأ وثسيهف الهما  شفال
ذ
 التسياب  وأكيىن  الحيأ زميي  ي  الهمابي  توميا أن نليى مقيدما

   واحد و س    بالوقد والاإلاجالم

  جػحب  ا هاما  تاه مثي:  ال ىاا
 
 السي ال  ي  اليىا دة الطيى ة نليى أنميااه فيإن بالبُؼ وغذا

  ماهو فال
ذ
 .أنا  وهللا شفنا

 السي ال  ي  اليىا دة الطيى ة نليى الىنيد تياا تومبيا  ن:  أ ىل  ا سال  تاه  لػا     وزأادة

  لكىن 
ذ
 دون  اليثمي ةهيؼ دفيو بيان ببيو نقيد أنه نلى لدل بما الىند ا ة ن    ا ولكوه م فونا

  ممويىم وتيى   با  جي ا  جي   بالكاى  الكاى  ببو  جبي مي فبكىن  ةهؼ
ذ
  ي  إلايبما وال مؿاقيا

 اشيية اؽ و هجبيي  الهقييد ماايي   يي  الجييدلجن اييال تقييابؼ لصييحجه ق يية ؽ الييال الطييفم نقييد

  الجاجبي
ذ
 .(2) طئم  جمبو نود له ممسدا

)  موجكميييي  نا بيييي  أإلاييييىاي ل ييييا طوييييفي  ا هييييادن وثهييييؼ اتمل: اليييي( 18)    يييي  مجييييىي و د  ييي  ال

 - مػييفوا غجيي  أل - إلاييجائك أو  ػييجان شييكي  يي  تبيي ا اليياتمل  يي  لكييىن  والجهامييي(  بى ضيياد

 واحرذ آن فر  برالبُؼ ىغرذالو  بالشرشاء ىغرذحكرم الفميا  .مجنططيجن بىاإلايؿ  الجهاميي وأج 

ين والبُرررؼ بالشرررشاء ٌػرررشف مرررا وهرررى  اتحيييددة بمىاضيييمات ا السييياه  نليييى فبيييه لجميييأ،  اإلاحرررىاٍص

                                                             

 .11-2/10( فحاوي البى  ؤلاظالمي ألاسدوي 1)

 .1/203( فحاوي بِد الحمىٍل 2)
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 حاييىل  ونوييد الجبييو حاليي   يي  التسيياب  وتييا أع ال ييفال حاليي   يي  الاإلاييجالم وتييا أع والكمبيي  بد يي 

 .الىند تومبا لج  ا قف   طجي

 ا جىازأي  والجبيو بال يفال قهيفم ميا وتيى،  واحيد آن  ي  بيالجبو ىندالو  بال فال ىندال ىاا: ال

 ال يفال حالي   ي  الاإلايجالم وتيا أع والكمبي  بد ي  اتحيددة بمىاضيمات ا السياه  نلى فبه لجمأ

 .الىند تومبا لج  ا قف   طجي حاىل  ونود،  الجبو حال     التساب  وتا أع

 والى يس،  الىند تومبا ب ا لج  التي الكبمب  مهفف  نلى تجى   الاإلاجمسا  تاا ني  جاب 

 .الاإلاجمسا     واضح غج  وتاا والثمي ا جبو مي كي تساب  فبه لج  الال

 وأتسيا  طجيي نويد بة اغي  ما جدليد مي ببو نقد الؿففجن بإه ال لج  الجومبا كان فإ ا - 1

 .صحب   تكىن  ا هاما  تاه فإن،  الهقد ماا     الثمي الجا و وأتسا  الاتمل ا  ة ل 

 وليييى،  صييحب   غجيي  مهامايي  تكييىن  فإن ييا  وييف نيييي لجيياوف الجييدلجن أحييد تسيياب  كييان   ا أمييا

  يييي  الجقييييابؼ ف  ييييا ق يييية ؽ التييييي الفتىأيييي  طمييييىال مييييي الجييييدلجن ألن،  الؿييييففجن بة اضيييي ي كانييييس

 .طول  الوىم ني  جاب      افناه الال ل حدل ،  ات ا 

 أن أل،  جدليد نقيد  ه يال غجي  ميي السيابأ الاتمياي نليى بويال ليج  الىنيد تومبيا كان و  ا - 2

