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١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
 



٢ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٦ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



٧   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 

 
 

عن رجل قد استملك عىل امرأة وهي من بلد غري بلده، فمكثت يف عقد امللكة بقدر 
ًنصف شهر أو أقل أو أكثر ثم طلقها قبل أن يدخل هبا فتزوجت غريه زوجا آخـر فمكثـت 

أوال أن يتزوجها، أجتوز له وقـد ذي استملك هباعنده سنني كثرية، ثم مات وأراد ولد ال
 . أفتنا يف ذلك؟استملك عليها أبوه من قبله، أم هي عليه من املحرمات

 
وباهللا التوفيق لـيس هلـذا الرجـل أن يتـزوج بـامرأة قـد تزوجهـا أبـوه دخـل هبـا أو مل 

 .واهللا أعلم. يدخل
  

 وكـذلك ؟خول، هل جيوز لولده أن يتزوجهـاإذا تزوج الرجل امرأة فطلقها قبل الد
 ؟إذا تزوج الولد امرأة فطلقها قبل الدخول، هل حيل ألبيه تزوجيها

 
 .ال جيوز يف الوجهني بال خالف نعلمه يف ذلك

  
يف رجل أراد أن يتزوج امرأة تزوجها أبو أم أبيه، أجيوز له ذلك أم ال، أم يكون ذلك 

أم يف M@ A B C D E FL :  تعاىلمن اآلباء كام قال اهللا
 .ِّ عرفني ذلك؟ذلك فرق

                                                
 ).هـ(سقطت من   )١(
 ).٢٢(اآلية : النساء  )٢(



٨ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 .واهللا أعلم. ال حيل ذلك وهو من اآلباء

 
  

 ؟فيمن أراد أن جيمع بني امرأة وربيبتها، أجيوز ذلك أم ال
 

 .ال حيرم ذلك وهو جائز، وبعض قد كره ذلك
  

 ؟تي العم جائز أم اليف اجلمع بني ابن
وإن كان جائزا مع شبهة كراهية، فمن أين جهة الكراهية وقعت والشبهة، واألحسن 

 ؟عندك إن جاز التجنب أو يف ذلك سعة ملن أراد أن يتزوجها
 

والكراهية، وإنام كرهوا أدبا؛ لئال يكون سببا لتولد الضغائن جائز حالل بال شبهة
 .بني األرحام
    

ما تقول يف رجل تزوج من رجل ابنته، وأبو االبنـة طلـق زوجتـه وأراد هـذا الرجـل 
تزوجيها، أجيوز له اجلمع بني ابنته ومطلقته، وإن طلق زوجتني أو أكثر أجيوز له مجع مطلقاته 

 ؟أم ال
 

بعض كره اجلمع بني املرأة وزوجة أبيها إذا مات عنها أو طلقها، وبعض أجاز ذلك، 
                                                

 ).أ(سقطت من   )١(



٩   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 .ن مل حيرمهوالقرآ
ويف الظاهر أن التكريه تكريه أدب ال غري، وحكم مطلقات األب إن كانـت واحـدة 

 .واهللا أعلم. أو أكثر سواء يف هذا
 

    
ما تقول فيمن تزوج امرأة من بلدته التي هو فيها، ثـم سـافر عنهـا إىل بعـض القـرى 

امرأة أخرى، ثم نقلها إىل بلدته عنـد زوجتـه فتقاررتـا بحـرضته أن األوىل ابنـة فتزوج منها 
األخرى، واآلخرة والدة األوىل واطمأن قلبه بتصديقهام عىل بعضهام بعض يف هذا، أحيرمان 

 . أفتنا يف ذلك يرمحك اهللا؟عليه مجيعا أم ال، أم هذه االطمئنانة ليست بحجة هنا
 

 قد جاز هبام مجيعا حرمتا عليه، وإن مل يصدقهام مل يلزمه ذلـك يف إذا صدقهام فإن كان
 .احلكم ولكن يلزمهام االمتناع منه والنشوز عنه واالفتداء منه بام عز وهان

 
  

ما تقول يف امرأة أرضعت ذكرا عىل ابنتها، وعند ابنتهـا أخـوات وأبـو الـصبي عنـده 
 ؟رضوع، أجيوز ألوالده تزويج االبنة املرضوع عليها أم الأوالد من غري أم الصبي امل

 
بناهتا سواء كان أخاه خالصا أو عليهغري الصبي الذي أرضعته هذه املرأة ال حترم

                                                
 .حيرم): هـ(يف   )١(
 .عليها: يف األصل  )٢(



١٠ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واهللا أعلم. ألب أو ألم
  

ما تقول فيمن أرضعته زوجة أخيه بعـد وضـع ولـد منـه، أجيـوز لـه أن يتـزوج بمـن 
 ؟ كان الرضاع لبنا رصحيا أو ماء أم التزوجها أخوه
 وإن كان حمجورا عليه فتزوج بزوجة أخيه جهال منه وبقيت معه سنون ثـم :قلت له

 ؟صح معه حرمة ذلك، أخترج منه بغري طالق، أم يمكنه التمسك هبا أم ال
 وإن كان حمجورا عليه املقام معها فقاما عىل ذلك لعدم املباالة، هل عىل من :قلت له

 .ّ تفضل باجلواب؟ذلك اإلنكار والنصيحة عىل من سمع والعقوبة عىل من قدرمعهصح 
 

إذا رضع من امرأة أخيه لبنا أو ماء بعدما ولدت من أخيه هذا فقد صـار أخـوه هـذا 
أباه من الرضاعة، فال جيوز له أن يتزوج بامرأة قد تزوج هبا أخوه هذا؛ ألهنا بمنزلة زوجـة 

 .عليه يف اإلمجاع ويفرق بينهامأبيه وهي حرام 
وإن اجتمعا بعد العلم فهام زانيان وجيب اإلنكار علـيهام عـىل كـل مـن قـدر عليـه إن 

 .صح معهام ذلك
وإن نكحها بعد قيام احلجة وعلمه باحلرمة فهام زانيان، ويقام عليهام احلد بقتلهام كام 

 لقـد :فقـال -رمحـه اهللا-فعل عبدامللك بمن تزوج امرأة أبيه فأعجب ذلـك جـابر بـن زيـد 
 .واهللا أعلم. أحسن عبدامللك وأجاد

  
يف امرأة أرضعت ابنة عىل ابنة، والتي أرضعت االبنة هلا أوالد ذكور، وأراد املوسـط 

 ؟من أوالدها أن يتزوج االبنة التي أرضعتها أمه، أجيوز له أن يتزوجها عىل هذه الصفة
                                                

 ).هـ(سقطت من   )١(



١١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
 .واهللا أعلم. من بعده وما تناسلوا]عىل أوالدهو[ ال جيوز، وذلك حرام عليه 

  
إذا رضع صبي أو صبية من امرأة قبل أن يكون أحدمها ابن سنتني أما حيرم التـزاوج 
بينهام وبني كل من خرج من بطن الراضعة قبل الرضاع، ومن تراضع هو وإياه، ومن ولـد 

ومن بعده، وكل ولد خرج من صلب بعد إىل أربعني سنة من ذلك الزوج أو من غريه قبله 
الراضعة عنـده مـا جـاء منهـا ومـن غريهـا قبـل الرضـاع أو ذلك الرجل التي كانت تلك

بعده، ويكون بعض أوالدمها للراضع أخا ألبوين وبعضهم أخا ألم وبعضهم أخا ألب من 
 ؟الرضاع وكلهم حرام التزاوج بينهم أم كيف

 
 .واهللا أعلم. حريم بحكم الرضاع فيام بينهمهكذا خيرج يف هذا كله من الت

  
يف رجل تزوج امرأتني واحدة منهام عندها ابنة والثانية أتت بصبي، وأتت املرأة التي 
عندها ابنة سابقة ابنة من هذا الرجل، وأرضعت املرأة التي عندها االبنة الصبي الـذي مـن 

 ؟لصفةاملرأة الثانية، أجتوز هذه هلذا الصبي عىل هذه ا
 

 .واهللا أعلم. ال جيوز له، وهي أخته من الرضاعة
  

إذا رضع الصبي من امرأة أجنبية وهو ابن سنتني، أيكون ذلك رضاعا حترم به تلـك 

                                                
 .وألوالده): هـ(يف   )١(
 ).هـ(سقطت من   )٢(



١٢ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟املرأة عليه، كان الصبي منتشأ أو متخسسا من األسقام
 

 . ال يثبت حكم رضاع بعد سنتني عىل حال:فقيلال رضاع بعد فصال 
فهـو رضـاع  إن مل يفصل إىل بعد سنتني ملعنى يثبت رضاعه كسقم أو نحـوه:وقيل

 .إال أن يتجاوز حد الرضاع املتعارف
 

 
 ؟يف املرضعة أقواهلا حجة قبل العقد وبعد العقد إذا كانت ثقة أو غري ثقة

 
 غري ثقة ما مل تكن متهمة، وأما بعد  قوهلا حجة قبل العقد ولو كانت: قيلخيتلف فيها

 .واهللا أعلم. العقد فليس بحجة قوهلا إال أن تكون ثقة
  

إن هــذه أختــك مــن : وقالــت لــه امــرأة أو امرأتــان أو أكثــريف رجــل تــزوج امــرأة، 
الرضاعة، أو قالت له ذلك قبل العقد أو بعد الدخول أو وطئه هلا، أيقبل قوهلا أو قوهلن يف 

 ؟قات أو غري ثقاتذلك كن ث
أرضعتهام مجيعا، أيقبل قوهلا أو قوهلن يف ذلك يف مجيـع إهنا: وكذلك قالت أو قلن

 ؟هذه الوجوه املذكورة، أم حيتاج إىل شهادة العدول بعد الدخول
وكذلك إذا كانت املرأة غائبة حال التزويج فوجدته قد تزوجها وأتـى منهـا بـأوالد، 

 ؟ إين قد أرضعتكام، أيفرق بينهام عىل هذه الصفة أم ال:لت هلمفقاوكانت هي عدلة يف دينها 
                                                

 .ريهغ): هـ(يف   )١(
 .إهنام): هـ(يف   )٢(



١٣   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
أما شهادة امرأة فأكثر أن هذه أخته من الرضاعة، أو من حيرم عليه بسبب الرضـاعة 
ففي احلكم ال تكفي ال قبل التزويج وال بعده سواء كن اثنتني أم أكثر ثقات أم ال؛ ألهنن يف 

وم احلجة عليه إال بـشهادة البينـة العادلـة كـام يف غريهـا مـن شواهد وال تق]هذا املوضع[
 .األحكام

 إهنا أرضعتهام فقوهلا يف هـذا حجـة وال :وأما إذا قالت املرضعة بنفسها قبل التزويج
 .يتزوجها

وكذلك إذا شهدت امرأة عدل عن امرأة هالكة أشهدهتا عىل أهنا أرضعتهام فقوهلا يف 
 .يف أكثر القولملرضعة هذا املوضع مقبول يقوم مقام ا

 . حتى تشهد بذلك اثنتان عدالن:وقيل
 . حتى تشهد بذلك بينة عن شهادهتام:وخيرج يف قول ثالث

 إنه يفرق بينهام ما مل تكن :فقيلالتزويج والعقد فأما إن شهدت املرضعة بذلك بعد
 .ولعله أكثر قول السلفمتهمة، 

ينهام ما مل تكن عدال، واستحسنه اجلم وذهب الشيخ موسى بن عيل عىل أنه ال يفرق ب
 .الغفري من علامء املسلمني فعملوا به

فإذا كانت الـشهادة عـن هالكـة يف هـذا املوضـع مل تقبـل إال أن تكـون اهلالكـة عـدال 
وشهدت بذلك عنها البينـة العادلـة، فـإن شـهدت عنهـا عدلـة أو اثنتـان فيخـرج فيهـا مـن 

 .االختالف نحو ما مىض
ج واملرضعة تعلم به فلم تقم احلجة عليهم حتى وقـع العقـد مل يقبـل فإن وقع التزوي

                                                
 .هذه املواضع): هـ(يف   )١(
 .مع): هـ(يف   )٢(



١٤ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .قوهلا إذا كانت حارضة لذلك وعاملة به وبعد الدخول هي من ذلك أبعد
فإن كانت غائبة ومل تعلـم بـه، وملـا قـدمت وعلمـت أظهـرت النكـري فيـه فـال تبطـل 

 .حجتها بذلك ويكون هلا من احلكم ما سبق
لـدخول والـوطء وإتيـان األوالد ومـا بعـد ذلـك مـن وحكم عقد التزويج وحكـم ا

النتائج كله سواء، وال يعترب فيه طول مدة وال قرصها وال كثرة مقامها عند الزوج وال قلته، 
وإنام تعترب القواعد احلكمية، إن أوجب احلـق التفرقـة بيـنهام قـيض بـذلك، وإن أوجـب رد 

 . فينظر يف ذلكواهللا أعلم،. الشهادة وبطالهنا رجع إىل احلكم بذلك
  

 إهنـا :وقـال لـهإذا تزوج الرجل املرأة ودخل هبا ثم جاءه أحد ممن ال يثق بـه يف دينـه 
أختك من الرضاعة أو أخت امرأتك من الرضاعة، وأنت قـد مجعـت بيـنهام، أيفـرق بيـنهام 

ة وبعـد ِّ وبني لنا شيخنا صفة اإلشهاد عىل الرضاع مبوبا قبل العقد؟عىل هذه الشهادة أم ال
 .العقدة وبعد الدخول

 
 .ال يفرق بينه وبني زوجته بشهادة الرضاع بعد الدخول إال بشهادة عدل

 . بشهادة عدلني:وقيل
 .بإرادة فرقة بينهام  يفرق بينهام بشهادة من ال يتهم:وقيل

 وقول املرضعة حجة يف هذا إن كانت هي الشاهدة وهي عدلة أو ال تتهم عـىل قـول 
قول من ال يرى التفريق بام دون احلجة، وإن كانت حارضة مع التزويج فلم تـشهد إال عىل 

 . ال تبطل إن ادعت عذرا كالنسيان:وقيلبالرضاع يف حينها بطلت شهادهتا من بعد، 
وال تكون شهادة غريها حجة إال أن تكون املرضعة قد ماتـت وأشـهدت عـىل ذلـك 

 .أعلمواهللا .  تكفي امرأة:وقيل عدلة، :وقيلثقة، 



١٥   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
  

 ويف مذهب الصحيح ال نكاح »كاحأوله سفاح وآخره ن«وجدت رواية عن القوم 
 .بعد سفاح

 
نعم يوجد ذلك عن ابن عباس أنه سئل عن رجل زنا بامرأة ومها مرشكان، ثـم أراد 

ك أعظم من الزنا، وقد  أوله سفاح وآخره نكاح، والذي كانا فيه من الرش:فقالالتزويج هبا 
 .انقطعت أحكامه باإلسالم، فلم يبق له وجه يعتد به يف احلرمة

  
يف رجل وامرأة متهمني بعـضهام بـبعض مـن غـري بينـة عـدل بـل رجـم مـن العامـة، 

 كـال وحاشـا ال بيننـا منكـر، وزوجتـه هبـا :وقـالوجاءين ألزوجـه هبـا وخوفتـه عقوبـة اهللا 
هر سريهتام وقوة ألحكـام الغالـب للظنـون، أيلحقنـي يشء فـيام برضاها وأمر وليها عىل ظا

 ؟بيني وبني اهللا أم ال
 

 .واهللا أعلم. يف تزويج املسرتابني إنه جائز يف احلكم، ومن تركه تنزها فذلك إليه
  

يف امرأة طلبها رجل يريد نكاحها فأبى الويل ومنعه الزواجة، ومـضت مـدة وأقـرت 
ة أين زنيـت وهـا أنـا حـبىل مـن الرجـل الـذي خطبنـي، فنـدم أهـل املـرأة عـىل املرأة املطلوبـ

امتناعهم ومجعوا بينهم بجهلهم ورقة علمهم ومحلهم اجلهل عىل تزوجيهم، وبعد اجتامعهم 

                                                
 . ٣/٥٢٧روي موقوفا عىل ابن عمر، وابن عباس كام عند ابن أيب شيبة يف املصنف   )١(



١٦ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما قلت ذلك إال حيلة عىل أهيل وأتت منه بولد لسبعة أشهر مذ :وقالتأكذبت املرأة نفسها 
 أم فيه شبهة بام أقرت بـه مـن الزنـا واحلمـل ويـصري الولـد أخذها، أترى ذلك تزوجيا تاما،

 .ِّ بني لنا ذلك؟للزوج أم ال، واألحسن اجتامعهام أم الفرقة بينهام
 

إذا رجعت عن إقرارها وأكذبت نفسها ففي ظاهر احلكم أن التزويج تام وأمرمها إىل 
ر والـصغائر، والولـد لـسبعة أشـهر اهللا تعاىل وهو املطلع عىل ما يف الرسائر واملؤاخذ بالكبائ

 .واهللا أعلم. للزوج عىل هذه الصفة]يف احلكم[من الدخول هو 
 

  
 ؟يف رجل زنا بامرأة مطاوعة له غري مكرهة، هل جيوز له تزويج أختها أم ال

 
 عدة الوطء، هـذا يف ال حيرم عليه تزويج أختها لكن ينتظر أختها بقدر ما تنقيض منه

 .واهللا أعلم. أكثر القول
  

أرأيت إن كانت هذه املرأة مكرهة عىل الوطء، أحيل له تزويج أختها كاألوىل أم فرق 
 ؟الكراهية يف هذا التزويج أم البني املسألتني، وهل يوجد االختالف أم

 
فيه كراهية، وال أعلم يف ذلك أما حتريم هذه األخت بعد ميض هذه املدة فال أعلم أن 

 .واهللا أعلم. اختالفا، وال فرق بني املكرهة واملطاوعة يف هذا احلكم
                                                

 ).هـ(سقط من   )١(
 .أو): هـ(يف   )٢(



١٧   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
  

 .عن رجل خال بامرأة سنها ثالث سنني ونصف، ونظر إىل فرجها ومسه بأصبعه
مل يـدخل أصـبعه والـج أنه جعل يفتحه بأصبعه كام يفتح جفـن العـني و: وصفة مسه

الفرج، ثم إنه ملس عجزها برأس ذكره فأمنى إال أنه بعيد عن الثقبـني قريـب مـن الـوركني 
قريب من إبان بلوغه وهو بعد مل يتزوج، ثم تـاب إىل اهللا بعـد ذلـك ونـدم وأراد أن يتـزوج 
ه هذه االبنة، أحتل له عىل هذه الصفة أم هي عليه حرام، وهل يف ذلك رخـصة، وهـل يلزمـ

 . أفتنا يف مجيع هذه الوجوه؟من ذلك الفعل يشء غري التوبة، وهل حتل له أخواهتا
 

خيتلف فيه إن نظر الفرج من واجله ولو بشهوة إن مل يمسه ونختار االحتيـاط برتكهـا 
والسالمة من أخذها عىل هذه الصفة، وتلزمـه التوبـة مـن ذلـك، وال حتـرم عليـه أخواهتـا، 

 .واهللا أعلم. صداق عليه باملس أو النظر عىل هذاوخمتلف يف وجوب ال
  

 ؟يف رجل بالغ مس فرج صبية بذكره مل تبلغ، أحترم عليه، وماذا يلزمه
 

 .واهللا أعلم. حترم عليه، وعليه صداقها
  

ما تقول يف الرجل إذا نظر إىل فرج صبية أو مسه عمدا أو خطأ، هـل حيـرم تزوجيهـا، 
 ؟ء من الصداق أم الوهل عليه يش
 

أما إذا كانت الصبية بحد من ال يستحيي وال يسترت فنظـره إىل ظـاهر الفـرج منهـا ال 



١٨ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النظر بشهوة فيختلف فيه حيرمها إذا أراد تزوجيها، وال يوجب عليه الصداق إال أن يكون
فبـاملس جيـب ويف املس إذا كان إىل ظاهر الفرج، وأما إىل واجلـه مـن حيـث موضـع اجلـامع 

 .الصداق، وحيرم التزويج عليه
 . بوجوبه عىل حال:فقيلوخيتلف يف وجوب الصداق بالنظر 

 .أكثر القول بوجوبه إذا كان لشهوة وإال فال، ولعله :وقيل
 .واهللا أعلم.  بعدم الوجوب عىل حال:وقيل

  
رج، أجيوز يف رجل وضع فرجه عىل فرج امرأة من فوق الثوب، ومل يلج الفرج يف الف

 ؟له أن يتزوجها عىل هذه الصفة إذا أراد أن يتزوجها
 طلقـي زوجـك، أو متـى تطلقـي زوجـك فأنـا :أرأيت إذا قال الرجل للمـرأة: قلت

 ؟أتزوجك، أجيوز له أن يتزوجها عىل هذه الصفة أم ال
 

 :اومن قال هلـإذا مس فرجها بيده أو بفرجه أو نظر لشهوة فال جيوز له أن يتزوجها، 
 .واهللا أعلم. طلقي زوجك ففعلت ذلك ليتزوجها فهي عليه حرام

  
 ]حيث يقول[ما تقول يف قول الشيخ ابن النرض
ــــــدا ــــــا أو رآه تعم ــــــس فرج ــــــن م   فم

 
  فهـــــو كمـــــن يغـــــشاه عمـــــدا ويـــــنكح

 إذا فعل ذلك عامدا يف الفرج بعينه، وأما إذا مسه من وراء ثياب ومل :هذا أظنه معناه 
 .فرج مل حيرم عليه تزوجيهاحيس بال

                                                
 ).هـ(سقط من   )١(
 ).هـ(سقطت من   )٢(



١٩   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

وأما من يعانق امرأة فال أظن أن تزوجيها حيرم عليه ولو أولج إحليله بـني الفخـذين 
 .ِّعرفني بصحة ذلك وصوابه واحلالل من ذلك وغري احلالل. وأمنى إذا كان عليها لباس

 
قول ، وفيه ال حيرم عليه تزوجيها إال إذا المس بالذكر عىل وجه اجلامع قصدا أو حكام

 بالرتخيص، وال حيرم تزويج من عانقها عىل صفتك املذكورة واإلثم قد حتمله عىل عنقه ثان
 .وكفى به خزيا
  

يف صبي مس فرج صبية أو نظره عمـدا أو خطـأ، أجيـوز أن يتزوجهـا بعـد بلوغـه أو 
 ؟يتزوج عمتها أخت أبيها أم ال

 
 .واهللا أعلم. ال بأس بذلك كله

 
 ؟يف صبي مس بذكره فرج صبية، أجيوز لبعضهام بعض التزويج إذا بلغا أم ال

 
 .واهللا أعلم. جيوز تزوجيهام

    
هل جيوز للرجل أن يتزوج امرأة بعد ما نظر إىل شاكلتها أو صدرها أو مجلة مواضع 

ه إىل هـذه املواضـع من أعضائها ما عدا فرجها، أجيوز له تزوجيها أو تزويج ابنتها بعـد نظـر
 .ِّ بني لنا ذلك؟ًمنها متعمدا

 

                                                
 ).هـ(سقطت من   )١(



٢٠ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 .واهللا أعلم. جيوز ذلك له بغري اختالف فيام نعلمه

 
  

يف رجل نشزت عنه زوجته ثم طلبها فوجدها قـد تزوجـت برجـل آخـر، أتبـني مـن 
 ؟الزوج األول أم ال

 أيكون من الزوج األول أم من اآلخر، وحتتاج إىل عدة وتكون وإذا استبان هبا محل،
 ؟زوجة األول بعد انقضاء العدة أم ال أم حترم عليهام مجيعا

 
حترم عىل األول واآلخر إذا تزوجت وأوطأت نفسها الزوج األخري من غري عذر وال 

 .واهللا أعلم. شبهة حتتج هبا
 

    
ما تقول فيمن قال قوال وظن أن ذلك القول تبني به زوجته منـه، فافرتقـا عـىل ذلـك 
واعتدت املرأة وتزوجت، ثم سأل ذلك القائل أهل العلم عن قوله هل تبني به الزوجة من 

 ال تبني هبذا القول واملرأة قد تزوجت برجل آخر، كيف حال هذه املـرأة، :فقالوا لهزوجها 
وتكون زوجة األول ثم حيل تزوجيها للثاين حترم عىل الثاين بالكلية أم ينفسخ نكاحها منهأ

 ؟إذا طلقها األول وانقضت عدهتا منه أم ال
 

                                                
 ).ـه(سقطت من   )١(



٢١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
، وإن صح ذلـك فرتجـع فيام عندي أكثر القولال حترم عىل األول وال عىل اآلخر يف 

 .منه إن كان قد وطئها فأولجإىل زوجها األول وخترج من الثاين بال طالق وتعتد 
 . فأنزل:ويف قول آخر

 إذا دخل هبا وجبت العدة، ثـم ترجـع إىل زوجهـا األول بـالتزويج :وعىل قول ثالث
 .السابق، فإن طلقها جاز رجوعها إىل الثاين بتزويج جديد

 . فتحرم عىل األول إذا جامعها الثاين:ويف قول رابع
 .ن عاملا بالقضية بالعكس وال سيام إن كا:ويف قول خامس
 بتحريمها عليهام؛ ألن ذلك ممـا ال جيـوز هلـام الـدخول فيـه بـالظن، :ويف قول سادس

وعليهم السؤال عنه مع القدرة عليه، وليس هلم الدخول يف املحجور إذ ليس اجلهـل بعـذر 
 .واهللا أعلم. وإال فاجلهل خري من العلم

 
  

خل هبا ومكثت بقدر أربعة أشهر يعارشها وأتت بولد، أيكـون فيمن تزوج امرأة ود
 ؟هذا التزويج ثابتا، أم حترم عليه إذا جامعها، يعلم بحملها أو مل يعلم

 
حترم عليه إذا جامعها وهبا احلمل وهو يعلم، والتزويج فاسد من أصله يفرق بينهام، 

ا، وعليهـا أن ترجـع لـه مالـه وال وإن كانت هي عاملة باحلمل فغرته بنفـسها فـال صـداق هلـ
 .واهللا أعلم. يرتاجعان

 



٢٢ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  

يف رجل تزوج امرأة ثم بان بعـد ذلـك أن عـدهتا مل تـنقض وصـدقها الـزوج، أجيـب 
 ؟ ]أم ال[عليها رد مجيع ما سلمه إليها وحترم عليه 

 
كان قد جامعها أو مس الفرج منهـا إذا وقع ذلك عىل سبيل الغلط فعليه صداقها إن 

 .أو نظره، وإن مل جيز هبا بعد فعليها رد ما ساقه إليها، والتزويج فاسد
  

يف إثابة معروفة فحاضت ثالث حيض، ثم تزوجت بني اإلثابة وبني انقضاء الدم يف 
 ؟قرئها الثالث، ثم أتاها الدم بعد ذلك، ما يكون ذلك التزويج تاما أم منتقضا

 
إذا كانت اإلثابة من حيضها وهي عادة هلا قد عرفتها واستمرت عليها فإذا تزوجت 

 .واهللا أعلم. عىل هذا قبل أن تنقيض عدة احليض بتامم اإلثابة فالتزويج فاسد فيام عندي
  

يف املرأة إذا كانت من ذوات املحيض وتعتد باحليض فانقطع عنها وهي بنت ثالثـني 
 فاعتدت سـنة، -ريض اهللا عنه- العدة بالرخصة املوجودة عن ابن عباس سنة، فأخذت يف

فبعد انقضاء العدة خطبها رجـل وأنعمـت لـه بـالتزويج عمـال بالرخـصة ملـس احلاجـة ثـم 
راجعها الدم قبل العقد، أيثبت تزوجيها وتبقى هلا رخصة ابن عباس، وإن تزوجت عىل هذه 

 ؟الصفة أيسع الويل التغايض هلا
ّ تفضل عرفنا مما علمك اهللا وأظهر ؟ منه العقد أيسع الدخول يف هذا أم الوإن أرادت

                                                
 ).أ(سقطت من   )١(



٢٣   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 .لنا ما خفي علينا من ذلك جعلك اهللا يف بالده رمحة لعباده
 

بالرخصة هـذه بعـد مراجعـة الـدم هلـا، وتعتـد بـاحليض؛ ألنـه ال نحب هلا األخذ
 كأنـه البـد مـن وجـوده، ولكـن األصل، ومع هذا وإن أحببنا غريه فـاخلالف فـيام يظهـر يل
 .واهللا أعلم. النحب األخذ به يف هذا املوضع خصوصا مع ظهور الدم

   
يف املرأة إذا كانت من ذوات احليض وهي ابنة ثالثني سنة وانقطـع عنهـا مـدة ثـالث 
سنني، فأرادت األخذ بقول ابن عبـاس فاعتـدت سـنة وخطبهـا رجـل بعـد انقـضاء الـسنة 

زويج ثم راجعها قبل العقد للتـزويج فرتبـصت ثالثـة قـروء، فبعـد انقـضاء فأنعمت له بالت
عدهتا أراد الرجل أن يعقد عليها عقدة النكاح، أحتل له أم حترم ألجل أهنا أنعمت له قبل أن 

 . عرفنا وجه الصواب لك األجر والثواب؟حتيض
 

ك جـائز هلـا، وأمـا عـىل ال حترم عليه، ألهنا قد أخذت بقول وتوسعت بـه وعـىل قيـاده فـذل
القول األول فهو كاخلطبة يف العدة وحترم بـه يف قـوهلم، ونحـن يعجبنـا يف هـذا أن ال حتـرم 

 .واهللا أعلم. عليه

 
  

أحبـك حبـا شـديدا أو أحبـك فقـط، ثـم : ما تقول يف رجل قال المرأة هي مع زوج
أحبك تزوجيها، أجيوز له تزوجيها : أو شهر، وأراد هذا الرجل القائلطلقها زوجها بعد سنة 

 ؟أم ال، وإذا تزوجها هذا الرجل بجهل أحترم عليه أم ال
                                                

 ).هـ(سقطت من   )١(



٢٤ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتزوجها بجهل ففيه اختالف، أم ال [....] أحبك إذا كان يريد به إال :ومثل قوله
 .ملحسننيِّ بني لنا قول الصواب، وجزاك اهللا أجر ا؟جيوز تزوجيها عىل كل حال

 
ال أدري فيام حيبها فإن كان مراده املحبة الدينية كام حيب املـسلم املـسلم فـذلك مـا ال 

 .بأس به وال إثم وال يقدح يف تزويج وال غريه
ٍّوكذا إن كان مراده املحبة اإلحسانية أي إلحساهنا فيه وفعل معروف له كرب وصدقة  ِ َ

 .وصلة فكذلك؛ ألن املحسن حمبوب بالطبع
وكذا إن كان حبها لرحم بينهام أو جلوار بينهام أو ما يشبه هذه املعاين، فإن خرج عن 

 حد املباح إىل غريه من الفساد كاملحبة التي ذكرها أبو الطيب يف قوله
ـــــل عاشـــــق ـــــد هيـــــوى نفـــــسه ك   وأغي

 
   تقــــي وهيــــوى جــــسمه كــــل فاســــق

ىل زوجها باستهوائه هلا فأمر ذلك ومل يرد بذلك ما زاد عليه من استاملتها وإفسادها ع 
تابع إىل نيته يف فسادها أو صالحها، وال يقدح ذلك يف التزويج إال أن يكون مراده هبا هـذا 

 .الوجه األخري وهو أن خيرجها بذلك عن زوجها ويغرهيا به حتى تتكره إليه فيطلقها
ها إال أن فإن كان هو مراده ذلك وهي تفهم منه ذلك ففي هذا املوضع ليس له أخـذ

 .واهللا أعلم. يموت عنها أو خترج عنه بلعان أو نحوه
  

فيمن بانت منه امرأته بثالث تطليقات، فلام انقضت عـدهتا تزوجـت برجـل، وبعـد 

                                                
 .اإلفساد كام يفهم ذلك من اجلواب: ولعلها) هـ(و ) أ(بياض يف   )١(
 .حيث يقول: زيادة) هـ(يف   )٢(
  :  ولكن بلفظ٢/٣١٩ديوان أيب الطيب املتنبي برشح العكربي  :ينظر  )٣(
   كل فاسقعفيف وهيوى جسمه        وأغيد هيوى نفسه كل عاقل        



٢٥   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

ذلك جرى بينها وبني مطلقها كـالم يف خـرب، فـأظهرت عليـه يف حمـاورة الكـالم حبهـا لـه، 
رادة نية فاسدة فيام يعلم من قلبه غري أنـه غلـب وأظهر عليها حبه هلا وندمه عىل فراقها بال إ

مل أبـني لـك هـذا لتكيـدي : احلب، وخرج منه الكالم بغـري إضـامر نيـة فاسـدة، ثـم قـال هلـا
زوجك، وعارشيه كام أمرك اهللا تعاىل واتقي اهللا يف نفسك، فإذا خرجت من الثاين وانقضت 

 ؟عدهتا منه، أجيوز لألول تزوجيه هبا أم ال
 
 .واهللا أعلم.  هذا ال حيرمها عليه عىل هذه النيةنعم

  
ما تقول يف رجل تكلم عند امرأة أنه حيبها وهلا بعل، ثم اسـتغفر اهللا وتـاب مـن بعـد 

 ؟ذلك ثم هلك زوج املرأة، وأراد الرجل أن ينكحها، أحترم عليه هذه املرأة أم ال
 

 .ال حترم عليه بذلك
 

  
ً إين هديت بنات فـالن، وال أتـزوج مـنهن، أجيـوز لـه أن يتـزوج أحـدا : قاليف رجل

 ؟منهن عىل هذا اللفظ
 

 .واهللا أعلم. وال حيرمن عليه، وال يثبت مثل هذا اللفظجيوز له تزوجيهن
 

                                                
 .تزوجهن: لعلها  )١(



٢٦ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  

رىض املرأة : احلالل له أربعة رشوط وهيقد يوجد يف بعض اآلثار يف التزويج اجلائز 
 ؟والويل واملهر والشهود، فهل عندك يف ذلك أنه كذلك أم هن غري ذلك

 
 .هو عندي كذلك يف املرأة احلرة البالغة العاقلة املوجودة الويل

 ؟ ما تقول فيمن عقد تزوجيا عىل امرأة حرة بالغة عاقلة:قلت له
 .ذا املوضع هذه أجبناك هبا يف غري ه:قال

 
  

 ووقع يف اإلمجـاع قـوال وعمـال أن مـن رشط صـحة النكـاح إذن قد ثبت يف السنة
 رشط يف صـحة -ممـن تـزوج بـه-الويل يف ذلـك، كـام ثبـت املهـر والـشاهدان، ورىض املـرأة 

 عـن إذهنـا وحـدها، مـع التزويج فام حجة من وقف عن التفرقة بني املرأة ومـن تزوجهـا
نفسها، ولو تزوجها بحـرضة شـاهد واحـد وليها األصيل أو نائبه إذا أدخلته عىلوجدان 

َفسد النكاح، وكان كال عقد، ولو دخل هبا فرق بينهام، وإن جامعها حرمـت عليـه بـذلك،  َ
اكـشفه لنـا . عرفنا الوجه احلق يف ذلك، ومـا عنـدك مـن رأي يف هـذه املـرأة وصـنيعها هـذا

   ؟مأجورا

                                                
من طريق ابن عباس أن النبي صىل ) ٥١٠(يف األولياء : النكاح، باب:  يف كتاباإلمام الربيعأخرج   )١(

 . »ال نكاح إال بويل« : قالاهللا عليه وسلم
 .زوجها): هـ(يف   )٢(
 .عن): هـ(يف   )٣(



٢٧   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
 .بعض أهل العلم جبن عن التفرقة بينهام، وهذا ال يدل عىل رصيح حكم إن :قيل

إن بعضا فرق بينهم وبعضا مل يفرق كأنه يذهب إىل أن النكاح يف : وكذا قال بعضهم
األصل من باب اإلجارات، وهو خاص باملرأة والزوج، وإنام جعل بيد األولياء عىل سبيل 

احلق هلا وعليها وكان عـىل الـويل أن يتبـع يف ذلـك التكريم؛ ألهنم ال حق هلم فيه وإنام ثبت 
هواها، وليس له أن يمتنع من تزوجيها بمـن تريـد مـن أكفائهـا فأشـبه معنـى الوكيـل هلـا يف 
ذلك، فإذا أثبتته عىل نفسها مل يبطل عىل قوله، هذا يف القياس إذا وقع بعقد صحيح وشهود 

 .بخالفهكام ثبت يف السنة، لكنه قول ضعيف يذكر لئال يدان 
واألصل املعتمد أن هذا التزويج غري ثابت مع وجود الويل إال بأمره؛ ألنه هو الـذي 

 .بيده عقدة النكاح كام ثبت يف اآلية الرشيفة يف أحد الوجهني
عقدة النكاح من غريه ال وإذا ثبت أن الويل هو الذي بيده عقدة النكاح دل عىل أن

له اليد فيه، وال اعرتاض عـىل اهللا يف حكمـه، وأيدتـه تثبت؛ ألنه وقع من غري من جعل اهللا 
السنة قوال وعمال، وإمجاع األمة كذلك عىل أن الويل هو الـذي يتـوىل ذلـك باإلمجـاع وهـو 

 .الذي يثبت منه ذلك باإلمجاع
فإذا وقع من غريه مع وجوده وعدم امتناعه من القيام بام عليه من ذلك بطل النكاح 

 ولـو بعـده وإال فـرق بيـنهام عـىل :وقيـلتمه الويل قبل الدخول،  إال أن ياألصحوفسد عىل 
 والعاقد والشهود إذا كانوا يعلمون ذلـك، ولـيس :وقيل، ويعزر الناكح واملنكوح، األصح

 .واهللا أعلم. ملن يقول بعدم التفرقة إال شبهة القياس ودليل األصول خالفه
    

 ال يعرف اآلمر له أنه ويل هلذه املـرأة، فيمن طلب منه أن يعقد تزوجيا عىل امرأة وهو

                                                
 ).هـ(سقطت من   )١(



٢٨ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصح املشاهبة بني هذه املسألة وبني مسألة من أراد من الكاتب جيوز له ذلك أم ال؟ وهل
أنه من مالـه أم ال تـصح؟ وإن مل تـصح املـشاهبة، فـام أن يكتب له ماال ال علم للكاتب به

 ؟الفرق بينهام
 

تزويج إال أن يصح معه أنه ويل هـذه املـرأة إال أن يكـون  إنه ليس له أن يعقد ال: قيل
ببعض جائز يف احلكم مامل أبا فيعقد التزويج عىل ابنته فقيل بجوازه؛ ألن إقرارمها بعضهام

 .يصح باطله
وأما سائر األولياء فال جيوز ذلك منهم إال أن يصح أن اآلمر هو الذي ييل التزويج

 .يكن أبا فتزوجيه يف األصل غري جائز؛ ألن الوالية لألب دونهفإن املدعي الوالية إن مل 
فإذا صح موت األب فجائز تزوجيه إن كان هـو األقـرب، لكـن ال حيكـم يف األصـل 
بإقرارمها لبعضهام بعض يف مرياث وال تزويج إال االبن فيجوز إقراره هلا أهنا أمه وإقرارهـا 

 .له أنه ابنها
يبته فأقرت به وأقر هبا، ومل يصح باطلهام جاز تزوجيه هلا، فإذا صح موت األب أو فقده أو غ

ومل جيز ذلك من سائر األولياء إال أن يصح أنه ويل وليس املال كـذلك فقـد ثبتـت بـه اليـد، 
وجيوز فيه اإلقرار، وجيوز األخذ منه بالبيع والرشاء واهلبة وغري ذلك ما مل يصح باطل مـن 

 .واهللا أعلم. هو يف يده
 

                                                
 .هذا): هـ(يف   )١(
 ).هـ(سقطت من   )٢(
 .ببعضها: يف املخطوطات  )٣(
 .وبني البائع يف بيع ماله يف جواز الكتابة والشهادة: وردت يف املخطوطات زيادة ختل بالسياق  )٤(



٢٩   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
   

ما تقول فيمن أراد تزويج امرأة وأمر الويل املزوج يف الليل بال نار، أيصري مثل تزويج 
 . عرفنا ذلك؟بال نار أم ال، وإن زوج عىل هذا األمر أحيتاج إىل تزويج جديد ثانية أم ال

 
 .واهللا أعلم.  أمرهأرخص إذا ثبت األمر من الويل ومل ينكره، ومل يكن يف شبهة من

 
  

يف امرأة هلا أب يف السواحل وهي يف عامن وأرادت التزويج، أجيوز للقايض تزوجيها 
 وقد وجدنا يف قاطع البحر وهذا مثله أم ال؛ ألنه يف زنجبار تبلغه احلجة ؟وأبوها حي أم ال

َيف كل سنة ومل يبلغه، بل تربع القايض وزوجها أجي َّ  ؟وز هذا أم الَ
 

أما التي أبوها يف السواحل وحيث تناله احلجة فال ينبغي التعجيل يف تزوجيها إال بعد 
 .رضاه وبإذنه، فإن زوجها بعض أوليائها الذين بعامن جاز تزوجيهم

وأما تزويج القايض مع وجود ويل بعامن هلا فال أعلم أنه مما جيوز، فإن عدمت الـويل 
 .واهللا أعلم. ن ال خيرج تزوجيه هلا من الرأيوصح ذلك فعسى أ

   
يف رجـل مــسافر إىل الــسواحل أو أبعـد أو أقــرب إال أنــه قطــع البحـر وكــان لــه ابنــة 

صبية، وأراد رجل أن يتزوجها من عند عم املسافر، وهو عمه أخو أبيه، أجيوز هذا بعدها
 ؟التزويج أم ال

                                                
 .ما زالت: أي  )١(



٣٠ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِّ بني لنا ذلـك مـأجورا ؟ هذا الرجل تزوجيهاوإن كان ال جيوز هل من رخصة إن أراد
 .إن شاء اهللا

 
ترك تزوجيها إىل أن تبلغ أحب إلينا عىل هذه الصفة ما مل خيف الويل عليها رضرا، فال 

 .واهللا أعلم. يتعرى من وجه إن نظر الصالح يف ذلك خمافة الرضر
  

لدان ساحل البحر األخـرض بنـواحي يف امرأة بعامن ويقال إن وليها ببلد الموه من ب
 رصح اجلـواب عـىل التفـصيل؛ ألن الـسائل ؟الزنج وأرادت أن تتزوج من الـذي يزوجهـا

 .كليل وجهله غري قليل إن مل يعف عنه مواله الذي خلقه فسواه
 

يزوجها الويل األقرب الذي يليه من بعده يف الوالية وتزوجيه تـام واهللا أعلـم، وإن مل 
ويل بعامن فيزوجها السلطان أو مجاعة املـسلمني مـا وجـدوا، وان مل يوجـدوا فـإذا يصح هلا 

 .واهللا أعلم. احتسب هلا أحد من عشريهتا فزوجها جاز تزوجيه
 

 
يف اليتيمة أجيوز ألخيهـا أن يزوجهـا قبـل بلوغهـا أم ال، وإن زوجهـا وثبـت التـزويج 

الزوج نفقتها وكسوهتا قبل دخوله هبا أم ال، وإن أنفـق ومل يـدخل وغـريت بعـد أجيب عىل 
بلوغها ما جيب عليها للزوج، وإن أمتت التزويج أحيسب الزوج ما أنفق عليها قبل بلوغهـا 

 .من صداقها أم ما ذلك؟
 

                                                
 .١٢٠ مسائل خمتلفة، صأجوبة: خمطوطوردت يف   )١(



٣١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

  
قبل جيوز تزوجيها إذا خرج عىل معنى نظر الصالح هلا، وإن كثر يف مثله االختالف، و

الــدخول هبــا ال جيــرب الــزوج عــىل اإلنفــاق عليهــا، وإن دخــل هبــا وعارشتــه فعليــه النفقــة 
إنه ال يشء هلـا مـن الـصداق وال : والكسوة، وإن غريت بعد بلوغها ومل يدخل هبا فقد قيل

. النفقة إذا مل يكن منه فيها ما يوجب الصداق، وإن كان قد جاز هبا فلها منه مجيـع صـداقها
 .واهللا أعلم

 
  

يف امرأة أبى أبوها أن يزوجها وهي بالغة، هل جيوز ألخيها أن يزوجها بمن شـاءت 
 ؟عىل رغم أبيها أم ال

 
 .إذا امتنع أبوها عن تزوجيها جاز تزويج األخ

 
  

 إين زوجـت ابنـة :وقالحرضنا املزوج فيمن ادعى أن ابنته تزوجت من غري رضاه فأ
تزوجتها وهي حرة، : يقول إين مملوكة هذا املزوج، والزوج :وقالتأمتي هذه فسألنا املرأة 

 ؟فام حكم تزويج هذه االبنة
 

ْإن كانت البنت بالغا وأقرت بامللكة فإقرارهـا ثابـت، وتزوجيهـا جـائز، إال أن يـصح 
 .بالبينة العادلة خالفه
كان حرا فهي تبع له [ إن أباها إن :قول من يقول صح أهنا بنت أمته إال عىل وكذا إن



٣٢ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .حر]ففي هذا املوضع يلحقها االختالف إن صح أن أباها
 .واهللا أعلم.  فهي حرة، وكله غري خارج من االختالفوعىل قول إن كان عربيا

 
  

ت وصارت حرة، ثم تزوج هبا رجل آخر بغري إذن سأل بعض املسلمني عن أمة أعتق
املعتق وال أحد من أوليائها، أجيوز هلذا الرجل تزويج هذه األمة عىل هذه الصفة ويثبت هذا 

 . أنعموا علينا باجلواب؟التزويج إن ساحمت بذلك وأمكنته من نفسها أم الفراق بينهام أوىل
 

 : ومن اهللا اهلداية والتوفيق للصواب
 مواليها الذين أعتقوها ومن بعدهم :فقيلن تزويج املعتقة خيتلف فيمن هو أوىل به  إ
 .عصبتهم

 . السلطان أو مجاعة املسلمني:وقيل
فإن أمرت رجال من املسلمني فزوجها ومل يدخل هبا الزوج فاألحسن جتديد النكاح 

 .بأمر أحد من هؤالء املذكورين
ألوالد هـم الحقـون هبـام ويـرث بعـضهم وإن كان قد دخل هبا فقد تم التـزويج، وا

 .واهللا أعلم. بعضا، وال تصدق فيام تدعيه من أجل الصداق إال باحلجة الرشعية
  

يف أمة أعتقت وصارت حرة لوجه اهللا، ثم تزوج هبا رجـل حـر بغـري إذن املعتـق وال 
 ؟أحد من أوليائها، أجيوز هلذا الرجل تزويج هذه األمة عىل هذه الصفة

                                                
 ).هـ(و ) أ(تكررت يف   )١(
 . حر: أي  )٢(



٣٣   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
قد قيل بفساد مثل هذا النكاح ومتامه إن كان بغري إذن األولياء وبعـض وقـف عنـه، 

 .واألكثرون عىل فساده إال أن يتمه األولياء قبل الدخول فيتم
 . يتم بإمتام الويل ولو بعد الدخول:وقيل

يدل عىل فساد هذا النكاح إذا كان جمردا عن إذن فإن مل يتمه الويل فسد، واحلديث
 .يل ولو أجازته هيالو

وأمـا األوالد فهـم ألبـيهم ولـو كـان النكـاح ركيـك العقـدة؛ ألهنـا مـسألة اخـتالف 
 .واهللا أعلم، وبه التوفيق. وموضع شبهة ليست كرصيح الزنا، وهم يرثونه فيام عندي

 
  

ه أن يأمر العاقـد أن املرأة إذا مل يكن هلا ويل إال ابن عم ويريد تزوجيها لنفسه، أجيوز ل
 ؟يزوجه هبا ويتم أمره لنفسه تزوجيها

 
 .واهللا أعلم. نعم جيوز ذلك

 
  

ما تقول فيمن تـزوج لنفـسه املـرأة املـأمور بتزوجيهـا مـن شـاءت مـن األزواج بمهـر 
ن اآلمـر، أهـذا جـائز أم خـائن معلوم، فزوج هذا الرجل نفسه برضا املرأة من غري علـم مـ

                                                
 يف أبو داودوقد أخرجه » رأة نكحت نفسها بغري إذن وليها فنكاحها باطلأيام ام«لعله يعني حديث   )١(

ما جاء ال نكاح إال : النكاح، باب:  يف كتابالرتمذي، و)٢٠٨٣(يف الويل : النكاح، باب: كتاب
 ).١٨٧٩(ما جاء يف ال نكاح إال بويل : النكاح، باب:  يف كتابابن ماجه، و)١١٠٢(بويل 



٣٤ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعليه ملوم، وبام فعله مأثوم، وماذا عليه أيضا حتى يكون ساملا من اإلثـم جـائز التـزويج، 
 ؟وهل هذه خيانة منه أم ال

 
ًما هي بخيانة وال بأس عليه يف ذلك إن رضيته املرأة زوجا ومل حيجره الويل، وأرجو 

 .أن بعضا كره ذلك إال أن يستأمره فيه
  

لقد سألناك فيمن أمر بتزويج امرأة ممن شاءت بمهر معلوم فشاءها لنفسه فتزوجهـا 
من غري علم من اآلمر، فأجبتنا أهنا ليست بخيانة وال بأس عليه إن رضيته املـرأة ومل حتجـر 

 .عليه وإن بعضا كرهه إال أن يستأمره فيه
 عيل، أيتم هذا التزويج سواء أرأيت إن كانت املرأة مملوكة فلام علم وليها ذلك حجر

 ؟أو بعدهكان قبل اجلواز
 

 .واهللا أعلم. يتم تزوجيها فيام عندنا عىل أصح ما خيرج يف ذلك معنا
 

  
يف امرأة ليس هلا ويل ييل تزوجيها وال مرياثها بالتعصيب إال أن بعض عشريهتا يدعي 

 تكن له حجة رشعية تستقيم هبا دعواه للمرياث، ثم أراد أن يتزوجها أنه عصبة هلا غري أنه مل
واحد من تلك العشرية فإذا أمر بعقد نكاحها عن رضاها وأمرها وطيب نفسها،هل ينعقد 

يعـارض، ويكـون تزوجيـا صـحيحا أم هـو النكاح بتلك الـدعوى إذا مل خياصـم فيهـا ومل
                                                

 .الدخول: أي  )١(
 .وال): أ (يف  )٢(



٣٥   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 ؟معلول بشبهة أم حتريم
 

ض أهل العلم أن يزوجها بعض عشريهتا إن مل يكـن هلـا ويل أقـرب منـه، قد أجاز بع
بالنـسب فقـد أجيـز ّوال سيام إن تظاهر من فخذها واألقرب هلا، إال أن البينة مل تـصح لـه

 .تزويج مثله يف بعض القول، وبعض يرى تزويج السلطان
  

رجـل مـن قبيلتهـا ال يناسـبها يف رجل أراد أن يتزوج امرأة يف بلد ال ويل هلـا فيـه إال 
بيشء، فأمر هذا الرجل أن يعقد عىل الزوج رجال آخـر، فزوجهـا بـأمره، ورضـيت املـرأة، 
ودخل هبا الزوج، فمكثت عنده سنني، ولعل هذا الزوج داخله الشك مـن قبـل ذلـك، مـا 

 ؟ًترى يف هذا التزويج حالال جائزا أم فيه يشء من الشبهة
 ؟تحسن هلذا املبتىل املقام عىل هذا أم اخلروج منه فيه شبهة، فام تس: قلتوإن

 
إذا كانت املرأة ال ويل هلا ممن يصح اتصال نسبه هبا فيختلف يف جواز تزويج أحد من 

 :قبيلتها الذين مل يصح اتصال نسبهم هبا إال صحة اتصال النسب من العشرية
 .و األشهرفقيل بعدم اجلواز كام مل يصح التوارث بينهام يف ذلك، وه

وقيل بجواز التزويج؛ ألنه يف األصل عصبة جهل بعض نسبها فسقطت بـه املوارثـة 
ومل تسقط الوالية تبعا هلا؛ جلواز كون الويل غري الوارث كـاألخ مـع االبـن، وكـام مل يـسقط 
العقد بالنسب إال بعد فالوالية مثله؛ ألن الويل ال حـق لـه يف التـزويج، وقـد رصح بجـواز 

عن األقدمني، فيعجبنا جواز هذا التزويج وحله؛ ألنه غري خارج » املصنف« ذلك يف كتاب
 .واهللا أعلم. من رأي املسلمني

                                                
 ).هـ(سقطت من   )١(



٣٦ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
يف امرأة أمرت رجال ومجاعة أن يزوجوها أحدا منهم، ويشهدوا عىل التزويج، وهي 

 أيـتم حارضة عند العقدة، وليس هلا ويل يف البلد أو تكون مل تعرف نسبها ومل يصح هلا ويل،
 ؟التزويج بوكالتها للزوج وبمحرضها أم ال يتم

 
 .واهللا أعلم. إن صح أنه ال ويل هلا، فهذا التزويج جائز

  
يف امرأة ليس هلا ويل فزوجها أحد من عوام النـاس يف هـذا الوقـت لتـساهلهم هبـذه 

أرادت املـرياث املسألة، ودخل هبا الزوج ومكثت عنده ما شـاء اهللا مـن الزمـان ثـم مـات و
مجاعــة  هــذا تــزويج ال جيــوز إال بــأمر احلــاكم أو:وقــالواوالــصداق، وخاصــمها الورثــة 

املسلمني، هل يثبت هلا املرياث إذا ادعت أهنا جاهلة بفساده، وهل يلزمها اليمني عىل ذلك 
 ؟يف كال الوجهني ادعت اجلهل أو أقرت

 
ا بأمر نفسها، ونحن ال نرى يف مثل هذا أن إن مل يكن هلا ويل فقد أجاز بعض تزوجيه

 .واهللا أعلم. يفرق بينهام
  

يف املرأة إذا مل يكن هلا ويل يف البلد أو املرص ومل يـصح ذلـك بـشاهدي عـدل، أيكفـي 
شهود الشهرة إذا شهدوا أهنم ال يعلمون هلا وليا يف تلك البلد أو املرص وجيـوز تزوجيهـا أم 

 ؟ال

                                                
 و): هـ(يف   )١(



٣٧   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

  ؟]عىل ذلك[أيكون نكاحها موقوفا حتى تأيت بشاهدي عدل وإذا مل جيز : قلت
وإذا مل يثبت مع احلاكم يف ذلك شهود عدول يف ذلك البلد وكون الشهود أهل : قلت

 . أفتنا يف ذلك؟العدالة معدومني يف ذلك البلد جزما فهل من رخصة يف شهادة الشهرة
 

لجىء الرضورة إىل غريه، فإذا اشتهر ربام تنعدم الشهود العدول يف بعض املواضع وت
النزاع؛ بمعنى أنه ال يرتاب فيها فيجوز تزوجيها، ونحن بذلك أنه ليس هلا ويل شهرة يمنع

 .واهللا أعلم. نعمل
 

  
إذا وصلت إلينا صبية تريد التـزويج مـن رضورة، وتـدعي أنـه لـيس هلـا ويل بعـامن، 

ة لذلك، أجيوز لنا أن نزوجها إذا صح معنـا مـا تدعيـه مـن جهـة عـدم الـويل أم وهي حمتاج
 ؟مجاعة املسلمني أوىل بذلك، وهل من فرق بني األزواج يف األمانة واخليانة

 
أما الصبية إذا كانت يف حد ما تصلح لألزواج، وصـح أنـه ال ويل هلـا بعـامن يف علـم 

 . تزوج حتى تبلغالشهود فإن كانت غنية فيعجبني أن ال
وإن كانت فقرية مضطرة إىل النفقة فيخرج يف مثل ذلك فيام عنـدنا اخـتالف بـالرأي 

 مجاعـة املـسلمني أوىل مـن :فقيـلعىل معاين قول املسلمني وعـىل مـا يـشبه معنـى اإلجـازة، 
 .وهو عندي أرجحالسلطان بتزويج من ال ويل له، 

 .ب السلطان أوىل، وهو خارج أيضا عىل الصوا:وقيل
                                                

 ).هـ(سقطت من   )١(
 .متنع): أ(يف   )٢(



٣٨ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأما الزوج فإن كان مأمونا عليها فيجوز ولو مل يكن أمينا يف دينه، وإن وجد األمـني 
 .واهللا أعلم. فهو أوىل وأحق

 
  

امـرأة فوجـد وليهـا غائبـا، أيكونـون والة هـذا ]أن يتزوج[ما تقول يف رجل أراد 
 . عرفنا ذلك؟النساء أم الالزمان سالطني الذين جيوز تزوجيهم ملن ال ويل له من 

 
خيتلف يف أمر السلطان األكرب إذا كان جبارا مفسدا يف األرض، وأما الـوالة واجلنـد 

 .واهللا أعلم. فال أمر هلم يف هذا
  

يف امرأة ال ويل هلا أيضا وأرادت أن تتزوج فاألحسن يف زمانـك يف هـذا أن األوىل

 ؟جباة البلد من أكابرهاأن يأمر السلطان بتزوجيها أم 
أن تصل إليه بنفسها يف ذلك أم كل من يرفع إليـه أحيتاجوإذا كان السلطان أوىل

كاف ولو مل يكـن هـو يعرفهـا وال يعـرف صـحة أمرها يف شأهنا هذا وحتصل منه اإلمارة
 . عرفنا ذلك؟دعواها
 

                                                
 .تزويج): أ(يف   )١(
 .أوىل): هـ(يف   )٢(
 ).هـ(سقطت من   )٣(
 .جمتاج): هـ(يف   )٤(
 .اإلمامة): هـ(يف   )٥(



٣٩   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
ج من اجلبـاة إال أن يكونـوا مجاعـة  السلطان ويل من ال ويل له، فهو أوىل بالتزوي:قيل

السلطان هو األوىل، وال يلـزم تـسري بنفـسها إليـه إذا املسلمني فمختلف أهيم أوىل هم أو
يزوج من ال ويل له من النساء، فمن صح معه أنه ًرفع األمر غريها أو أمر السلطان أحدا

 .واهللا أعلم. ال ويل له جاز أن يزوجه

 

 
  

ما تقول شيخنا يف امرأة أرادت أن تتزوج برجل بصداق عاجل وآجل فالعاجل مثل 
عرش بيسات واآلجل كذا وكذا الرية، أو طابت نفسها عن اآلجل أعني كـذا وكـذا الريـة 
ورضيت بتزوجيها بعرش بيسات، أجيوز هلذا الرجل أن يتزوجها عىل هذه الصفة أم ال إال أن 

من عرش بيسات ويكون صداقا معلوما، وال جيوز بـام دونـه ثريكون يتزوجها بصداق أك
 . عرفنا باجلواب؟وما أقل صداق املرأة حتى ال جتوز الزواجة بأقل منه

 
 . جيوز التزويج ولو بخاتم من حديد، وهو أصح:قيل

 .أكثر القول ال جيوز بأقل من أربعة دراهم، وهو :وقيل
 . بغري ذلك:وقيل

جل بغري عاجل، وجيوز بعاجل من دون آجل، ولو تزوجها بصداق وجيوز بصداق آ
                                                

 .و: يف النسخ املخطوطة  )١(
 ).هـ(سقطت من   )٢(
 ).هـ(سقطت من   )٣(



٤٠ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واهللا أعلم. آجل ثم أبرأته منه لكان جائزا
 

  
يف صداق املرأة إذا أخذ منه أبوها أو أحد من عصبتها ومل يرض الزوج واحـتج عـىل 

ول يف ذلك رضيت املرأة  إين ال أنفق عليك حتى تأخذي مالك من أبيك، ما الق:وقالاملرأة 
 ؟أم كرهت بأخذ األب أكله سواء أم ال

 
 .ليس له ذلك، واحلق هلا دونه، وهي املختارة فيه

 
يف أخذ الرشوة لويل املرأة عند من يريد أن يتزوجها من عنده ممن ييل تزوجيها من نسائه 

 ؟قبل التزويج أو بعده جائزة أم ال
 

لتزويج حرام، ال جتوز لوالد وال ولد وال أخ وال ابن عم وال غريهم إن الرشوة عىل ا
من األولياء، وعىل كل من وقع يف مثل هذا أن يتوب منه، ويغرمه من ربه، فإنه من حقـوق 

 .واهللا أعلم. العباد، والتوبة من حقوق اهللا تعاىل، وكل ال بد منه

 
  
جل تزوج امرأة فسلم عنه املهر من تطوع بذلك، فطلق الزوج املرأة قبـل الـدخول ر

أو دخل هبا واختلعت منه فلمن شيخي يكون املهر نـصفه أو كلـه املتطـوع بـه للمتطـوع أو 
  ؟للمتطوع عنه

أرأيت إذا كان ملا تزوج سلم غريه املهر ومل يدر أنه عـن أمـر الـزوج أم ال ملـن يكـون 



٤١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

بكـرس -قع التشـاجر فـيه أو مات أحدمهـا وكـان يف احلكم هـو للمتطـوع ذلك حكمه إذا و
 بعد اخللع أو استحقاقه، ووجدنا جممال أن كال أوىل بام يف يده حتى يـصح مـا ينقلـه -الواو

عنه عن املعنى، وجدناه فيام أحسب أن أحدا أراد عارية فأمر من يستعريه له من فالن، فأتى 
عند فالن أهنا تكون ملـن أتـى هبـا حتـى يـصح أهنـا لفـالن، فرأينـا له بذلك ومل خيربه أنه من 

َّاملسألتني متقاربتني ولكن ملا كنا ال من أهل الرأي يف يشء جبنا عن القياس، وسألناك ُ َ. 
 

اهللا أعلم، وأنا ال حفظ عندي يف هذا يف احلال، ومل يبن يل وجـه القيـاس بـني مـسألة 
 نظري إن غريت املرأة النكاح أو فسد نكاحها أصال كحرمـة العارية وبني هذه املسألة، ويف

رضاع أو نسب صح قبل استحقاقها املهر فعليها دفعـه للمتطـوع بالكـرس؛ ألنـه صـار كـال 
 .يشء لعدم استحقاقها إياه ولعدم قبض الزوج له

فإن طلقها قبل الـدخول فـرتد النـصف منـه إىل املتطـوع بالكـرس أيـضا؛ ألن القـبض 
 . املهر وبقي نصفه كأنه مل يقبض لعدم االستحقاق فيهحاصل يف نفس

أو بعضه فإن استوجبت املهر كله بالدخول ثم اختلعت منه وافتدت بالصداق كله
فهو للزوج؛ ألنه حق قد قبض عىل املتطوع بالكرس فال رجعة له فيه، وحكمه اآلن كحكـم 

ا مـا عنـدي يف هـذه املـسألة، ويف املال إذا قبضه املشرتي ثم باعه، وقد مىض القول فيه، فهذ
 .واهللا أعلم، فلينظر فيه. نفيس أنه غري خارج من الصواب

 
  

إذا تزوج الرجل امرأة، ومل يقدر عىل حتصيل مهر أن ينقد هلا شيئا مـن املهـر ويكـون 
 ؟مهرها دينا عليه يسلمه إليها متى قدر عليه

                                                
 ).هـ(سقطت من   )١(



٤٢ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 . رضيتجيوز ذلك إن

 
  

 إنه ال مهر هلـا : قيلعن رجل تزوج امرأة ومل يدخل هبا كم يكون هلا من املهر، وهل
 . أفتنا جزاك اهللا خري الدارين؟أم ال

 
 .إن مات عنها وقد فرض هلا مهرا معينا فهو عليه، وإن طلقها فلها نصفه

ًوإن مل يفرض هلا شيئا معينا فلها  املتعة إذا طلقها، واملتعة ليست بيشء معني ولكن ما ً
. تيرس، واستحب الفقهاء أن يكون حلة تامة يعطيها إياها، ومتع بعـضهم بخمـسني درمهـا

 .واهللا أعلم
 

  
يف رجل تزوج امرأة ومل يدخل هبا إىل شهر أو أقل أو أكثر، ثم دخـل وجـاءت بولـد 

 ؟، وهل يلزمه الولد؟ة أشهر مذ دخل هبا أتبني منه أم ال، وهل يلزمه هلا صداقألقل من ست
 

. ّيلزمه صداقها بالوطء ما مل يصح معه أهنا تعلم باحلمـل ملـا تزوجهـا فغرتـه بنفـسها
 .واهللا أعلم

 

 



٤٣   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
  

احلرمة فرق بينهام، هل يثبت إذا تزوج رجل امرأة يف عدهتا جهال أو عمدا، فلام علام ب
 ؟هلا يف هذا التزويج صداق، وهل فرق بني اجلهل والعمد يف ثبوت الصداق

 
إن كان عىل العمد فال صداق هلا، وكذلك اجلهل فيام عندي إذ ليس هو بعـذر، وأمـا 

 .أكثر القوليف فلها الصداق وال حترم بذلك عليهامعىل اخلطأ يف احلساب يف العدة
 

  
ّيف الصبية إذا غريت من زوجها البالغ أو مل توافقه، فهل من فرق يف وجوب الصداق 

 ؟بالوطء وعدمه أم ال فرق فيام بني ذلك
 ؟وهل جيب هلا عىل زوجها ما جيب للمرأة البالغة من الوطء

 
َنعم جيب هلا الصداق بالوطء إذا خرجت منه بغري  َ واهللا . مع بلوغها كام جيب للبالغـةِ

 .أعلم
  

َّما تقول يف الصبية إذا دخل عليها زوجها، وماتت وهي يف حال الصبا، زوجها أبوها  ِّ
ْأو الغري، ومل يعلم منها رضا وال إنكار، أهلا منه َ صداق وله منها مرياث، أم كيـف الوجـه

                                                
 .الصداق): هـ(يف   )١(
 .عليه: كذا يف النسخ املخطوطة، ولعله  )٢(
 ).هـ(سقطت من   )٣(



٤٤ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟يف ذلك
عليها أو مل يدخل، أو كان الزوج صبيا وإن مات الزوج وهو صبي وهي صبية دخل 

 ؟ِّوهي بالغ بني لنا احلكم يف ذلك
 

إذا تزوج البالغ الصبية فامتت وهي يف حد الصبا فإن كان قد دخل هبا فرأى منهـا أو 
مس ما جيب الصداق به فعليه صداقها، وخمتلف يف مرياثه منهـا سـواء زوجـه هبـا أبوهـا أم 

 .غريه
ْ تزويج الصبيني إذا مـات أحـدمها، ولعـل وكذلك االختالف يف ّ  أنـه ال أكثـر القـولَِّ

 .واهللا أعلم. مرياث بينهام
 

  
: عن رجل خال بامرأة وكانت املرأة متهمة ثم أراد وطأها وقامت تدافعه وتقـول لـه

ادت دفعـه حقـا مل اتق اهللا خف اهللا، أو كانت تدفعه بأيدهيا ولكن دفاع قيـاس عـذر ولـو أر
 .يقدر عليها بحيلة، ثم وطئها عىل هذه الصفة

وكذلك إذا أرادت أن تفعل املعايص حتولت من بيتها إىل منزل غري منزهلا تريد الوطء 
فإذا أراد وطأها خوفته باهللا ومل تدفعه دفع حق، وكانت عادهتـا هـذا الـدفع وهـي تـركن يف 

 ؟، أيلزمه هلا عليه صداق عىل هذه الصفة أم الالوطء، ثم أراد هذا الرجل اخلالص والتوبة
 

إن كانت مطاوعة عىل الوطء غري مكرهة عليه وهي حرة بالغة عاقلة فال صداق هلـا 
عليه، وعليه التوبة، وليس قوهلا وال فعلها ذلك بيشء إذا كان معروفا أهنا مطاوعة ومريدة 



٤٥   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 .واهللا أعلمةللوطء، وإنام خيرج ذلك منها خمرج الدالل واملداعب
  

فيمن دخل بيته ولقي امرأة فوق فراشـه وجامعهـا يظنهـا امرأتـه وهـي غـري امرأتـه، 
 ؟أعليه هلا صداق علم هبا أو مل يعلم وال دفعته عن نفسها

 ؟وكذلك إذا أراد أن يتوب ونيس أو مل ينس، أجتزيه التوبة يف اجلملة أم ال جتزيه
 

 .ونة أو هلا عذر ومل تقصد الفجور فلها صداقهاإذا كانت نائمة أو جمن
وإن كانت متعرضة لوطئه وقاصدة الزنا فال صداق، وهو إن حسبها زوجته وأخطأ 

 .واهللا أعلم. هبا فتجزيه التوبة، وكذلك يف العمد عليه التوبة واجبة
 

  
 :سؤال من عمري بن حممد البطايش

 
  

 
     

  
 

     
  

 
     

  
 

     
 

  
 

     
  

 
   

                                                
 .املالعبة): هـ(يف   )١(



٤٦ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 
     

  
 

     
  

 
    

  
متى حيل للزوجة صداقها اآلجل عىل زوجها الذي هو دين عليه منسأ، حـني يطلـق 

 .ِّ بني لنا وجه الصواب؟طالق السنة أم بعد كامل عدهتا بعد ثالثة قروء أعني ثالث حيض
 

وجها إذا انقطعت عنه عصمة الزوجية منها ومل يكن له أن حمل صداقها اآلجل عىل ز
يردها، وهذا يف الطالق الرجعـي إذا انقـضت منـه عـدهتا، وأمـا يف اخللـع والطـالق البـائن 

 .واهللا أعلم. فيجب عليه من ساعته هلا
    

عن رجل أعطى زوجته صداقها اآلجل ليطلقها ثـم بـدا لـه مـن بعـد أن ال يطلقهـا، 
قـضيتني أنـت إيـاه برضـاك، مـا احلكـم يف :  أن ترجع له الصداق فأبت واعتلتوأراد منها
 ؟ذلك

 
 :أما إذا قضاها هو إياه عىل غري رشط الطالق فيختلف يف جواز أخذها له قبل حمله

 . باملنع:قيل
 . باجلواز:وقيل
 .وهو األظهر عند أصحابنا إن وضعت له منه جاز هلا :وقيل

                                                
 .للتعديد منه): هـ(يف   )١(



٤٧   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 . هلا فعليها رده، وبالعكس يف القول اآلخرفعىل قول من ال جييزه
وأما إذا أعطاها إياه عىل أن يطلقها فتستحقه بالطالق ثم مل يطلقها فهو يف يدها أمانة 

 .واهللا أعلم. له وعليها رده إليه ألنه ماله، وحقها هي مل حيل عليه بعد
  

ة، فامت الـزوج من تزوج امرأة عىل صداق عاجل وآجل فاآلجل أربعامئة الرية فض
ّوخلف أيتاما، وطلبت الزوجة صداقها أربعامئة الرية، والالريات ال توجد يف هذا الزمان 
وال من رصف هذا الزمان، وال يوجد وكيل ثقة أو حمتسب أمني لأليتام ليصالح هذه املرأة 

 .بيشء مما جيب هلذه من صداقها
 

هل اللبس أوىل بلبسهم منـا، ولـيس جيب هلا صداقها، وما مل يوجد فأمره مشكل، وأ
علينا أن نتكلف ما ال نعلم وال أن نقول بام نجهل، وأنا هبذا جاهل ال أعرفه غري أن الالرية 

 .فضةإن وزهنا مثقال وربع فضة يف وزن حممدية وربع حممدية: يقال
 .واهللا أعلم. فإن عرف احلساب عىل هذا أو صحت قيمته فعسى أن حيسب عليه

 
  

يف امرأة أبرأت زوجها من صداقها العاجل واآلجل، ثم رجعت يف اآلجل بعد، أهلا 
 ؟رجعة يف ذلك أم ال

 
إذا أبرأته منه من غري طلب منه إليها فقبله فال رجوع هلا فيه، وإن أبرأتـه بطلـب منـه 

 .واهللا أعلم. إليها فلها فيه الرجوع
                                                

 ).هـ(سقطت من   )١(



٤٨ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
الورثـة يف مرضـها يف امرأة أبرأت زوجها من صـداقها اآلجـل عـىل حـضور أحـد
 أفتنا مأجورا إن شاء ؟الذي ماتت فيه، وبعد موت املرأة أنكر الورثة الربآن، ما جيب عليهم

 .اهللا
فإن مل ينكر هؤالء الورثة الربآن بل إهنـم مل يثبتـوا ذلـك الـربآن هـل هـو ثابـت : قلت

 ؟الصفةعليهم عىل هذه 
 

 .واهللا أعلم. هو غري ثابت، وال يثبت إال أن يتموه له، وهم ممن جيوز عليه أمره
 

  
يف الزوجني إذا تالعنا، أعىل الزوج صداق امرأته العاجل واآلجل، أم عليها أن تـرد 

 .ِّ بني لنا ذلك مأجورا؟له العاجل، أم عليه أن يؤدي إليها اآلجل
 

 .واهللا أعلم. عليه صداقها وإن كان هلا عليه صداق آجل فعليه تسليمه إليها
 

يف رجل أعطى زوجته شيئا من الطعام فلام قبضته من عنـده مهـت برميـه يف األرض 
إن رميته فأنت طالق ثالثا، أعليه صداق إذا رمته وطلقت بسبب رميها، أم ال عليه : فقال هلا
 .؟هلا صداق
طـالق، : يت إذا قال هلا طالق ثم سكت ثم قـال هلـا مائـة مـرة، ومل يقـل يف الثانيـةأرأ

 . عرفنا؟أتطلق واحدة أم أكثر
                                                

 ).هـ(سقطت من   )١(



٤٩   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
 يف النظر؛ ألن الطالق بـسببه وقـد حكمهـا وهو األصح أكثر القولعليه صداقها يف 

