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ٕإن إًْ َح ْمسُ ِ َ ِلِل حنمسه وو َ ْس خَ ِؼَ ُن ُو َوو َ ْس َخ ْـ ِف ُص ُه َوه َ ُؼو ُذ ِِب َ ِلِل ِم ْن
إلِل فَ َل ُم ِض َي َ ُل َو َم ْن ًُ ْض َِ ْي فَ َل
ُش ِور َأهْ ُف ِس نَا َم ْن َيَ ْ ِس ِه َ ُ
ُُ
إلِل َو َأ ْشيَسُ َأ َن ُم َح َمسً إ َغ ْحسُ ُه
َىا ِد َي َ ُل َو َأ ْشيَسُ َأ ْن َل إ َ َل إ َل َ ُ
ِ ِ
َو َر ُس ُ ُ
إلِل َح َق ثُلَا ِث ِو
ول  ،كال ثؼاىل ( َي َأَيه َا َ ِإَّل ٍَن أ ٓ َمنُوإ إث َ ُلوإ َ َ
ون )  ،وكال ( َي َأَيه َا إًنَ ُاس إث َ ُلوإ
َو َل ثَ ُموحُ َن إ َل َو َأهْ ُ ْت ُم ْس َِ ُم َ
ِ
َرجَ ُ ْك َ ِإَّلي َذََلَ ُ ْك ِم ْن ه َ ْف ٍس َوإ ِحسَ ٍة َو َذََ َق ِم ْْنَا َز ْو َ ََجا َوت َ َر
ون ِت ِو َو ْ َإْل ْر َحا َم
ِم ْْنُ َما ِر َج ًال َن ِث ًريإ َو ِو َس ًاء َوإث َ ُلوإ َ َ
إلِل َ ِإَّلي ج َ َس َاءًُ َ
إلِل ََك َن ػَََ َْ ُ ْك َرِكِ ًحا )  ،وكال ( َي َأَيه َا َ ِإَّل ٍَن أ ٓ َمنُوإ إث َ ُلوإ
إ َن َ َ
ِ
إلِل َوكُوًُوإ كَ ْو ًل َس ِسًسً إ ًُ ْط َِ ْح ًَ ُ ْك أَ ْ َْعاًَ ُ ْك َوً َ ْـ ِف ْص ًَ ُ ْك ُذهُوجَ ُ ْك
ََ
َأ َما ت َ ْؼسُ
إلِل َو َر ُس َ ُ
ول فَلَ ْس فَ َاز فَ ْو ًزإ َغ ِظميًا )
َو َم ْن ًُ ِع ْع َ َ
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حاىل إًصجي
كال رسول هللا ً ( بٔيت ػىل إًناس زمان ل ً َ ِ
من ٔأٍن َأ َذ َش إملال  ،أٔمفن إحللل ٔأم من إحلصإم) روإه إًحزاري
 ،وكال رسول هللا ٕ ( إمنا إحلل َل َتّي  ،وٕإمنا إحلصإم تّي ،
وتُْنٌل ٔأمور مشدهبات ل ًؼَمن نثري من إًناس  ،مفن إثلى
إًش هبات فلس إس خرب ٔأ دلًنو وغصضو  ،ومن وكع يف إًش هبات
وكع يف إحلصإم َكًصإغي ٍصغى حول إ ِحل َمى ًوشم ٔأن ٍصثع فِو ،
ٔأل وٕإن ًلك مكل ِ َِحى ٔ ،أل وٕإن ِ َِحى هللا حمارمو ٔ ،أل وٕإن
يف إجلسس مضـة ٕ ،إذإ ضَحت ضَح إجلسس لكو  ،وٕإن
فسست فسس إجلسس لكو  ،أٔل وىه إًلَة ) مذفق ػََو0
إحلَاة إدلهَا مََئة ِبملذلإت  ،وإملال ىو ر ٔأس ىصهما  ،وٕإذإ
وجس إملال وجست مؼو لك مذلة ( حصإم َكهت ٔأم حلل ) ،
وكس إفذنت تنوإ أٓدم ٕإل من رمح هللا حبة إملال ومجؼو تبٔي
وس َةل ٔأو ظصًلة  ،وإًناس يف إحلصص ػىل إملال هوػّي :
