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مٌقع االحصاالث انسعٌديت  :سٌا ىي خط مسبق اندفع مقدو مه االحصاالث
انسعٌديت (  ) STCحخيح نهعمالء إمكاويت إجساء االحصاالث احملهيت ًاندًنيت
 ،إضافت إىل حبادل انسسائم اننصيت ًزسائم انٌسائط املخعددة ًانخمخع بخصفح
اإلورتوج 0
ًعهيو وسخطيع انقٌل بأن ىره انبطاقاث ذاث قيمت مانيت حمددة مقابم خدمت
االحصال انصٌحي أً املسئي أً خدمت اإلورتوج مدفٌعت انقيمت مقدما
ًاالسخفادة منيا حكٌن الحقا ًفق ما ىٌ حمدد هلا 0
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كال امض َخ ؾحس هللا املعوق  :ال صم ٔأهنا حالل  ،وكال ادلنخور ًوسف امضخًِل
 :ال ماهؽ إن اكن ميوكِا  ،وكال امض َخ زًس امححصي ( تخرصف )  :من مجةل امحَؽ
وُو ما ٌسمى تخِؽ امخلس َط كال ثـاىل ( و ٔأحل هللا امحَؽ وحصم امصاب ) وجيوز ٔأن
ثلسط ُشٍ امحعاكات ابمعصًلة امخامَة  :جية ٔأن حكون مموونة نوحائؽ  ،و ٔأن ال
ٍكون امـلس موزما إال تـس اهمتكل  ،و ٔأال ًخِـِا يف املاكن اذلي اصرتاُا فَِ تل
ًخِـِا ذارج حمل امحَؽ  ،وكال امض َخ سوامين جن ؾحسهللا املاجس  :جيوز ؛ ثرشط
ٔأن حكون امسوـة مموونة ملن سدضرتهيا مهنم مواكً حصَحا  ،مث ًخِـِا ؿوَم هلسا ٔأو
ابمخلس َط  ،فإذا كدضهتا فكل ٔأن ثخِـِا مبـصفذم ٔ ،أو توهَكل اذلي ال ؿالكة هل
ابمحيم  ،ويف موكؽ الاسالم وًة  :تَؽ تعاكات حشن امصظَس مس حلة ادلفؽ ؾلس
من ؾلود االٕجارة اجلائزة تني مضرتي ُشٍ امحعاكة وَُئة االثعاالت ٔ ،أو من
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اصرتاُا مهنا ومكل ثكل امليفـة  ،وجيوز تَـِا تبٔنرث من كميهتا وتَـِا إىل أٔجل ؿىل
امصاحج  ،وذُة تـغ ٔأُل امـمل إىل ٔأن امليفـة املضموهة يف اذلمة ال تس من كدغ
مثهنا مبجوس امـلس إال ٔأن ًحارش ظاحهبا ابسدِفاهئا ٔ ،أو ٍكون ثبٔدصٍ يف ذكل
ٌسريا اكمَوم وامَومني  ،مئال ٍكون من ابب تَؽ دٍن تسٍن  ،وؿىل املول جبواز
تَؽ ثكل امحعاكات ابمخلس َط فال حصج يف املـامةل املشهورة إذا اهخفت احلَةل
وامخواظؤ ؿىل تَؽ امحعاكات مغري امحائؽ يف املكذة ٔ ،أو ثوهَل املكذة يف تَـِا
مغريٍ  ،جاء يف كصار ٍلؽ امفلَ  :امزتام امحائؽ يف ؾلس امخورق ابمواكةل يف تَؽ امسوـة
ملضرت أٓدص ٔ ،أو حصثُة من ٌضرتهيا جيـوِا صخهية ابمـَية املميوؿة رشؿا سواء ٔأاكن
الامزتام مرشوظا رصاحة حبمك امـصف وامـادة املخحـة ٔ ،أما جمصد دالمخَ ؿىل من
ٌضرتي مٌَ من غري امزتام فال تبٔس تَ  ،مكن ال تس من احلشر ٔأن حكون املـامةل
جمصد حِةل ؿىل امصاب ابٕدذال امحعاكات وس َعا نوخغصٍص ابمياس حفسة دون وجود