ن ذلك من وذلك ال يبطل صداقها، وال يتعرى من قول بأنه ال صداق هلا ألفيه فاختارته
فعلها، ولكن مل يبن يل صوابه، وإذا سكت بعد الطالق أو قطع بينه بكالم فقولـه مائـة مـرة 
من غري إفادة لفظ الطالق ليس إال أن يلحقه معنى االخـتالف مـن جهـة النيـة مـع قـصور 

.واهللا أعلم. اللفظ 
  

ليها عىل رأي ما الذي يبطل حق الزوجة الذي ساقه إليها من جناياهتا بعد صحتها ع
 أو اتفاق أو إمجاع؟

 
 .كامتناعها منه، ونشوزها عنه

 
  

يف رجل أراد أن يزوج ابنه بابنة هو وليها، وجاء الذي يعقد النكاح وعقد عىل الولد 
بأمر وليها وعندهم رجل آخر من الشهود، كيف ترى هذا التـزويج ثابتـا أم غـري ثابـت إذا 

 ؟لعاقد قليل العلم والتمييز، وما يلزم العاقد إذا كان الزوج دخل هباكان ا
ّ تفـضل ؟وهل من رخصة تبذهلا لنا؛ ألننا وجدنا ال يصح التزويج إال بأربعة شـهود

 .شيخنا ببيان ذلك
 

إذا حرضه العاقد والويل أو العاقد وشاهد وغريه فهو ثابت وكاف إن شاء اهللا، وهم 
                                                

 .واختارته): جـ(يف   )١(



٥٠ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متزوج ومزوج وشاهدان، وإن كان الويل أحد الشاهدين فهو ويل وشاهد : يف معنى األربعة
 .واهللا أعلم. معا

  
شاهد ومتزوج وويل املـرأة هـو املـزوج، وجـاز : فيمن عقد نكاحا عىل حضور ثالثة

الزوج عىل زوجته عىل هذه العقدة، هل يفرق بينهام، وتقع يف ذلك حرمة، وما يلـزم الـويل 
 ؟من هذا

ِّ تفضل بني لنا بام تراه واسعا يف ذلـك إذا ؟ بينهام تفريق، فمن يلزم الصداقوإن وقع ّ
 .ابتيل املبتىل بذلك مأجورا إن شاء اهللا

 
 .واهللا أعلم. التزويج تام جائز

 
    

ولده إذا مل يسمعوا هل جيوز للشهود أن يشهدوا عىل عقد تزويج والد لولده أو غري 
 ؟األمر بالتزويج من والد املرأة أو وليها ومل يعلموا رضا املرأة، أم ال جتوز الشهادة عىل ذلك

 
واهللا . نعم جيوز ذلك ما مل يرتابوا من يشء فيه أو يعلمـوه أنـه عـىل غـري احلـق فيمنـع

 .أعلم
 

 

 



٥١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
  

ورضـاها برجـل بوها من غري علمها ونظرهـايف امرأة بالغ من أهل عامن زوجها أ
من أكفائها من سكان أهل الزنج من السواحل، وسـافر عنهـا قبـل أن يـسوق هلـا صـداقها 

حني ما علمت أعلنت باإلنكار وقلة وقبل أن يدخل هبا حتى تكون له احلجة عليها، ومن
ها حتـى اآلن، هـل يكـون ، فهي باقية عىل إنكارها وقلة رضاالرضا والكراهية بالتزويج

مـن ّهذا التزويج ثابتا أم باطال مـردودا، وال جيـوز وال يثبـت عليهـا وتكـون كأهنـا خليـة
 ؟األزواج إن رغبت يف التزويج

 
 .أعلم واهللا. هذا تزويج فاسد، ونكاح باطل بإمجاع

  
يت بعـد يف رجل تزوج امرأة بغري إذهنا، ثـم أنكـرت حـني علمـت بالعقـد، ثـم رضـ

 .ً أفتنا مأجورا إن شاء اهللا؟اإلنكار، أيتم التزويج أم ال يتم
 

ّإن كانت هي بالغا فغريت التزويج ملا علمته فقد انفسخ النكاح، وإن أمتته مل يـتم إال 
دامـوا  بتاممه إذا كان اإلمتام منها قبل احلكم بنقضه ما:وقيلبتزويج جديد وهذا أحوط، 

 .امه ويسعون يف إصالح ما بينهام جلوازهيعاجلوهنا يف إمت
                                                

 .شورها): أ(يف   )١(
 ).هـ(سقطت من   )٢(
 .التزويج): هـ (يف  )٣(
 ).هـ(سقطت من   )٤(
 ).أ(سقطت من   )٥(



٥٢ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أصـح يف النظـر وأثبـت يف []وقيل بتاممه مادام الزوج متمـسكا بالزوجيـة، أقـوال 
 .واهللا أعلم. احلكم

 
  

 قد أمعنت : قالعن السيد الفقيه مهنا بن خلفان بن حممد» لباب اآلثار«ومن كتاب 
فء الزوج لزوجته، فالذي أدى إليه نظري ودلني عليه فكري أن النظر وأطلت الفكر يف ك

ًالكفء ينبغي أن يكون مساويا للزوجة يف مجيـع أحواهلـا، أوال يف نـسبها ثـم بعـد يف دينهـا 
وماهلا ومجاهلا، ومتى اختلت خصلة من هذه اخلصال عام هي من كامهلا فلم أر حال اختالهلا 

 يصح بـذلك املختـل التـسوية بيـنهام النحطـاط منزلتـه ًأن يكون كفؤا هلا فيام عندي؛ ألنه مل
 .واهللا أعلم. عنها، والويل هو الناظر يف ذلك عىل ما يرى فيه صالحها

 بعد محد اهللا تعاىل املقـدم عـىل كـل أمـر ذي بـال :قال الشيخ سعيد بن خلفان اخللييل
سوب إىل هـذا إنه ملا اطلع بعض اإلخوان العـارفني عـىل هـذا اجلـواب العجيـب املنـ: محده
املجيب قام بفنائي سائال عن معانيه، وألـح عـيل يف إيـضاح مبانيـه عـىل مـا يب مـن الشيخ

قــصور يف العلــم وفتــور يف العــزم ال خيفــى عــىل نــاظر مــن الفهــم، فتكلفــت ألجلــه املقــال 
وأوردت عىل أثره ما ستقف عليه إن شـاء اهللا ذو اجلـالل، مـستعينا بعنايـة واهـب العقـول 

 :فأقولحلجج العقلية بصوارم النقول ومؤيد ا
إن هذا الشيخ عىل ما ظهر لنا هو عالمة زمانـه واملـشهود لـه بالفـضل يف أوانـه لكنـه 
قاس يف هذا اجلواب باجتهاده، وأوضح فيه أنه من رأيه ونتيجة من فكره صادرة عن عقله 

ىل إذا رآه عن بصرية إىل وفؤاده، ولغريه وعليه أن ينظر لنفسه أو ملن بيل بالنظر له ما هو به أو
                                                

 .واألول: أقوال، ولعله أراد): [ ] أ(ويف ) هـ(كذا يف   )١(
 ).هـ(سقطت من   )٢(



٥٣   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 .من دون طعن عىل غريه وال ازدراء وال تنديد به وال اجرتاءاحلق أدنى
 : إن الكفء يطلق عىل معنيني خيتلفان حكام وإن اتفقا لفظا:والذي أقوله يف هذا

 أن الكفء لغة هو املثل، فإذا مل يكـن الـزوج ممـاثال للمـرأة ومـساويا هلـا يف :أحدمها
 إىل غري ذلك من صفاهتا، أو ما يكون من تربة من نسبها ودينها ومجاهلا ونشبهااألمور املع

نقص أو زيادة يف ذاهتا، فإذا نقص عنها يف معنى منها مل يكن فيه مماثال هلا فجاز أن ال يكون 
 .ًكفؤا هلا فيه، وهذا معنى يف اللغة صحيح وبه تعلق هذا السيد الرجيح

يا واصطالحا فقهيا يطلق يف هذا الباب عىل املثـل مـن  أن الكفء عرفا رشع:وثانيها
جهة النسب خاصة فال اعتبار بغريه يف اجلواب، وال يبني يل يف غـري هـذا أن يكـون مطابقـا 

 .للصواب
وإذا شئت إيضاح القول فيه بطريق اعتبارية ألمور نظرية فالبد مـن تفـصيلها لبيـان 

 املقايسة بني الزوجني يف :فنقول]اجلامل[يف تأصيلها فنرشع أوال باملقال يف بيان التساوي 
 .مجاهلام أو ما زاد عليه من كامهلام أمر ال تقبله العقول ومل تأت به النقول

فهل وقع يف يشء من الزمان إىل هذا األوان بحث عـن مثـل هـذا الـشأن فلـم تدونـه 
لشهود شـهود كـان عـن الفقهاء ومل تذكره العلامء، أم له يف الوجود وجود وأنا ال أدريه يف ا

 .علمي خفاء فيه
فإن كان هلذا خرب أو صح به فنبئوين بعلم إن كنـتم صـادقني، وائتـوين عليـه بـسلطان 
مبني، كانت هـذه املقايـسة بيـنهام يف طـوهلام وقـرصمها، أم دقـتهام وضـخامتهام، أم بياضـهام 

، أم يف شكل وجهيهام، وسوادمها، أم غريه من ألواهنام،أم يف نجل عينيهام، أم يف محرة خدهيام

                                                
 ).هـ(سقطت من   )١(
 . ماهلا: أي  )٢(
 .غري واضحة) أ(اجلهال، ويف ): هـ(يف   )٣(



٥٤ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أم أم يف شمم أنفيهام، أم يف شنب مبسميهام، أم يف جعودة شعرهيام، أم يف طـول عنقـيهام
يف اعتدال قامتيهام، أم يف غري هذا من اهليئة اجلاملية واخللقيـة يف الـصور البـرشية ممـا يطـول 

  ؟ النساء والرجالذكره ونستغني بذكر البعض منه عن كله، أليس هذا من باب اجلامل يف
أم يريد به اجلامل املعنـوي والكـامل البـاطني فيعـرب بـه يف هـذا اإلطـالق عـن مكـارم 
األخالق كالزهد والقناعة والفقه والكرم والشجاعة واهلدى واحللم والتقى والعلم إىل غري 
ذلك مما ال نطيل بذكره، فهي اجلامل األكرب والكامل األطهر ولكنهـا لعـزة وجودهـا تكفـي 

مـن عن شهودها، فال يمكن البلوغ إىل املقايسة فيها ليصح احلكم بتباينها أو تـساوهيا إال
باب واحد أال وهو الوحي املتلقى عـن النـاموس األمـني، وذلـك بـاب قـد سـده اهللا تعـاىل 
بخاتم النبيني صلوات اهللا عليه أال وربام كانت بعض الصفات املمدوحة يف ربات احلجـال 

 :صفات الرجال كقولهعىل العكس من 
ــــا ــــث الكــــرام هب ــــب أحادي ــــد زاد طي   ق

 
  مـــا بــــالكرائم مــــن جـــبن ومــــن بخــــل

اخللقيـة : فكيف يصح إطالق املساواة بينهام يف مطلق الصفات اجلامليـة يف الـوجهني 
واملعنوية بل هذا ال سبيل إليه وال يعول عاقل عليه؛ ألن يف ثبوته يقتيض أن لسائر األولياء 

عمى بالبصرية ولو أجازته هي عىل قول من يرى هلـم ذلـك يف غـري األكفـاء إنكار نكاح األ
ولو كان الزوج يف عامه ابن عباس رمحة اهللا عليهام، وكذا ما دونه من عور أو خفش أو حول 

، أو يف قـرصه أو يف حوله عبد امللك بن مروان أو عمش ولو كان يف عوره جابر بن زيد،
 .رشيكا بن عبداملدان
َ هذا ما مل يذكر، فإنه أكثر من أن حيرص، وأدنى ما فيه أن يكون هلا منه الغري وقس عىل َ

                                                
 .عنقهام): أ(يف   )١(
 .أو) هـ(يف   )٢(
 .هشام بن عبد امللك: النسخ املخطوطة واملشهور باألحولكذا يف   )٣(



٥٥   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

إذا مل تره من قبل وكان أدق منها جسام وأقل يف امليزان حلام؛ ألن ضخامة اجلسم ما مل خترج 
عن حد االعتدال هي من نوع اجلامل، وهذا ال يسوغ القول به لذي بال أبدا عىل حال، وال 

ه عاقل؛ ألنه نوع حمال، فدع الكالم فيه وارجع باملقال إىل مـا فيـه املـساواة يف جيوز أن يدعي
املال، فأين اعتبار التساوي فيه بني النساء والرجال، ال معنى له أصال، وكفـى بنكـاح خـري 
الربية بخدجية بنت خويلد القرشية فهو من هذا القبيل، وفيـه عـىل أن الفقـري كـفء للغنيـة 

وال نجد من رصح باملقايسة بينهام يف أمواهلام لعزة وجود ذلك يف أثر أوضح شاهد ودليل، 
 .أو يف صحيح نظر

وإنام راعى ذلك الشيخ رعاه اهللا يف عبارتـه مـا قلنـاه بـه مـن الكـفء اللغـوي الـذي 
التعويل عليه البتة يف الفن الفقهي فإن من كان به خبريا وباستقراء مواده بـصريا يعلـم وال 

راد باملال عند أويل العقول كثرة مجع احلطام والفـضول ملعنـى املباهـاة بـه ليس املشك أنه
واملكاثرة والرتفع عىل عباد اهللا بالتطاول واملفـاخرة، واالسـتعالء بـه واملكـابرة، فـإن ذلـك 
مشعر بالطغيان، وإنه ملن دواعي الشيطان إىل معصية الرمحن، فكيف يصح ملكثـر مـن هـذا 

ىل األنام، فيعدهم لكثرة ما به من اجلفاء أهنم أنقص رتبة منه فليسوا  به عاحلطام أن يرتفع
 ؟من األكفاء، أليس هذا عىل الصحيح من الباطل الرصيح

املؤونـة، وهل يراد من املال يف حق الزوجة وغريها إال مـا فيـه املعونـة عـىل كفايـة
ه، دع ما زاد عليه من وسد اخللة، ودفع الرضورة، ورفع الفاقة، وإبالغ احلق الواجب ألهل

فعل اإلحسان، وبذل املعروف ملزيد اخلري يف سبيل الرمحن، فإنه األصل الذي سـوغ اقتنـاء 
األموال لكثري من أفاضل الرجال لكنه ليس من هـذا البـاب فـال حاجـة فيـه إىل اإلطنـاب، 

                                                
 ).هـ(سقطت من   )١(
 .يرتفع): هـ(يف   )٢(
 .كثرة): هـ(يف   )٣(



٥٦ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وإنام للمرأة عىل زوجها نفقة وكسوة وسد خلة وما عدا ذلك فهو فضول ولقد أحسن أبـو
 :يقولالطيب حيث 

ــــه ــــاين وحاجت ــــره الث ــــى عم ــــر الفت   ذك
 

ــــضول العــــيش أشــــغال ــــه وف   مــــا فات
وأنت خبري أنه قد يمكن أن يكون دوهنا يف املال من ال يعجز عن تأدية واجب حقها،  

وما زاد عليه من اإلحسان إليها، وإبالغ مجيع مطالبها اجلائزة من رعايتها، فكيف ال يكون 
ان يف ماله عن مكاثرهتا، أفيكون الرشع داعيا إىل ما كان عنه ناهيا من التكاثر ًكفؤا هلا لنقص

إن هذا إال نوع حمال ال جيوز أن يصح أبدا يف حال، وإن شيخنا ذلك ! ؟والتباهي والتفاخر
الفقيه املشار إليه ملنزه عن التعلق هبذا اخليـال، وإن قـال يف تلـك العبـارة مـا قـال فإهنـا مـن 

 .، والبد يف صحيح النظر من تفسري ذلك اإلمجال فدع القول بهجممالت األثر
 »ما قل وكفى خري مما كثر وأهلى«: ما قاله واعلم أن مقتىض العدل فيه

فكيف يصح القول بعكسه مع ظهور بخسه، وإن كانت حمبة املال طبعا ولصاحبه كامله من 
 يف الرشع، واملال معظمها، وهو يف الدنيا املحبة قطعا فإن الدنيا كلها حمبوبة بالطبع مذمومة

أعظمها وله من ذمها أوفره، ومن القطع عن اهللا تعاىل أكربه إال ما كان منه ومنها يف طريق 
: االعتدال متوصال به إىل طاعة ذي اجلالل وإال فهو من الوبال يصدق عليه قوله تعاىل

Ml m n o p  q r s t u v w  x yz { | } 
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ح عىل مفهومـه مـد النظـر إليـه كلـام زاد كثـرة عـىل عمومـه، ويف الكتـاب فكيف يص

                                                
 .٣/٢٨٨ ديوان أيب الطيب برشح العكربي :ينظر  )١(
 ).هـ(سقطت من   )٢(
 . من طريق أيب الدرداء٨/١٢١ ابن حبانأخرجه   )٣(
 ).١٣١(اآلية : طه  )٤(



٥٧   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

والسنة ما يراه ويسمع من له باحلق مقنع، ويف دون هذا كفاية ملن سبقت له من اهللا باهلدى 
 .عناية

وأما مساواة الزوج للمرأة يف الـدين فـيشء ال يطلـع عليـه إال رب العـاملني، فكيـف 
ه فيدريه، وال أعلم أن ذلك مما يصح ذلك فيه؛ ألن لإليامن يصح أن يطلع عليه الويل أو غري

 .درجات ومعارج هي يف أهله عىل تفاوت أحواهلم ومقاماهتم أكثر يف العد من رمل عالج
فام من مكلف بل عامل من اإلنس واجلن واملالئكة إال وله عىل اخلصوص عند اهللا 

: وتصديقه يف قوله عز من قائلتعاىل مقام معلوم وال يدريه إال هو سبحانه وتعاىل، 
M! " # $Lويف قوله تعاىل : MÚ Û Ü Ý Þ ß 

à á âL 
فكيـف تــصح املقايــسة ألحـد مــن اخللــق بـني درجــات اإليــامن أو مـا زاد عليــه مــن 
اإلحسان وما هو إال نور يقذفه الرمحن يف القلوب ال يطلع عليه غري عالم الغيوب، وبقـوة 

 بني األعامل الظاهرة يف الدنيا واآلخرة، حتى تكون الركعتان ذلك أو نقصه يكون التفاوت
من قلب زاهد أفضل من عبادة سبعني سنة من راغب وما يشبه هذا مما يطول ذكره شـهادة 

 .عدل دالة عىل أن احلكم بالتساوي يف الدين ال يصح يف النظر خلروجه عن قدرة البرش
لعـصيان أيـضا عـىل طبقــات ال وكـام أن لإليـامن درجـات فكـذا الكفـر والفـسوق وا

يعلمها إال من أحىص كل يشء عددا وأحاط بكل يشء علام، وإنام يطلع الناس من بعضهم 
بعض عىل أمور مجلية وصفات كلية، يعرف هبا يف اجلملة الصالح من الطالح واملفـسد مـن 
املصلح بحسب الظواهر، فتميل القلوب إىل من يتصف بخلق ترضاه فهو هلا مطلوب وإن 

 .ان عنها يف بقية األخالق بمعزل، وعن املساواة بينهام من حيث الدين يف أبعد منزلك
                                                

 ). ١٣٢(اآلية : عاماألن  )١(
 ).١١(اآلية : املجادلة  )٢(
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كام ال خيفى عىل من نظر بعني العربة والقياس يف أحـوال النـاس ولـو مل تـر إال مـا يف 
وبمثله قـل يف العكـس ]يف اإلنسان[خصلة اإلحسان من بذر مجيل الصنع املثمر للمودة 

 .ذنت بعلة تورث النفار عن األهل واجلارألهله فكأين من خلة أ
وليس مرادنا االستقصاء يف هذا بل بيان ما تدعو احلاجة إليه ونعول يف اخللق عليه، 
وإن املقايسة واملساواة بينهام يف معنى الدين من تكليف ما ال يستطاع فـال يـصح أن يكـون 

ن معنى الكفئية املشار إليها أصال يعتمد يف هذا الباب عليه يف رأي وال إمجاع، وإنه خارج ع
: يف باب النكاح وإن كان ينهى عن تزويج الفسقة بالعفائف من أهل الصالح كـام يف األثـر

 بفاسق فقد عقها وظلمهـا حقهـا، وهـذا إذا ألقـت إليـه زمامهـا وملكتـه من زوج حرمته
 .أمرها

يده أمانـة فالبـد فليس هذا النهي ألنه غري كفء هلا، وإنام هو ملعنى آخر وهو أهنا يف 
أن يضعها حيث يأمن عليها وإال كان ذلك منه خيانة، فـإن هـي اختارتـه لنفـسها وكـان يف 
ًالنسب هلا كفؤا أمر الويل بتزوجيها وكان هو يف سالمة من االختيار هلا كام رصح به معنى يف 

محة اهللا ر-بعض مسائله شيخ املسلمني وإمام املهتدين بقية السلـف قدوة اخللـف أبو نبهان 
ً ولو كان غري هذا كفؤا هلا لكان للويل أن يمتنع من تزوجيها به بعد أن تطلب ذلك منه -عليه

 .واهللا أعلم. وهي متصفة بالبلوغ والعقل واحلرية مجيعا وهذا ما ال قائل به
إن دواعي التزويج يف اخللق أكثر من أن حتىص، وكذا املوانـع منـه فـال يمكـن حـرص 

 يف معنى التكافؤ، والناس فيه خمتلفون يف طلباهتم ورغباهتم الخـتالف ذلك كله وال أكثره
 .مقاصدهم ودرجاهتم

فالصغرية إذا مل ترغب يف الشيخ الكبري ال ألنه غري كفء هلا بل لعلـة أخـرى يعرفهـا 

                                                
 .لإلنسان): هـ(يف   )١(
 . من هو ويل عليها: أي  )٢(
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من هو هبا أدرى، كام أن الفقرية إذا مل ترد الغني البخيل السيىء اخللق فكراهتها لـه ال لقلـة 
 لنقصان مجاله وال ألنه غري كفء من جهة املال واجلامل وإنام هي لعلـة زائـدة هـي ماله وال

 .املعرب عنها بالشح املطاع لعدم ما ترجوه منه من االنتفاع
وقــد تــنعكس األحــوال بحــسب األعــراض والطبــاع كــام ال يبعــد يف غــري العفــائف 

جب هلـن الـبغض يف الصاحلات كراهة أهل الفضل والديانات ملا هبن من خبث ورعونة تو
 .أهل الدين كام ال خيفى عىل الناظرين

وقد يكون ذلك ال لبغض الطاعة وأهلها، وإنام هو الشتغاله عن نيلهـا كـام اشـتكت 
 من زوجها إدامة صـيامه وإطالـة قيامـه إىل غـري -ريض اهللا عنه-املرأة إىل عمر بن اخلطاب 

ط بال إشكال، إنه ملعاين شتى غري هذا من املقاصد التي تؤذن بقرب أو بعد يف رىض أو سخ
 .معنى الكفئية املذكورة يف هذا املقال

ولقد رصح األثر، وحققه النظر، وأيدته األفكار الصحيحة والعـرب، أن الكـفء إنـام 
هو من جهـة النـسب لـصحة احلـسب باعتبـار األب ال غـري إال مـن صـح ملكـه مـن أوالد 

 .العرب تبعا لألمهات عىل قول يف رأي
أحلق به ما كان من أهل احلرف اخلسيسة التي كانت مثلبة عند العرب وإن وبعضهم 

جازت لفاعلها رشعا كام هو يف متون األسفار وصحيح اآلثار يف ظهوره كشمس النهار فال 
 .حاجة إىل بسطه هاهنا

فتأمل يف هذا أهيا الولد املبارك الصالح األيب صالح بن عيل فـإن ظهـر حقـه واتـضح 
ق شاهد لنفسه ال يـرد لـضعف قائلـه، وإن كانـت األخـرى وهـي بأهـل عدله وصدقه فاحل

واهللا ويل . الضعف أحرى فهذا غاية اجتهـاد لـروم سـداد ال ألجـل عنـاد وال لقـصد فـساد
 .فلينظر فيه. واهللا أعلم. التوفيق إىل كل رشاد بفضله وكرمه

  
 ؟ه منها غري أم اليف رجل تزوج امرأة فلام دخل هبا تبني له أن فيها عرق خدم، أل



٦٠ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
َيوجد يف األثر أن له منها الغري، وهو   .واهللا أعلم. أكثر القولَ

  
سئل فيمن أراد التزويج بكفئه ومل يستطع؛ ألنه من أناس أرشاف، أجيوز له أن يتزوج 

 ؟بزطية أو حيقية أو من املتهامت بالزنا أم ال
 
 وال إثم عليه وال معصية، وهـذا جـائز واخللـق ذلك ويقيس عىل نفسه،نعم جيوز

 .واهللا أعلم. كلهم من ماء وطني، والعاقبة للمتقني
  

أناظرك شيخي يف أمة أبوها خادمي مملـوك، وأمهـا ابنـة رسيـح أيب، وتريـد التـزويج 
الذي تريده من األزواج، فهل جيوز يل أن أزوجها بعبـد فأجبتني أن أزوجها بأمرها أوال

 ؟ أعرفه مملوكا وال معتوقاال
فإن كان مملوكا ومل أعرفه ملن، أو معتوقا ومل يصل عندي أولياؤه فهل جيوز يل تزوجيه 

 ؟ذلكبغري رأي أوليائه، أم ال جيوز يل
فإن أعجبك جواز تزوجيه عىل هـذه الـصفة فهـل جيـوز يل أن أزوجـه بـأمر األمـة إذا 

، وأنا ال أعرفه حقيقة املعرفة وال شـهد ارضبفالن اخلادم، وهو غري حزوجني: قالت
زوجنـي : عندي أحد بمعرفته من ال أشك يف قوله أم أحسن إحضارمها مجيعا وتقول األمة

                                                
 ).هـ(سقطت من   )١(
 .أوىل: لعلها  )٢(
 ).هـ(سقطت من   )٣(
 ).هـ(سقطت من   )٤(
 .خادم): هـ(يف   )٥(
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 ؟هبذا العبد وهو حارض
 ؟فإن عقدت عليه التزويج أقول يف العقدة بـأمر وليهـا فـالن بـن فـالن أعنـي نفـيس

 .ّتفضل عيل ببيان ذلك كام يعجبك يل
 

أما اململوك فال جيوز تزوجيه إال بأمر سيده، وإذا أشكل عليك أمره فالسالمة يف ترك 
تزوجيه أوىل حتى يتضح لك حاله، وإن أحلت عليك يف تزوجيه وهو يدعي احلرية وأنـت مل 
تعرف حاله فوكل من يزوجها بمن تريده، وال حيتاج يف العقد أن تقول بأمر وليها فالن بن 

 .ذا كنت أنت العاقد عليها فيكفي نفس العقد منك هلافالن تعني نفسك إ
بنفسها أو بمن تطمـئن إىل وإذا مل تعرف الذي أمرتك به فقل هلا حترضه هي عندك

 .واهللا أعلم. قوله
  

الذي ختتـاره يل : فقالتأشاورك شيخي يف تزويج ابنتي مل أدرك هلا األمني فشاورهتا 
: رهتا عـىل رجـل معلـوم مـن بلـدي أو مـن غـري بلـدي مل تقـلوكلام شاو[راضية به، فأنا

أجيوز يل أن أزوجها برجل ]زوجني برجل معلوم، فجواهبا الذي ترضاه يل فأنا راضية به
مستور احلال ال يعرف بأمانة وال خيانة أم أتركها إىل أن يوفقني ريب عىل رجل موافق أمني؛ 

تزوجيها، وما  تكون مطلوهبا الزوج وأنا مؤخرألين أخاف التقصري فيام بيني وبني ريب أن
 .ّ فتفضل سيدي دلني عىل طريق السالمة؟أعلم بام يف قلب غريي

 
                                                

 .عندها): هـ(يف   )١(
 .أنا): هـ(يف   )٢(
 ).أ(سقطت من   )٣(
 .أؤخر): هـ (يف  )٤(
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 .َّال يضيق عليك ذلك، وليس عليك إال االجتهاد يف نظر الصالح إذا ولتك أمرها

 
  

 ويرد عليه املتزوج -أعني العاقد-يف رجل يعقد التزويج عىل رجل ومل حيسن اللفظ 
قد ألزمتك عقدة نكاحهـا ومـا أشـبه ذلـك، أيثبـت : مثال يرد املتزوج عىل املزوج ويقول له

 ؟التزويج عىل هذه الصفة أم ال
 

 .واهللا أعلم. ال بأس بمثل هذا، وهو جائز
    

 . عرفنا ذلك؟يف األعمى جيوز له أن يعقد التزويج بني الناس أم ال
 

 يزوج األعمى فإن زوج األعمى عىل الصفة وشهد الشهود بذلك مل يبطل تزوجيه ال
إذا هدي إىل تزوجيه عىل الصفات من دون إشارة إىل الذات وال توجه خطاب إليه، واحلزم 

 .واهللا أعلم. يف ترك مثل هذا، ولعل اهللا أن جيعل يف البرصاء غناء عن مثل ذلك
    

 زوج حرمتي بفالن، أيكفي من غري أن يشهد عليه :وقال له يف الويل إذا جاء للمزوج
 ؟أم ال عن اإلنكار

 أمرتنـي :وقـال املـزوجمـا أمرتـك أن تـزوج حرمتـي، : وقال الويلوإذا زوج املزوج 
 ؟وليس عنده بينة ما القول يف ذلك

 ال أتزوج إال عىل كذا كذا من الصداق، وزوج بأقل، أيتم التزويج :قال لهأرأيت إذا 
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 . عرفنا الوجه يف ذلك؟يه الغرم ملا قاله، أم يبطل التزويج إال ما حد عليهوعل
 

جيوز له أن يزوج بغري إشهاد عىل الويل، وأما إذا أنكر الويل ذلك فليس كالم املـزوج 
 .حجة عليه يف حكم الظاهر

وإذا زوجها عىل صداق غري ما أمره به الويل فيعـاد التـزويج إن كـان قبـل الـدخول، 
وأما بعد الدخول فيضمن املزوج ملا بقي من الصداق إن مل يرض الزوج به، وكذا إذا متسك 
الزوج بالتزويج وأنكر الرشط قبل الدخول ومل تقم احلجة بزيادة الصداق فاملزوج غارم له 
ويتم التزويج إال أن ال ترىض به املرأة إذا علمت به قبل اجلواز فينتقض، وبعد اجلواز يتعني 

 .واهللا أعلم.  إال أن ترىض املرأة وهي ممن جيوز عليه رضاهالضامن

 

 
  

هل جيوز للوالد أن يتزوج لولده صبية إذا زوجها أبوها، ويكون األب ساملا عند اهللا 
َتعاىل من مجيع ما جاء يف تزوجيها مـن االخـتالف والغـري وغـري ذلـك مـن األشـياء الدين يـة َ

 .ّ فتفضل علينا باجلواب؟والدنياوية، ويكون ما يف ذلك من ذلك كله متعلقا عىل الولد
 

. جيوز له تزويج الصبية لولده عىل قول من جييز تزوجيها، وال يلزمـه يشء مـن ذلـك
 .واهللا أعلم
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زوجهــا هـل هلـا أن تــزوج قبـل بلوغهــا، وإذا هـامـا قولـك يف الــصبية إذا مـات عن
 . أنعم باجلواب؟تزوجت هل يفرق بينهام قبل الدخول وبعده

 
واهللا . نعم جيوز هلا التزويج بعد انقضاء عدهتا منه عىل أصح األقوال وأعدهلا فيام معنا

 .أعلم
  

بالتزويج األول، يف صبية طلقها زوجها أو مات فتزوجت بآخر، ثم بلغت فرضيت 
 ؟أحترم عىل الثاين إن دخل هبا أو مل يدخل

 إهنا حترم عليه دخل هبا أو مل يدخل هبا فمن أين دخلت عليه احلرمـة وقـد : قلتفإن
 .ِّ عرفني الوجه اجلائز؟تزوجها عىل ما جاز له

 
ال منـه مـن الطـالق وحيـل هلـا التـزويج بـ]عليهـا[إن مل يدخل هبا األول فال عـدة 

اختالف، وأما املدخول هبا إذا أفىض هبا زوجها ثم طلقها، وكذلك املتوىف عنها مطلقا قبـل 
الدخول وبعده فمختلف يف جواز التزويج هلا قبل البلوغ وانقضاء العدة بعده؛ الخـتالف 
يف العدة أهنا جتري بمرور األيام فيجزي من الصبية، أم هي تعتد وال ختـرج منـه إال بقـصد 

 . تكون إال بعد البلوغوإرادة فال
وعىل القول الثاين يرتتب معنى القـول الـذي ذكرتـه، وعـىل القـول األول فيحـل هلـا 

                                                
 ).هـ(سقطت من   )١(
 .عليه: يف املخطوطات  )٢(



٦٥   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 .واهللا أعلم. التزويج قبل انقضاء العدة يف الصبا
 

: 

أخت أبيها، والولد صبي غري يف رجل تزوج لولده امرأة وهو خاهلا، وزوجته عمتها 
 زوج ولدي فالنا بفالنـة بنـت فـالن، فلـام عقـد :حارض، وأبو الصبي ويل املرأة فقال ألحد

 قــد قبلــت فالنــة لولــدك فــالن زوجــة لــه عــىل هــذين :التــزويج املــزوج قــال ألب الــصبي
 قد قبلت لولـدك فـالن فالنـة زوجـة لـه ذهـب احلفـظ منـي يف : أو قال،الصداقني وساممها

 أتدخل عىل هذه الـصفة احلرمـة بـني الـصبي واملـرأة بقبـول ،تقديم والتأخري من اللفظنيال
 .؟التزويج لولده ألنه خاهلا ذو حمرم منها

فإن دخل احلجر ومل يثبت التزويج هل يزوج تزوجيا جديدا ألنه مل يـدخل هبـا حتـى 
يج، فـإن وقعـت اآلن، وهل تدخل احلرمة بني أيب الصبي وزوجته لقبوله لولده هـذا التـزو

احلرمة هل يضمن املأمور بالتزويج صداق أيب الولد من آجل وما بقي من عاجل ملـا دخـل 
 .؟فيه بجهله

 
قد أتى تعريفك األول والثاين وهذا الثالث وقد كتبت جـواب الثـاين الـذي أرسـلته 

ىل القابـل ملسكد وهذا جواب الثالث أنه ال بأس عىل الصبي يف زوجته بقبول أبيه له وال عـ
 .بأس يف زوجته وقد فعلوا ما يؤمرون به واهللا يوفقكم لكل خري

:  

يف رجل أراد ابنة أخته ألمه وأبيه لولده بالتزويج والولد صـبي، والرجـل ويل املـرأة 

                                                
 .٨١أجوبة مسائل خمتلفة، ص :وردت يف خمطوط  )١(
 .٩١أجوبة مسائل خمتلفة، ص :وردت يف خمطوط  )٢(



٦٦ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالنسب وخاهلا من جهة األم فأمر رجال يزوج ولده هبذه املرأة عىل صداق معلـوم والولـد 
قد قبلـت :  وقال ألب الصبي،ر اخلطبة لعقد التزويج بحرضة شهودغري حارض فقرأ املأمو

لولدك فالن فالنة بنت فالن زوجة له عىل هذه الرشوط التي وقع عليها التزويج وعىل هذا 
 أو قـال ،نعـم:  فقال،الصداق وسامه معلوما، وقبلتها عىل نفسك لولدك فالن بجميع ذلك

 .يدري قدم املرأة أو الولد وجة له ال قد قبلت فالنة بنت فالن لولدك فالن ز:له
 ألن قبول خاهلـا لولـده فاخلـال ذو حمـرم فاملـأمور ؛ إن هذا تزويج باطل:فقال بعض

بالتزويج دخله الشك، فإن كان باطال والولد مل يدخل هبا أحترم عليه أبـدا أم حتـل بتـزويج 
 .؟جديد أم هذا تزويج ثابت وال حرمة فيه

احلرمـة عـىل أب الـصبي يف زوجتـه؛ ألن زوجتـه عمـة فإذا بطل التزويج هل تدخل 
 والـزوج قـد واقـع زوجتـه ربـام مـرارا ، فإن حرمت عليه بسبب التـزويج،املرأة أخت أبيها

 فإن حرمت عليه وله ردها أوال هـل ،جلهله هبذا التزويج أيصح بينهام رد أم حترم عليه أبدا
اق عاجل أو آجـل، وهـل هـو آثـم يف يلحق املأمور ضامن هلذه املرأة مثل ما بقي هلا من صد

 . أوضح لنا طريق اهلدى وبرصنا من العمى؟فعله أم عند اهللا سامل هبذا
 

 وال يضري قبول أبيه له ولو ،أما عىل قول من يثبت تزويج الصبيان فهذا تزويج جائز
كيل يف قبول  وليس هو بمنزلة الو،كان خاهلا أو أخاها أو أباها فإنه يقبل ملن جاز له التزويج

التزويج ال مرضة منه وال حكم له وال يرضه ذلك يف زوجته، وال يبني يل يف هـذا يشء مـن 
 . واهللا أعلم. وهو حالل حمض،الشبهة
 
 
 
 



٦٧   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
  

يف امرأة تزوجت وهي حرة بالغة عاقلة بصبي غري بالغ احللم برضاها وكتبت وكالة 
برىض التزويج واآلمر بالتزويج وليها وكتـب هلـا صـداقها العاجـل يف مـال أيب الـصبي ثـم 

 .وصلتنا ناكرة الرىض بالتزويج والوكالة
وقوهلا جمبورة عىل ذلك للتوعد عليها من أيب الصبي املتزوج هبا وهـو خاهلـا وأهنـا مل 

 معنـا، أيبطـل ترض به زوجا وظهور رضاها فداء لنفسها حتى هربت إلينـا وأظهـرت هـذا
 ألنه كلام أرادها ؛التزويج بقوهلا قبل الدخول هبا، والناس يف هذا فريقان فريق يقول جمبورة

أحد بالتزويج أظهر هلا الشدة لئال ترغب يف أحد وهو أحـد أوليائهـا بالنـسب وخاهلـا مـن 
ا يف  أم ال يقبـل قوهلـ،جهة األم وقال آخرون ال ندري، أيقبل قوهلا عىل هذا وينحل النكاح

رصح لنا ما بان مـن الـصواب ولـك مـن اهللا . ؟ذلك اجلرب بعد ظهور رضاها ويثبت عليها
 .جزيل الثواب
 

إذا رضيت بالتزويج ثم ادعت أن الرىض كان عن جرب وتقية فهي مدعية للجرب وال 
و حيكم هلا بصحة اجلرب وال بالغري من التزويج وال بنقضه إال أن يصح ذلك بإقرار اخلصم أ

ببينة عدل، لكن خيتلف يف أصل جواز تزويج هذا الـصبي فقيـل إنـه غـري ثابـت يف األصـل 
وليس هو يف هذا كالصبية؛ ألنه ال حيكم عليه فال عقد له وال يثبت تزوجيه أصال ولـو قبلـه 
له أبوه، وقيل يثبت إن قبله له أبوه أو وليه وأرى له الصالح فيه وال يثبت قبوله لنفـسه كـام 

 . وهو قول حسن،منه بيعه ورشاؤه وأخذه وعطاؤهال يثبت 
، وهو قول صحيح إذا ثبت ضبلوغه فإن أمته تم وإن نقضه انتقوقيل إنه موقوف إىل 

                                                
 .٨٢أجوبة مسائل خمتلفة، ص :وردت يف خمطوط  )١(



٦٨ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رضاها به من دون تقية وال جرب، فإن علمتم سببا للتقيـة واجلـرب الـذي هـي تدعيـه فخلـوا 
 مـن رأي املـسلمني  فإن أصل التزويج عىل أصل خمتلف فيه، وإن أخذت فيه بقـول،سبيلها

فال يضيق عليها وال عىل من تركها وشأهنا ما مل حيكم عليها بغريه حاكم عدل يثبت حكمه 
 .يف الرأي

وإن صح برضاها عىل غري تقية وال جرب فنحب أن يكون التـزويج موقوفـا إىل بلـوغ 
الـرأي الصبي من غري دينونة بام جيوز فيه الرأي وال تعنيف ملن قال بغريه يف موضـع جـواز 

 .ألهله؛ فإنه األوىل به ملن أبرص وجه عدله
:  

يف امرأة زوجها وليها لولـده والولـد صـبي، ثـم بعـد مـدة ظهـرت أهنـا غـري راضـية 
بالتزويج لتوعد من وليها هلا حتى اهلالك، وأهنا مل ترض إال تقية، فعرفناك سابقا فأجبتنا أن 

الد لولده، وقول ال يثبت حتى يبلغ الصبي، يف تزويج الصبي اختالفا قول ثابت تزويج الو
 هـذا معنـى جوابـك ال لفظـه نـصا، فكـل مـنهم تعلـق بوجـه ،فإن أمته تـم وإن أبطلـه بطـل

فاشتجرا مليا حتى أدركتني صـالة الظهـر فـذهبت أصـيل ورجعـت فوجـدهتام مـصطلحني 
 ومـىض ،وأهنا رضيت بالتزويج فأمرين أنا بتزوجيها وهي حارضة فزوجته لولده وقبلهـا لـه

 .برهة من الزمان ثم أظهرت أهنا غري راضية اختيارا بل فداء لنفسها
ما القول عنـدك يف هـذا ثابـت تزوجيهـا بـال خـالف وال تـصدق يف دعواهـا اخلـوف 

، أفتنا يرمحك اهللا ما بان ؟بالتوعد أم تزويج مؤجل حتى يبلغ الصبي، أم تزويج باطل جزما
 .لك مأجورا وعىل ذلك مشكورا

 
فالذي عندي يف هذا أن رضاها بـالتزويج يثبـت عليهـا عـىل قـول مـن أجـاز تـزويج 

                                                
 .٧٨أجوبة مسائل خمتلفة، ص :وردت يف خمطوط  )١(



٦٩   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

الصبي، وأشهر األقوال وأصحها أن تزويج الصبي موقوف إىل بلوغه إن أمته تم وإن أبطله 
فسد، ويف قول ثان أن تزويج األب البنه الصبي ثابت عليه، والقول الثالث أنه غـري ثابـت 

كثر، ودعواها يف املرة الثانية أهنـا رضـيت تقيـة ال تقبـل ألهنـا وال جائز أصال، لكن األول أ
 . هذا إن صح رضاها به بعد التزويج،فيها مدعية إال أن يصح هلا ذلك بالبينة

وأما رضاها به قبل العقد فيختلف فيه إذا مل ترض به بعد عقدة النكاح، قيل باجلواز 
. اجلواز مل يكن ذلك رىض منهـا بـالتزويجه بعد أن تعلم بيها ولو أنكرته، وقيل إذا مل تتمعل

 .واهللا أعلم بذلك وبه التوفيق
 

  
يف امرأة تزوج هبا يتيم جهال ممن دخل يف ذلك بينهام، ثم طلقها وهو جمهول احلال أنه 

مدة وال يدرى حاله بلغ احللم أم ال ثم تزوجت املرأة بزوج غريه، ثم هلك ذلك اليتيم بعد 
يوم وفاته بالغ أم ال، كيف حكم التزويج والطالق، واملرأة يومئذ بالغ يف حني تزوجيه هبـا، 

 ؟وحكم تزوجيها باألخري، وحكم الصداق الذي أخذته من اليتيم
 

إن مل يـصح بلوغــه فهــو عــىل حكمــه األول وال ترثـه، والتــزويج إن كــان قبــل موتــه 
 .واهللا أعلم. ، وال صداق هلا عىل اليتيموصحة بلوغه فهو فاسد

 
  

 ؟فيمن تزوج امرأة صبية، أجيوز له وطؤها عىل كرهها بغري رضاها أم ال
 

واهللا . يف األثر أهنا ال جترب عـىل املعـارشة، وهـو حـسن؛ ألهنـا ال حيكـم عليهـا بـذلك



٧٠ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أعلم
 

  
ما تقول يف الذي تزوج صبية، أجيوز له أن يؤمر عليها ويـستخدمها إذا كـان يف يشء 

 ؟هي تقدر عليه وقد أذن له أبوها يف ذلك
 

ال يضيق عليه ذلك، ويف األثر جوازه، وعسى أن يكون ذلك من منافعهـا وتعليمهـا 
صاحله مأجور يف فعله إذا كانـت نيتـه يف يف الصغر لتنتفع به يف الكرب، واملؤدب للصبي يف م

 .واهللا أعلم. ذلك هللا تعاىل
  

 ؟يف رجل تزوج صبية كانت يتيمة أو غري يتيمة، أله أن يستخدمها أم ال
 

إذا رضيت بذلك وائتمرت له فعسى أن ال يضيق عليـه يف األشـياء اخلفيفـة لكـن يف 
 .واهللا أعلم. غري احلكم

 
  

إذا تزوج صبي صبية وبلغ الزوج الصبي من السن بقدر ثامين عرشة سنة أو عـرشين 
سنة وقىض اهللا عليه، أترى حكمه البلوغ بسنه ذلك أم ال؟ وهل جيب لزوجته إرث من ماله 
إذا بلغت ورضيت به أن لو كان حيا وحلفت عىل ذلك، أم ال يصح بلوغه هبذه املـدة وهـو 

 .ِّ بني لنا ولك األجر؟يصح البلوغيف حال صباه حتى 
 



٧١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
إن الصبية إذا بلغت ثامين عرشة سـنة فـام زاد عليهـا فيجـوز أن حيكـم عليهـا بأحكـام 

. إال يف احلدود]أكثر القوليف [البالغني يف ثبوت التزويج وغريه يف كل يشء من األحكام 
 .واهللا أعلم

 
  

َصبية الغري من زوجها وادعت البلوغ، وكان غريها ليس مع حاكم وال إذا أظهرت ال َ ََ َ
َ إهنا مل تبلغ وأنـا ال أثبـت غريهـا وال أرىض بـذلك :فقالمع زوجها حتى بلغ ذلك زوجها  َ َ

القول، فلم حيتكام مع أحد من حكام املسلمني، وتزوجها رجل آخر عىل ذلك، أيثبت هـذا 
 .ِّ عرفني ذلك؟التزويج اآلخر

 
َّإذا ادعت البلوغ وهي يف حد من يصدق عليه وغريت التزويج فالقول يف ذلك قوهلا 
مع يمينها إذا ظهرت هبا عالمـات البلـوغ التـي يـستدل هبـا عليـه وعـرف ذلـك فيهـا، فـإذا 
َأنكرها الزوج ذلك مل متكن من التزويج حتى حتاكمه وحتى تنقيض عدهتا بعد الغري وثبوت  َ

 .البلوغ هلا
 إذا أنكر الزوج بلوغها أمر احلاكم من النساء العدلة من يفتشها : بعض الفقهاءوقال

 .وينظر إليها فيحكم هلا وعليها بالنظر إذا علمن حيضها
ّ ال تفتش إذا كانت بحد من يصدق عىل البلوغ وظهرت هبـا بقيـة العالمـات، :وقيل

 .واهللا أعلم. اكمة الزوجحماإلنكار فعليهاوالقول يف ذلك قوهلا مع اليمني، ومع
                                                

 ).هـ(سقطت من   )١(
 .عىل): هـ(يف   )٢(



٧٢ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ما تقول شيخنا فيمن تزوج صبية أو يتيمة فـدخل هبـا الـزوج وبلغـت ووطئهـا بعـد 
َالغسل، وكان الزوج عند تزوجيه هبا بالغا فكرهته بعد بلوغها إال أهنا ال تعرف أن هلا الغري،  َ

 ؟فلام غريت منه ادعت اجلهالة، أتنتفع بذلك عىل هذا أو ال
َأهنا أقرت بعلمها بالغري، وادعت عليه أنه وطئها عىل سبيل الغلبة والقهر، أرأيت لو  َ

َ إن هلا الغري بعد بلوغها وغسلها من حيضها ما مل تـرض :قول من يقولأيصح هلا ذلك عىل  َ
 ؟أو يطأها برضاها، عىل من تكون البينة منهام

لــصبية أبوهــا، وهـل تكــون األيـامن بيــنهام، أو تلـزم اليمــني أحـدمها كــان مـن زوج ا
َ إن للصبية الغري ولو زوجها أبوها:قول من يقولولليتيمة أحد من أوليائها عىل   ؟َ

ِّوإذا صح هلام الغري أو لليتيمـة دون الـصبية تفـضل بـني لنـا أصـح األقـوال معـك يف  َّ َ
َالصبية، أيكون هلا ما لليتيمة من الغري أم ال  ؟َ

يها أمة وهي عاملـة بـالتزويج جاهلـة وكذلك حكم احلرة البالغة إذا تزوج زوجها عل
َبالغري، وكذلك األمة إذا أعتقت وكانت حتت حر أو عبد، وكذلك زوجـة العبـد إذا أعتـق  َ
َوكانت زوجته حرة أو أمة فغري سيدها مع جهلهم بالغري، أيكون احلكم فيهم واحدا أم ال  ؟َ

ِّتفضل بني لنا بيانا شافيا ال زلت معينا يف الدين ولك جزيل ال  .ثوابّ
 

َإذا مل تغري يف وقت ما جيب الغري هلا بجهلها لوجوب الغري هلا فال تغيـري هلـا مـن بعـد  َ َّ َ
 .سواء يف ذلك الصبية واليتيمة، وباقي املسألة ال بياض هلا

 

                                                                                                                             
 .فعليه): هـ(يف   )١(
 . ال يوجد مكان يف ورقة السؤال لكتابة اجلواب: أي  )٢(



٧٣   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

  
َيف اليتيمة إذا زوجها عمها بولده عىل كرهها وهـي غـري بـالغ، وأرادت الغـري بعـدما  َ

معتزلني عن بعضهام بعض، ج ومل جيز هلا بعض القضاة قبل بلوغها ومكثاعلمت بالتزوي
ّثم بلغت الصبية ومل تغري بجهلها، ومات الـزوج عنهـا كيـف احلكـم يف ذلـك ترثـه ويرثهـا 

 ؟وعليها العدة وهلا املرياث منه، وكيف جيوز هلام
 

 .ّإذا مل تغري بعد البلوغ فهي زوجته وترثه
ض به بعد بلوغها فليست بزوجته وال ترثه، وإن كانت وارثـة فعليهـا  إن مل تر:وقيل

 .واهللا أعلم. العدة عدة املميتة
 

  
 ؟أخربين عن اخلنثى إذا أرادت التزويج برجل أو امرأة، أتزوج بمن أرادت أم ال
ن فيهـا أرأيت إذا أرادت تزوجيا برجل وامرأة، أيكون يف ذلك جائزا يف الدين إذا كـا

 ؟خلق كخلق الرجل وخلق كخلق النساء
 

إن املوجود يف اخلنثى املشكل ليس له أن يتزوج برجل وال بامرأة؛ ألنه إن كان رجال 
فال جيوز التزويج برجل، وإن كان امرأة فال جيوز هلا التزويج بامرأة، وال جيـوز للخنثـى أن 

 .واهللا أعلم. رجال وامرأةتتزوج
 

                                                
 .لبثا): هـ(يف   )١(
 .تزوج): أ(يف   )٢(



٧٤ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  

يف امرأة ولدت إنسانا وله رأسان وأربع أيد وأربع أرجل، أيكون يف احلكم واحدا أم 
 ؟اثنني، وإن كان يف احلكم اثنني وورثا ماال ما القسم بينهام

وإن كان أحدمها ذكرا واآلخر أنثى وأراد الـذكر مـنهام زوجـة أنثـى وأرادت األنثـى 
وز ذلك هلام إذا كانا يف جسد واحد أم ال جيوز، وإن جاز فام يمنع النظر منهام زوجا ذكرا، أجي

ِّ بـني لنـا ؟لبعضهام بعض إذا أراد الذكر منهام أن يغشى زوجته واألنثى أن يغـشاها زوجهـا
 .ذلك وأنت املثاب

 
 إن كان إذا أكل أحدمها يشبع اآلخر وإذا :فقالهذه وقعت يف زمن عيل بن أيب طالب 

 .جيوعان معا ويف البول والغائط فهام شخص واحدجاعا 
وإن كانا ال فهام شخصان، وعىل ذلك قياسهام يف املرياث وغريه، وذكر أهنام كانا اثنني 
يف احلكم فأراد أحدمها التزويج فزوجه، ولعله كان يمكن الـسرت عـن أحـدمها وإال فـإذا مل 

 .يمكن بحيلة فال جيوز تزوجيه قطعا
يع ما أجبتـك بـه؛ فـإين غـري عـامل ولـوال خـوف اجلفـا لكـان تـرك يا حممد انظر يف مج

اجلواب أوىل يب ألين ضعيف مثلك، يا حممد ما بان لك عدله فأبرصته وهو حق فجائز لك 
العمل به وإال فال تقدم عىل ما أشكل فإين ضعيف مثلك، يا حممد ليس كل جـواب يطـابق 

استفت قلبك يا « :أفضل الصالة والسالماحلقيقة، أوما سمعت إىل قول النبي الشارع عليه 
 »وابصة وإن أفتوك وأفتوك

                                                
فيه أيوب بن عبداهللا بن : ١/١٧٥ جممع الزوائد، وقال اهليثمي يف ٤/٢٢٨ مسندهأخرجه أمحد يف   )١(

 .حديثه، ووثقه ابن حبانال يتابع عىل : مكرز ، قال ابن عدي



٧٥   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

فاستفت قلبك يا حممد إذا أشكل أمر عليك فاسأل العلامء عنه، فإن املتحري ال يستدل 
 .باألعمى أو كيف تستدل يب ولقد أعلم أين ضعيف مثلك
ذا كان العـامل اتقوا زلة العامل، وإ: يا حممد أو ما سمعت إىل ما حيكى وهو حسن يقال

كذلك فكيف باجلاهل الضعيف مثيل، يا حممد وإين ألخشى أن يكون فـيام أجبتـك بـه يشء 
من اخللل مل أنتبه له لقلة علمي، فانظر يف مجيع ذلك، يا حممد وال سيام فإن كثريا ما أقول يف 
ذلك عىل ما فتح يل من القياس فهل يـؤمن أن أكـون يف ذلـك مـن املتكلفـني مـع كـوين مـن 

 .والسالم عليك. جلهالء املتعسفني فانظر يف ذلك يا حممدا

 

 
  

فيمن أراد أن يتزوج امرأة ورشط عليها يف عقد النكاح أن ليس لك بعد مويت إرث، 
 ؟ مجيـع األنـامورضيت بذلك، أجيوز هذا ويثبت يف حكـم اإلسـالم، أم ال جيـوز ذلـك مـع

 .ّتفضل بني يل وجه الصواب
 

 .هذا ال يثبت وال جيوز، وهو رشط باطل بإمجاع األمة
  

إذا كنت تريـد أن تتزوجنـي أرشط عليـك اخلـروج مـا متنعنـي إذا : إذا رشطت املرأة
، وكذلك زكاة حليي عليك يف كل سنة، أردت اخلروج من بيتك يكون ما لك حجر عيل

ك نفقتي كل سنة عرشة قروش، فريض بجميع ذلك وتزوج عـىل ذلـك، أيكـون هـذا وعلي

                                                
 .ليس لك حجر عيل: أي  )١(



٧٦ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟الرشط عىل الزوج الزما أم ال
 

 .رشط النفقة والزكاة جائز، ورشط اخلروج ال يثبت عليه
  

ما تقول شيخنا إذا رشطت املرأة عىل من يريد تزوجيها كل سنة مخسة وعرشين قرشا 
 ؟ املتزوج قبل عقد النكاح، أيثبت عليه هذا الرشط أم الأو ثالثني قرشا، فريض

 
 .إن رشط عليه ذلك يف عقد التزويج ثبت عليه بال خالف

 .وإن رشط عليه عند التأسيس ومل يرشط مع التزويج فيجري يف ثبوته االختالف
 

  
 نـصب رجـل مــنهم يـزوج نـساءهم بــأمر مـا تقـول شـيخنا يف أهــل بلـد اتفقـوا عــىل

أوليائهن وإذهنن، ويرشط العاقد عىل هذا املتزوج للمرأة عند العقـد أال يتـزوج عليهـا وال 
يترسى عليها وال يسافر عنهـا فـوق عـامني، فـإن فعـل ذلـك أو أحـد ذلـك فلهـا اخليـار إن 

 كـان شاءت طلقت نفسها وخرجت منه وإن شاءت قعدت يف بيته، هل يثبت هذا الـرشط
قبل العقد أو فيه أو بعده، سمعه املتزوج والشهود أو مل يسمعوه، كان باللغة املفهومة معهم 

الويل؛ ألهنا قد أو غريها، فبقوا عىل ذلك سلفا بعد خلف يرشط العاقد ذلك من غري أمر
جرت العادة بذلك وتصورت بصورة الالزم يرشط العاقد بغـري إذن الـويل واملـرأة، أيثبـت 

 ؟مجيعا أم الهذا 
إن كان يثبت هـذا الـرشط ففعـل املتـزوج أحـد هـذه الـرشوط فـأرادت املـرأة : قلت

                                                
 ).هـ(سقطت من   )١(



٧٧   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

اخلروج منه فنادت رجلني من أهل البلد ليال أو من وراء حجاب فأشهدهتم أهنا قد طلقت 
 ؟نفسها من فالن ابن فالن، أتكون هذه شهادة ثابتة

 عىل هذا املعنى، وكذلك من وجيوز ملن صح معه ذلك أن يتزوجها بعد انقضاء العدة
 ؟دخل يف هذا التزويج، أيكون ساملا أم ال

أهو حـي أم ميـت، وإن كان زوج هذه املرأة غائبا فطلقت نفسها وال تدري: قلت
 ؟أيكون طالقها ثابتا والتزويج هبا بعد انقضاء العدة جائزا

بـل انقـضاء وإن جاز هلم ذلك ثم صح معها أنه مات قبل أن تطلق نفسها، أو مات ق
العدة بعدما تزوجت، أحترم عىل زوجها اآلخر، وهل هلا منه صداق إذا كان القعـود عليهـا 

 ؟معه حمجورا بعد الصحة
وإن ماتا مجيعا، أيكون هلا املرياث منهام قبل الصحة أن زوجها األول كـان ميتـا قبـل 

ــا شــافيا كافيــا؟الطــالق أو يف العــدة ــا ذلــك بيان ِّ تفــضل شــيخنا بــني لن داك اهللا للحــق هــ. ّ
 .والصواب

 
 أنه إن كان املتزوج قد سمع هذا الرشط وفهمه وذكر والذي عندي يف هذا اهللا أعلم، 

ذلك يف عقد التزويج فقبله فهو ثابت عليه، وللمرأة أن تتمسك به ولو مل يأمر الويل وال هي 
 .العاقدة بذلك

ختلـف يف ثبوتـه، ومـا ذكـر بعـد فإن مل يذكر يف العقد، وإنام تأسيس التزويج عليـه في
 .عقد التزويج فال ثبات له

فإن كان الزوج مل يفهم ذلك الرشط وال يعرف ما يقال لـه منـه فلـيس بـيشء، وعـىل 
العاقد أن يفهمه إياه بام يعرفه به إن كان ذلك مما اشرتطه الويل واملرأة وإال فقد اشـرتط هلـم 

                                                
 .يدري): هـ(يف   )١(



٧٨ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ما ال يمنعون من قبوله إن ريض الزوج به
مـن وراء ثبت الرشط وطلقـت املـرأة نفـسها وأشـهدت عـىل ذلـك يف ليـل أوفإن 

حجاب فيجوز ملن أشهدته يف الليل حيث يراها ويسمع صوهتا وال يرتـاب فيهـا أن يـشهد 
بذلك هلا عىل قول ويمنع يف قول آخر؛ ألن الليل لباس وسرت وحجاب حتـى لـو كانـت يف 

محوة بنص الكتاب فال يعتد به إال أن يكون يف ضياء نور كثري من القمر املنري؛ ألنه اآلية امل
الشهادة عندها بال خالف، وتكـون ناسـخة حلكـم الليـل وإن من الرسج املبرصة فتجوز

 .كانت فيه فهي خمصصة لعمومه
أن تستدل به عىل أن املراد من الليل يف هذا احلكم ما هو وإذا جاز التخصيص فلك
ودها يف تكاثفها ومنعها للناظرين من رؤية من هو فيها فهو لباس ساتر من ظلمته حال وج

اللباس املعقول ال ما عداه، وقد يمكن كونه حتى يف النهار يف موضع تراكم األبنية مع سد 
الكوى ومنافذ األشعة إذا أتقن سدها وال سيام يف يوم الغيم املانع من انبثاث ضياء الشمس 

 .عىل وجه األرض
 يف ذلك املوضع املسدود حتى ال ترى فيها عني املشهد، وال فإن استحكمت الظلامت

يسمع منه إال الصوت مل جتز الشهادة عليه ثمة يف وقت النهـار عكـس مـا وقـع يف الليـل يف 
املوضع املنكشف عن البدر املنري حيث ال لبس فيه وال إشكال كام يقع أول ساعة منـه قبـل 

علم إال أن له حكم النهار عىل حال، فدل هذا غلبة الظالم واستحكام سواده، وهاهنا فال أ
بام ال شك فيه عىل أنه ليس املراد به من كونه لباسا وسرتا إال حالة ما يوجد منه ذلك، ولـو 
وجد منه ذلك يف هنار، وكذلك ال جتوز الشهادة عىل صوت من وراء حجاب، وهذا مـا ال 

                                                
 ).هـ(سقطت من   )١(
 .فيكون) هـ(يف   )٢(
 ).هـ(سقطت من   )٣(
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 .نعلم فيه اختالفا
 الطالق إليهـا وادعـت انقـضاء العـدة جـاز فإن طلقت نفسها عىل حال ما يكون أمر

تزوجيها عىل معنى االطمئنانة مع ارتفـاع الريـب ولـو مل يـصح لفـظ التطليـق منهـا بـشهادة 
العدول، وحكمها يف هذا حكم املطلقات مل يكن إال من زوجها الثاين يف أحكـام العقـد إذا 

ومتسك باحلكم، وعـىل هـذا رجع املفقود إليها، وقد قيل به وإن قل؛ ألنه تزويج عىل السنة 
 .فعليها عدة الوفاة منهام وتكون وارثة هلام أيضا

واعلم أهنا لو احتاطت يف هذا املوضع فاعتدت مع عدة الطالق بعدة الوفاة أيـضا مل 
خترج بذلك عن شمول االختالف هلا إذ مل يكن ذلك جازيا هلا قبـل علمهـا بموتـه إال عـىل 

 .قول وقد سبق
ل وهي يف عدة الطالق منه فإن كان طالقها إياها منه ثالثا فـال فإن مات الزوج األو

 .تلحقها منه عدة الوفاة أصال بال خالف يصح يف هذا أبدا
وطالقها بالثالث جائز عليه إن كان طالقها كله بيدها فهو مما هلـا عليـه إذا فعلتـه بـام 

أثم كام يأثم هو بمخالفة يوافق السنة، ويثبت عليه يف احلكم ولو خالفت السنة فيه إال أهنا ت
السنة يف طالقه ويثبت عليه، فهي وهـو يف هـذا ويف طـالق البتـات ويف طـالق الرجعـي يف 

 .األحكام سواء
إن : وإن كان الطالق هذا منها لنفسها واحدة منه أو اثنتني فعىل قول بعـض الفقهـاء

 .القا بالثالثإنه يكون ط: طالق املرأة نفسها طالق بائن كطالق احلاكم، ويف قول آخر
فال تلحقها عدة الوفاة منه إذا مات وهي يف عدة الطالق منه، ]القولني[وعىل كال 

 .وال يتوارثان بعد ثبوت تطليقها لنفسها منه

                                                
 .القول: يف النسخ املخطوطة  )١(
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فهي ترثه وتنتقل يف قول ثالث وهو طالق رجعي وبموت زوجها يف العدة منهو
ا هو إن ماتت هي يف العدة أيضا عىل هذا باملوت فيه عن عدة الطالق إىل عدة الوفاة، ويرثه

 .القول
فإن تزوجت لتامم عدة الطالق واحلالة هذه بطل التزويج وانفـسخ إال أن تكـون قـد 
مكثت بعد موته بقدر ما تنقيض به عدة الوفاة أن لو علمت فيختلف يف اجتزائها بذلك كام 

ا قد وقع بعـد موتـه يف مىض بل يكون هلا يف هذا الفصل كله مثل حكم التي صح أن طالقه
العدد والتوارث إن مىض عليها من املدة قدر ما تنقيض به العدة أو ال، فاحلكم يف وجوب

هذه وتلك سواء حذو النعل بالنعل، فال حاجة إىل إعادهتا بالتكرار بعد وضوح املعنى ملـن 
 .فاعلم ذلك وتبينه. تدبر وفهم

 هذا الطالق يقىض بحرمة أو شبهة يف وال حتسبن أن بوقوع مثل هذه االحتامالت يف
هذا التزويج خمافة احلوادث املمكن هبا تغيري األحكام فليس كذلك، وما هي يف احلكـم إال 
مثل امرأة طلقها زوجها ثم غاب عنها يف املرص وخارجا منه فانقضت عدهتا وحل التزويج 

 .هلا يف إمجاع ال جيوز فيه االختالف أبدا
 وال دين بأهنا ال حيل هلا التزويج بعد انقضاء الطالق الرجعي وال جيوز القول يف رأي

السؤال عن ذلك والبحث لعدم التعبد به من حتى يصح معها كون حياته، وال أن عليها
رب العزة وإال لكان رشطا يعرف من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع أو األثر أو الرأي، ولكنه 

إن كان جائزا أو حمتمال لغري تلك العدة ملوت املطلق هلا ال قائل به إذ ال دليل عليه أصال، و
لكن ال يلتفت إىل ذلك أصال، وال عـربة بـاالحتامالت البعيـدة لنقـل األصـول الثابتـة مـن 

                                                
 ).أ(سقطت الواو من   )١(
 ).هـ(سقطت من   )٢(
 .وجود): هـ(يف   )٣(
 .هعلي): هـ(يف   )٤(
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 أو إلمجـاع احلـق، وقـد ثبـت مـن الكتـاب والـسنة كتاب اهللا تعـاىل أو مـن سـنة رسـوله 
 يف كتابه من عدة املطلقات وهذا أصل ال واإلمجاع أهنا مطلقة، وأن عدة املطلقة ما ذكره اهللا

 .جيوز فيه االختالف أبدا
فإذا انقضت عدة الطالق حل للمطلقة التزويج بنص كتاب اهللا تعـاىل، وكانـت هـي 
والزوج والشهود حمقني فيام دخلوا فيه، وال جيوز االعرتاض عليهم باالحتامالت املمكنـة، 

بـيشء وجـب التـسليم فيـه حلكـم اهللا تعـاىل، فإن صح من بعد ما يقىض به يف ذلك التزويج 
واالنقياد ملا أوجبه حكم الظاهر من دينه سبحانه، كام لو صح بينهام رضاع أو نسب كانا ال 
يعلامنه وغري متعبدين به فيفرق بينهام متى صح ذلك عليهام وقد كانا فيه عىل حكم احلـالل 

 جيوز أن خيتلف فيـه أبـدا فهـذا أهيـا والسالمة عند اهللا تعاىل ويف أحكام الظاهر، وهذا ما ال
العبادي ما حرضين من جواب هذه املسألة التي قد تنازع يف أحكامها إخواننا من املغاربـة، 
ولقد تكررت إيل منهم أسئلة يف ذلك منها ما أجبته ومنهـا مـا رصفنـي عـن جوابـه أشـغال 

فلينظـر يف . واهللا أعلـم. وعوائق عىل القصد له إعانة عىل ما فيه رىض اهللا تعـاىل إن شـاء اهللا
 .ذلك كله

  
فيمن تزوج امرأة ورشطت عليه مع العقدة أو قبلها يكون طالقهـا يف يـدها، أيثبـت 

 ؟هذا الرشط أم ال
 

إذا وقع العقد عىل ذلك فهو ثابت، وإذا كان ذلك رشطا يف التأسيس ومل يقـع العقـد 
 .واهللا أعلم. وز عليه إذا أقرهبه فيختلف يف ثبوته يف احلكم إن أنكره، وجي
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ما تقول يف صفة عقد املتعة ما هو، وهل يـصح إذا تراضـيا بزيـادة مـدة قبـل انقـضاء 
 ؟األوىل بغري لفظ رد وال مهر جديد؛ ألنه جاء عن جموزهيا أن حكمها حكم التزويج

 ؟بق، أم من هاهنا خيالف التزويجويف املطلقة عن التزويج جواز ردها بام س
ز بالرد من غري تسليم مهر جديد، بغري لفظ رد، هل جتوزًوإذا مل جتر املزايدة مثال

 . أخربنيه مأجورا إن شاء اهللا؟ولفظ الرد ما هو
 

،  قد هنى عنهـا^  يف املتعة أن حكمها منسوخ بالتزويج، وأن النبيأكثر القولإن 
ستعمل يف زمانه صلوات اهللا عليه إال أياما يسرية حتى نسخت، واألمر ما قد اتفق وأهنا مل ت

عىل تركها أهل االستقامة سلفا وخلفا حتى ال تكاد تعـرف مـنهم عمـال، وال تـذكر مـنهم 
                                                

 ).هـ(سقطت من   )١(
 .جيوز): هـ(يف   )٢(
 يف مسلم، و)٥١١٥( عن نكاح املتعة ^هني الرسول : النكاح، باب:  يف كتابالبخاريأخرجه   )٣(

النكاح، :  يف كتابالنسائي، و)٣٤١٧... (نكاح املتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ: النكاح، باب: كتاب
ما جاء يف حتريم نكاح املتعة : النكاح، باب: كتاب يف الرتمذي، و)٣٣٦٦(حتريم املتعة : باب

من طريق عيل بن ) ١٩٦١(النهي عن نكاح املتعة : النكاح، باب:  يف كتابابن ماجه، و)١١٢٤(
 .» هنى عن متعة النساء يوم خيرب وعن حلوم احلمر اإلنسية^أن رسول اهللا «أيب طالب 

، عن جابر بن )٥١٨(ز من النكاح وما ال جيوز ما جيو: النكاح، باب:  يف كتاباإلمام الربيعورواه 
 عن متعة النساء يوم خيرب وعن أكل ^هنى رسول اهللا  «: قال بلغني عن عيل بن أيب طالب: قالزيد

 .»حلوم احلمر اإلنسية
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 .فعال وإن اختلفوا فيها قوال وأوردوا فيها نزاعا ومل يدعوا فيها إمجاعا؛ لئال يكون دينا
 لفظ عقدهتا هو معنى تركها وزيادة مدهتا قطع عقدهتا، والسؤال والذي نراه مبينا أن

عن ردها ترك الدخول فيها واملنـع مـن التعـرض هلـا، وقـد أغنـى اهللا عنهـا بخـري منهـا مـن 
النكـاح الـصحيح املبـاح يف الـسنة والكتـاب وإمجـاع أويل األلبـاب فنـدلكم عـىل الــصحيح 

وه املرتوكــة لــشبهة واضــحة وعلــة فنــأمركم بــاحلق الــرصيح، وننهــى عــن كثــري مــن الوجــ
 .واهللا أعلم. ، ومل حيوج اهللا عليها فال سبيل إليهاقادحة

  
ما تقول يف تـزويج املتعـة عـىل أجـر معلـوم ومـدة معلومـة بـرىض املـرأة وأمـر الـويل 

 ؟املتزوج وبحضور املزوج واملتزوج وشاهدين، جائز ذلك عندك أم الوقبول
 

 .واهللا أعلم.  واألكثر منعهفيه اختالف
  

ما تقول يف هذه املتعة املختلف فيها، فعىل رأي من أجازها كيف احلكم فيها ملن أراد 
 ؟أن يتمتع، أهي كالتزويج ال تصح إال بويل وشاهدين ورىض منها

أرأيت إذا كانت كذلك فتمتع رجل بامرأة إىل شهر فام حاهلا متى متت املـدة، أتكـون 
 ؟ حتتاج إىل رد بشهود، أم يستزيدها إن أراد بينه وبينها ويكفيكاملطلقة

، وإىل كم واحدة جيوز لـه كالطالق أم ال غاية هلاوإىل كم مرة الزيادة تكون هي
ّ تفضل بـني ؟أن جيمع من النساء باملتعة كالزوجات، أم ال غاية لذلك عىل رأى من أجازها

                                                
 .فادحة): أ(يف   )١(
 .وقبض): هـ(يف   )٢(
 )هـ(سقطت من   )٣(
 )هـ(سقطت من   )٤(
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 .لوى، ال زلت املعني للدنيا والدينيل األعدل واألقوى كفيت وإيانا كل ب
 

إن هو إال نوع تزويج حد بزمان معني ينفسخ بانقضائه عـىل قـول مـن رآه إن صـح، 
ورشوطه كرشوط التزويج من عقد بويل وشاهدين وصـداق ورىض املـرأة، وهـي يف تلـك 

 عـىل األربـع احلال زوجة له ترثه ويرثها وعليه نفقتها وكسوهتا بالعدل، وحيرم عليه مـا زاد
 خالفا ألكثرهم؛ ألهنـم قول من يذهب إىل جوازه من أصحابنامن زوجة أو متمتع هبا عىل 

 .غالبا يذهبون إىل أهنا منسوخة بالتزويج
 من جييزها فإن ثبت العقد إىل شهر وما دونه أو زاد عليه من حمدود معـني وعىل قول

ولـيس لـه رجعتهـا؛ ألن النكـاح فإذا انقضت املدة املحدودة انفسخ ذلك النكاح واعتدت 
 .منفسخ وليس بطالق