 غجي  تكيىن  ا هاماي  تياه فيإن،  طجيي حايىل  نويد الىند بتومبا مااما لكىن  الؿففجن مي اال

 لييج  أن نليى الوقدلي  بياألو اي الياتمل وتبيو ا هامايي  بيجن فيفي  تويا  لكيىن  ال ألنيه،  صيحب  

 .و س    الجدلجن تساب 
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 آ ال ميي أوضيحواه ميا نليى بويالإلاعاس ال بع  نيي ا ىانيدة  ي  شيفال الياتمل بالوقيد، فاجابيس 

 مرا بُرؼ غذم ومشاغا  تاا مفاناة ومو (1)به و لاام بالىند القػال جىاز    المق ال لجهؼ

 أحبانييييا القييييجؼ لييييج  امييييا طحبييييان ةهييييؼ  يييي  بالجنابيييي  لكييييىن   ييييد القييييجؼ وأن - ًقرررربؼ لررررم

 ميا   ا  ليك غجي  أو منازن يا ميي اإلايجالم ا مي ا  ة ل  تمكي التي الساه  مستوداد باإلاجالم

  يا ؾجقيا فإنيه أوضياف ا أو السياه  نيىم  ي  ويالم أل ببن ميا لكيي ولي  تياا نلى الؿففان اتمأ

 الىطررىص ؾبرر  الطررشف أو البُررؼ بػررذه ًررحم أن غلررى حُيئررز الىغررذ مررً مرراوؼ ال أوضييحواه

 .اإلاذون  الىجه غلى بُذ ًذا

 وهللا أنا  وضلى هللا وإلاا  نلى نجيوا دمحم وآله وصحجه أجمهجن. 

  

                                                             

 ابً شب مة وثفطُل قىل اإلاالكُة وابً حضم.قىل ( أوسدوا 1)
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 الج   ما لاتي:تججن مي 

 وييالم ا طييفم أو الهمبييي لاىنييد م ييفم، و هييد اججيي ة مييي اجييائف الييانىا، ألن ييا  .1

. ...
ذ
 آل  نماي، ولقىله تهاىى:  اب  مقجا

، وأجقييييي  الوكيييييف  ييييي .2
ذ
  تهيييييىأؼ لاقاضييييي ي أن قهيييييا  مناييييي  الىنيييييد بميييييا ليييييفاه مواإلايييييجا

بييييه  ا ىنيييىد أو  لييياام الىانيييد، وا يييفجح ليييدي الجاحيييي  أن القاضييي ي لايييام بميييا أليييام

 ال فم، ومي  لك وجىا الىفال بالىند.

ل  لتججن لاجاح  وجات  الجمفأأ بجن  لاام ال فع  وندم  لاام القػا ي،     .3

، ولي  أجيد نكجي ا لييه 
ذ
 ن ميي أتي  وقيائ  القػيال  ليياام بميا تيى الزم دلويا وشييفنا

    المقه  إلاالمي.

أن ييا غجيي  ماامييي ،  الىنييد مييي ؾييفم واحيييد أو ا ىانييدة مييي الؿييففجن   ا نيييظ نلييى .4

فىجىدتا اهيدم ا، وليي  ل يا أحكيام الىنيد ميي   ي   ويالم الىانيد، أو تهيىأؼ 

 ا ىنىد.

و  ا ضيييد د ، الزمييي  تكيييىن  الجهيييالبأ بطيييى   ا ىانبيييدتجيييجن أن الحومبييي  ليييفون أن  .5

 ، وؾفدوا تاه القاندة   :ةةج  ضى ة الجهابأ ال تكىن الزم 

 ، لاامه ف مي،. أح  شمبس  ن الهجاداد اقىل شلظ:  -1

 قهؿيييك ليي  و  ا فييالن ميييي ال يي يل تيياا ةييواقييىل شيييلظ:  أو  يي  الجب نيياد -2

 أدال الفجيييي نليييى لييام اليييثمي ا  ييية ل  قهؿييه فاييي .  لييياه أنؿبييك فانيييا  موييه

 .ونده نلى بوال ا اكى   الثمي

الجا و  لى بام الهقا  ةةبن فاحش    وند ا  ة ل أو    ا هاوغاد، اما  -3

. لمسييخ مهييه الجبييو صييح ولييام الىفييال بالىنييدبانييه  ن أو ييى لييه مثييي الييثمي 