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إ ْٔلول  :شسة حمحة إملال مع شسة ظَحو من وجوىو مع إجليس
وإملشلة0
إًثاين  :إحلصص ػىل إملال ٔأن ٍزًس حىت ًعَة إملال من
إًوجوه إحملصمة ومينع إحللوق إًوإجدة 0
ومن ىشإ إملنعَق ٔأضحح إًناس زلزة :
إ ْٔلول  :مال حلل
إًثاين  :مال حصإم
إًثاًر  :مال خمخَط
وإًثاًر ىو ملص حبثنا ووسبٔل هللا إلٕػاهة وإًخوفِق 0
نخحو
محمس فنرور إًؼحسيل
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إملال ل ػسة حالت يه :
إحلاةل إ ْٔلوىل  :حلل ِبًاكمي 0
وىشإ ل شم يف جوإز إًخؼامي تو 0
إحلاةل إًثاهَة  :حصإم ِبًاكمي 0
وىشإ ل شم يف حصمة إًخؼامي تو 0
إحلاةل إًثاًثة  :إملال إخملخَط ول زلث حالت يه :
إ ْٔلوىل  :جساوى إملال إحللل ِبحلصإم 0
إًثاين  :إملال إحللل ٔأنرث من إملال إحلصإم 0
وىشإ جيوز إًخؼامي تو ًىرثة إملال إحللل 0
إًثاًر  :إملال إحلصإم ٔأنرث من إملال إحللل 0
6

وىشإ حيصم ثناول ٔأال  ،وكدول ىسًة  ،كال إلٕمام ٔأِحس :
ٍىون شُئ ًا ٌسري ًإ ٔ ،أو شُئ ًا ل ًؼصف0
ًندـي ٔأ ْن جيخندو ٕإل ٔأ ْن َ
إًصإتع ٕ :إذإ زإد إملال إحلصإم غن إًثَر 0
ٕإذإ زإد إملال إحلصإم غن إًثَر حفصإم إْلٔلك منو  ،وكدول
ىسًخو  ،فل جيوز إًخؼامي تو معَلا 0
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ذىة تؼظ إًؼٌَلء ومْنم ٔأضحؽ من إملاًىِة ٕإىل حتصمي مؼامةل
من إدذَط مال من حلل وحصإم 0

وىشإ مشىة إحلنفِة وإملاًىِة  ،كال إجن جنمي رِحو هللا يف
إ ْٔلش حاه وإًنظائص ٕ :إذإ َكن ؿاًة مال إمليسي حلل فل تبٔس
تلدول ىسًخو و ٔألك مال  ،ما مل ًخخّي ٔأهو من حصإم  ،وٕإن َكن
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ؿاًة مال إحلصإم ل ًلدَيا  ،ول ًبٔلك ٕإل ٕإذإ كال ٕ :إهو حلل
ورزو ٔ ،أو إس خلصضو 0
فِحصم إْلٔلك منو  ،وحيصم كدول إًيسًة منو 0

وىو مؼمتس مشىة إًشافؼَة وإحلناتةل  ،وإدذاره إجن إًلامس
من إملاًىِة  ،كال إًنووي رِحو هللا يف إجملموع ٕ :إذإ َكن يف
مال إملشرتي حلل وحصإم ومل ًؼمل من ٔأٍن ًوفِو إٍمثن مل
حيصم ػىل إ ٕلوسان إملوىوب ل  ،وًىن إًورع حصنو  ،وًخبٔنس
إًورع ٔأو خيف حبسة نرثة إحلصإم يف ًس إملشرتي وكَخو ،
وكال إجن كسإمة رِحو هللا يف إملـين ٕ :إذإ إشرتى ممن يف مال