ؾلود تَؽ ورشاء ومتكل حلِلِة  ،وابمخايل  ،فا ٔلوىل نومضرتي ٔأن ال ًخِؽ ثكل
امحعاكات داذل املكذة فصارا من ص هبة امـَية وامخواظؤ ؿوهيا  ،ويف موكؽ
الاسالم وًة  :فلس تٌُا حمك تَؽ تعاكات امضحن ابمخلس َط وذهصان ٔأن من ٔأُل
امـمل من كال جبوازٍ  ،وابمخايل  ،فإهَ ال حصج يف ذكل وال ًؤثص فَِ هون املضرتي
ٍصًس تَؽ امحعاكات ٔلجل ما ٌسمى ابمخورق ٔ ،لن امخورق جائز ٔأًضا جاء يف
امصوض املصتؽ ما هعَ  :ومن احذاج إىل هلس فاصرتى ما ٌساوي مائة تبٔنرث مَخوسؽ
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جمثيَ فال تبٔس ،وجسمى مسبٔةل امخورق  ،وذهصٍ يف االٕهعاف وكال وُو املشُة
وؿوََ ا ٔلحصاب  ،ويف موكؽ الاسالم وًة  :فإن امضرط ؾيسما ٌضرتي
تعاكات ادلفؽ املس حق نوماكملات امِاثفِة إمنا ٌضرتي مٌفـة مـوومة وحمسدة  ،وُشٍ
امليفـة يه مٌفـة االثعال ويه مٌفـة مداحة .وؿوََ ؛ فإذا متكل ُشٍ امليفـة جاز
هل ٔأن ًـاوض غريٍ ؿوهيا ابمحَؽ حاال وأٓجال مبثل ما اصرتاُا ٔأو تبٔكل ٔأو تبٔنرث  ،وال
ٌضرتط فهيا املٌلزةل وال احلوول ٔلهنا مُست هلسا حىت جيصي فهيا امصاب ،وٕامنا يه
مٌافؽ نٌل ثلسم  ،وامصاب ال جيصي يف امليافؽ  ،وٌضرتط محَـِا اب ٔلكساط ٔأن ًخفق
امحائؽ واملضرتي ؿىل مثهنا ملسعا مث جيصاين امحَؽ ؿىل ذكل نٌل ُو صبٔن ٔأي سوـة
ثحاع اب ٔلكساط  ،ويف موكؽ الاسالم سؤال وجواب :
ٔأو ًال  :ال حصج يف تَـم تعاكات ( سوا ) ؿىل املـوٌلت ابمخلس َط  ،ومو اكن
ثسـص ٔأؿىل من سـص امحَؽ هلس ًا 0
اثهَ ًا  :نومـومة ٔأن ثولكم يف تَؽ امحعاكة ثرشظني :
ٔ -1أن ثلدغ املـومة امحعاكة ٔأو ًال 0
ٔ -2أال ثخِؽ امحعاكة نوموزع اذلي اصرتًت مٌَ ُشٍ امحعاكات ٔ ،لن ُشٍ حِةل
ؿىل امصاب  ،وٌسمهيا ٔأُل امـمل  :احلَةل امثالزَة  ،وحاظوِا ٔ :أن املـومة س خبٔذش
مدوغ ًا من اميلس  ،وُو اهمثن اذلي س َسفـَ املوزع  ،ؿىل ٔأن حصد ٔأنرث مٌَ وُو
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اهمثن امللسط اذلي س خسفـَ كل  ،فاملسبٔةل  :مال مبال مؽ زايدة  ،وامسوـة ؿائسة
إىل ظاحهبا ( املوزع ) واملـومة ُألكت من امعصفني  ،مخحعل ؿىل ما حصًس من
اميلود  ،وا ٔلظصاف امثالزة املخواظئون ؿىل ذكل واكـون يف امصاب  ،فإن امصاب ال
ثخِحَ احلَةل  ،وٕاذا نيت س خخِؽ مِا امحعاكات ؿىل ظصف أٓدص غري املوزع فال
حصج مؽ مصاؿاة امرشط ا ٔلول  ،وا ٔلوىل ٔأن ثخِـِا املـومة تيفسِا ٔ ،أو ثولك غريك
يف تَـِا  ،ويف موكؽ االٕسالم سؤال وجواب  :تعاكات االثعال يه ٔأجصة مسفوؿة
ملسم ًا  ،ثدِح نوـمَل الاس خفادة من ذسمات االثعال حبسة كمية امحعاكة ،
فذكَِفِا امفلِيي امؼاُص ٔأهنا ٔأجصة مسفوؿة ملسما  ،ومُست رشاء هلس وال َدًْي ًا ،