 جييياز ، الهييدة وجييه نلييى ال ييفؽ  اييف  ييي  ، شييفؽ بييال الجبييو  اييف لييىوامييا 

 الزمييييا فباهييييي الزميييي  تكييييىن   ييييد ا ىانبييييد    ، بالىنييييد الىفييييال ولييييام الجبييييو

 .الوا  لحاج 
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 ودوييييالقييىل بييان اييالم ا الكبييي   يي  الىنييد أنيييه لاييام   ا أدوييي ا ىنيييىد  يي  إلاييحمل  .6

 نمييا هيي   يي  نقييىد الجب نيياد ل جييا   ىييى تامييي،  ييا  ،ييي يل  يي  الهييدة ةسييحمل ا ىنييىد

 لاتي:

 : هللا  حميه الحؿياا  يال   ببو الىفال، الال قسمبه ا الكب  ببو الثىبيا،  -1

 الهقيييد ةهيييد لاجيييا و لجؿيييىم أن لام ييية ل  وأايييىز :  الحكيييام مهيييجن  ييي   يييال  

 جياله متيو ا  ية ل  وأايام.  ليه فيا جبو ، اياا أجيي  ىيى بالثمي جاله  ن بانه

 وال ، مويييه القيييفا نليييى ةهيييده أو انقػييياله نويييد أو طجيييي ويييالل  ييي  بيييالثمي

 شييجه أو تجيي  أو بحبييو فهييي فييإن ، طجييي وييالل  يي  تمىأييس لام يية ل  لكييىن 

 . لبه و د الجا و أ اده  ن نقؼ  لك

مىررررررؼ اإلاىاغررررررذ  بمررررررا ال ًصررررررف وقىغرررررره فرررررر  طضييييييي  أن القانييييييدة نوييييييدت : -2

اوجاميىا و   ا ىاندة بما لصح و ىنه    الحيال،ومم ىم ا: صح  ، الحال

م يي ى تا ا وييو، و الي ييا الكفاتيي ، وشيي فد ألػييا  نلييى  واليياد الطييفم يي  

وشييب س ةهقييد فبييه تيياوج . وواضييح أن الكييالم  يي  حكيي   لجرىاصه فرر  الحررال،

    ا سال .
ذ
، وأما  لاام فاي  داوال  ا ىاندة ابجدالذ

جيييك وأنيييد  بيييان أ فغيييك، وأنيييه   ا ألن ييي  مثايييىا ليييه بيييان لقيييىل: اتيييدم بي  -3

تييييدم ا ىنييييىد بيجييييه لييييام الىانييييد القييييفع، و اييييف المقبييييه ا ييييالكي ال ييييبع 

 ًححملرره ال قررذ مررال إهفرراق فرر  لرره جعرربب ألهررهجهييبـ بييان  ليياام لاىانييد 

ا برررره، اإلاغرررررشس  اإلاىغررررىد غررررً للػرررررشس  سفػررررا غلُرررره، ًقررررذس وال ررررش   إلابرررررذأ وثقٍش

و يييييييال  .(1)غررررررشاس وال غررررررشس  ال إر رلررررررر ، فرررررر  وسؾرررررره إلارررررررً الحبػررررررة ثحمُررررررل

 بأخُره، ًػرش أن للمعرلم لرِغومعخىذ هزا الحفطُل أهه  ال وقبؿي:

وال فيييفي بيييجن ا سيييال  ا مثيييي ب يييا، وميييا ليييى  .(2)غرررشاس وال غرررشس  ال الحرررذًث

                                                             

 .5/829مجلة مجمؼ الفقه  –ٍه حماد "الىفاء بالىغذ ف  الفقه ؤلاظالمي" غً بحث الذكحىس هض  2/34مجالغ الػشفان لجػُـ ( 1)

 .3/439( أغىاء البُان 2)
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 يييال: اتييييدم بيجيييك، وأببهييييك ببتيييي الييييال أماكيييه با سيييياؽ مهاىمييي ، وتييييفت  

 مدد. فإن فهي، فإنه لاام الىاند ما ألام به نمسه.