حصإم وحلل َ ،كًسَعان إًظامل  ،وإملصإيب ؛ فإن ػمل ٔأن
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إملحَع من حلل مال  ،فيو حلل  ،وٕإن ػمل ٔأهو حصإم  ،فيو
حصإم  ،ول ًلدي كول إملشرتي ػََو يف إحلك ؛ ْٔلن إًظاىص
ٔأن ما يف ًس إ ٕلوسان مَىو  ،فإن مل ًؼمل من ٔأَيٌل ىو هصىناه ؛
لحامتل إًخحصمي فِو  ،ومل ًحعي إًحَع ؛ لٕماكن إحللل  ،كي
إحلصإم ٔأو نرث  ،وىشإ ىو إًش هبة  ،وتلسر كةل إحلصإم ونرثثو
حىون نرثة إًش هبة وكَهتا  ،كال ٔأِحس  :ل ًؼجحين ٔأن ًبٔلك
منو  ،وكال إجن رجة إحلنحًل يف جامع إًؼَوم وإحلك :
خفص ُع ػىل ىشإ مؼامةل من يف مال حلل وحصإم خمخَط ،
وً َ
نرث مال إحلصإ َم  ،فلال ٔأِحس ً :ندـي ٔأ ْن جيخندو ٕإل
فا ْٕن َكن ٔأ ُ
ٍىون شُئ ًا ٌسري ًإ ٔ ،أو شُئ ًا ل ًؼصف  ،وإدذَف أٔحصاتنا
ٔأ ْن َ
نرث مال
حمصم ؟ ػىل وَجّي  ،وٕإ ْن َكن ٔأ ُ
 :ىي ىو مىصوه ٔأو َ
إحللل  ،جازت مؼامَخو و ٔإْل ُ
لك من مال  ،روى إحلارث غن
ػًل ٔأه َو كال يف جوإئز إًسَعان  :ل تبٔس هبا  ،ما ًُؼعَك
ِّ
من وأٔحصاتو ًُؼامَون إملرشنّي إحللل ٔأنرث مما ًُؼعَك من
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نب و ٔأى َي إًىذاب مع ػَميم تبَّٔنَ م ل جيخندون
إحلصإم وَكن إً ه
إحلصإ َم لكَو وٕإ ْن إشددو إ ْٔلمص فيو ش هبة  ،وإًورع حص ُنو  ،كال
ىصي
سفِان  :ل ًؼجحين ذكل  ،وحصنو ٔأجعة ٕإ َيل  ،وكال هإًز ه
ومىحول  :ل تبٔس ٔأ ْن ًؤلك منو ما مل ًؼصف ٔأه َو حصإ ٌم تؼَنو ،
فا ْٕن مل ًُؼمل يف مال حصإم تؼَنو  ،وًىنو ػمل ٔأ َن فِو ش هب ًة ،
فل تبٔس ِبْلٔلك منو َ ،هص ػََو ٔأِحس يف روإًة حنحي ،
وذىة ٕإحساق ُجن رإىوًو ٕإىل ما ُروي غن إجن مسؼود
إجن
وسٌَلن ِ
سن و ِ
من هإًصدطة  ،وٕإىل ما ُروي َغ ِن إحل ِ
وؿريىٌل َ
َ
سريٍن يف ٕإِبح ِة إ ْٔلذش مما ًليض من ّ ِإًصب وإًلٌلر  ،هلهل غنو
إجن منطور  ،وكال إلٕمام ٔأِحس يف إملال إملشددو حلل حبصإمو
ُ
ٕ :إ ْن َكن ُ
ثرصف يف
كسر إحلصإم  ،و َ
إملال نثري ًإ ٔ ،أدصج منو َ
إًحايق  ،وٕإ ْن َكن ُ
إملال كََ ًل  ،إجذنحو لكَو  ،وىشإ ْٔل َن إًلََي
ٕإذإ ثناول منو شُئ ًا  ،ف ٕاه َو ثَ ْح ُؼسُ مؼو إًسلم ُة من إحلصإم
خبلف إًىثري  ،ومن أٔحصاتنا َم ْن َ َِحي ذكل ػىل إًورع دُون