ومِشا جيوز تَؽ ُشٍ امحعاكات تبٔنرث ٔأو ٔأكل من كميهتا اميت ًمت حشن امِاثف هبا ،
ومو اكهت هلود ًا ماكن ذكل من امصاب  ،وؿوََ  ،فال حصج من تَؽ ُشٍ امحعاكات
ابمخلس َط ٔ ،لهَ ال حصج من دفؽ ا ٔلجصة ابمخلس َط  ،وس ئل امض َخ ادلنخور
ؾحس هللا امـمصاين ٔ :أمعل تخِؽ تعاكات سوا ابمخلس َط  ،حِر ٔأصرتهيا من موزع
امحعاكات  ،مث أٔتَـِا ابمخلس َط و ٔأسومِا نومضرتي ؾيس نخاتة امـلس  ،وؿادة ًـَس
املضرتي امحعاكات يل وًولكين تخِـِا  ،حِر أٔتَـِا ميفس املوزع اذلي ٔأان
اصرتًت مٌَ امحعاكات  ،فِل جيوز ٔأن ٔأتَؽ امحعاكات َ
املولك تخِـِا ميفس املوزع
اذلي اصرتًت مٌَ امحعاكات ؟
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فبٔجاب ُ :شٍ املـامةل هبشا امرتثُة وامخواظؤ من املـامالت احملصمة ؛ دلدومِا يف
احلَل امصتوًة ؛ إذ ملعود امعصف املمتول احلعول ؿىل اميلس  ،وملعود املمول
الاسرتابح من املصض مضمون امسساد  ،وامسوـة واسعة تُهنٌل  ،وذلكل فإهَ يف
امغامة ٔأن مكَة امحعاكات ال جساوي مكَة املـامالت املربمة  ،وذلكل فذحاع امسوـة
ؿسة مصات  ،واملاؿسة امفلَِة ٔأن ما دصج ؾن امَس وؿاد إههيا فِو مغو  ،و ٔأما إذا
متت املـامةل اب ٔلجل  ،حبَر ًخِـِا املضرتي معصف اثمر ذاريج ال ؿالكة هل
تبٔظصاف املـامةل فِشا هوع من امخورق امـادي غري امليؼم  ،وُو جائز ؿىل امصاحج
من ٔأكوال ٔأُل امـمل  ،وكال امض َخ سوامين جن ؾحسهللا املاجس  :ال حصج يف تَؽ
تعاكات االثعال مس حلة ادلفؽ اب ٔلكساط ٔأو ابلٓجل ؛ ٔلن حلِلهتا تَؽ مٌفـة تـغ
االثعاالت تيلس ؛ ال تَؽ هلس تيلس  ،وكال امض َخ ؾحسامـزٍز امفوزان  -كٌاة اجملس –
اجلواب اماكيف ٔ :أمه يشء ٔأن ال ثخِؽ صُئ ًا إال وكس موكذَ حىت مو اكهت امسوـة
مُست ؾيسك وجاء خشط ٍصًس مٌم ؾرشة جوالات ٔأو ؾرشة ٔأهجزة مكحَوحص ٔأو
ؾرشة تعاكات ٔأو ٔأنرث ٔأو ٔأكل ال تبٔس ثـسٍ ٔأهم فـ ًال س خخِـِا ؿوََ ثلول ثبٔثُين
غس ًا فذشُة وجضرتهيا من امسوق مث ثخِـِا ؿوََ ابمصحب اذلي اثفلامت ؿوََ ُشا ال
تبٔس تَ وٍكون ُشا ٔكهم تـت صُئ ًا موظو ًال ابذلمة ٔأو يه مُست تَـة يه جمصد
وؿس وؿسثَ ثخِـَ غس ًا ٔأو تـس اس حوع ٔأو ما ٔأص حَ ذكل فِيا ال تبٔس ال حصج  ،مكن
حِامن ثـلس ؾلس امحَؽ ال جيوز ٔأن ثـلس ؾلس ًا ؿىل سوـة مـَية إال وكس موكهتا
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ظارت يف موكم متوكِا ٔأهت ٔلن امصسول ؿوََ امعالة وامسالم كال ( ال ثحؽ ما
مُس ؾيسك ) مث تـس ذكل ثخِـِا ؿوََ وال جيوز كل ٔأن جضرتي مٌَ ٔأو املوػف
اذلي ؾيسك ٔأو اموس َط إذا اكن فَِ ثًس َق ظارت ؾَية زالزَة ٔأو رابؾَة ٔأو