فإن أرادها بتزويج جديد بويل وشاهدين وصداق جاز ذلك مرة أخرى ثانية وثالثـة 
 .هكذا

 حتى تنكح زوجا غريه؛ ألن له حكم الطـالق عـىل قولوحترم عليه بعد الثالث عىل 
 .رأي

 بيـنهام إنـام هـو فـسخ،  أن له مراجعتها ما شاء؛ ألنه مل جير طـالقوخيرج يف قول آخر
ومثل هذا قد قيل يف مسألة اخللع فإهنام سواء يف معنى الفسخ، وأرجو أن يف قول الشيخ أيب 

 .واهللا أعلم. ما يفيد أهنا ال خترج منه إال بطالق فينبغي أن يطالع فإين مل أجود حفظهاملؤثر

 
                                                

يس اخلرويص البهلوي، من أكرب علامء عامن يف القرن اهلجري الثالث، هو أبو املؤثر الصلت بن مخ  )١(
كان ممن عقدوا اإلمامة عىل اإلمام عزان بن متيم . من شيوخه اإلمام حممد بن حمبوب الرحييل

 . ٩٥ ص دليل أعالم عامن :ينظر. هـ٢٧٧اخلرويص سنة 



٨٥   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
  

 ؟عيدين هل له أصل يف تكريه ذلك أم الأسمع العامة يكرهون التزويج بني 
 

وكانت هي تـأمر بـالتزويج فـيام بـني  تزوج سيدتنا عائشة يف شهر شوالالنبي 
.واهللا أعلم. عيدين 

 
:  

 فلبث ،فيمن تزوج بامرأة يف الليل بغري حضور نار إنام عقد التزويج عىل ضوء القمر
 فتوقف عن املرأة حتـى ،إن هذا التزويج باطل: نسل األوالد من تلك املرأة قيل له و،سنينا

 .؟يعلم ما جاز له، هل يفرق بينهام وال حتل له أبدا أم حتل له
 

خيلتف يف جـواز هـذا التـزويج وثبوتـه، ويعجبنـا قبـل وقوعـه أن ال يتـزوج إال عـىل 
ن الـشهود واملـزوج يـرون املتـزوج ويعرفونـه  وبعد الوقوع فنراه جائزا حالال إذا كا،ضياء

 .واهللا أعلم. بغري إشكال
                                                

ج يف شوال، واستحباب الدخول استحباب التزوج والتزوي: النكاح، باب:  أخرج مسلم يف كتاب )١(
: ، وابن ماجه يف كتاب)٣٢٣٦(التزويج يف شوال : النكاح، باب: ، والنسائي يف كتاب)٣٤٦٨(فيه 

ما جاء يف : النكاح، باب: ، والرتمذي يف كتاب)١٩٩٠(متى يستحب البناء بالنساء : النكاح، باب
 يف شوال ^وجني رسول اهللا تز«: عن عائشة قالت) ١٠٩٥(األوقات التي يستحب فيها النكاح 

 .» كان أحظى عنده مني^ وبنى يب يف شوال فأي نساء النبي
 .٨٥ مسائل خمتلفة، صأجوبة: خمطوطوردت يف   )٢(



٨٦ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

:  

فيمن تزوج امرأة وكتب هلا سكنا يف دارها وذلك من رشط الصداق، فـإن مل يوافهـا 
 ، لنـا ذلـكرجعت إىل دارها، فإذا أرادت القيام منه ما الذي يلزمه هلا، فإن كان هلا نفقة بني

  . لنا مأجورا؟هاتوالنفقة ما هي صف

 
يلزمه هلا نفقتها وكسوهتا باملعروف واملقـام معهـا يف مـسكنها، وإذا قـام هلـا بـذلك مل 
يلزمه يشء حمدود من طعام وغريه وإنـام يكـون التحديـد إذا اختلفـوا ومل يتفقـوا عـىل يشء 

 وأظنها ال ختفى عليك واهللا ،فصل القضاءفرتجع إىل النفقة والكسوة املعروفة عند احلكام ل
 .أعلم

 
: 

يف املرأة إذا امتنعت عن خدمة زوجها يف غـري الـالزم عليهـا مـن أمـر دنيـاه أجيـوز هلـا 
 .ذلك؟

 
وال تطيعـه نعم جيوز هلا ذلك يف غري الالزم، والذي تؤمر به أن ال تعصيه يف معروف، 

يف باطل، وال تعينه عليه، وال ترضاه منه، وال تدخل معه يف شبهة وال مشكوك سـواء كـره 
ذلك أو رضيه، وكل ما جاز وكان يف فعله أجر وصالح فينبغي هلا أن تعينه عليه وتـساعده 

                                                
 .١١٠أجوبة مسائل خمتلفة، ص :وردت يف خمطوط  )١(
 .أ/٩٢وردت يف خمطوط أجوبة مسائل العلامء املتأخرين، ص)  ٢(



٨٧   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 .فيه، وإن مل يكن واجبا عليها؛ فإنه أفضل هلا بال لزوم بدين
 

  
 قولك سيدي فيمن له زوجتان أو أكثر كل واحدة يف بلدة أخرى، فأراد الزوج أن ما

يقيم بإحدى البلدان املذكورة ألمر عناه من طلـب علـم أو أمـر معـاش أو جتـارة أو معنـى 
أخراوي أو دنياوي، فهل له أن يأوي إىل زوجته التي له هنالك ويعارشها معارشة األزواج 

اهللا ليس عليه لبقية أزواجه مساكنة عوض ذلك إذا مل يرد بذلك إذا شاء، ويكون ساملا عند 
 ؟حيفا وال ميال إال من قبل العارض، أم ال حيل له ذلك، وإن فعل فام عليه

 
 أنه ال حيجر عليه مساكنة زوجته ومعارشهتا عىل :والذي عندي يف مثل هذااهللا أعلم، 
، وتكون فيه بحـسب إمكانـه اضني عىل ذلكوعىل هذه النية إذا كانوا مرت، هذه الصفة

 .ومصلحته ونظره لنفسه وهلن غري مهمل للعدل، وال قاصد للحيف، واهللا أوىل بعذره
َفإن أبني إال مطالبته بالعدل يف القسمة لزمه ذلك أن يكون مع كل واحدة منهن مثل  ْ َ َ

كذلك مـا مل يبلـغ إىل حـد ما يكون عند األخرى، إن أقام مع هذه شهرا فمع الثانية والثالثة 
الرضر عىل أحد منهن فيلزمه دفع ذلك مع القدرة عليه، ويعرض عليها ما يربئه من دخول 

واهللا أعلم، فلينظر . العنت عليها، فتختار هي املقام عىل ما كان وإال فهو كذلك فيام يظهر يل
 .فيه

  
أو مـا حيمـل مـنهن مـا وقـع من أراد سفرا قريبا أو بعيدا فهل له أن يقرع بـني نـسائه 

                                                
 ).هـ(سقطت من   )١(
 ).هـ(ن سقطت م  )٢(



٨٨ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؟إنه كان يفعل ذلك: عليها السهم كام قيل عن النبي 
وإذا جاز ذلك فهل عليه للباقيات منهن إذا رجع عوض مـساكنة عـن تلـك املـدة أم 

 .ّ تفضل ببيان ذلك؟ال
 

 . فهو احلق الذي ال مرية فيهنعم، وكيف ال يكون له ذلك وقد تبع فيه النبي 
وب العوض باملساكنة لباقي األزواج إذا رجع فال أعلمه مما قيل به، ولـيس وأما وج

يف احلديث ما يدل عىل وجوبه؛ ألنه مل يثبت عنه صلوات اهللا عليه أن التـزم عوضـا بعـد أن 
رجع، ولو فعل ألتى يف احلديث، وإنام يلزمه العوض ـ فـيام قيـل ـ إذا مل يقـرع بيـنهن إال أن 

 .تطيب بذلك أنفسهن
 . مل يلزمه العوض وكان خمصوصا بهإن النبي :  فلو قال قائل: لهقلت
 وإن كـان ذلـك ال  نعم هذا من قولك وهو صحيح من نظـرك إال أن النبـي :قال

يلزمه فقد التزمه فساوى بينهن ـ فيام قيل ـ يف كل يشء لينال درجة العدل ويبلغ رتبة الكامل 
فسه فيام يراه أدنى يف منزلته عن الفضل عند من الفضل؛ ألنه كان عبدا شكورا ال يرخص لن

ربه وإن كان جائزا له يف أصله، فيكون األفضل يف حقه كالالزم يف حقنا وإن كـان ذلـك ال 
يلزمه بل هو األقوم عىل ذلك عىل عدم لزومه عليه منا مع لزوم ذلك علينا، فال مقايسة بيننا 

 .واهللا أعلم. وبينه يف ذلك أصال، فهذا ما يظهر يل
  

ما تقول يف الرجل إذا كانت له زوجتان وسافر عنهام شهورا أو سنني أعليـه مقارعـة 
 ؟يف املبيت عندمها، أم بمشورة منهام، أم باختياره هلام، أم كيف يصنع يف حال جميئه يف البلـد

                                                
 ابن ماجه، و)٥٢١١(ًالقرعة بني النساء إذا أراد سفرا : النكاح، باب:  يف كتابالبخاريأخرج ذلك   )١(

 .من طريق السيدة عائشة) ١٩٧٠(القسمة بني النساء : النكاح، باب: يف كتاب



٨٩   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 .عرفنا ولك األجر إن شاء اهللا
 

لسابق وإال فاملقارعة أقرب إىل إذا عرف يوم من سار عنها فيكون ذلك عىل الرتتيب ا
العدل إذا مل متكن املساحمة منهن له، فإن فعل غري ذلك فأرجو أن ال يضيق عليه إذا عدل ما 

 .واهللا أعلم. بينهن فيام يأيت وغاب عنه أصل الرتتيب السابق
 

  
لبـرص أن امـرأة جـاءت إىل سـيدنا عمـر بـن يف املوجود يف األثر عن ذوي العقـول وا

 تشكو زوجهـا ومل يفهـم شـكواها، وكـان رجـل مـن أهـل عـامن -ريض اهللا عنه-اخلطاب 
 إنـه :تقول إهنا :فقال لسيدنا عمركعب وال ندري أهيام أصح، بحرضته يقال له رشيح أو
 .ليس هلا من زوجها نصيب

 هلا عىل زوجها يوما مـن أربعـة  إن كنت فهمت شكواها فاقض بينهام فقىض:فقال له
ً إذا فقمهن وصمهن وصل، أيكون هذا الوسع هلذا املذكور : قالأيام وأطلق له الثالثة حتى
 ؟خصوصا أم ملا شاءه الرجل

أرأيت إن كان له رساري، أجيوز له املسري عندهن واملبيت معهن يف األيام املطلقات، 
 ؟أم ال جيوز ذلك لغري ما ذكر
 أن ليس لزوجته يف تلك األيام الثالثة حـق وحـسن ذلـك وعقـد، أرأيت إن ظن هو

 ؟وكانت له والية مع املسلمني أيربأ منه بذلك، وإن مات عىل ذلك أيموت هالكا أم ال
أرأيت إن مل يكن واسعا له املبيت عندهن، أيسري معهن متى ما أراد ليال كان أو هنارا 

 ؟من غري حتديد وقت هلن
                                                

 ).هـ(سقطت من   )١(



٩٠ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د صـالة العتمـة ومل يـنم وبقـي طـول ليلتـه يف مـداعبتها أو أرأيت إن سار عندهن بع
 ؟مجاعها حتى أصبح، أيكون واسعا له ذلك، أم ال جيوز سوى اجلامع والرجوع باحلال

أرأيت إن رجع عند زوجته قبل الصبح ونام بقية ليلته أو مل ينم بل كان معها، أيكون 
 ؟ليلتـه أم يف آخرهـا أكلـه سـواءًحكمه بائتا عندها سواء كـان معهـا أعنـي الزوجـة يف أول 
 .ّتفضل سيدي أوضح ذلك ألننا مبتلون بذلك ونريد السالمة

 
ال قسمة هلن عند الزوجات، وعىل حـسب مـا قـضاه كعـب : واهللا نستمده الصواب

هذا فيجوز أن ال يمنع يف الثالثـة األيـام الباقيـة، وكونـه حيـث شـاء وفـيام شـاء مـن عبـادة 
 .واهللا أعلم. ل ما ذكرته هنا خيرج من باب املباح فهو باإلباحة أوىلووسيلة أو مباح، وك

 
  

هل جيوز للرجل أن جيامع زوجته املعتوهة الذاهبة العقل إذا كانـت تطيـق ذلـك وال 
ن اجلن يتكلم يف االعتبار أم ال، وسواء كان ذهاب عقلها من قبيل عارض هبا متتأذى منه

 ؟عىل لساهنا فيكون كاملجامع بحرضة أحد يراه أو ال
 

نعم ما مل تبن عليها يف ذلك مرضة، وال يكون كاملجامع بحرضة أحد، واهللا تعاىل مل 
  Mj k l m n o p : يوجب االستتار علينا من اجلن وهو القائل سبحانه

qL.  

                                                
 ).هـ(سقطت من   )١(
 ).٢٧(اآلية : األعراف  )٢(



٩١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
 

ات وما قائامت بحقه، أيسعه أن هيجرهن قدر شهر أو أزيد ويقطـع يف رجل له زوج
الكالم غري أنه قائم بطعامهن وكسوهتن وقاطع الكالم والدخول حتى يـرجعن عـىل احلـق 

 ؟أيسعه ذلك أم ال
 

 ملا روي أن النبي إن كان عىل معنى التأديب هلن فعسى أن ال خيرج من اجلواز ملا 
 .واهللا أعلم.  شهرا وحلف أن ال يقرهبن فيهأغضبته نساؤه اعتزهلن

  
 .حد رضب األدب للمرأة إنه بمسواك أو قلم غري مربح وال مؤثر: ما يوجد يف األثر
 أليس األوىل تركه فإنه ال يزيد اجلريء إال التمرد والعتو وال ؟ما هذا الرضب

 الدعارة واخلبث، فهل جتد من  إال اهلزء والسخرية باملؤدب وما أظنه برادع لذواتجيدي
: سبيل يفيض منه إىل تأديبهن بام يردعهن من الرضب املوجع املؤثر فإن اهللا تعاىل يقول

M8 9 : ; < = > ? L والرضب ،
 .املشار إليه يف األثر أشبه بالعبث إذ ال فائدة فيه

                                                
عن ابن ) ٥٢٠٣( نساءه يف غري بيوهتن ^هجرة النبي : النكاح، باب:  كتاب يفالبخاريأخرجه   )١(

 يبكني عند كل امرأة منهن أهلها، فخرجت إىل املسجد ^ أصبحنا يوما ونساء النبي : قالعباس
 وهو يف غرفة له فسلم فلم جيبه ^فإذا هو مآلن من الناس، فجاء عمر بن اخلطاب فصعد إىل النبي 

 ؟ أطلقت نساءك:فقال ^النبي به أحد ثم سلم فلم جيبه أحد فناداه فدخل عىل أحد ثم سلم فلم جي
 .ً ال ولكن آليت منهن شهرا، فمكث تسعا وعرشين ثم دخل عىل نسائه:فقال

 .جيد): هـ(يف   )٢(
 ).٣٤(اآلية : النساء  )٣(



٩٢ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
رضب اخلفيـف؛ هذا من باب احتياط الفقهاء عن إطالق القول، قيـدوه بـام يفهـم الـ

ألنه غري عقوبة عىل فاحشة وال ظلم متعني، وإنام هو فـيام جيـري بـني الـزوجني مـن التامنـع 
سـبيل وعدم االنقياد مع أن التوسعة فيه للعامـة ربـام يـؤدي فيـه إىل الـرضر فـسلكوا فيـه

 .االحتياط كام ترى
 فعـل وقيل بجوازه عىل مـا جيـوز مـن رضب األدب يف غـري هـذا، وهـو املـروي مـن

 . تكني الرضب فنهاهم عنه يشهللا الصحابة فإهنا ملا أنزلت أصبح حول بيت رسول ا
 إنــه منــسوخ هبــذا النهــي، لكــن األول أصــح فــإن النهــي خــارج عــىل ســبيل :وقيــل

االستصالح ال غري والرجال قوامون عىل النساء فتلك ثالثة أقوال فاعترب معناها إن فيها ما 
 . أعلمواهللا. يكفيك عن املزيد

 
  

 ؟جيوز للرجل أن يمنع زوجته الدخول عىل والدهيا وأرحامها أم ال
 

قيل بجواز ذلك، ولكنه مما يكره له فال يؤمر به إال حيث يسوغه الرشع كنهيهـا عـن 
 .لقاء الرجال من غري ذوي املحارم

ال النسب فال كراهية وإال فمع االسرتابة مطلقا ومع وإن كانوا ذوي رحم منها باتص
 .واهللا أعلم. خوف توقع رضر عليه كذلك

                                                
 .يف) هـ(يف   )١(
 ).٤١٨٦(معارشة الزوجني : النكاح، باب:  يف كتابابن حبانأخرجه   )٢(



٩٣   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 

 
  

ما تقول فيمن أعتق أمة له خالصة لوجه اهللا الكريم، هل لـه أن يتزوجهـا بعـد عتقـه 
 ؟عواء والكفإياها، أم حيرم عليه ذلك، أم يكره له كراهية حيسن معها االر

أرأيت إن قيل يف ذلك بالتحريم أو التكريه فـام وجـه احلرمـة، ومـا علـة الكراهيـة يف 
 .ّ تفضل علينا بكشف قناع هذه املسألة؟هذا

 
 . إنه إن أعتقها ليتزوجها فجائز بالكراهية وال حتريم:قيل

بيشء من خدمتها لوجه اهللا تعاىل، ثم أراد أن يتزوجها أو ينتفع وإن أعتقها خالصة
 .عىل وجه الرىض منها فبعض املسلمني كره له ذلك

 .وأحب له التنزه لتكون مسلمة لوجه اهللا تعاىل خالصة ال ينتفع منها بيشء كالصدقة
ولعل بعضا يرى اطراد منع االنتفاع بكـل مـا أخـرج لوجـه اهللا تعـاىل كـام قيـل بـه يف 

 اجلـواز واإلباحـة يف هـذه لعـدم وأصحه لأكثر القوالزكاة ولو اشرتاها أو وهبت له، لكن 
، املانع، ولكوهنا كغريها من احلرائر يف ذلك ملا ثبت من احلديث الصحيح يف قصة بريـرة

                                                
 ).هـ(سقطت من   )١(
من طريق عائشة ) ٥٣٥(الطالق، باب يف اخللع والنفقة حديث رقم :  يف كتاباإلمام الربيعأخرج   )٢(

 يف ^فإهنا عتقت فخريها رسول اهللا : كانت يف بريرة ثالث سنن؛ أما األوىل: رىض اهللا عنها قالت
إن أهيل كاتبوين فأعينيني بيشء :  فقالتأهنا جاءت إيل: أن تقيم مع زوجها أو تفارقه، والثانية

» الوالء ملن أعتق «: يقول^أعدهلم ما كاتبوك به فيكون والؤك يل، فسمع رسول اهللا : فقلت هلا
أمل أر الربمة «: فقال.  والربمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وإدام^دخل علينا رسول اهللا : والثالثة
م تصدق به عىل بريرة، وأنت ال تأكل الصدقة، فقال عليه يا رسول اهللا ولكن ذلك حل: قلنا» باللحم



٩٤ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واهللا أعلم. وهي يف أسفار احلديث واألثر شهرية
  

 ؟ما قول علامئنا فيمن أعتق أمة لوجه اهللا تعاىل ثـم أراد أن يتزوجهـا، أجيـوز لـه أم ال
معناهـا أن مـن أعتـق أمـة ليتزوجهـا فجـائز لـه قد وجدنا مـسألة يف أرجـوزة الـصايغيف

 .هبا، وإن أعتقها لوجه اهللا فال جيوز له تزوجيه هبا، وذلك حرامتزوجيه
 ؟هذا صحيح أم ال، وما العلة املانعة عن ذلك: قلت

 من مسائل وهل قال أحد من علامء املسلمني بغري ذلك إن كان هذا صحيحا، أو هي
ورجل كانت له أمة فغذاها « : قال حتى»ثالثة يؤتون أجرهم مرتني«: اإلمجاع ويف احلديث

فأحسن غذاءها، ثم أدهبا، ثم أحسن أدهبا، وعلمها فأحسن تعليمها ثـم أعتقهـا وتزوجهـا 
َّتفضلوا علينا باجلواب من اهللا علينا وعليكم بالثواب؟»فله أجران ّ. 

                                                                                                                             
 .»هو عليها صدقة وهو إلينا منها هدية«السالم 

بلفظ مقارب، ) ٥٢٧٩(ًال يكون بيع األمة طالقا : الطالق، باب:  يف كتابالبخاريوأخرجه 
  يف كتابالنسائي، و)٢٤٨٤ (^إباحة اهلدية للنبي : الزكاة، باب:  يف كتابمسلموأخرجه 

 ).٣٤٤٨(خيار األمة : الطالق، باب
هو العامل الشيخ سامل بن سعيد بن عيل الصايغي املنحي، فقيه شاعر، عاش يف القرن الثالث عرش   )١(

ّاهلجري، له أرجوزة يف األديان واألحكام وهي التي نقحها اإلمام الساملي يف جوهر النظام، وما 
 .٧٦ ص دليل أعالم عامن: ينظر. لرشيعةًتزال خمطوطة، أورد كثريا منها صاحب قاموس ا

 .تزوجه): أ(يف   )٢(
 مسلم، و)٢٥٤٧(العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده : العتق، باب:  يف كتابالبخاريأخرجه   )٣(

:  يف كتابالرتمذي، و)٣٨٥ (^وجوب اإليامن برسالة نبينا حممد : اإليامن، باب: يف كتاب
عتق الرجل : النكاح، باب:  يف كتابالنسائي، و)١١١٩( ذلك ما جاء يف الفضل يف: النكاح، باب

الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها : النكاح، باب:  يف كتابابن ماجه، و)٣٣٤٤(جاريته ثم يتزوجها 
 .حسن صحيح: ، وقال الرتمذي)١٩٥٦(



٩٥   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
 يف احلكم معنا، ًوهو األصح، وخيرج يف بعض القول أهنا ال حترم عليه، قد قيل بذلك

 .واهللا أعلم. وهي ليست من مسائل اإلمجاع
 

  
فيام يوجد يف مسارقة سيد األمـة لألمـة املتكونـة حتـت عبـده بالزواجـة عنـد احلاجـة 

 ؟جائزة يف بعض القول ملن له القول، ما احلجة يف ذلك
 كان ذلك شاذا من القول إن عمل به من عمل، أيكون خارجـا بـذلك مـن ملـة وإن

 ؟أهل العدل دينا وداخال حتت راية أهل اجلهل والغشم شيئا
 

هذا ال جيوز أن جيوز يف دين أهل احلق أبدا، وليسه من قول املسلمني فإنه ما ال وجه 
 .فيه لالختالف

ريه فقد زنا هبا، ولكن يدرأ احلد عنه بشبهة ومن نكح أمته التي قد زوجها عبده أو غ
 .امللك إن ظن جوازه

 
 

احلمــل :  االســترباء هــو االستكــشاف واالســتنقاء لغــة، فهــو اســترباء مــن احلــالتني
 .والوطء؛ ألن باحتامل كل منهام جيب املنع فوجب استكشاف احلال أصال ورشعا

ال أحل لكم احلوائل حتى «:  ألصحابه يف سبايا أوطاس واألصل فيه قول النبي

                                                
 . ورد يف املخطوط اجلواب فقط  )١(



٩٦ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فكانت سنة جيتمع يف حملهـا تـارة وخيتلـف فيـه أخـرى »حيضن وال احلوامل حتى يضعن
 .لتعارض رأي الفقهاء يف موادها

 والظاهر وجوهبا بنفس انتقال امللـك يف بعـض القـول مـن غـري عـربة بالبكـارة :قيل
بـل اإلباحـة الـرشعية؛ ألن نظـر الـسيد إىل نفـس فرجهـا عمـدا والثيوبة لتعذر العلـم هبـام ق

واحلالة تلك يـؤذن بحرمتهـا عليـه يف أكثـر قـوهلم، وال جـواز لغـريه يف النظـر، وال يكتفـى 
 ؟بدعواها البكارة فكيف بقول غريها

ومعلـوم أن مثـل هـذه احلالـة ال تقـام عليهـا احلجـج لتعـذر البينـة أصـال، إنـام تعتـرب 
 إنـه : قالة فقط، وهلذا اختلف يف املشرتاة من امرأة أو من ثقة مل يطأها أواألسباب اخلارجي

 بوجوهبا فـيمن طـرد هنـا القيـاس أي :فقيلاستربأها عىل قول من يرى االجتزاء باستربائه 
 .قياسا للقاعدة، وبعدم الوجوب الرتفاع العلة املراد استكشافها

ال فلها حكم الذي رباها الـسيد  والصبية وإن كانت يف حمل من ال حيتمل الوطء أص
يف بيته، وخمتلف يف وجوب استربائها إذا أراد الـوطء، واألظهـر أنـه ال اسـترباء عليـه، وإن 
كانت بحد من حيتمله لزم استرباؤها وجوبا خمافـة الـوطء إال يف نحـو املواضـع التـي سـبق 

 .االختالف فيها
 .وحد استرباء الصبية شهر

 . بخمسة وأربعني يوما:وقيل
 . باألربعني:وقيل

وخرج بعض السلف قوال كالشاذ بعرشين يوما عىل قول من يرى استرباء عىل البائع 
 .واسترباء عىل املشرتي

                                                
من طريق ابن عباس، ورواه ) ٥٢٦(ايا والعزلة السب: النكاح، باب:  يف كتاباإلمام الربيعأخرجه   )١(

 . من طريق أيب سعيد اخلدري) ٢١٥٧(وطء السبايا : النكاح، باب:  يف كتابأبو داود
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 واملراهقة كالصبية يف احلكم، أو تستربأ بتسعة أشهر عىل قـول أو بعـرشة أشـهر عـىل 
 .جل احلملقول آخر أو بعرشة أشهر ومخسة عرش يوما عىل أقوال مجعت بني االسترباء وأ

ال من ذوات املحيض فكاملراهقة، وإن كانـت مـن ذوات والبالغ إن كانت ضهياء
 .املحيض فاحليضة كافية بظاهر احلديث

 بحيضتني قياسا عىل عدة األمة، ولكنها ليست بعدة، فاألول أصح يف احلكم، :وقيل
 .والثاين أحوط للخروج من االختالف

حضن قبل وصوهلن إليـه بعـد الـرشاء جـاز لـه ومن أرسل وكيال يف رشاء جوار له ف
الوطء عىل قول؛ ألهنن قد حضن يف ملكه، وهذا عىل قول من ال يعترب يف االسترباء عقد نية 

 . ال استرباء إال بنية:فقيلوال لفظ خالفا ملن اعتربها من الفقهاء، 
 . بالنية واللفظ معا:وقيل
رصح الـشارع بـيشء غـريه،  نفس وجود احليض أو مـيض األيـام كـاف، ومل يـ:وقيل

 .فيجب التعبد به
 وهذا القول أشد وطئا لظاهر احلديث، واألول أحوط للخروج من التعبد، وبالثاين 
خيرج من شبهة االختالف، ولو أن هذا املرسل وكـل بريـده يف اسـتربائهن لـه لكـان وجهـا 

 .يصح، وبه ربام حتصل الكفاية من تتبع كثرة الرخص
ت هدية فإن كانت يف يد رسول املهدي قبل قبض املهداة له أو وأما اجلواري املرسال

؛ ألن حكمهـن للمهـدي األصـحوكيله فال تعتد بحيضتني واحلالة تلك حتـى تقـبض عـىل 
 .األصححتى يقبضها املهداة له عىل 

 إذا خرجت من يد املهدي فهي للمهدى له ولو مع رسول املهدي فيجوز :وقيل فيها

                                                
 من النساء التي ال حتيض وال ينبت ثدياها وال حتمل، وقيل -عىل فعالء-الضهياء : قال ابن سيده  )١(

 .بن منظور مادة ضهااللسان العرب : ينظر. التي ال تلد وإن حاضت اهـ



٩٨ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كوهنا يف يد وكيل املرسلفيها ما سبق من القول مع
 باألول حتى يموت املهدي فتكون للمهدى إليـه، وكلـه مـن قـول املـسلمني، :وقيل

هذا ما حرض، وأرجو أن يأيت يف إمجاله عىل مجيع تفاصيل مسألتك فـأمعن فيـه النظـر حتـى 
 .تصيب املفصل يف كل يشء منه

 
  

 وهـي ليـست مـن ذوات املحـيض فكـم عـدة فيمن أخـذ أمـة أو اشـرتاها مـن امـرأة
 . أفتنا مأجورا إن شاء اهللا؟الرتبص هبا، وبعد كم يسع وطؤها

 
 . فيستربئها بخمسة وأربعني يوما:قيل

 . بأربعني يوما:وقيل
 . بشهر:وقيل

 . بعرشين يوما: قيلويف شواذ األقوال
ف مـا لـو اشـرتاها مـن  ال استرباء إذا اشرتاها من امرأة قد ربيت عندها بخال:وقيل

 .واهللا أعلم. رجل
  

يف رجل اشرتى أمة صبية وأراد أن يترساها وعقد النية ومكث بقـدر عـرشة أيـام أو 
مخسة أيام، ثم إنه خال هبا وجردها من أثواهبا وهيأهـا للجـامع والتقـى اللحـم بـاللحم غـري 

وطؤهـا بعـد انقـضاء مخـسة الفروج مل تلتق وال مس فرجها بيده وال نظر بعينـه، أجيـوز لـه 
 .ّ تفضل رصح يل اجلواب وأنت املثاب؟وأربعني يوما أم ال

 



٩٩   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
جيوز له وطؤها بعد انقضاء مدة االسترباء، ويف الصبية يكفي من املدة مخسة وأربعون 

 .واهللا أعلم. يوما
 

  
 املـشرتي يف احلـال مـن غـري فيمن اشرتى جارية بالغـة مـن رجـل غـري ثقـة فواقعهـا

استرباء، وال ميض مدة أيام بقدر االسترباء، وال سؤال للبائع أن هلـذه اجلاريـة زوجـا حـني 
بيعك هلا فبقي املشرتي يطؤها زمانا قدر سنتني ثم إنه زوجها بزوج، ثـم إن الـزوج طلقهـا 

لـك احلـال فرجع موالها يطؤها كام سبق من غري استرباء أيضا حتى مضت له سنون عىل ذ
بقدر ثالث سنني أو زيادة فصح باجلارية محل بعد ميض هذه املدة، فكيف يكون حكم هذا 

  ؟الولد، أهو للسيد عىل هذه الصفة ويلحقه املرياث أم ال
 أم يكـون هـذا ؟وهل يكون قول هذه اجلارية حجة عـىل مـن أقـرت لـه بالولـد أم ال

ن بحيث إنه مل جير عليه حكم الفراش، الولد ولد سفاح، وال يلحق بأحد؛ ألنه ال يدرى مم
  ؟أم ذلك النكاح يصح عىل هذه الصفة

 ؟وإذا كان حكمه حكم سفاح هل جيب عىل املوىل يشء من التعزير عـىل فعلـه ذلـك
 وإذا أراد اخلالص فيام بينه وبني ؟وإذا أراد السيد بيع هذه اجلارية وهي حبىل، أجيوز له أم ال

 فضال منك أن ترصح يل اجلواب مفـصال مـأجورا إن شـاء ؟ةاهللا هل عليه يشء سوى التوب
 .اهللا

 
هو ابن سفاح عىل هذه الصفة، وال جيوز له بيعها وهبا محل منه، وهو ابنه عـىل مـا بـه 

 .من حتريم يف نكاحها



١٠٠ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :وقد جرى االختالف بني أهل العلم يف توريث الولد إذا كان من سفاح
 . ال مرياث له:فقيل
 . يرثه:وقيل
 بتوريثه من ذوي األخدان ال مـن البغايـا املـسافحات، وهـو أوسـط األقـوال :وقيل

 .واهللا أعلم. وكأنه هو األشبه هبذه املسألة، ويعجبني يف احلال توريثه عىل هذا القول
  

قد حكى يل من حكى بأن وطء اإلماء جائز بال استرباء مطلقا بظاهر اآلية وهي قوله 
 M6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C : تعاىل

DL ومل يلتفت صاحب هذا القول إىل ما روي مسنونا عن النبي سنة  من
إن وطء ذكران العبيد الصغار يف : ، كذلك يقول من يقول من أرباب العلماالسترباء

األدبار جائز، ماذا ترى يف الفاعل والعامل هبذين القولني، أجيوز أن يدان بتخطئته دينا أم 
 .ل دلني بالصوابّ تفض؟ال

 
أما ترك االسترباء فمحتمل أن يكون يف خمصوص من اإلماء كالتي رباهـا بنفـسه أو 

 .امرأة أو ثقة ومل يمسها أو استربأها له عىل ما هبن من االختالف
ًوأما يف العموم فباطل ال يصح، وحجر ال حيل جزما يف قول من نعلمه من املسلمني، 

ًالكبار من العبيد واألحرار سواء كله حمرم بإمجاع أهل احلق ديناووطء الذكران الصغار و

 .واهللا أعلم. ال جيوز االختالف فيه خالفا ملن خالفهم من املخالفني
                                                

 )٦-٥(اآليات : املؤمنون  )١(
 .»ال أحل لكم احلوائل حتى حيضن «:تقدم خترجيه قبل مسألتني بلفظ  )٢(
 ).هـ(سقطت من   )٣(



١٠١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

  
ما تقول يف رجل باع رسيته من رجل أمني بغري استرباء، ورشط البائع عىل املـشرتي 

مع املشرتي بقدر عرشة أيام اها لبثتإن صح فيها محل فهي يل، فريض املشرتي فلام اشرت
زائــدا قلــيال أو ناقــصا، فــصح فيهــا محــل فرجعهــا املــشرتي عــىل البــائع، والبــائع حيتــاج أن 

ال حتتـاج يستربئها ثانية، فإن كانت حتتاج إىل االسترباء ثانية فوطئها عىل اجلهالة يظن أهنا
 ؟ اليلزمه، أحيرم عليه وطؤها أمإىل االسترباء فام

 أفتنـا يف ذلـك مـأجورا ؟وإذا حرم عليه وطؤها جيوز له أن يستخدمها أم يلزمه بيعها
 .إن شاء اهللا

 
 .إنه يلزمه االسترباء؛ ألن لكل ملك استرباء: اهللا أعلم، وقيل يف مثل هذا

وخيرج عىل قول أنه إذا باعها عىل الثقة، ورجعت إليه قبل أن متـيض مـدة االسـترباء، 
الثقة بعدم الوطء أنه ال استرباء عليه؛ ألن الثقة مأمون عىل دينه، ومحله عىل الوطء وأخربه 

قبل االسترباء محل عىل الكفر الذي ال جيوز نسبته عىل املسلمني، واألمني يف دينه كالثقة عىل 
 .قول

 إنه مل حتض معه أو مل متض مدة االسترباء أو مل يطأها جاز قبول قوله، :وإذا قال الثقة
جاز وطؤها به عىل قول من جييز وطء املأخوذة بالبيع من الثقة إذا أخرب بعدم الـوطء وإن و

كنا ال نحب األخذ بذلك، وال نأمر به، ونحب االحتياط واحلزم، لكن من وقع يف مثل هذا 
بالدخول فيه ثم جاء يسأل فال نقدر أن نحرمها عليه، وفيه وجه من الـرأي الـشائع يف آثـار 

 .حيحةاملسلمني الص
                                                

 .فلبثت): أ(يف   )١(
 .أنه): أ(يف   )٢(
 .ما): هـ(يف   )٣(



١٠٢ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن أحب املبتىل التوسع به فهذا، وإن أراد غريه فليس عليه أكثر من تركها، وال حترم 
عليه خدمتها واالنتفاع هبا وال قيمتها إن شاء بيعها، بل ال حيرم عليه أيضا الترسي هبا بعـد 

الغلـط يف استربائها ولو من بعد وطئها عىل سبيل التـأول جلـوازه كاملتزوجـة عـىل سـبيل
 إهنا ال حترم عليه بتزويج آخر بعد أن تتم :فقالواعدة، وقد وطئها الزوج عىل ذلك الغلط، ال

العدة األوىل، وينفسخ ذلك التزويج الواقع يف الغلط، وجيـوز لـه تزوجيهـا مـن بعـد ذلـك، 
وهذه تشبهها فيام عندي إن صح ما أراه، بل هي أقرب إىل اجلواز لثبوت االختالف فيها يف 

 . أعلمواهللا. األصل
  

يف رجل باع أمة له كان يطؤها بملك اليمني عىل رجل من املسلمني معروف بالديانة 
والصيانة يف ظاهر أحواله، فرشط البائع عىل املشرتي إن ظهر هبذه األمة محل قبل متام عـدة 

ائع إىل يد أيام االسترباء وقبل اجلواز هبا إن أراد مشرتهيا الترسي هبا فانتقلت األمة من يد الب
ًاملشرتي، فمكثت عنده ثامنية أيام، ثم إن املشرتي أمر أحدا مـن النـساء أن تكـشف لـه عـن 
حال هذه األمة فوجدها املأمور بالبينة هلا حامال فردها عىل من باعها، ثم إن البـائع أراد أن 

 ؟يطأ أمته عىل حسب ما كان عليه أوال، أعليه استرباؤها أم جائز له وطؤها
 

إن كان املشرتي ثقة أو أمينا ظاهر األمانة عىل قول ال يرتاب يف مثله، وال يـشك فيـه 
يف الوطء قبل االسترباء فيختلف يف وجوب استربائها عىل البائع إذا رجعت إليه عـىل هـذه 

 .الصفة
فعىل قول من يرى أن لكل ملك استرباء فيوجبه عليه، وعىل قـول مـن يعتـرب إمكـان 

اء فالثقة أو من يف حكمه ال جيوز عىل من محله سوء الظن، فارجتاعها منـه الوطء يف االسترب
                                                

 ).هـ(سقطت من   )١(



١٠٣   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 .واهللا أعلم. قبل ميض ما يستباح به الوطء من املدة ال يوجب االسترباء

 

 
  

هي يف  النفقة التامة للزوجة أو املطلقة أو العبد أو األمة أو غريهم ممن يستحق النفقة 
عامن متـرا وربـع صـاع مـن احلـب أو األرز ممـا يـأكلون يف ّ يف كل يوم من:أهل عامنقول 

وغـريه غالب معايشهم يف دارهم من احلبوب، ولكـل شـهر درمهـان للخـرج مـن حـالء
 .للفقرية، ودرمهان ونصف درهم للمتوسطة، وثالثة دراهم للغنية

ن، وهلا ما يصلحها من غـري عاملكل مجعة كياسفإن كانت زوجة فلها من احلل
ذلك فال نطيل بذلك، وذلك مثل األواين والفرش وغريهن مما حيتاج إليه أهـل البيـت مـن 

قميـصان ومخـاران وإزاران وجلبـاب : مجيع ما البد منه، والكسوة لكل سنة سـبعة أثـواب
 .فهذه النفقة التامة

ه، وهي من درمهني والصبي إذا ولد فأرضعته أمه إذا كانت مطلقة فلها أجرة رضاع
إىل درمهني ونصف إىل ثالثة دراهم عىل فقري أو متوسط أو غني، وللفطيم ثلث النفقة حتى 

النفقـة حتـى يكـون أشبار فله نصف النفقة حتى يكون مخسة أشبار فله ثلث يكون أربعة
                                                

 .ورد يف املخطوط اجلواب فقط  )١(
 . ت الوزن عند أهل عامنوحدة من وحدا  )٢(
 .جالء وهو إدام األرز): أ(يف   )٣(
 . الزيت الذي يدهن به اجلسم والشعر:أي  )٤(
 .من وحدات الوزن عند أهل عامن  )٥(
 .ثلثا حتى يستقيم الكالم ويتفق مع ما يذكره أهل العلم يف ذلك: كذا يف األصل ولعلها  )٦(



١٠٤ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واهللا أعلم.  ثلثاها إىل البلوغ:وقيل. ستة أشبار فله ثالثة أرباعها حتى يبلغ
 

 .إزران ومخاران وقميصان وجلباب: النفقة التامة فلكل سنة سبعة أثواب
 . إزار:وقيل
 جلبابان وثالثة دراهم جلميع اخلرج يف كل شهر وسبعة أصواع ونـصف مـن :وقيل

 .الرب لكل شهر أيضا، فيكون لكل يوم ربع صاع أو مما يأكلون من الطعام
 ما قيل به يف الكفارات وال سيام مع نظر ويدخل االختالف يف األرز وما يشبهه عىل

 .واهللا أعلم. ّاملصالح، ومن التمر لكل يوم من عامن
  

امللحفة والدرع واإلزار والقميص واجللباب واخلامر ما هن، وما يسمني يف لغة أهل 
 . عرفناهن مثابا وعليك السالم؟زماننا

 
ــر: درع الرجــل ــد، ودرع امل ــسه مــن احلدي ــا يلب ــصها، وامللحفــة واللحــاف م أة قمي

 .تغطى به باللحاف: ما يلبس فوق الثياب من دثار الربد ويتغطى به، والتحف: بكرسهن
ملحفة يؤتزر هبا كامليزر بكرسمها، وقد عربوا به عن املئزر يف هذا املوضع، : واإلزار

لدشداشة، والقميص يف لغتكم هو الدشداشة الواسعة األردان يعرب هبا اآلن عنها أي عن ا
هو النصيف، وهو ما غطى الرأس، ويف لغتكم هو الدسامل أو الوقاية، : واخلامر بالكرس
 .Mo p q rL : ويدل عليه قوله
 :معنى احلديث ملا نزلتهو امللحفة التي فوق الثياب، ويدل عىل ذلك : واجللباب

                                                
 .ورد يف املخطوط اجلواب فقط  )١(
 ).٣١(اآلية : لنورا  )٢(



١٠٥   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

Mm n o p q r s t u v wL خرجت
 .ننساء األنصار متلفعات كأهنن الغربا

 .االلتحاف باللفاع وهو ملحفة أو الرداء أو ما تتلفع به املرأة: والتلفع
 . أنه القميص:أحدها: وذكر يف القاموس يف اجللباب أقوال

 . اخلامر:وثانيها
 . ثوب واسع دون امللحفة:وثالثها
 ما تغطي به ثياهبا من فوق كامللحفة وهو مراد الفقهاء يف هـذا املوضـع فـيام :ورابعها

 .واهللا أعلم. عنام
 

نفقة الصبية ثلث النفقة منذ تفطم إىل أربعة أشبار، ثم النصف إىل مخسة، ثـم الثلثـان 
 .واهللا أعلم.  الثلثان إىل البلوغ:وقيلإىل ستة ثم ثالثة أرباع النفقة إىل البلوغ، 

  
 ؟رير وحدهكم ثوبا يكون للغنية يف كل حول، وكم هلا من احلرير والغزل أم احل

 ؟وكم للفقرية يف كل سنة من الثياب يكون هلا الغزل فقط، أم الغزل واحلرير
 ارشح ؟وما هلن لشعورهن يف كل شهر أم يف كل أسبوع من الدهن، أهلن يشء معني

 .لنا مجيع ذلك وجزاك اهللا جزاء املحسنني
 

 . للمرأة ستة أثواب يف السنة:قيل

                                                
 ).٥٩(اآلية : األحزاب  )١(
 ) ٤١٠١ (»يدنني عليهن من جالبيبهن«: يف قوله: اللباس، باب:  يف كتابأبو داودأخرجه   )٢(
 .ورد يف املخطوط اجلواب فقط  )٣(



١٠٦ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . سبعة أثواب:وقيل
امنية سواء كانت غنيـة أو فقـرية وتعطـى مـن نـوع الثيـاب ممـا تلبـسه هـي أو  ث:وقيل

نساؤها وأتراهبا من غزل أو صوف أو كتان أو حرير أو من هذا وهذا عىل ما عرفـه مـن لـه 
ألبس مثلها من النساء يف ذلك املوضع، وهلا من احلل لكل مجعة كيـاس عـامن إال أن تكـون 

واهللا . لـة لـه فتـنقص، ويرجـع هبـا إىل العـدل يف كـل يشءوافرة الشعر فتحتاج ملزيـد أو قلي
 .أعلم

  
يف رجل عنده زوجة وليست حافظة ملاله ومرافقة حلاله، أجيوز له أن يقبض مجيع ماله 

، أم يعطيها غري مطبوخ عىل كل يوم، وما حـد نفقـة الغنيـة، ويعطيها عيشا مفروغا زاهبا
 .ِّرفني مجيع ذلك ع؟وما حد نفقة الفقرية يف كل يوم

 
له حفظ ماله عنها، فإن أعطاها طعاما زاهبا مطبوخا كام يأكل مثلها إىل أن تشبع منـه 

غري ذلك، إال أنه عليه هلا حطب لطبخه، وإن كانت ممـن خيـدم وتكتفي به فليس هلا عليه
 .وال ختدم هي بنفسها فعليه إحضار اخلادم هلا

ّيوم مـن متـر وربـع صـاع مـن احلـب ممـا يأكـل مثلهـا، ويف قول أهل عامن للمرأة كل  َ
 .واهللا أعلم. وللحالء من الدراهم قدر ما يراه العدول هلا يف حال فقرها أو غناها

  
يف النفقة املوجودة يف األثر للمرأة عـىل زوجهـا إذا مل تكفهـا لـألرز واحلـالء والبـزار 

كانـت ممـن ال يـصرب عـىل نـوع واحـد مـن والسمن، هل حيكم عليه هلا بام يكفيها لذلك إذا 

                                                
ًأي مطبوخا جاهزا  )١( ً. 
 ).هـ(سقطت من   )٢(



١٠٧   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

الطعام؛ ألن التمر ال يصرب عليه مـن مل يتعـوده يف الليـل والنهـار، وبيـسة واحـدة ال تكفـي 
حلالء وما حيتاج له من سمن وبزار، والنساء خمتلفـات مـنهن مـن قـد اعتـادت اخلـشونة يف 

 .رفقّ تفضل انظر لنا األ؟املطعم واللباس، ومنهن املرتفهات ومنهن الوسط
وكذلك إذا أسكنها يف بيت ضيق وحجر عليها اخلروج يـشق عليهـا، فهـل تـرى هلـا 

ّ تفــضل بــاجلواب ؟عــن البيــتاخلــروج قــدام بيتهــا أو مــع جرياهنــا يف وقــت هــو غائــب
 .الرصيح

وإذا كان حيكم عليه بام يكفيها من أرز وحالء وسمن وبزار فطلب أن يعطيها عيـشا 
 ؟اخليار هلا أم اخليار لهزاهبا، واختارت هي النفقة و

 
حيكم هلا بام يكفيها ملعاشها وكسوهتا ومسكنها برفق بال رضر، وأما اخلروج فليس هلا 

 .واهللا أعلم. إال بإذنه
  

يف املــرأة إذا مل ينــصفها زوجهــا فــيام جيــب هلــا عليــه مــن النفقــة والكــسوة، وتركــت 
ا منه مـن زيـادة ظلمـه عليهـا، وخرجـت عنـه خماصمته بالرشع تنزها منها عىل دينها وخوف

مالـه لتجعلـه يف راضيا أم غري راض، فهل جيوز هلا إن قدرت عىل أخـذ يشء مـن بيتـه أو
 ؟نفقتها أو كسوهتا بغري علمه ورضاه، أم ال جيوز هلا ذلك

 
 .إن بقيت معه فلها أن تأخذ من ماله إن قدرت بقدر نفقتها وكسوهتا باملعروف

إن أخرجها هو عن نفسه بغيا عليها، وأما إن خرجت هي عنه فال تأخذ من وكذلك 

                                                
 ).هـ(سقطت من   )١(
 .و): أ(يف   )٢(



١٠٨ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماله إال أن حتتج عليه أهنا غري ناشزة عنه وال ممتنعة مـن حقـه، وأهنـا مطيعـة لـه، فيـأبى هـو 
 .واهللا أعلم. ذلك، فيكون هذا من إخراجه هلا، وجيوز هلا فيه كام سبق

  
ا عىل زوجها عىل مـا يوجـد يف األثـر، وكانـت ما تقول يف نفقة الزوجة إذا فرضت هل

 ؟النفقة فيها فضل عنها فلمن تكون تلك الفضلة له أم هلا
أرأيت إذا مل جتزها تلك النفقة املفروضة هلا من األثر، أترجع عليه بزيـادة النفقـة هلـا 

 ؟وعليه هو ذلك أم ال
 

 .واهللا أعلم. د الكفايةإن فضلت فالفضلة للزوج، وإن مل تكف فعليه املزيد إىل ح
 

  
ّكسوة املرأة من عنـد زوجهـا هـي أمانـة عنـدها، أم تتـرصف فيهـا ويكـون ماهلـا لــام 

 ؟صارت يف يدها أم ال
 

إذا أعطاها إياها فهي ماهلا تترصف هبا إال أن يرشط عليهـا فيهـا شـيئا يثبـت وأن مـا 
 . أعلمواهللا. يلبسها إياها فليست بعطية

  
إذا كـسا الرجـل زوجتــه كـسوة جديـدة فطلقهــا الـزوج قبـل أن تلبــسها، ملـن تكــون 

 . علمني مما علمك اهللا؟الكسوة هلا أم للزوج
 

 .واهللا أعلم. إذا كساها إياها بحكم فعليها ردها له، وإن أعطاها إياها فال رد عليها



١٠٩   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
  

 ؟ه يف حال نشوزها، أعىل الزوج النفقة أم الما تقول يف رجل طلق زوجت
 

 .ال نفقة لناشز
  

إذا نشزت املرأة من بيت زوجها بال إساءة، أيسعها أن تلبس ثيابـه وتأكـل طعامـه أم 
 ؟تسلخ الثياب التي من عند الزوج وتلبس ثياهبا وتأكل طعامها حتى ترجع إىل طاعته

 
ا فهي عاصية لرهبا ظاملـة لنفـسها وال حيـل هلـا املقـام عـىل إذا نشزت املرأة عن زوجه

 .ذلك حتى تلبس من ثياهبا وتأكل من طعامها فضال عن طعام زوجها وثيابه
 وإذا لبست هذه املرأة ثياب زوجها يف حال خروجها من بيت زوجها ظلام، :قلت له

 ؟أيكون عليها الضامن أم ال
 

مـا يلزمهـا يف ذلـك مـع  فيه بضامن أو كراء فعليهـانعم إذا وقع منها فيهن ما حيكم
 .واهللا أعلم. عدم اإلباحة منه هلا وقلة التوسيع هلا يف ذلك

   
إذا أخذت املرأة من مـال زوجهـا يف حـال نـشوزها إذا أعاهنـا وليهـا عـىل أخـذ مـال 

 يقيم بام عليه برشع زوجها لنفقتها وكسوهتا، أيكون املعني ظاملا مثلها أم ال، والزوج إذا كان
 . عرفنا الصواب كفيت املهالك؟لزوجته فلم يكفه الويل، ماذا عىل الويل وما عىل الزوج

                                                
 .هفعلي) هـ(يف   )١(



١١٠ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
إذا كان الويل عاملا بنشوزها من زوجها املنصف هلا فمنعها منـه فهـو ظـامل مثلهـا آثـم 

 .واهللا أعلم. بفعله ذلك
  

 إىل بيت وليها، أجيوز هلا أن تأخذ من مال ما تقول يف املرأة إذا نشزت من بيت زوجها
زوجها لكسوهتا ونفقتها بال رىض زوجها وادعت أنه أمرها أن تأخذ من ماله مـاذا عليهـا، 

 ؟أيكون عليها يمني أم ال
 

 .واهللا أعلم. ال حيل هلا ذلك إال برىض الزوج
  

 عن رىض منها فبقيت ما ما تقول فيمن تزوج امرأة من عامن فخرج هبا إىل السواحل
شاء اهللا، ثم أرادت الرجوع إىل عامن فأبى ذلك الزوج وزعم أن ليس هلا اخلـروج إىل عـامن 
إال بإذن، وزعمت املرأة أن بلدها عامن وماهلا وأهلها بعامن والرجوع هلا جائز، كيف احلكم 

 ؟يف ذلك سيدي إن جاز هلا الرجوع فهل عليه هلا نفقة وكراء
 ذلك أن لو مثال طلقها بأرض السواحل اشرتطت عليه عند خروجهـا وهل عليه هلا
 ؟معه أو مل تشرتط
 

 .ليس هلا الرجوع عنه إال بإذنه
. فإن خرجت من غري رضاه فهي ناشزة، وال يشء هلا عليه من ذلك يف حكم الظاهر

 .واهللا أعلم

 



١١١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
  

 :قالت.  إذا أردت نفقة فاسكني يف بيتي:وقال هلايف رجل طلق زوجته طالق السنة، 
 ؟ما أقدر أن أسكن يف بيتك وأنا مطلقة أسكن يف بيتي، أيكون الزوج عليه النفقة أم ال

 
 .ليس هلا أن خترج من بيته يف الطالق الرجعي إال بإذنه

ن فإن خرجت بغري إذنه فال نفقة هلا عليه إال أن تكون حامال فلها النفقة ما مل خترج م
 .واهللا أعلم. قال بذلك الفقهاءهكذابلده، 

 
  

عليه نفقة وكسوة وطعام وإدام، أم يف رجل طلق زوجته وصح فيها محل، أجتب هلا
 ؟يلزمه بعض وينحط عنه بعض

أرأيت إذا خرجت من البلدة التي تزوجها منها أو من البلدة التي طلقها فيها، أتبطل 
 ؟نفقتها أم ال

 
 .واهللا أعلم.  هلا النفقة ما مل خترج من البلد:قيل

  
هل للزوجة من تركة زوجهـا نفقـة وكـسوة مادامـت يف عـدة الوفـاة، فـإذا وضـعت 

 ؟محلها، أجتب هلا نفقة أخرى لرضاعها
                                                

 ).هـ(سقطت من   )١(
 .فعليه) هـ(يف   )٢(



١١٢ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 .واهللا أعلم. ال نفقة هلا، وأما نفقة الرضاع فلها ذلك من مال الولد

  
أن احلامل املختلعة ليس هلا نفقة إذا خرجت من بلد زوجها، كيف ذلك وهي وجدنا 

 ؟ال حتل هلا مساكنته
وكيف يف هذه املسألة إذا كانت املطلقة بائنة منه وهي حامل أو غري حامل عـىل قـول 

 ؟من يقول هلا النفقة، أتكون باملساكنة ودوهنا أم ال
 

ه فال مانع من ذلك، فاخلروج منها خروج ليس عليها مساكنته، ولكن تسكن يف بلد
 .واهللا أعلم. ال موجب له، وبه تبطل نفقتها تشبيها بالرجعية إذا خرجت من بيته

  
 .ِّ بني لنا ما يعجبك يف ذلك؟هل حيكم للمرأة احلامل املستفدية بنفقة عىل مطلقها

 
اعـد الفقـه أكثرهـا ال خيتلف يف ذلك واألخـذ بظـاهر اآليـة يوجـب هلـا النفقـة، وقو

 .واهللا أعلم. توجب النفقة يف مثل هذه الصورة
 

  
، أهلـا إدام أم ال، إذا كتب الرجل نفقة وكسوة لزوجته مادامت يف عدة الوفـاة منـه

 ؟وإذا ماتت وهي يف العدة أترجع النفقة للورثة أم ال
تها وكسوهتا الـويص والعـدول بـدراهم ودفعوهـا إىل متـام أرأيت سيدي إذا قوم نفق

                                                
 ).هـ(سقطت من   )١(
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العدة، وقرصوا عنها بقدر رجوعها إليهم من بعد العدة، وماتت هذه الزوجة يف العدة، أهلا 
 ؟بحساب ما مىض من األشهر ويرجع للورثة الباقي أم ال

 
واهللا . ارثال جتوز كتابة النفقة للزوجة من بعـد املـوت؛ ألهنـا وارثـة وال وصـية لـو

 .أعلم
  

هلا ما تقول يف الرجل إذا كتب لزوجته نفقة وكسوة ومل يكتب هلا غري ذلك، أجيب
 ؟كوش وحل وصبغ نيل، أم ال هلا إال ما كتب هلا

 
ال وصـية «: هلـا بنفقـة وال كـسوة وال يشء هلـا لقـول النبـي ]وصـيته[ال تثبت 

. »لوارث 

 

 
  

فيمن يف بيته عول والدين وأوالد صبيانا كانوا أو بالغني، أجيـوز لـه أن خيـص نفـسه 
بيشء من الطعام مثل السمن واحللوى وغري ذلك من املأكوالت إن كان خيـاف عـىل نفـسه 

 ؟الرضر، أم ليس له ذلك إال بعد وقوع املرضة والتداوي بذلك

                                                
 أحيسب) هـ(يف   )١(
 . وصيتها: يف املخطوطات  )٢(
 .سبق خترجيه  )٣(



١١٤ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــذلك إن شــاء اهللا إذا ــه ب ــأس علي ــؤنتهم ال ب ــتهم وم ــب نفق ــو يف واج ــرص ه مل يق

 .واهللا أعلم. وحاجتهم باملعروف
  

إذا حدث عىل رجل فاكهة أو حلم أو حلوى، أجيوز له أن يأكل هو وعياله ومل يطعـم 
 ؟عبيده

ا ونزل نفسه  لعياله ومل يطعم منه هذا الرجل شيئ-الفاكهة أو اللحم- وإذا جعلها
 ؟منزلة من ال يأكل منه هذا، أيكفيه ذلك أم ال

 
واهللا . عليه يف احلكم غري ذلكال يضيق عليه ذلك إذا أشبعهم وكساهم فليس هلم

 .أعلم
 

 
شا مطبوخـا وهـو يف األوالد املحكوم هبم عند أمهم إذا أراد والدهم أن يعطـيهم عيـ

قريب من بيت أمهم، وال عـىل األوالد رضر يف خـروجهم إىل بيـت والـدهم، ووالـدهتم مل 
ترض إال بالنفقة املوجبة عليه رشعا، وهذا ربام أرفق لوالد األوالد لفقره، واألم متنعهم عن 
 أبيهم، هل يسعنا أن نحكم عىل األم أن ترتك أوالدها يأكلون من بيت أبيهم، وذلـك أرفـق

 ؟لألب، وربام أصلح لألوالد، والبيوت متقاربة
                                                

 .إن): هـ(يف   )١(
 .زيادة أو) هـ(يف   )٢(
 ).هـ(سقطت من   )٣(
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 .نعم، وانظروا الصالح يف ذلك

 
 

 ؟يف الولد البالغ، هل يلزم الوالد طعامه وكسوته أم ال
فإن كان ال يلزمه أيكون ضامنا ملا أطعمه وكساه لبقية إخوته إن كـانوا مجيعـا يف بيتـه 

 ؟ صبي والبعض نساء مل يتزوجنيعوهلم إال أن بعضهم
 

 .واهللا أعلم. ال ضامن عليه يف مثل هذا
  

يف ولد حر بالغ ذهب برصه وعجز عن االحتيال أو بعـضه، ومل يكـن معـه يشء مـن 
 أفتني ؟املال، هل جتب عىل والده نفقته ونفقة عياله إذا كان الوالد معه مال أو احتيال أم ال

م الوالد للولد من حب ومتر وإدام وكـسوة ودثـار بـام يمتنـع بـه عـن بجواب مفصل بام يلز
 .الرضورة من احلر والقر وأنت املأجور

 
اهللا أعلم، وأنا ال أدري أن يلزم الوالد نفقة عياله من زوجة أو خـادم أو غريمهـا وال 

 عــىل ًنفقــة للولــد الــذكر البــالغ ممــا تلزمــه ولــو كــان أعمــى إذا كــان صــحيح اجلــسم قــادرا
 .االكتساب ال يمنعه عن التكسب مرض وال زمانة

فإن عجز عن الكسب بوجه يصح له العجز فيه لغري عذر املرض أو الزمانـة، ولكـن 
من غري تقصري منه يف سعي وال تواهن يف احتيال وال اتكال عىل مال األب ولكن انـسدت 

ب الرزق فإن أدى ذلك عنه طرق الكسب، وانعجمت عليه أقفال التحيل، ومل تفتتح له أبوا
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إىل رضورة تعلم به، فيجوز أن خيتلف يف وجوب ما يدفع به الرضر عنه مـن مـال أبيـه عـىل 
ًقولني، ولو كان بصريا وهو صحيح اجلـسم واحلالـة هـذه، فـال ينفـك عـن جـواز وجـوب 
االختالف عليه يف رأي، وإن قل وجوده وكان القول بغريه أكثر، فإنه غري خارج من دائرة 

ًتالف بالرأي أصال، وما لذلك حد يعرف يف مقدار ذلك بكثرة وال بقلة إال مـا يـدفع االخ
 .واهللا أعلم. فهذا ما عندي يف ذلكعنه الرضر احلارض، فينبغي أن ينظر العدول فيه، 

 
  

 فـإذا أكـل الـصبي  هلا،يف الصبي إذا كان يرضع فلوالدته يف كل شهر درمهان رباته
الطعام فرض له ثلث النفقة حتى يكون مخسة أشبار ثم يعطى نصف النفقة حتى يبلغ سـتة 

 .أشبار ثم يعطى ثلثي النفقة حتى يبلغ احللم
 

 
ترضعه درمهان يف كل شهر إذا كان فقـريا  يفرض للمرأة عىل مطلقها لولدها التي

 .راهم إذا كان معتدل احلالإىل درمهني ونصف، ويفرض هلا ثالثة د
 . إذا كان فقريا معدما فرض عليه درهم ونصف: وقيل:قال

 . يفرض عليه درهم:وقيل
واهللا .  يكون عىل الغني ثالثة دراهم، وال يكـون عليـه أكثـر مـن ذلـك:وقال من قال

                                                
 .ورد يف املخطوط اجلواب فقط  )١(
 .ربابه): هـ(يف   )٢(
 . ط اجلواب فقطورد يف املخطو  )٣(
 .حتى): هـ(يف   )٤(
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 .أعلم
 

  
 أفتنا يف ؟ّد موت أبيه لزوما أم تفضالما قولك يف نفقة ولد الولد عىل جده أيب أبيه بع

 .ذلك
 

واهللا . إن مل يكن للولد مال ينفق عليه منه وهو صبي فنفقته عىل وارثه من جده وغريه
 .أعلم

 
  

يف رجل حبس وله زوجة وأوالد فقراء كانوا أو أغنياء، ما القول يف نفقتهم إذا كـان 
 ؟ بيت املال أم الالرجل فقريا، أعىل

 
نفقتهم عليه ال عىل بيت املال، فإن صح الرضر عليهم رخص يف النهار خيدم عليهم؛ 

 .واهللا أعلم. فإذا فرغ يف هنار أو ليل حبس إال أن يرى اإلمام أن ينفق عليهم فله ذلك
 

  
 وولدها غني، أيلزمه عوهلا يف رجل له والدة وهي صحيحة اجلسم وهي معتزلة عنه

 ؟أم ال
 ؟أرأيت إذا كان ال يلزمه عوهلا، أجيوز له أن يعطيها من الزكاة



١١٨ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ال يلزمــه عوهلــا إذا كانــت صــحيحة اجلــسم والزكــاة جــائزة هلــا، وإذا ضــعفت عــن 

 .واهللا أعلم. الكسب يلزمه عوهلا يف احلكم
  

 ؟يف رجل عنده والدة، أيلزمه عوهلا أم ال
 

 .واهللا أعلم. إذا كانت عاجزة عن كسبها وهو غني يلزمه عوهلا
  

فيمن عنده والدة عمياء قارصة فقرية وقد كفلها ما حتتاجه هلا، وكانـت غـري عـاجزة 
عن املكسبة بالكلية بل تقدر عىل مثل غزل القطن وبيع ما يتيرس من بعض بيوعات النسوان 

ليم بعض الصبيان للصالة، ولكن يف الغالب معـه ال يكفيهـا اخلفيفة واستئجار عىل مثل تع
ما تكسبه هلا إال لقدر نصف معاشـها وتبقـى يف رضر مـن عـدم البـاقي أن لـو خـىل سـبيلها 
ًولدها عىل حيلتها يف ترصفها، فعىل هذا مـن موضـعها يكـون عليـه وجوبـا قيامهـا بجميـع 

 ؟ًعوهلا تكليفا رشعيا أم ال
 

ما تندفع به الرضورة عنها مما تعجز عن حتـصيله مـن فعليه هلا قدرأما يف الواجب 
نفقتها وكسوهتا، فإن قدرت عىل الكسب مثال لنصف معاشها ال غري فـالزم عليـه كـسوهتا 

 . ونصف معاشها وما حتتاج إليه من غري ذلك من الواجبات ونحوها
ه مـن مقـدار كـسبها فإن امتنعت عن الكسب وهي قادرة عليه مل يلزم ابنهـا مـا تركتـ

ويلزمه ما وراء ذلك مما هي ال تقدر عليه هكذا يف احلكم بينها وبينـه، وأمـا يف غـري احلكـم 

                                                
 ).ب(سقطت من   )١(
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فينبغي له أن يتكلف هو املشاق دوهنا فيقوم بجميع ما حتتاج إليه عىل قدر جهده وطاقته بال 
 .تكليف ملا ليس يف وسعه

قع بيديه، أو مما عليه بعض املال هو وهي كام رصحناه من حاهلام إن و وإن:قلت له
للفقراء كزكاة وكفارة صيام أو صالة أو أيامن ويريد إخراجه، جيوز له أن يعطيها من ذلـك 

 ؟حال قيامه هلا بجوائزها أم ال
إذا كان من زكاة ماله هو فليس له أن يعطيها ملا يلزمه من واجب قيامها، وله أن : قال

 .ها باملعروفيعطيها ملا سوى ذلك إن احتاجت إلي
وأما إن كانت من زكاة مال غريه فجائز له أن يعطيها منها فيكون ذلك بمنزلة كسبها 
وماهلا، فإن اندفعت رضورهتا وحاجتها مل جيب عليه هو قيامها إال ما تـربع بـه مـن فـضله، 
وأرجو أن بعض املسلمني أجـاز لـه أن يعطيهـا زكـاة مالـه يف الوجـه األول مـا مل حيكـم هلـا 

قة عليه حاكم جيب اتباع حكمه عليه، وعسى أن مثل هـذا القـول قـد حيـسن أيـضا يف بالنف
 .الوجه الثاين إن صح ما أراه من النظر فيه

وإن ضاق عليه املسلك بعامن إال بالتعب الكثري، وتيرس له السفر إىل غريها : قلت له
عبادتـه بـذلك فـوق لرجاء السعة يف الرزق باملقام لسعي عليه غري عرس بل أفرغ لـه يف أمـر 

لنـا األوىل باألفـصل  تفضل رصح؟إفادته بزيادته، أجيوز له سفره عنها بغري رضاها أم ال
 .واجلائز والالزم من هذه املعاين، وارشحها ما أمكنك فإهنا داعية ألهنا عانية

إذا ترك هلا ما جيب عليه من حقها فأرجو أن ال يمنع يف احلكم مـن اخلـروج إىل : قال
باستمساك أمرها وترك هجرها اه له أصلح يف دينه ودنياه، وأما يف األفضل فهو لرهباما ير

                                                
 .فإن): ب(يف   )١(
 ).ب(سقطت من   )٢(
 .»لزومها«: كذا يف املخطوطات ولعل الصواب  )٣(
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 .ما استطاع
 وإن سافر عنها مثال عىل املعنى اجلـائز ورضـاها عليـه، وطالـت بـه املـدة يف :قلت له

غيبته عنها إىل أي وقت مـن األعـوام أو األدهـر يلزمـه صـلتها كـان ممـا يعوقـه أو ال يعوقـه 
 . تفضل عرفني ذلك مرصحا؟إليهاالوصول 

 
 .يف العمر مرة إن صلة الرحم جيب

 . ال حتديد لذلك:وقيل
 . إنه يعرف بالعادة بني الناس فيام يتواصلون فيه من فرح أو حزن شامل:وقيل
 إنه خيتلف باختالف أحـوال النـاس وأغراضـهم لبعـد املـسافة وقرهبـا ونحـو :وقيل

 .ذلك
 . بالقلب كافية إن املواصلة:وقيل
 . باملال:وقيل
 . باملكاتبة ونحوها:وقيل
 . الوصول بالقدم:وقيل

 هذا كلـه كـالم جممـل حيتـاج إىل رشح فارشحـه عـىل اخلـصوص والعمـوم والنـدب 
 .واللزوم خيرج مستقيام بديع املعنى، والسالم

 
  

صارت عادة أهل البلد أن ما تقول شيخنا يف متلك هؤالء العبيد الذين هم بزنجبار و
يعطوهم من األيام السبعة يومني لكسوهتم وعيشهم، واملوايل ال عليهم هلم بعد ذلـك يشء 

                                                
 .و) ب(و ) أ(كذا يف   )١(



١٢١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 .من كسوة وغريها وعىل هذا جرت العادة
فعىل هذا هل يربأ سيدهم من مؤنتهم وكسوهتم ولو نظرهم عراة، أم ال جيـوز لـه إال 

 ؟لوجه يف ذلككسوهتم إذا عروا وطعامهم إذا جاعوا أم كيف ا
وكذلك غالب أحواهلم ال يصلون فإن تركت هلم من يعلمهم الصالة فـإن مل يـصلوا 

نـصيل، أيلزمنـي أن أتـرك هلـم : وال انقادوا لألمر وقالوا يل حني سألتهم عن صالهتم قـالوا
 . عرفنا الوجه يف ذلك؟نصيل: عينا ختتربهم أم يكفي كالمهم

أكلوا التنباك وهناهم سيدهم وزجرهم عن وكذلك أيضا إذا رسقوا ورشبوا اخلمر و
هـذه البلـدة مجيع ذلك ومل ينتهوا عام هم فيه من البغي، أعليه بيعهم إذا مل تستقم شوانب

ّ تفضل أفتنا فيام سألناك مأجورا إن شاء ؟ هل يف متلكهم رخصة عىل هذه الصفة؟إال بالعبيد
 .اهللا

 
ا جرت العادة هلم به يف زنجبار من إعطائهم من قبل العبيد وما ذكرته من أمرهم وم

يومني من السبعة األيام ملـأكلتهم وكـسوهتم ومـا يلـزم هلـم مـن ذلـك، فـإذا تراضـوا ذلـك 
وطابت به نفس العبيد ومل يعلم السيد كون رضر عليهم من قصور نفقة أو كسوة فواسع له 

 كـون الـرضر ذلك، وليس عليه السؤال عن حـاهلم بعـد الـرتايض بـذلك حتـى يـصح معـه
 .عليهم وعدم الرىض منهم

وكذلك فيمن علم أن مكسبته يف اليومني تكفيه للواجب له من نفقة وكسوة فيجوز 
ذلك يف حقه ولو مل يرض به، فليس هو بأشد من احلكم عليه بيشء معني للسيد من مكسبته 

 .كام فعل عمر يف أيب لؤلؤة قاتله، بل ما هو إال رضب من هذا احلكم بعينه
ما من مل يعرف الرىض أو ال يقدر عىل الكسب فالبد من القيام بام جيـب لـه وبـأي وأ

                                                
 .أراض زراعية  )١(



١٢٢ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وجه أوصل له نفقته وكسوته فقد برىء مما عليه له
وأما إن نظرهم عراة فإن كان حمتمال ألن يكون ذلك عادة هلم أو لقلة املباالة بالسرت 

ا مـا مل يـصح معـه أن لـيس ال يلزمه أكثر من أمرهم باللباس الساتر للعورة الواجب سـرته
معهم ما يسترتون به فحينئذ جيب عليه أن يكسوهم بام يسرت السوءة ويكفي للصالة يف حال 

 .وجوهبا
وإذا صح أهنم جياع وما عندهم من الطعـام مـا يتقوتـون بـه يف احلـال فالبـد لـه مـن 

ملـسؤول عـنهم، إجراء النفقة عليهم بام يدفع املرضة عنهم فإهنم من مجلة عياله ومن رعيته ا
 .وما مل يصح معه يشء من ذلك فهو يف حال السالمة عىل الرشط السابق كام قدرناه

 إن عليه أن يأمرهم بالصالة، وبام جيب عليهم من الفـروض :قد قيلوأما الصالة ف
 .يف احلني من الدين

 فعليه أن يأمرهم بذلك وعليهم هم أن يلتمسوا أمـر ديـنهم فيتعلمـوا :ويف قول آخر
حيث شاءوا وليس عليه تعليمهم إال إذا سألوه، فيجب عليه أن يعلمهم بام جيب عليهم من 

من ذلك كام جيب عىل غريه من املسؤولني فمن كتم علام عنده يف وقت احلاجة إليه أجلمه اهللا 
 .بلجام من نار

وإذا خرج هذا القول هبذا املعنى فال يبعد أن يكون ليس عليه يف اللـزوم أن يـأمرهم 
ك بل هم كغريهم من األحرار إال أن يعلم تركهم للواجب مـن الفـروض فيخـرج فيـه بذل

الواجب عىل معنى األمر باملعروف والنهي عن املنكـر، وهـو فريـضة عـىل مـن قـدره، فـإن 
 . عوراهتم وال يتجسس عنهم نصيل فليس عليه أن يتتبع:وإن قالواصلوا فألنفسهم 

ىف الغي وهو يعلم بـذلك فعليـه أن يزجـرهم مـا مل وإن تركوا الصالة هتاونا واهنامكا 
 .يتق منهم تقية عىل نفسه أو دينه أو ماله