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خرصف يف إًلََي وإًىثري تؼس ٕإدصإج كسر
إًخَحصمي  ،و ٔأِبح إً ه
إحلصإم منو  ،وىو ُ
كول إحلنفَِة وؿريمه  ،و ٔأذش تو كو ٌم ِم ْن
رش إحلايف  ،وردَص كو ٌم من إً َسَف يف
ٔأىي إًورع مْنم ث ٌ
إْلٔلك ممن ًؼمل يف مال حصإم ما مل ًؼمل ٔأه ّو من إحلصإم تؼَنو ،
ىصي  ،وروي ُ
ٍ
مثهل غن إً ُفضَي جن
نٌل ثلسَم غن
مىحول و هإًز ِّ
فطح غن إجن
غَاض  ،وروي يف ذكل أ ٓ ٌاثر غن إً َسَف َ ،
جار ًبٔ ُ
خحص ُج
مسؼود ٔأه َو ُس ِئ َي َْعن ل ٌ
لك ّ ِإًصِب ػلهَ ًة ول ً َ
مال دد ٍ
من ٍ
َر ًبٔذ ُُشه ًسغوه ٕإىل ظؼامو  ،كال ٔ :أجِحو ُه ،
ف ٕاهٌَل إملَيْنب ًك وإً ِو ْز ُر ػََو  ،ويف روإًة ٔأه َو كال  :ل أٔػ ُمل ل
شُئ ًا ٕإلّ ددَث ًا ٔأو حصإم ًا  ،فلال ٔ :أجِحوه  ،وكس حصح إلٕمام
ٔأِحس ىشإ غن إجن مسؼود  ،وًىنَو ػارضو مبا ُروي غنو ٔأه َو
كال  :إلٕمث َح َو هإز إًلَوب  ،وروي غن سٌَلن مث ُي ِ
إجن
كول ِ
مسؼود إ ْٔلول  ،وغن سؼَس جن جدري  ،وإحلسن إًحرصي ،
إجن سريٍن وؿريمه ،
و ُم ِّورق إً ِؼجًل  ،وٕإجصإىمي إًنَرؼي  ،و ِ
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وإْلٓاثر تشكل موجودة يف نخاب إ ْٔلدب حلُ َمَس جن َزجنوًو ،
وتؼضيا يف نخاب إجلامع ٌَزلل  ،ويف مطنفي غحس إًصزإق
ػّي إًيشء حصإ ٌم ،
وإجن ٔأيب شُدة وؿريمه  ،ومىت ػمل ٔأ َن َ
أ ِذ َش توجو حمصم  ،ف ٕاه َو حيصم ث ُ
ناول  ،وكس َحىك إلٕجٌل َع ػىل
وؿريه  ،وكس ُروي غن إجن سريٍن يف
إًرب ُ
إجن غحس ِّ
ذكل ُ
إًصجي ًُلىض من إًصِب  ،كال  :ل تبٔس تو  ،وغن إًصجي
دصجو إخللل ِٕبس ناد
ًُلىض من إًلٌلر كال  :ل تبٔس تو َ ،
حصَح ُ ،وروي غن إحلسن ذلف ىشإ  ،و ٔأه َو كال ٕ :إ َن
ىشه إملاكسة كس فسست  ،خفشوإ مْنا ش حو َ
إملضعص ،
وػارض إملصوي غن إجن مسؼود وسٌَلن  ،ما روي غن ٔأيب
جىص ِّ
إًطسًق ٔأه َو ٔألك ظؼام ًا مث ٔأذرب ٔأه َو من حصإم  ،فاس خلاءه
كال إًش َخ إجن ِبز رِحو هللا  :إملال إخملخَط جيوز ٔألكو ،
وإًنب ٔ ألك من ظؼام ٔأىي إًىذاب وإشرتى مْنم ومه
ًبٔلكون إًصِب ،ومع ىشه إشرتى مْنم ظؼام ًا  ،و ٔألك من
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ظؼاهمم  ،فسل ذكل ػىل ٔأن إملال إخملخَط إَّلي فِو رِب ٔ ،أو