دٌلس َة ُشا حتاًل ؿىل ٔألك امصاب ُشا ال جيوز  ،مكن إن مل ٍكن ُياك ثًس َق
تني ُؤالء امحائـني ٔأو ُشٍ امرشاكت هلول فال حصج مكن ٔأمه يشء متوكِا مث ثخِـِا
ؿوََ تَـ ًا حلِلِ ًا وُو ميوكِا وًلدضِا وًشُة ًخِـِا يف امسوق ال جيوز كل ٔأن
جضرتهيا ٔأو وهَكل ٔأو وس َعم  ،وكال امض َخ ؿُىس ادلروٌش  :جيوز تَؽ ورشاء
تعاكات املاكملات مس حوكة ادلفؽ ٔلن امحائؽ ًـصض تَؽ مٌفـة واملضرتي ٌضرتي
مٌفـة ال حصمة فهيا حفَامن جضرتي ُشٍ امحعاكات مث ثـصض تَـِا ؿىل الٓدصٍن
ابلٓجل ٔأي ابمخلس َط تبٔنرث من رشاءك مِا فإن ُشا جيوز وتَـم تبٔكل ٔأو ٔأنرث ال
ًسذل فَِ امصاب ثرشط اهَ ًلدغ امحعاكات وًخرصف يف تَـِا سواء ؾصفذَ من
ٌضرتهيا ٔأو حصنخَ  ،وكال امض َخ سـس جن حصيك اخلثالن  :هـم ُشا ال تبٔس تَ
وامحَؽ ابمخلس َط ٔأو ا ٔلجل حمك ابالٕجٌلع ؿىل جوازٍ مكن املِم ُو ٔأن ال ًخِؽ ُشٍ
امحعاكات ٔأو ا ٔلهجزة إال تـس ٔأن ميخوكِا وًلدضِا فال تس من حتلق اهمتكل واملدغ
ُو ومن مـَ من امرشاكء ٍمتوكوهنا وًلدضوهنا مث ًخِـوهنا ؿىل امـمالء ابمخلس َط 0
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كال امض َخ ظاحل امفوزان ٔ :أظل تعاكة سوا ُل يه جائزة ٔأم ال  ،وٕاذا اكهت
جائزة ُل جيوز تَـِا ٔأم ال ٔ ،أان ال ٔأرى تعاكة سوا  ،و ٔأهنا فهيا هجاةل وفهيا غصر
وفهيا ذساع وفهيا ذُاب نوٌلل حبَر ٔأهَ إذا مضت املسة حصوح ؿوََ وجسمل مثهنا ،
ملاذا حصوح ؿوََ  ،امواجة ٔأهم إذا سومت مثهنا إهم جس خـموِا إىل ٔأن جسدٌفش
املمية اميت دفـهتا ٔ ،أما ٔأهنا حتسد مبسة إذا مضت ٍصوح ؿوَم ماكل ُشا الك نوٌلل
ابمحاظل  ،اهت اصرتٍهتا وٕاذا اصرتًت امسوـة موكهتا وثًذفؽ هبا اىل ثًهتيي  ،وملس
س ئل امض َخ َلس جن ؾحس امـزٍز املس يس  ( :ؾيسي مكذة ثلس َط  ،ظصًلة
معًل اكمخايل  :ؾيسي مسدمثصٍن ًـعوهين ٔأمواهلم وًلومون يل اسدمثصُا فبٔصرتي هبا
تعاكات سوا وأٔكسعِا لٓدصٍن  ،و ٔأنخة امـلس تُهنم وأٓذش ( )500رايل ُشا
هعَيب من امحَـة  ،وال ٔأصرتي امحعاكات املحاؿة ؾن ظصًلي  ،وخيصج من ؾيسي
املضرتي وًخِـِا ؾيس ماكثة امخلس َط ا ٔلدصى  ،و ٔأان ٔأصرتي من املضرتٍن من
املاكثة ا ٔلدصى ٔأو من املؤمن نوحعاكات وُكشا  ،ؿوٌل تبٔن امحعاكات مِا اترخي
اىهتاء فال وضرتي امحعاكات اميت تلي ؿىل اترخي اىهتاهئا ٔأرتـة ٔأصِص  ،مفا حمك امحَؽ
ٔأاثجمك هللا )  ،فبٔجاب  :فلس س حق و ٔأن اجمتـت مؽ تـغ امخجار ابمعصًلة املشهورة
يف ٔأحس ا ٔلسواق  ،وجصى اميلاش حول ُشٍ املسبٔةل  ،وثحني يل تـس هلاش ظوًل
9

مـِم واس خفعال دكِق ٔأ ّن ُشٍ امعصًلة ال ثـسو ٔأن حكون حِةل من احلَل احملصمة