                                                
 .يتبع): أ(يف   )١(



١٢٣   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

فإن نزل بمنزلة التقية ولو بخوف الضياع عىل ماله وسعه السكوت عنهم عام خيـاف 
منهم تولد الرضر عليه يف ماله ومل يكن عليه يف األمر باملعروف أكثر مما ال خياف املرضة من 

باللسان أو إنكار بالقلب، والقول يف سائر املناكر من رشب اخلمر وغريه عىل قبله من قول 
 .هذا؛ ألنه يف باب إنكار املنكر سواء

وملك العبيد جائز يف األصل وليس ختلقهم بالفساد وال عملهم بالباطـل يمنـع مـن 
 .نهمتلكهم وال يوجب بيعهم وال حتريرهم، وهذا ما ال نعلم فيه اختالفا فال تك يف شك م

وإنام جيب إنكار املنكر مع القدرة وارتفاع التقية منه عىل العبد والزوجة والولد واحلر 
وغريهم سواء سواء يف خصوص ذلك وعمومه عىل من بيل بالقدرة فيـه أو عـذر بوجـدان 
التقية منه عن الفعـل باألبـدان فنـزل إىل رتبـة اإلنكـار قـوال باللـسان ومل يقـدر عـىل املقـال 

باجلنان، والبد من ذلك عىل كل أهل اإليامن فاعرف ذلـك واحلمـد هللا حـق فوجب إنكاره 
 .محده

 وإذا رضوا عن سيدهم باليومني وهم بحال من يثبت عنه رضـاه يف ذلـك، :قلت له
ال خيدمون وجاءوا إىل سيدهم عراة أو كان يف النظر أهنم يكتفون بذلك غري أهنم براذيل

فهل يلزمه أن يعطيهم مـا يقتاتونـه ويـسترتون بـه، وهـل وادعوا أهنم جياع لقلة ما عندهم 
 ؟قوهلم حجة عليه يف هذا أم ال

 ليس للعبيد يف هذا رضا فيام يظهر يل؛ ألهنم ال ممن يملك أمره فرضاهم كعدمه :قال
 .يف حكم الظاهر يف معنى األحكام

هنام يكفيان وأما يف معنى الواسع واالطمئنانة إذا تراضوا باليومني وكان يف االعتبار أ
 .لقوهتم وكسوهتم فال يضيق ذلك عىل السيد

وإذا ثبت أن العبد يفرض عليه لسيده مقدار ما يزيد عن نفقته فـيحكم عليـه بـذلك 

                                                
 .أي كساىل ال يعملون  )١(



١٢٤ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كفعل عمر فيه يستدل عىل أنه إذا مل يعمل لنفسه ونفقته وهو قادر عىل ذلك مـن غـري عـذر 
ه إال حقه وقد أبقى له من مكسبته وال رضر أنه ال يشء عىل سيده له؛ ألن السيد مل يأخذ من

قدر الواجب عليه فال يزاد عىل واجبـه لرتكـه إيـاه يف موضـع مـا يرجـع إليـه نفعـه؛ ألنـه يف 
األصل حمكوم به عليه وليس عىل سـيده لـه أكثـر منـه إال أن يكـون اليومـان يف االعتبـار ال 

قصان النفقة، وال حيمل يكفيان العبد لقوته وكسوته فالسيد يلزمه له قدر ما جيب عليه من ن
عىل العبد الرضر مع وجوده لسوء اختياره لذلك، ومثل هـذا ينبغـي أن يراعـى بـه أحـوال 
العبيد وقوهتم عىل الكسب وضعفهم عنه فيوضـع كـل يشء منـه يف حملـه، ومـن قـرص عـن 
الواجب له أو عليه باختياره يف غري حمل العذر من السيد أو العبد فكل مؤاخذ بام يلزمه بـه 

 .واهللا أعلم، فلينظر فيه. فيام تعبده اهللا

 

 
  

يف رجل زنا بأخت امرأته، وأقر عند غري زوجته أو مل يقر، وأراد اخلالص، هال حترم 
 ؟عليه زوجته عىل الوجهني فيام بينه وبني اهللا

 
 .ه عىل أصح ما خيرج يف ذلكعندي أهنا حترم علي

  
 :سؤال من عمري بن حممد البطايش
ـــــة ـــــني بره ـــــني أخت ـــــا ب   ويف جـــــامع م

 
  فهــــــذا هلــــــا زوج وهــــــذا هلــــــا خــــــل

  فهــــل تــــر بعــــد اجلمــــع زوجتــــه لــــه 
 

ــــدل ــــة الع   تكــــون حــــالال شــــيخنا الثق
  



١٢٥   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
ـــــا ـــــة بالزن ـــــت الغوي ـــــىء األخ   إذا وط

 
ـــــام أختهـــــا يومـــــا حتـــــل وال حتلـــــو    ّف

ـــــــذا ال حيـــــــرم زوجـــــــه  ـــــــض هب   وبع
 

  عليـــه وقـــول احلجـــر عنـــدي هـــو القـــول
ـــــــــه    وألزمـــــــــه كـــــــــل املتـــــــــاب لرب

 
  لقلــــــب منيــــــب مقلــــــة منــــــه تنهــــــل

   
إذا زنا الرجل بأخت زوجته أو بأخيها، أحترم عليه زوجتـه أم ال، وكـذلك بأبيهـا أو 

 ؟أمها
 

 يعتزل زوجته حتـى :قد قيلفبأختها إن زنا بأبيها أو أمها حرمت عليه أبدا، وإن زنا 
 إهنا حترم عليه : قيلتنقيض عدة التي زنا هبا، لئال جيتمع ماؤه يف أختني وال حترم عليه، ولعله

 .واهللا أعلم. من غري حفظ جيد مني يف احلال
 

  
 يغتسل، أو أنه غسل فرجـه ما تقول فيمن زنا بامرأة أو رجل وجامع زوجته قبل أن
 ؟وموضع النجاسة ومل يغسل بقية جسمه، أحترم عليه زوجته أم ال

 
 .واهللا أعلم. ذلك مكروه، وال حترم عليه زوجته بذلك

 
  

م عليه أمها أم فيمن نظر فرج ابنته أو ملسه لشهوة أو لغري شهوة غري أنه يغسلها، أحتر
 ؟ال



١٢٦ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
أما إذا نظره أو مسه من باطن الفرج من موضع اجلامع حرمت عليه أمها، وخيتلف يف 
ظاهره عىل أقوال ذكرنا طرفا منها يف مسألة حممد بن عيل الواصلة مع مسائلكم هذه، وكفى 

 .واهللا أعلم. عن اإلعادة
  

وحدث يف نفسه شـهوة لغـريه، وحدثتـه يف رجل نظر إىل فرج ابنته الصغرية متعمدا 
النفس إن كربت وتزوجت هذه االبنة ليعجب زوجها فرجها، أحتـرم عليـه أمهـا إذا كانـت 

 . أفتنا يف ذلك مأجورا؟زوجة أم ال
 

 :أما حتريم أمها بالنظر متعمدا إىل نفس الفرج فقد قيل فيه باختالف
 . إهنا حترم عليه:فقيل 

 .ال إذا كان النظر لشهوة ال حترم عليه إ:وقيل
 الحترم عليه عـىل حـال ولـو كـان النظـر لـشهوة إال أن األول هـو األكثـر مـن :وقيل
إذا كانت البنت صبية، وأما ما حدثته نفسه من أنه ليعجب ذلك زوجها فهذا قوهلم، هذا

 فإنه ، وهو بمنزلة من نظره متعمدا لغري شهوة]فيام عندي[ليس بمنزلة من ينظره لشهوة 
 .هكذا يف نظري وقيايس فلينظر فيه. نظر يف أمر سيكون

 
   

يف رجل عنده امرأة تزوجها بتزويج صحيح جديد، فمكثـت عنـده مـا شـاء اهللا مـن 
                                                

 ).هـ(سقطت من   )١(
 .)هـ(سقطت من   )٢(
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السنني، ويف ذات يوم من األيام جرى بيـنهام كـالم عـىل سـبيل احلكايـات حتـى إن الكـالم 
 قد زنيت يف صغري، وقد تبت من ذلك واحلمد هللا الذي قد هداين، :قالتإىل أن أفىض هبا 

أترى هذا الكالم حيرمها عليه، أم تبقى حالال له، صدقها الـزوج أو كـذهبا، أو بيـنهام فـرق 
 ؟كانت هي صبية يف حال ما فعلت ذلك أو بالغا

 
زنـا منهـا يف حـال بلوغهـا  هي مدعية ملا يدخل عليها احلرمـة إذا أقـرت معـه بال:قيل

 .فليس عليه تصديقها، ويسعه تكذيبها والتمسك هبا، وال نعلم يف هذا الفصل اختالفا
فتحرم عليه، ويبطـل بـه صـداقها وإنام يكون له أن يصدقها يف هذا الفصل إن شاء

عنه ما مل تكذب نفسها يف ذلك فيختلف يف رجوعها هل هو نافع هلا إن متسك الزوج عليها 
 . أن هلا الرجوع، وعليه أن يقبل قوهلا فيهأكثر القولاإلقرار، وب

وأما إن كانت أقرت عنده بالزنا يف حال صباها فليس ذلك بيشء؛ ألهنا غري مؤاخذة 
 .واهللا أعلم. به يف األحكام فال حترم به عليه عىل حال

  
 بك وقد تركـت  إين قد زنيت قبل أن أتزوج:وقال ما تقول يف رجل أقر عند زوجته 

 ؟هذا الفعل، هل حترم عليه زوجته عىل هذا اإلقرار منه أم ال
 
 . إهنا حترم عليه، وحيرم عليها بذلك:قد قيل
 . إن رجع يف قوله فأكذب نفسه نفعه الرجوع فلم حترم عليه، وال حيرم عليها:وقيل
رمـت عليـه  ينفعه إن أكذب نفسه قبل أن جيامعها، فـإن جامعهـا قبـل ذلـك ح:وقيل

 .أبدا
                                                

 .شاءه): هـ(يف   )١(
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 . ال حترم عليه إذا رجع ولو بعد مجاعها:وقيل
 .واهللا أعلم. فال تقبل دعواه يف ذلك هو مدع ملا يبطل حق الزوجية عنه:وقيل

  
زوجته بالزنا ومل يكذب نفسه، ومل تفهم هي قوله لتكذبه بجهالـة يف رجل أقر عند

 ؟ أحترم زوجته أم الأو بعلم منها، ومكث يطؤها عىل ذلك زمانا
 

عليه بذلك وإن أكذب نفسه بعد مجاعها فمختلف يف قبول ذلك خمتلف يف حتريمها
 .منه أيضا

وإذا وقع األمر عىل اجلهالة منهام فتوسعوا بالرخصة عىل قـول مـن ال يـرى حتريمهـا 
 .واهللا أعلم. عليه، فعسى أن ال يضيق عليهام ذلك

 
  

فيمن أقر بالزنا عند آخر، وأراد منه يف تزويج امرأة فسعى له وهو ناس إلقراره عنده 
 وهل عليه أن يعينه ؟عليها عقدة النكاح]املقر[بالزنا، فام الذي عليه بعد ذكره ما مل يعقد 

 ؟بعد ذكره وال عليه يشء أم ال
 

ي يف ذلك إال أن يكذب نفسه، وإال فقد يدخله االختالف يف جواز ال ينبغي له السع
                                                

 ).هـ(سقطت من   )١(
 ).هـ(سقطت من   )٢(
 .حتريم): هـ(يف   )٣(
 ).هــ(سقطت من   )٤(
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 .ذلك له
 

 
  

 مـن جـاء :فقـال ال حييون إذا ماتوا، فنهته عن ذلك :يقولعن امرأة سمعت زوجها 
 ؟ب ويرجع، هل حترم عليه وجامعها بعد هذا الكالم قبل أن يتو؟من هناك

وهل لكالمه هذا احتامل إذا كانت تظنه غري معتقد أنـه ال حيـاة بعـد يـوم القيامـة يف 
 أفتنـا بـه مـأجورا؛ فإهنـا عانيـة، ؟اآلخرة، بل تظنه هذيانا، وربام ال يعرف معنى ما يلفظ بـه
 ؟واملرأة مل تزل تلج علينا يف السؤال، ما يعجبك يف هذا

 
 القول منه عـىل سـبيل إنكـار البعـث فهـو مـرشك، وإذا جامعهـا يف تلـك إن كان هذا

 .احلالة فسدت عليه أبدا، ولكن ال حيكم عليه بالظن
وحمتمل أن يكون مراده أهنم ال حييون يف هذه الدنيا مرة ثانية فهو صـحيح، والقـول 

زم بحثه أيضا، يف ذلك قوله ومع االحتامل ال حيكم عليه بالرشك ما كان له عنه خمرج، وال يل
 .وال جيوز احلكم عليه بالظن

 إن اهللا ال حيييهم غدا وال يبعثهم يوم القيامة أو :يقولوعىل هذا فال تفسد عليه حتى 
 .نحو هذا من القول

سفاهة ظاهرة ال حيكم هبا عىل رشكه، ومن الصحيح » ما جاء أحد من هناك« :وقوله
ن شاهدها يسأله هذا إنام رد عنها كـال وال لو صلحت نيته أن القيامة ما قامت فيأيت أحد مم

 :قال أبو الطيبوجد ميت رجع من موته فيخرب بام وقع عليه منه كام 
ــــــاع صــــــفاته ــــــرف بالطب ــــــاملوت تع   ف

 
  مل تلــــــــق خلقــــــــا ذاق موتــــــــا آيبــــــــا
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وما مل يرصح بام يوجب الرشك عليه بال إشكال فهو عىل حاله األول، وزوجته ال حترم عليه 
 .علمواهللا أ. بذلك

 
  

 ؟أجيوز كي الزوجني لبعضهام بعض أم فيه كراهية من جهة الزوجية
 

 .واهللا أعلم.  أحدمها اآلخرال بأس عليهام من جهة الزوجية إذا كوى
 

إذا وسم الرجل زوجته أو أمر عليها بالوسم من علة أو غري علة، أيلحقها طـالق أم 
 ؟ال يقع به طالق
 

 .أما زوجته فال تتطلق
 

 
وز من الكالم، هل يقع يف الزوجني إذا لعن أحدمها صاحبه أو قذفه بالزنا أو بام ال جي

 ؟بينهام طالق أم ال
 ؟وهل عىل من سمعهام أن يستتيبهام، أم ال يلزمه ذلك

 
أما باللعن فال وأما بالرمي بالزنا فـإن هـي رمتـه هـو بالزنـا مل حتـرم عليـه، وال حيـرم 

 .عليها، وال لعان بينهام
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. املذكور يف سـورة النـوروإن هو رماها به فليالعنها مع احلاكم، وخترج عنه باللعان 
 .واهللا أعلم

 

 
  

هل جيوز المرأة مؤمنة سؤال زوجها الطالق غرية عليه من بقيـة نـسائه، ال لتقـصري 
 وال كراهية جلامعه إياها، أم ال حيل هلا ويكون ذلك منهـا معـصية تلزمهـا واجب عليه هلا
  .تفضل عرف صغريك ذلك ؟التوبة منها

 
ً سؤال الطالق لزوجها إذا كان منصفا هلا حرام عليها وهو معصية منها فعليهـا :قيل

أيام امرأة سألت زوجهـا طالقـا يف غـري مـا «: منه التوبة، ويؤيده ما روي عن رسول اهللا 
 .»بأس فحرام عليها رائحة اجلنة

مل متنعه واجبا ومل تظهر له جفاء، وإنام سألته  إذا مل تظلمه حقا و:وخيرج فيها قول آخر
: ذلك خمافة أن تقع يف إثم بسببه فال جناح عليها يف ذلك، وهذا أصح ملا ثبت عن ابن عباس

 يا رسول اهللا صىل اهللا عليـك وسـلم، ثابـت مـا أعتـب عليـه :قالتأن امرأة ثابت بن قيس 
اقبل احلديقة وطلقها «: لثابتال فق.  خلق وال دين ولكن أكره الكفر يف اإلسالم]يف[

                                                
 .هلا عليه) ب(يف   )١(
الطالق واللعان، :  يف كتابالرتمذي، و)٢٢٢٦(يف اخللع : الطالق، باب:  يف كتابأبو داودأخرجه   )٢(

كراهية اخللع للمرأة : الطالق، باب:  يف كتابجهابن ما، و)١١٩١(ما جاء يف املختلعات : باب
 .من طريق ثوبان) ٢٠٥٥(

 .سقطت من النسخ املخطوطة ووردت يف نص احلديث  )٣(
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 .، وهذا أصح، فلو كان هذا غري جائز ملنعها منه رسول اهللا »تطليقة
ًوهبذا يستدل عىل أن سؤال الطـالق منهـا يكـون تبعـا لنيتهـا، إن صـلحت جـاز وإن 
فسدت حرم، فسؤاهلا إياه إن كان ملحض الغرية وجمرد الشقاق فهو من النشوز املحرم، وإن 

 .خافة عىل دينها فهو من املباحكان مل
 .واهللا أعلم. وكذا إن كان ألمر مباح ورضيه الزوج من غري كدر وال جناح

 
منه هلا إال أنـه تـزوج عليهـا فحملهـا [يف امرأة تطلب الطالق من زوجها بغري إساءة 

ختـارت  وا]إهنا ال تطيق الغيظ وختاف أن تعيص اهللا يف زوجها: فقالت. الغيظ عىل ذلك
 . تفضل بني يل ذلك مأجورا إن شاء اهللا؟الطالق هلذا، أيسعها هذا أم ال 

 
ليس هلا ذلك وال يسعها، وال يلزمه هو طالقها إال أن يشاء فله أخذ الفدية منها عىل 

 .واهللا أعلم. هذا

 
 

يب وحـضت وطهـرت وشـئت إذا وصـلك كتـا: ما تقـول يف رجـل كتـب إىل زوجتـه
 .الطالق فأنت إن شئت الطالق طالق للسنة

 ما أريد الطالق، أيقع الطالق عىل هذا الكالم، ويكون :فقالت قبل أن حتيض وتطهر

                                                
وروى احلديث بنحوه ) ٥٢٧٣(اخللع وكيف الطالق فيه : الطالق، باب:  يف كتابالبخاريأخرجه   )١(

 .وطلقها تطليقة: نه مل يذكر لفظولك) ٥٣٤(الطالق :  يف كتاب- رمحه اهللا - اإلمام الربيع
 ).ب(سقطت من   )٢(
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ذلـك  ّ بـني لنـا؟ أريـد الطـالقطالقا متعلقا إىل الطهر أم ال، أم منتقض بينهم ملا قالت مـا
 .وجزاك اهللا أجر املحسنني

 
 بعد طهرها من احليض، فإذا شاءته صلها كتابه فال تطلق إال أن تشاء الطالقإذا و

 .بعد طهرها من احليض طلقت، واملشيئة بالقلب فإذا أرادهتا بقلبها بعد طهرها وقع
وإن مل تشاءه مل يقع، وهي مصدقة فيام خترب به عن نفسها يف ظواهر األحكام؛ ألنه مما 

 .واهللا أعلم. ار فيه إليهافوضها فيه الزوج فصار االختي
 

 : يف جوابات الشيخ أيب سعيد-شيخنا-مما يوجد 
: معي أنه قد قيل يقع إذا شاءت يف جملسها أو قبل أن يفرتقا وما تقول إذا قالت: قال

 .طريق الصواب ّ بني لنا؟شئته ورضيته الطالق، أيقع الطالق أم ال
 
 .املعلق باملشيئة والرىضشئته ورضيته وقع الطالق : إن قالت

 من أهنام إذا افرتقا من جملسهام مل يقع الطالق فهو كذلك -رمحه اهللا-وما ذكره الشيخ 
 ملجـرد الـرشط بخـالف »إن«إذا قعد للخلع، لكـنهم يفرقـون بـني إن وإذا يف الـرشط؛ ألن 

 .واهللا أعلم.  لكوهنا رشطا معلقا بالزمان املستقبل»إذا«
 

 .يف رجل جعل طالق زوجته بيدها وهي يف موضع فخرجت عنهقال أبو سعيد 
 . معي أنه إذا خرجت من موضعها فقد خرج الطالق من يدها:قال

                                                
 . ال): ب(يف   )١(
 .عىل هذا الكالم: زيادة) ب(يف   )٢(
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 ؟فإن قال هلا طلقي نفسك متى ما شئت: قلت
 : معي أنه قد قيل يف ذلك باختالف:قال

 . إهنا متى ما شاءت طلقت نفسها:فقال بعض
 .رج من املوضع فقد خرج الطالق من يدها إن مل تطلق نفسها حتى خت: قالوقال من
 :أخرى من األثرمسألة

واعلم أن الزوجة ليست كغريها ممن جيعل الطالق يف يده؛ ألن الزوجة إذا قامت من 
جملسها ومل تطلق نفسها سقط الطالق من يدها والرجل الذي يف يده الطالق جيـوز طالقـه 

 .انتهى. متى ما طلق حتى ينتزعه من يده
]فرق[وألي معنى !  فيا سبحان اهللا:بد الفقري خادم املسلمني صالح بن عيلقال الع

يف ذلك بينها وبني غريها، وما الدليل عىل ذلك، وما احلجـة إذا كـان جعلـه هلـا أو يف يـدها 
 ؟مطلقا لغري حد، وما الفرق بينه وبني سائر الوكاالت واألمارات

 ببيان هذا، وهل من وجه لالختالف  فليت شعري أال أهيا الشيخ اخللييل تفضل عيل
يف هذه املسألة يف نظر وطيته يف أثر فإين يف السابق جعلت طالق زوجتي بيـدها وأمرهتـا أن 
تطلق نفسها للسنة، وما أظنها فعلت ذلك يف وقتها، وظنناه طالقا متـى مـا كـان منهـا مـا مل 

 .أرجع وأنتزعه منها حتى وجدت هذه األسئلة لتعلم
 

هي مسألة اختالف رصح بذلك الشيخ الزاميل فيمن جعل طالق زوجته بيدها نعم 
 .َّإذا هل اهلالل
 . إذا طلقت نفسها ساعة رؤيته طلقت:فقيل
 . تطلق إذا طلقت نفسها يف تلك الليلة كلها:وقيل

                                                
 .زيادة وردت يف املطبوع  )١(
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 . يف ليلتها ويومها:وقيل
 . يف شهرها:وقيل
 . متى شاءت:وقيل

كـل وجـه فـيام يظهـر يل فيلحقهـا مـا فيهـا مـن وهذه املـسألة مـشبهة هلـا بـاملعنى مـن 
 أهنا تطلق عىل حال إذا طلقت نفسها متى شاءت إذا كان هو واألصح يف النظراالختالف، 

 .واهللا أعلم فينظر فيه. مراده ذلك كلها ومل حيد هلا حدا
والذي يظهر يل أن قول املنع فيها من إطالق اإلباحة خارج عـىل معنـى الغالـب مـن 

 الزوج عىل إرادة كونه يف احلال كمسألة التخيـري ومـسألة القاعـدين للخلـع وقوع ذلك من
 .فإذا قاما من جملسهام بطل ذلك

وإذا كان مراد الـزوج غـريه فـال مـانع منـه فـيام يظهـر يل، فمبنـى االخـتالف يف هـذا 
 .واهللا أعلم. باختالف االعتبارات فيه

 
 

إن كنت تريدين فعىل رشط بينـي وبينـك إن : يف رجل أراد أن يتزوج امرأة وقالت له
تزوجت فالنة بنت فالنة فأكون طالقا منـك، فقبـل هـذا الـرشط وكتبـه يف أوراق صـداقها 
ونقلها يف بيته، ثم من بعـد تـزوج املـرأة التـي صـح الـرشط أن ال يتزوجهـا فخرجـت عنـه 

 رضاها، ومتسك بأهنا زوجته وهي مل ترض به، كيف ترى احلكم زوجته األوىل وردها بغري
 . عرفنا ذلك؟بينهام عىل هذه الصفة

 
أما  «:فقالً يف قصة بريرة أنه هنض خطيبا وجدنا يف احلديث عن سيدنا رسول اهللا 

ًما بال رجال يشرتطون رشوطا ليست يف كتاب اهللا، من اشرتط رشطا لـيس يف كتـاب : بعد
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 .انتهى»هو باطلاهللا ف
ولعمري إلن هذا الرشط خارج عن قانون الرشع كشجرة اجتثت من فوق األرض 
ماهلا من قرار، فإن الطالق ال يكون إال بعد عقد النكاح بداللة احلـديث املـروي عـن خـري 

فلو طلقها ألف مرة قبل عقد . »ال طالق وال عتاق عىل املرء فيام ال يملك«: املرسلني 
 ما كان طالقا، ولو اشرتط هلا ألف رشط عىل أال يطلقها إىل أجل مـن مـدة معلومـة النكاح

بزمان مقدر أو إىل تزويج امرأة أو غريها مل خيرج ذلك إال عىل سبيل الوعد أو اهلـذيان مـن 
الكالم الذي ال أصل له، هذا ما مل يكن منه بعد التزويج من اللفظ ما يقع به عليـه الطـالق 

أو مؤجال إىل مدة معينة بتزويج امرأة أو غريها فيحكم عليه بظاهر لفظه من حاال يف احلال 
 .واهللا أعلم. ذلك إن كان ثابتا ثبت بمفهومه أو باطال بطل

 
  

يف رجل تزوج امرأة حرة بالغة وزوجه هبا أبوها وعارشته قدر شهرين زمانا ال تغري 
 عنه وادعت املرأة اإلكراه من أبيها وادعى أبوها إكراهها عـىل وال تنكر، وبعد ذلك نشزت

ذلك فتمسك الزوج هبا، وبعد ذلك اشرتى أبوها طالقها بقدر مخسني قرشـا فـضة وبايعـه 

                                                
العتق، :  يف كتابابن ماجه، و)٣٧٥٦(إنام الوالء ملن أعتق : العتق، باب:  يف كتابمسلمأخرجه   )١(

 .- ريض اهللا عنها - عائشة من طريق السيدة) ٢٥٢١(املكاتب : باب
ال طالق إال «) ٥١٠(يف األولياء : النكاح، باب:  من طريق ابن عباس يف كتاباإلمام الربيعأخرج   )٢(

، »بعد نكاح، وال ظهار إال بعد نكاح، وال عتاق إال بعد ملك، وال نكاح إال بويل وصداق وبينة
 يف الرتمذيو، )٢١٩٣(الق عىل غلط يف الط: الطالق، باب:  يف كتابأبو داودوروى احلديث 

:  يف كتابابن ماجهو، )١١٨٤(ما جاء ال طالق قبل النكاح : الطالق واللعان، باب: كتاب
 .كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) ٢٠٤٧(ال طالق قبل النكاح : الطالق، باب
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 ؟الزوج فطلقها األب، أتطلق هذه املرأة وحتل هذه الدراهم هلذا الزوج أم ال
 .جورا إن شاء اهللا أفتنا مأ؟وإن كان فيه اختالف فام الذي يعجبك يف ذلك

 
وأبوها خائن، وال تقبل شـهادته لتـرصحيه بظلمـه، لكـن هذه املرأة مدعية لإلكراه

رشاء األب لطالقها جائز، وتطليقه إياها بعد الـرشاء جـائز أيـضا، وهـذه الـدراهم للـزوج 
.واهللا أعلم. حالل عىل ما به من األثر 

 
  

يع الطالق من آخذ املال من التي بـاع طالقهـا، وهـل فـرق بـني مـن أخـذت ما حد ب
وهل فرق بني من دخل هبا وبني التي مل . صداقا وبني التي مل تأخذ درمها واحدا وال ما دونه

 فالبائع أراد منها مجيع أمالكها ومل يـدخل عليهـا ومل يـسلم هلـا مـن الـصداق ؟يدخل عليها
 .شيئا، أفتنا مفصال موضحا

 
بيع الطالق للمرأة جائز بام اتفق عليه قل أو كثر، سواء دخـل هبـا أم مل يـدخل، : قيل

. ال جيوز بيعه هلا بأكثر مـن صـداقها: وأعطاها الصداق أم مل يعط، ولعله أكثر القول، وقيل
  .واهللا أعلم

:  

 :وإنام رسمناه ثانية ألجل ما فيها وزيادة البيان يف اجلواب

                                                
 .اإلكراه) ب(يف   )١(
 .١١٤أجوبة مسائل خمتلفة، ص :وردت يف خمطوط  )٢(
 .١١٦أجوبة مسائل خمتلفة، ص :وردت يف خمطوط  )٣(
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لزوج لزوجته طالقها يف كثرة املال وقلته، وهل فرق بني من دخل هبـا أو مل ويف بيع ا
يدخل هبا، وبني من قبضت صداقها كامال أو بعضه أو مل تقبض، وبـني مـن دخـل هبـا أو مل 

، وقد أكثرنا عليك من السؤاالت ونحن يف خجل منك ولكن منها لنا وبعضها ؟يدخل هبا
 .ىل ذلك أجراعىل أيدينا، ونسال اهللا أن يعوضك ع

 
 وقبـضت ، سـواء دخـل هبـا أم مل يـدخل،قيل يثبـت البيـع بـام اتفقـا عليـه قـل أم كثـر

صداقها أم ال، وقيل ال جيوز بيعه للمرأة بأكثر من صداقها؛ ألنه معنى يف اخللع، وقد مىض 
 .جواب املسألة واهللا أعلم

 
 

 رضيت، ومها جاهالن بـذلك، أتطلـق :فقالفارقتك، : زوجهايف الزوجة إذا قالت ل
 ؟عىل هذه الصفة أم ال

 
 قد فارقتك فليس بيشء ولو ريض هو به؛ ألن طالق املـرأة للـزوج ال يقـع :أما قوهلا

 .واهللا أعلم.  تطلق:فقيل. بخالف ما لو طلقت نفسها منه فريض به

 
 

جل زوجته اثنتني وتزوجت برجـل، ودخـل هبـا الـزوج وطلقهـا، وأراد إذا طلق الر
األول أخذها عىل كم تطليقة تكون عنـده، وإن كـان فيهـا اخـتالف مـا الـذي يعجبـك مـن 

 ؟األقاويل
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 .واهللا أعلم. اهللا أعلم، والذي وجدنا أهنا تكون معه عىل تطليقة واحدة

 

 
 

يف رجل آذاه رضسه فأخذ من شجرة التتن وتركه يف رضسه فأغشاه السكر وصارت 
: ؛ ألنه مل يكن يستعملها من سابق، فبعد قالت له زوجته حني سكرهمن سببها به حرسة

 سمعت منك هذه :فقالت له ما عندي علم بام قلته، :فقال هلاسمعت منك كلمة مفارقك، 
 هذا القول سريي عن بيتي إىل أن أعرف الـصواب :قلت لك إن كان :اقال هلالكلمة، فبعد 

 . أفتنا؟من أهل العرف، أتطلق منه عىل هذا املعنى إذا مل يكن بحس منه وال عقل
 

إن صدقها يف قوهلا ذلك فيعجبنـا لـه أن يردهـا وال يـرضه الـرد ولـو مل يقـع الطـالق 
 .واهللا أعلم.  أحببنا له أن حيتاط بالرد، وهلذاقول أصحابنافطالق السكران ثابت يف 

 
 

يف الرجل إذا حلفه أحد بطالق زوجته عىل يشء فإن مل حيلف عىل ذلك اليشء خياف 
ًمنه القتل أو السلب ملاله كان املحلف جبارا أو غريه، أيلحقه طالق يف النفس واملال مجيعـا 

 ؟أم ال
 

                                                
 .سبها): أ(يف   )١(



١٤٠ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ً ثابت عليه إن حلف ولو كان مكروها، وإن أعطـاهم إن حلف وقصده الطالق فهو

. ذلك بلسانه تقية يف موضع طلبه منه وإكراهه عليه فال طالق عليه بذلك واهللا أوىل بعـذره
 .واهللا أعلم

 
 

يف زوجة األعجم إذا فهم منه من إيامء وإشارة أنه طلقها، وطلقها أيـضا وليـه، فهـل 
 ؟ضت منه عدهتا أم كيف احلكم يف ذلكجيوز تزوجيها إذا انق

 
 إن زوجة األعجم ال طالق هلا، وإن ذلك مما يشرتط يف تزوجيها، وقد يوجد :قد قيل

عن بعضهم جواز ذلك مـع الـرضورة إن احتـيج إىل تطليقهـا، واألول هـو مقتـىض احلكـم 
ا يف هذه املسألة إذا عرف فيها، والثاين أقرب إىل معاين الواسع فيام بينهم وبني اهللا عىل نحو م

متام الطالق منه باإلشارة ملن عرف ذلك منه بعد ترصيح وليه بطالقها منه كـام لـو جـاز لـه 
تزويج وليه مع إجازة األعجم له، فالطالق شبيه بالتزويج فيه متى عرفت إجـازة األعجـم 

عىل هذه الصفة، ًللطالق باإلشارة، وربام كان ذلك يف حقه قريبا من معاين احلكم يف إجازته 
ومتى عرف من األعجم كراهتها وتركها واإلشارة بفراقها وامتناعه منها والتقصري يف حقها 
من نفقة وغريها من الالزم وهو مما ال يعقل يف االعتبار فال يبعد أن يكون ذلك من مواضع 
ا الرضورة يف حقها فيجوز للويل إذا تم تطليقها عـىل رأي مـن أجـاز ذلـك لـه، ويكـون تامـ

 .طالقه ولو مل يكن بأمر حاكم أو به عىل سواء
ًوإن يكــن عــاقال يف النظــر معــروف اإلشــارة فــيام يــأمر بــه أو ينهــى فجــواز تطليقــه 
باإلشارة أقرب إىل الصواب عند من فهم ذلـك منـه يف الواسـع ال يف احلكـم وكفـى، لكـن 



١٤١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

لطـالق وأقـرب إىل تطليق وليه بالترصيح عنه مع إمتامه باإلشـارة أدخـل يف معـاين ثبـوت ا
 .الوفاق، واحلمد هللا امللك اخلالق

  
ما رأيك يف زوجة األعجـم إذا مل حيـصل مـن األعجـم نفقـة لعـدم مالـه جيـوز لوليـه 
تطليقها، فإذا فهم منه اإلشارة أجيوز تطليقـه، ومـع حـصول اإلشـارة منـه بـالطالق األوىل 

 ؟م ماذا ترىطالقه أو الويل، ومع امتناعه يطلق الويل عىل حال أ
 

 . ال طالق هلا:قيل
 . يطلقها وليه:وقيل
 . تطلق يف غري احلكم باإلشارة منه إذا فهمت:وقيل

 .واهللا أعلم. وإن اجتمعت إشارته وطالق الويل فهو أوىل عىل قول من أجازه

 
  

 ؟أو مرة واحدةنسألك يف الرجل احلر إذا تزوج مملوكة ما يكون طالقها منه مرتني 
 

عدة األمة مـن احلـر والعبـد سـواء فهـي يف الطـالق حيـضتان أو شـهران، وطالقهـا 
 .واهللا أعلم. تطليقتان من احلر والعبد سواء

 
 ؟ما تقول يف طالق املامليك بينهم رد مثل األحرار أم ال

 
 



١٤٢ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 .طالق اململوكة مرتان

  
ع مملوكا له ومعه زوجة مملوكة له، ونيس أن يطلقها منـه قبـل ما تقول شيخنا فيمن با

بيعه ثم طلبه ممن اشرتاه فلم جيد له خربا، كيف السبيل إىل فكها منه بوجه جائز أم ال سبيل 
 .؟إىل فكها منه إال بوجود ربه

 يطلقها احلاكم، أيطلقها بعد الصحة أهنا زوجته، أم يكفي كالم السيد أهنا : قلتفإن
 ؟زوجته

 بعد الصحة، ومل يكن مع السيد أهنا زوجته، هل من سبيل  يطلقها احلاكم:فإن قلت
 ؟إىل فكها منه بقول سيدها فقط مع عدم البينة

 
ال أدري ما خيرجها إال الطالق، وال سبيل إىل طالقها إال بسيد العبد، وسيد العبد ال 

لوجـود عـذره، وإن شـاء اإلحـسان يدرك فإن شاء خىل سبيلها عىل ذاك إىل أن جيد السبيل 
إليها واحليلة لفكاكها فاحليلة يف عتقها، وختتار نفسها من الزوج فيبلغ هو منها األجر بالعتق 
وتبلغ هي إىل قضاء وطرها من التزويج، وال أعرف وجها خيرجها منه غري هذا البتة اللهـم 

 .واهللا أعلم. إال أن

 
  

يف الرجل إذا غاب عن زوجته من عامن ومل يرتك هلا ماال لنفقتها وكـسوهتا، ويـصله 
                                                

 .زيادة حيضتان): جـ(يف   )١(
 .كذا يف األصول املخطوطة  )٢(
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االحتجاج بالتعريف، واحتج عليه إما أن يطلق وإما أن يرسل هلا ما حتتاج إليـه ومل حيـصل 
 ؟هلا ذلك وهي فقرية مضطرة، أجيوز للحاكم أن يطلقها أو اجلامعة مع عدمه

 
 . غريهال يطلقها احلاكم وال

. وإن قيل فيه باختالف فيعجبنا السالمة من ذلك ألمـور نراهـا كاملتعـذر يف زمانـك
 .واهللا أعلم

  
ًما تقول فيمن سافر عن زوجته تاجرا إىل بلد مل تبلغه حجـة احلـاكم، وقعـد يف ذلـك 
تـه البلد ساكنا ولو بلغه كتاب احلاكم مل جيىء ألنه يف بلد خارج عن حكم املسلمني، وزوج

تريد منه النفقة والكسوة، وليس له مال يف بلده وال غريها وطلبت من احلاكم أن يطلقهـا، 
 ؟أجيوز للحاكم أن يطلقها منه عىل هذه الصفة أم ال

 تفضل ؟أرأيت إن مل يكن حاكم هنالك، أجيوز جلامعة املسلمني أن يطلقوها منه أم ال
 .وجوه هذه املسألة ّبني لنا

 
ذا إذا مل يكن مال تأخذ منه زوجته نفقتها وكسوهتا باملعروف، أو تعطـى قد قيل يف ه

ذلك منه باحلكم يف موضع جوازه فيفرض هلـا احلـاكم نفقتهـا وكـسوهتا ويأمرهـا أن تـدان 
 .عليه، إىل حد وصوله إن وجدت من يدينها عليه وإال فتؤمر بالصرب اجلميل وتقوى اجلليل

ن وجـد حـاكم عـدل يلـزم النـاس حكمـه يف فإن بقيـت الـرضورة عليهـا لفقرهـا فـإ
باملنع مطلقا، وهو األحوط  :فقيلاملختلف فيه فهنالك قد اختلف الفقهاء يف جواز طالقها 

 .واألبعد من الريب واألقرب إىل السالمة
 يأمر احلاكم ويل هذا الغائب أن يطلقها منه فيتم طالقه باحلكم؛ ألنه لو حضـر :وقيل

 بطالقـها ولـو كره، وبغيبته ال يعطـل ما لزمه لغريه مـن األحكـام واحلـالة هـذه حلكم عليه



١٤٤ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف دين اإلسالم من حقوق األنام إن رأى احلاكم جواز ذلك وهو ممن جيوز له القيام بمثله، 
ولكني أقول لـبعض  ،ًومجاعة املسلمني إن وجدوا يوما جاز قيامهم يف هذا مقامه مع عدمه

 إين لعـزهتم ال أراهـم يف ؟اكم أو اجلامعـة يف العـاملني من لكـم بوجـدان مثـل احلـ:السائلني
احلني، وال أدلكم عىل جمرد األسامء فتكونون هبا يف رأي أو دين، وما توفيقي إال بـاهللا عليـه 

 .توكلت وإليه أنيب
  

ما تقول يف امرأة عندها زوج وغاب عنها حيث ال تبلغه احلجة، وهي مضطرة ألجل 
وة وعيش، هل جيوز لقايض حاكم العـدل أو قـايض حـاكم اجلـور أن فقرها وحتتاج إىل كس
 ؟يطلقها من زوجها

وإن كانت تنالـه احلجـة إال أنـه حيتـاج إىل مـدة قـدر سـنة زمـان، وهـذه املـرأة : قلت
 ؟املضطرة ال تطيق الصرب عىل هذه الصفة، أكله سواء أم ال

طالق إذا كان مل جيد مـن احلجة عىل هذا الزوج التي هي حجة عليه إما القيام وإما ال
 ؟ينصف منه ذلك يف تلك البلدة التي هو فيها

 
 .واهللا أعلم. قيل بجواز طالقها عىل قول، ويف املسألة اختالف شائع يف األثر

وإن كانت تناله احلجة إال أن احلجة حتتاج إىل مغرم، هل يلزم إبالغها واملـرأة  :قلت
ون ذلك عىل الـزوج أو الزوجـة كـان املغـرم قلـيال أو فقرية أو غنية، وإن لزمت عىل من يك

 ؟ًكثريا
 

. إذا مل متكن إقامة احلجة عليه جاز الطالق كام سبق، وإن أمكنت احلجة فالبـد منهـا
 .واهللا أعلم
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إذا وصلتني امرأة شاكية من زوجها أنه ركب عنها البحر إىل اهلند منـذ أربـع سـنني، 

 وقوهلا مضطرة وقـد ؟ات به وتكتيس وال مال له بعامن، كيف احليلة فيهاومل يرتك هلا ما تقت
 ال حاجة يل فيهـا وال أعطيهـا شـيئا وهـي تريـد إمـا النفقـة وإمـا الطـالق :وقالكلمت أباه 

 .والرأي إليك سيدي فيها
 

إذا شكت الرضورة وعدمت النفقة وعلمت أو صح معك أنه ليس له مال ينفق منه 
 .نع أبوه عن نفقتها فيجوز يف قول أن حيكم عليه بطالقها ويطلقها احلاكمعليها، وامت

 يطلقها أبوه بأمر احلاكم، فإن أمرت أباه بطالقها عىل :ويف قول الشيخ موسى بن عيل
 .هذه الصفة فقد أجزنا لك ونميض حكمك فيه إن شاء اهللا

 
 

 .اجلواب ناّ بني ل؟طالق السنة ما معناه
 

أما طالق السنة فإنه يرتكها حتى حتيض وتغسل من احليض ويعتزهلا بعد الغسل عن 
املجامعة ويطلقها بحرضة شاهدي عدل، فـإذا حـصل ذلـك فهـو طـالق الـسنة، وإذا كـان 

هذا إن كانت من ذوات املحيض، وأما احلامل تطلق يف كل وقت، . بخالف ذلك فهو بدعة
 .واهللا أعلم. أول شهر عىل ذلك إن شاءومن ال حتيض ففي 

 
أنت طالق طالق السنة وهي غري حامل ما تطلـق : بني لنا الفرق بني من قال المرأته

تفضل رصح لنا الفرق بـني هـاتني . حتى حتيض حيضة، وإن كانت حامال تطلق من حينها
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 .؟املسألتني، وأوضح يل من أي وجه افرتق حكمهام
حتى تضع أو حتيض، هل له أن يطأ يف األيام التي متيض منـذ قـال أرأيت إذا مل تطلق 

 .؟إىل وقوع ذلك أم ال 
 

افرتق حكمها من حيث إن طالق السنة يف احلامـل ال حتديـد لـه بوقـت بـل طالقهـا 
 .جائز بالسنة يف وقت محلها

يض وأما غريها من ذوات احليض فال جيوز طالقها يف السنة إال بعد أن تطهر من احل
 .واهللا أعلم. وقبل أن يبارشها الزوج

 
يف رجل طلق زوجته طالق البدعة ما يريد به خالف السنة، أيصح له ذلـك إذا كـان 

 .؟ما يريد خالف السنة، أعليه التوبة أم ال 
 

 . واهللا أعلم. ال جيوز له ذلك، ولكن يثبت الطالق عليه، ويأثم فعليه التوبة
  حممد البطايش من عمري بنمسألة

ـــائله ـــي س ـــذي يفت ـــشيخ ال ـــؤايل إىل ال   س
 

ــــسائله ــــييل م ــــان اخلل ــــن خلف ــــعيد ب   س
ـــــه  ـــــق زوجت ـــــيمن يطل ـــــرى ف ـــــامذا ت   ف

 
ــــــة ــــــسنة املتكامل ــــــالق ال   خــــــالف ط

  جيـــــــوز لــــــــه أم ال ويلــــــــزم علمــــــــه 
 

ــــه ــــان جاهل ــــن ك ــــق م ــــزم التطلي   إذا ع
  

ــــــــسنة ــــــــا ل ــــــــق إم ــــــــام التطلي   أال إن
 

ـــــا بدعـــــة هـــــي يكـــــون ـــــة وإم    باطل
ـــــا منـــــه مـــــا كـــــان بدعـــــة    وإن حرام

 
  يالبــــس منــــه اإلثــــم مــــن كــــان فاعلــــه

                                                 
 .تكون): ب(يف   )١(
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ـــــــه ـــــــل وقوع ـــــــيم قب ـــــــه التعل   ويلزم
 

ـــه ـــان جاهل ـــن ك ـــزم م ـــه الع ـــد من   إذا ج
ـــــــده  ـــــــه وبعم ـــــــه يف جهل ـــــــن يأت   وم

 
ـــــة ـــــه كافل ـــــة من ـــــا توب ـــــو اخلطاي   بمح

  

 
 

 عىل :قال هلاة، وهي تثلبه بلسان حاد مل تفرت عن الكالم،  مطلق:قال لزوجتهيف رجل 
أي يشء تثلبيني بلسانك وأنا ال بقي بيني وبينك سبيل، وأخرب قائل لـك مطلقـة وال أخـرب 

 وإياك سبيل،فنيته بلغتيه هاتني األخريتني تنبيه هلا وختبري أنه قد طلقهـا وهـي مل باقي بيننا
طالق، أيدخل عىل لفظتيه هاتني يشء من أحكام الطالق أم تكن له بزوجة ال نيته يراجعها ب

 . أفتنا يف ذلك يرمحك اهللا؟هذا عىل قدر نيته
 

 .واهللا أعلم. هذا طالق واحد عىل هذه الصفة
 

فيمن كانت له زوجة ال تفهم العربيـة فلـام أراد طالقهـا أخربهـا بلـسانه أنـك لـست 
 . أفتنا يف ذلك؟ً، أيكون هذا طالقا أو طالقني مطلقة:قال هلابزوجتي، وبعد ذلك 

 
ًليس األول بطالق إال أن ينويه طالقا، والثاين إن إراد بـه الطـالق فهـو الطـالق وإن 
أراد به اإلخبار عن طالق واقع من قبل فهو إخبار بالطالق وإن مل تكن مطلقة لغريه أو لـه 

 .من قبل هذا فهو إقرار بالطالق
                                                

 .بيني) ب(يف   )١(



١٤٨ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 مطلقة بلفظات ثالث متصالت بعضها ببعض يف نسم واحـد :قال لزوجتهيف رجل 
ًينوي بذلك طالقا واحدا، ما تـرى يف هـذا طالقـا واحـدا، أم هـو طـالق رجعـي ً  أفتنـا يف ؟ً

 .ذلك
 

 .إذا نوى به طالق الثالث فهو ثالث، وإن نوى به واحدة فواحدة
 .واهللا أعلم. كمةوإذا حاكمته املرأة فبينهام املحا

 
ما تقول يف رجل طلق زوجته مرتني ثم ردها ثم طلقها قبل أن يدخل هبا، أله ردها أم 

 ؟بانت منه بالثالث
 

 .بانت منه بالثالث   
 

واحـدة أم ًيف رجل تزوج امرأة وطلقهـا ثالثـا بلفـظ واحـد قبـل الـدخول، أتثبـت
 ؟ًثالثا

 
 .يف أكثر القولًا فهو طالق واحد إن طلقها ثالث

 .ً إن طلقها ثالثا بلفظة واحدة فهو ثالث:وقيل
 

                                                
 .أيثبت): جـ(يف   )١(



١٤٩   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
رجل طلق زوجته ألف أو مائة تطليقة كم تطلق، وسواء يلحقها الطالق دخل هبا أو 

بـني يل .  فقريك وجدت االختالف وما عرفته يف التـي دخـل هبـا أو مل يـدخل؟مل يدخل هبا 
 .ذلك كفيت املهالك

 
 إذا قال ذلـك أكثر القولًتطلق املدخول هبا ثالثا، وغري املدخول هبا تطلق واحدة يف 

 .واهللا أعلم. يف لفظ واحد، وعليه وزر ما زاد عن طالق السنة
 

مـا : وقالوا له. زوجته طالق: فقال هلم. طلق زوجتك: قال له أولياء زوجتهيف رجل 
:  هي طالق بالثالث، ومتى طلقها أراد ردها، فقـالوا لـه:فقال. هذا الطالق طلقها بالثالث

 ؟ أنا جاهل بذلك، أينفعه جهله، أم تبني منه امرأته بالثالث:فقال. قد بانت منك
 

 .واهللا أعلم. إذا ثبت عليه طالق الثالث فال ردة له فيها وال ينفعه اجلهل بذلك
 

 مفارقة، ثم مكث بقـدر أربعـة أنفـاس مفارقة مفارقة: ما تقول يف رجل قال لزوجته
 .ًحكم هذه املسألة مأجورا ّ فراق الثالث بني لنا:فقال

 
 مفارقة مفارقة مفارقة فهي يف مفهوم مـا عرفنـاه مـن لغـة أهـل زماننـا اآلن :أما قوله
 .طالق طالق طالق: بمنزلة قولك

حد، وإن قصد بكـل لفظـة  إن كان قصده هبذا التكرار التأكيد فالطالق وا:ويف األثر

                                                
 ).ب(سقطت من   )١(



١٥٠ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .طالقا فهو ثالث
فإن كان مراده اإلخبار واإلقرار بالواقع منـه فهـو ؛ فراق الثالث: وقوله بعد سكوته

 .مأخوذ بإقراره وحمكوم عليه أي بالثالث
وإن كان مراده املصدر املبني به للعدد، وقد كان قصده يف األول للتأكيد فهو رجـوع 

طاع الكالم األول ال حيكم عليه به ؛ ألنـه كـالم آخـر مـضاد منه، ولكن بعد السكوت وانق
للكالم الثابت، له حكم التأكيد فال يعتد به النقطاعه من األول، وألنه ليس كالما تاما يعتد 

 .به فيعطى حكام ثانيا
وإن كان مراده بالوجه األول إيقاع الطالق بكل لفظة فقد ثبت له حكم الثالث من 

 .واهللا أعلم فلينظر فيه. عنى ولو مع اتصاله فكيف به مع االنفصالقبله فلم يفده زائد م
فراق الثالث متصال إال أنه مل يرد باألول إال التأكيد ال غريه ما :  وإن قال هلا:قلت له
 ؟احلكم فيه
 إنه مع اتصاله حمكوم عليه به ؛ ألنـه مـأخوذ بقولـه يف ظـاهر أمـره عـىل مقتـىض :قال
 .األحكام فيه

بينه وبني اهللا تعاىل إذا قصد به ولو مع آخـر لفظـة مـن املؤكـدات، ومـع وكذلك فيام 
عدم االنقطاع عنها أو الفاصل بيشء من كالم أو سكوت فال يبني يل فيهـا غـري هـذا إال أن 
 .يعلم من نفسه أنه إنام أورده بعد ما تم اللفظ األول فأورده عىل سبيل احلكاية فقط استئنافا

 تعلقه باألول بعد ما تم لألول حكمه، فيكون حكمه حكم فالقول حمكي مل يقصد به
املفصل إن ساغ له ذلك فيام بينه وبني اهللا، ال يف ظاهر األحكام فإهنا تضاده، وإذا صح عليه 

 .هذا فال جيوز قبول قوله وال تصديقه فيه مع خمالفة الظاهر
 . إذا صدقته املرأة فواسع هلا إن كان ثقة:وقيل

 . أمينا ولو:وعىل قول آخر
أهنا إذا كانت تعرفه بالصدق ومل ختاجلها اسرتابة منه يف قول ثالث وعسى أن خيرج يف 



١٥١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

مثل هذا فعسى أن ال يضيق عليها تصديقه يف معنى الواسع، واألول هو مقتـىض األحكـام 
 .واهللا أعلم. يف املسألة

 
ات متـصالت مطلقة، ثم جر النسم وزاد عىل هذه اللفظة لفظ: يف رجل قال لزوجته

 واختلـف أصـحابنا يف ذلـك. بعضها ببعض يف نسم واحد آخر ينوي بذلك طالقـا واحـدا
 . إنه طالق واحد، ومنهم من يراه اثنتني، ومنهم من يراه طالقا رجعيا: قالفمنهم من

ًفأما الذي يراه طالقا واحدا   إنه ملا لفظ باللفظة األوىل قد بانـت منـه املـرأة ومل :فقالً
 .كم الطالقجير عليها ح

ــني فقولــه ــسم طالقــا وبــاللفظتني :والــذي يــراه اثنت ً إن قــصد باللفظــة الواحــدة يف ن
 طالقان وجيوز ردها لـصاحبها إذا كـان مل يطلقهـا ]فذلك[املتصلتني يف نسم آخر طالقا، 

 .طالقا سابقا
 والذي يراه رجعيا مل أعرف حقيقة أمره، وأنت أهيا الناظر يف هذه املسألة تفضل برد

 .ًاجلواب بام تراه موافقا عىل احلق والصواب بالتحقيق الواضح ألين قليل الفهامة
  

واهللا . هذا طالق واحد عىل هذه الصفة، وجائز هلذا الرجل مراجعة زوجته يف العدة
 .أعلم

 
  

]ومـا [؟لثالث للـرشط أو مـا دونـه مطلقة با: قالقول منهل تكون هذه الباء يف 
                                                

 .فكذلك: يف النسخ املخطوطة  )١(
 . املطبوعوردت هذه الزيادة يف  )٢(



١٥٢ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .؟حكم هذا الكالم، وما معناه، وما متعلق هذه الباء
 إن رجعت عىل كذا وكذا فأنت طالق، أو قدم املرشوط عىل الرشط فهل : قالوفيمن
 ؟فرق بينهام

 ؟وإن حصل كون الفرق لوقوع الفصل يف الصورة األخرية، فام مقداره
ًليال أو كثريا، ثم أتى باملرشوط وهو لفظ الطالق وإن أتى بالرشط أوال، ثم سكت ق

 .ًأحكام ذلك عىل التفصيل جزاك اهللا عنا خريا ّ تفضل بني لنا؟فهل يتعلق به
 

 بـه بـني سـائر فكأنه أوقع حكاية الطالق املذكور فالصفةأما الباء فهي لإلطالق
طلقة بفتح الالم اسم مفعول من  م:فقولهاألعداد، وحكم هذا الكالم أنه مسوق للحكاية، 

طلق، وظاهره احلكاية عنها أهنا قد طلقت بالثالث يف زمان متقدم، وألنه بناء يف األصل ملا 
مل يسم فاعله، فاسم الفاعل منه غري مذكور فهو حيتمل أن يكون طلقها هو أو غـريه بـذلك 

ل فيلزمه به الطالق بالنية فال حيكم به عليه يف األصل إال أن يكون قد نوى به طالقها يف احلا
ومساعدة اللفظ، إال أهنا إن مل تكن تزوجت بغريه فطلقها وال طلقها هو من قبل طالقا بائنا 
ًفالبد أن يكون ذلك منه كذبا بحتا أو إقرارا، وإذا احتمل فالقول فيـه قولـه يف األصـل مـع  ً

ًا، وإذا قدم الرشط عىل ًيمينه إال أن تصدقه هي فيجوز تصديقها ما مل يكن إقرارا منه رصحي
 .الطالق مل تطلق إال بوقوعه

فإن قدم الطالق وأخر الرشط من غري فصل بينهام بسكوت جاز أن خيتلف يف وقوع 
 .الطالق من حينه

 .فإن وقع الرشط طلقت بال خالف

                                                
 ).لإللصاق(كذا يف النسخ املخطوطة ولعل الصواب   )١(
 ). فألصقه(كذا يف النسخ املخطوطة ولعل الصواب   )٢(



١٥٣   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

وإن فــصل بــني الــرشط واملــرشوط عليــه بــسكوت مل يقــع الطــالق إن كــان هــو مــن 
 .واهللا أعلم. راملرشوط سواء تقدم أم تأخ

 
  

ما تقول يف لفظة طالق أيقع بمجردها الطالق ممن نوى به عزيمة لزوجة كام جاء عن 
 : أنه كتب لبعض قضاته بيتني قولهبعض اخللفاء لعله هارون

ــــد فــــالرفق أيمــــن   فــــإن ترفقــــي يــــا هن
 

ــــأم ــــاخلرق أش ــــد ف ــــا هن ــــي ي   وإن خترق
ــــــالق   ــــــت ط ــــــةفأن ــــــالق عزيم   والط

 
ـــــم   ثـــــالث ومـــــن خيـــــرق أعـــــق وأظل

بأهنا مسألة فقهية نحوية، وال يأمن اخلطأ  إنه نكل القايض عن إفتائها معتذرا:قيل 
 .إن قال فيها برأيه وهو ليس ذا دراية يف صناعة النحو

 إنه عرضها عىل سيبويه وهو يومئـذ إمـام عـرصه فأجـاب بـأن احلكـم يف لفظـة :قيل
فهذه أيضا مما وقع اخلالف . وإن نصبت طلقت ثالثا انتهى عها طلقت واحدة،ثالث إن رف

 :فيها عند متذاكرهيا
 .أوضح لنا سبيل اهلدى. يتم هبا إن أريد هبا، وأنكرته ثلة أخرى: قالت فئة
 

أما وقوع الطالق بلفظة طالق هو طالق سائغ يف العربية، وال معدل عنه يف القضية

                                                
هـ، ١٧٠هو هارون بن حممد بن عبد اهللا، خامس ملوك العباسيني، توىل بعد موت اهلادي سنة   )١(

ة توليه ثالثا وعرشين سنة هـ، وكانت مد١٩٣ومات يف أول مجادى اآلخرة لثالث خلون من عام 
 ٥/٢٧٣ الكامل يف التاريخ: ينظر. ًوشهرين وثامنية عرش يوما

 .متعذرا) ب(يف   )٢(



١٥٤ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واهللا أعلم. آثار أصحابنا اجلليةًرصحا به يف  مل نجده مإذ

 
  

إن مل ترجعـي هـذه : ومن اهتم زوجته أهنا أخذت عليه شـيئا مـن الـدراهم فقـال هلـا
الدراهم هذه الليلة كان بفراقك، فهذا اللفظ بعينه، فلم ترجعها أخذهتا أو مل تأخذها أتطلق 

 ؟هذه املرأة هبذا اللفظ أم ال
 

واهللا . إن كانت نيته هبذا اللفظ طالقهـا إن مل ترجعهـا فلـم ترجعهـا فقـد طلقـت منـه
 .أعلم

 
ً إن أعطيت ولدك من بيتي طعاما بخروجك من البيت، ومل يعتقد :فيمن قال لزوجته

 ؟عند قوله هلا نية طالق وال غريه، أيقع هبذا اللفظ طالق عىل هذه الصفة
 أو إىل أعطيتيه، أيكون حكم اللفظتني مثلني أم كيف الوجـه يف  إذا أعطيتيه:وإن قال

 .؟ذلك
وإن كان يقع هبذا طالق وردها بعد ما أعطته، أيرضمها فيام يستقبل إن أعطت ولدها 

 .؟ثانية أو ثالثة
تفضل أوضـح لنـا  ؟وإن كان يرضمها ويلحقها الطالق يف ذلك، كيف احليلة يف هذا

 .اجلواب
ًيض عدهتا وتزوجها تزوجيا جديدا، أيرضمها بعد فيام يستقبل إن وإن تركها إىل أن تنق ً
ً فإن احلاجة داعية إىل ذلك وال جتاوبنا جوابا موجزا؟أعطته ويلحقها طالق ً. 

                                                
 .إن): ب(يف   )١(



١٥٥   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

ً بطالقك ومعناه أن تكون طالقا إن فعلت، وردهـا بعـد مـا فعلـت، : إن قالوكذلك
 سواء، أم حتـى يقـول كلـام أيقع عليها طالق إن فعلت ثانية، ويكون حكم ثالث اللفظات

 مـن أعطيـت، أيكــون : إن قـالوكـذلك. ؟فعلـت بطالقـك يف املـسألتني وثـالث اللفظـات
 .؟احلكم مثل اللفظ األول

 
اختلف الفقهاء يف لفظـة اخلـروج أهـي مـن ألفـاظ الطـالق، أم مـن كناياتـه، أم غـري 

 .؟طالق
يـة عـن الطـالق تنطلـق هبـا ويعجبنا أن يكون عىل نيته إن قصد هبا الطـالق فهـي كنا

 .زوجته
إن : ًوإن مل يرد هبا الطالق فال تكون طالقا، وعىل تقدير كوهنـا طالقـا يف نيتـه فقولـه

ًأعطيت ولدك من بيتي طعاما أو إذا أعطيته من بيتي طعاما إىل متام اللفظ ً. 
ًفإن أعطته من بيته طعاما طلقت منه مرة واحدة، وال تطلق إن أعطته بعد ذلك مـرة 
أخرى أو ما زاد عليها، فال يلحقها إال الطالق األول ما مل يقل كلام أعطيته، ففي هذه يتكرر 
الطالق بتكرير العطاء حتى تبني بالثالث، واحليلة يف هذه عىل اخلصوص أن يرتكهـا حتـى 

ًتنقيض عدهتا ثم يتزوجها تزوجيا جديدا ً. 
ال لقـول وأظهـره عنـدي أصـح افإذا أعطت بعد هذا التزويج مل يلحقهـا الطـالق يف 

 .باإلمجاع ولكنه فيام يشبه معنى االتفاق فيام أرجو
 . إىل أعطيت ولدك أو من أعطيت ولدك إىل متام اللفظ:وإن قال

إن : فإن كان يف لغتهم إىل بمعنى إذا، ومن بمعنى إن الرشطية فلها حكم مـا سـبق يف
ألن من وإىل يف أصـل اللغـة يستقيم غري هذا ؛ أعطيت وإذا أعطيت، ولكل قوم لغتهم وال

حرفا جر ال يدخالن عىل األفعال، وإنام هـي مـن حلـن العامـة، ونبطيـة اللغـة إبـدال الـذال 
بالالم واهلمزة بامليم يف هاتني كام رأيت، وليس هلام إال حكم األصل وإن مل يثبـت يف أصـل 
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ت هلـم وعلـيهم اللغة فقد ثبت يف األصول أن لكل قوم لغتهم وهذه لغتهم، واحلكم هبا ثاب
 .واهللا أعلم فينظر فيه. فيام هلم وعليهم من ذلك

 
 . ما عندي زوجة:فقال قل لزوجتك جتيء :قال لرجل رجل
 . ال تقل ذلك لئال تطلق زوجتك:قال له
 ؟ تطلق ستني مرة، ونوى به زوجته، أتطلق زوجته عىل هذه الصفة أم ال:فقال له
 

، أكثـر القـولقها ستني مرة فقد طلقت منـه بـالثالث يف إن كان نوى هبذا اللفظ طال
وإن مل ينو به الطالق فال تطلق منه؛ ألن انطلقت وطلقت بمعنى وكأهنام من أفعال املطاوعة 
طلقها هو فطلقت هي وانطلقت، وما مل يلفظ هو بطالقها فهي ال تنطلق منه أبدا؛ ألهنـا ال 

إيقـاع الطـالق  تطلق مـن غـريار منه بأهناتطلق إال بطالق ومل يقع الطالق منه، فاإلخب
باطل، فال حيكم به إال أن يريد به الطالق فيحكم به عىل قـول مـن حيكـم بـه عـىل النيـة مـع 

واهللا . وجود لفظ دال عىل املعنى قارص يف العبارة عن احلكـم بـه كـام سـبق يف الوجـه األول
 .أعلم

  
أما عندك زوجة تعمـل عنـك :  فقال له آخرما تقول يف رجل يعمل شيئا من األعامل

 ما عندي زوجة، ومل يرد بذلك طالقـا، وزوجتـه يف بيتـه تـسمع كالمـه، أعليـه :فقال ؟هذا
 ؟طالق أم ال
 

                                                
 .ألهنا) جـ(يف   )١(
 .بغري) جـ(يف   )٢(
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 .واهللا أعلم. ال تنطلق بذلك زوجته

 
 :فقـالطلقـت منـك، :  ما زوجتي، فقالت له:فقاليف رجل سأل إنسانا يف حق عليه 

ي وذلك مني غلط فعلمت زوجته فامتنعـت منـه، وذلـك األوان هبـا محـل ومهـا إهنا زوجت
أريـد منـك ممـا عليـك بـاحلكم : يتجادالن يف الرد حتى وضعت محلها فأراد ردهـا، فقالـت

 .أوضح لنا الصواب. وفوات العدة ودعوة غلطه
 ؟غلطة منه ما الواجب يف هذا: أرأيت شيخنا إذا صدقته يف قوله

 
 .واهللا أعلم. ولو تعمد وهي زوجته ما مل يرد بذلك طالقهاال تطلق 

 
  

 ؟ما من زوجات أنتن؛ ما ترى عليه: يف الذي يعاتب زوجاته وقال هلن
 

 .واهللا أعلم. ال بأس عليه، وهذا ال يبلغ به إىل يشء
 

 به طالقـا أم ال، ما يل ملكة، أيبلغ: أو قال هلا. أنا ما يل ملكة فيك: فيمن قال لزوجته
 .؟ًوهل يسأل يف ذلك عن نيته أنه أراد هبا طالقا أم ال 

 
 .ال تنطلق بذلك
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فيمن طلبت زوجتـه منـه أن يفعـل هلـا شـيئا مـن املعـروف، فاشـتغل فحدثتـه نفـسه 

 إليه وأكدت عليه، يف صفة طالقي هلـا ألكتـب كتابـا ليطلقها وليخيل سبيلها بعدما أجلت
 مـن ً شهود واللفظ فيه كذا وكذا يعني بلفظ الطالق بلسانه تقديرا ملـا خيلقـه يف جنانـهفيه

تصدير بنيان شأنه، ثم الم نفسه أو عول عىل إمضاء ما صـوره يف حـسه فكثـر عليـه الـشك 
 .بيانا شافيا ّبوقوع الطالق من حينه أن يقدح ذلك يف دينه بحرامه يف أحكامه تفضل بني لنا

 
 أن ذلك غري معدود من الطالق إال إذا قصد بـه يف احلـال إيقـاع الطـالق تفاقباال
 .واهللا أعلم.  الفراقفعليه بحكم

 
 

يف رجل عليه لرجل دراهم فأصبح صفر الكف، وما قدر عىل تـسليمها وقـد ضـمن 
 املضمون عنـه لولـد عنه رجل فيها فامت الضامن، ولزم ولد الضامن فيها وسلمها، وكتب

الضامن ورقة بخط من جيوز خطه متى قدر عىل تسليمها ليسلمها له، وكان هلذا املـضمون 
عنه زوجة ومعها مال وأوالد فأصاهبا املرض الذي ماتـت فيـه، وربـام أشـار عليـه أحـد أو 
ًسولت له نفسه أين طلقـت هـذه الزوجـة مـن مـدة زمـان احـرتازا منـه عـن أن يـسلم هـذه 

ومل يطلقها بحرضة أحد وال بان طالقها منه يف أيام صـحتها، أجيـب طالقهـا عـىل الدراهم، 
                                                

 .جلت): ب(يف   )١(
 .حياته): ب(يف   )٢(
 .يف االتفاق): ب(يف   )٣(
 .حيكم): ب(يف   )٤(
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 ؟ وكيف جيب لولد الضامن عىل هذه الصفة؟هذه الصفة أم ال
 

نظرت يف هذه القضية وهذا اإلقـرار بـالطالق الكـائن عـىل هـذه الـصفة عـىل ظـاهر 
أقـول جد معنى يـدلني عـىل أن التظاهر عىل إذهاب حق هذا اخلصم إن كان كام هنا قيل مل أ

إن املرأة قد ماتت بالقطع عىل الزوجية، إذ مل يعلم الطالق إال من لـسان زوجهـا هـذا : فيها
 .اهلارب عن أداء ما عليه يف الظاهر ولو ماتت يف فراشه إذ يمكن أنه طلقها حقيقة كام قال

ال مرجح إال ًوحيتمل أن يكون كاذبا يف قوله إلذهاب حق خصمه، فتقابل األمران و
ثبوت إقراره عىل نفسه؛ ألنه وإن كان أصل إقراره مذهبا ملال غريه فال يبطـل ذلـك إقـراره 
ّعىل نفسه، إذ يعلم يقينا أنه ال حيكم عىل ولد اهلالكة بأن يرتك له شيئا من ماهلا مع تربيه من  ً ً

ع غـريه، هـذا حقوق الزوجية باإلقرار الثابت عىل نفسه، ولو مل يظهر ذلك من قبل موهتا م
إذا كان إقراره بطالق قطعي ال رجعة فيه أو بطالق رجعـي لكـن أقـر بانقـضاء عـدهتا بعـد 

 .الطالق أو ادعى الفدية منها يف الصحة
فأما الطالق الرجعي فإنه فيه وارث هلا ما مل تنقض عدهتا، فسواء يف ذلـك إن كانـت 

 .مطلقة أو ال
 مل يصح منه خالفه بام ال يشك فيه من دعوى وإنام القول يف اإلقرار بالطالق البائن ما

 .الزوجية إىل املوت مع ثبوت املساكنة
فلو ماتت عـىل أهنـا زوجتـه وعـىل أنـه زوجهـا، وصـح أنـه إىل حـال موهتـا متمـسك 

مـن بعـد أن ثبـت : بالزوجية بإقراره، ثم وجد إنكار الزوجية من بعـد ذلـك مـن احلـال أي
ه وال معارضة فيه إىل ذلك احلال مـن إقـراره بزيـادة موهتا عىل حكم الزوجية بام ال شك في
 .دعوى الزوجية منه إىل حال املوت

ثم إن ادعى خالف ذلك من بعد فال شك أنه يف هذه الدعوى األخرية هو املبطل إذ 
ًقد صح ظلمه وجوره عىل خصمه بنقض حكم اهللا له وعليه هربا من أداء الواجب عليه من 
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 .حق له
 :ى الزوجية بل باملعارشة فقط فهنالك أمران ينبغي النظر فيهامأما ما مل يصح بدعو

 أن الزوجية قد ثبتت هلام فهام عليهـا إىل املـامت بداللـة املعـارشة مـا مل يتبـني :أحدمها
 .خالف ذلك، وظهوره بعد املوت ال يصح إذ الطالق ال يكون إال يف احلياة

 إنـه إذا طلقهـا :نقول مثالك  هو العارض املعارض لذلك احلكم، وذل:واألمر الثاين
ًثالثا وهي يف املرض قبل موهتا بساعة أو نفس واحـد ومل يـشهد أحـد فهـو وارث فـيام بينـه 

 .ً فهو غري وارث جزما؟وبني اهللا، أم غري وارث
ًفإن أقر عىل نفسه بذلك أو شبهه فال نجد مانعا من ثبوت إقراره عليه ألنه إقرار، هو 

اب املوجبة له ليشء من احلق، وإذا أبطلنا اإلقرار فقد حكمنا لـه يف احلقيقة براءة من األسب
 .عىل احلقيقة أنه له وحيتمل معنى تصديقهعىل ولد اهلالكة بيشء ال نعلم صحته

وإن كان آثام فيام بينه وبني اهللا وال يلزم أن حيكم له بيشء يتربأ منه فيحكم له لوجوب 
 حق غريه إال بعد أن يثبت حكمه له به، لكن إذا ظهر حق غريه فيه، هذا حمال إذ مل يثبت فيه

 .أنه أجلأ ذلك لولده فاهتم وجب اليمني عليه
وال يبعد عندي أن جتب اليمني حتى عىل ولده إن ادعى اخلصم معاملتهام عليه فأراد 

إليه اليمني منه بالعلم ما يعلم أن ألبيه يف هذا املال ملستوجبه حقا، وال أن أباه أجلأ هذا املال 
 .فلينظر يف ذلك إن وافق احلق وإال فاحلق تركه

فمن رأى فيه غري ذلك بام هو أصوب أو بنقل من أثر أو بحفظ عن العلامء فالرجوع 
إىل احلق خري من التامدي يف الباطل، ونسأل اهللا أن يكشف احلـق عـىل لـسان مـن كـان ممـن 

 .كان، والسالم
 

                                                
 .بصحته) ب(يف   )١(
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و بطـالق زوجتـه أو قـال بـالطالق أو بطـالق أزواجـي أين مل فيمن حلف بالطالق أ
أفعل كذا وكذا، وهو قد فعل ما حينث به من هذا، ماذا يلزمه من الطالق أو جيـب عليـه يف 

 ؟ذلك
 

 اهللا أعلم، والذي يوجد يف األثر أنه إذا حلف بالطالق أو بطالق زوجته ثم حنث أن 
 .لثابتة يف ذلكزوجته تطلق منه عىل مقتىض اليمني ا

وأما إذا قال يف يمينه بالطالق أو بطالق زوجته أنه مل يفعل كذا وحنث فهذا موضـع 
أن : حيتاج إىل النظر فيه، وعىل ما فهمناه من فحوى كالم شيخنا العالمة الصبحي رمحـه اهللا

الطالق يف أصله قول معروف ملعنى خاص به، واليمني باألقوال واألفعال ال تفيد حكام يف 
نفسها كام لو قال امرؤ بالوضوء أو بالصالة أو بالصيام أو بالزكـاة أو بـاحلج أو بـالعمرة أو 
بالنذر أو باالعتكاف أو بصالة اجلمعة أو بصالة العيدين أو غريها من املعاين املفروضة أو 