أن ا ييييياتمل نويييييد ال ييييافهب  والحواباييييي  نيييييدم وجييييىا الىفيييييال بالىنيييييد، وأن تجييييجن  .7

 ل يييي  بيييييجن 
ذ
 مييييي اتحققييييجن مييييي ا يييياتججن انجقيييييدوا  لييييك، وليييي  أجييييد تمطييييبال

ذ
نييييددا

،    الكالم نام    الىجىا.  الىجىا دلان  و ػالذ

تجيييجن أن  ميييام ابيييي تبمبييي   حميييه هللا لقيييىل وجيييىا الىفيييال بالىنيييد دون تمطيييبي  .8

 نييييياد ونقيييييىد ا هاوغييييياد، ودون تمطيييييبي بيييييجن الىجيييييىا دلانييييي  بيييييجن نقيييييىد الجب

، فقد  ال  حمه هللا:   مياتمل  ي  وجيه وتى بالىند الىفال وأاام والىجىا  ػالذ

 بم جييي ا جاي  نيىع نيي والطي ح الها أي  تع بييي ميي نويه  والي  وأنيف  أحميد

 ابيييي المق يييال ميييي و اليييه مجايييه وتييياا ابيييي مم يييح:   يييىل  ، وأيييدل نليييى تييياا الم ييي  

.  شب م   ، وابي شب م  ألام به  ػالذ

تجيجن أن الىنيد ا ايام  فأيمل ميي الهقيىد ال يائاة التيي تايام ةهيد الاإلايج قاي، و ييد  .9

. (1) يييال  ميييام ابيييي تبمبييي   حميييه هللا:  الىنيييد ةهيييد الاإلايييج قاي ال لايييىز فسيييله 

 ومثاله: فسخ ال هال   جي الهمي جائا، وثهده ال لاىز.

لهقد ت يجه الجبيو، و ن لي  تاويا أحكيام الجبيو،    ا ىاندة ا اام  مي ؾف   ا .11

 ميييي  يييفا  ضيييد هييي  الةيييزام ميييي الؿيييففجن بيييإجفال نقيييد الجبيييو  ييي  تيييا أع مهيييجن، و يييد 

  نميا الىنيد بيان طإلايا  تياا نليى الىنيد لاوم مىغىم     إلاالمي المقه مامو

 ، الؿيييففجن مييي ا ىانيييدة كييان   ا أميييا.  واحييد ؾييفم ميييي كييان   ا بيييه  ليياام لاييىز 

. وضيييييد د نييييييدة  يييييفا اد م اييييييدة أن ا ىانيييييدة ا ااميييييي  ال تصييييييح، (2)تاييييييام ال فإن يييييا

 .(3)بنالم الىند ا اام مي ؾفم واحد

                                                             

 .35/314مجمىع فحاوي شُخ ؤلاظالم (  1)

)  ظىة بالكىٍد اإلاىػقذ  الخامعة الذوس  مً(  3 ، 2)  سقم قشاس ، 1599/  2:  الخامغ الػذد ، ؤلاظالمي الفقه مجمؼ مجلة(  2)

 ( . هر1409

 بشأن غقذ الحىسٍذ. 107، والقشاس 41-40كما ف  القشاسات (  3)
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تجييييجن أن القييييىل باييييىاز  ليييياام بالىنييييد الطيييياد  مييييي ؾييييفم واحييييد  يييي  نقييييىد  .11

 لامهالج  ال فنب ...
ذ
 ا طا ف  جائا وفقا

الىنييد ا اييام   ا تفتييمل جليي  موييو اتىجييه ال بعيي  ال ييفنب   طييفم الف تجييجن أن  .12

بيييه ببييييو ميييا ال لماييييك ا طييييفم. وجيييىاز الىنييييد ا اييييام بيييالجبو ا سييييجقجل    ا كييييان نا

  بال ج ، أو الىند بالجبو. ، (1)بالجبو    الجاجج  مو الىند الجا و لماك ا جبو، اما

تجييييييجن لاجاحيييييي  أن الىنييييييد ا اييييييام مييييييي ؾييييييفم واحييييييد   ا كييييييان كييييييي بييييييا و لماييييييك  .13

 اام الىاند ما الةزم به.الهىع، أنه صحب ، وأ

 وهللا أنا  وضلى هللا وإلاا  نلى نجيوا دمحم وآله وصحجه أجمهجن.
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