نوخوظل إىل امصاب احملصم تثوب رشؾي يف امؼاُص  ،وُو صخَِ مبا اكن ًفـهل تيو
ٕادشائَل اذلٍن ذهصمه هللا يف نخاتَ املحني  ،ومِشا حشر امييب  من ُشا امفـل
تلوهل ( ال حصحكدوا ما ارحكدت هيود فدس خحووا حمارم هللا تبٔدلا احلَل )( حصحَ
ص َريا اجن ابز وغريٍ )  ،وذكل ٔأن احملخاج نوٌلل ًبٔيت إىل ٔأحس ُؤالء امخجار
فُضرتي مٌَ ُشا امحعاكات ٔأو غريُا من ظاتون وحنوٍ  ،ابمخلس َط  ،فإذا دصج
من ؾيسٍ ثولاٍ امسٌلدشة ( ٔأو امرشًعَة تخـحري امـامة ) فُضرتوهنا مٌَ هلس ًا تبٔكل
من امسـص اذلي اصرتاُا تَ مث ًخِـوهنا إىل امخاجص ا ٔلول ٔأو غريٍ من جتار امسوق
فذسور ُشٍ امحعاكات تُهنم حىت ًلرتب اىهتاء مسهتا فِخزوعون مهنا  ،واكثة
امـلس ُو رشًم هلم يف ذكل  ،ومِشا مـن رسول هللا  ( أٓلك امصاب ومولكَ
واكثحَ وصاُسًَ وكال  :مه سواء )  ،فٌعَحيت كل ٔأهيا امسائل ولك من ًخـاظى
ُشا امـمل ٔأن ثخلوا هللا ؾز وجل  ،وحتشروا من مضاهبة اههيود يف حتاًوِم ؿىل
حمارم هللا وكس مسرِم كصدة ودٌازٍص ؾلا ًاب هلم ؿىل ذكل  ،و ٔأتواب امصزق وامخجارة
نثرية جس ًا وهلل امحلس  ،وكال امض َخ ظاحل امـضُة  :اذلي ٔأراٍ ٔأن ُشا امخـامل
ال جيوز وذكل ذلُايب ثحـا محـغ امـوٌلء إىل مٌؽ مـامالت امخورق واميت تَؽ
تعاكات امسوا من ظورٍ  ،وملسبٔةل فهيا ذالف كسمي تني ٔأُل امـمل 0
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امسؤال  :ابمًس حة مخحوًل امصظَس من جوال سوا إىل جوال سوا أٓدص فإهين ٔأتَؽ
ما كمية املاكملة ؾرشة ابٕحسى ؾرش  ،فِل ُشا جائز  ،وُل ُشا من تَؽ ما ال
ميكل ؟ وما احلمك إذا كويا إهنا تَؽ ذسمة ؟ فبٔجاب ادلنخور حسني جن مـووي
تياء ؿىل
امضِصاين فلال  :اذلي ًؼِص يل ُو جواز ُشٍ املـامةل املشهورة  ،وذكل ً
ثغوَة جاهة امليفـة اميت حتخوهيا ُشٍ امحعاكة  ،ويه مٌفـة االثعال  ،ؿىل
ذالف من ذُة إىل ٔأن ُشٍ امحعاكات يه هلس تشاهتا ٔأو س يس تسٍن ٔ ،أي تيلس
 ،وؿىل ُشا فإن املـلود ؿوََ يف ُشٍ امحعاكات امليفـة ( ذسمة االثعال ) ،
وابمخايل جيوز تَؽ ما حتخوًَ ُشٍ امحعاكات مبثل كميهتا ٔأو ٔأكل ٔأو ٔأنرث  ،ويه غري
داذةل يف اههنيي ؾن تَؽ ما ال ميكل ؛ ٔلن امواكؽ ٔأن حِازة ُشٍ امحعاكة ًـس حِازة
ملا حتخوًَ من مٌفـة  ،و ٔأن مامكِا اذلي دفؽ كميهتا ملسم ًا ميكل امخرصف فهيا
ابسدِفاء امليفـة اميت فهيا ٔ ،أو ابُٕساهئا ٔأو حىت تَـِا  ،وابمللاتل إن ثوفت ُشٍ
امحعاكة ٔأو ُدشكت ٔأو احرتكت فِيي من ضٌلهَ ؛ فِكون هل حق امخرصف فهيا ،
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وكال امض َخ ؾحس امـزٍز امعصًفي  :ال حصج ؿوََ ٔأن ًخِـِا جزايدة ؾن سـصُا