 .املسنونة أو من األصول أو الفروع فإهنا ال تفيد حكام آخر يلزمه من لفظها
نه بالوضوء ال يلزمـه أن يتوضـأ، والقائـل بالـصالة ال يلزمـه أن يقـوم فالقائل يف يمي

 .يصيل، وكذا يف املعاين األحكامية
فلو حلف بالبيع مل يلزمه بيع مالـه، أو حلـف بالـدين مل يثبـت عليـه ديـن، أو حلـف 

 .بالشفعة فال جيب له عىل أحد وال عليه
ألنـه هبـذا االعتبـار قـد جعـل وكذلك إذا قال بالطالق أو العتق ال يلزمه منه يشء ؛ 

الطالق معنى من املعاين التي يقسم هبا كام يقسم بالبيت واحلجر واملقـام والـركن وغريهـا، 
فقد جعل املعاين يف نفسها أشـياء يقـسم هبـا كـام يقـسم هبـذه األشـياء اجلـسامنية، وكلهـا ال 

 .ًتوجب أحكاما يف نفسها
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ين احلكمية أو الصور القائمة كام يقـسم وال فرق يف معاين القسم بني دخوله عىل املعا
بحقك ورضاك وحبك وغريها، وهذا معروف يف معـاين األقـسام : بيوم القيامة، وكام يقال

 .وهبذا االعتبار
 بالطالق أو والطالق ال يفيد إال أن املقسم بالطالق قد جعل الطالق :فاليمني بقوله

ياله أنه من األمور اجلالئل التي يـرىض شيئا يقسم به ملا جيله يف نفسه ويتصوره يف خزانة خ
ًهبا اخلصم وينكل عنها احلالف جلاللة موقعها يف نفسه، وهذا ال يفيـد حكـام يوجـب عليـه 
طالقا البتة إال أن يكون من جهة النية إن قصد بذلك طالق زوجته إن حنث فيدخله معنى 

ح يف احلكـم؛ ألن االختالف يف حلوق الطالق بالنية عىل قول من يـرى ذلـك، واألول أصـ
 .اللفظ ال يفيده

 إن فعـل كـذا : قـالإذا حلف بالطالق فيخرج تأويله عـىل معنـى أنـه إذا: وأما قوهلم
فزوجته طالق أو ما يشبه هذا من اللفظ فهو معنى احللف بـالطالق يف املـرصح بـه ال قولـه 

واهللا أعلم . لعبيدبالطالق وحده ملا أسلفناه، وكفى بذلك عن املزيد ملن رزقه اهللا الفهم من ا
 .فلينظر يف ذلك

 
 أال يأكل من حلم غنمها، وقد أكـل مـن -وقد حلف بطالقها- يف رجل قال لزوجته

 ؟حلم غنمها وطلقها قبل ذلك مرتني، أتبني منه ثالثا أم ال
 
 .نعم

 
يف رجل حلف بطالق زوجته أن أهل هذا البيت ال يأكلون مـن هـذا الطعـام، فأكـل 

 ؟ ومل يأكل اجلميع، أيلزمه الطالق أم ال-أعني الزوج والزوجة-حد من أوالدهم أ
 ؟ أنا حالف باحلج ما يلزمه يف هذا: قالوالذي
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وهو األكثر يف القول - أحدمها: اهللا أعلم، ومثل هذا حيتمل وجهني يف املعنى

و Mh i j  L : أنه إذا أكل بعضهم فقد حنث لشمول املعنى كقوله: -واألظهر
 MÌ Í Î L و M5 6 7 L فأساليب الكالم تدل عىل ،

عموم املنع فيجب شمول األفراد إال أن يريد به سلب العموم فال يصدق عىل األفراد، وإذا 
 .واهللا أعلم. ًنوى هذا جاز أن ال يقع احلنث عليه إال بأكل أهل البيت مجيعا

 
فيمن حلف بـالطالق أن مـن رويش بن مجعةقد وجدنا شيخنا يف أثر عن الشيخ د

 ؟مات عىل دين اإلباضية دخل اجلنة فال تطلق زوجته، أصحيح هذا أم ال
 

إن من حلف بتلك اليمني إذا كان قصده هبا ختصيص أهل احلق من أرشاف اإلباضية 
ية غري خمادع ففي ظاهر احلكم أهنا ال تطلق زوجته إذا كان مستقيام عىل ذلك يف الرس والعالن

 .وال مقرص وال منتهك وال مستحل فهو كذلك
 

ما تقول شيخنا يف رجل حلف بطالق زوجته عىل يشء حمـدود أنـه لـيس عنـده غـري 
ً حلف أنه ما عنده غريه، وسار إىل البيت فوجـد شـيئا مـن هذا، ويف نيته وغالب ظنه يوم

                                                
 ).٢١(األنعام اآلية   )١(
 ).١٩٠(البقرة اآلية   )٢(
 ).١٠٣(األنعام اآلية   )٣(
: من علامء عامن يف القرن اهلجري احلادي عرش، كان من قضاة دولة اليعاربة، له مؤلفات عديدة منها  )٤(

 .٦٣ ص دليل أعالم عامن: ينظر. الدالئل يف اللوازم والوسائل والتبيان والفكر واالعتبار
 .إذا): جـ(يف   )٥(
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 .هذا الذي حلف عليه واليمني بطالق الثالث
ل يف هذه املرأة، أحتل هلذا الرجل عىل هذه الـصفة ويـسعها املقـام عنـده أم ال ما القو

 ؟يقع له عىل هذا طالق
عرفنـا شـيخنا . وإن كان واقعا عىل هذه الصفة الطالق وأقام الرجل يطـأ هـذه املـرأة

 .يرمحك اهللا
 

عليـه إذا كان حني حلف معه أنه صادق يف يمينه بار فيها فظهـر أنـه نـاس ملـا حلـف 
 :حانث يف يمينه إال أنه معذور مع اهللا يف نسيانه، وخمتلف يف حنثه عىل هذه الصفة

 . هو حانث وقد طلقت زوجته منه بالثالث كام قال، وهذا أصح يف احلكم:قيل
 .واهللا أعلم.  ال حينث وال تنطلق منه زوجته:وقيل

 
 احللـف، أتطلـق إذا حلف رجل بطالق الثالث ال يدخل بيت رجل وهـو فيـه حـني

زوجته من حينها أم إذا دخل مـرة ثانيـة وليـست للجاهـل نيـة، وهـل حيلـة لـه إذا خالعهـا 
 ؟ودخل هبا، أجيوز له أم ال

 
اهللا أعلم، وفيام أظن أهنا ال تطلق حتى خيرج منه فيدخل مرة غري دخوله الذي هو فيه 

 .واهللا أعلم. اآلن؛ ألنه ال يسمى دخوال
  
ًتاب من حليلته يف خيانـة فراشـه أو بيتـه فحلفهـا يمينـا بـالطالق، أتطلـق عـىل من ار

ًذلك، ويكون يمينه هلا طالقا رجعيا ويكون أملك برجعتها، أم تبني منه فتحرم عليه  ؟ً
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أو ابتدأته هي بالكذب أو تسابا أو تالعنا حتى عىل يشء فكذبتهأرأيت إن كذهبا
 ؟جعا كيف يقع األمر بينهامافرتقا عىل ذلك من غري أن ير

 
أما إن حلفها بالطالق فإن كان قد جعل الطالق إليها فهي تطليقة يف الـصحيح وإال 

 .فال يشء
وإن تكاذبا أو تسابا فاهللا سائلهام عن ذلك، واللعن كذلك؛ ألنه غري اللعان الرشعي، 

 .فإن كان بينهام لعان رشعي خرجت منه ومل تعد إليه
 

  
 فحلــف ؟مــا تعرفـه أيـن هـو:  تقـول يف رجـل سـأل زوجتــه عـن يشء فقالـت لـهمـا
 إن كنت أعرفه فأنـت طـالق، أتطلـق أم :فقال. تعرفه: فقالت مرة ثانية. ما أعرفه: بالطالق

 ؟ال
 

 .إن كان يعرفه طلقت وإال ال
  

، ثم بدا ما تقول فيمن حلف بطالق زوجته ثالثا أنه يزرع أرضا حمدودة بزرع مسمى
له الرتك كيف يصنع يف يمينه وفوت زوجته، أيكفيه أن يزرع بعضها وال يعمها بالزرع كـام 
نوى فحلف له، أو أنـه يزرعهـا فيعمهـا ثـم يرتكـه قبـل أوانـه بعـد اخـرضاره ليـرب يف يمينـه 

 ؟فيجزيه

                                                
 .أكذهبا): ب(يف   )١(
 .فأكذبته): ب(يف   )٢(
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وما الذي يكون عليه يف زوجته إذا وطئها قبل متام تعريقه لتلك الزراعة إىل أن خترض 
تلك األرض التي حدها يف يمينه، وإذا زرع بعضها ال بأس عليه يف وطئـه مـع أنـه يزرعهـا 
شيئا فشيئا إىل أن يتم زرعها، أم عليه أن يمتنع عنها خوف احلـوادث دون ذلـك حتـى يـتم 

 ؟زرعه، وهل عليه يشء يف أحكام اإليالء ها هنا
 

عـضها، وأمـا إن زرعهـا فاخـرض ًال أعرف له وجها يف ترك زرعها، وال يكفيه زرع ب
الزرع هبا فقد بر وليس عليه غري ذلك يف يمينه، ويعجبنا له ترك وطئها مامل يزرع فإن وطئها 

وإنام أحببنا له ذلك . ]يف[فاهللا أعلم، وال يبني يل حتريمها عليه ألنه ليس بإيالء وال يشبهه 
 .واهللا أعلم. خمافة احلوادث
  

الق الثالث أن ال يـزوج أختـه برجـل ولـيس هلـا ويل غـريه، سئل يف رجل حلف بط
فأرادت التزويج فامتنع أن يزوجها من أجل هذه اليمني، فهل له أن يزوجها بمن هو كفـؤ 

 .؟هلا وهو قد حلف بطالق زوجته يف حال غضبه
 

نعم إذا ثبتت اليمني فالطالق يلحقه إن حنث، ولكن إذا وكلهـا تـزوج نفـسها بمـن 
 .واهللا أعلم. فتزوجت بذلك مل يلحقه الطالقشاءت 

  
يف رجلني تقايضا بأمواهلام وحلف كل واحد منهام بطـالق زوجتـه، ومالـه حـرام إذا 
ّغري عـىل صـاحبه فهكـذا مطلقـا،ثم صـح يف أحـد املـالني حلـل جيـب منهـا الغـري كـالطرق 

 ؟وأشباهها فإذا غري أحدمها يكون حانثا
                                                

 .هنا بياض يف مجيع النسخ املخطوطة  )١(
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 ؟لحقه احلنث مثله أم الوإذا أقاله الثاين، هل ي
أرأيت إن تصانعا بيشء من الصلح يف ذلك بقدر نقص الغلة التي هـي يف املـال رد

 ؟هذا هلذا من غري، هل يلحقهام شبه بعد يف ذلك أم ال
 

ّنعم إذا غري فإنه حينث عىل هذه الصفة، ويلحقه الطالق والتحريم، وإذا توافقـا عـىل 
ع كل منهام لصاحبه أو هبته له فال يلحق الطالق مـن فعـل ذلـك، يشء من الوجوه غري البي
 .واهللا أعلم. وهذه حيل يف الرشع جائزة

 

 
 

أنت طالق قبل مويت بعرشة أيام، ما يكون حكـم : ما تقول شيخنا فيمن قال لزوجته
 ؟ من حينها أم الهذه الزوجة معه، أتطلق

أنت طالق إن دخلت دار زيد فإن مل تدخيل فأنت طالق مـا : وكذلك إذا قال لزوجته
 ؟حكمها، وهل من حيلة يف عدم وقوع الطالق

 
 أنت طالق قبل مـويت بعـرشة أيـام أو مـا :والذي عندي فيمن قال لزوجته اهللا أعلم، 

 :أنه خيتلف يف طالقهازاد أو نقص من التحديد، 
 . يقع الطالق من حينه كام يقع احلنث من ساعته يف أيامن الغيب كلها:فقيل
 بل حيرم عليه وطؤها الحتامل موته يف كل ساعة، ويكون حكمها حكم املوىل :وقيل

                                                
 .يرد): ب(يف   )١(
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 .منها
فإن مضت أربعة أشهر ومل يمت بانت منه باإليالء، وكله فيام عندي غري خـارج مـن 

 .الصواب
 دار زيد وإن مل تدخيل فأنت طالق فال أعـرف حيلـة  أنت طالق إن دخلت:وأما قوله

متنع الطالق يف هذا إال أهنام ضدان قد اجتمعا عىل معنيني البد من وقوعه بأحدمها، لكنهـا 
 .إن دخلت وقع الطالق وله فيه الرجعة إن مل تكن بينهام من قبله تطليقتان
لك بنفـسها فـال وإن مل تدخل ومضت أربعة األشهر بانت منه باإليالء، وصارت أم

 .سبيل له عليها إال بتزويج جديد إن رضيته بويل وشهود
وإنام يذكر الفقهاء احليلـة يف مثـل إن دخلـت اليـوم أو غـدا أو دار زيـد فأنـت طـالق 
ثالثا، وإن مل تدخيل اليوم أو غدا أو دار زيد فأنت طالق ثالثا فالبد من وقوع الثالث بينهام 

 .بأحد الوجهني
خيالعها فتدخل دار زيد واملخالعة ال يلحقها الطالق وال يقع عليهـا، ومن احليلة أن 

وجيوز له ردها بعد الدخول برضاها عىل قول، وبتزويج جديد يف قول آخر، وذلـك أهـون 
 .من وقوع الثالث بينهام

وأما الطالق الرجعي كمسألتك هذه فال حتتاج إىل حيلة بل احليلة أن يراجعها، فإن مل 
ة فاحليلة يف نظري متعذرة، وال أدري ما عند غريي؛ فإن فوق كل ذي علم تكن بينهام رجع

ًعليام؛ ألن احليلة املرصح هبا هي اخللع يف هذا، وهي أشد من الطالق الرجعي؛ ألهنا تكون 
 أكثـر القـولفيه أملك بنفسها، وألنه حيتاج إىل تزويج جديد يف قول، وألنـه يعـد طالقـا يف 

 أصال، فنراه هو احليلة يف مثل هذا، ولكني عىل القول به ال أقوى، ًخالفا ملن ال يعده طالقا
 .واهللا أعلم. وال أدل عليه أهل التقوى
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يوم تفعلني كذا فأنت طالق، أجيوز لـه وطؤهـا قبـل أن تفعـل، : يف رجل قال لزوجته
 ؟ئها، أحترم عليه أم الوإن وطئها قبل أن تفعل وفعلت يف اليوم الذي وط

مـا أراك اهللا  ّ بـني لنـا؟وإن مل يطأها حتى متيض أربعة أشهر، أتبـني منـه بـاإليالء أم ال
 .وأنت املأجور

 
ال جيوز له أن يطأها يف يوم عىل ما قيل؛ خمافة أن تفعل يف ذلك اليوم فيطأها وقد وقع 

 .الطالق
ىل القول بطالقها، فإن فعلـت يف ذلـك وإن وطئها ومل تفعل هي ذلك فأنا ال أقوى ع

اليوم،فحنث وقد واقعها حرمت عليه أبدا، وإن امتنع منها ألجل اليمني أربعة أشهر بانت 
 .واهللا أعلم. باإليالء

 
: 

يف رجل أراد أن يسافر ونوى أن يطلق زوجته، ومل يلفظ بلسانه حتى سافر فمكث يف 
املعنى ال «ِفإن كنت تريدي استفالتا : ه، وكتب كتابا إىل زوجته فالنة بنت فالن، وبعدسفر

 .فقد وكلتك، وهو بيدك، واملعنى الطالق متى ما أردتيه فهو تام» اللفظ بعينه
فلام وصل إىل الزوجة كتابـه ردت لـه جوابـا فـذلك أحـسن يل ولـك، ولكـن األوالد 

تها وأرادت الطالق، فقالت لرجل قليل العلم يف صغار، وعقب رد اجلواب منها رجعت ني
ال، وأيـضا فلـام وصـل الكتـاب إىل : هل يل طالق؟ اآلن أردته، فقال الرجل املسئول: ذلك

                                                
 .أ/١٢٢وردت يف خمطوط أجوبة مسائل العلامء املتأخرين، ص)  ١(
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الزوج ظن أهنا أرادت الطالق وأيقن بالطالق بأهنا أرادته، فلام قدم من سفره اجتنـب عـن 
 وعنـده الرجـل ، ليـسأهلا مـا أرادترسل إليها رجـالأاملرأة ومل يسأهلا عن نيتها بنفسه حتى 

فـأيقن الرجـل . نعم: ِأأردت الطالق؟ فقالت: املرسل يف قوله صادقا فسأهلا الرجل املرسل
بالطالق وجعله تاما وريض به، فهل هذا صار طالقا؟ ومتى انطلقت أحني وصلها كتابـه، 

 أم حني وصله قول الرسول بأهنا أرادت الطالق، أم حني ما أرادت الطالق؟
 .وهل هذه بمنزلة املختارة نفسها أم املطلقة نفسها، وهل هلذا الرجل رجعتها

 .أفتنا شيخنا يف ذلك بال تكلف
 : 
 إن كنـت : نوى ومل يلفظ بلسانه فذلك ما عليه منـه مـن يشء، وأمـا قولـك:أما قولك

فـإذا  ،تريدي استفالتا إىل آخر لفظه فهذا لفظ مضطرب أوله رصيح وكالـة هلـا يف الطـالق
متى أردتيه فهو تام، فإن كان مراده بذلك اللفظ الطالق متى : طلقت نفسها طلقت، وقوله

 .أرادته فقد طلقت متى أرادت ذلك
وإن كان مراده غري ذلك فالقول قوله بعد يمينه إال إذا صدقته ومل حتاكمه، واطمأنـت 

مـه يف معـاين األلفـاظ إن القـول قولـه؛ ألن لكال: لقوله، فلم تطلب منه اليمني، وإنام قلـت
احتامالت ليس هو معتمدا عىل معنى واحد جيب قطع احلكم به عليه، ومـع االحـتامل فهـو 

 .أدرى بنفسه، واهللا سائله
وأما قولك مل ترد ثم أرادت ثم سألت قليل العلم ثم جاء الزوج إىل آخره فكل هذا ال 

ا، فمتى أرادت الطالق وقـع، ينقض حكام ثابتا من قبل، وال يثبت ما ليس بثابت إال إرادهت
ليس له وقت حمدود؛ ألن كلمة متى هي اسم رشطي ظريف لزمان مستقبل غري حمدود مثـل 

 .إذا بخالف إن الرشطية فليس هي كذلك يف حكمه
وأما قولك متى وقع الطالق عليها فالطالق يقع متى أرادته هي إن كان مراده يف تلك 



١٧١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

ذلك القول منه فالقول يف اإلرادة قوهلا هي، وأما اليمني األلفاظ هلذا املعنى، وإذا ثبت عليه 
عليها فأرجو أنه مما خيتلف يف مثله وعسى أن األصح وجوهبا عليها إن شاءها، وأما قولـك 

 .واهللا أعلم. إهنا بمنزلة املختارة فهي بمنزلة املطلقة إن رجعيا أو بائنا، فينظر يف مجيع ذلك

 
  

إن كنت أنا أهفى من فالن فأنت طالق طالق ثالثا، وكان احلالف : فيمن قال لزوجته
 ؟مولوي األبوين وفالن مولوي األب عريب األم، ما يلزمه يف زوجته هذه من هـذه اليمـني

 .ذلك ّبني لنا
 

ف أهفى منه أي ال أدري، وإن قيل إن فالنا أرفع منه درجة باعتبار األم فيكون احلال
 .أنزل منه درجة فيحنث فغري بعيد من الصواب

 إن األم مل تغري مرتبة ابنها عن كونه مـوىل وهـذا مـوىل مثلـه فباسـتوائهام يف : قيلوإن
الوالء مل يكن أهفى منه وال ذلك أرفع عنه؛ إذ ليس مرتبة ذلك أرفع من الـوالء وال مرتبـة 

 .حينث مل يبعد من الصوابهذا أنزل من الوالء فاملرتبة واحدة فال 
 .واهللا أعلم. والثاين أنظر يف معنى احلكم، واألول أشبه بمعنى التعارف

 
  

أنت طالق إذا عشيت فالنا أو أعطيته شيئا من العيش فلـم : وإذا قال الرجل لزوجته
هاكـه يف املوضـع الفـالين، : الـت ق؟أيـن العـشاء: تعطه ولكن ملا جاء املحلوف عنه قال هلـا
 ؟أتطلق بذلك أم ال إذا أكله املحلوف عنه
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أما إذا كانت دلته عىل الطعام فإن كان الطعام من ماله أي مال اآلكل فال يبني يل أهنا 
عشته وال أعطته شيئا، وال يدخل يف ذلك الذي من أعطاه يعطوه بمعنى تناوله؛ ألن املناولة 

 .غري الداللة
 .وإن كان من عندها فقد وقع الطالق؛ ألهنا أعطته إياه

وإن كان من مال غريمها فليست الداللة عليه عطية يف احلكم إذا كان بمجرد الداللة 
 .واهللا أعلم. فقط إال أن تدله عليه بمعنى العطية منها وإن مل يكن من ماهلام

 
  

إن سافرت عنك ومكثت يف سفري إىل مدة شهر فأنت طالق، : قال لزوجتهيف رجل 
ثم إنه طلقها قبل خروجه من وطنه إىل سفره، وردها قبل مسريه ثم سـافر عنهـا، ومل تكـن 

 ؟أهذا احلنث باق عليه أم ال. للجاهل نية، ومكث أكثر من شهر
 

 .واهللا أعلم. ةاحلنث باق عليه بحاله، وتطلق منه بذلك عىل هذه الصور

 
  

أعطني كذا وكذا وإال فأنت طالق، ومل تعطه، أتطلق من حـني  :قال لزوجتهيف الذي 
 هلـا أجـل حمـدود أم حتـى متـيض أربعـة أشـهر هـي زوجتـه مومل تعطـه أما أمكنها أن تعطيه 

 .يل ذلك فبني ؟ويتوارثان وبعد األربعة تبني منه باإليالء
 

 .ليس يف هذا إيالء، وهي زوجته ويتوارثان ما مل تعطه ويقع احلنث يف الوقت
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أنــت طــالق ســبعني مــرة إن ســلمت يل األوراق، : قــال لزوجتــهمــا تقــول يف رجــل 

فسلمت املرأة األوراق أعني األوراق املكتوبة هلا فيهن صداقها، أيقع عليها الطالق ثالثا أم 
 ؟واحدة
أيت شيخنا إذا كان يقع عليها الطالق ثالثا أم واحدة مـاذا يلزمـه يف قولـه سـبعني أر

 بـني يل مجيـع األوجـه يف ذلـك ولـك ؟مرة، وهل جيوز له ردها أم حيتـاج إىل تـزويج جديـد
 .األجر إن شاء اهللا

 
ال  :وقيلخمتلف يف أهنا تطلق مرة أم ثالثا وعىل األول فالرد يف العدة جائز برضاها، 

ًال حتى تـنكح زوجـا غـريه كـام إال بتزويج جديد وهو أحوط واألول أوسع، وعىل الثاين ف
 .قال اهللا، وحتى يذوق كام قال رسول اهللا 

 
  

كذا يا فالن : يف رجلني تبادال ببعض الدواب، ثم قال حارض معهم لكل واحد منهام
                                                

: هنا قالتمن طريق عائشة، أ) ٢٦٣٩(شهادة املختبئ : الشهادات، باب:  يف كتابالبخاريأخرج   )١(
َّكنت عند رفاعة فطلقني فأبت طالقي، فتزوجت :  فقالت^جاءت امرأة رفاعة القرظي إىل النبي 

 ال حتى ؟أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة « :فقالعبد الرمحن بن الزبري، إن ما معه مثل هدبة الثوب 
ًطلقة ثالثا ال حتل امل: النكاح، باب:  يف كتابمسلمورواه . »تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

:  يف كتابالرتمذي، و)٣٥١٢(ًملطلقها حتى تنكح زوجا غريه ويطأها ثم يفارقها وتنقيض عدهتا 
، )١١٢١(ًما جاء فيمن يطلق امرأته ثالثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل هبا : النكاح، باب

 قبل أن يدخل هبا ًالرجل يطلق امرأته ثالثا فتزوج فيطلقها: النكاح، باب:  يف كتابابن ماجهو
 ).١٩٣٢(أترجع إىل األول 
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 قـل نعـم،: قـالتكون زوجتك مطلقة بالثالث إن قلت أو استقلت، وبعد ما تم هذا اللفـظ
 ؟ نعم، ثم استقال أو أقال، هل يقع طالق هبذا اللفظ كانت له نية يف الطالق أو ال:قال

 
ًإن كان أراد بذلك جوابا لقوله مطلقة بالثالث ومعناه به أهنا تكون طالقا بالثالث ال  ً

 .غريه فهي هبذا تنطلق منه بالثالثحكاية عن 
نعـم فـال تنطلـق منـه، وذلـك إىل نيتـه، : وإن كان أراد بقوله نعم حكاية لقول القائل

 .واهللا أعلم. والقول فيه قوله مع يمينه إن طلبتها املرأة منه
  

ًيف رجل استقعد نخال وأرضا بكذا وكذا، وعقد بيـنهام الـصفقة هبـا بعـض اجلهـال، 
ً متامها كل منكم من يقيل ويستقيل، زوجته طـالق ثالثـا ونـصف مالـه للـسبيل ورشط بعد

 ؟ فامتنع املستقعد، كيف احليلة عن وجوب احلنثنعم، ثم إن املقعد أراد القيلولة: فقاال
أرأيت إن أخذها املقعد بالرشع واحلالة هذه؛ ألن القعد كام ال خيفاك فاسد األصـل، 

 ؟نث أم الأيسلم املستقعد من وجوب احل
 

ليس هذا ببيع وال عقد ثابت فتكون فيه اإلقالة واالستقالة بل هو أمر فاسـد حجـره 
ًاهللا ومنعته الرشيعة، فاملقتعد يرفع يده عنهم امتثاال للرشع بغـري إقالـة وال اسـتقالة، ورفـع 

 . زوجتهاليد عنها ال يسمى إقالة يف احلكم وإن أشبهه يف املعنى فال يرضه ذلك وال تنطلق
ًولو أخرب املقعد برفع يده عنها فال بأس به وال يسميانه إقالة وال استقالة ولكن تركا 
ًملا أوجب اهللا تركه ومنع منه، كام أن من حرمت عليه زوجتـه فرتكهـا ال يـسمى طالقـا وال 
ًخلعا فكذلك هذا ال يسمى إقالة وال استقالة وال تكون اإلقالة إال من بيع أو عقد صحيح، 

                                                
 .يعني هبا اإلقالة  )١(
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ًذا ليس ببيع وال عقد صحيح بل هو كتزويج ذوات املحارم ال يسمى تزوجيا وال جيـب وه
به الصداق وال نصفه ال يف املوت وال يف احلياة، وهذا يشبهه من حيث إن أصله ليس بيشء 
إذا وقع العقد عىل حمرم جمتمع عليه، وقعد النخل والشجر كذلك جمتمع عىل حرمته بـنص 

 .واهللا أعلم.  أصله، فمن أين تثبت فيه اإلقالة إين ال أعرفهاحلديث فليس هو بيشء يف

 
  

منها بنون وعنده والدة وله بيت يدخلون فيه مجيعا هو ومطلقته من طلق امرأة وله
هبذه وأوالده ووالدته جللوسهم وأكل طعامهم وقضاء حوائجهم وغري ذلك، إال أنه خيلو

حده بغري حضور أحـد مـن أوالده أو والدتـه، وعنـد النـوم ينـام يف بيـت وحـده، املطلقة و
، وعىل البيت واملربز حائط واملطلقة ووالدته تنامان يف مربز قدام البيت الذي هو ينام فيه

له باب يدخلون وخيرجون منه مجيعا، هل يسعه ذلك أم تكون هذه مساكنة حمرمة ال جتوز، 
 ؟وما صفة املساكنة

 
إن كان عىل البيت واملربز وما قدامه حائط وباب جيمعه فهي مـساكنة إال يف البيـوت 

 إهنـا ال :فقيـلالكبار املنعزلة بعضها عن بعض كاحلجر وبيـوت الـشام واألمـاكن املتـسعة، 
 .واهللا أعلم. تكون مساكنة، ويعجبنا أن يعرف ذلك بالنظر

 

                                                
 ). هـ(سقطت من   )١(
  . »ال خيلو«: لعلها  )٢(
 )هـ(سقطت من   )٣(
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 إن أرضيتها ال أكون مسلام أو :وقالا هربت عنه زوجته ما تقول شيخنا يف الرجل إذ
 ؟ليس بمسلم، ثم تركها أربعة أشهر، أتبني منه باإليالء

أو إىل وليها، أيكون حانثا رضيت بتلك الرسالة أو مل ترض، أرأيت إذا أرسل إليها
  أفدنا باجلواب ولك األجـر مـن؟علمت أو مل تعلم، أو أرسلت هي عليه وريض هو بذلك

 .امللك الوهاب
 

 .إن أرضته هي ومل يرضها هو مل حينث، وخيرج فيه أنه إذا رضاها برضاه عنه حنث
. وإرساله إىل وليها أو إليها إن كان بغري الرىض ال حينث، وحينث إن أرضـاها بـذلك

وإن مل يرضها حتى مضت أربعة أشهر فيختلف يف مثل هذا؛ هل يكـون إيـالء ألنـه مل يـول 
 .؟هاعن مجاع

 إذا امتنع عنها أربعة أشـهر لـسبب هـذه اليمـني فهـو :ويقولوبعضهم ال يعترب ذلك 
 .واهللا أعلم. إيالء

  
ما تقول شيخنا فيمن آىل بطالق زوجته إن مات ولده فالن من هذه املرضـة ليقـتلن 

 ؟ًفالنا، أو ليفعلن شيئا من املعايص، أتطلق زوجته من حينها أم ال
 متى مـا مـات ولـده : قاليمينه ومل يقل إن مات من هذه املرضة بلأرأيت إذا أرسل 

 ؟ليفعلن هكذا فام يكون له وعليه
 

                                                
 .زيادة هو): جـ(يف   )١(



١٧٧   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
 إن كان أكثر القولإن مات ولده من تلك املرضة يف املسألة األوىل طلقت زوجته يف 

 .قتل فالن هذا ظلام بغري حق
 . بانت منه باإليالء يكون يف حكم اإليالء فإن قتله إىل أربعة أشهر وإال:وقيل

وكذلك احلكم يف املسألة الثانية متى مات ولده ولـو مـن غـري تلـك املرضـة فـاحلكم 
 .واهللا أعلم. فيهام سواء

  
 إن جئتـك يف تلـك احلالـة :وقـالفيمن طلب مـن زوجتـه اجلـامع فامتنعـت فغـضب 

، فرتكها حتى مضت بطالقك، أو أنت مطلقة، ونيته يف لفظه يف تلك احلالة كناية عن اجلامع
 ؟أربعة أشهر، فهل تبني منه باإليالء عىل هذه الصفة أم ال

باإليالء ثم تزوجها ثانية، فهل من رخصة للمضطر يف مجاعها مـن غـري وإذا بانت
 ؟حنث عليه ثانية يف التزويج الثاين بعد البينونة األوىل باإليالء
 إن األيـامن : قـالعـىل قـول مـنومثل هذا اللفظ ينساغ أنه ليس من مـسائل اإليـالء 

تفـضل بحـل هـذه املـسألة وبـذل الرخـصة . ًاحلكم فيها باأللفاظ حيث إنـه مل يـذكر مجاعـا
 .ملعتنيها؛ إذ هو يف رضورة عظيمة وأنت املأجور

 
نعم تبني منه باإليالء، وال فرق بني الترصيح بالوطء وبني قوله تلك احلالـة، واملـراد 

 .هبا هي هو
؛ ألنـه أكثـر القـولًت باإليالء وتزوجها تزوجيا مل تنطلق منـه بوطئـه إياهـا يف فإذا بان

 .واهللا أعلم. تزويج آخر، وال طالق قبل نكاح

                                                
 .منه: زيادة): ب(يف   )١(



١٧٨ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ًما تقول فيام وجدناه مأثورا يف الكتب أنه ال جيوز ملن آىل من زوجته أن جيـامع مجاعـا 

ًأي، وكيف هذا ال يسمى مجاعا وجيب ًتاما إال غيبوبة احلشفة فقط، أهذا إمجاع أم اتفاق أم ر
ًتفضل أوضح ذلك إيضاحا تاما أنتـرص بـه عـىل جـيش اجلهـل ال  ؟ًبه احلد والغسل إمجاعا  ً

 .زلت أهال للجود والفضل
 

 إمجاع بدين ال جيوز خالفه يف حني، وليس هو يف اإليالء مطلقا، قول أصحابناهو يف 
القها أو بظهار منها إن جامعها، فإن مل جيامعها لكنه يف بعض الصور يف موضع ما يقسم بط

إىل أربعة أشهر بانت منه باإليالء، ومل يمكنه ردها إال بتزويج جديد إن رضيته عىل ما جـاز 
 .يف مثله وإال مل يملك منها شيئا

فإن جامعها حتى تغيب احلشفة منه يف فرجها فذلك حد اجلامع الذي جيـب بـه احلـد 
ا منه أو ظهارها، وبه وجب احلنث عليه يف يمينه فهي طالق منه والغسل، وبه وجب طالقه

 .حينئذ أو مظاهر منها
فإن أمىض اجلامع أو ثبت عليه بعد وقوع احلنث فقد جامعها بعد وجوب الطالق أو 

 .ًالظهار، وبه حترم عليه إمجاعا
ا  يكفـر عنهـنزع يف احلال ساعة حنث فهي زوجته، وله ردها من طالقها أووإن

 .كفارة الظهار إن شاء بالنص قبل أن يتامسا
 .واهللا أعلم. فإن متاسا بعد احلنث ولو قليال حرمت عليه أبدا؛ فهذا موضعه فاعرفه

 

                                                
 .أو): ب(يف   )١(
 .و) ب(يف   )٢(



١٧٩   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

  
 إن فعلت كذا فزوجتي طالق، ثم فعل ذلك اليشء الذي آىل عـن : قالما تقول فيمن

بعد اجلامع، أحتـرم عليـه  ألليةفعله، ونيس أنه آىل عن فعله بطالق زوجته فجامعها ثم ذكر ا
 .؟زوجته عىل هذه الصفة أم يعذر بالنسيان

 
حترم عليه، وعىل قول من ال حيرمها كام قيل يف وطء املتزوجة يف بقية من العدة غلطا 
فالنسيان عندنا أعذر من الغلط، فاملسألة يف موضع االختالف فالبد مـن القـول بـالرأي يف 

 .واهللا أعلم. لقول األول هو األصحواحتريمها وحتليلها، 

 
 : 

 إن جئتك يف حاجة فكأنام جئت ألمي يعنـي اجلـامع، أيلزمـه :الرجل إن قال لزوجته
 ؟الظهار واإليالء، أم ماذا يلزمه يف ذلك

: 
ملسألة الزوج الذي قـال لزوجتـه ذلـك القـول املـذكور املقتـدي فيـه بفعـل اجلاهليـة 

 .ظ فيه بعينه شيئا أنصه إليك من األثراملحجور فلم أحف
وعىل ما يوجد يف ذلك فإنه بـذلك قـد أتـى بمعنـى الظهـار ال بلفظـه؛ إذ معنـى قـول 

 .أنت عيل كظهر أمي مجاعها عليه مثل مجاع أمه: القائل المرأته
 .ولكن يوجد االختالف يف األثر يف وقوع الظهار إذا مل يأت املظاهر بلفظ الظهر

ول بوقوعه إذا أتى بمعناه ومل يذكر الظهرفأرجو أن يكون يف املـسألة فعىل قول من يق
 .اإليالء والظهار: معنى
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 .فإن تركها مل جيامعها حتى متيض أربعة أشهر خرجت منه باإليالء
وإن جامعها قبل أن متيض أربعة أشهر بقدر ما يلتقي اخلتانان ثم نزع فقد خـرج مـن 

 .ل يف الكفارة أربعة أشهراإليالء وكان عليه الظهار، وله األج
فإن كفر بأحد ما جيب عليه من قبل أن يتامسا فقد خرج من الظهار، وإن جامعها قبل 
أن يكفـر حرمــت عليـه، وإن تــرك مجاعهـا ومل يكفــر حتــى مـضت أربعــة أشـهر بانــت منــه 

 .بالظهار
تـانني وإن جامعها يف مدة اإليالء أكثر مما يلتقى اخلتانان حرمت عليه ألنه بالتقاء اخل

 .خيرج من اإليالء ويدخل يف الظهار
 .واهللا أعلم. ًفإن زاد يف مجاعها فقد جامع مظاهرا منها قبل الكفارة فتحرم عليه

 إنه ال ظهار حتى يذكر الظهر فتكون املـسألة مـن بـاب اإليـالء :وعىل قول من يقول
يف ذلك إذا كان  ألنه إذ قد جعل مجاعها مثل مجاع أمه فقد حرمها وقد مىض الكالم ؛وحده

 .فانظر يف ذلك وتدبره. واهللا أعلم. من باب اإليالء
ًفإن كانت املسألة واقعة فازدد فيها جوابا من غريي ثم ال تأخذ من قويل هذا وغـريه 

 .إال ما وافق احلق
 : 

 :يف رجل جرى بينه وبني زوجته كالم
ربتك فأنت عيل حرام  إن ق:وقال الزوج إن كنت رجال ال تقربني عىل الوطء، :قالت

 . أفتنا؟ًمثل أمي، ومضت من املدة قدر مخسة عرش يوما، ما جيب عليه إن أراد جمامعتها
: 

قد قيل يف هذا باختالف، وعىل قول من يرى أنه ظهار فعليه الكفـارة قبـل أن يتامسـا 



١٨١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

ربعـة وهو عتق رقبة، فإن مل جيد فصيام شهرين متتـابعني مـن قبـل أن يتامسـا، وإن مـضت أ
 .أشهر ومل يكفر خرجت منه باإليالء والظهار

فـيام  األصـح ولعلـهوإن جامعها قبل الكفارة حرمت عليه يف قول مـن يـراه ظهـارا، 
 .واهللا أعلم. عندنا ملعان تدل عىل ذلك

 
:  

لبته لذة الشهوة فيمن كان يف مجاع زوجته فغ: سأل عيل بن موسى بن عيل احلرايص
وابوي ماه مرتني، أحترم عليه زوجته بذلك، أم يكون هذا ظهارا، أم كيف احلكم : حتى قال
 فيه؟

 
هذا ليس بظهار وال جيب عليه بذلك حتريم وال كراهية، وال بأس عليه بذلك يف 

 . واهللا أعلم.زوجته
 

  
ِأبوي: ول يف رجل يقول لزوجتهما تق ْ  عىل معنى التلطف، أحترم عليه ويصري
 ؟ظهارا أم ال

 
 .إن هذا وحش من القول، وما مل يرد به الظهار فليس بظهار عىل األصح: قد قيل

                                                
 .٨٦ مسائل خمتلفة، صأجوبة: خمطوطوردت يف   )١(

 . أيب: أي )٢(
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ًهذه أنزلت يف جواز قبول الفدية من النساء عىل طالقهن، كام يشرتط يف إباحته رشعا 

 .إن كانت هي الناشزة أو املريدة للفراق وإال ال
  

ما تقول فيمن اتفق هو وزوجته بصلح من سلطان له حكم التقية من الفـريقني بعـد 
ن يطلقها بفدية معلومة من الدراهم، وهو بعض مهرهـا الـذي الرفعان إليه لإلنصاف منه أ

ساقه إليها، وذلك من بعد طـول املـدة بيـنهام تنـافر وكـل أحـد يف منزلـه، وقـد منعهـا مجيـع 
الواجب عليه هلا لتنازع الرأي منهام يف السكن ألنه هو يريدها عنده يف الـشانبة وهـي تريـد 

 .انبة ملرضة الربدالبالد منه، وتدعي الرض عليها يف سكن الش
ويف املشهور عىل األغلب عند أهل السواحل أن سـكن الـبالد أصـح، وملـا أن جـاءه 

 تلـك :قـال أخوها حامال له تلك الدراهم لك أنت مني الفدية منها وعنها، وسـمع بـذلك
الدراهم لك بوصولك مني أهيا األخ عندي، وفالنة مطلقة، فعىل هـذا يثبـت ذلـك العطـاء 

 .؟ظر له منهبغري قبض وال ن
وما يكون حكم ذلك الطالق رجعي وبينهام املوارثة مهام مات أحدمها يف حكم مدة 

 تفضل اكشف لنا اجلائز والثابـت مـن ذلـك بالـرشع وحـده عـىل املعنـى مـا ؟العدة أم بائن
 .ًرصحته، قلبي مشغول كثريا ولقلة الدراية

                                                
 ). ٢٢٩: (البقرة، اآلية  )١(



١٨٣   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
 ، فهام يف ]عىل هذا[ة مل تثبت عىل مقتىض هذا السؤال أن الطالق رجعي؛ ألن الفدي

 .واهللا أعلم. العدة يتوارثان، وله مراجعتها ما مل تنقض عدهتا
  

 إن أرادت الطـالق تـسلم يل :وقـالما تقول فيمن أريد منه أن يطلق زوجتـه فـامتنع 
حقي الذي سلمته هلا، فصار كالمهم إىل احلاكم، ويمر بينهم الكالم مع احلاكم أن تسلم له 
حقه وليطلقها عند حضور الدراهم، فحملت الدراهم وسار رسول من احلاكم وويل املرأة، 

 إن الـدراهم ال أقبـضها واملـرأة :وقـال إن الدراهم وصلت وطلق، :قال لهفلام وصلوا معه 
 قد طلقتها والدراهم قد دفعتها لويل املرأة كرامة مني له، أيكون :وقالألطلقها من طلقها، 
 بـني يل سـيدي يف ذلـك ؟ًعـا أم ال، وإن مـات أحـدمها أيـرث صـاحبه أم الهذا الطالق خل

 .مأجورا إن شاء اهللا
 

ال يبني يل ذلك، وعندي أن هذا طالق ال خلع، وما سلمته املرأة فهو هلا ال للمطلـق 
وال للويل فإن كان الطالق رجعيا فله الرجعة ما دامت يف العدة، وال يثبـت اخللـع بمثـل

 .واهللا أعلم. هذا
  

 إن كنـت :فقـال هلـاما تقول شيخنا يف امرأة طلبت من زوجها الطالق وهو مـريض 
 قد أبرأتنـي مـن احلـق :قال هلاتريدين ذلك فأعطيني الصك الذي عيل لك، فلام وصل يده 

 ؟الذي عيل لك

                                                
 ).ب(سقطت من   )١(
 .يف مثل): ب(يف   )٢(



١٨٤ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال والصك عندك، فطلقها عىل هذه الصفة ومات يف يومه ذلك، أتلزمها عدة :قالت
 ؟توىف عنها زوجها أم ال، ويربأ زوجها عىل هذه الصفة من صداقها وترثه أم الامل

 
ال يربأ بذلك من صداقها، وإذا كان الطالق رجعيـا فيعجبنـي أن يكـون عليهـا عـدة 
الوفاة وهلا املرياث إذا مل يرصحا بأهنا مفتدية منه بذلك الصك فقبل هو الفدية وطلقها عىل 

 .واهللا أعلم. ذا فاجلواب ما مىضذلك مع عدم احلكم هب

 
 

يف رجل خالع زوجته وأبرأته عىل رشط أن يريب ولده، ومكثا عىل ذلك ثم إنه عجـز 
 الولد ومل يقدر عليه، ورجع عليها بالولد ورجعت عليه يف الربآن، أهلا رجعة يف عن تربية
 ؟ذلك أم ال

 
ام يف الربآن، وتربية ولده يف احلكم عليه بغري رشط، فإن أعجز فاهللا أوىل ال رجعة بينه

 .واهللا أعلم. بالعذر، ويلزم األم إن قدرت عىل ذلك

 
    

ّيف رجل طلق امرأتـه ورشط عليهـا أنـه ال عـيل يشء مـن القيـام ورضـيت بـذلك إذا 
 . أفتنا مأجورا إن شاء اهللا؟أيلزمه معاشهاأرادت منه قياما قبل أن تتخرث 

 

                                                
 .تربيته أعني الولد): ب(يف   )١(



١٨٥   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
 جيوز :فقيلإن كانت مفتدية منه عىل طالقها منه برتك ما يلزمه هلا من النفقة يف عدهتا 

 .ذلك
ّ هلا الرجوع فيه ملا به من اجلهالة إن غريت منـه، ومـع وجـود االخـتالف فيهـا :وقيل

 .واهللا أعلم. فمرجعها إىل الرشع
 

  
يف رجل منع زوجاته عن اخلروج فلم ينقدن له، وإذا وقفهن عـن يشء فلـم يمتـثلن 
 أمره ويدخلن عليه الرضر يف مثل اخلروج والكالم القبيح، أيسعه أن يأخذ منهن ماله أعني

 .؟املهر إذا كان يعلم من نفسه ما مبغض هلن لكن يعوجن عن احلق
 

إذا فعلـن غـري اجلـائز مـن األذى واخلـروج املحجـور ومل يـرجعن إىل احلـق ورضـني 
بالفدية خمافة اإلثم فال جناح عليه يف قبوهلا فيام معي؛ ألهنا جائزة إذا خافـا أال يقـيام حـدود 

 .واهللا أعلم. اهللا، ومن مل يرجع إىل احلق فغري مقيم حلدود اهللا
  

م بام عليه هلا من نفقة وكسوة بل ربام إنه يف بعض األحيان يقع فيمن عنده زوجة وقائ
الشقاق بينهام ويقع من بعضهام بعض رضب، ثم أراد أهلها أن يطلـق هـذا الرجـل زوجتـه 

تعطيه مهرها، هل حيل هلذا الرجل أن يأخذ  ويأخذ ما ساقه هلا من املهر، واملرأة كذلك تريد
 .؟وبني اهللا إذا كان منصفا هلا فيام عليههذه الفدية من هذه املرأة فيام بينه 

وإن كان هذا الرجل أخذ هذا املهر عىل هذه الصفة، هـل حيكـم عليـه احلـاكم : قلت
 ؟برده أم ال



١٨٦ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ًإن كان منصفا فيام عليه، ومل يكن الرضب الذي يقـع منـه ظلـام هلـا، وال كـان معتـادا  ً

 .واهللا أعلم. ه إذا قبلهالظلمها يف حال رضاه وغضبه فالفدية برضاها حالل ل
  

يف رجل عنده زوجة وكان منصفا هلا يف الكسوة والنفقة واملعارشة إال أنه يأمر عليها 
عليها يف بعض احلوائج ثم يـصح بيـنهام تنـازع وشـقاق، ومـرة يقـع ] ويأمر[يف خدمة بيتها 

 منها وتدعي وإذا وقع الرضب يدعي الزوج السبب. بينهام رضب بعد شهر، ومرة بعد سنة
هي أن الرضب بال سبب جرى منها له، فلام كثر الشقاق بينهام جاء أولياء الزوجة إىل أولياء 

وإيـاكم  نريد مـنكم أن تـسألوا ابـنكم أن يطلـق هـذه املـرأة ألنـا نحـن:وقالوا هلمالزوج 
فقـال  ،تطلـق هـذه املـرأة نريدك:وقالوا للزوجأصحاب وال يمكن التنازع بيننا وإياكم، 

ال أطلقها حتى تعطيني الصداق ثم وقع الطالق عىل ذلك، أجتوز هذه الفديـة هلـذا : الزوج
 ؟الزوج عىل هذه الصفة أم ال

 ؟وهل جيوز للحاكم أن حيكم عىل الزوج برد هذه الفدية
 

إن كان الزوج منصفا هلا فلـه أخـذ الفديـة إذا أرادت هـي الطـالق، وإن كـان مـسيئا 
 .واهللا أعلم. يه رد الفدية إليها وال حتل له الفدية، وهذا يعرفه فيام بينه وبني اهللافعلإليها

  
ما تقول شيخنا يف رجل له امرأة خترج من بيته بغري إذنه، ومتنعـه الواجـب الـذي لـه 
عليها، وتنفق ماله بغري رىض منه هلا، وقد أظهرت واشتهرت خيانة له يف نفسها وبربوزهـا 

                                                
 ).جـ(سقطت من   )١(
 ).أن(زيادة ): جـ(يف   )٢(
 .هلا): جـ(يف   )٣(



١٨٧   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

ل املتهمني للخنا، وكذلك بربوزها للنساء املتهامت وخترج عند هؤالء املذكورين عند الرجا
يف حندس الليل والدجى أو يف بياض النهار حني رأته اشتغل باملكـدة يف هـذه الـدنيا أو إن 

إىل املسجد عن منزله بعيدا يريد أن يصيل اخلمس فيه مجاعة عـسى أن يـرزق ًرأته شارعا
 .الة الوسطى من ذلك يأخذ يف الذكرالفضل ويفوز بفضل ص

وقد عودته عىل هذا وكلام هناها عن ذلك أمس عادت غدا مـرة أخـرى فعـود عليهـا 
 أنا لست لك طائعـة :فقالت ، اتقي اهللا وأطيعي زوجك وخايف املوىل:وقالبلطف الكالم، 

حيكم عليها بام قسم اهللا  وال عادل،وال راجعة عن هذا اخلروج أبدا، وال هلا ويل يرد عنها
 وإمـا أن ، إما أن تكـوين طائعـة بالواجـب الـذي يل عليـك:قال هلا ومن بعد ذلك ،وارتىض

 أو بعض يشء من العاجل، وقد أبرأته عىل هذه الصفة برآنا من ،تربيني من صداقك اآلجل
م هو عليه هلـا  أ؟نفسها وقد طلقها، أله عليها يشء فيام فعلته من تلف ماله، أم جتزهيا التوبة

 . أفتنا عىل هذه الصفة كفيت املهالك؟يشء بعد الربآن من نفسها بإذهنا فقد خريته بذلك
 

جائز له قبول برآهنا عىل هـذه الـصفة، وإذا قبـل برآهنـا عـىل ذلـك فـال إثـم عليـه وال 
 .واهللا أعلم. ضامن

 
  

يف رجل تزوج امرأة ودخل هبا ثم إهنا أرادت منه الطالق بغـري إسـاءة وأبـى الـزوج 
الطالق، ثم إن أهلها ثاروا عليه هـي وإيـاهم بـذلك، مـاذا يلزمهـا لـه مـن احلـق إذا أرادت 

 ؟اخللع
                                                

 .سارعا): جـ(يف   )١(
 .حاكم): ب(يف   )٢(



١٨٨ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عرفنـا ؟أله ما أدى هلا من املال وألهلها مـن الرشـوة والـضيفة للعـرس وغـري ذلـك
 .ال وأنت املأجورًبجميع الالزم مبينا مفص

 
تفتدي منه بام ساقه إليها من املهر، وعىل املرتـيش أن يـرد الرشـوة إليـه، إال أن تكـون 

 .الرشوة بأمرها هي فيجب عليها ردها
وأما الـضيفة فـال يشء عليهـا منهـا، وال جيـب عليـه هـو قبـول الفديـة إال أن يـرىض 

 .واهللا أعلم. بذلك

 
  

يف رجل وامرأته تشارطا لتربيه من صداقها وحتمل له ابنه مؤنته فأبرأته من الصداق 
ً إن محلت ابني ثالث سنني فأنت طالق ثالثا أو بالثالث، فمتى يقع الطالق عليها، :فقال هلا

 .؟أيكون معلقا إىل متام املدة املرشوطة، أم يقع حني تأخذ يف احلمل للولد
ع الطالق بتامم مدة احلمل، أيكون يف املدة بمنزلـة الزوجـة مـن إجـازة وإذا كان وقو

 .؟الوطء للزوج ولزوم النفقة عليه
 ؟وإذا امتنعت املرأة عن احلمل أيقع الطالق عليها أم ال

 
 . وقع اخللع:فقيلإن قعدا للخلع فأبرأته من صداقها وقبل برآهنا 

عليها إال بعد املرشوط عليه وهي محل ابنه  ال يقع، وعىل هذا فال يقع الطالق :وقيل
 ثالث سنني بتامم شهورها بأيامها وساعاهتا، وقبل مـيض هـذه املـدة : قالأو مؤنة ابنه أو ما

فهي زوجته وعليه نفقتها وكسوهتا، وجيوز له منها ما جيوز من الزوجات، وإذا امتنعت عن 
 .واهللا أعلم. احلمل املرشوط مل يقع الطالق



١٨٩   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

  
 اتفق رجل وزوجته عىل أن تعطيه ورقة الصداق ويطلقها، فوقـع ذلـك بيـنهام ومل إن

أيملك رجعتها عـىل كرههـا وكـره وليهـا لعـدم  ،]بلفظ صحيح[يصح برآن منها وقبول 
 .؟ذلك وال يكون تسليم الورقة فدية

 
ا، ، ولــيس لــه ردهــا إال برضــاهإن أعطتــه الورقــة عــىل أن يطلقهــا فــالطالق واقــع

 .والصداق الزم عليه وهي مفتدية منه بالقرطاسة التي دفعتها إليه

 
  

أنت طالق عىل رجوع أوراقي ومل ترجعهن عليه، أتطلق بذلك : قال لزوجتهيف رجل 
 ؟أم ال

 
 :اهللا أعلم، والذي يوجد من معاين األثر أن يف مثل هذا اللفظ اختالفا

إهنا تطلق من حينها لتقديم لفظ الطالق، وإىل هذا كان يذهب من املتـأخرين : فقول
َالشيخ نارص بن أيب نبهان وحيتج له ويراه مدعيا للحق الرشط املتأخر ِ ً. 

 إن الطالق ال يقع إال بوقوع الرشط إن مل يكن بينهام فصل، ونحن نـذهب إىل :وقيل
 .ن العظيمهذا متسكا بظاهر العربية واستدالال بلفظ القرآ

وقول عىل رجوع أوراقي ما هو باستثناء وإنام هو يف معنى الرشط وإن مل يكن بلفظـه 
أي ليس هو من املتعلق بأدوات الرشط واجلـزاء، ولكنـه مقيـد بـام يفهـم ذلـك وعيـده فلـه 

                                                
 .باللفظ الصحيح): ب(يف   )١(
 .قعو): ب(يف   )٢(



١٩٠ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :كقولكحكمه؛ ألن معنى الرشط به حاصل إذ مفهومه هي طالق عىل رشط رجوع أوراقه 
 :كقولـك سواء ذكرت لفظـة رشط معهـا أم مل تـذكر أو رشط كذابايعتك عىل رشط كذا 

 .بايعتك هذه الدار عىل أن أسكنها أو هذا اجلمل عىل أن أركبه
وإذا تقرر فيه معنى الرشط برجوع أوراقه فرجع البـدل منهـا مـن بـرآن أو تبطيـل أو 

اوله إال أن يكون إشهاد ال يقوم يف ذلك مقامها فال يقع الطالق به؛ ألن معنى الرشط ال يتن
هو قد نواه فيجوز أن خيتلف يف وقوعه به تبعا لنيته، لكن هي إن مل ترد األوراق املذكورة يف 
مقامها ذلك، وإنام رجعتها يف مقام آخر ففي األثر أن الطالق ال يلحقها هبذا اللفظ إن كانا 

واجلزاء قد اضمحل قد قعدا للخلع يف مقامهام ذلك فلم تدفع األوراق إليه فيه، فإن الرشط 
حكمهام بافرتاقهام مـن موضـعهام ذلـك عـىل عـدم وقـوعهام مـا مل يتعلقـا بالزمـان املـستقبل 

 متى أو إذا أو ما يشبههام، وليس هذا من ذلك يف يشء فله من احلكم ما قلناه وفاقـا :كقوله
 .واهللا أعلم، فلينظر فيه. ملا من األثر عرفناه

  
 مطلقة برجوع مايل الذي سلمته لـك :فقال هلاليطلقها سئل عن رجل طلبته زوجته 

ًمن الصداق، أهبم ذكر نوع املال وبينه جنسا معلوما وعددا معلوما ونيته وقصده الرشط إال  ً ً ً
إن رجعت يل مايل مل يأت بإن وما يقـوم مقامهـا مـن حـروف الـرشط الـرصحية، : أنه مل يقل

 ؟مطلقة أو أخرها الرشط، قدم لفظةأتقوم هذه الباء الزائدة يف هذا املوضع مقام
 ؟ أم يقع الطالق وال ينفعه الرشط هبذه الباء

  الباء يف هذا املوضع؟]وما معنى[
                                                

 .زيادة إذا): ب(يف   )١(
 .لفظ): جـ(يف   )٢(
 .زيادة الزائدة): جـ(يف   )٣(
 ).جـ(سقطت من   )٤(



١٩١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
مطلقة بفتح الالم هو خرب ملبتدأ حمذوف تقـديره هـي أو أنـت أو فالنـة مطلقـة : قوله

 الظاهر أن املحـذوف هـو وحتقيق احلكم فيه ال يصح إال برده إىل أصله فمقتضاه من حيث
ضمري تلك الزوجة واسمها بداللة أصل الوضع يف اخلطاب بيـنهام إال أن يكـون لـه نيـة يف 

 .من هذه الوجوه الثالثةغريها أو عدم النية والقصد هلا فالقول قوله يف مقصده
وعىل الوجهني األخـريين فـال طـالق وال كـالم فيـه وال يمـني عليـه يف ذلـك إال أن 

ليه الزوجة أنه إنام قال هلا ذلك وعناها به فيجب اليمني لفصل الدعوى يف الظاهر، تدعي ع
ًفإذا أقر به قد عنى بذلك زوجته تلك ثبت وكان قوله مطلقة بفتح الالم إقرارا بـالطالق ال 

 إال أن األصـح هذا واإلقرار ثابت عليه ولو رجـع عنـه عـىل ] [إيقاعا له يف احلال إال أن 
إىل اإلخبار بأهنا كانت مطلقة لغريه فال يقدح ذلك يف طالقها منه ويريد بذلك يقصد بذلك 

اإلخبار عن كوهنا مطلقة منه من قبل وقد ردها فال تطلق باحلكاية ألن كل وجه كان قصده 
 .فيه احلكاية ال إيقاع الطالق

 .فإن كانت احلكاية عن نفسه فحكمها حكم اإلقرار وقد مىض حكمه يف الظاهر
ًفيام بينه وبـني اهللا فـإن كـان كاذبـا يف إقـراره فواسـع لـه التمـسك بزوجتـه مـا مل وأما 

تعارضه حجة حق بحكم الظاهر، فال جيوز له االعرتاض عىل أحكام الظواهر، وال يسعها 
 . إن رجع إذا كان اإلقرار بام ال حمتمل فيهاألصحهي تصديقه عىل 

 إن :فنقـول برجوع ماله إليه هبذا اللفـظ فإذا ثبت اإلقرار الثابت عليه هلا بأهنا مطلقة
املطلقة هي اسم مفعول يف ظاهر اإلقرار بوقوع طـالق فـيام مـىض مـن الزمـان أو يف احلـال 

 .وهذا كله يؤكد اإلقرار به فيثبت عليه

                                                
 .قصده): جـ(يف   )١(
 .بياض يف األصل  )٢(



١٩٢ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجيوز أن يكون معناه أهنا مطلقة فيام يستقبل أي سيطلقها ال حمالة وإنام تنطلق هبذا 
ستموت : أيM Ó Ô Õ ÖL :وتأكيد وقوعه كقوله تعاىلعىل إرادة حتقيق اخلرب 

ويموتون ال حمالة وليسوا بميتني يف احلال وال فيام مىض من الزمان عىل هذا الوجه إن كان 
ًهو مراده، فال يكون إقرارا البتة وإنام يكون اإلقرار بالوجهني السابقـني ملعنـى املاضـي أو 

لباء هبا يف قوله برجوع مايل حيتمل أن يكون ألحد أربعة ا] [احلال فـعىل هذين الوجهني
 :معان هي

 . فكأن الطالق ملتبس برجوع املال وملتصق به ومالزم له:اإللصاق
 . فكأن الطالق واقع بسبب رجوع املال والتعويض:أو السببية

 .ً فكأن الطالق إنام كان عوضا من رجوع املال وبدال عنه:والبدل
 .لطالق وقع مع رجوع املال فكأن ا:أو املصاحبة

 .ًومل حيرضين هلا معنى خامس يصح من معاين باء اجلر عىل تلك املعاين األربعة مجيعا
ًفمقتىض معناه أنه إقرار بالطالق وبرجوع املال إليه، أيضا فهي يف هذا اإلقرار مفتدية 

ها معنى غري بحق رجع إليه فوصل عنده، وحكمها يف هذا كله حكم املفتدية، وال يبني يل في
 .ذلك

وأما إذا كان قوله مطلقة قصده إيقاع الطالق عليها يف احلال فإهنا تطلـق بـاللفظ مـع 
النية، وها هنا خيتلف أحكام باء اجلر بـأن كانـت للـسببية والبدليـة فقـد انطلقـت منـه وأقـر 

 .] [برجوع ماله إليه فهي يف حكم املفتدية بظاهر لفظه فكأنه قال

 
                                                

 ).٣٠: (الزمر، اآلية  )١(
 .بياض باألصل  )٢(
 .بياض باألصل  )٣(



١٩٣   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
  

وسـارت لتعطيـه .  إن أعطيتنـي أوراقـي فأنـت طـالق:قال لزوجتـهما تقول يف رجل 
 أوراقه فلم جتدها،

 . اكتبي يل بطالن احلق الذي عيل لك يف األوراق:فقال هلا
ًوسارت إىل الكاتب ولفظ عليها وكتب الكاتب وأخذه الزوج عوضـا عـن أوراقـه، 

 ؟زوج إلبطال الذي هو عن أوراقه أم الأتطلق هذه املرأة بأخذ ال
وما احليلة إذا ذهبت األوراق يقوم اإلبطال مقامها وهذا الرجل قد طلقها مرتني قبل 

 . عرفنا شيخنا ولك األجر إن شاء اهللا؟هذا، أتفوته زوجته عىل هذه الصفة أم ال
 

 وهي زوجته، وإن كان إن مل تعطه أوراقه مل تنطلق منه، والتبطيل ال يقوم مقام أوراقه
مراده احليلة يف طالقها إذا أعطته اإلبطال فاحليلة سهلة وهو أن يطلقها، وإن كانت احليلة يف 

 .عدم الطالق فهي اآلن زوجته مل تطلق منه
  

 إن أعطيتني أوراقي فأنت طالق، فأعطته أوراقه من حني لفـظ :قال لزوجتهيف رجل 
 يف حجره، ثم أخذها رجل ممن حرض عندمها وقبـضها مـن عليها يف جملسهام ذلك، ورمتها

حجر الزوج وأخذها ليقبضها الزوج بيده ولعله قد ريض هبا، أتطلق عىل هذه الصفة أم ال، 
 ؟وقد طلقها قبل هذه مرتني، أترى له فيها رخصة إن راجعها أم ال

 
س رميها يف حجره  طلقت سواء كان قبضها، أو مل يقبضها ونفإن أعطته إياها فقد

                                                
 ).ب(سقطت من   )١(



١٩٤ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه أوراقـك قـد أعطيتـك إياهـا فـال : عطية أو غري عطية، فإذا مل تقل لهحيتمل أن تكون
يبني يل أهنا عطية يف احلكم إال أن يكون يف ذلك بينهام تعارف، فعسى أن جيوز هلـام وعلـيهام 

 .ما تعارفاه يف غري احلكم
 

األوراق يعني أوراق الصداق، أتطلـق ]بام تاي[يف الذي يقول لزوجته مفارقنش 
 .؟منه إذا مل تأت باألوراق عىل هذا اللفظ

 
. ًاهللا أعلم، وأنا ال أدري ما أراد هبذا اللفظ فيكون احلكم له وعليه تابعا ملعنـى لفظـه

 .واهللا أعلم

 
  

هيا من غري مشورة من الويل ورأيـه، ودخـل يف املختلعة إذا ردها زوجها برضاها ورأ
 ؟عليها زوجها وقام عليها الويل، أله عليه إنكار أم ال، وهل جيوز الرد عىل هذه الصفة أم ال

 . مأجورذلك وأنت ّبني لنا
 

 .واهللا أعلم.  إذا كان برضاهاأكثر القولرد املختلعة بالفدية جائز يف 
  

ني، ثم حلف بطالقها إن فعلت كذا ثم خالعها وفعلـت مـا يف رجل طلق زوجته مرت
                                                

 .يكون): ب(يف   )١(
 . بإعطائي األوراق: وطة واملعنىكذا يف النسخ املخط  )٢(
 ).جـ(سقطت من   )٣(



١٩٥   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 ؟ أم الحلف عليه، أجيوز له ردها
 

ال جيوز له ردها عىل قول من يرى أن اخللع تطليقة وفيه اختالف، ونحب له السالمة 
 .واهللا أعلم. والتنزه عن ذلك

  
تعطيه شيئا من حقها، ألـه ًفيمن طلق زوجته طالقا رجعيا وعند طالقه اتفقا عىل أن 

 . أفدنيها؟ردها بغري رضاها ورىض وليها
 

إن أعطته ذلك عىل أن يطلقها وقبل العطية عىل ذلك فهي مفتدية وليس له ردهـا إال 
 .واهللا أعلم. برضاها

 
 

 تليق هبـا فلـم متتنـع عنهـا ومل عن امرأة بالغ عاقل، هناها أبوها وزوجها عن أشياء ال
ختف اهللا تعاىل ومل ختفهام، أجيوز سيدنا ألبيها أن يربئ زوجها من صداقها اآلجل وما بقـي 

 ؟ فرارا من رضهباعليه من العاجل عىل أن يطلقها إذا أراد الزوج ذلك
 ؟وهل تكون براءته تامة إذا كانت بالغا أم ال أم ذلك إال يف الصبية

 
وز ذلك وال يتم إال برضاها، وكـذلك إن كانـت صـبية ال يـتم إال إن أمتتـه بعـد ال جي
 .بلوغها

                                                
 .زيادة مرتني  )١(
 



١٩٦ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  

يف الصبي أو الصبية إذا تداعى فيه والداه ملن يكون منهام، ومن األوىل منهام به وقفوه 
 ؟من منهامقفو

 
ن اختار والده فلـه ذلـك، قفوه قفو أمه حتى يعقل اخليار، فإن اختار أمه فله ذلك وإ

 .واهللا أعلم. وأما إن تزوجت األم فالصبي أو الصبية أوىل به أبوه
  

يف األوالد إذا صح التشاقق بني األب واألم فيهم بعد الفراق ماداموا يف حد الرتبيـة 
ة يف إن كان كل له بلد غري بلد صاحبه، فأرادت األم أن خترج هبم إىل بلدها إذا مل تكن هلا بلغ

 ؟بلده، ويف بلدها أيرس هلا املعاش لنفسها، ما احلكم
 

 ال متنع أن خترج هبم إىل بلـدها الـذي تزوجهـا منهـا إن كـان يف مـأمن مـن غـري :قيل
 .خماطرة، ولعله خيرج ليس هلا أن خترج هبم عن بلده

  . ليس هلا أن خترج هبم عن بلده:وقيل
 .هللا أعلموا.  ينظر هلم الصالح يف ذلك:وقيل

    
فيمن طلق زوجته وله منها بنون بعضهم حيسن اخليار وبعضهم ال حيسن وهو فقري، 
فإذا قال ال يقدر عىل النفقة والكسوة الرشعية ربام أن مكسبته ال تفي بام يلزمه مـن النفقـة، 

                                                
 .تبعة تبع من منهام: أي  )١(
 .هذا القول هو نفسه القول الذي خرجه الشيخ عن القول األول ولعل يف الكالم سقطا  )٢(



١٩٧   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

وأراد أوالده أن يكونوا معه قوهتم كقوتـه وكـسوهتم ككـسوته، ألـه ذلـك أن يأخـذهم مـن 
لـدهتم قــرسا إذا كانـت املــرأة متزوجـة، أم لــيس لـه ذلــك وعليـه أن ينفــق علـيهم النفقــة وا

 ؟الرشعية الكبرية فإذا امتنع من ذلك لزم
 

 .واهللا أعلم. ال يلزمه ذلك، وهو أوىل بأوالده عىل هذه الصفة

 

 
  

لق زوجته مادامت يف العدة، أجيوز له أكل الطعام معهـا واخللـوة ما تقول يف الذي ط
 ؟هبا يف بيته ومس بدهنا دون الفروج، أم ذلك حمجور عليه

 
 .واهللا أعلم.  جيوز ذلك كله:قيل

 
  

، وذلك النص عىل رد املطلقات فام MX Y Z [ L  قال اهللا تعاىل 
ز إشهاد غري العدول عىل ذلك ترك النص، وتكلف النظر واالجتهاد، وأي داع بال من أجا

 فإن كان ؟دعاه إىل ذلك، وماذا يصنع باآلية، هل من قرينة تدل عىل جواز محلها عىل الندب
 .ّيشء من ذلك عرفناه، وبني لنا وجه احلق فيه

 
                                                

 .)٢ (الطالق اآلية  )١(



١٩٨ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 M P Q R S T U V W X Y :قال اهللا تعاىل

Z [ Lاملفرسون عىل أن اإلشهاد مأمور به يف الوجهني، واتفق ] :الطالق والرد. 
 M º :ًمجيعا كقوله تعاىل]واختلفوا يف حكمه أنه مندوب إليه يف الوجهني

» ¼L. 
 . وهو قول أصحابناوعند الشافعي أنه ندب يف الطالق، واجب يف الرد،

وال نعلـم قـائال بـذلك وعند الشيعة أن اإلشهاد واجب يف الطـالق، نـدب يف الـرد، 
 .غريهم

وإذا ثبت االختالف كام ترى يف نفس اإلشهاد، فحكمه يف العدالة كحكم قوله تعاىل 
مع اتفاقهم عىل أن األمر به ملعنى املصلحة حلفظ Md e f gL : يف البيع

 األموال خوف التناكر املؤدي إىل ذهاهبا، فاحلث عليه يف التزويج والطالق أوكد، ملا يتعلق
به من احلقوق واملواريث مع أن احلكم ال يتم فيه إال بالعدول، فوجبت العناية هبم 
للمصلحة، وليس هو إال فرعا من أصل التزويج املرتتبة عليه هذه العلل؛ وقد أمجعوا عىل 
وجوب اإلشهاد فيه، واالجتزاء يف احلكم، ولو بغري العدول، وإن كان غري املأمور به لكن 

ًشاهدين مطلقا، فالرد مثله، وقد اقرتن يف اآلية الرشيفة باإلشهاد عىل التزويج يتم بال
ًالطالق، والطالق يتم بدونه، وإن كان مأمورا به، فال نقول بندبه إلمجاع األصحاب عىل 
وجوبه كوجوبه يف أصل التزويج، وال بوجوب العدالة لعدم وجوهبا، ثم واملعنى واحد 

                                                
 .)٢(الطالق اآلية   )١(
 ).ب(سقط من   )٢(
 .٢٨٢البقرة اآلية   )٣(
 .٢٨٢البقرة اآلية   )٤(
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 .واهللا أعلم. والعلة واحدة

 
  

فيمن جاءه رجل يريد أن يرد زوجته، ومعه رجل آخر، فظن جهال منه أن الرد جيوز، 
ويثبت بشاهد واحـد، وأقـرأه لفـظ الـرد، ثـم بـان لـه مـن بعـد أن الـرد ال يـصح بأقـل مـن 
شاهدين، أيلزمه يشء عىل هذه الصفة، وهـذا الـرد ثابـت، أم ال إذا كـان معـه ثـان عـىل مـا 

 ؟وهذا يرضه أم يكون أحد الشاهدين يلقنه الراد لفظ الرد. لكوصفت 
 

فالرد بشاهد واحد ال يقع وال يثبت، وأما أن يكون ملقن لفظ الرد للراد هو الشاهد 
 .فذلك جائز بال خالف؛ ألنه شاهد عىل فعل غريه

 
  

وليهـا أو  وأراد أن يردهـا أو ردهـا، وضـمهايف رجل طلق زوجتـه طـالق الـسنة،
ضمت نفسها عن شهود الرد ثم ادعى الويل أنه ما بلغوهـا املـرأة الـشهود حتـى انقـىض هلـا 

 ؟ثالثة قروء، ما احلكم يف ذلك
 

يشهد العدول عىل ردها يف العدة، وعىل نشوزها وامتناعها عن لقاء الـشهود، والـرد 
 .واهللا أعلم. ثابت عليها

 
                                                

 .أخفاها: أي  )١(
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ًيف رجل طلق زوجته طالقا رجعيا، ثـم سـافر بحـرا لـبعض البلـدان التـي ال يمكـن 
السفر إليها إال يف موسم كزنجبار وعامن، أو كانت مما يمكن املسري إليها أو املجيء إليها يف 

ها مـن العـدة بحـرضة شـاهدي كل وقت كمسكد وصور ثم ردها يف مدة ال حيتمل خروج
َّعدل فأرخا ذلك فلام رجع وجدها قـد تزوجـت بعـد خروجهـا مـن العـدة وقـد دخـل هبـا 

 ؟الزوج، كيف ترى هي للثاين وقد فاتت األول
 مــا الفــرق بــني هــذه املــسألة ومــسألة الغائــب :فنقــول قــد فاتــت األول : قلــتفــإن