فِو مثن مخص ٔ ،أو ما ٔأش حو ذكل وغنسمه ٔأموإل ٔأدصى حلل
ل تبٔس  ،إ ْٔلضي إحلي وإلِٕبحة حىت ثؼمل ٔأن ىشإ إملال رِب ،
ٔأو ىشإ إملال من مثن إمخلص فل ٕ ،إذإ ػَمت ٔأن ىشإ إًعؼام
إشرتإه من مثن إمخلص ٔأو إشرتإه من إًصِب فل جيوز  ،و ٔأما ٕإذإ مل
ثؼمل فا ْٔلضي إلِٕبحة وإحلي  ،وكال إًش َخ إجن غثميّي رِحو
هللا يف فذاوى هور ػىل إدلرب  :زخت غن رسول هللا ( 
ٔأهو كدي إًيسًة من إملص ٔأة إٍهيودًة حِامن ٔأىست إًَٕو شاة يف
ؾزوة دِرب ) و ( ٔأجاب إًنب  دغوة َيودي دػاه يف
إملسًنة ػىل ذزب شؼري وٕإىاةل س نزة )  ،وػامي إٍهيود تَؼ ًا
وُشإء  ،حىت ٕإهو ػََو إًطلة وإًسلم مات ودرػو مصىوهة
غنس َيودي يف شؼري إشرتإه ْٔلىهل  ،وىشإ ًسل ػىل جوإز
مؼامةل من إدذَط مال حبصإم ؛ ْٔلن إٍهيود نٌل وضفيم هللا
ون ٌَِ هس ْح ِت )  ،وكاًت إٌَجنة
ون ٌِ َْ َى ِش ِب َأ ََكًُ َ
ثؼاىل ( َ ََسا ُغ َ
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إدلإمئة ٌَححوث إًؼَمَة وإلٕفذاء(ًُ : )2552س حبصإم معَلا
 ،فِلدي إًيسًة ممن هس حو وًبٔلك منو ٕإن كسمو ل ظؼاما ،
وىشإ ىو إًظاىص ْٔ ،لن إًنب  كدي من َيودًة شاة
مشوًة  ،و ٔألك مْنا  ،وًؼموم كول ثؼاىل  :سورة إملائسة (
اب ِحي ًَ ُ ْك ) ومن إملؼصوف ٔأن إٍهيود
َو َظ َؼا ُم َ ِإَّل ٍَن أوثُوإ ْإً ِىذَ َ
وإًنطارى ًبٔلكون إًصِب  ،ول ًخحصون إًىسة إحللل  ،تي
ٍىس حون إحلصإم وإحللل  ،وكس ٔأذن هللا يف ٔألك ظؼاهمم ،
و ٔألك منو إًنب وكس روى جٌلػة من حسًر سفِان
إًثوري غن سَمة جن ويَي غن ذر جن غحس هللا غن إجن
مسؼود ٔ ،أن رجل سبٔل فلال  :يل جار ًبٔلك إًصِب ول ٍزإل
ًسغوين  ،فلال ( :همنؤه كل وٕإمثو ػََو)  ،وًو ثزنه إملسمل غن
خماًعهتم وإ ٕلنثار من إٍهتادي وإًزتإور فامي تُنو وتُْنم ،
وإكذرص ػىل ما ثسغو إًَٕو إملطَحة ٔأو إحلاجة ًاكن ذريإ ل 0
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موكع إًش َخ إجن ِبز
موكع إًش َخ إجن غثميّي
موكع فذاوى إٌَجنة إدلإمئة
موكع إ ٕلسلم سؤإل وجوإب
حبر ٌَش َخ غحس هللا جن ِحس جن غحس هللا إًؼحودي -
جمةل إًححوث إلٕسلمِة تؼنوإن ٔأكوإل إًؼٌَلء يف حك
من اتب من إًىسة إحلصإم َكًصِب و ٔأهوإع إملاكسة
إحملصمة إ ْٔلدصى 0
وؿريىا
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