ا ٔلظًل ٔلهنا مُست معةل هلسًة  ،وكال امض َخ أٔمحس إسكِيَس يف ظَس امفوائس يف
حبثَ حمك تَؽ رظَس امِاثف  :املسبٔةل من ابب امحَوع ( و ٔأحل هللا امحَؽ وحصم امصاب
)  ،ويه تَؽ ذسمة ( حتوًل دكائق ) مبال  ،ومُست تَؽ مال مبال  ،حىت هلول
ٔأن امزايدة ال جتوز  ،فُُس خزوط ٔأن نوحائؽ ٔأن ًيلل امصظَس مبثهل ٔأو تيلط ٔأو
جزايدة ٔأو تسون ملاتل  ،و ٔأن ٍُمكل امحَؽ ثرشوط امحَوع وُو امرتاض ( إال ٔأن
حكون جتارة ؾن حص ٍاض مٌمك )  ،وحلسًر ٔأيب سـَس اخلسري ٔ أن امييب 
كال ( إمنا امحَؽ ؾن حصاض ) حصحَ ا ٔلمحاين يف حصَح اجلامؽ ( ، )2323و ٔأمـا إن
جـويا من مفغ الاسعواهة  ،اميت ختربك تلمية امصظَس  ،سخد ًا يف الاؾامتد ؿىل ٔأن
امـموَة رتوًة ٔ ،لهنا ختربين تلمية امصظَس هلس ًا  ،فال ٌسـيا يف ُشٍ احلاةل إال ٔأن
هًذؼص من رشنة االثعاالت ٔأن ثلوم تخغَري انوفغ إىل دكائق وهللا املس خـان ،
ويف موكؽ االٕسالم سؤال وجواب  :جيوز ملن مكل رظَسا من االثعال ٔأن ًخِـَ
ؿىل غريٍ  ،مبثل كميخَ ٔأو ٔأكل ٔأو ٔأنرث ٔ ،لن ُشا من تَؽ امليافؽ  ،ومُس تَؽ مال
ٍ
مبال حىت ٌضرتط فَِ امدساوي  ،فامحائؽ ٔأو ظاحة امصظَس مكل مٌفـة االثعال
اميت ثلسر كميهتا تـ (  10جٌهيات )  ،وجيوز هل ٔأن ًخِـِا تـ (  12جٌهيا )  ،وال
حصج يف ذكل  ،وُشا ًيعحق ٔأًضا ؿىل تَؽ هصوت امضحن  ،فِجوز ملن مكل
هصات كميخَ (ٔ ) 100أن ًخِـَ تبٔنرث ٔأو ٔأكل  ،وكال امض َخ سوامين جن ؾحسهللا
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املاجس  :جيوز كل حتوًل جزء من رظَس ماكملاثم إىل تعاكة امغري مبلاتل هلسي ؛
ٔلن حلِلة ذكل ٔأهَ تَؽ  ،وا ٔلظل فَِ اجلواز  ،وكال امض َخ سوامين جن ؾحسهللا
املاجس  :ال حصج يف حتوًل رظَس املاكملات ملاتل زايدة مامَة ؛ ٔلن حلِلة ذكل
ٔأهَ تَؽ مِشٍ اخلسمة ويه مسة املاكملات  ،ومُست تَـ ًا ميلود ؛ فال حكون راب ،
ويف موكؽ الاسالم وًة  :ال حصج ٔأن ًخِؽ امصجل صُئا من رظَسٍ اذلي يف
جواهل لٓدص وٍصسهل إىل جواهل وٍكون ما وظل إمََ ٔأكل مما ٔأذشٍ مٌَ ٔلن ُشا تَؽ
جزء من امصظَس ومُس تَؽ مال مبال  ،ومثل ذكل تَؽ امحعاكة اميت حتمل كمية
مـَية تبٔنرث مهنا نٌل تٌُا ذكل  ،ويف املوكؽ أًٔضا ٔ :أن مسبٔةل إرسال رظَس ماكملات
من جوال إىل أٓدص ؿىل سخِل امحَؽ ال ثسذل يف امصاب ٔلن املسبٔةل من ابب تَؽ
امليافؽ ؛ ومُست من ابب تَؽ مال مبال  ،وؿوََ ؛ فإذا اكهت امرشنة ثبٔذش ملاتل
ذسمة االٕرسال ُشٍ ٔأجصة مـوومة فال ماهؽ من دفـِا ٔلهنا ٔأجصة ؿىل مٌفـة مداحة
ٔ ،أما ؾن حمك ٔأذش امحائؽ مدوغا ملاتل االٕرسال فِيؼص يف ذكل  ،فإن اكن ُشا