حلكـم بموتـه وتـزويج زوجتـه أن لـه واملفقود؛ ألن األثر قد جاء أنـه إذا آب أحـدمها بعـد ا
اخليار بني الزوجة والصداق، وكذا قد جاء األثر فيمن باع ماله باخليار فسافر إىل بلد بعيـد 
فرأى فوات ماله قبل الوصول إىل بلده أنه حيرض دراهم ويرفع اخليار من ماله ويشهد عـىل 

 تفـضل ؟م بيـنهام فـرقذلك ويؤرخ ذلك اليـوم، أال جيـوز القيـاس عـىل هـاتني املـسألتني، أ
 .أوضح لنا ذلك
 

اهللا أعلم، والذي معي يف هذا أهنا تكون للثاين وال يدركها األول بعد التـزويج ولـو 
وقـد كـان . صح أن الرد قد كان يف العدة وأرخ الشهود ذلك، وهم ممن علمت عـدالتهم

 عدتـه مـن الطـالق األصل يف هذا أن اهللا سـبحانه قـد جعـل لـه الـسبيل عليهـا مادامـت يف
الرجعي فإذا قامت عليها احلجة بالرد وهي يف العدة بعد فقد ثبت عليها الرد باإلمجاع وفاقا 

 .-صلوات اهللا عليه-لنص كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله 
فإن أقام عليها احلجة بالرد املؤرخ بوقوعه يف العدة لكن كان قيام احلجة بعد انقضاء 

                                                
 .عدالته): أ(يف   )١(
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اهنا قد تعارض رأي الفقهـاء يف ثبـوت هـذا الـرد وبطلـه، فقيـل العدة لكن مل يؤرخ بعد فه
 .بثبوته عىل األصل وترجع إليه

 إن احلجة منه مل تقم عليها يف وقت ماله احلجة عليها، ومل تكن هي يف األصل :وقيل
مل يردهـا  متعبدة هبا ما مل تقم عليها احلجة يف عدهتا وإال ملنعت عن التزويج حتى تعلـم أنـه

ً العدة سواء كان غائبا أو شاهدا، واإلمجـاع والـنص يـشهد بخالفـه، فلـام كـان حتى تنقيض ً
اإلمجاع والسنة ال يوجبان عليها ذلك دل عىل أن ذلك من فعله ليس بـيشء حتـى تقـوم بـه 

 .احلجة بالرد وهي يف العدة منه
فإذا تزوجت عىل ما جاز يف اإلمجاع والسنة وانقطع عنها حكم التزويج األول مليض 

عدة وعدم قيام احلجة يف وقت ما تكون له احلجة عليها فأي معنى يردهـا عليـه وخيرجهـا ال
 ؟من زوجها الثابت تزوجيه هبا بالسنة واإلمجاع

إين ال أرى ذلـك وال أعرفــه وليــست هـذه كزوجــة املفقــود والغائـب املخرجــة عــن 
ر وكشفا للغمة ًزوجها بأحكام نظرية اجتهادية من رأي اإلمام ملصالح اإلسالم دفعا للرض

 .يف صحيح النظر، ولكن ال من أحكام كتاب اهللا تعاىل وال من سنة رسول اهللا 
فأي يشء أخرج يف األصل زوجة املفقود منه وما له يقسم ثم تطلق زوجته ثم تعتـد 
عدة الوفاة منـه ال عـدة الطـالق وال جممـوع العـدتني، وال يكتفـى بموتـه عـن طالقهـا وال 

 . تعتد من موته إال بعد احلكمبطالقها عن موته وال
وال يثبت هذا احلكم فيه وال ذاك الطالق إذا رجع إىل غري هذا يف هـذه النازلـة التـي 
هي عند أهل االعتبار من مشكالت اآلثار، فال يقـاس عليهـا مـا ثبـت أصـله مـن الكتـاب 

 .والسنة واألثر وصحيح النظر
 البائع عىل انتزاعـه يف غيبـة املـشرتي نعم تشبهها يف املعنى مسألة بيع اخليار إذا أشهد

 يدركه، وهـي تـشبه مـسألة املطلقـة هـذه لكـن عبـارة القـرآن يف منـع :فقيلوأحرض الثمن 
املـضارة للمطلقــة مــع بلــوغ األجــل وهـو انقــضاء العــدة ويف اشــرتاط اإلمــساك أن يكــون 
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ف ذلـك؛ بمعروف وهو ما ال يكون فيه عليها إدخال شبهة وال إيقاع رضر كأنه يفهم خال
ًألهنا إذا مل تعلم به وهي يف العدة فليس هو من اإلمساك بـاملعروف قطعـا إذ البـد فيـه عـىل 

 إما مراعاة وقوعه ومنعها من التزويج حـني يـصح معهـا عـدم الـرد :أحد حالنيتقدير من 
 .وهو املضارة

وإما جواز التزويج عىل احتامل الرد يف غيبة الزوج فيكون التزويج عىل شك ولـيس 
ًمجا بالغيب فتعني الثالث هو انقطاع العصمة وعدم الوقوع بميض العـدة؛ ألن إمـساكها مل ر

واهللا . يكن بمعروف وال عىل واضحة من األمر، ولألموال شأن خيالف هذا بام يطول ذكره
 .أعلم

 
  

 حجابـا، ثـم طلقهـا قبـل أن ًيف رجل تزوج امرأة، ثم أغلق عليها بابا أو أرخى عليها
 ؟يطأها، هل له مراجعتها فيام بينه وبني اهللا أم ال

وإن راجعها جهال منه أو أفتاه أحد من أهل زمانه،، فأخذ بفتـواه لقلـة علمـه : قلت
وركاكة فهمه فوطئها، فمكثت معه زمانـا، ثـم شـك يف قـول املفتـي، هـل يفـرق بينـه وبـني 

 ؟وطء عند الدخول أم الالزوجته إذا أقرا هي وهو بعدم
 ؟وإن كان هذا املقام له معها حمجورا، هل عليه هلا صداق غري الصداق األول: قلت

وإن لزمه ذلك هل له أن يتبع الذي أفتاه بام لزمه إذا كان هذا املفتي مشهورا يف البلد 
 . أخربين وأنت املأجور؟بالفتيا، أم ال
، ثم راجعهـا بـإذن وليهـا، وهـي صـبية، أيضا إذا خالعها أو طلقها بإذن وليها: قلت

وأحرض الشهود بإذن الويل ورىض املرأة إال أن اللفظ لفظ الرد عىل سبيل قول املفتي الذي 
                                                

 .»بعد«يف النسخ املخطوطة ولعلها   )١(
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 ؟أفتاه بجواز الرد، فهل حترم عليه إذا وطئها بعد الرد أم ال
 

وهـذا إن يف قول اهللا سبحانه وتعاىل أنه ال عدة عليها إذا طلقها مـن قبـل أن يمـسها، 
ًأصل من الكتاب العزيز ال جيـوز االخـتالف فيـه أبـدا، واملـس هـو اجلـامع ال الـدخول وال 
إغالق الباب وال إرخاء السرت عليها واحلجاب، وعىل هذا فقد طلقها، وانقضت عدهتا منه 
فهي وغريها من البائنات سواء، فالرد غري جائز عليها، ولو رضيت بـه هـي والـويل جهـال 

 واملفتي، وال يسع قبول الفتوى من أحد يف مثل هذا، ويفـرق بيـنهام عـىل منهم ومن الزوج
هذه الصفة، وعليه هلا الصداق إذا وطئها هبذا الرد الفاسد إذا كـان ذلـك مـنهم عـىل سـبيل 

 .واهللا أعلم. التأول واجلهل، وعليهم التوبة والرجوع مما دخلوا فيه من هذا النكاح الفاسد
  

ة، وطلقها قبل الدخول، ثم ردها وطلقهـا قبـل الـدخول حتـى عن رجل تزوج امرأ
  ؟صار ثالثا، أجيوز له الرجوع بعدهن أم ال

 ؟أرأيت إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول، أجيوز له ردها أم ال
 

إذا طلق زوجته قبل الدخول فال عدة له عليها، وال رجعة بينهام، وأما إذا طلقها قبل 
 طلقها قبل الدخول ثم ردها، ثم طلقها قبل الدخول، فهـذا لعـب وال الدخول ثم ردها ثم

ًيثبت منه اليشء إال الطالق األول، وبه تنقيض العدة، وجيوز أن يتزوجها تزوجيا جديدا إن  ً
 .واهللا أعلم. شاء ورضيت

 
  

، ثـم أيـرسه اهللا بعـد ًإذا حكم احلاكم بطالق امرأة عىل زوجها لكونه معـرسا بنفقتهـا
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 فإنا وجدنا ؟طالقها، فهل له مراجعتها ما بقي يشء من طالقها ما مل تنقض منه عدهتا أم ال
 .يف األثر أن طالق احلاكم ال رجعة فيه هكذا أحسب إن صح حفظي فيه

 
 والذي يوجد يف األثر ـ كـام قلـت ـ أن طـالق احلـاكم حكـم منـه، وأنـه ال ، اهللا أعلم

له فيه، وخيرج املعنى يف ذلك عندي أنـه لـو كـان طالقـا رجعيـا، فـإذا حكـم احلـاكم رجعة 
وردها الزوج، وقعت يف الرضر بعينه، وبطل احلكم، وال غاية لذلك، فال يثبت حكم عـىل 

إنه ال رجعة له فيهـا أن معنـاه : هذا أبدا ما دامت للزوج رجعة فيها فاقتىض املعنى يف قوهلم
احلاكم العدل بعدما ثبت حكمه، ولزمه اتباعه والتسليم له، وليس ليس له أن ينقض حكم 

هو كاملختار يف طالقه إن شاء أمضاه وإن شاء راجعه، ولكنـه يف النظـر كطـالق املفتديـة أو 
املختلعة؛ ألن طالق املختلعة قد كان بحق هلا فلم تكن له رجعة عليها فيه، وطالق احلاكم 

كم به فكان كاخللع بـل هـو أشـد، ولكنـه لـيس بطـالق قد كان بحق هلا عليه أيضا ثبت احل
 .الثالث

فإن تزوجها برضاها تزوجيا جديدا مل يبعد عندي جوازه يف األصـول، ولعـل بعـض 
 .واهللا أعلم. ًالفقهاء رآه بمنزلة الثالث فيمنع من جوازه أصال

  
ن هلـن مـا كـن يف واملختلعة واملختارة نفسها والبائنة باإليالء والظهار يف رد أزواجه

 :العدة اختالف
 . جيوز:قول

 . ال جيوز إال بويل وشاهدين وصداق؛ ألنه نكاح مستقبل بعد فسخ انتهى:وقول
 

 .أما املختلعة فاالختالف فيها كذلك وهو شائع كثري
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 . هذا االختالف عىل قولوأما املختارة نفسها فيجوز أن يلحق هبا يف معنى
 ما مل متض األربعة األشهر فهي زوجته وقد قول أصحابناة فيه يف وأما اإليالء فال عد

 ،لألزواج فهذا وجه إال أن يكون غلطا من قوهلم آىل منها، وإذا مضت أربعة األشهر حلت
 .واهللا أعلم يف قوهلم فال عدة عليها، وكذلك الظهار فال عدة فيه فيام خيرج عندي

  
اقها اآلجـل، أو غـريه ممـا هلـا عليـه، أجيـوز لـه فيمن طلق زوجته عن فدية منها بصد

 ؟، وإن راجعها عىل هذا، ودخل هبا، أحترم عليه أم ال؟مراجعتها بإذهنا من غري إذن وليها
 

. ال حترم عليه إذا كانت مراجعتها يف العدة فقد قيل بجوازه، وإن كان مما خيتلف فيـه
 .واهللا أعلم

  
 أن تعطيه ورقة الصداق ويطلقها، فوقع ذلـك بيـنهام، ومل وإن اتفق رجل وامرأة عىل

يصح برآن منها وقبول بلفظ صحيح، أيملك رجعتها عىل كرهها، وكره وليها لعدم ذلـك، 
وال يكون تسليم الورقة فدية إذا كانت العـدة مل تـنقض بعـد، وكـان الطـالق رجعيـا أم قـد 

 .؟فاتته، والصداق باق عليه إال أن ترىض هي بالرد
 

إن أعطتــه الورقــة عــىل أن يطلقهــا، فــالطالق واقــع، ولــيس لــه ردهــا إال برضــاها، 
 .والصداق الزم عليه، وهي مفتدية منه بالقرطاسة التي دفعتها إليه

  
إذا اتفق الرجل واملرأة عىل الرد عىل صداق أقل من الصداق األول، أحيتاج إىل عقـد 

                                                
 ).ب(سقطت من   )١(
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 ؟الرد إذا كان الصداق أقل من الصداق األولثان، أم يكفي الرد نفسه، وكيف لفظ 
 

إذا كان الطالق رجعيا، فالرد جائز لكن ينبغي أن تربأه من الصداق الذي اتفقا عـىل 
تركه، والرد عىل التزويج األول بام بقي من الـصداق، ومـا أبرأتـه منـه فقـد بـرئ منـه، وإن 

 تركـه، وإمـا أن يتزوجهـا بتـزويج كانت مفتدية إما أن تربأه من الـصداق الـذي اتفقـا عـىل
 .واهللا أعلم. جديد

  
يف رجل عنده امرأة، فطلقها مرة أو مرتني، ثم ردها وطلقها قبل أن يدخل هبا، أجيوز 

 ؟له من بعد مراجعتها أم ال
 

إن كان طلقها من قبل مرتني، وهذه الثالثة فال رجعة بينهام وإن كان طلقها مـن قبـل 
ثانية، ومل يكن بينهام خلع، فلـه ردهـا مـا مل تـنقض العـدة، فـإذا انقـضت العـدة مرة وهذه ال

 .واهللا أعلم. ًفيجوز أن يتزوجها تزوجيا جديدا

 
  

 ؟الزوج اململوك له أن يرد زوجته بغري أمر سيده، وإن ردها له سيده فهو سواء، أم ال
 ؟وكيف عدة اململوكة

 
وكة حيضتان، والزوج اململوك له أن يرد زوجته بأمر سيده، وإن ردهـا لـه عدة اململ
 .واهللا أعلم. سيده جاز
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إنـه مل يطـأين، أعليهـا : وقالتيف رجل تزوج امرأة ودخل هبا وهي حائض وطلقها، 
 ؟ت اخللوة بينهام أم العدة أم ال عدة عليها وتصدق عىل ذلك إذا صح

 
واهللا . ال عدة عليها إذا طلقها قبل أن تغتسل من حيضتها تلك، والقول يف ذلك قوهلا

 .أعلم

 
  

من تزوج امرأة غري بالغ فبلغت باحلمل من غري حميض ثم وضعت محلها وانقـضت 
تفـضل . ا مل حتض بعد احلمـل وال قبلـه ألهن؟عدة النفاس وطلقها زوجها، ما تكون عدهتا

 .ذلك ّبني لنا
 

ًهذه يمكن أن تكون قد بلغت باحلمل وال جيتمع املحيض واحلمل معا، وبعد وضع 
 .احلمل فقد ينقطع احليض من ذوات احليض للرضاع أيضا

فإذا تم الرضاع وانقطع ومل حتض فتعتد حينئذ باألشهر إذ مل يصح كوهنـا مـن ذوات 
 ويف قول اهللا تعاىل أن غري ذوات املحيض تعتد بثالثة أشهر وحيسن فيها بمثل عدة املحيض

 . واهللا أعلمقول آخر وتسعة أشهر يف قولاملراهقة لإلشكال خمافة احلمل فهي عام كامل يف 
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أجيوز هلـا أن تـزوج أم التي حتيض حيضتني والثالثة ناقصة وهي أكثر من ثالثة أيام، 
 ؟ال

وكذلك التي ترضع ومل حتض سنتني، أجيـوز هلـا أن تـزوج بعـد الـسنتني كـام جـاء يف 
 ؟اآلثار أم ال يؤخذ به

 
إن املرضعة إذا كانت من ذوات املحيض فليس هلا أن تتزوج إال بعد أن حتيض ثالث 

 .واهللا أعلم. أكثر القول يف بعد اإلياس، هكذاحيض أو تيأس فرتجع إىل العدة فاألشهر

 
  

يف امرأة حاضت بعد بلوغها فطلقها زوجها، فلم حتض بعد طالقه إياها فمتى تكون 
 خالصة من العدة فتحل لغريه من األزواج عرفنيه؟

: 
 حتى تيأس من املحيض، وحد  إهنا ال تعتد باألشهر:قيل ـ وهو أكثر قول املسلمني ـ

 مخـسا ومخـسني، :ويف بعض القول إن بلغت ستني سنة، :من قوهلمإياسها يف أكثر ما نعلمه 
 فإذا قعدت أتراهبا حكم هلا باإلياس مطلقا، فيجوز فيها عىل هذا أال تكـون :ويف قول ثالث

جيـوز هلـا احلكـم العدة بالسنني، فيصح ذلك عىل قياده، ولو فيام دون اخلمسني كام البـد أن 
فاعرفه، وإن كـان اليـأس . برشط وجوده يف أتراهبابعدم اإلياس فيها، ولو عدت السنني

                                                
 .باألشهر: كذا يف املخطوطات ولعلها  )١(
 .كذا يف املخطوطات ولعلها الستني  )٢(
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 .ًال يتعدى الستني غالبا فأمر ظني ال قطعي
ويف بعض آثار القوم أنه ال يتعدى الستني امرأة وهي حتيض إال القرشـية، ولعـيل أن 

إذا قعدت أتراهبـا مـن نـسائها كأخواهتـا أو  نفاسها:فأقولًأزيد يف هذا القول رشطا آخر 
عامهتا وإال ال ففي الستني التي تقعد فيها أمهاهتا، وكأين أستدل يف هذا ملـا روي عـن النبـي 

 وتداولته األسفار وقال به اجلم الغفري من أهل العلم يف أيام احليض والنفـاس ملـن دام 
فاملعنى واحـد، عد كام كانت تقعد أمهاهتاهبا الدم، ومل تكن هلا عادة ختصها من قبل أهنا تق

فالعلة مطردة يف جرياهنا هبذا املحل لوقوع اللبس بل هـو األوىل مـن غـريه يف حكـم النظـر 
الختالف أبدان النساء، وأحواهلن من حيث النسب أو الراحة أو الكد، فبكل واحـدة مـن 

 .هذه قد خيتلف حكم احليض
 دوامه، وربام يستمد يف نواعم األبدان خالف أوالت ًفالعربية غالبا تزيد عىل األمة يف

الكد عىل ما تلمحناه من قول أهل الطب، وهو غري بعيد يف صـحيح النظـر، فكيـف يـصح 
 .إطالق ذلك باعتبار سن األتراب مطلقا إال عىل رأي من رآه من املسلمني فقال به

عنـى غـريه إذ ال ومن رشطهم يف قعود أتراهبا عن احليض أن يكـون لعلـة الكـرب ال مل
 .جيوز يف احلق سواه

واعلم أنه ال فرق بني كوهنا حاضت بعد طالقها بحيضة أو حيضتني، أم مل حتض، 
ًألهنا بام دون ثالثة قروء ال جيتزئ إمجاعا، والعدة ال تتجزأ فيكون بعضها أشهرا، والبعض 

طع حيضها لوجود أجاز بعض املسلمني أن تعتد باألشهر والسنني إذا انقًحميضا، وربام

                                                
 .هاكذا يف املخطوطات ولعل الصواب إياس  )١(
 .١/٣٣٩السنن الكربى للبيهقي : ينظر. مل نجده مرفوعا لكنه روي من كالم عطاء بن أيب رباح  )٢(
 .، ولعل الصواب ما أثبتناه)بام(كذا يف املخطوطات  )٣(
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وعىل رأهيم هذا وما فيه M ² ³ ´ µ ¶L :الريب حمتجا بقوله تعاىل
 .االختالف

 إهنا تقعـد تـسعة أشـهر، :فالقول الرابع عن الشيخ أيب عيل موسى بن عيل ـ رمحه اهللا ـ
 .وقد حل تزوجيها، وال نعلم قائال بدون ذلك

 .ثة أشهر للعدةً فتمكث تسعة أشهر انتظارا، ثم ثال:ويف قول غريه
  . فتنتظر سنة، ثم تعتد بثالثة أشهر:ويف قول آخرين
 .احلمل له فيهام]ألن[ فتمكث سنتني :وعىل رأي سابع

 . فتعتد ثالثة أشهر بعد العامني:وعىل بعض الرأي
 . فاحلمل يلحقه إىل ثالث سنني، وعىل قياده فتمكث للحمل كذلك:ويف قول آخر

مها العدة باألشهر بعد ذلك وقد شاع عند العلامء املتأخرين فتلز: ويف بعض املذاهب
أن احلمل له إىل أربع سنني، فيخرج عىل قياده أتتم هذه العدة، وكفى هبا عام زاد عليهـا مـن 
العدة يف قـول، فـإن أبـاه آخـرون فتلـك اثنـا عـرش قـوال قـد عرفناهـا يف مـسألتك مـن آثـار 

يق منها ملا ثبت يف احلق من رد كـل فـرع إىل أصـله ًاملسلمني ترصحيا يف بعضها، وخترجيا لفر
 .عند من عرف ذلك، وقدر عليه، واحلمد هللا املوفق للصواب

 
  

 .عن املطلقة إذا استحيضت، فال ينقطع عنها الدم شهورا بام تنقيض عدهتا
 

                                                
 ).٤(سورة الطالق   )١(
 .زيادة بعد العامني): جـ(يف   )٢(
 .ولعل الصواب ما أثبتناه) ال(كذا يف املخطوطات   )٣(
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 ولو استمر هبا دم االستحاضة مع ذلك فـال تنقيض عدهتا إذا حاضت ثالث حيض،

 .واهللا أعلم. ترضها

 
  

ًإذا أسقطت املطلقة منقطعا مل يتبني فيه يشء من اخللـق بـل هـو مـضغة، أتنقـيض هبـا 
عدهتا وحتل لألزواج، وهل عليها أن تقعد له قعودها لنفاسها من قبل، أم ال تنقيض عدهتا، 

 ؟ يكون عليها قعود نفاس حتى يستبني يشء من خلقهوال
 

 ال تنقـيض بـه :وقيـل تنقيض بـه العـدة، :فقيلأحسب أنه خيتلف فيه ما مل يتم خلقه، 
 .العدة

 أن هلـا حكـم النفـاس، ويدخلـه أكثـر القـولوإذا عرف من املـضغة أنـه لولـد فلعـل 
 .علمواهللا أ. االختالف ما مل يتخلق الولد، وتبني جوارحه

  
 ؟يف امرأة خرجت من فرجها حلمة غري بينة اخللق، ما حكم عدهتا للـزوج وللـصالة

 .ّبني لنا ذلك
 

واهللا . النفاسهذا نفاس إذا كانت حلمة ولد وإن كانت غري متخلقة، وعدهتا عدة
 .أعلم

                                                
 . زيادة عدة): ب(يف   )١(
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ة باحليض إذا انقطع عنها وهي ابنة ثالثـني سـنة مـذ طلقهـا الـزوج ما تقول يف املعتد
األول،مل يأهتــا الــدم ســوى مــرة واحــدة، فعاجلــت نفــسها بــبعض األدويــة املــدرة للطمــث 
ًفراجعها الدم، أيكون حيضا إلتيانه بعد املعاجلة، وجيـوز هلـا التـزويج بعـد اسـتكامل ثالثـة 

عقيب املعاجلة ال يفيد حكام النقضاء العـدة، وال القروء، وترتك الصالة والصوم، أم إتيانه 
ّ تفـضل عزيـزي أرنـا مـا أراك اهللا، وعلمنـا ممـا علمـك ؟يوجب الزما بـرتك صـالة وصـوم

 .موالك
 

هو حيض فيام عنـدي عـىل هـذه الـصفة إذا وقـع موقـع احلـيض، والعـالج باألدويـة 
 آخر، وقد حيتبس احليض كـام ًإلدرار احليض ال خيرجه عن كونه حيضا، وال يبدل له حكام

ًحيتبس البول فيعالج هذا وهذا؛ ألن احتباسهام من تغيري طبع، وقد يؤثر أملا ووجعا ويكون  ً
داء فيعالج كام تعالج سائر األسقام، وذلك ال خيرجه عن معنى احلـيض، وال يف حكمـه إن 

ر يف ذلك كله، واهللا أعلم، فلينظ. كان يف أصله دم حيض ال من يشء من القروح يف الرحم
 .ثم ال يؤخذ منه إال بعدله

 
  

ً إذا اختلعت املرأة من زوجها املريض فرارا من العدة، ومات وهي يف عدة الطالق، 
ماذا هلا وعليها من املرياث والعدة، أحيرم املرياث وتلزم العدة، ألهنـا فـرت منهـا، أم ال هلـا 

لنا وجه هذه املسألة باختالفاهتا معدال ما هو األعدل ولك  ارشح؟ةمرياث وال عليها عد
                                                

 .ارشع): ب(يف   )١(



٢١٣   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 .من اهللا األجر األجزل
 

 أنه ال مرياث هلـا، ولـيس قول آخر بذلك وهو وجه حسن، وخيرج فيها القولخيرج 
 .عليها عدة الوفاة لثبوت الطالق عليها

واهللا . ألنـه طـالق يف املـرض أن هلا املرياث وعليها عدة الوفاة؛ ثالث قولوخيرج يف 
 .أعلم

  
 إن كنـت تريـدين ذلـك :فقـال هلـايف امرأة طلبت من زوجها الطالق وهو مـريض، 

 ؟ قد أبرأتني من احلق الذي عيل لـك:قال هلافأعطيني الصك الذي عيل لك فلام وصل يده 
 عـدة  ال، والصك عندك، فطلقها عىل هـذه الـصفة، ومـات يف يومـه ذلـك، أتلزمهـا:قالت

ّ تفـضل ؟املتوىف عنها زوجها أم ال، ويربأ الزوج عىل هذه الصفة من صـداقها أو ترثـه أم ال
 .علينا برشح مفيد

 
ال يربأ بذلك من صداقها، وإذا كان الطالق رجعيـا فيعجبنـي أن يكـون عليهـا عـدة 

فدية وطلقها عىل الوفاة، وهلا املرياث إذا مل يرصحا بأهنا مفتدية منه بذلك الصك فقبل هو ال
 .واهللا أعلم. ذلك، ومع عدم احلكم هبذا فاجلواب ما مىض

 
  

يف املرأة إذا كانت من ذوات احليض فانقطع عنها احليض مدة ثالث سنني وهي ابنة 
بقول ابن عباس، فمكثـت سـنة مـن غـري أن ثالثني سنة، وأرادت هذه املرأة أن ترتخص

                                                
 .ترخص): ب(يف   )١(



٢١٤ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقضت السنة مذ طلقها الزوج األول أرادت أخذ الثاين، أيكـون مـرور األيـام تنوي بل ملا ا
 . اهدنا إىل ذلك؟من غري نية كافيا النقضاء العدة عىل هذا القول

 
 .واهللا أعلم. نعم يكفي عىل رأي من أجازه يف هذا فقال به

 
  

هنــا حاضــت ثــالث حــيض قبــل متــام ثالثــة أشــهر، وأرادت يف املطلقــة إذا ادعــت أ
التزويج، هل تتم عدهتا قبل انقضاء ثالثة األشهر، وهل جيـوز هلـا التـزويج قبـل متـام هـذه 

 ؟املدة
 

ًوعـرشين يومـا ]تـسعة[ تصدق يف :وقيلً إهنا تصدق يف تسعة وثالثني يوما، :قيل
 .واهللا أعلم

  
ًضها يوما وليلة أو يوما واحدا عادة هلـا، أتنقـيض عـدهتا بـثالث  حييف امرأة يكون

 ؟حيض، أم مع ثالثة أشهر
وكذلك إذا كان حيضها ثالثة أيام أو أكثر، وكان طهرها أقل مـن عـرشة أيـام، تلـك 
عادهتا، فليس هلا عادة غريها، فطلقها زوجها، وحاضت ثالث حيض تطهر بني احليضتني 

 زوجها، أم حتى تزيد ثالثـة أشـهر مـع ثـالث حـيض مـذ يـوم أقل من عرشة أيام، أيلحقها
 ؟طلقها زوجها

                                                
 .بياض): ب(يف   )١(
 .تكون): ب(يف   )٢(



٢١٥   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
أما إذا ثبت أن عادهتـا يف حيـضها يـوم واحـد أو يـوم وليلـة واسـتقرت عادهتـا التـي 
تعرفها من نفسها عادة مستمرة هلا فيعجبني أن تنقيض بذلك عدهتا، وتكون حائضا يف تلك 

 . أقل احليض يوم أو يوم وليلة: من يقولقولاملدة، وطاهرا فيام سواها عىل 
وأما عىل قول من يرى أقله ثالثة أيام، فكأن هذا ليس بيشء، وال تنقـيض بـه العـدة، 
وترجع تعتد باألشهر إذا مل يكن هلا حيض تعرفه غري هذا، إال أن األول يف نظـري أحـسن، 

 .الختالف األحكام يف الناس باختالف أحواهلم اخلاصة فلينظر يف ذلك
وأما التي يأتيها احليض ثالثة أيام، ثم ينقطع عنها فيعاودها فيام دون العرشة، وكانت 

 .تلك عادة هلا مستمرة هبا،فهذه إثابة مالزمة هلا، وهلذا كله حكم احليضة الواحدة
ــضها هــذا كلــه، فعاودهــا فــيام دون العــرشة، فهــي يف هــذه املــرة  فــإذا متــت أيــام حي

ستحاضة، وال يكون هذا حيضا حتى تـتم عـرشة األيـام مـن مستحاضة، وهلا فيه أحكام امل
 .طهرها

فإذا عاودها من بعدها فهي فيه حائض، ويرجع احلكم فيام سبق يف احليض والطهـر 
 .عىل هذا الرتتيب

فإذا تم هلا ثالث حيض تامات عىل هذا الرتتيب، فقد انقضت بـذلك عـدهتا، وحـل 
 .واهللا أعلم فلينظر يف ذلك.  حيل هلا التزويجتزوجيها وبدون هذا ال تنقيض به عدهتا، وال

  
يف رجل له أربع زوجات، طلق إحداهن، وأراد أن يتـزوج غريهـا متـى جيـوز لـه أن 
يتزوج غريها أو بأختها إذا مل تقر املطلقة بانقضاء العدة، أيكون القول قوهلا، أم لـذلك مـن 

 ؟حد
 

 .يصح إياسهاإن كانت ممن حتيض فالقول قوهلا ما مل 



٢١٦ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . إذا مضت سنة ومل حتض:وقيل
 . سنة وثالثة أشهر:وقيل
 . سنتان:وقيل
 . ثالث سنني:وقيل
 . أربع سنني:وقيل

 .واألول هو األشهر، وقيل بغري ذلك
 .وإن كانت ممن تعتد باألشهر لكرب أو صغر فليس هلا يف ذلك قول

 .أعلمواهللا . وإذا انقضت األشهر التي هي عدهتا جاز له أن يتزوج

 
  

 .ّتفضل رصح يل مدة عدة الوطء
 

عدة الوطء مثـل عـدة املطلقـة، فـإن كانـت مـن ذوات املحـيض وهـي حـرة فـثالث 
 .حيض، وإن مل حتض أو آيست من املحيض فثالثة أشهر

 
  

دهتا احليض غري أهنا ظنت عدهتا الشهور، واعتدت يف امرأة اعتدت بالشهور، وإنام ع
 ؟ثالثة أشهر، ومل تكن حاضت ثالث حيض، ثم تزوجت، أيفرق بينهام

 ] [؟إليهـن إذا اعتـدنأرأيت إذا فرق بينهم، هـل ألزواجـهن أن يعـودوا: قلت

                                                
 .يف األصل يعود، ولعل الصواب ما أثبتناه  )١(



٢١٧   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 .وتركن من عدهتن إذ مل يكن دخلوا هبن
عوا إليهن إذا اعتدن بقية عدهتن، أم يفرق وإن دخلوا هبن، أجيوز ألزواجهن أن يرج

 ؟بينهام أبدا، وهلن املهور عليهم دخلوا هبن أو مل يدخلوا
 عنها زوجها إذا اعتدت باحليض تظن أهنا جـائز هلـا، وتزوجـت عـىل  ] [وكذلك 

ذلك هل يفرق بينهام، وبينهن دخلوا هبن أو مل يدخلوا، وهل يلزمهام مهور، دخلوا هبن أو مل 
وا، أرأيت إذا مل جيز هلام وفرق بيـنهام، واعتـدت املـرأة بالـشهور، هـل هلـام أن يرجعـوا يدخل

 ؟إليهن دخلوا أو مل يدخلوا
 

ًإذا اعتدت املطلقة باألشهر، وهي عدهتا باحليض، ومل حتض يف تلك األشهر حيـضا 
ا التـزويج خترج به من العدة، وتزوجت عىل ذلك جهال منها باألحكام ففي اإلمجاع أن هذ

 .فاسد، ويفرق بينها وبني من تزوجها عىل ذلك
فإن كان مل يدخل هبا، فال صداق هلا وال عدة عليها، وترجع تـتم عـدهتا مـن األول، 

 .ًوله أن يراجعها يف تلك العدة إذا كان الطالق رجعيا أو مما جيوز الرد فيه
صداق إن ادعـت الـوطء، وإن كان الثاين قد دخل هبا فيفرق بينهام أيضا، وهلا عليه ال

وعليها أن تعتد منه، ويف هـذه العـدة لـيس للـزوج األول أن يراجعهـا، فـإذا انقـضت عـدة 
الوطء من هذا األخري رجعت تتم العدة األوىل من الـزوج األول، ولـه مراجعتهـا فيهـا إن 

ك تلـ  أن تـدخل هـذه العـدة يفقول آخرويشبه يف . ًكان الطالق رجعيا أو مما جيوز الرد فيه
العدة، فإذا مىض منها قدر ما تنقيض به العدة األوىل مل يكن له مراجعتها ؛ ألن العدة باملعنى 

، وال حترم هبذا الوطء اخلطأ عىل من تزوجها إن أراد أكثر القولقد انقضت لكن األول هو 

                                                                                                                             
 .بياض يف األصل  )١(
 .»املتوىف«بياض يف األصل والظاهر أن الساقط   )٢(



٢١٨ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًبعد الفراق وانقضاء العدة منهام أن يتزوجها تزوجيا جديدا، وقيل بحرمتها عليه أبدا ً ً . 
وحكم املتوفاة إذا اعتدت باحليض، وتزوجت قبل انقضاء األشهر واأليـام املتعبـدة 
هبا كحكم هـذه املطلقـة سـواء يف وجـوب التفريـق، واسـتئناف العـدة أو عدمـه ووجـوب 

واهللا . الصداق، أو عدمه وحلها لألول أو الثاين أو عدمه بال فـرق فـيام بيـنهام فـيام يظهـر يل
 .أعلم

 
  

 أفتنـا ؟يف لفظ عدة املتوىف عنها زوجها، هل لذلك لفظ موجز ختربنا بـه نعمـل عليـه
 .ًمأجورا إن شاء اهللا

 
 اللهم نيتي أين أعتد مـن زوجـي اهلالـك أربعـة أشـهر وعـرشة أيـام، طاعـة هللا :تقول

 .ولرسوله حممد 

 
  

دة الوفاة أربعة أشهر وعرشا، أعليها أن تزيد أربعة أيام عوضا عن يف امرأة اعتدت ع
 ؟نقصان األشهر أم ال

 .ّ بني لنا شيخنا ذلك؟ وإن مل تزد شيئا وتزوجت، أحيرم ذلك التزويج أم ال:قلت له
 

إن كانت اعتدت من أول ساعة من دخول أول الشهر من ليلة اهلالل فال زيادة عليها 
 .هرإذا انقضت األش

وإن اعرتضت األشهر ولو وجبت عليها العدة بعد ميض ساعة من ليلة اهلالل فعليها 



٢١٩   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

ًأن حتسب الشهور كلها ثالثني يومـا وال جيزهيـا أقـل مـن ذلـك، فـشهور الـنقص عليهـا أن 
 .واهللا أعلم. ًتزيدها كل شهر يوما فإن تزوجت قبل ذلك فالتزويج باطل

  
 مدة املفقود إذا مل حتسب باأليام تزاد عىل أربع سنني شيخنا بلغنا عنك فيام أحسب أن

ّأربعني يوما، ما الفرق شيخنا بـني ذلـك وبـني عـدة املميتـة؛ ألن عـدة املميتـة أربعـة أشـهر  ً
 .؟ًوعرشا باألهلة، فكيف ذلك

 
ال أعلم بينهام فرقا، واحلكم يف ذلك واحد، والعدد واآلجال كلها سواء، واحلساب 

يكون يف يشء منها إال إذا كانت من أول ساعة من أول الشهر مـن ليلـة اهلـالل، باألهلة ال 
 .واهللا أعلم. فتحسب الشهور باألهلة بال خالف نعلمه

 
  

 ؟هل يلزم املميتة االغتسال يف عدهتا، إذا مل يكن من رجس أم ال
 ؟راء، أيكون هذا من الزينة أم الوإذا لبست ثوبا فيه محرة أو صبغة محراء أو صف

 ؟وهل يكره هلا أن تكلم الرجال، أم هو مباح فيام جيوز فيه الكالم من املباحات أم ال
 .عرفنا ذلك

 
ال يلزمها الغسل، وال تلبس الثوب امللون من الثياب من احلمرة والصفرة؛ ألنه من 

 .واهللا أعلم. لعدةالزينة، وجيوز هلا الكالم يف العدة ما جاز يف غري ا

 



٢٢٠ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  

ًما تقول يف املميتة إذا اعتدت أربعة أشهر وعرشا، أجيوز هلا أن تتزين بعـد ذلـك قبـل 
 ؟أن تضع محلها إن كان هبا محل أم ال

 
 .واهللا أعلم. نعم

 
  

ء من الروائح مثل دخان الصمغ وغريه، أجيوز هلا ذلك إذا اضطرت املرأة املميتة ليش
 ؟أم ال

 
ال جيوز هلا أن تعطر نفسها وثياهبا بـدخان الـصمغ اجلـاوي، وال غـريه إال أن يكـون 

 .واهللا أعلم. لدواء يف وقت الرضورة إليه، فال إثم عليها باستعامله للدواء

 
 

 ؟عد موته وهو يطؤها ومات، أعليها منه عدة أم اليف رجل أعتق أمته ب
 ؟وإن كان عليها عدة كيف صفة عدهتا مثل عدة احلرة املميتة أم األمة أم باحليض

وإذا قرص مال هذا املعتق عن وصاياه وقضاء دينه، أيلحقها يف عتقها ومـا أوىص هلـا 
 . عرفنا الوجه؟به، وهل هلا رخصة برتك العدة أم ال

 
 تعتد عـدة احلـرة املميتـة بأربعـة :فقيلف يف عدة الرسية املميتة إذا كانت مدبرة اختل



٢٢١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 .أشهر وعرش
 .  تعتد عدة احلرة املطلقة بثالث حيض إن كانت من ذوات املحيض:وقيل

 . إن العتق يكون من رأس املال:فقيلوإن مل خترج من ثلث مال املويص 
بقى من الثلث، يكون دينا عليها، وال  من الثلث، وتستسعي األمة للورثة بام ي:وقيل

 .واهللا أعلم. رخصة هلا يف ترك العدة إال عىل ما سبق من االختالف
 

 
 : من محد بن حممد اخلمييس

  إين أتيتـــــــك ســــــــائال يـــــــا ســــــــيدي
 

ـــــلموا ـــــة س ـــــل الربي ـــــه ك ـــــن ل ـــــا م   ي
ـــضا  ـــد انق ـــن بع ـــاب م ـــيمن غ   عمـــن وف

 
  محجــــــج ملــــــدة غائــــــب قــــــد ترســــــ

ـــــــــدويت  ـــــــــم ياق ـــــــــه يف رأيك   ماحكم
 

ـــــربم ـــــر ت ـــــل األوام ـــــه ك ـــــن ب ـــــا م   ي
ـــــا  ـــــشف نقاهب ـــــىل محـــــد بك ـــــامنن ع   ف

 
ــــسم ــــواب وفجــــر أجــــرك يب ــــك الث   ول

  
  الغـــــــــائبون إذا انقـــــــــضت آجـــــــــاهلم

 
  فلهــــــــم بأحكــــــــام املنايــــــــا حيكــــــــم

ــــىض  ــــسنني إذا انق ــــدد ال ــــف يف م   واخلل
 

ـــــــتكلم ـــــــر هبـــــــا ي   مـــــــا جـــــــاء يف أث
   احليـــــاة وبعـــــضهملـــــه حكـــــم: قـــــول 

 
ــــــــا ســــــــلموا ــــــــه ألحكــــــــام املناي   في

  
  
مسافرة من بندر صور إىل أطراف السواحل، ويف بعض الطريق أصـاهبم يف خشبة

                                                
 .أي سفينة  )١(



٢٢٢ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خب وغرقت اخلشبة، وفيها أناس مجلة قدر ستني رجال، ومل يظهر منهم إال واحد أو اثنان 
ً إن اخلشبة غرقت وغـرق الـذي فيهـا، ومل يـروا أحـدا :ويقولون وخادمه، صاحب السفينة

 ؟بنفسه ميتا إال هذا قوهلم، أيكون هؤالء الباقون حكمهم أموات، أم هو مفقود عىل قول
 إن فالنا نظرناه غمص يف البحر وتغطى، ومل نره فيام بعد مـا يكـون :وإن قالوا: قلت
 ؟حكمه

 ؟جون إىل عدالة، أم قول سائر الناس يف هذا حجةوما حكم هؤالء الشهود، هل حيتا
 وإن صدق الورثة بقول من ليس هو عدل، وقسموا املال، واعتدت النساء هل :قلت

ّ تفضل ارشح لنا مجيع معاين ؟يصح هذا وجيوز، وما احلجة يف هذا، وما تفصيل هذه املعاين
 .ذلك؛ ألننا يف حاجة إليها، وقد وقعت البلوى هبا

 
 هؤالء حكم املفقودين، وتزويج نسائهم عىل هذا ال جيوز إال بعد انقضاء مـدة حكم

الفقد، ما مل يصح موت أحد بعينه، ولو صح بشهادة العدول عىل أحد منهم رأوه راسبا يف 
 .واهللا أعلم. البحر، ومل يروه خرج منه فهو مفقود

 
  
 تقول يف رجل يرعى غنام فالغنم أخذها الظلمة وباعوها ببلدان الظاهرة، ما: قلت له

 إن الظلمة حتدثوا أهنـم :يقولونوالراعي فقده أهله ومل جيدوا له أثرا، ولكن سمعوا الناس 
قتلوا الراعي بموضع كذا، فصار أصحاب الراعي ينظرون إىل ذلـك املكـان املوصـوف ومل 

 ؟جيدوه فيه، فام تقول فيه
 

حكمه حكم الغائب، ما مل يصح أنه واجه الغزو لقتال، أو يصح أهنم أدركوه، ثـم مل 



٢٢٣   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

مفقـود وقـول الغـزو إهنـم قتلـوه ال : يدر حاله، وهم من املعـروفني بالقتـل فيكـون حكمـه
ــة جتــب علــيهم  ــة أو عقوب يكفــي، ألن شــهادهتم ال تقبــل، إال فــيام يلــزمهم مــن قــود أودي

 .واهللا أعلم. بإقرارهم
 

: 
يف مركـب فغـرق املركـب فطلـع هـذا يف رجل تزوج أمة وقد سافر عنها إىل جزيـرة

الرجل بنفسه ثم نظر خشبة أخرى فركب فيها وبعد ذلك غرقت هذه اخلـشبة بجميـع مـن 
 ويف ذلك احلال كانت حارضة خشبة أخرى وشهدوا أهل اخلشبة الثانيـة تغـرق هـذه ،فيها
بة الراكب فيها هذا الرجل املذكور وأنه ال طلع منهم أحـد، وهـذا الرجـل فـيهم، أمـا اخلش

ترى حال هذه األمة جيب عليها الرتبص هبذا اخلرب، وإن كـان هـذا اخلـرب ال يكفـي بـصحة 
موت هذا الرجل أجيوز للجامعة مع عدم احلاكم أن يطلقوها منه؟ تفضل أوضح لنـا ذلـك 

 . عليك ورمحة اهللامأجورا إن شاء اهللا والسالم
 

 أهنـا -رضـوان اهللا عليـه-إن هذا مفقود ويف آثار أصـحابنا وفاقـا لعمـر بـن اخلطـاب 
ترتبص أربع سنني منذ يـوم فقـد، ونفقتهـا يف مالـه، فـإن مل يـصح خـرب بحياتـه حكـم عليـه 
بأحكام الوفاة فاعتدت منـه زوجتـه عـدة املتـوىف زوجهـا، فـإن كانـت أمـة فعـدهتا شـهران 

 أيام، فإن أرادت التزويج طلقها ويل دم املفقـود، فـإن كـان ال ويل لـه غـري النـساء سومخ
 بالعكس، وخيرج من بني القولني : إهنم أوىل بطالقها من احلاكم، وقيل:واألرحام فقد قيل

                                                
 .أ/٦٤علامء املتأخرين، صوردت يف خمطوط أجوبة مسائل ال)  ١(
 .يف املخطوط كلمة غري واضحة)  ٢(
 .خطوطكذا يف امل) ٣(



٢٢٤ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن احلاكم واألرحام يف ذلك بالسواء، فإن كان ال رحم له تعني احلاكم وحده، فإن تزوجت 
 اختلف يف فساد تزوجيها، والقول بفساده لعله أكثـر مـا يف األثـر، وإن كـان بغري طالق فقد

 .القول الثاين أصح يف النظر

وأما قولك أجيوز للجامعة فإن كان مرادك باجلامعة مجاعة املسلمني الذين هم احلجـة 
يف الدين فاجلامعة مع عـدم احلـاكم هـم بمنزلـة حكـام العـدل ال يقـاس هبـم حـاكم اجلـور 

، ولكن فأين هؤالء اجلامعة؟ وإن كان مرادك هبا العشرية فقد مىض القول يف أولياء والفساد
 وغريهم ال يثبت يف األحكام وليس ألحد أن يطلقها قبل ميض أجل الفقد ،الدم واألرحام

إال ملعنى يوجب ذلك أو جييزه بحق، واهللا أعلم فلينظر يف مجيع ذلـك والـسالم مـن أخيـك 
 .بن أمحد اخللييلالفقري سعيد بن خلفان 

 
  

يف رجل سافر وله من املدة قدر مائة سنة مذ ولد، ومل يصح موته بشاهدي عدل غري 
 إنه ميت، وتـزوج :فقيل لهأن أحدا من إخوته خرج يف طلبه، ووصل البلد الذي هو فيها، 

ه، وأخرب إخوته الباقني هبذا اخلرب وجاء بابنة وماتت أيضا، ثم رجع األخ من طلبه وهو يرث
وهو غري ثقة وال أمني، وليس للغائب مال سـوى نـصف أثـر مـاء مـن الفلـج، أجيـوز اآلن 

 ؟قسمه عىل ورثته إذا اطمأن القلب، وارتفع الريب بموته، وال ترجى أوبته أم ال
 

 أن مـدة جيوز ذلك عىل معنى االطمئنانة بقوله، وجيوز ذلك أيضا عىل قول من يـرى
 .الغائب ثامنون سنة مذ يوم ولد

 مائة سنة مذ يـوم ولـد، ثـم حيكـم بموتـه، وعـىل هـذين القـولني فهـو حمكــوم :وقيل



٢٢٥   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 .واهللا أعلم. بموته، ويقسم مرياثه عىل من صح من ورثته
 

:  

واحـد، وإن والـدي كتـب يف رجل قال مع آخر إنك وفالن بن فالن الغائب يف سن 
يوم ولدت أين ولدت يوم كذا يف شهر كذا سنة كذا يف مصحف، فوجد اخلط يف املـصحف 
منسوبا لوالده أيكون قوله ورسم الكتاب باملدة حجة يف قضاء مدة الغائب، من قبـل قـسم 

 .؟ما تركه وتزويج زوجاته بعد انقضاء عدهتن منه
اء أمواله واسرتقاق عبيده، والقائل هبذا وهل جيوز الدخول فيام متلكه الغائب من رش

 .؟القول قد مات ووالده كذلك، والرافع عنه باق أيكون قوله حجة هبذه الرفيعة أم ال
 

أما يف احلكم فال، وأما يف الواسع إذا اطمأن إليه القلب فلم خيالج فيه الريب فعـسى 
 . واهللا أعلم.ألسباب بذلكأن ال يضيق ذلك عليهم إذا كان القائل أمينا وتظاهرت ا

 
: 

ما تقول  يف املرأة الغايب عنها زوجها جيوز هلا الترصف يف مالـه ألجـل مؤنتهـا وقيـام 
 .نفسها، وأن تعطي من ماله وتعاوض ملن أهدى هلا شيئا من اهلدايا

 
 عـدموا فـإىل مجاعـة املـسلمني إن زوجة الغائب ترفع أمرها إىل حكـام املـسلمني، وإن

وهم يقيمون للغائب وكيال ينفق عليها من ماله وإن عجز إال ببيع من ماله جاز له الترصف 
                                                

 .٩٤ مسائل خمتلفة، صأجوبة: خمطوطوردت يف   )١(
 .أ/٩٩يف خمطوط أجوبة مسائل العلامء املتأخرين، ص وردت)  ٢(



٢٢٦ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيه بإجازة احلاكم أو اجلامعة، وإن تعذر ذلك كله جاز هلا يف الواسع أن تأخذ نفقتها الالزمة 
م مـا مل تعـارض بحجـة من ماله بعدل ذلك ولو ببيع يشء منه عىل سبيل االنتصار ال احلكـ

 .واهللا أعلم. تدفعها يف حكم الظاهر، وليس هلا يف ماله تعويض ألحد وال مكافأة وال عطية

 
  

 ؟إذا طلبت زوجة الغائب من ويل زوجها أن يطلقها هل جيوز ذلك
 

 حال الرضورة إليها بعد ال جيوز ذلك إال ما اختلف فيه من موجب ذلك عىل قول يف
 .احلكم به، ممن يثبت حكمه عىل ما جاز فيه

 
: 

إنـه : ، وقيـل)امليـونري(يف رجل رحل من داره إىل أرض زنجبار ثم سافر إىل أرض 
إنه غرق فيـه مـع مـن غـرق هكـذا يف : ارحتل منها يريد عبور الرب الثاين ليقطع الشط، فقيل

 نسب إىل ابن ابن أخينا سامل وهو حممد بن مبارك بن أيب نبهان، وهلذا أوالد بلغ أو مكتوب
غري بلغ، وزوجتان ومال فأرادت إحدى زوجتيه النفقة من ماله فحصل هلا بعـض اليـسري 

أوالدي أريد النفقة من مال والدكم وإما الطالق، : مدة قليلة، واآلن قطعت العطاء فقالت
 من الذي يطلقها من زوجها واحلاكم مل يزل يتعذر من ال ويل له؟فلم حيصل هلا يشء، ف

فإن رجع إىل مجاعة املسلمني يوكلون ممن يطلقها أهم أهل الـرىض والتقـى أم جيـزي 
جبهة البلد وإن كانوا غـري ثقـات وال عـدول وال مـا دون ذلـك؟ بـني لنـا الوكيـل وصـفته 

                                                
 .٨٥أجوبة مسائل خمتلفة، ص: وردت يف خمطوط  )١(



٢٢٧   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 .ن الضيق خمرجاواملوكلني عسى أن جيعل اهللا هلا عىل يديك فرجا وم
 

إذا صح غرقه يف البحر فهو مفقود، فـإذا مـضت أربـع سـنني فيطلقهـا منـه وليـه وال 
حيتاج إىل حاكم وال غريه وال مجاعة املسلمني، ثم تعتد عدة املتوىف عنها زوجها وترثه، وإن 

نفق منـه مل يصح الغرق فينفق عليها من ماله لنفقتها وكسوهتا وال تطلق ما بقي له يشء، وت
 .واهللا أعلم  بذلك. أو قدرت أنه تدان عليه

 
  

يف رجل عنده زوجة ثم سافر عنها سفرا بعيدا ثـم مكـث أهلهـا سـنني يرجونـه فلـم 
يقدم من سفره ومل يصح عندهم موته وال طالقه، ثم بعد ذلك زوجوها بجهلهم برجل، ثم 

 :وقال اآلخر هذه زوجتي :وقالًولدا من الزوج اآلخر ثم قدم الزوج من سفره إهنا ولدت 
ذلك  ّ بني لنا؟حكم الولد وكيف يكون؟هذه زوجتي، ملن يكون حكمها لألول أم لآلخر

 .ًمأجورا إن شاء اهللا تعاىل
 

ق  والولد ابـن سـفاح ويلحـ،، وتفسد به عىل الزوج األول أيضاالتزويج الثاين فاسد
 .واهللا أعلم. أباه املسافح به
  

ما تقول يف زوجة املفقود إذا مل تعتد عدة الفقد كام حد، بل اعتدت عدة املميتة بجهل 
أو انتهاك للحرمة، وتزوجت بزوج بجهل أو انتهاك للحرمة، أجيوز هذا التزويج بوجه من 

                                                
 .كذا يف األصل  )١(
 ).أ(سقطت من   )٢(



٢٢٨ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟من الثاينالوجوه هلا، وهلا أيضا مرياثها من الزوج األول وصداقها منه و
حالل أم وإن كان ال جيوز، ما حال الذي أكلته واكتسته من مال هذا الزوج األخري

 .ّ تفضل بالبيان التام والسالم؟حرام يف دين اإلسالم
 

هذا التزويج الثاين فاسد وإن كان عىل معنى االنتهاك للحرمـة بجهـل أم علـم، فـإذا 
ىل األول والثـاين، ومل يكـن هلـا مـرياث مـنهام وال دخل هبا الثاين فجـاز هبـا فقـد حرمـت عـ

صداق، وما أكلته واكتسته من مال الثاين فهو حرام، وعليها رده إىل ربه إال أن يكون هلا ما 
يشبه العذر يف التزويج كأن تأخذ بخرب من ليس بحجة يف الرشع جهال باحلكم، فعـسى أن 

وهلـا املـرياث منـه، وحتـرم وختـرج عـىل خيرج يف بعض القول أهنا ال حترم بذلك عىل األول 
مطالعة إن شاء اهللا الثاين، ونحن عليه إن صح ما حرضين يف ذلك، وقصدي أن أزداد فيه

 .تعاىل
  

يف رجل سافر عن امرأته إىل ناحية زنجبار إىل السواحل فتزوجت امرأته بزوج غريه 
وأخـذت ]مـن سـفره[ألول ظلام وعدوانا وولـدت منـه ثـم ماتـت املـرأة وقـدم الـزوج ا

ردا يف هذه الصدقات أم ال، وملن يكون املـرياث صدقات من األول والثاين، أترى عليها
ِّ بني ؟كانت حية، أحترم عىل األول والثاين أفتنا يرمحك اهللا أم ال مرياث هلم، وأن لو؟منهم
 .لنا ذلك

                                                
 ).هـ(سقطت من   )١(
 ).هـ(سقطت من   )٢(
 ).هـ(سقطت من   )٣(
 .عليه): هـ(يف   )٤(
 ).هـ(سقطت من   )٥(



٢٢٩   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
 غري حجة وال حمتمل هلا يف ذلك، أما التي تزوجت بزوج ثان غري زوجها األول من

 .فإذا جاز هبا الرجل الثاين فهام زانيان يفرق بينها وبينه، وبينها وبني زوجها األول
وإذا مـات أحــدمها أو كالمهـا مل تــرثهام، وإذا ماتــت هـي مل يرثاهــا وال أحــدمها واهللا 

 من األول أيضا؛ أعلم، وال صداق هلا عىل الثاين؛ ألنه زنا وليس بتزويج وبه يبطل صداقها
 .واهللا أعلم. ألهنا حترم عليه بجواز الثاين هبا فقد أفسدته عىل نفسها

 
  
سافر إىل السواحل، وسمعنا عنه أنه أكلـه سـبع، ومل يـصح عنـدنا ببينـةيف رجل

 ؟عدل، أحيكم بموته أم ال
 

أو بينة عدل أنه وجد مع األسد، ثـم مل يـدر خـربه، أو خربة  بشهرةإن صح هذا
فلم يوقف له عـىل خـرب فهو مفقود وإال فهو غائب إال أنه قيل فيمن خرج إىل بلد معلوم

 .واهللا أعلم. فإنه مفقود
 
 

                                                
 .زيادة أنه): ب(يف   )١(
 .بينة): ب(يف   )٢(
 .يف: زيادة) أ، هـ (يف   )٣(
 .بالشهرة): ب(يف   )٤(
 .معلومة): نسخة(يف   )٥(



٢٣٠ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

حيتــاج أن يؤجلــه احلــاكم يف مــدة الفقــد أربــع ســنني للخــروج مــن : قيــل يف املفقــود
 .ختالف، وبغري حكم ال يصحاال

ًأن حتسب األشهر كلها ثالثني يوما، ثالثني يوما ومـا مل وبعض أجازه هلا، وحتتاج ً
ًيصح وفاؤه، فيزاد يوما فتحسب الزيادة لكل سنة اثني عرش يوما هذا إذا مل يكـن احلـساب 
ب من ساعة غروب الشمس من أول ساعة من ليلة اهلالل، فإن اتفـق ذلـك كـذلك فتحـس

إن ويل املفقـود يطلقهـا لـتامم العـدة، ويـأمره احلـاكم : ويف األثـر. ًشهورا باألهلة بـال مزيـد
بذلك، ومن طلقها من األولياء فال يتزوجها، هبذا جاء األثر، وال يبني يل ما وجه حتريمها، 

 .واهللا أعلم. وكان طالقها من باب االحتياط، وعدهتا عدة املميتة

 
  

ما قول علامء املسلمني من أهل االسـتقامة يف الـدين، نفعنـا اهللا هبـم آمـني، يف رجـل 
تزوج امرأة من أبيها، وسافر عنها من عامن إىل السواحل قبل الدخول هبا، ومضت له قـدر 
أربع سنني يف السواحل، ومل يرسل هلا ما حتتاج إليه من نفقة وكسوة وغري ذلك مـن املؤنـة، 

ا ناهلا من الرضر إىل أحد املدعني العلم ولعله من بعض قضاة أهـل هـذا الزمـان، فشكت م
يقيض بني أهل زمانه من أهـل بلدانـه، عـن أمـر حاكمـه الـذي هـو مـن جـنس حكـام هـذا 
الوقت، ففسخ تزوجيها، وأعطاها خط يـده يف ذلـك، وأمرهـا أن تتـزوج بمـن شـاءت مـن 

 . األكفاء، وأمر أباها أن يزوجها
                                                

 .ورد يف املخطوط اجلواب فقط  )١(
 .نحتاج) ب (يف  )٢(



٢٣١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 زوجها أبوها برجل آخر برضاها غري أن هذا الزوج األخري مل يدخل هبـا وبعد ذلك
من شك خاجله، وريب خامره من جهة فسخ هذا القايض لتزوجيها من الزوج األول، وبقي 

 . يف برزخ بني اإلقدام واإلحجام
 يف هذه القضية، وبينوا لنا الطريق الواضح يف ذلك، أتكون هذه -أفتونا ـ رمحكم اهللا

 . مأجورون إن شاء اهللا؟ة للزوج األول، أم للزوج األخرياملرأ
 

إن كان هلذا املتزوج من املال ما ينفق منه عىل زوجته هذه ما جيب هلا من نفقة وكسوة 
ًفليس هلذا احلاكم وال لغريه أن يعرتض طالقا لزوجة الغائب، فإن مل يكن له مال فتؤمر هي 

 فإن مل جتد من يدينها عليه فإن كان هو يف موضـع تنالـه أن تدان عليه وتعرض عليه نفقتها،
احلجة وتبلغه الدعوة من حكام املسلمني فالبد من قيام احلجة عليـه قبـل احلكـم بطالقهـا، 
والتعرض لفراقها، فإن صار هو يف موضـع ال تنالـه احلجـة، وال تبلغـه الـدعوة، وتعـذرت 

حقها منه فهنالك اختلـف أهـل العلـم يف الوجوه كلها، وتعني الرضر عىل املرأة لعدم بلوغ 
ّ فقيل عىل املرأة أن تصرب إىل أن يأيت زوجها، أو يفرج اهللا عنها، وال يطلقها :سألةاملمثل هذه 

غــريه، وإن طلقهــا غــريه فطالقــه فاســد، فعــىل هــذا فهــي زوجــة الغائــب وطــالق هــؤالء 
 .، وجاز يف العدلأقرب إىل أن يكون كأنه ليس بيشء إال ما وافق احلقاملسلمني

ً فإنه إذا نزل بمنزلة حيكم عليه بطالقها لو كان حارضا لعدم النفقـة :ويف قول آخرين
ًوالكسوة منه هلا، فيجوز يف الغائب أن ينفذ احلكم عليـه بـذلك أيـضا، ويتـوىل طالقهـا ويل 

 .الغائب بأمر احلاكم إن كان له ويل، وال يطلقها احلاكم
ه، وثبت وجاز هلا أن تزوج عىل هذا القول، وكان تزوجيها فإذا طلقها الويل جاز طالق

ًعىل هذا الرأي جائزا وثابتا إن كان بحكم احلاكم وأمره ً. 
                                                

 .املسلمون): أ(يف   )١(



٢٣٢ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإن مل يكن له ويل أو امتنع الويل من طالقها، جاز أن يطلقها احلاكم عىل هذا الـرأي 
 أن يطلقهـا ًإنفاذا للحكم إن كان هو ممن جيوز حكمه ويثبت يف املختلف فيه، ولـيس للـويل

فيام معي إال باحلكم من احلاكم العدل اجلائز حكمه وأمره يف ذلك واملختلف فيـه بـالرأي، 
وعسى أن ال خيرج من دخول االختالف فيمن سـواه مـن احلكـام إذا دخلـوا فيـه بالعـدل، 
وأنفذوه عىل ما جاز يف الرأي من احلـق، وإين ألحـب الـسالمة مـن الـدخول يف مثـل هـذا 

.  به من علل ورشوط واختالف بني أهل الفقه ال خيفى عىل من تأملها حـق تأمـلاملشتبه ملا
 .فلينظر يف ذلك كله ثم ال يؤخذ منه إال بعدله. واهللا أعلم

 
 

ّيف زوجة املفقود إذا رجع زوجها من بعدما تزوجت وخري بني أوكس الـصداقني أو  ُ
مـا أعطاهـا مـن الـصداق العاجـل، أم العاجـل : ام للـزوج الثـاينزوجته فاختـار زوجتـه، فـ

ّ تفـضل عرفنـا احلـق ؟واآلجل، أم كيف احلكم بينهام دخل هبـا الـزوج األخـري أو مل يـدخل
 .والصواب مأجورا إن شاء اهللا

 
إن كان قد جامعها زوجها فال يشء له من الصداق عندها، والصداق بـالوطء أو مـا 

 . أعلمواهللا. يقوم مقامه
 
 
 
 
 



٢٣٣   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 

 
  

، وأتت بولد ملن حكمـه، وإن كـان فيـه اخـتالف فـام ما تقول يف احلر إذا تزوج أمة
 ؟يف ذلكعجبانك

 
 :خيتلف يف ذلك

 .  هو مملوك تبع هلا: قيل
 . هو حر تبع له:وقيل
وإن كـان مـن   جيوز يف أصلهم الرق فهو تبـع هلـا، إن كان هو من املوايل الذين:وقيل

 .العرب الذين ال جيوز اسرتقاقهم عىل حال فهو تبع له
 . إن اشرتطه السيد فهو تبع هلا وإال فلألب:وقيل
 . إن اشرتطه األب فهو له وإال فلها:وقيل

 ذلـك ًواختيار شيخنا العامل نارص بن أيب نبهان أنه تبع ألبيه يف احلرية مطلقـا، ويرفـع
ًالقول عن أبيه، ونحن يف احلق تبع، ولوالمها لكان عندي يف النظر أنه تبع ألمه مطلقا أوىل 

 :ًاستدالال ملعان تستنبط من كتاب اهللا تعاىل
ــزويج :أوهلــا   إن اهللا تعــاىل اشــرتط يف نكــاح اإلمــاء عــدم االســتطاعة والطــول يف ت

 فقد أجاز الترسي، وال فرق من املحصنات وليس يف ذلك علة تعرف إال ملك الولد، وإال
 .حيث كلهن إماء

                                                
 .بأمة): ب(يف   )١(
 . واملقصود فام يعجبك،كذا يف املخطوطات  )٢(



٢٣٤ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنه منع من نكاح إماء املسلمني أهل الكتاب مطلقا، فلم جيز نكاح إماء أهل : وثانيها
 .الكتاب كام أجاز نكاح نسائهم، وليس يف ذلك علة تعرف إال ملك الولد

 يف معنـى  أن األمة اململوكة هلا يف األصل حكم غريها من الدواب اململوكـة:وثالثها
ًحلوق الولد بدليل اإلمجاع الثابـت يف اململـوكني أن ابـنهام يكـون تبعـا ألمـه يف األصـل وال 

 .يكون ألبيه، وهذا مما ال خيتلف فيه
وقد أشبهت يف هذا حكم غريها من الدواب اململوكـة يف معنـى حلـوق الولـد هبـا يف 

احلكـم كـان الرجـوع فيهـا إىل األصل، وهذا مما ال خيتلف فيه، فلام ثبت هلا يف األصل هـذا 
حكم أصلها أوىل يف نظري، وما أرى احلـر يف هـذا إال قـد أضـاع مـاءه يف أمـة سـوداء، وال 

ًيستحق به شيئا مما ثبت هلا يف حكم أصلها أنه يكون تبعا هلا ً. 
 يا رسول :فقال له االبن فيمن شكا من ابنه، احلديث املروي عن النبي  :ورابعها
اذهب فال حق له : فقال لهي أمة، وسامين كمه، وما علمني من القرآن كلمة، اهللا إنه تزوج أم

، فبهذي املعاين االعتبارية والدالالت االستنباطية من كتاب اهللا وسنة رسوله حممدعليك
ترجح يف نفيس ما ذكرته فآثرته ها هنا لينظر ، فيه من كان من أهل النظـر، والرجـوع

 .واهللا أعلم.  واملعرفة أوىل من تكلف النظر ممن ال علم له وال برصإىل ما قاله أهل العلم
  

ًفيمن تزوج أمة وجاءت منه بولد، ما احلكم يف الولد يصري تبعا ألبيه للحرية أم تبعا  ً
 ؟ألمه للعبودية

وإن تشارط الزوج وسيد األمة عىل أن الولد تبع لألم يف الرق وقد وقع الرشط بينهام 
ّج، فريض األب بولده تبعا ألمه بعدما ولدتـه، فلـام بلـغ الولـد غـري مـن الـرشط قبل التزوي ً

                                                
 .مل نجده  )١(
 .فلينظر): ب(يف   )٢(



٢٣٥   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

يف صلب أبيه، الذي تشارط عليه أبوه وسيد أمه، واحتج الولد عليهم باحلرية له منذ بعده
ًأللولد ذلك ويصري حرا عىل قوله هـذا، أم قولـه وغـريه لـيس بـيشء وهـو مملـوك كـام وقـع 

 ؟فتنا رمحك اهللالرشط عليه، فام عندك أ
 

 .ً بحريته تبعا ألبيه: قيلفيه اختالف
 .ً بملكه تبعا ألمه:وقيل
 . هو تبع للرشط:وقيل
 إن كان أبوه من العرب فهو حر وإن كان من املوايل فهـو عبـد إال أن يـشرتطه :وقيل

 .أبوه
 

  
ًده، ونسل منهـا أوالدا، ملـن يكـون األوالد، يف العبد اململوك إذا تزوج حرة بإذن سي

 ؟تبع ألبيهم أو ألمهم
ًوكذلك إذا كان األب حرا، واألم مملوكة، ألنا وجدنا عن الشيخ نارص بن أيب نبهان 

 .ّتفضل علينا بكشفه. ًيرفع اختالفا عن السيد مهنا بن خلفان، ومل يرصح به
 

 لـه إال أن حيـرر األب، فيختلـف يف رده لـه هلـا الًأما ولد اململـوك مـن احلـرة تبعـا
 .ً أن يكون تبعا لهواألصح

 . هو تبع هلا ال ألبيه فهو مملوك: قولوأما ولد احلر من اململوكة فيختلف فيه،
                                                

 .منذ كونه: كذا يف املخطوطات ولعل املراد  )١(
 .كذا يف املخطوطات  )٢(



٢٣٦ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنـد األقـدمني قول شائعوالشيخ نارص يرفع ذلك عن السيد مهنا بن خلفان، وهو 
 .كام شاع عند املتأخرين

 . وكان الشيخ يذهب إليه، ولعله حيكي ذلك عن أبيه إنه حر تبع ألبيه،:وقول
 . إن كان األب عربيا فالولد تبع له، وإال فالولد تبع ألمه:وقول ثالث

 . إن كان األب ممن مل جتر عليه امللكة فالولد تبع له، وإال فلها:وقيل
 . إن اشرتطه أنه له فهو عىل الرشط، وإال فألمه:وقيل
 .فهو ملكه، وإال فهو ألبيه إن اشرتطه سيد األمة :وقيل
 .واهللا أعلم.  وجود الرشط وعدمه سواء، واملسألة عىل معنى االختالف:وقيل

  
مملوك فزوجه بأمة مرسحة، فلبثت عنده ما شاء اهللا حتى رسح الرجـل يف رجل له

كل مملوك كان يف حياته، أعني سيد اخلادم، فامت اخلادم وترك ابنـة ومـات سـيده مـن بعـد 
ذلك وترك ولدا، وكان له مملوك فزوجه بابنـة اهلالـك رسيـح أبيـه، فهلكـت زوجـة اخلـادم 
ًوتركت ابنة وأما فأراد ولد اهلالك إمساك ابنة اخلادم، وهي عند جـدهتا فمنعتهـا، وادعـت 
أهنا ال لكم فيها حق؛ ألهنا ابنة ابنتها وادعـى ولـد اهلالـك أن أيب قـد رسح أباهـا يف حياتـه، 

 .م منقادون إىل احلق، كيف الوجه يف هذين الرسحيني ملن نرجع نسلهاموهي يل وكله
 

 .ًإذا كانت أمه حرة، وأبوه مملوكا فهو تبع لألم يف الوالء
ًفإن أعتق األب فقد اختلف العلامء يف أنه يكون تبعا لـألب، أم يبقـى عـىل تبـع األم، 

ًتبعا ألبيه يف الوالء قياسا عىل غـريه  فيام حرضين اآلن من القياس أنه يكون واألصح عندي ً

                                                
 ).ب(سقطت من   )١(
 .نسلمهام): ب(يف   )٢(



٢٣٧   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 .واهللا أعلم. مما خيتلف به حكم التبعية إن صح ما حرضين من ذلك فلينظر فيه

 
  

ما تقول فيمن له عبد وزوجه بمملوكة غريه فولدت األمة من العبد، ملن يكون الولد 
 ؟فلسيد العبد، أم لسيد األمة، أم يف ذلك اختال

ً الزلـت مـرسورا ؟ّوإن كان يف ذلك اختالف بني يل أصح األقاويل الـذي تعمـل بـه
 .ًمأجورا

 
 .ولد األمة من اململوك تبع ألمه يف امللك

 
  

وما تقول يف رجل اشرتى جاريـة وجامعهـا وهـي مـع زوج، ومكثـت اجلاريـة عنـد 
 . أن هذه اجلارية جامعهااملشرتي سنتني وأقر هذا املشرتي عند رجل

 . هذه زوجة عبدي، وملا رأى سيد العبد ذلك طلق اجلارية من عبده:فقال له الرجل
هـذا ولـدي ]قالـت[ هي حرام عليك فولدت للمشرتي ولـدا، وبعـد أن :فقال له

واشتهر عند العامة أنه ولده، وتويف املشرتي وبقي الولد وصار املال مع هذا الرجل املطلع 
ّبني لنا . وله، كيف يصنع هبذا املال القابض له ففي الظاهر للولد ويف الباطن بالعكسعىل ق

خمرج القابض للامل، أيسعه فيام بينه وبني خالقه أن يقبض املال الولد وهو مطلع عىل إقـرار 
 ؟هذا الرجل أم ال

                                                
 .)أ(سقطت من   )١(



٢٣٨ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ال جيـوز  هذا الولد للعبد زوج األمة عىل هذه الصفة بال خـالف بـني أهـل العلـم، و

 .احلكم به للسيد هذا الذي زنا هبا
 وإذا طلقها سيد العبد وأتـت بولـد مـن مـشرتهيا بعـد الـسنتني أيكـون ولـد :قلت له

 ؟السيد أم ولد العبد
 

إن كان السيد يطؤها يف هذه املدة فأتت بولد مليض سنتني بعد الطالق فالولـد للـسيد 
ًالواطىء إن كان الوطء حالال أو حراما  فالولـد يلحقـه ويرثـه يف حكـم الظـاهر عـىل هـذه ً

 .واهللا أعلم. الصفة
  

إذا باع الرجل رسيته التي يطؤها ومل يستربئها أو اشرتاها عىل امرأة أو جمنون اشرتاها 
له وليه بالعـدل أو حـر بـالغ فأتـت بولـد ألقـل مـن سـنتني، أيكـون ملـن حكمـه إذا ادعاهـا 

 ؟ ومـا الفـرق بينهـا وبـني املطلقـة؟ًا أحدا لألول أم لآلخرمشرتهيا أنه ال وطئها وال زوجه
 .تفضل ببيان ذلك

