
میح ارل  مسب اہلل ارلنٰمح 

 الجواب حامداً ومصلیاً 

ایرفی اسی امی اسی (۔۔۔ینپمک یک رطف ےس نیعتم رمق اک سنلیب ڈولاےن رپ،وج زمدیسنلیب۱)    ےتلم ، رفی سٹنم 

اےنپ اصرف ےکےیل ااعنم ےہ،اتہک اصرنیف زایدہ ےس ںیہ ینپمک یک رطف ےس  زایدہ سنلیب ڈولاںیئ،ہی رشًاع ،وہ 

 اجزئ ےہ۔

 (2/511لما في بحوث في قضايا فقهية معاصرة)
وإن مثل ىذه اجلوائز اليت متنح علي أساسس علال عللاو أالارج عن  عاا  و اس 
تربعاسً و ىةاً،جا س لاهلا ذلااس موسنالجوإن الذلال الاذي عللااو ادلوىاو  لاو     ااا 

ن اجلاسئزة أجانة لذللاوجوإكس  اسن علاي علي أسسس اإلجسرة أواجلذسلا،جاليت  واسإ إ
 أسسس اذلة، للتشجهلع

 وجسء يف ))ادلوسوع، الفوههل،((ال و تهل، 
ااصل انسال، اجلسئزة علي علال مشنو،جساواء أ اسن ي نهلاسً أو ياهلو سًجاااو ماا ﴿

 ﴾نس  احلث علي فذل اخلريجواإلعسا، علهلو نسدلسإجوىو ما قةهلل اذلة،
نااااااارون موسنلجفت اااااااس لهل ااااااا  ماااااااا عواااااااوي  ومباااااااس أن الوهلوااااااا، اجلاااااااسئزة أ اااااااس ىةااااااا،

ادلذسوض،جوإكس ىي ما التربعستجفلا شانو  جوازىاس أن ت اون تربعاسً ماا ا هلاز 
 نرون أن  لتزم ا سز نرفع عوض مسيل موسنل اجلسئزة

ہج ےس  ---(۲) اکرشموط عفن احلص رکانوسدوہےنیک و یھب مسق  یسک  رقض درکیارپس واحض رےہہک 

م ےہ۔ وررحا وراناجزئا ذموکرہ  ذٰہلا ےہ، یک رقضںیم رمق روھکاےن یک رشیع تیثیح یلیٹ انرازیی ہسیپ ااکؤٹن ا

ںیم  حااکؤٹن  ر ںیم  اس رط ی سٹنمرمق روھکارکاس  وصخمص دقما احلص رکانیھب  (رپرشموط وہسایلت)رف

ےن ےکز زم رمےرقض درکیاس رپعفن)وسد( ووصل رک اانتجب ال وراس ےس یھب اناجزئےہا ںیم آات ےہ،اےئلسہی 

 ےہ۔

 (06/  4) -نصب الراية 
وروى     احلر ث الثسين   ى رسوإ اهلل صلى اهلل علهلو وسال  عاا قانض جان افذاس 

انا أيب شهلة، يف مصنفو الرثنس أنو خسلر اامحن عا الجس  عا عطاسءج قاسإ   اساوا 
   نىون  ل قنض جن منفذ،ج ااتهى 

 (215/  7) -فتح القدير للكمال ابن الهمام 
وأال ا مس ىنس ماس عاا الصاةسن، وال ال  ماس رواه اناا أيب شاهلة، يف مصانفو  الارثنس 

  ساوا   نىون  ل قنض جن منفذ، خسلر اامحن عا الجس  عا عطسء قسإ   
 (245/  2بحوث في قضايا فقهية معاصرة للشيخ المفتي تقي العثماني حفظه اهلل )



احل ااسنست اجلسر اا، ج سااواء أ سااا  يف الةنااو   اجلسر اا،   اجلااوائز علااس احل ااسنست
اإلسالمهل، أم يف الةنو  التولهلر ، ج  لهس قنوض ما النسالهل، الفوههلا، فاال لتلا  
ال لهاااااس الفوهاااااي ماااااا ال ااااا  الوااااانوض ادلورمااااا، إلاااااس احل وماااااست عاااااا  ن ااااا  
ال نرات فلس  ذطس علس تلك احل سنست ما اجلوائز إن  ساا  مذلنا، ماا قةال 

ر فااتح احل ااسنست ج فت ااس ز ااسية مشاانو ، يف الواانض ج فتةاانم ل و ااس الةنااو  عناا
رنااس   وإكااس عاان  مااا احلنماا، صااورة واالاارة فوااب وىااي أن  ذطااي الةنااك جاااوائز 
نااااارون إعاااااالن ساااااسن  ج و  التااااازام ج ونااااارون أن   اااااون االااااار ماااااا أصاااااةس  
احل سنست ال  ادلطسلة، ما الةنك ج ونرون أن  صري ذالك تذاسمال  ساتجال  

ائاع ج وإكااس  واع ذالااك علاس سااةهلل مةاسيرة اتفسقهلاا، .اري متوقذاا،    و سىن أن الوي
ىذه الصورة  تفي نغنض الةنو  ج فتن الةنو  إكس تفذال ذالاك تشاجهلذس للناسس 
علااااس فااااتح احل ااااسنست اجلسر اااا، عناااارى  و للااااس وقااااع ذالااااك وسااااهلل،  سااااتجال  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الونوض ج يخل يف ز سية .ري مشنوع،
 واہلل احبسہن  واعتٰیل املع ابوصلاب   

 

 رفغ اہلل ہل()  دمحم 

راالاتفء اجہعم ارشہیف الوہر  دا
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