امحائؽ مذـاكسا مؽ امرشنة ؿىل فـل ُشٍ اخلسمة ملن ًعوهبا وًخلاىض ٔأجصثَ ؿىل
ذكل من امرشنة فال جيوز هل ٔأذش يشء من ظاحة امصظَس ٔ ،أما إذا مل ٍكن
مذـاكسا مؽ امرشنة  ،وٕامنا ًبٔيت إمََ ظاحة امصظَس ًعوة مٌَ معل ُشٍ اخلسمة
فِجوز هل ٔأن ًبٔذش ؿىل معهل ُشا ٔأجصا مذفلا ؿوََ زائسا ؿىل ٔأجص امرشنة  ،وكال
َ
امض َْ ِخ ُم َح َمسُ ؿَ ِ ًُّل ف َ ْص ُنوس  :ا ْن َاك َن امل ُ ْص ِس ُل ُ َُي ّ ِو ُل َمٌْفَ َـ َة ت َِعاكَ ِة امخَ ْـ ِحئَ ِة ام َ ِيت ثُ َمثِ ّ ُل
ِ
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ِك ِْ َم ًة ُمـ ََيَ ًة َم َؽ َأ ْذ ِش ُأ ْج َص ِة ا ِخل ْس َم ِة  ،فَ َال َما ِه َؽ ِم ْن َذ ِ َكل  ،وس ئل ادلنخور أٔمحس
احلجي امكصدي ددري يف املوسوؿة امفلَِة  ،وؾضو َُئة االٕفذاء يف دوةل امكوًت
 ( :يف مَخِا ثوجس رشنة جسمى رشنة مَخِاان ثلوم ُسٍ امرشنة تخِؽ ُسٍ امكصوت
وًلوم ثرشاهئا ٔأحصاب احملالت امخجارًة واملواظيون  ،وثوجس ذسمة مِشٍ امرشنة
جسمى ذسمة إرسال امصظَس  ،فـيسما ًبٔيت امزتون مثال ٍصًس
(  ) 2دًيار ًلول هل ظاحة احملل ادفؽ ( () 2500ازيان دًيار ومخسٌلئة درمه
) وحلكفة إرسال امصساةل ( 5درمه ) ُ ،ل يف ُسة احلاةل ثـخرب ( 500درمه ) راب
معاحة احملل ٔأو تَـا حالال )  ،فبٔجاب  :فشكل امحَؽ حالل إن صاء هللا ثـاىل ،
ٔلهَ تَؽ مٌفـة مبال مذفق ؿوََ تني امحائؽ واملضرتي  ،وكال امض َخ َلس احلسن
ادلدو  :ال فِشا من تَؽ اخلسمات ويه مُست هلودا وٕامنا يه جمصد ذسمة فِجوز
م ٕالوسان ٔأن ًخِـِا  ،وامحعاكات جيوز ٔأن ًخِـِا تبٔنرث من امسـص املصسوم ؿوهيا
وتبٔكل مٌَ إذا حعل امصضا  ،فامصهن يف ذكل ُو حعول امصضا ملول هللا ثـاىل (
ون ِ َجت َار ًة َؾ ْن حَ َص ٍاض ِمٌْ ُ ْمك )  ،وملوهل  ( إمنا امحَؽ ؾن حصاض ) ٔأدصجَ
ا َال َأ ْن حَ ُك َ
ِ
اجن ماجة يف سًٌَ واجن حدان واجن دزمية يف حصَحهيٌل وُو حسًر حصَح ،
وؿىل ُشا فِشٍ اخلسمة سـصُا اذلي ثعسرٍ امرشنة جيوز امرتايض ؿىل ٔأكل مٌَ
ٔأو ٔأنرث حبسة ما ًخفق ؿوََ املضرتي وامحائؽ  ،وكال امض َخ ايدش امربُاىم :
مُس ُشا من امصاب ٔ ،لهَ تَؽ مٌفـة ومُس تَؽ مال مبال  ،تل ُو ذسمة اثعاالت
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ملسرة تسكائق مِا كمية مامَة فِيي إجارة يف احللِلة  ،ومن مييؽ من حتوًل امصظَس
ًوزمَ امليؽ من رشاء اماكرت ٔأظ ًال ٔلهَ مال مبال ؿىل ظصًلذَ .وامعحَح جواز
ا ٔلمصٍن 0
وكال امض َخ امعادق جن ؾحس امصمحن امغصايين  :جيوز تَؽ امصظَس ثرشط ٔأذش
املمية احللِلة اميت مت حتوًوِا مؽ مثن امصساةل دون زايدة ؿىل ذكل 0