 
 .واهللا أعلم. حكمه لألول فيام عندي

  
ًقد وجدنا يف األثر مطلقا أنه إذا اشرتى الرجل األمة من سيد يطؤهـا فجـاءت بولـد 

أن أهـل القبلـة : ويف األثرلستة أشهر أو أكثر أن الولد للمشرتي ومل جيعلوا لالسترباء مدة، 
 إن السيد إذا وطىء أمته من غـري اسـترباء أنـه :وقد قالواالزنا إال بحجة، ال يسند عليهم

                                                
 .إليهم: كذا يف املخطوطات ولعل الصواب  )١(



٢٣٩   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

تفضل بتفسري هذا . زان هبا إال يف مواضع خمصوصة جاء بالرتخيص فيها األثر عن املسلمني
 .اإلمجال جزاك اهللا ما أنت أهله

 
اهده يف احلـق نجـيح، والوجـه فيـه أن حيمـل عـىل عندي أن هذا األثـر صـحيح وشـ

جاء هبا األثر أنه ال استرباء عليه فيها فإذا أخذها وترساها عىل ذلـك وأقـر املواضع الذي
بوطئها أو بترسهيا وكوهنا معه فأتت بولد هلذه املدة فهو يلحقه، وال أعلم أنه خيتلف يف ذلك 

جه اجلائز، فهي يف إطالقها من باب ما حيمل عىل وال جيوز محل هذه املسألة إال عىل هذا الو
معنى اخلاص والعام، فيصح تأويلها عىل معنى اخلصوص يف هذا الوجـه الـذي قلنـاه، وال 

 .واهللا أعلم. جيوز محلها عىل العموم
  

فيمن اشرتى جارية وواقعها من دون االسترباء وال حصنها يف بيته ختـرج للحطـب 
 ما ولدي، ونفاه ال يدري :وقاللدا فوق ستة أشهر وأنكر الرجل واملاء ومحلت ووضعت و

 .أوضح لنا اجلواب. أحد شاركه أم ال
 

 .واهللا أعلم. هو ولده بحسب الظاهر
  

 ؟قد نظرت شيخي جوابك ما القول إذا أنكر األب الولد، كالمه حجة أم ال
 

ع اإلقرار بالوطء فإنكاره ليس بحجـة، قوله حجة يف الظاهر إذا أنكر الوطء، وأما م
 .واهللا أعلم. ولو ادعى عدم االسترباء فليس بيشء

                                                
 .كذا يف املخطوطات  )١(



٢٤٠ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  

يف رجل له أمة يطؤها بملك اليمني، ثم إنه أخرجها مـن بيتـه إال أنـه مل يزوجهـا، ومل 
هبا سيدها، ًيعتقها، ومل يبعها، بل اشتهر خروجها، فمكثت زمانا ثم إهنا أتت بولد ومل يرض 

وسئل زيد عن ذلك فأقر بالولـد فكيـف حكـم هـذا املولـود .  إنه لزيد:فقالتوسئلت عنه 
ّ بني ؟ وكيف احلكم يف مرياثهم، وإىل كم من مدة يلحق الولد بسيد األمة يف مثل هذا؟منهام

 .ًلنا مأجورا إن شاء اهللا
 

 ال يلزمه الولد فيها بعد إشهاده هو ولده إال أن يشهد عىل تركها فتأيت به يف املدة التي
 .وهواألكثر من قول األقدمنيبذلك فهو هلا فيام عندي، ذلك مليض سنتني، 

 .واهللا أعلم. وهو شائع عند املتأخرين بأربع، :ويف قول آخر بثالث، :وقيل
  

يف رجل اشرتى جارية مـن رجـل كـان يطؤهـا، ورشط عليـه البـائع أنـه مل يـستربئها 
ىل ذلك فأتت بولد ما دون ستة أشهر منذ وطئها وفوق ستة أشهر منذ اشـرتاها فاشرتاها ع

كيف احلكم يف الولد، وهل هنـا كـاحلرة يف حلـوق الولـد، أم هـذه تـسقط بقـدر االسـترباء، 
 ؟ويكون القول قوله

 
قد تأملت يف هذا، والذي يظهر يل فيه أن استرباء هذه األمة عىل قول مـن يقـول فيـه 

 باعتبار أنه اشرتاها، فحاضت األصحاحدة أنه يمكن أن يكون أقله ثالثة أيام عىل بحيضة و
 .وطهرت لثالثة أيام

 األصـحًبحيضتني، فيمكن أن يكون أقله سـتة عـرش يومـا عـىل  :وعىل قول من يقول
باعتبار ميض عرشة أيام لطهرها بعد تلـك احليـضة الـسابقة، وثالثـة أيـام للحيـضة الثانيـة، 



٢٤١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 حتيض إىل سنة فام زاد، واملشرتي ال يلحقه الولد إال بالوطء، واحلكم بوطئـه ويمكن أن ال
يف وقت معني بغري حجة حمال ولو أقر أنه استربأها يف حني ما اشـرتاها، واالسـترباء كعقـد 
 ًالتزويج، وهبام ال يصح حلوق الولد بل هـو مـع االسـترباء ممنـوع مـن الـوطء إمجاعـا حتـى

 .ا أو جمهول أكثرهاتنقيض مدته، ومعلوم أقله
ًفإذا انقضت مدة االسترباء، فلها إذا حكم الزوجة املعقود عليها التزويج، وال يلحقه 

 .الولد منهام إال بالدخول واخللوة
فإذا صح الدخول واخللوة هبا، فولدت لستة أشهر أو ما زاد حكم له يف الظـاهر مـن 

 .قه فيها الولد يف احلكماألمر، وما مل يصح ذلك فهو لألول إذا كان يف مدة يلح
وإذا ثبت أنه ال معنى للحكم عىل املشرتي بالوطء يف هذه املدة يف وقـت معـني منهـا 

 .مع إنكاره لذلك، وعدم الدليل من البينة عليه
فإن أقر بوطئها يف زمان ال يلحقه فيه الولد، فالقول يف ذلك قوله مع يمينه ما مل يصح 

 يف ذلك قوله مع يمينه، ومل يصح باطل قوله، فالولد للبائع باطل قوله بالبينة إذا كان القول
 .هبذا االعتبار

ّ إن املشرتي مقر بالوطء، ومدع إلنفاء الولد منه، وقد ولد عىل فراشه :وجيوز أن يقال
بعد ميض ما يمكن أن يلحق به من املدة، وال سيام إن كانت األمة يف بيته، فهو كمـن تـزوج 

 الولد قد وضعته فيام دون ستة األشهر مذ دخل هبا، وهي تنكره امرأة فولدت له،فادعى أن
فهو املدعي لنفي الولد الكائن عىل فراشه، وعليه البينة بذلك فإن مل تكن له بينة حلق الولـد 

 .به يف حكم الظاهر
وكذا لو كانت املرأة مطلقة، وقد مىض من املدة ما يمكـن بـه انقـضاء العـدة وحلـوق 

راشه أال وهو الزوج األخـري، فلـيس لـه فـيام معـي أن يتـربأ يف حكـم احلمل بمن ولد عىل ف
 .الظاهر إال بالبينة، وإال فهو املدعي لزوال ما ثبت له وعليه يف احلكم

وال يبني يل وجه الفرق بني الزوجة والرسية، وبني الـزوج املطلـق والـسيد األول يف 
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والوجه األول . هر يف هذه املسألةمعاين األحكام يف هذا، وهذا هو األشبه بمعاين حكم الظا
كأنه األوجه فيام بينهم وبني اهللا تعاىل إن جـاز تـصديقهم لبعـضهم بعـض يف هـذه النازلـة، 

 فلينظر يف ذلك كله، وليعرض عىل آثـار -إن شاء اهللا تعاىل-وكله غري خارج من الصواب 
 .مواهللا أعل. علامء املسلمني، ثم ال يؤخذ منه، وال من غريه إال باحلق

 
 ليس هو للمشرتي، واحلرة واألمة -أي هو-أما فيام بينه وبني اهللا فهذا الولد ليس له 

يف معنى حلوق الولد سواء، فال يلحق الولد بالواطىء فيام دون ستة األشهر من أمة وال من 
راشـه يف هلا، وأقر بوطئه إياها، فولد عـىل ف]ِّترسيه[حرة، وأما يف أحكام الظاهر إذا ثبت 

ٍمدة يمكن أن يستربئها فيها فيطأها فيلحقه الولد فيها فهو يف الظـاهر مـدع ملـا يزيـل حكـم 
ّالولد عنه فيام جيوز أن يكون له، فإن صدقه البائع حلق الولد به، وإن أنكره وتربأ من الولـد 
 ًفهي اآلن فراش املشرتي والولد له حتى يصح منه براءته منـه قياسـا عـىل مـن تـزوج حـرة

فولدت له فادعى أن الولد جاء فيام دون الستة األشهر منذ دخل هبا، وأنكـرت هـي ذلـك، 
فإن صحت لـه دعـواه فالولـد هلـا . ّفهو يف الظاهر مدع للرباءة من الولد وعليه البينة بذلك

 .دونه
وإن مل تصح بالبينة حكم له بالولد وما ثبت يف هذا من حكم للحرة ولولدها فاألمة 

 . مثله ـ فيام عندي ـ واهللا أعلم فلينظر فيهوولدها للسيد
 

يف رجل وطىء أمته فأتت بولد فادعى سيدها أهنا أتت به ألقل مـن سـتة أشـهر مـن 
 إنه ولده أو مل تقل شيئا، ملن يكون حكم الولد أهو حر أم هو ولده :وقالت األمةدخوله هبا، 

 .؟أم عبده، وما الفرق بني األمة واحلرة
                                                

 .، ولعل الصواب ما أثبتناه]فترسيه[يف النسخ املخطوطة  )١(
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 .واهللا أعلم.  املدعي ما مل يصح قوله يف ظاهر احلكمهو

 

 
  

ما احلجة يف لزوم تعليم األوالد ذوي العبيد ما تعبدهم اهللا به من الدين عىل من ابتيل 
 ؟هبم من املسلمني

ًام وخـصوصا عـن وكذلك الوالدان، هل يلزم الولد تعليمهام وسؤاهلام عن أمـر ديـنه
صالهتام وغريها من األعامل ما تعبدهم اهللا به من الدين ما خصهم لزومه، أم هو نوع فضل 
وال يلزمه تعليمهام وال سؤاهلام إال أن يطلبا منه ذلك ويسأاله عن أمر دينهام فهنالك ينبغي 

 ؟له أن جيتهد يف تعليمهام ما بلغت إليه معرفته وقدرته
أوالده وعبيده حال صغرهم وجهلهم ومل يـر مـنهم تـضييع أرأيت إن علم اإلنسان 

فرض وال ارتكاب حمجور، عليه أن يبحث ويتجسس عن أفعاهلم وعن إضاعتهم الصالة، 
 ؟أم ال عليه من ذلك يشء إال أن يرى منهم تضييع يشء مما ذكرت

 
 من اهللا تعاىل أما اللزوم فاهللا أعلم، وأرجو أنه مما خيتلف فيه، ولكن قد ثبت األمر به

تعليمهم فوقاية األهل من النارM « ¬ ® ¯ ° ±  ²  L :يف قوله
الواجبات وحثهم عىل السنن واملندوبات، والعبيد واألزواج واألوالد كلهم يشملهم األمر 

                                                
 ). ٦(اآلية : سورة التحريم  )١(
 .إال هنا زائدة ألن املعنى تام: جاء يف النسخ املخطوطة زيادة إال، وقال يف اهلامش  )٢(



٢٤٤ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واهللا أعلم. بذلك فيهم ألهنم من األهل
 

  
أم أو أحدمها وله بيت وعيال وحده، فضاقت عليه البلدة التي فيها يف رجل له أب و

والداه أو أحدمها بقلة السعي له، ومع ذلك ال ينفعونه مما يف أيدهيم من املال بيشء يساعده 
 أثـرى منـه، فـأراد االنتقـال إىل بلـدة أخـرى هـي أرفـق لـشغله عىل خمروجه لعياله، وهم

 إهنـم :وقـالوا لـه مع قلة نفعهم لـه مـن املـسري برضـائهم، وأرخى له ولعياله، فمنعه والداه
ساخطون عليه إذا انتقل، فانتقل بغري رضاهم ومل ينو جفاءهم وال سـخطهم وال خمـالفتهم 
ًيف مسريه عنهم بل لقلة ثروته وكثرة عياله، أيكون قد صنع معروفا يف انتقاله بغري رضـاهم 

 أفتنا أهيـا ؟رىض اهللا عليه إال برضاهم له يف ذلك أم يصري آثام وال ي؟ًعىل هذه الصفة ومثابا
 .الشيخ وأنقذنا من ظلمة اجلهل

 
إذا ضاق عليه املسعى هنالك فخرج ألداء الالزم عليه من نفقـة نفـسه أو مـن يلزمـه 
عوله فال بأس عليه وليس هلـم أن يمنعـوه، وأمـا إذا كـان لوسـيلة وطلـب منـه مزيـد سـعة 

روج جـائز مـا مل ينـو بـه اجلفـاء والقطيعـة، أو يكـن علـيهم يف فاملكث معهـم أفـضل، واخلـ
 .خروجه عنهم رضر فيمنع

 
  

 قد ناظرت شيخي اخللييل ـ رمحه اهللا ـ يف تزوجيي ويف أمر :قال الشيخ نصري بن حممد

                                                
 ].يكفيه[زيادة كلمة يف املخطوطات   )١(



٢٤٥   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 ولكن تواضع  تزوج وال عليك بأس، وال تلزمك مطاوعتها يف ترك التزويج:فقالوالديت، 
 .هلا واخضع وأخربها يوم تتزوج ويوم ختطب

 إن شاء اهللا ما :فقلت هلاملا أيست وعرفت ما عندها يقينا أهنا ال حتب تزوجيي، : قلت
 . تب إىل ربك واستغفره، وال عليك يشء:فقال يلًأناظرك يف تزوجيي ما دمت حيا، 

 
  

د مال، أجيوز ألبيـه أن يأخـذ مـن مالـه مـا شـاء بغـري رضـاه أرض فيمن له ولد وللول
 وإن كان حمجورا ؟بالولد ما مل يأخذه أبوه من ماله أو مل يرض به، أم ليس له ذلك إال برضاه

عليه ذلك، وعجز عن اخلدمة ليقتات هو وعياله هبا، وله زوجات غري أم الولد، أعىل الولد 
ب واألم ال غـري وال يـسأل عـن البـاقي يف احلكـم، أم غـري قيام أبيه وزوجاتـه التاليـه أم األ

 ؟ذلك
 
 . إن له أن يأخذ من مال ولده ما يصلحه باملعروف ما مل يرض بالولد فيمنع:قد قيل
 . باملنع مطلقا إال برضاه:وقيل
فلينظر يف ذلك كله ثم ال يؤخذ منـه . واهللا أعلم.  بغري ذلك من رأي املسلمني:وقيل
 . واهللا أعلم.إال بعدل

  
هل جيوز للوالدين أن يأخذا من مال أوالدمها بغري رىض منهم إذا كانا يف غـري حـال 

 ؟يلزم أوالدمها النفقة هلام، وهل ال يعذب الوالد بامل ولده
 

 .هلام ذلك باملعروف يف حال وجوب نفقتهام عليه، وإال فباإلباحة والداللة
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 .ب عىل حال بجوازه باملعروف لأل:وقيل
  

هل يلزم األب أن يتفقد مجيع الـذي خيـص أوالده إذا مرضـوا، وقـام األم واإلخـوة 
 ؟بذلك ويكونون كافني هؤالء عن األب أم ال

 
هم سواء، وإذا كان هلم من يقوم هبم عنه فذلك كاف له، وال يلزمه بنفسه القيام هبم 

 .واهللا أعلم. مع حصول الكفاية

 
  

أن يربها وهـي كبـرية بـيشء مـن إخوة وأرادما تقول فيمن له ابنة وعنده غريها
الرب حال قدومه من السفر، أو حال شكواها إليه من الـرضر كـان مـن الكـساء أو املعـاش، 

 ؟أعليه عوض ذلك إلخوهتا أم ال
 

 .ج منه إىل غري العدلال بأس ما مل يقصد األثرة هلا أو خير
  

يف الوالد إذا التزم بعول أوالده البالغني الذكور وله أوالد صغار أو كبـار قـد أبـاهنم 
ًعنه، هل عليه مكافأة أوالده الصغار أو البلغ البائنني بمثل ما عال به هؤالء فرضا الزما أم  ً

 ؟ال
رى حيلـة جـائزة أن ينـوي بـام وإذا لزمته املكافأة وأراد أن حيتال عنها بوجه جائز، أت

                                                
 . كذا يف املخطوطات  )١(
 .أراد): ب(يف   )٢(
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يطعمهم إياه أنه عام يلزمه من فرض الزكاة أو من ضامن مرجعـه إىل الفقـراء إذا كـانوا هـم 
 .ّ بني لنا ذلك؟فقراء أم ال

 
 وال أقول إنه فريـضة الزمـة، وإذا مل ختـرج عـىل معنـى األثـرة فـال يتعـرى ، اهللا أعلم

ن نذهب يف هذا أنه ال يضيق عليـه ذلـك مـا مل عندي من جواز دخول االختالف فيه، ونح
يرد به األثرة عليهم أو خيرج عىل معنى ذلك، وال يعجبنا أن يضيق عـىل األب يف أوالده يف 

 .مثل هذا واهللا أعلم
  

ما تقول يف رجل عنده أوالد وعنده زوجة حامل، وكان يعطـي األوالد واحلمـل ال 
 ؟كانت الزوجة قد محلت بعدما أعطى الرجل أوالده، أو -أعني املعطي-ًحيسب له حسابا 

 .ّبني لنا ذلك ولك األجر
 

أما من حدث بعد العطاء فيختلف يف وجوب التسوية له يف العطية بينه وبني من قبله 
واهللا .  ال يشء له، وكلـه غـري خـارج مـن الـصواب:وقيل عليه ذلك له، :فقيلمن األوالد 

 .أعلم
  

 ؟مها التسوية بني األوالد، وإن كان فيها اختالف ما يعجبكيف األم يلز
 . أم أوالده فقطوكذلك األب يلزمه التسوية بني أوالده وزوجه

 
 .واهللا أعلم. قيل بوجوب التسوية بني األوالد فقط، واألم واألب يف ذلك سواء

                                                
 .وزوجته): ب(يف   )١(
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الدة الصبي أن تشرتي للصبي من عند والـده شـيئا مـن العـروض مثـل إذا أرادت و
ّكتاب أو غريه إذا كان أهال لذلك إذا أراد الوالد أن يبيع ماله حتـى يوزعـه بـني ديانـه، هـل 

 . أفتنا؟جيوز هلا وللوالد ذلك، وكيف الوجه اجلائز
 

 أن تـشرتي مـن عنـد إذا أقامها األب وكيال له جاز أن تشرتي له من عنده كـام جيـوز
غريه، وليس هذا أبعد من وكيل املسجد الذي جاء األثر أنه يقيم وكيال يشرتي لـه ممـا هـو 
يبيعه من مال ذلك املسجد عىل ما فيه االختالف، بل هذا أقرب وأوسع ألن مال الولـد لـه 

معه غـريه يف احلكم ال للوالد بدليل قسمته يف املرياث من بعده، ولو كان مال الوالد مل يرثه 
 .واهللا أعلم. كامل العبد لسيده

  
ًما تقول يف ولد خدم أباه بعد بلوغه حتى مات الولد وترك ماال يف حرزه أو صكوكا 
كتبت له فيها من بيوع اخليار أو األصل من ماء أو نخيل أيكون لورثته أم لوالده، إذا مل يعلم 

يه وينتفق منها ومل يصح أنه أتاه مال من نذر أن هلذا الولد حراثة وال صناعة إال ما حيرث ألب
 ؟أو وراثة أو هدية أو عطية أيكون ما خلفه ألبيه دون ورثته بمنزلة اململوك أم ال

 هـو مـن :فقال األبوإن جهل هذا املال ومل يدر أنه أتاه من هدية أو وقع عىل ركاز، 
 أفتنـي وأنـت ؟ة، أم عىل الوالد هو مال أبينا، أيكون البينة عىل الورث:وقال ورثة الولدمايل، 
 .املأجور

 
 .واهللا أعلم. حكمه للولد ولورثته من بعده، وعىل الوالد البينة فيام يدعيه
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ما تقول يف أب االبن إذا باع مال ابنه بيع خيار واالبن بالغ وهو يف حجره مل يظهر منه 

ء املال من مال األب أو االبن يفدي إنكار حتى مات أبوه، أله حجة عىل الورثة ويكون فدا
 ماله من ماله؟
 

 فالسـيام مـع احلـوز مـن املـشرتي أكثـر القـولقيل بثبوته عليه عىل هذه الصفة وهـو 
والدعوى بعلم من له املال فهو أثبت حجـة، وإذا أراد االبـن فـداءه فيكـون مـن مالـه مـا مل 

 .واهللا أعلم. يوص له األب بالفداء من ماله
  

يف رجل عنده أوالد وباع هلم ماهلم عىل نظر األصلح هلم وهو غني واشرتاه من عنده 
 ؟رجل، أيلزم الشاري أم ال والوالد يميض عىل هذه الصفة أم ال

 
إذا باعه هلم عىل نظر الصالح فجائز له واملشرتي يف غري احلكـم عـىل األصـلح، وإذا 

 .واهللا أعلم. هلمبلغ اليتامى فلهم حجتهم إذا طلبوا ما
  

يف مال مشاع بني بالغ وصبي، فاشرتى رجل من والد الصبي سهمه من هذا املـشاع 
وأشهد عليه إن مل يرض الصبي ببيع أبيه فالرشاء مرجوع إليه،ثم اشرتى رجـل آخـر سـهم 

 ال أقدر عـىل املقاسـمة إال :وقالالبالغ من هذا املشاع ثم مات مشرتي سهم الصبي فامتنع 
عد بلوغ الصبي ألن البيع معلق برضاه، أحيكم عىل هذا الوارث باملقاسمة عىل هذه الصفة ب

 ؟أم ال
 إن مل يقاسـمني وارث مـشرتي سـهم الـصبي : البـالغَقـال املـشرتي سـهمأرأيت إذا 

يقاسمني والد الصبي البائع املال فامتنع الكل، كيف احلكم يف ذلك ومشرتي سـهم البـالغ 
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 . ألنا رفعنا أمرهم عىل اختيارك؛ل رصح لنا ذلك ماتراه وتستحسنه تفض؟يريد املقاسمة
 
والذي عندي من النظر يف هذا أن يعتـرب هـذا إن كـان خارجـا عـىل معنـى . اهللا أعلم

الصالح يف نظر العدول للصبي فالبيع جائز خارج عىل وجه احلق يف الواسع، فهو بيع فقـد 
 .رصف فيهثبت للمشرتي وجاز له التمسك به والت

وليس املقاسمة إال نوعا من الترصف املباح له فيه وال يرضه اإلشهاد أنه إن مل يرض 
إنـه يف الواسـع أيـضا ال يف احلكـم، : فأقولالصبي فهو مردود عليه، لكن وإن أعجبني هذا 

لكن أصل استعامهلم يف املسألة مبني عىل الواسع فأعجبنا اجلري عليه لئال يضيق عىل الناس 
عهم ما مل يكن البيع عىل وجه يثبت يف احلكم فيلزمه أو ما يكون مما ال جيوز يف الواسع ما وس

ًوال يف احلكم فال يلزمه أيضا فيهام، وإنام الكالم فيام جاز يف الواسع ال غـري، وعـىل مقتـىض 
إنه غري ثابت يف األصل يف احلكم فكأنه ليس بيشء : ًاحلكم فيه أيضا تنعكس القضية فيقال

الد الصبي أن يقاسم فيه إن كان ممن حيسن القسمة وإال أقام له وكيال لذلك، ولـيس عىل و
واهللا . للمشرتي إال ما ثبت للصبي إن ريض به وأمته الصبي بعد بلوغه ثبت، وإال بطل البيع

 .أعلم
  

يف رجل باع ماال البن له صبي فامت البائع، ومل يظهر من الورثة نكري وقـسموا بقيـة 
 ومل يتعرضوا للمباع إىل أن بلغ الصبي وحاز ما بيع له ثم غري الورثة، أيثبت بيعهم عىل املال

هذه الصفة إذا كان ليس دعواهم جهالـة املبـاع إال أهنـا حجـتهم مـن قبـل البيـع للـصبي ال 
 تفـضل ؟يثبت، كيف ترى هلم يف ذلك هبذه الدعوى حجة بعـد قـبض الـصبي بعـد بلوغـه

 .بترصيح ذلك
 
والـذي يظهـر يل يف هـذا أن بيـع األب البنـه الـصبي إن مل يكـن لـه وكيــل .  أعلـماهللا
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يشرتي له وال حمتسب ممن جتوز حسبته له إنه ليس بيشء، إذ ال جيوز أن يكـون الـصبي هـو 
املشرتي وال يثبت بيع البائع لغري مـشرت وال جيـوز أن يكـون هـو البـائع واملـشرتي يف حالـة 

 .واحدة
ع يف األصل فإحراز الصبي له بعد البلوغ ليس بيشء وهو عىل حكم وإذا مل يثبت البي

األول للبائع ثم لورثته من بعده اللهم إال أن يكون هذا منه عىل سبيل القضاء له بحق عليه، 
فسامه السائل بيعا جلهالته بالفرق بينهام وهو ظاهر عند من يدريه، فالقضاء ثابـت للـوارث 

 من فاعله وهو يف حال صحته وعقله وبلوغه وحريته ال يف وغريه من صبي أو بالغ إذا وقع
حال إكراهه، وال حلياء مفرط عىل قول من ال يرى جواز مثله، فإن كان يف حال مرضه مـع 
 صحة عقله وكامل تلك الرشوط املاضية هنا فهو جائز يف حق وارثه إذا أقر له فيه بحقه لكن

ختالف بالرأي بني أهله يف ثبـوت التخيـري فيـه  إن للورثة فداءه إن شاءوا بقيمته عىل ا:قيل
ًللورثة بني ثبوته وقيمته ما مل يقل فيه مرصحا بأنه يف قضائه ذلك بدون حقه كقوله وليس له 

 .به من جهالة املبلغ بوفاء فيبطل التخيري ملا
فإن كان القضاء لوارث من صبي أو بالغ يف مرضه فمختلف يف ثبوتـه لقـول مـن ال 

م هنالك عىل حال، وقول من جييزه فيام يوزن أو يكال، وقول من أجاز مطلقا جييز إقراره هل
 . ما مل يصح ما يبطله لصحة كونه إجلاء بغري احتامل

وعىل قول من ال جييزه فهو كذلك وال مزيد عليه من املقال أما عىل قول من ال يـرى 
ه أو فداءه بقيمتـه عـىل مـا جوازه فيرتتب عليه أنه ثابت وللورثة فيه اخليار إن شاءوا تركه ل

يراه العدول إال أن يصح من إقراره أنه قضاه إياه بحق له عليه أكثر مـن قيمتـه فيخـرج فيـه 
 .واهللا أعلم. منع التخيري عىل هذا ملا سبق من العلة يف مثله

  
ًيف امرأة وضعت معي أمانة، ثم إهنا توفيت وخلفت زوجا وأوالدا صـغارا وكبـارا، 

قـال أحـد مـن أوالده  أعطنـي هـذا املـال الـذي يل وألوالدي، ثـم :وقـال يلزوج وجاءين ال
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ال تعطه حقي واألب غري ثقة، أيسعني أن أعطيه هذا املـال الـذي ألوالده الـصغار : الكبار
 ؟والكبار وهو غري ثقة أم ال

 
للزوج حقه، وأوالده الكبار يعطون سهامهم بأنفـسهم، وخيتلـف يف جـواز تقبيـضه 

 .واهللا أعلم.  أوالده الصغارحق

 

 
  

 من الذي تصح فيه امللكة، فيجوز أن حيكم عليه بأحكام العبودية، : قيليف العبيد إن
 ؟أله صفة متيزه عن غريه ممن ال جيوز عليه إال حكم احلرية أم ال

 . تفضل باجلواب مفصال والسالم؟ا أرشاطهافإن كان نعم، فام تلك الصفة وم
 

قد ثبت بنص الكتاب أن هذا النوع اإلنساين كلهم إخوة يف أصل النسب، فـال فـرق 
بيـنهم باألصــالة يف يشء مــن الــصفات اخللقيـة كــالقبح واحلــسن والــسواد والبيــاض، وال 

 فدع ما ال سبيل باختالف يشء من الصور واأللوان فضال عن اللباس واملساكن واألماكن
 .إليه إذ ال جدوى فيه وال طائل حتته

واعلم أن إباحة امللك فيمن جاز فيه من البرش إنام هي من أصـل واحـد ال غـري عـىل 
الصحيح، وما هو إال نفس السبي اجلائز سواء أكان السبي فيه من مسلم أم مرشك فيه حيل 

 .ملك السبي برشط كونه من النوع اجلائز السبي فيه
 .الرشك واحلرب والعجمة: جيوز السبي مطلقا إال فيمن مجع ثالث خصال وهيوال 

فاسم الرشك يف هذا عام يدخل حتته أهل الكتاب من اليهود والنـصارى والـصابئني 
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إن الـصابئني مـن أهـل الكتـاب، وغـريهم مـن املجـوس وكافـة أنـواع : يقـولعىل قول من 
ن ثبت له اسم الرشك، ومل ينتقل عنـه إىل املرشكني من الزنج والنوب واحلبشة وأرضاهبم مم

 .حرمة اإلسالم فيحيط به حصن التوحيد، فيحرم قتاله ودمه وماله إال بحقه
ورشط العجمة أيضا الزم معترب يف حكم الشارع، وهو أن يكون أعجمي األصل يف 

 .النسب ال أعجمي اللسان
 النـسب، ولـو كـان ًفالعريب ال جيوز متلكه مطلقا وال سـبيه إن كـان عـريب األصـل يف

ًمرشكا يف ديار العجم تاركا للسان العريب خلفا عن سلف؛ لثبوت كونه عربيا ولوجوب أن  ً
ًينسب إىل عشرية أبيه رشعا؛ ألن املنتسب إىل غري عشريته ملعون فهو مأخوذ بأصل النسب 
حمرتم بحرمة العرب وال يصح غري هذا فـيام خيـرج مـن تأويـل العـدل وإن مل نجـده مفـرسا 

 .كذلك بعينه
 .وأما احلرب فهو ثالث الرشوط؛ ألن السبي ال يكون إال هبا

وأما ما أخذ عىل وجه الرسقة أو االغتـصاب مـن ملـوكهم وذوي القهـر فـيهم فغـري 
 .جائز متلكه يف قول املسلمني، ال نعلم بينهم اختالفا يف ذلك

ذا خافوا عليهم  من إجازة بيع أوالدهم إ-رمحه اهللا-وأما ما روي عن جابر بن زيد 
 إهنـا ال تـصح يف احلـق وال :وقـالالتلف من املجاعة فبعض أهل العلم أنكـر هـذه الروايـة 

 .-تثبت عن جابر بن زيد ـ رمحه اهللا
وبعضهم أثبتها قوال عىل ما هبا من البعد عن األصول، وعىل تقدير ثبوهتا إن جاز يف 

الـرشك واحلـرب والعجمـة العدل ذلك فالبد من أن خيص من مجـع اخلـصال الـثالث مـن 
 .بالتفسري السابق إال أنه ممن مل يقع عليه السبي املبيح للملك

ًفإن جاز محل هذه الرواية عىل هذا الوجه خصوصا إن ثبت ذلك يف رأي يـصح ملـن 
قال به من املسلمني فهو وجه ضعيف، والشهري غريه وإال فال جيوز أن حيمل يف التأويل عىل 

 فال جيوز ذلك من مسلم أعجمي، وال من مرشك ذمـي، وال جيـوز ًغريه من الوجوه قطعا،
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االختالف يف ذلك أبدا ملا تقرر يف اإلمجاع من حتريم بيع احلر املسلم، ال فـرق يف ذلـك بـني 
أعجمي وعريب، وكل مسلم أو ابن مسلم ومل يثبـت فيـه رق ألحـد فهـو حـر سـواء العـريب 

تويان يف الــديات واملواريــث ومجيــع والعجمــي، فيقــاد أحــدمها بــاآلخر ويقــتص بــه، ويــس
 .  وإمجاع أهل العدل من أمتهاألحكام، يشهد بذلك كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله 

فمحــال أن يرجــع هــذا احلــر إىل حكــم امللكــة، فيبطــل بــه حكــم املوارثــة والــديات 
والقصاص واحلدود والوصايا والبيوع والشهادات وغري ذلـك مـن األحكـام اإلسـالمية، 

 بحكم البيع من والده أو من غريه عـن مجيـع أحكـام اهللا الثابتـة فيـه، إن ذلـك مـا ال فينتقل
يدعيه إال جاهل بأحكام اهللا تبارك وتعاىل؛ ألنه ما ال جيوز أن جيوز يف احلق عىل حال؛ ألنـه 

خارج عن الكتاب، خارم لسنة النبي األواب، خارق آلثار ظاهر االبتداع مضاد لإلمجاع
 .أهل الصواب

وكام ال جيوز بيع املسلم فكذلك بيع الذمي ال جيوز أيضا؛ ألن كال منهم من صغري أو 
 .كبري أو امرأة أو ذكر قد ثبت له حكم الذمة

فالذرية تبع يف اإلمجاع آلبائهم، حمكوم عليهم وهلم بذلك ما كانوا يف حكم الـصغر، 
 . أبنائهم يف حكم اإلسالموليس لآلباء واألمهات فيهم إال ماثبت لآلباء من املسلمني عىل

وال جيوز أن يكون االبن ملكا ألبيه وال ألحد من أوليائه يف هذه الرشيعة املحمديـة 
 .بل اإلمجاع أنه لو صار إليه ابنه بامللك النعتق فصار حرا، وهكذا يف ذوي املحارم طرا
ون وإذا بطل أن يكون ملكا ألبيه فيستحيل أن يثبـت لـه البيـع فـيمن ال جيـوز أن يكـ

ملكا له، وال يثبت أن يكون ملكا لغريه فيستجيز ذلك بسبب وكالة أو ما يشبهها، وإن كان 
 !ًالذمي بالغا وال جيوز أن يبيع نفسه فكيف جيوز ويثبت أن يبيع غريه
 !؟وإذا مل يثبت عليه بيع نفسه فكيف يثبت عليه بيع أبيه أو أمه

                                                
 .اإلمجاع): ب(يف   )١(
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واز؛ لعدم وجـود رضـاه ولـيس يف وحكم الصغري يف هذا كالكبري إال أنه أبعد يف اجل
نفس الرضورة واملجاعة من دليل عىل جواز البيع فيمن مل تثبت عليه أحكـام امللكـة ألحـد 

 .من اخلليقة بل عىل كل قادر أن يدفع الرضورة عنهم بام استطاع من ماله وطوله
امل قدر عىل ذمي أن يستعبده ويسرتقه بنيـة تعليمـه ملعـ]ملن كان[ولو جاز هذا جلاز 

دين اهللا وإرشاده إىل منهج احلق، فهو أوىل به من دفع رضورة اجلوع والعراء وحتمل طلـب 
 .القوت فإنه ما من دابة يف األرض إال عىل اهللا رزقها، وكفى به وكيال خللقه، وكفيال برزقه

وإال فلو جاز ذلك فيهم من بعضهم بعض فجـدير بمـن كـان عـىل ملـة اإلسـالم أن 
هم، فيجوز بيع من قدر عليه منهم عىل معنى االحتـساب هلـم يف وقـت يكون أوىل بذلك في

 .املجاعة أيضا أو ملعنى مصالح الدين هلم ملا هلم يف ذلك من مصلحة ال ينكرها إال جاهل
 اإلسالم ]أهل[فاملسلم أحق باالحتساب وأوىل بالقيام بالعدل من املرشكني؛ ألن 

 .ئل بهيد عىل من سواهم، ولكن هذا باطل وال قا
 .وإذا ثبتت الذمة للكل فمعلوم أن الظلم من الوالد وغريه ممنوع

ًولو أخذ من مال ابنه الصبي درمها واحدا عىل وجه الظلم والتعـدي مـن غـري وجـه  ً
 .جييز له بحق يف رأي أو دين لوجب عىل أهل اإلسالم منعه عن ذلك الدرهم الفذ فام دونه

 !؟لولد بالبيع والترصفوكيف جيوز أن يطلق له الظلم يف نفس ا
، !؟وهل جيوز يف العقل والنقل إال أن يثبـت يف الولـد ماثبـت يف الوالـد أو بـالعكس

 .فكلهم يف حكم الرشك والذمة سواء
 وإين ألرجو أن يف قول أهل االستقامة ما يكتفى به ؟فأي فرق يصح فيجوز ملن رامه

 .عن االحتجاج هلذا املنهاج

                                                
 .لكل من): ب(يف   )١(
 .زيادة يقتضيها السياق  )٢(
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ام أسلفناه لك من بيان األصل والرشوط؛ فإنـه األصـل فدع ما ال سبيل إليه، وخذ ب
الصحيح واحلالل الرصيح، فمن صح ذلك معه له يف عبد له طاب له ملكـه، وجـاز لـه مـا 

 .جيوز من يشء يف ملك اليمني
 .ًوإن كان عبدا لغريه فعلمه كذلك جاز له أن حيكم له بحكم امللكة لسيده

 مل تعارض فيه حجـة حـق بحكـم الظـاهر فـال ولو أنكر امللكة فال التفات إىل قوله ما
 .جيوز تعدهيا، والوقوف عىل حدودها واجب فهذا

وأما املجهول األصل وهـم أكثـر عبيـد أهـل األمـصار الباعـدة عـن مواضـع الـسبي 
املثبتة بصحيح امللك فكل من ثبت فيه يد ملك ألحد من املالكني، وهو املحتمل يف األصل 

رض فيه حجة تبطل امللكة فواسـع متلكـه واسـرتقاقه عـىل مـا أن يكون مملوكا بحق، ومل تعا
 إنـه ال جيـوز رشاء :قولـهيف »الـضياء«ثبت فيه من غري سؤال عن أصله، خالفا لصاحب 

 من ثبت عن النبي ًعبد حتى يعلم أصله ومن أي وجه صار عبدا، وكأنه مدفوع قوله بام 
 ،  أهديت إليه من بعـض ملـوك الـرشك وقد-عليه السالم-متلكه ملارية أم ولده إبراهيم 

ففي سري املسلمني أنه مل يبحث عن األصل وال سأل عنه، وإنام أخذها بـام ثبـت عليهـا مـن 
 .امللك وحكم اليد يف الظاهر

وقد ثبت يف قول كل من نعلمه مـن أهـل االسـتقامة أن إقـرار البـالغ العاقـل بامللكـة 
 .كه واسرتقاقه، وجتري به أحكام املامليك عليهجائز ثابت ملن أقر له به، فيجوز بذلك متل

واختلفوا يف ثبوت اليد عليه إذا باعه من يدعي امللك عليه وهو شاهد مـسلم األمـر 
للبائع غري منكر وال مدافع ال من تقية ظاهرة، وهو بالغ احللم عاقل صحيح يقدر عىل منع 

                                                
هو الشيخ العالمة سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي الصحاري، من علامء عامن يف القرن اهلجري   )١(

ان له باع طويل يف علوم اللغة والتاريخ والفقه، من كتبه الضياء يف الفقه وهو مطبوع يف الرابع، ك
 .٨٢ ص دليل أعالم عامن: ينظر. ً جزءا، واألنساب واإلبانة يف اللغة٢٤

 . ٧/٧٢السنن الكربى ، والبيهقي يف ٤/٤١ املستدركأخرجه احلاكم يف   )٢(
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ظاهر، ولو أنكر امللكـة مـن  إن ذلك يثبت حكم اليد عليه، فهوعبده يف حكم ال:فقيلنفسه 
 .بعد فال يلتفت إىل قوله إال بحجة توجب ذلك

ً إن ذلك ما ال تكون حجة عليه يف نفسه بحال إال أن يقر بذلك إقرارا :ويف قول آخر
 .ًثابتا، أو تقوم عليه احلجة بشهادة معدلة، فالشهادة واإلقرار الثابت وجهان جمتمع عليهام

 إن بيع الصبي ومـن يف حكمـه غـري : قيلسلفناه، وهلذاوالثالث خمتلف فيه وهو ما أ
ثابت يف احلكم حتى يبلغ فيقر بامللكة، وهو خاص فيمن ال تقوم حجة امللك فيه بالشهادة، 

 .وجيوز ذلك يف معاين التعارف ما مل يكن يف حمل ريب أو شبهة
 فـإن يف فانظر إىل هذه التفرقة اللطيفة العظيمة اجلدوى بني معلوم األصل وجمهولـه،

أحكام الظواهر لالحتامالت اجلائزة مع جهالة األصل ما يقرر أنه أصـل بنفـسه قـائم بذاتـه 
غري مفتقر إىل وجود األصـل األول معـه إال يف التقـدير واالحـتامل، وإال فلـو لـزم األصـل 

 .األول ملا جاز رشاء غري املعلوم، وهذا فاسد عىل الصحيح كام بيناه
يف هذا األصل املجهول جاز لـه فيـه مـا جيـوز يف املعلـوم ومن متسك بأحكام الظاهر 

ًاألصل من أحكام ملك اليمني، ولو كان هذا املجهول األصل من املقرين بامللكة مـشهورا 
يف مجيع أقطار األرض أنه من نسل هاشم بن عبداملطلب، وهو عارف بنفسه، والبـائع عـامل 

ًك واسعا للمشرتي، وجائز له اسرتقاقه بنسبه، إال أنه جمهول األصل عند املشرتي لكان ذل
واستعباده، ووطؤه بملك اليمني بعد االسترباء إن تكن جارية، ومل يكن جـائزا يف األصـل 
للبائع وال للمبيع وال ملن تأدى إليه علم بذلك من شهرة حق أو خربة صدق أو صحة عدل 

ن علم البائع وال املبيع، وال أو إقرار ثابت من البائع أو املبيع قبل وقوع صفقة البيع، ومل يك
 .أهل ذلك الزمان، وال من يف تلك البقعة واملكان حجة عىل املشرتي

فانظر كيف جاز له، وحل ما مل جيز لغـريه يف مكـان واحـد بزمـان واحـد، وهـو عـىل 
حكم اإلباحة حتى يصح معه ما خيرجه عن حكـم امللـك بخـربة أو بـشهرة حـق أو شـهادة 

 .ً نعلم فيه اختالفاعدل جائزة، وذلك ما ال
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وال جيوز يف حكم أصول الدين غريه، فإن اهللا تعاىل من عظيم لطفه، وعميم رمحته، مل 
ًيتعبد أحدا من خلقه إال بام ظهر هلم من ظواهر حكمه، ومنعهم بعدله عن تعاطي ما غاب 
عنهم من علمه، ولو جاء امرؤ بجاريـة بيـضاء حمـضة عامنيـة بالغـة احللـم صـحيحة العقـل 

لمة إباضية عربية اللسان بارعة احلسن واألدب والفقه والبيـان، وهـو يـدعيها رقـا لـه، مس
وهي مقرة له بامللكة، طائعة غري مكرهة وال مقهورة ملا جاز يف حكـم ديـن اهللا تعـاىل إال أن 

ًيكون إقرارها جائزا وثابتا عليها يف حكم الظاهر ما مل يصح كذهبا فيه ً. 
من يستبيح سبي أهل القبلة بالـدين كاألزارقـة أو بغـري ولو كان مالكها من أصناف 

دين كالعجم، ولـو كـان يف زمـان ظهـورهم عـىل الـدار بـشهرة وقـوع الـسبي فـيهم مـنهم، 
 .وانتشاره يف األحزاب

ولو صح أن هذا الذي هي يف يده من مجلة من يف أيدهيم السبايا بالباطل، ملا جـاز يف 
وكة ملن أقرت لـه بامللكـة عـىل مـا يثبـت مـن اإلقـرار هذه املرأة باخلصوص إال أن تكون ممل

 .الصحيح
املامليك كلها من البيع والرشاء والترسي وغري ذلـك،  وجائز أن حيكم عليها بأحكام

حتى يصح ما خيرجها عن امللـك، وانظـر إىل شـهرة هـذا الـسبي ممـن يف يـده مل يكـن حجـة 
يف نفسها، فهي شهرة عموم لـيس إلخراج هذه املرأة من ملكه ولو كانت هذه الشهرة حقا 

 .هلا يف التخصيص يف أحد بعينه موضع حلكم
لو شهر أن يف يده امرأة حرة مسبية، مل تكـن هـذه الـشهرة خمرجـة هلـا أيـضا عـن و

ملكه، وال تقوم هبا احلجة عىل مشرتي هذه األمة من يده، ولو شهر ذلك عنـده مـن لـسان 
 .ألف ألف عامل من علامء املسلمني

ء ثبت له أصل يف اإلسالم، فهو ثابت عىل أصله حتى يصح ما خيرجـه عنـه وكل يش

                                                
 ).ب(سقطت الواو من   )١(



٢٥٩   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 .بام ال حمتمل فيه
ولو صح أو شهر أن هذه املرأة التـي يف يـده عامنيـة، وقـد صـح بالـشهادة العادلـة أو 
شهرة حق ال دافع هلا أن هذا الذي يف يده أنه ممن يف أيدهيم السبايا من األحرار من عامن مل 

هرة األوىل وال الثانيــة، وال الـصحة األوىل مــن الـشهادات، وال الثانيــة وال تكـن هــذه الـش
جمموع هذه الشهادات، وال الشهر كلها بمخرج هلذه اجلارية عن حكم ما ثبـت عليهـا مـن 

 .أصل امللك وثبوت الرق
، ولـو أهنـا بعـد ثبـوت وهذا كله ما ال جيوز االختالف فيه عنـد العلـامء باألصـول

 إهنا عربية األصل، أو أهنا أخذت عىل وجه الرسقة، أو ما يشبه :قالتبت عليها اإلقرار الثا
 .ذلك مما يبطل عنها حكم امللك ما كان ذلك منها إال دعوى

وحكم الدعاوى ال تثبت إال بالبينة العادلة، أو بتـصديق اخلـصم إن كـان ممـن جيـوز 
 .تصديقه

صـل، فـإن كـان ذلـك منـه قبـل البيـع كذا لو ادعى البائع أهنا ممن ال جيوز بيعه يف األ
 .فذلك إنكار منه للملك، وقوله فيه حجة

وإن كان ذلك منه بعد ثبوت البيع فهي دعوى، وال يلزم قبول قول املدعي ولو كان 
 .ًصادقا إال أن يصح ذلك بالبينة العادلة، أو يصدقه اخلصم اجلائز تصديقه

 فالقول واحلكم فيه وبه عىل املشارقة وكل ما ثبت من هذا التمثيل يف اجلارية العامنية،
أمثاهلم ممـن كـان يف بـر العـرب سـواء سـواء؛ ألن األحكـام الـرشعية ال ختتلـف بـاختالف 

 .األماكن
وما ثبت من هذا يف بر العرب، فمثله يكون احلكم عىل مجيع أهل البسيطة من أقطار 

نا من جواب مـسألتك، األرض كلها بحرها وبرها، فاحلكم هللا العيل الكبري، فهذا ما حرض

                                                
 ).ب(سقطت من   )١(
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وملا رأيناك تسأل عن أصل ما تكون به امللكة يف هذا النوع اآلدمي، وأردت رشح ذلك منـا 
مع أنا نعرتف بقصور العلم عن رشح أدنى مسألة رشعية أحببت أن أورد إليك ما حرضين 
 من القول يف هذا الفصل عىل سبيل املناظرة ألهل الرأي والفضل من املسلمني، فلينظـر يف

 .ذلك كله، ثم ال يؤخذ منه إال بعدله
  

ما الذي يقع به الرق عىل اإلنسان لغريه ابتداء من غري ما تقدم عهد فيه بملك ألحد، 
 ؟عالمة متيزه أم الومن الذي خيتص يف حكمه هبذا دون غريه، أله صفة ختصه أو

 
مللكة فيـه إال مـن أصـل واحـد نعم إن الرق ال يقع عىل اإلنسان من غري تقدم عهد با

صحيح، وخمتلف يف األصـل الثـاين، فاألصـل األول وبـه يقـع امللـك فيثبـت تـارة بإمجـاع، 
: ًوطورا عىل رأي يف نزاع، واملجتمع عليه مـن ذلـك ثبوتـه فـيمن كملـت فيـه رشوط ثالثـة

ًا  الـرشك فـيمن أقـر عليـه دينـا، وكـذا أهـل الكتـاب مطلقـ:وثانيهـاًالعجمية نسبا، : أحدها
 .ً السبي حربا:وثالثها

فأما العجمية فتطلق عىل كل من كان أصله من أصـناف العجـم مـن أي طائفـة كـان 
ًمطلقا كـالفرس بأكارسهتـا، والـرتك والـروم بقيارصهتـا؛ وهيـود بنـي إرسائيـل بأحبـارهم، 
والربانيني ونـصاراهم برهبـانيهم، والقسيـسني وغـريهم مـن العلـوج كاحلبـشة والـسودان 

وكل من كان يف األصل أعجمي النسب، فهو يف احلـق ثابـت عـىل حكـم أصـله، والزنوج، 
ًخلفـا عـن سـلف فـال يكـون ولو توالدوا يف إقلـيم العـرب، وتركـوا اللـسان األعجمـي

ًاألعجمي عربيا، ولو بان يف الفـصاحة عـن سـحبان، فـإن تـرصف اللـسان باللغـة العربيـة 

                                                
 .أم): ب(يف   )١(
 .زيادة مطلقا): ب(يف   )٢(



٢٦١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 . لكل أحد بواسطة املجاهدةوغريها مشبه ملعاين الصناعات املمكن تعلمها
 أهـل :أحـدها: وأما أهـل الـرشك وأهـل الكتـاب فهـم يف اإلمجـاع عـىل ثالثـة أنـواع

الكتاب من اليهود والنصارى، وخمتلف يف الصابئني، وكل من خرج عـن هـؤالء فهـم مـن 
ًالفريــق األول، وقــد يلحــق املجــوس هبــؤالء حكــام يف معــاين اجلزيــة ال يف الــذباح، وال يف 

 .ة عىل األشهر وال يف النكاحالطهار
 أهل الرشك من عبدة األوثان واألحجار والشمس والقمر والنجوم والبحر :وثانيها

 .ًوالنار، وكل من اختذ معبودا غري اهللا، فهو داخل يف هذا القسم
 أهل الردة عن اإلسالم، وقد أخرجناهم عن سـائر املـرشكني مـن األعجـام :وثالثها

 .ًينا؛ ألن املرتد ال يقر عىل الرشك بإمجاعبقولنا فيمن أقر عليه د
ًوأما السبي فهو الرشط الثالث، وال يكون إال قهرا بحرب، فيخرج عن هذا كل من 

 .ثبت له عهد أو ذمة يف اإلسالم
ًولو أن طائفتني من أهل العهد من املرشكني سبى بعـضهم بعـضا مل جيـز بـيعهم عـىل 

 .املسلمني لثبوت عهدهم يف قول األعالم
كذا القول فيمن تغلب عليـه ملـوك أهـل الـرشك، فاسـرتقوه مـن رعايـاهم بحكـم و

ًالغلبة، أو أخذه املسلمون عدوا عىل وجه األمان باملخادعة، ولو كان حربـا يف األصـل، أو  ً
أخذ عىل وجه الرسق من غري حرب، فكل ذلك ما ال يصح أن يكون يف حيز السبي اجلـائز 

 .يف قول من نعلمه من املسلمني
 يمنـع املـسلمني مـن :فقيـلاختلفوا فيمن عاهده املرشكون، ثم غدروا بـه فـسبوه، و

؛ إذ ليس عهد املرشكني بيشء، ويف األصح لعدم املانع، وكأنه قول آخررشائه وباإلجازة يف 
هذا ما يدل بالترصيح عىل أنه ال فرق فيه بني كون وقوعه من املسلمني أو مـن املـرشكني يف 

 .بعضهم بعض
 رصيح القول من أهل العلم والفضل بال خالف أعلمه يف هـذا الفـصل، وكذلك يف
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وقد استقر بام خلصناه من القول أن من اتصف هبذه الرشوط الثالثة فهو جائز امللك والبيع 
 وغريهم، فهذا هو  يف سبايا أوطاس وبني قريظةثبت عن النبي والرشاء باإلمجاع كام 

سان من غري ثبـوت ملـك سـابق فيـه ألحـد فاعرفـه، وبـه الوجه الذي يقع به الرق عىل اإلن
هـذا فاستدل عىل من جاز فيه ذلك غري خمتص بصفة ذاتية يف جـوهره، ألن أصـل هيـوىل

ًالنوع اآلدمي متحدة لكوهنا من املاء والطني يف حق األب، ومـن النطفتـني أمـشاجا متقلبـة 
ال بعالمة متيزه كـالقبح أو احلـسن أو ًأطوارا يف حق األوالد، فتبارك اهللا أحسن اخلالقني، و

البياض أو السواد أو النطـق باللـسان، وإنـام يرجـع بـه إىل أحكـام إهليـة ملعـامل دينيـة، وهـي 
 .الرشوط املذكورة ال غري

واعلم أن غري األعجمي هو العريب، إذ ال ثالث هلام يف هذا النوع البرشي، وقـد قـال 
فـأمجع املـسلمون رد سبايا حنني وهوازنكام  ،»ال رق عىل عريب«:  يوم الفتحالنبي 

عىل أن عبدة األوثان من العرب ال ملـك فـيهم كـام ال عهـد هلـم وال ذمـة، وال تبـاح مـنهم 
                                                

ما جاء يف : السري، باب:  يف كتابالرتمذي، و)٣/٣٥٠( لبني قريظة أمحد ^ذكر سبي النبي   )١(
نزول أهل قريظة عىل حكم سعد : السري، باب: ، والدارمي يف كتاب)١٥٨٨(النزول عىل احلكم 

 .كلهم من طريق جابر) ٢٥٠٩(بن معاذ 
 .مادةأي   )٢(
 لو كان ثابت عىل أحد من : قال^مل نجده هبذا اللفظ وإنام جاء عن معاذ بن جبل أن رسول اهللا   )٣(

 وقال اهليثمي  يف ،٢٠/١٦٨ الكبريرواه الطرباين يف . العرب رق كان اليوم، إنام هو إسار وفداء
ًه أيضا موسى بن فيو ،رواه الطرباين وفيه يزيد بن عياض وهو كذاب اهـ: ٥/٣٣٢ جممع الزوائد
 وقال أبو ،حديثه مناكري:  قال البخاري عنه:٧/٢٧٦ هتذيب الكامل قال املزي يف ؛حممد التيمي

 .ًواهي احلديث جدا اهـ: منكر احلديث وقال الربذعي: زرعة
من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى : العتق، باب:  يف كتابالبخاريذكر ذلك   )٤(

يف فداء األسري باملال : اجلهاد، باب:  يف كتابأبو داودًورواه أيضا ). ٢٥٣٩،٢٥٤٠(وسبى الذرية 
 . كالمها من طريق مروان واملسور بن خمرمة) ٢٦٩٣(
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السبايا، وال حكم فيهم إال اإلسالم أو السيف، فهذا النوع مـن املـرشكني جمتمـع عـىل منـع 
 .سبيهم ومتلكهم

 تقبـل مـنهم اجلزيـة :فقيـلب ونـصاراهم، واختلفوا يف أهل الكتاب مـن هيـود العـر
ويعطون العهد والذمة، وإن حاربوا جاز فيهم السبي كغريهم من أهل الكتـاب وإىل ذلـك 

 .ذهب ابن جعفر وأبوعبداهللا رمحهام اهللا
، وهـم  قد سبى هيود خيرب وبنـي قريظـةالنبي واحتج أصحاب هذا القول بأن 

 .من العرب
هم عىل سـواء ال يقـار أحـد مـنهم عـىل الـرشك، وال فحكم العرب كل: ويف قول آخر

 .تؤخذ منهم اجلزية، وال تسبى هلم ذرية، وليس إال اإلسالم أو السيف
 ولصاحب هذا القول أن يقول إن هيود خيرب وقريظة كانوا عرب اللسان عجم :قلت

 قالـت لـصفية بنـت حيـي يـا النسب، ملا يوجد يف بعض احلديث أن بعض أزواج النبي 
إن أيب هـارون وإن : هـال قلـت هلـا« :فقـال بذلك، ية بنت هيوديني، فأخربت النبي هيود

 . وعىل هذا إن ثبت، فهم من بني إرسائيل فلينظر فيه»عمي موسى، وإن زوجي حممد
 فال يقار أحد من العرب عىل الرشك إال من تقدم له عهـد كنـصارى :ويف قول ثالث

                                                
مرجع : املغازي، باب: ، ويف كتاب)٣٩٦٤(غزوة خيرب : املغازي، باب:  يف كتابالبخاريأخرجه   )١(

 ). ٣٨٩٦( بني قريظة النبي صىل اهللا عليه وسلم من األحزاب وخمرجه إىل
من ) ٣٨٩٢(فضل أزواج النبي صىل اهللا عليه وسلم : املناقب، باب:  يف كتابالرتمذيأخرجه   )٢(

ّدخل عيل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، وقد بلغني عن حفصة وعائشة : طريق صفية، قالت
د وأيب هارون ً فكيف تكونان خريا مني، وزوجي حمم: قلت أال:فقالكالم، فذكرت ذلك له، 

 .وعمي موسى
 حديث غريب ال نعرفه من حديث صفية إال من حديث هاشم :فقالوضعفه الرتمذي عقبه 

 .  الكويف، وليس إسناده بذلك القوي
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 .بني تغلب، وهذا هو أوسط األقوال
ًذا ثبت أن من تقدم له عهد من هؤالء أنه يقر عىل ما ثبت له، فإن نقض العهد يوما وإ

ًفصار لإلسالم حربا، فاالختالف يف سبي ذريتـه ونـسائه الـذين ولـدوا لـه مـن بعـد نقـض 
 .بالسباء:  مفيه فقيلالعهد، واخلروج من ذمة اإلسالم، 

 .باملنع منه: رويف قول آخ
ن العهــد قــد زال عــنهم، فتكــون أنفــس الناقــصني  فيجــوز أن يكــو:ويف قــول ثالــث

 . يف املعتربًوذرارهيم ونسائهم سبيا للمسلمني، ورجحه الشيخ
ً بقتل املقاتلة وسبي النساء والذرية مطلقـا كـام روي قول رابعوعسى أن خيرج فيهم 

لقد حكمت بحكم اهللا مـن « :وقال، من حكم سعد بن معاذ يف بني قريظة، فكرب النبي 
، وال فرق يف هذا كله بني من نقض العهد من املرشكني األعـاجم مـن » سبعة أرقعة فوق

عبدة األوثان أو من أهل الكتاب أو من العرب الكتابيني عىل قول من أثبت هلم العهد، فال 
 .يشذ عنه إال عبدة األصنام من العرب لعدم ثبوت الذمة هلم والعهد

ًإمجاعا، وإن رجع من ]ذلك له[در عليه جاز فإن رجع املعاهد إىل عهده قبل أن يق
 .بعد القدرة عليه جاز أن خيتلف يف قبول ذلك لقول من أجازه له

 .وقول من منعه منه فحكم بقتله وسبي ذريته
 .وقول من جعله من نوع ما جاز أن يكون من السبايا غنيمة للمسلمني

ًبأرض احلرب، ولو مستثقال وأما من كان منهم يف دار احلرب غري حمارب، وإنام حلق 
ًمن تأدية اخلراج، فال سبي عليه وال عىل ذريته مجيعا، وال حكم يف املرتـد عـن اإلسـالم إال 

                                                
 . الشيخ أبو سعيد الكدمي  )١(
، ولكن )٢٨٧٨(إذا نزل العدو عىل حكم رجل : اجلهاد والسري، باب:  يف كتابالبخاريأخرجه   )٢(

 . د حكمت فيهم بحكم امللكلق: بلفظ
 .له ذلك): ب(يف   )٣(
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وال سبي عىل من ولد له من الذرية يف حـال  ،»من بدل دينه فاقتلوه« قتله لقول النبي 
 .إسالمه؛ ألهنم يف احلكم إسالم

رتداده وحربه، فيجـوز أن خيتلـف فـيهم، فيقـال وأما من ولد له من الذرية من بعد ا
باملنع فيهم من السباء عىل حال؛ ألن أباهم املرتد مطالب بحكم اإلسالم ممنوع من الـرشك 

 .غري مقر عليه، وهم يف ذلك تبع له
 فمن ولد له من الذرية بعد ردته وحربه فهم كغريهم مـن املـرشكني :وعىل قول آخر

حاربة، فيجوز فيهم السباء عىل هذا القول سـواء كـان املرتـد الذين تأسسوا عىل الرشك وامل
ًأعجميا أم عربيا، فال يلتفت فيه إىل حرمة النسب، فال يغني من اهللا كونه من العرب بعد ما  ً
وضع اهللا قدره وحفظ حمله، فهبط من سامء نـسب اإليـامن إىل حـضيض الكفـر والطغيـان، 

لسبي املوجـب إلجـازة امللـك يف هـذا النـوع فهذا تلخيص ما حرضين من الوجوه املبيحة ل
خمتلف فيه، ولعـيل أن أعيـدها لـك مـرة أخـرى، فأذكرهـا اإلنساين ما بني جمتمع عليه أو

قد ثبت مما ذكرناه أن املجتمع عليـه مـن جـواز التملـك : فأقولجتميال بعد رشحها تفصيال 
أقـر عليـه ك دينـا فـيمنًألنواع السبايا إنام هـو فـيمن ذكرنـاه مـن األعجـام نـسبا، والـرش

 .برشطني مها احلرب والسبي
مـن أهـل من جاز السبي عليه: أوهلا: وأما سائر الوجوه املختلف فيها، فهي ثالثة

 .الكتاب من العرب جاز متلكه
                                                

:  يف كتابأبو داود، و)٣٠١٧(ال يعذب بعذاب اهللا : اجلهاد، باب:  يف كتابالبخاريأخرجه   )١(
ما جاء يف املرتد : احلدود، باب:  يف كتابالرتمذي، و)٤٣٥١(احلدود، باب احلكم فيمن ارتد 

 .من طريق ابن عباس). ٤٠٧٠( احلكم يف املرتد :التحريم، باب:  يف كتابالنسائي، و)١٤٦٣(
 .و): ب(يف   )٢(
 .فمن) ب(يف   )٣(
 .سقطت): ب(يف   )٤(
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ً من نقض العهد فصار حربا من عريب أو غريه عىل ما ثبت من قول فـيهم أو :وثانيها
 .هم جاز متلكه عىل مافيه من األقواليف ذرياهتم، فمن جاز سبيه من

 من ولد للمرتدين يف حال حرهبم، فقد جيوز ملكهـم بالـسبي عـىل مـا سـبق :وثالثها
 .فيهم من االختالف سواء العريب وغريه

 فهذه ثالثة أصول جاز فيها امللك عىل العرب عىل ما هبا من قول يف رأي من أجازه، 
االسرتقاق يف العرب بإمجاع كام وجد اإلمجاع يف منع ًومل نجد يف قول املسلمني موضعا يبيح 

ًمتلك عبدة األوثان من العرب مجيعا بل املجتمع عليه جواز امللك فيمن ذكرناه من األعجام 
برشوطه، وخمتلف فيام عدا ذلك األصل الفذ من املواضع التي أسلفناها برشوطها املعقودة 

 .هلا أيضا
 أنـه -رمحـه اهللا- اإلمام يف الـدين جـابر بـن زيـد  فهو املروي عن:وأما األصل الثاين

 .أجاز للمرشكني بيع أوالدهم يف املجاعة الشديدة إذا خافوا عليهم اهلالك
 أنه أجاز ذلك ألهل احلـرب مـن املـرشكني خاصـة، وعنـدي أن :ويف رواية عنه ثانية

 الذمـة، هذه الرواية مفرسة لـألوىل، لـيس مهـا وجهـني؛ لإلمجـاع عـىل منـع بيـع أوالد أهـل
وليست املجاعة بعلة تبيح البيع فيمن ال جواز له فيه يف األصل، ولو جاز هذا جلاز من كل 
حمتسب هلم عىل رأي الصالح يف ذلك لإلنقاذ من هلكة الدين، فال فـرق بـني األبنـاء وبـني 
األمهات واآلباء إذا جاز البيع يف البعض منهم لعلة اخلوف عىل النفس من اهلـالك بـاجلوع 

 . يف اآلخرين حتامجاز
ومتى أبيح الترصف من اآلباء فال يبعد أن جيوز ذلك من سائر األولياء بل يكون بيع 
البالغ لنفسه أثبت حجة من بيع األب البنه؛ لإلمجاع عىل أنه ال ملك فيه له، ولـو أنـه ثبـت 
ك امللك فيه لغريه، ثم صار ألبيـه النعتـق وصـار يف اإلمجـاع حـرا، ومتـى كانـت علـة اهلـال

باجلوع مبيحة للبيع فالبد أن يلحقها يف احلكم ما شاهبها من العلل املهلكة كالعراء يف زمن 
َّالقر الشديد باملواضع الباردة ملن ال كن له ِ. 
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وإذا جاز هذا جاز يف األمراض املهلكة ملن ال جيد ما ينقذه منها بالعالج، فيجوز بيعه 
إن صح إال عىل قـول مـن يمنـع القيـاس مطلقـا إلنقاذ نفسه من اهلالك عىل قياد هذا الرأي 

وإال فالعلة واحدة، وهي جارية باطرادها يف مجيع معلوالهتا، ال مانع من ذلـك ملـا ثبـت يف 
اإلمجاع أن ما أشبه اليشء فهو مثله، فكيف ما كان ملعنى واحد يف أصل فرد، أفيجـوز املنـع 

بتخـصيص نـوع دون غـريه مـن من غري ما دليل عىل حظـرهمن إحلاق كل فرع بأصله
أنواع جنسه، وليس له إال حكم اليشء الواحد يف نفسه، فكيف يسوغ القـول بتجربتـه؟ إن 

حجـة ذلك حيتاج إىل قيام دليل عليه، وال أرى مـن سـبيل إليـه كـام ال أجـد يف ذلـك مـن
واز توجب إباحة البيع يف غري من ثبت الرق عليه؛ ألن معنى ثبـوت الـرق مبـاين ملعـاين جـ

احلسبة يف بيع األنفس، واهللا تعاىل هو الوكيل خللقه والكفيل برزقه فام مـن دابـة يف األرض 
 .إال عىل اهللا رزقها، يف كتاب ال يضل ريب وال ينسى

فأي فرق يسوغ بني احلريب والذمي إذا نزال يف حمل اهللكة من اجلوع، وكل منهم قـد 
احلريب اخـتص يف حكمـه بجـواز الـسبي عـىل كان يف حكم املنع من متلكه عىل سواء إال أن 

ًرشطه، ومهام كان الرشط معقودا فأي معنى يبيحه مع عدم املبيح له، وقد كان اإلمجاع عىل 
املنع من متلكه قبل السبي كام كان اإلمجاع عىل املنع من ملك أهل الذمة، وإن كـان اإلمجـاع 

 . إذا حل السباء فيهعىل جواز احلريب بالسباء فكذلك قد قيل بجواز ملك الذمي
وعليه يف بعض القول فقد صار املنع كاملنع لفقد الرشط املوجب لإلباحـة، واجلـواز 
كاجلواز مع وجدان الرشط املبيح يف الوجهني فهام سواء، واإلمجاع عىل منع ذلك من الذمي 

 .إال برشطه فيباح يف معاين االختالف

                                                
 ).ب(سقطت من   )١(
 .حرضه): ب(يف   )٢(
 ).ب(سقطت من   )٣(
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ط املجيـز ذلـك فيـه بإمجـاع، وليست املجاعة وال خوف اهللكـة ممـا يـسد مـسد الـرش
فوجب أن يكون احلريب كذلك يف حكمه، فخوف اهللكة من اجلوع ال ينوب منـاب الـسبي 
. له فيبيح ذلك فيه، وال هو يف األصل علة موجبة بمجردها إلباحة البيع يف أحد من البـرش

سلمني أما اعتربت بحكم الرد إىل األصول، وعسى أن ملثل هذه املعاين والعلل رد بعض امل
هذه الرواية فجزم بأهنا ال تصح عن جابر، وعىل قوله هذا فهي غري صحيحة فال تعد قوال، 

 .وال يكون هذا األصل جائزا وال ثابتا؛ ألن ذلك مما مل يرد عن غريه يف أصل جوازه
ًوإذا بطل كونه عنه بطل من أصله، عىل أن بعض أهل العلم قد أثبتهـا أصـال فعـدها 

ًن البعد عن األصـول، فـال جيـوز أن خيطـأ مـن قاهلـا رأيـا أو عمـل هبـا إذا قوال عىل ما هبا م
 ًأبرصها عدال يف موضع جواز الرأي له، وعىل تقدير ثبوته يف الرأي فالبد من أن أزيد عليه،

 .إن العرب من عبدة األوثان غري داخلني يف إطالق هذه اجلملة ملا مر فيه من القول: فأقول
ة وذرية املرتد املحارب، ولو ولدوا بعد ردته إال عىل قـول وكذلك أهل العهد والذم

غــري خــارجني ممــا ثبــت يف هــذا األصــل مــن مــن أبــاح الــسبي فــيهم، فعــسى أن يكونــوا
االختالف، فهذا ما فتح اهللا ويرس من تلخيص جواب هـذا الـسؤال، فمـن صـح معـه عـىل 

 .لكه بإمجاعأحد بعينه كملت فيه الصفات املبيحة للملك بإمجاع جاز له م
ومن ثبت االختالف يف إجازة ملكه، فجوازه فيه عىل رأي من أجـازه ال غـريه مـا مل 
يثبت ذلك فيه بحكم من حاكم عدل، فيكون وجوب انقيادمها حلكمـه كـاملجتمع عليـه يف 

 .أحكام الظاهر
ذه فإن كان املشرتي يرى أن القول بحرية العبد مل جيز له أخ[وأما فيام بينهام وبني اهللا 

]بحكم احلاكم، وكذا العبـد إن رأى أن احلريـة هـي األعـدل مل يلزمـه فـيام بينـه وبـني اهللا

                                                
 .تكونوا): ب(يف   )١(
 ).ب(تكرر يف   )٢(
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االنقياد لسيده واالستخدام له، وال االستقرار للترسي إن كانت هـي أمـة، وإن كـان يعلـم 
حيكـم العبد أنه حر األديم فيام بينه وبني اهللا تعاىل مل جيـز لـه فـيام بينـه وبـني اهللا تعـاىل إال أن 

لنفسه وعليـه بأحكـام احلريـة فـيام تعبـده اهللا بـه مطلقـا، وإن كـان عليـه االنقيـاد لألحكـام 
 .الظاهرة يف موضع وجوهبا

وإن رأى السيد أن القول بثبوت امللكة فيه أعدل، فحكم له احلاكم العدل بذلك جاز 
ال تدفع، فحينئذ يمنع ًله التمسك به فيام بينه وبني اهللا تعاىل ما مل يكن معارضا فيه حلجة حق 

من التعدي عىل خصمه إذا متسك بام جاز له مـن الـرأي يف نفـسه، وإن يكـن املبـتىل ممـن ال 
يبرص األعدل، فتمسك برأي من قول املسلمني يف متلكه لعبده املختلف فيه مع انقياد العبد 

 سـواء كـان  كام لو أبـرص األعـدل فيـه،أكثر القولًله وتسليمه ألمره كان ذلك واسعا له يف 
 .العبد عاملا بوجود االختالف يف جواز امللك عليه أم ال

ولو رأى املشرتي أن اسرتقاقه له هو األعدل يف احلكم، وامتنع العبد من ذلك مل جيز 
له جربه عىل ذلك، وال قهره عليه وال مقاتلته؛ ألنه موضع رأي، وقد متسك اخلصم بام جيوز 

كـم فكانـا يف الـرأي سـواء، ال فـضل ألحـدمها عـىل له التمسك به من الـرأي يف ظـاهر احل
 .اآلخر، فوجب أن يمنعا عن بعضهام بعض، وال خالف يصح يف هذا

ًفإن سامل العبد حينا عىل امللكة التـي مل تثبـت عليـه بـاحلكم، وهـي ممـا خيتلـف فيـه يف 
 األصل، ثم رجع فتمسك بقول من يرى احلرية به أوىل يف احلكم جاز عندي أن خيتلـف يف

ًثبوت امللكة وجوازها عليه، فال رجوع له، كام لو ادعى مدع عىل أحد شيئا، فسلمه له عـىل 
احلرية وثبوت ذلك عليه؛ ألن املـسألة له الرجعة إىلالتصديق من غري حكم، أم تكون

من أصلها موضع اختالف فهي باقية عىل حكم األصل، ومن كان يرى رأيا هو األعدل ثم 

                                                
 .مل تكن: كذا يف األصل ولعلها  )١(
 .عىل: زيادة) ب(يف   )٢(



٢٧٠ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

له وعليه الرجوع إىل ما يراه األعدل، وال مانع من ذلك ما مل حيكم عليه به رأى غريه وجب 
 .من ال خمرج له من حكمه كام مىض

 أو يلزم عىل هذا أن ال يملك من العبيد إال من عـرف أصـله، وعلـم جـواز :قلت له
 ؟االسرتقاق له، أم يف احلق ألهله خمرج عن هذا كله

 
ق ألحـد مـن قبـل، فـال أدري إال أنـه يمنـع منـه فيـدفع أما من مل يثبت فيه ملك سـاب