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كال امض َخ ظاحل امفوزان ٔ :أظل تعاكة سوا ُل يه جائزة ٔأم ال  ،وٕاذا اكهت
جائزة ُل جيوز تَـِا ٔأم ال ٔ ،أان ال ٔأرى تعاكة سوا  ،و ٔأهنا فهيا هجاةل وفهيا غصر
وفهيا ذساع وفهيا ذُاب نوٌلل حبَر ٔأهَ إذا مضت املسة حصوح ؿوََ وجسمل مثهنا ،
ملاذا حصوح ؿوََ  ،امواجة ٔأهم إذا سومت مثهنا إهم جس خـموِا إىل ٔأن جسدٌفش
املمية اميت دفـهتا ٔ ،أما ٔأهنا حتسد مبسة إذا مضت ٍصوح ؿوَم ماكل ُشا الك نوٌلل
ابمحاظل  ،اهت اصرتٍهتا وٕاذا اصرتًت امسوـة موكهتا وثًذفؽ هبا اىل ثًهتيي 0
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ورد موكؽ الاسالم وًة  :امسؤال  :ما ر ٔأٍمك يف تعاكة االثعاالت ( سواء )
املسفوؿة اهمثن مس حلًا واملسة صِصٍن مث ثًهتيي إذا مل ثخلكم هبا ؟ فبٔجاب ُ :شٍ
امحعاكة ؾلس من ؾلود االٕجارة اجلائزة تني مضرتي ُشٍ امحعاكة وَُئة االثعاالت
ٍ ،متكن تَ املضرتي من الاهخفاع تبٔحس دعوط ُشٍ امَِئة يف اثعال ُاثفي
خيخوف زمٌَ ابدذالف اجلِة اميت ٍصاد االثعال هبا ؿىل ٔأن ًمت إجصاء االثعال
امِاثفي ذالل صِصٍن مث ًال  ،فإن فاثت ثكل املسة دون ٔأن ٌس خوؾة كميهتا يف
احملادزة امِاثفِة سلط حلَ يف الاهخفاع تـس مضهيا  ،وكس ٌضلك ؿىل ذكل ٔأن
اخلط اذلي مت من ذالهل الاهخفاع غري حمسد مس حل ًا  ،ومكن يف احللِلة ال إصاكل
؛ ٔلن ُشا من كدَل إجارة املضاع  ،ويه جائزة ؾيس امضافـَة وامعاحدني من
احليفِة واملامكِة ويف ٍ
كول ٔلمحس ؛ ٔلن املضاع ملسور ؿىل الاهخفاع تَ ؾن ظصًق
املِاًبٔة امزمٌَة  ،تبٔن ًدٌاوب املضرتون مِشٍ امحعاكات يف اسدِفاء مٌفـة االثعال
من دعوط ُشٍ امَِئة  ،وكس دل ؿىل جواز ُشٍ املِاًبٔة كوهل ثـاىل يف كعة هيب
هللا ظاحل وكومَ ( َوه َ ِخ ّ ْْئُ ْم َأ َن امْ َم َاء ِك ْس َم ٌة تَُْهنَ ُ ْم ُ ُّ
َض ) املمص ، 28
رش ٍب ُم ْح َخ َ ٌ
لك ِ ْ
فِشا ًسل ؿىل جواز املِاًبٔة امزمٌَة تيعَ  ،وزخت يف مس يس ٔأمحس وغريٍ ٔأهنم اكهوا
ًوم تسر ًدٌاوتون امصهوب ؿىل ادلواب  ،فِخـاكة امثالزة ؿىل تـري  ،وُشا ًسل
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ٔأًض ًا ؿىل جواز إجارة املضاع ؾن ظصًق املِاًبٔة  ،وال ٌضلك ؿىل اجلواز ٔأًض ًا
هون املضرتي مِشٍ امحعاكة ٌسلط حلَ يف الاهخفاع إذا مل ٌس خوف مٌفـهتا ذالل
مسة زمٌَة مـَية ؛ ٔلن ؿسم اهخفاؿَ يف ُشٍ امفرتة ثفصًط مٌَ  ،نٌل مو ٔأجص هل
غصفة ٔأو صلة مُسكهنا مفرتة زمٌَة  ،فإذا مصت ومل ًفـل فلس ٔأسلط حلَ  ،وُشٍ
امحعاكات ثـولت هبا حاجة امياس ومعوحهتم دون حمؼو ٍر رشؾي  ،ومثل ُشا ال
متيؽ مٌَ امرشًـة 0
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