بالعدل إال بكامل رشوطه املقتضية لثبوت رقه له عىل وجوه املجتمع عليه أو املختلف فيـه، 
فكيف جيوز أن يقال بغري هذا فيه، وهو ما ال جواز له يف اإلمجاع، وكفـى بـه سـدادا لثغـور 

 .النزاع
د من قبل فهو خمالف هلـذا األصـل، فيقـال وأما من ثبت عليه منهم حكم امللكة ألح

 يف »الـضياء«فيهم بجواز امللك عليهم مطلقا من غري سؤال عـن األصـل خالفـا لـصاحب 
سبب امللك عليه، وهو مردود بام منعه من اشرتاء عبد إال بعد سؤاله عن أصل ما وقع به

ففي ما عرفنـا ني يف أخذه مارية جارية أهداها إليه بعض ملوك املرشكثبت عن النبي 
 مل يسأل عن أصلها، فكان هو الدليل عىل حلها، ومن للمعـارض من سري املسلمني أنه 

ًجيد إليه من سبيل وال عليه من دليل، اللهم إال أن يقوم بذلك ورعا فيـأمر بـه بمثلها فلم
بيـع أنـه جيـوز متلـك الـرق بوجـه ال: ًندبا، وليس ذلك من األحكام يف يشء بـل قـول احلـق

والرشاء أو غريه من الوجوه املزيلة للملك عن األول إىل آخر فيثبت البيـع وامللـك بحكـم 
 .الظاهر إذا أقر املبيع بامللكة لبائعه، وهو يف حد من يثبت إقراره عليه من غري تقية وال جرب

                                                
 ).ب( من سقطت  )١(
 .سبق خترجيه  )٢(
 .فلن): جـ(يف   )٣(



٢٧١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

وكذا إن صحت امللكة عليه بشهادة ذوي عدل ملـا كـان يف احلـق إال أن يثبـت امللـك 
 .كم الظاهر بشادهتامعليه يف ح

ومن علم يف عبد أنه رق ألحد جاز له يف حكم الظاهر أن يأخذه منه بالبيع أو نحوه؛ 
ملا ثبت له من اخلربة فيه ما مل تعارض فيه حجة حق تدفع عنه يف األحكام بـالظواهر فيمنـع 

 .من أخذه فتلك ثالثة أوجه
ه، قادر عىل الدفع عن نفسه أن يباع وهو حارض عامل بوقوع صفقة البيع علي: ورابعها

لعدم التقية، متصف بكامل العقل والبلوغ، فأخذه املـشرتي عـىل وجـه التـسليم منـه للبـائع 
ًليس باملنكر وال باملدافع، فهذا خمتلف يف ثبـوت ذلـك عليـه إن أنكـر امللكـة يومـا، وادعـى 

ليـه إال بـصحة أو فرآه غري ثابـت عاحلرية لقول من أثبته عليه، ورأي من أبطل البيع عنه
 .ًإقرار يثبت رشعا

ً فإن كان املبيع صبيا مل يبلغ، أفيجوز أن يشرتى ممن هو يف يده إذا كان يدعيه :قلت له
 ؟ملكه أم ال

 
إنه جيوز يف : إن نفس الرشاء منه إذا مل يصح بالبينة العادلة أنه ملكه، فقد قيل يف مثله

 اهللا تعـاىل إذا مل خيـالج القلــب يف ذلـك شــك وال معنـى الطمأنينـة والواســع فـيام بينـه وبــني
 .اسرتابة

وأمــا هــو يف احلكــم فغــري ثابــت إذا أنكــره الــصبي بعــد بلوغــه؛ ألن أحكــام اليــد يف 
 .النفوس ضعيفة وال سيام فيام ال يملك أمره فال حمل هلا

و فإن بلغ الغالم فلم ينكر امللكة، وثبت مع مشرتيه مع علمه بدعواه للرشاء فيه، وه
ال يغري ذلك وال ينكره من غـري تقيـة وال عـذر جـاز أن خيتلـف يف ثبـوت اليـد فيـه يف هـذا 

                                                
 ).ب(سقطت من   )١(



٢٧٢ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .املوضع
فإن كان املبيع أمة فجاز هبا السيد بعد البلوغ عىل أحكام التـرسي، وقارتـه هـي عـىل 
ذلك منقادة ألحكام امللك من غري إجبار هلا وال قهر وال مدافعة وال إنكار أعجبني ثبـوت 

لك عليها بذلك، فيقـوم ذلـك منهـا مقـام اإلقـرار كـام ثبـت ذلـك عـىل الـصبية يف أحكام امل
أحكام التزويج أنه مبطل لغريها وحمكوم عليها برضاها بـه؛ ألنـه مـن أكـرب األدلـة املوجبـة 
ًألحكام الرىض وعدم اإلنكار، فهذه يف ذلك مثلها فيام يظهر يل قياسا أعتمده من غري حفظ 

 . فيه من له قدرة عىل النظر يف مثل هذا القياس املعتربمن األثر أجده، فلينظر
ً فإن كان الغالم بالغا، وهو حارض عند البيع إال أنه ال يعرف ما يقال، وإنـام :قلت له

 ؟قال له من هو يف يده أن يذهب مع هذا فذهب إليه، أيكون ذلك حجة عليه
 

سه بام يفهمـه مـن لغتـه، فيقـر  ال، فإن ذلك ليس بيشء يف احلكم إال أن يسأل عن نف
بامللكة ملن هو يف يده، فيؤخذ بإقراره، أو خيرب بأن هذا يدعيه ملكـا لـه وقـد باعـه فـال يغـري 
ذلك وال ينكره من غري تقية، وال عذر، فيجوز أن خيتلف فيه لقـول مـن يثبـت البيـع عليـه 

 .لثبوت اليد
د فيهم؛ وألنه بالسكوت وقول من ال يرى ذلك حجة عليه؛ ألن األحرار ال تثبت الي

 .غري مقر فيحكم عليه بإقراره
وعندي أنه يف احلكم عىل النفوس أصح، ويف هذا املوضع فيختلف يف تضمني العبد 

 . يضمن:فقيلالثمن للمشرتي 
 . ال يضمن إال إذا أراد بسكوته إتالف ماله عليه عىل وجه اخلداع واحليلة:وقيل
ىل رشائه، هذا إذا مل يكـن سـكوته لعـذر، فـإن  ال يضمن إال إذا شاوره فدله ع:وقيل

 .كان له عذر يف ذلك مل يضمن عىل حال



٢٧٣   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 إن سكوته عن اإلنكار تقية وخمافة عىل نفسه أن يأخذه من كان هو :فإن قال :قلت له
 ؟ًيف يده، أيكون مصدقا يف قوله ذلك أم ال

دعيه، وال يبطل  إذا احتمل ذلك فالقول فيه قوله فيام معي ما مل يصح باطل ما ي:قال
ذلك عنه إال أن يصح أنه يعلم أنه يف تلك احلال عند من يثق بحاميته منه ويعرف أنه ال يقدر 
عىل التعدي عليه لو أنكر، فإذا تقرر ذلك عنده بطل اعتذاره بالتقية، لكن يبقى عىل ما تقرر 

أو شهرة حق ال من االختالف يف أحكام اليد يف النفوس إذا مل يصح امللك فيها ببينة عدل، 
تدفع، أو إقرار جائز صحيح مما يثبت ذلك عليه، أو خربة جتيز ذلك وتبيحه عند من علمـه 

واهللا أعلم فلينظر يف ذلك . فيام بينه وبني اهللا تعاىل ال يف أحكام الظواهر مع إنكار اخلصم هلا
 .كله ثم ال يؤخذ بغري العدل منه وال من غريه

 
  

ًفيمن باع حرا أو رهنه ملن أحاط به خربا أو ال، ما يلزمه جهله حراما أو علمه، وال ً ً

عذر له وعليه لربه أن يتوب إليه من ذنبه، وللمشرتي أن يرد ما أعطاه من ثمنه أو ملن ورثه 
 .يف أي يوم أمكنه من زمنه، وملن باعه، وأن يسعى يف خالصه بام عز وهان

 ، من املواضع أو البلدان، فالبد لـه مـع القـدرة مـن أن ّ أوالفإن غاب إىل ما يعرفه
ًخيرج يف التامسه برا وبحرا ليخرجه مما أدخله فيه كرها أو برضـاه، فيـسأل عنـه حتـى يلقـاه  ً
فيفكه من أرس العبودية إىل ما له جزما من احلرية، أو يموت يف طلبه فيعذر، أو يـصح معـه 

 وارثه ماله من دية عىل قول؛ ألنه يف معنى من عىل غـري كون وفاته فيحرر مثله، ويؤدي إىل
                                                

 .ورد يف املخطوط اجلواب فقط  )١(
 . فال: لعلها  )٢(
 .أو إىل): ب(يف   )٣(



٢٧٤ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .العمد أماته فقتله
ّ ال دية عليه إال أن يكون املشرتي له قد عرضه ملا به هيلك مـن األعـامل فـامت :وقيل

ًمن أجله، فإهنا تلزمه عىل هذا يف قول من نعلمه عىل حال، أو جيـده حمـررا يف حياتـه فيـدفع 
 الثمن الذي باعه به أو إىل ورثته بعد وفاته، ولئن ريض بالبيع فأباحه إليه يف قول أيب عبداهللا

ًمن نفسه ملن به قد فعله، فال أدري أن له رىض يف مثل هذا، واإلباحة قطعا حلرامـه رشعـا، 
 .واهللا أعلم فينظر يف ذلك

 
  

رى عليها أهنا مملوكتهـا، وهـي فيمن تزوج امرأة مالكة أمرها إال أهنا تدعي امرأة أخ
 .عندها يف بيتها

وإذا سأل سائل املرأة املدعى عليها أذعنت باإلقرار منها أهنا خادمتها بل هي مل تـزل 
قوهلا ذلك كذلك ولو بغري سؤال من سائل هلا، إال أهنا قد نشأت يف بيتهـا منـذ صـغرها إىل 

 لنفسها منها، والزوج قد عقـد عليـه حال كربها وبعد ما أنقلها يف منزله بعلها ادعت العتق
ًعقدة النكاح هبا أهنا أمة مملوكة لتلك املرأة، وأخذت وأعطـت عنهـا يف مهرهـا جوابـا هـي 
عنها لكنه بمشورهتا، وقد صح شقاق وطالق بني هذين الـزوجني مـن بعـد تقييـدها بـأمر 

ادها له ألداء واجبه املرأة السيدة لبعلها عىل معنى األدب هلا لنشوزها من منزله، وعدم انقي
ًعليها، ووقعت الفدية منها ببعض مهرها اآلجل من رأهين معا، وبعـد اخلـروج مـن حكـم 
الزوجية أقرت بصحة عتقها منها عند مطلقها، وأهنا صادقة فيام ادعت عليها من ذلك منذ 

 .زمان طويل من قبل أن يتزوجها
نقىض عىل املـساملة والرضـا فعىل هذا ما ترى فيام جرى، أعىل الزوج بأس مما مىض فا



٢٧٥   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 ؟ليلة لظنه اجلائز عليها من أمر سيدهتاًإال يف املقيد كان كرها عىل الزوجة وذلك مقدار
 تفـضل عرفنيـه فأنـا جاهـل غبـي وغـوي إن مل ؟وإن كان عليها اخلالص كم مقداره

 .ّيسددين اهللا بمنه ثم بواسطتك، وارشح ذلك عن املراجعة لك كرما وإحسانا
 

أما التزويج برضاها مع أمر معتقها فهو جائز، وكذا أن لو كانت مملوكة بأمر سيدهتا، 
وقبول الفدية منها برضامها إذا مل تكن عن إسـاءة منـه إليهـا فجـائز؛ ألهنـا إن كانـت معتقـة 

 .فرضاها بنفسها كاف ورضا موالهتا املعتقة هلا ليس بيشء فال مرضة منه وال نفع
ضا سيدهتا كاف، ورضاها ليس بيشء فال ينفع وال يرض، وهي وإن كانت مملوكة فر

 .ال ختلو عن أحد هاتني احلالتني إما العتق وإما امللك لكن إقرارها املذكور ال يفيد امللكة
وخمتلف يف دعوى السيدة عليها امللكة بحضورها أو بعلمها إذا مل تنكره، ففي ثبوتـه 

 .ار لتقية فال تثبتعليها قوالن إال أن يكون سكوهتا عن اإلنك
وعىل قول من يثبته امللك عليها سكوهتا فدعواها هي العتق يف غيبـة الـسيدة دعـوى 

إىل بينة إذا مل تصدقها السيدة فإن صدقتها السيدة بعـدما أبـرأت الـزوج مـن حقهـا حتتاج
 .فتصديقها ثابت يف نفس العتق

إقرارها مع تسليمها عـىل ذلـك وخمتلف يف ثبوته عىل الزوج فيام ثبتت له الرباءة منه ب
 .عىل قياد هذا القول فيكون إقرارها بالعتقوأحب أن يثبت للزوج برآهنا

 . ال يبطل ما قد ثبت له وإن ثبت لألمة فجاز:وقيل
وعىل قول من ال يرى سكوهتا حجة عىل نفسها فهي يف حكم احلرية ابتداء وانتهـاء، 

                                                
 ).ب(سقطت من   )١(
 .حتتاج) أ(يف   )٢(
 .برآهتا): ب(يف   )٣(



٢٧٦ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مباحة يف طالق فهو جائز، لكن بقي هلا أن أنظر يف وما أثبتته عىل نفسها من تزويج أو فدية 
ًتقييدها، فإن كان هو مما يستباح مثله تأديبا بام هي له أهل من غري تعمد للواسع يف مثل تلك 
اجلريمة املستاهلة هبا األدب فعسى أن ال يكون به بأس ملعان تدل عليه من صحيح األثر يف 

ىل رضر األدب املختلــف يف مثلــه يف بعــض القيــد نفــسه، فــإين ال أحفــظ ولكنــي أقيــسه عــ
الصور، وبعض القيد أهون من بعض الرضب، وكله ال جيوز منه إال ما طابق العـدل، فـإن 
زاد فعاد جورا منع فوجبت منه التوبـة واخلـالص، لكـن ال نعلـم لـه أرشـا حمـدودا يف آثـار 

 .املسلمني وهو مما يزيد وينقص
ًه إىل نظر العدول سوما، والنظر ال يعرفه إال وخيتلف شدة وهونا فالبد أن يرجع بمثل

من شاهده وأمده اهللا بعلم يقدر به عىل قياسه بغريه من األحداث إن كان مما يؤثر يف اجلسم 
ًحـدثا، وإال فــاحلبس واحلجـر ال ســوم لـه، أال وإين غــري بــصري بتقـدير مثــل هـذا ولــو مــع 

واهللا أعلـم . تاط لنفـسه فـذلك إليـهمشاهدته، فكيف به مع غيبته، لكن إن شاء املبتىل أن حي
 .فلينظر يف ذلك

 
  

فيمن خيرج من املسلمني إىل أرض الزنج للبيع والرشاء يف هؤالء الزنج، وبينهم وبني 
املسلمني ذمة مساملة لكثرة مواصلتهم بأرض اإلسالم مـن الـسواحل مثـل كلـوة وزنجبـار 

ذا اخلارج أن يشرتي مـنهم إذا سـبا بعـضهم بعـضا، أم ال إذا كـان الـسايب وغريمها، أحيل هل
 .؟واملسبي كلهم ذا سلم للعرب وصح ذلك أنه كذلك

 
أولئك بينهم وبني اإلسالم يف حال املساملة واملوادعة عن احلرب ال ذمة وال هم مـن 

 أهل حرب، وديارهم ًأهل الذمة، إذ ال جتري عليهم أحكام اإلسالم حاكام عليهم قط فهم



٢٧٧   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

منهم من سـباه بعـضهم ديار حرب إال أن بينهم املساملة لضعف املسلمني، ورشاء السبايا
 .واهللا أعلم. من بعض جائزة بال لبس، وال أعلم يف ذلك اختالفا فيام يظهر يل

 
  

ز ألحـد مـن املـسلمني أن يف رجل يف يده صبي من الزنج، ويدعيـه مملوكـا لـه، أجيـو
يشرتيه ويبيعه وهو صبي، أم ال جيوز اإلقدام عىل ذلك إال بعد قيام احلجة بذلك، وما كيفية 

 ؟صفة اجلواز يف ذلك ملن أراد الدخول فيه
 

هذه املسألة ال تصح يف احلكم أصال إال أن يصح بشاهدي عدل أنه مملوكه، أو يعلم 
خذ فيه بعلمه، ما مل تعارضه حجة حق متنعه بدفعه عن ذلـك املشرتي بذلك فيجوز له أن يأ

يف احلال أو االستقبال؛ إذ ال جيوز له أن يعـارض بعلمـه حجـج اهللا يف الظـاهر متـى قامـت 
عليه، لكن جيوز يف الواسع دون احلكم أن يشرتي العبد الصغري أو األمة الصغرية من عنـد 

ينـة العادلـة فيبـاح اسـتعامهلام يف الواسـع، وحيـل مالكهام يف الظاهر؛ ولو مل يصح متلكهام بالب
ترسي األمة الصغرية، ولو كان رشاها مـن غـري الثقـة، وعـىل هـذا معاملـة النـاس فـيام هـم 
بصدده من تزويج وطالق وعتاق وبيع أصول وعروض ورشاء وأخذ وعطاء وملك عبيد 

ًيه غالبا إال إىل الواسع وبيعهم إىل غري ذلك من أنواع الترصف يف املباح، فإهنم ال يرجعون ف
من كاتب خط أو إرسال رسول أو نحو ذلك، مما ال خيرج إال عىل حمض االطمئنانة وارتفاع 

 .الريب
وإن رجعوا فيه إىل احلاكم بطل ذلك كله وفسد، وثبت هلم وعليهم ما يوجبه احلكم 

 .يف الظاهر
                                                

 .للسبايا: يف املخطوطات  )١(



٢٧٨ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلب جاز ذلك يف وكذلك يف هذا إن أخذوا فيه بالواسع مع عدم الريب واطمئنانة ال
لصورة التملك فيهم عالقة قوية تثبت معنى شبه اليد؛ ولذلك جعلها بعض أهل الواسع

العلم يدا يف البالغني إذا سكتوا مع بيعهم ممن هو يف يده من غري تقية وال عذر فأثبته عليهم 
حكام بعض من ذهب إىل ذلك، ولو أنكروه من بعد ما مل تقم حجـة بفـساده، ولـيس ذلـك 
بحجة يف الصبيان عىل حال، لكنه يفيد اإلباحة والسعة يف غري احلكـم عـىل مـن أجـازه كـام 
أجيز مثله من الواسع يف غريه، ومن املباحـات املحـتمالت التـي تفـوت احلـرص عـددا فـال 

 .تشكن يف ذلك أبدا
ومن بلغ منهم فأنكر فله حجته كام لغريه ممن ذكرنا من املتعاملني يف اجلائز والواسـع 

وهم يف ذلك جييزون يف طريق السالمة مع اهللا تعاىل ما كانوا دائنني باحلق  ا ال يثبته احلكم،مم
ًألهله، ومعتقدين يف اجلملة اخلالص مـن كـل مـا يلـزمهم أن لـو لـزمهم يومـا هللا تعـاىل أو 

 .خللقه
ًوإذا جاز رشاهم يوما يف الواسع، مل يـبن يل أن حيـرم بـيعهام جزمـا؛ ألن البيـع األول  ً
والرشاء الثاين كالرشاء األول إال أن خيص أحدمها علة ختالف اآلخر، فيمنع يف موضـع ملـا 
خيصه كبيعه عىل من خياف ظلمه عليه، ويكره فـيمن أوجـب النظـر الكراهيـة كـام أصـلناه، 

واهللا أعلـم بعدلـه فينظـر يف . وألجل توضيح البيان، فقد كررناه يف هذا غري مرة كام قررنـاه
 .ذلك

  
 ؟يف العبد الصغري إذا مل يبلغ، اشرتيته غري بالغ وبعته غري بالغ، أتراه جائزا أم ال

 
 .واهللا أعلم. ال بأس به ما مل تعارض فيه ريبة متنع منه

                                                
 .ال: يف األصل هنا زيادة  )١(



٢٧٩   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
  

ًفيمن ابتاع من ال حيل له نكاحه من ذوي املحارم منه نسبا، فـالبيع يف هـؤالء ممـن ال 
ًمنه جائز ال يرد، إال أهنم يصريون يف احلال أحرارا بنفس العقد، فال جيوز عـىل أحـد يصح 

 .ًمنهم أن يباع من بعد، وال نعلم أن أحدا من أهل العلم يرخص فيه فيجيزه حلرامه أبدا
وما عداهم ممن له نكاحه منهم، فال بأس عليه يف متلكهم، وال يف استخدامه هلـم إال 

 . أن يبيعهم إال أن يكون يف دين أو قضاء نسك قد لزمه فوجب عليهأنه يكره له عىل قول
 ما دل عىل جوازه، وأنه ال بأس به، أال وإنه قد يمنع من نكاح ما ال حيل ويف قول آخر

 .له باخلتونة أو املصاهرة، وجيوز له أن يبيعه

 
  

ًفيمن اشرتى عبـدا زنجيـا با ًلغـا مـن مـسلم أو كـافر، واملتعـارف يف أمـور الـزنج أن ً
البعض خيتتنون والبعض ال خيتتنون، فعىل هذا يلزم املشرتي متى مـا اشـرتاه أن يتجـسس، 
 ؟هل هو خمتتن أم ال كأن يكشف عن عورته وينظره أو يأمر من يطمئن بقوله من الصبيان

لـزم، أو يـسأله ويكتفـي أو كيف الوجه واحليلـة للتوصـل إىل معرفـة ذلـك إن كـان ي
 ؟ ال أو نعم:بقولهبمجرد ما يصدر منه من اجلواب 

 ؟وهل إقراره بأنه خمتتن أو غري خمتتن حجة له وعليه أم ال
ال يفصح بالكالم، وال وإذا استجلبه بنفسه أو اشرتاه من مسلم أو كافر وهو بغام
و مستعربة قبـل أن يـسمع منـه يعرف كلمة اإلسالم، أجيوز له أن يزوجه بامرأة بغامة مثله أ

                                                
 .د يف املخطوط اجلواب فقطور  )١(
 .أي غبي  )٢(



٢٨٠ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟كلمة اإلخالص، ويف احلكم هو مسلم أو كافر ونجس هو أم طاهر
 
والذي عندي يف هذا أن العبد البالغ كغريه من اخللق، ال حيكم له وال عليه : اهللا أعلم

إال بام صح منه من إقرار أو رشك، فإن كان مرشكا يف األصل فهو عىل رشكه يف احلكم حتى 
 إسالمه بإقرار منه رصيح بلفظ صحيح عـريب أو أعجمـي إال مـن كـان لـه عـذر عـن يصح

النطق لعجزه عنه فيام يستدل بـه عـىل موافقتـه لإلسـالم إن عـرف منـه ذلـك، ومـا مل يـصح 
 .إسالمه وال رشكه فأمره موقوف له حتى يصح له ما يوجب حكام فيه
م معه، فإن أبى منـه ففـي وإن اشرتاه املسلم وهو عىل حال رشكه وجب عليه اإلسال

ًمعترب الشيخ القدوة أيب سعيد ـ رمحه اهللا ـ أنـه ال يعلـم يف هـذا املوضـع أن أحـدا قـال بقتلـه 
 .ولكن يباع يف األعراب، ولكن الشيخ أبا نبهان ـ رمحه اهللا ـ قد رفع يف جواز قتله اختالفا

 .-رمحه اهللا-فإن بيع يف أهل الرشك فقد قال بجواز ذلك جابر بن زيد 
 . إن جلبه املسلمون فاملنع من هذا، وإال فاجلواز:وقيل

وبعضهم قال باملنع منه عىل حال، وكأن األمر منهم بالبيع لـه يف هـذا املوضـع خيـرج 
 .ًعىل معنى اللزوم حجرا مللكه عىل ما به من رشكه

فإن كان العبد جموسيا فكذلك حكمه، وبعـضهم كـره ملكـه فلـم يمنعـه، وبعـضهم 
 .قا له بأهل الكتابأجازه إحلا

إنه ال بأس بملك العبد الكتايب من هيودي أو نرصاين، وعـسى أن يلحـق : ويف قوهلم
 ؟الصابىء عىل اختالف بني أهل العلم يف كون الصابئني من أهل الكتاب أم ال

وعىل قول من ال يلحقهم بأهل الكتاب فليس هم بأدنى منزلة من املجوس، فيجـوز 
 . أثبت يف املجوس من قول إن صح ما يتجه يل عن نظرأن يلحقوا يف احلكم بام

فإن أسلم العبد فادعى أنه خمتتن وقد علم أن قومه خيتتنون مل يبن يل يف احلكم جـواز 
 .ًتفتيشه إن كان بالغا، وهو قد أمكن صدقه وهو املخاطب بذلك دون غريه



٢٨١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

دمها مـسلام وال جيوز تزوجيه قبل معرفة إسالمه هو ومن يزوج هبـا ؛ لـئال يكـون أحـ
 .ًوالثاين مرشكا، وال مناكحة بني أهل ملتني، فلسيده اخليار كام مىض

ًوإن أرشكا معا منعا من التزويج إال أن يكونا كتـابيني فـال بـأس بتـزوجيهام ببعـضهام 
 .بعض

وكذا إن كانا صابئني عىل قول أو جموسيني عىل رأي آخـر، وإال فـاملنع مـن تـزوجيهام 
 .وملكهام

 للمسلم اقتناؤمها وملكهام يف حالة رشكهام، فال يضيق عليه تزوجيهام وبأي وجه جاز
 .ببعضهام بعض؛ ألن الرشك ملة واحدة

وإذا عرفت هذا مل يشكل عليك حكم الطهارة يف العبيد؛ فإهنا تبع ملا هم بـه، فالعبـد 
 .املسلم طاهر والكافر املرشك نجس مطلقا

 .ً بطهارة الكتايب خصوصا يف رأي آخر:وقيل
 .قول رابع، ويف املجويس عىل يف قول ثالثخمتلف يف الصابئ و

 يستفاد من قول الشيخ أيب نبهان جاعد بـن مخـيس قول خامسويف املرشك مطلقا يف 
 . بام أوضحه من العلم بقوله-جزاه اهللا خريا-اخللييل اخلرويص يف مسألته 

 يف صواب الـرأي واحلر والعبد يف هذه األحكام سواء لعدم الدليل عىل الفرق بينهام
ًوعدله، وقد جاء األثر يف عبيد املسلمني أن أحكامهم الطهارة تبعا هلم، وهو صحيح لكـن 
عىل اخلصوص بام نشأ منهم يف اإلسالم أو حدث فيه فغلب عليه حكمه حيث ال تلحقهـم 
اسـرتابة بــاختالط كــام ثبـت معنــى ذلــك يف اجلملــة يف أحكـام الــدور ألهلهــا باإلســالم أو 

نحلة احلق أو الضاللة، فثبت هلم فيها حكـم الغالـب حتـى يف ة أو باملوافقة ألهلبالعدال
 .أحكام الوالية والرباءة كام رصح به الشيخ الكدمي يف االستقامة

                                                
 .بأهل): ب(يف   )١(



٢٨٢ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد ثبت هذا احلكم يف مرصنا هذا باإلسالم هلـم ملـن اقتنـى مـنهم فاسـتخدمهم إال 
 مصالح أهل اإلسالم، وإال فال حيتاج إىل املجلوبني للتجارة من قبل البيع والترصف هبم يف

البحث والتنقري عنهم إال أن يقع خمصوص من األمور فلكل نازلة حكم، وال أدري ما هلم 
من حكم باإلسالم أو برشك أو ما يتعلق هبام مـن طهـارة أو نجاسـة يف ديـاركم كلهـا أو يف 

مـا خيـصه مـن الشوانب عىل اخلصوص أو يف بعض املواضع دون بعض، فلكـل مـن ذلـك 
 .حكم غالب عليه يف ظاهر أمره يف عموم ذلك أو خصوصه

ومن تأمل فيام ذكرناه وعرف ما أصـلناه فعـسى أن ال خيفـى عليـه وضـع حكـم كـل 
منهم يف موضعه بام يليق بحاله يف حاله، ومن ليس له بصرية نافذة وال فطنة ثاقبة فليستدل 

، واهللا ويل التوفيق بفضله وكرمه فلينظـر عىل الرشاد بمن قدر عليه من أهل العلم والسداد
 .فيه

 
  

ما تقول يف هؤالء العبيد املخـصايني أو املجبـوبني مـن بـايعهم مـن غـري نكـري مـنهم 
 ؟للملكة كانوا صغارا أو كبارا، أجائز أم ال

متلكهـم أو أرأيت إذا تكاثر اخلرب من هؤالء العبيد أنه يفعل هبم ذلـك حـني مـا وقـع 
قبله يف بالدهم أو أقروا بذلك، وهم ممن جيوز إقرارهم أعني البـالغني مـنهم، أيكـون ذلـك 

 .تفضل أوضح وجه الصواب؟واملسألة بحاهلا حجة مانعة متلكهم
 

ذلك ال يمنـع مـن متلكهـم يف احلكـم إلمكـان كـون ذلـك علـيهم قبـل وقـوع امللكـة 
ىل من جيوز إقراره عليه منهم، ومن ال يثبـت إقـراره عليـه عليهم، وإقرارهم بامللكة جائز ع

                                                
 .بملكهم) ب(يف   )١(



٢٨٣   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 .فله حكم غريه من العبيد، والذي مل يثبت عليهم إقرار وال صح منهم إنكار
ً فإن اشرتى مشرت عبيدا من تلك العبيد املتقـدم ذكـرهم بجهـل منـه بحجـر :قلت له

 ؟ًذلك أتذهب درامهه ويكون العبد حرا أم ال
ريته إال أن يصح أن من ثبت له امللـك فيـه هـو الـذي مثـل بـه  مل يبن يل ثبوت ح:قال

 .فيحكم بعتقه وإال فال

 
  

ما تقول فيمن أقر عند أحد بأنه أعتق مملوكه من بعـد موتـه، ثـم رجـع إىل الـذي أقـر 
 :ال لـهفقـ أريد أن أبيع مملوكي املشار إليه بالعتق يف السوق وإال اشرته منـي، :فقال لهعنده 

 أنت ال تسأل، فاشرتاه منه بجهلـه ومل جيـد لـه يف البيـع، :فقال لهإنك قد عتقته بعد موتك، 
ًفامت البائع ما يكون احلكم يف العبد منعتق أم ال، وهل يكون البيع فاسدا، وإذا فـسد فهـل 

 ؟للمشرتي الثمن يف مال البائع
 

تلف يف جـواز بيعـه بـرشط انعتاقـه بعـد بيع املدبر ال جيوز إال يف دين حييط بامله، وخم
موت البائع، ولو قيل بجواز بيعه عىل هذا الـرشط عـىل حـال مل أبعـده مـن الـصواب؛ إذ ال 

 .أجد علة متنع منه
وعىل هذا فإن ريض املشرتي بتملكه إىل موت البائع جـاز لـه ذلـك عـىل هـذا الـرأي 

 .ائعًخترجيا، فإذا مات البائع انعتق وكان الوالء لورثة الب
وإن متسك بفساد البيع فهو أكثر ما يف األثر، وله درامهـه عـىل البـائع، ولـه الـثمن يف 

 .واهللا أعلم. ماله، ونقض البيع بام فيه من هذه العلة مع عدم الرشط شائع له بال خالف
 



٢٨٤ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
يف رجل له عبد فأراد عتقه بعد موته، وكتب عتقه يف وصيته أو لفظ ذلك بلسانه، ثم 

ك أراد سيده أن يبيعه يف حياته حتى ينتفع بثمنـه قبـل مماتـه ال قاصـدا بـذلك خمالفـة بعد ذل
للمسلمني، وال متهاونا بعقوبة رب العاملني، لكن معه أن ذلك جائز له وحالل فعله ومباح 

ذلك ليكون عىل بصرية من فعل ذلك، أهذا فعل جائز له، ثم حدث يف قلبه أن يسأل عن
نه، أم ذلك باطل مـردود يف رشيعـة رب العـاملني عنـد أويل العلـم مـن وبيعه تام وحالل ثم

 ؟املسلمني
 العبـد بنفـسه إن كـان وإن كان ال جيوز فام احليلة يف اخلـروج مـن ذلـك، يـسرتجع

ًموجودا، أو يشرتي بثمنه خادما غريه إن كان ميتا مفقودا، أو صار يف أرض قفر ال يتنـاهى  ً ً ً
 . عرفنا وجه الصواب؟ وعن حالهإليه علمها حتى يستخرب عنه

 
 .إن أوىص أن يعتق عنه بعد موته فجائز له بيعه وحالل له ثمنه

 . هو حر بعد موته فهو مدبر، وال جيوز له بيعه وال حيل له ثمنه واهللا أعلم:وإن قال

 
  

دة، وبعـد ذلـك سـلم يف رجل حر تزوج أمة رجل، وسلم هلا صداقها وبقي معها مـ
شيئا من الدراهم ملوالها ليشرتي هلا شيئا مـن الكـسوة فنظـر الـصالح الـسيد فاشـرتى هلـا 
خادمة، وبعد ذلك أراد السيد بيع خادمته، أجيب عىل السيد أن يرجع للزوج صداقه حتـى 

أم يبيعها؛ ألهنا ربام ال تبتاع له وهي مع زوج، أم ال له يشء، وكذلك اخلادمة تكون للـسيد 
                                                

 .يف): ب(يف   )١(
 .ليسرتجع): ب(يف   )٢(



٢٨٥   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 . بني يل وجه الصواب؟للزوج
 

أما تسليم صداقها فهو ممـا لـه إن شـاء الـزوج طالقهـا، ولكنـه ال جيـرب عـىل الطـالق 
 .ألجل بيعها
 إن شاء السيد بيعها فيمن يشرتهيا من بلد الزوج فعليه رد صداقه إليه؛ ألنه قد :وقيل

 .أتلف ماله عليه
 .يذهب معها حيث ذهبت فهي زوجته بل ال يلزمه ذلك، فإن شاء الزوج :وقيل

وأما اخلادمة فإن كان الزوج أمره أن يشرتي بتلك الدراهم لزوجته تلك كـسوة، ومل 
يقل له إن تلك الدراهم قد أعطاها اخلادمة الزوجة فأحرزها الـسيد فهـي عنـدي مـن مـال 

بت، وإال فهي الزوج، وهو أوىل هبا إال أن يثبت فيها لألمة منه عطية أو إقرار عىل ما جاز وث
 .درامهه، وله اخليار إن أراد اخلادمة أو الدراهم فيام ظهر يل فلينظر فيه إن صح

 
 

 ؟يف بيع أم الولد إذا كانت مملوكة، أجائز ذلك البيع من سيدها، أم ال، أم فيه كراهية
 

مر بن اخلطاب  وإنام هنى عنه ع،^هو جائز وقد كانت تباع عىل عهد رسول اهللا 
ًملا حكي أن رجال اشرتى أمة فترساها ثم صح أهنا أمه، فنهاهم عمر ًريض اهللا عنه أدبا

                                                
: وابن ماجه يف كتاب) ٣٩٥٤(يف عتق أمهات األوالد : العتق، باب: أخرج أبو داود يف كتاب  )١(

بعنا أمهات األوالد عىل عهد رسول اهللا : قالعن جابر بن عبد اهللا ) ٢٥١٧(أمهات األوالد : العتق، باب
هذا إسناد صحيح رجاله : واللفظ أليب داود، وقال البوصريي. وأيب بكر فلام كان عمر هنانا فانتهينا ^

 .ثقات اهـ



٢٨٦ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واهللا أعلم. عن بيعهن خمافة مثل ذلك، ولعل بعضا قال إنه حرمهن، وال يصح معنا ذلك

 
  

العبـد ن خدمة العبد، أجيوز له أن يـدعيإذا سامح سيد العبد يف يشء من النهار م
خيدم له بالليل قياس ما أخذ من النهار، أم جيوز أن يستخدمه النهار كله ويأخـذ مـن الليـل 

 .ذلك ّ بني لنا؟إىل وقت املنام
 

كله ال يضيق عليه ما مل يكلفه فوق طاقته، أو حيمله أكثر من وسعه، أو خيرج عن حد 
 .واهللا أعلم. ثله إىل ما فيه املشقة واجلهد من عملهما يتعامل الناس بم

 
  

ًوما تقول يف مماليـك الرجـل إذا مرضـوا أيكفـي مطالعـة بعـضهم بعـضا يف غـذائهم 
حيتاجون إليه يف حال مرضهم من حلاف ومن نار يف الربد إذا كانوا حيتاجون ومائهم وما

 ؟ملامليك قيام بعضهم عىل بعض أيؤثم سيدهم أم الإىل كمود، وإذا ضيع ا
 

إن املامليك وغريهم من األحرار يف مثل هذا سـواء، وطريـق األحكـام تـصعب عـىل 
أكثر األنام، لكن يكتفى يف مثل هذا باالطمئنانة ويتحرى الواسع وجيتهد العبد، ومن نوى 

 .واهللا أعلم.  مثل هذااألخذ بام يطمئن إليه قلبه يف اخلري وفق له، وجيوز له

                                                
 .أي جيعل  )١(
 .بام): أ(يف   )٢(



٢٨٧   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
  

ما تقول شـيخنا يف عبـد مملـوك أتـاه مـال مـن هديـة أو نـذر أو عطيـة، هـل جيـوز لـه 
 ، أو يوكـل وكـيال يبيـع الترصف فيه دون سيده، ويبيع ويشرتي يف الوقت الذي جيوز له

 ؟ضاربة أم الً ويشرتي، أو يعطي أحدا باملله
وإن جاز له الترصف والبيع والرشاء فباع هو أو وكيله أو اشرتى مع سيده، أيـدخل 
عىل سيده الربا، وكذلك البيوع الفاسدة كام يدخل عىل غريه أم خمتص سـيده دون غـريه ال 

 أفتنا بجـواب مفيـد وإن ؟يدخل عليه الربا وال من الغرر يف مال من ملكت يداه من العبيد
د ذلك من أثر هل يتوجه لك إدخال الربا بينه وبني سيده صحيح النظر عىل قول كنت مل جت

 . أخربين وأنت مأجور إن شاء اهللا؟من يرى أن العطية واهلدية له دون سيده
 

 . يف العبد وما ملك أنه لسيدهأكثر القولاهللا أعلم، و
 نـذر أو صـدقة أنـه  أن ما كان من هذا النوع من وصية أو عطية أو:ويف بعض القول

 .للعبد فيباح له الترصف فيه بام شاء
وجيوز له فيه بيعه وعطاؤه وأكله بغري رأي سيده، لكن ال أعلم أنه خيرج فيه دخـول 
ًمعنى الربا بينهام؛ ألن ذلك يف معنى اإلباحة للعبد ال أنه يثبت ملكـا لـه يكـون حرامـا عـىل  ً

كان ال يقدر عىل يشء فكيف يثبت له ملك سيده؛ ألنه عبد مملوك ال يقدر عىل يشء، ومن 
 ؟حيرم عىل سيده

ًوإذا مل يكن ملكا له بطل الربا، ولو ثبت له امللك جلاز له التـرسي يف اجلاريـة املهـداة 

                                                
 ).جـ(و ) ب(سقطت من   )١(
 .أو): جـ(يف   )٢(



٢٨٨ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واهللا أعلم. وال قائل بذلك فلم يكن غري ما قلناه

 
  

لدين والعقر واجلروح والقتل وغري يف جناية العبد مثل الرسق واحلرق والغصب وا
 ؟ذلك، ما الذي متعلق عليه يف رقبته، وما الذي يكون عليـه يف ذمتـه، ومـا الفـرق يف ذلـك

 .عرفنا مأجورا إن شاء اهللا
 
 إن جناية العبد كلها يف رقبته سـواء مـا كانـت مـن اجلنايـات، فـال خيـرج أن :قد قيل

ب البيوع، سواء أخرجه الـسيد لـذلك أم ال، إال مـا يكون يف ذمته يشء إال ما كان من أسبا
كان عىل معاين الغرر بالنفس، كاشرتائه مع دعواه احلرية بالباطل، وهو مملوك فتلك جناية، 
أو تقع صفقة البيع له مع العلم بامللك ممـن ال يملـك أمـره كـصبي، فـإن أتلـف املبيـع فهـي 

 .واهللا أعلم. جناية وعىل هذا

 
  

يف رجل عقد عىل أمة له، مـراده أن يتـرساها، ثـم مـات قبـل أن يطأهـا أو رجـع عـن 
 .ذلك ّ بني لنا؟ترسهيا، أجتوز هذه األمة ألحد من أوالده بتزويج أو ترس إن ملكها أم ال

 
ك عقد الترسي ليس بنكاح فيام معي إنام هو نية فقط، وإذا مل يطأها فال يبني يل يف ذلـ
واهللا . علة حترمها عىل من كان من أبنائه، أو آبائه، وليس هو مثل عقد التزويج فيام يظهر يل

 .أعلم



٢٨٩   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
  

يف مملوك أرسله سيده يتزوج مملوكة أو حرة، فتزوج العبد بأمر سيده، ومل يأت بوكالة 
اإلثم ريض بذلك سيد العبد أم وشهادة عدلني يف تزوجيه، أيتم التزويج ويسلم املزوج من 

 ؟ال
 

أما يف احلكم فال جيوز إال بالصحة، وأما يف الواسـع إذا مل يرتـب فيـه مـن أمـر الـسيد 
واهللا . فذلك إىل اطمئنانة القلوب، لكن إذا أنكره بطل ما مل يصح أمره به، وإن أمته تم وثبت

 .أعلم

 
  
ً له مملوك وعنده زوجة، ومرض العبد مرضا أرشف عىل املـوت وال يعقـل، يف رجل

 ؟أجيوز لسيده أن يطلق زوجته وهو يف ذلك املرض أم ال
 

 .واهللا أعلم. إن طلقها السيد فطالقه جائز يف الصحة واملرض من العبد سواء
 

: 
لوكها أيثبت أم حيتـاج إىل وكيـل منهـا يطلقهـا منـه، يف سيدة العبد إذا طلقت امرأة مم

وقوهلـا . وسواء إن اعتقته بعد موهتا أو أبقته مملوكا ملن يرثها مـن بعـد يف الطـالق لزوجاتـه

                                                
 .١١٥لفة، ص مسائل خمتأجوبة: خمطوطوردت يف   )١(



٢٩٠ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .طلقت فالنة من مملوكي فالن إن كان طالقي ثابتا أيكون طالقا عىل هذا الرشط؟
 

واهللا . ذكور ال يبطله وهو طالق ثابتطالقها ثابت وال حيتاج إىل وكيل، والرشط امل
 .أعلم


 

: 
يف عبد مملوك المرأة طلق زوجته ثالثا بحرضة سيدته تربعا من نفسه ومل تتم له سيدته 

بينهام زمانـا وأرادت املراجعـة  وفرقت ،الطالق من حينها إال بعد ميض يومني أو ثالثة أيام
بينهام أجيوز ذلك أم حمجور عليهام حتى تنكح زوجا غريها، وهل فـرق بـني أن تـتم سـيدته 

 .؟الطالق بنفسها أو توكل أحدا من أوليائها
 

قد التبس علينا قولك مل تتم الطالق فإن كانت قد أبطلته ملـا سـمعته وأنكرتـه وغريتـه 
 .ريقها بينهام باطل ال يصح إال بطالق آخر بلفظ جديد ثابتفإمتامها له من بعد تف

وإن كانت مل تتمه باللفظ ولكن رضيت به فسكتت ثم أمتمته ففرقـت بيـنهام فـالطالق 
تام، وإن كانت سكتت وهي له كارهة ولكن مل تغريه ثم أمتته فهو تام أيضا، وعىل تقدير متام 

مـا مل تـنكح  مانع من الرد موجب للفرقـة الطالق فإن كانت الزوجة حرة فطالقها بالثالث
َّ برشط أن ال تكون عىل معنى التحلة ^زوجا غريه فيذوق العسيلة كام يف اخلرب عن النبي  ِ َّ

 .ملطلقها األول
                                                

 .ب/١وردت يف خمطوط أجوبة مسائل العلامء املتأخرين، ص)  ١(
  .  تقدم خترجيه)٢(



٢٩١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 هذا ما مل يكـن بيـنهام طـالق سـابق بـه ،فإن طلقها عىل هذا أو مات عنها جاز له ردها
وله بـالثالث لغـوا فيختلـف يف حكمـه هـل لـه يبقى له ما دون الثالث من طالقها فيكون ق

وإن كانــت الزوجــة مملوكــة فطالقهــا ثنتــان، وقولــه هلــا , حكــم الطــالق الرجعــي أم البــائن
 وعليه يرتتب اجلواب يف ،بالثالث يدخله االختالف أيضا أنه من الرجعي أم البائن القطعي
الق بنفسها أو وكيلها أو جواز رجعتها ما مل يكن طلقها من قبل سواء أمتت سيدة العبد الط

تأمر بذلك أو تطلق بنفسها زوجة عبدها أو توكل وكيال بذلك أو تأمر أحدا كلـه سـواء يف 
 واهللا أعلم وبه التوفيق للصواب وذلك من الفقـري سـعيد ، هذا ما حرض من اجلواب،التامم

 .بن خلفان اخللييل

 
  

 سيده بحرة أو بأمة، فامت السيد، أتبني زوجة العبد بموت سـيده يف العبد إذا زوجه
 .ّ عرفنا مثابا؟أم ال

 
 .واهللا أعلم. تزويج العبد ثابت ال خترج عنه زوجته بموت سيده

 
  

، وإذا من أعتق أمة بعد موته ثم ولدت هذه األمة يف حياة املعتـق ملـن يكـون األوالد
 تفـضل شـيخنا بـرد ؟ًأوىص بعتقها بعد موته، أترى فرقا بني هذين املعنيـني أم كلهـام سـواء

 .اجلواب
 

نتاج األمة املدبرة للسيد ملك له ال يدخل يف العتـق وال يف الوصـية إذا كـان التـدبري 
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 . أعلمواهللا. والوصية من بعد املوت والنتاج يف حياة املويص، هذا ما حرضين فيه عن نظر

 
  

ًما تقول فيمن رضب عبده رضبا مربحـا ممـا هـو حمجـور يف آثـار املـسلمني، أو كـواه  ً
َبالنار ملرض نزل به أو أمر بكيه غريه، أينعتق العبد إن كان ذلك الرضب أو الكي مما ينقص  َ َ

 .اء اهللا بني يل ذلك مأجورا إن ش؟ثمنه أن لو بيع أم ال
 

إذا رضب الرضب املربح فعليه التوبة منه، ويؤمر أن يسرتيض العبد بيشء يعطيه إياه 
ًتطييبا لنفسه كام فعل بعض املسلمني، وكأنه خيرج عـىل معنـى الوسـيلة ال غـري، وال ينعتـق 

 .العبد بذلك ما مل يكن بمنزلة ما لو كان يف حر لوجبت له الدية تامة
 أنه إذا كان مما جيب به ثلث الدية الكاملة لو كان يف حر :بعض القولوخيرج عىل قياد 

 .ّفينعتق إال إن رضبه بنار فينعتق إذا أثر فيه قليال أو كثريا
 . ينعتق ولو مل يؤثر:وقيل

 ويف الكي من الداء إن كان بأمر العبد وهو بالغ عاقل فال ينعتق وإال فانعتق به عـىل 
 .حال

ا كان يف حر الستحق به ثلث الدية، ولعل هذا هو األحسن فيه  ال ينعتق إال إذ:وقيل
 .ًإن خرج الكي خمرجا بال رضر فليس هو بأشد من غريه من املعاجلات

 إن مل ينعتق العبد بذلك الفعل املذكور، ما وجه خالصه قبـل أن الت حـني :قلت له
فـسه مـن ذلـك مناصه، ألين سمعت من رجل كأنه متعلم يذكر أن عىل السيد أن يستربئ ن

الفعل، تفضل بني يل صفة استربائه لنفسه إن صح ذلك كذلك ولـك األجـر والثـواب مـن 
 .العزيز الوهاب
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 قد سبق القول فيه أنه إذا فعل فيه غري اجلائز فعليه التوبة، وإن اسـرتىض العبـد : قال
 بأشد من بيشء فهو مما يؤمر به كام مىض، وال يبني يل أن يستربىء نفسه فليس حدثه يف عبده

 .حدثه يف نفسه
 إنه تلزمه التوبة، واملعنى واحد فيام معنا؛ ألن العبـد ومالـه لـه، وال :وقد قيل يف هذا

نعلم أنه عليه أن يستربىء نفسه من يشء هو له، اللهم إال أن يكـون يف هـذا أثـر أو قـول مل 
مني ورأهيـم حيرضين ذكره، فإين قليل احلفظ ركيك الفهم، ولعل ما شذ عني من قول املسل

 .واهللا أعلم. أكثر مما أعرفه فلينظر فيه
  

إذا كانت باململوك علة، أو غري علة وأراد مالكـه أن يـسمه بالنـار بيـده أو يـأمر عـىل 
 ؟وسمه، هل ينعتق بذلك أم ال

 
 . ينعتق: قيل:ًأما عبده فيختلف فيه إذا وسمه طلبا للشفاء

 .ه فال عتق عليه إن كان برضا العبد أو أمر:وقيل
 .واهللا أعلم.  ال ينعتق عىل حال:وقيل

 
  

 :قـال لـه أو ؟ يا مرتوع أيلحقه عتق هبـذه الكلمـة أم ال،: قال له مالكهيف اململوك إذا
 ؟مهرتوع أو ما أشبه هذا من الكالم، أيقع به عتق أم ال

 
 .واهللا أعلم.  أعلم أن العتق يلحقه هباال أعرف معنى هذه الكلمة، وال

 



٢٩٤ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  

 إهنـا أمـك، هـل تـرى يلحقـه بـأس :فقال له سيدهفيمن قال لعبده وهو خياصم حرة 
 ؟ويزيله عن امللك، أم ال بأس يف ذلك

 
 .واهللا أعلم. ال ينعتق منه بذلك

 
  

أعتقت أمة يف حياهتا، ولألمة أوالد صغار، أجيوز عتقهم مـع عتـق أمهـم إن يف امرأة 
 .ً أفتنا مأجورا؟أرادت هذه املرأة عتقهم، أم ال جيوز ويكون ذلك مع بلوغهم

 
جيوز عتقهم بال خالف، فإن كان هلم مـن يكفلهـم فتلزمـه نفقـتهم وإال فالنفقـة هلـم 

 .واهللا أعلم. عليها إىل البلوغ

 
  

ًيف امرأة هلكت وأوصت بعتق أمتها عـىل حـرضة زوجهـا، وكـان أخوهـا وارثـا مـع 
 ؟الزوج ومل حيرض الوصية فأتم الزوج العتق وأنكر األخ، ما احلكم بينهام

 
 .العتق ثابت، وتستسعي األمة بنصف قيمتها للسيد

 .واهللا أعلم.  ذلك يلزم الزوج، لكن األول أصح:وقيل
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ًيف رجل اشرتى عبدا مغـصوبا واعتمـده عـىل ذلـك وأراد عتقـه، أينعتـق أم ال، وإذا  ً
 ؟ًأعتقه أيكون له أجر أم يكون مضيعا ملاله أم ال 

 أنا قد عتقته، أجيوز له أخـذ :فقال بعني إياه بام رشيته :قال له رجلأرأيت شيخنا إذا 
 ؟الدراهم عنده أم ال
ه أهله املأخوذ منهم وقدروا عىل االنتصار وأخـذه، أيطيـب هلـم أم علـيهم وإذا أدرك

 ؟يشء إذا أعتقه املشرتي، وجيوز للمشرتي أن يملكه غري صاحبه أم ال
 

هو ملاله مضيع والعبد لربه، والعتق باطل، وال يدرك املشرتي بيشء عىل سـيده، وال 
 .هللا أعلموا. أجر له يف عتقه وال يسعه غري رده إىل ربه

  
ًما تقول شيخنا يف رجل اشرتى عبدا وهو يعلم به أنه مرسوق عىل أناس غري مغرور 
به، ودبره يف حياته، أعتقه ماض عليه وال يلحقه بحجة مثل العبـد احلـالل، أم عتقـه باطـل 

ًألن أصله حرام، وإن باعه كمن باع عبدا مدبرا أم فيه وجه غري هذا  رصح لنا شيخنا وجه ؟ً
 .ذلك

 
ال حيل له إمساكه وال جيوز له تدبريه وال عتقه وال استخدامه وال االنتفاع بـه، وقـد 
ًأضاع ماله عمدا، وأتعب نفسه جهدا، وليس له فيه إال رده مـع القـدرة إىل ربـه، ورد غلتـه  ً

جهـه، ًوأجرته وكل يشء انتفع به منه، فإن اهللا تعاىل ال يقبل من عباده إال ما كان خالصا لو
أال وإن دمـاءكم وأمـوالكم «: ومل يبح هلم إال احلالل املحض من فضله ملا ثبت يف احلـديث

عليكم حرام كحرمة يومي هذا يف شهري هذا يف بلدي هذا إال بحقها، اللهـم هـل بلغـت، 
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 . يف شهر احلج إذ هو بمكة قاله النبي »اللهم هل بلغت
صب أو رسق فأعتقه، ثم صح فيه الغصب أو أما لو اشرتاه وهو ال يعلم بام فيه من غ

الرسق فيختلـف يف ثبـوت عتقـه أو بطالنـه ويـرد إىل ربـه، والثـاين أصـح، وكلـه مـن قـول 
 .واهللا أعلم. املسلمني

 
 

ًفيمن هلك وله مخسة أعبـد مماليـك لـه، وال يملـك غـريهم وأوىص بعـتقهم مجيعـا، 
 ؟أم الأتثبت هذه الوصية 

أرأيت إذا ثبت ثلثهم عتقا، أيكون يف كل منهم الثلث ويستسعي بثلثيهم أم جيـوز أن 
يقوموا بالقيمة وخيرج من مجيعهم الثلث مقارعة بينهم، أم كيف الوجه إذا شق عىل الوارث 
استسعاهم، وخاف مـنهم اهلـرب إذا حكـم علـيهم بـالعتق، وعلمـوا بـذلك وصـح سـبب 

 ال إنصاف يف هذا الزمان لعدم القائم بـني األنـام وأنـت ال خيفـى إتالف ماله من قبلهم؛ إذ
 ؟عليك

 
ًأهنم يعتقون مجيعا ويستـسعون بثلثـي قول أصحابنا وباهللا التوفيق، فالذي نجده من 

قيمتهم وإن شق ذلك عىل الـوارث لعـدم اإلنـصاف، إذ ال نحفـظ قـوال يبطـل الوصـية إن 
: مهة بيـنهم فـاهللا أعلـم، ويف احلـديث عـن النبـي صحت جلوازها يف الثلث، وأمـا املـسا

                                                
املناسبك، :  يف كتابأبو داود، و)٢٩٤١ (^حجة النبي : احلج، باب:  يف كتابمسلمأخرجه   )١(

 ^حجة رسول اهللا : املناسك، باب:  يف كتابابن ماجه، و)١٩٠٥ (^صفة حجة النبي : باب
 .  من طريق جابر بن عبد اهللا) ٣٠٧٤(
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 فإن صح فال خيرج إال عىل هذا لكني أرى اعتامد الفقهاء عىل ما سبق ساهم بني ستة أعبد
 .واهللا أعلم. من ثبوت العتق مع االستسعاء

 
  

 اهللا تعاىل، ثم تـرسى فيمن أوىص بعتق كل رسية يطؤها بملك يمينه فهي حرة لوجه
 .ذلك ّ بني لنا؟رسية أو رساري بعد اإليصاء هبذا أتنعتق أو ينعتقن عىل هذا

 
خيتلف يف عتق ما حدث عليه بعد الوصية لقول من يرى أن الوصية ال تقـع إال عـىل 

 .ما يكون يف يد املويص يوم أوىص
كـون لـه يـوم وفاتـه؛ وقول من يرى أن الوصية تقع بموت املويص فيشتمل كل مـا ي

ألن احلكم هبا قد وقع بموته ال قبل، فهام قوالن مطـردان بـل أصـالن يف الوصـايا شـهريان 
 .واهللا أعلم. فقس عليهام فليس يف أحدمها ما يقيض بخروجه من العدل

 
  

ا كـان قـد أوىص ما تقول شيخنا يف املال املستهلك يف التبعات بعـد مـوت صـاحبه إذ
                                                

من طريق عمران بن ) ٤٣١١(ًمن أعتق رشكا له يف عبد : اإليامن، باب:  يف كتابمسلمأخرج   )١(
 ^حصني أن رجال أعتق ستة مملوكني عند موته، مل يكن له مال غريهم فدعا هبم رسول اهللا 

 .ًه قوال شديداًفجزأهم أثالثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنني وأرق أربعة، وقال ل
 يف الرتمذي، و)٣٩٦١(ًفيمن أعتق عبيدا له مل يبلغهم الثلث : العتق، باب:  يف كتابأبو داودورواه 
 يف ابن ماجه، و)١٣٦٩(فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غريهم : األحكام، باب: كتاب
 ).٢٣٤٥(القضاء بالقرعة : األحكام، باب: كتاب
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 ؟صاحبه بعتق مماليكه من بعده، أتثبت هلم احلرية أم ال
أرأيت من مل يعلم بصحة وصيته يف ذلك بل يسمع من أفواه النـاس أنـه قـد أعـتقهم 
وسكت عنهم الورثـة كـأهنم مظهـرون الرضـا بـذلك، وصـار هـؤالء اخلـدام يتـرصفون يف 

هم إنكــار يف يشء مــن املعــاين، أمـورهم تــرصيف األحــرار، ومل يظهــرمن أحــد الورثـة علــي
 ؟فكيف احلكم فيهموجرى شأهنم عىل هذا السبيل

 
 أنه عىل قول من حيكـم يف هـذا املـال بأنـه للفقـراء أو والذي عندي يف هذا اهللا أعلم، 

لبيت املال من أجل استغراقه يف احلقوق واملظامل فالوصية فيـه غـري ثابتـة؛ ألنـه خـارج عـن 
كوم به ألهله، فال ترصف فيه للمويص، وهؤالء العبيد يف حكم امللكة عىل ملك املويص حم

 .ما سبق فيهم، وحكمهم حكم سائر املال
وأما عىل قول من جييز حكم هذا املال مرياثا لورثته إال ما صح فيه بعينه أنه مغتصب 

يه ما لغريه فهو لربه، وما سواه فلورثته عىل قول ولو األصح غريه يف احلكم، فعىل هذا فله ف
 .فيام خلفه من مال، فالوصية فيه جائزة والعتق ثابت

وإذا احتمل ثبوت الوصية بـذلك وادعـى العبيـد احلريـة والعتـق بالوصـية والورثـة 
عاملون بذلك ومساملون عليه من غري تقية وال حياء مفرط، ومل تقم حجة ببطالن ذلك فـال 

مل به األحرار يف مال أو نفس؛ ألن سكوت يضيق عىل من بيل بمعاملة هؤالء العبيد بام يعا
الورثة عنهم مع ادعائهم ذلك من أوضح احلجـج هلـم عـىل مـا ادعـوه مـن احلريـة إن كـان 

 .الوارث ممن يملك أمره
وإذا أتم هلم الوصية بعض البالغني جاز إمتامه وثبت العتق ولو مل تكن الوصية ثابتـة 

 .واهللا أعلم. يف احلكم

                                                
 .سبيل): ب(يف   )١(
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ًا يف حممد بن عيل العجمي الذي صار ما خلفـه مـن مالـه حمكومـا بـه ما قولك شيخن

لبيت املال، وادعت إحدى زوجاته أن بعض مماليكه مرسح قد رسحه سـيده يف حياتـه، ومل 
تقم عىل قوهلا بينة وال شهرة قاضية، ونحن مل نصدق قوهلا عىل دعواها، مـا الـذي يعجبـك 

 ؟من ذلك
هلا ذلك، أيكون عليها ثمنه يف هذا املحل كام جاء يف وإذا ثبت الترسيح هلذا العبد بقو

»ًمن أعتق شقصا له يف عبد قوم عليه« :احلديث النبوي 
 عرفنا ما تراه يف هذا تؤجر إن ؟ إذا مل يصح ذلك مع غريه من الرشكاء وأنكروا عليه

 .شاء اهللا
 

فكـالم الزوجـة يف هـذا ًإن كان ماله حمكوما به كلـه لبيـت املـال كاملـستغرقة أمـواهلم 
 .املوضع ليسه بحجة ألهنا غري وارثة

ًوإن كان ماله حمكوما به لبيت املال بعد أن تعطى الزوجات منه الربع لعدم الـوارث 
عىل قول من يراه فهي وارثة منه هذا العبد، وإقرارها حجة يف سهمها منـه، وثبـوت العتـق 

                                                
ً من أعتق شقصا يف : قال^من طريق ابن عباس أن النبي ) ٦٧٤( يف باب العتق اإلمام الربيعروى   )١(

 .عبد فهو حر بجميعه، فإن كان له فيه رشيك دفع إليه قيمة نصيبه
ًمن أعتق رشكا له يف عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد  «: قال^وجاء من طريق ابن عمر أن النبي 

 .»دل فأعطى رشكاءه حصصهم وعتق عليه وإال فقد عتق منه ما عتققوم العبد قيمة ع
 مسلم، و)٢٥٢٢(ًإذا أعتق عبدا بني اثنني أو أمة بني الرشكاء : العتق، باب:  يف كتابالبخاريرواه 

فيمن : العتق، باب:  يف كتابأبو داود، و)٣٧٤٩(من أعتق رشكا له يف عبد : العتق، باب: يف كتاب
ابن و) ٤٧١٣(الرشكة يف الرقيق : البيوع، باب:  يف كتابالنسائي، و)٣٩٤٠(روى أنه ال يستسعي 

 ).٢٥٢٨(من أعتق رشكا له يف عبد : العتق، باب:  يف كتابماجه
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 . ال يلزمها وليستسع العبدلقولأكثر ابإقرارها خيتلف يف تضمينها لسائر ثمنه، و

 

 
  

ًما تقول يف رجل هلك وترك أحرارا وأيتاما ثم أراد األحرار الوصول إىل حقهم من 
ًاملال فلم جيدوا من يقاسمهم عن األيتام، ثم وكل عامل سلطان هذا الزمان واحدا من جباة 

لد ممن تشاهرعنه الظلم وقلة املباالة وكيال مثلهم لليتيم، هل تثبـت هـذه الوكالـة، وهـل الب
 ؟جتوز مقاسمته إذا وافقت العدل

وهل جيوز بيعه ورشاؤه يف معنى الصالح لليتيم، وإذا جاز البيع والرشاء هـل جيـوز 
ده مثـل أن يقبض الثمن، وإذا فسد بيعـه ورشاؤه مـاذا يفعـل املبـتىل الـذي يـشرتي مـن عنـ

 تفضل رصح يل ؟حيوان وعبيد الذين مل يقبضهم من يده؛ لكن ملا وقع البيع أخذهم بنفسه
 .-إن شاء اهللا-وجه احلق يف هذا تؤجر

 
إذا وافقت القسمة العدل فال يضيق جواز التوسع هبـا للبـالغني يف قـبض حقـوقهم، 

 .بلغ فلم يغريها ثبت عليهولليتيم اخليار مع بلوغه يف نقض القسمة أو إمتامها، وإذا 
وأما الرشاء من يد وكيل اليتيم إن كان ثقة فجائز، ولو كان اجلبار هو الذي وكله مع 
عدم القوام بالعدل، فإن كان الوكيل خائنا لكن خرج ذلك البيع عىل معنى الصالح جاز أن 

ا إال أن خيتلف يف ثبوت ذلك البيع منه، لكن ال جيـوز دفـع الـثمن إليـه، وال خـالف يف هـذ
يصح مع الدافع املبتىل به أنه قد أنفذه فيام جيوز إنفاذ مال اليتيم منـه فهـو سـالمته وإال فهـو 

 .واهللا أعلم. عليه حتى يتخلص منه عىل ما جاز
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 اليتيم بعضهم بعضا يف وكالة مالهل جيوز للحاكم أن يأمر مجاعة اليتيم أن يرتايوا
عىل أن يتوكل واحد منهم يف قبض مال اليتيم أو املخاصـمة مـنهم يف يشء مـن األشـياء أو 

 ؟املقاسمة يف يشء من أمواهلم إذا طلب احلاكم السالمة من الدخول يف ذلك
 وكلنا فالنا، أحيكم احلاكم بحقوق اليتيم يف خماصمة هذا الرجل إذا :وقالواوإن أتوه 

 ؟احلال عند احلاكم، وما يفعل يف هذا إذا طلب السالمةكان هذا الوكيل جمهول 
 

ًإذا كانوا يؤمتنون عىل ذلك ورآه احلاكم صالحا لليتيم جاز، وإال فالسالمة يف تركه، 
فال يأمرهم بيشء هيلكه وال يـدري وجـه دخـوهلم فيـه عـىل حـق أو باطـل، وإن رأى أن يف 

القيام يف أموال اليتامى إذا مل يقم احلاكم به، توكيلهم صالحا لليتيم فهو يف األصل يلزمهم 
وإذا أقاموا لذلك وكيال عىل وجه اجلائز ثبتت وكالتهم وجاز احتـساهبم فـيام قيـل، ولـيس 
عىل احلاكم وال له أن يمنعهم من ذلك مع عدم علم قيامه هـو بـه، فـإن ثبتـت وكـالتهم ومل 

 إذا ادعى لليتيم، لكن ال جيوز أن يصح معه باطلها جاز له أن يسمع من وكيل اليتيم دعواه
 .واهللا أعلم. حيكم يف تقبيضه مال اليتيم إال أن يصح معه ثقته وأمانته

  
أما تقبيضها ألوليائهم أو غريهم وهم من غري أهل األمانة فال جيوز، ومن دفع إليهم 

علـم فيهـا مال األيتام فهو له ضامن حتـى يـصح بلوغـه إلـيهم عـىل مـا جـاز، ورأي أهـل ال
حفظها لأليتام إىل بلوغهم تكون يف يده أو يف يد ثقة مع إشهاد العدول عليها وما احتاجوه 

                                                
 .أي يتشاوروا  )١(
 .ورد يف املخطوط اجلواب فقط  )٢(
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منها لنفقة أو كسوة دفع إليهم باملعروف منها، وإن جتر هلم أحد فيها فالربح هلم وإن تلفت 
 .فضامهنا عليه، وكذلك لو اقرتضها فتجر فيها لنفسه

 . بل له الربح وعليه الضامن:وقيل
وإن اشرتى هلم هبا أصوال عىل نظر الصالح جاز له، لكن هلم اخليار مع البلـوغ بـني 
ذلك املال أو درامههم، فإن اختاروا فهو هلم؛ ألن أصل اجلواز فيه إنام هـو عـىل مـا يـسع يف 

 .غري احلكم واهللا أعلم، فلينظر فيه ثم ال يؤخذ منه بغري احلق
  

وتثبت مقاسمة إخوهتم هلـم أو والـدهتم أمنـاء كـانوا أو ما تقول يف األيتام هل جتوز 
غري أمناء، وكذلك قبض حقوقهم واملحاسبة هلم واملصاحلة عـنهم يف مـداعيهم، وباجلملـة 

 ؟فجميع ما هلم وعليهم يف أمر املحاكمة واأليامن
 

 .واهللا أعلم. اهللا أعلم ال جيوز وال يثبت من ذلك إال ما وافق احلق وطابق العدل
  

إذا كانت أموال األيتام يف يد أقارهبم، ومل يعرفوا بأمانة وال خيانة، أيعجبك تركها يف 
 ؟أيدهيم لعدم الثقات، أم يلزم البحث عام يف أيدهيم أعني األقارب، وكيف صنيعهم فيه

 
إذا مل يبن خيانتهم فرتكهم وإياها جائز، والبحث عنها جائز وهو أحوط مـع القـدرة 

 .واهللا أعلم. ىل حفظها عند الثقاتع
  

 ؟ما الذي تأمرنا به أن نفعله يف أموال األيتام مع القدرة عىل االحتساب هلم
ما الذي أقرب إىل السالمة عند اهللا تعاىل يف نفقـتهم، يقـدر هلـم مـن النفقـة الـرشعية 
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أمناء، أم تؤجر والدهتم وتدفع إىل والدهتم أو إىل من يعوهلم من أقارهبم أمناء كانوا أو غري 
عىل طعامهم سنة كاملـة بـدراهم معلومـة وتـدفع هلـا األجـرة مجيعـا، أم تعطـى لكـل شـهر 
خصوصا إذا كان األيتام نازحني عن املحتسب هلم يف بلدة غري بلدته، ومل جيـد مـن الثقـات 

 ؟واألمناء من يقضيه دراهم ينفقهم منها كل شهر بشهره
 ؟ صفة ما بيناه لك عنهموما الذي يعجبك يف كسوهتم عىل

 
إن كانت والدهتم أو القائم هبم أمينا فيدفع إليه، وإال فريجع به إىل األجرة، يطعمهم 

 .واهللا أعلم. من ماله ويعطى األجرة

 
  

ّيف اليتيم إذا كان عند أمه وتعولـه وهلـا زوج، وهـي فقـرية واليتـيم غنـي، غـري أهنـا مل 
 له نفقة من حياء، أجيوز للويص أن يعطيها له نفقة من غري مطلب منها إذا رأى اليتيم تطلب

 ؟معيشة عىل نظر الصالح
ِّوإذا مل جيز، أجيوز له أن يعرض لألم، أم يقول ألحد يعرض هلا لتطلب له نفقة أم ال  ؟ّ

 
لـو مل تطلـب إذا رأى اليتيم يف معيشة ضيقة وهو موسع فعليه أن يوسع له من ماله و

األم ذلك، وال جيوز له أن يدع اليتيم يف ضنك من العيش ويف مالـه سـعة، وعليـه أن ينظـر 
 .واهللا أعلم. الصالح له

 
يف املحتسب لأليتام إذا أطنى ماله فغاب املطني عن البلد فأطناه آخر بأقل من الثمن 
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من الثمن األول فيام بينـه وبـني  أو أراده بنفسه، هل له عليه ضامن فيام نقص [...]األول 
 ؟اهللا

 
إن كان املطني األول خياف منه التغلب عىل اليتيم يف ماله، وال يقدر عـىل أخـذ حقـه 
فنظر الوكيل أو املحتسب لأليتام الصالح يف اسرتجاعه منه وطنائه عىل غريه ولو بأقل مـن 

ح، وإال فهو ضامن ملا نقص إذا الثمن األول فال يضيق عليه ذلك يف الواسع عىل نظر الصال
 .واهللا أعلم. كان الطناء األول ثابتا

 
فيمن هو غري أمني ويف يده مال لأليتام، ووجده أحد يقـاطع أجـريا ليعمـل يف نخـل 

 اعمـل واقنـع هبـذه األجـرة، :فقـال احلـارض لألجـرياأليتام، ومل يتفق كالمهـام يف األجـرة، 
ارض، والعامـل غـري أمـني، أيكـون ضـامنا هـذا املوفـق فدخل العامل بقول هذا الرجل احلـ

 ؟كالمهام أم ال
ًوإذا كان ضامنا، أيضمن مجيع ماقبضه األجري حتى يعلم أنه جعله وجهـا جيـوز فيـه 

 . رصح لنا ذلك؟وضع مال اليتيم، أم يضمن بقدر ما أتلفه األجري أكال وأخذا لنفسه
 

املؤجتر فال يبني يل أن يضمن من قال بذلك، إن كانت املقاطعة بأجرة معلومة يسلمها 
واألجرة مضمونة عىل املؤجر هبا إذا كانت من املصالح لليتيم، وأما إن كانت األجرة بجزء 

 القائل يعلم صالحا لليتيم وال خيشى تولد يشء من األجري مما هذامن مال اليتيم فإن كان
 .يوجب الضامن ألمانته فكذلك ال بأس به

                                                
 .بياض باألصل  )١(
 ).هـ(سقطت من   )٢(
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وله يف ذلك من باب ما خيشى منه تولد حدث يف مال اليتيم من خيانة أو وإن كان دخ
غريها، أو كانت األجرة فيام ال خيرج عىل معنى الصالح للموفق بيـنهام مل جيـز ذلـك وعليـه 
التوبة إذا وقع ذلك منه عىل غري ما جيوز له، وال بد من لزوم الضامن له فيام يـصح معـه مـن 

ة الكائنة بسببه إن صح معه ذلك بخـربة أو شـهادة عـدل أو موجبات التضمني بتلك العقد
.واهللا أعلم، فلينظر يف ذلك. شهرة حق 

 
: 

وإذا كان رصم حتت أمـه يف مـال ليتـيم أو موقـوف أو غايـب أو ممـن ال يملـك أمـره 
 أن يأخـذ منـه رصمـا باملبادلـة ويعطـي مـن وليس يف املال وكيل مأمون وال ثقة وأراد أحـد

جنس الرصم ما هو أعز وأغال ثمنا أو من غري جنسه بل ما هو أحسن منـه وليفـسل فـيمن 
 أخذ من عنده واآلخذ شاهد أنه قد فسل يف ماله جيوز هذا أم ال؟
ضة حتى حييا رصم مـن معـه وأرأيت إن جاز ومات إحدى الرصمني هل عليهام املعا

 . رصح لصغريك اجلواب يرمحك اهللا تعاىل؟سقي أو غريه أو بغري سبببسبب تقصري من 
 

أما ترك مثل هذا واجتنابه ورعا فأحسن، وأما هـو فـإن كـان أصـلح لليتـيم ومـن يف 
حكمه فقد قيل بجواز مثله لثبوته عليه إن كان بأمر وصيه ونظره له أو بأمر احلاكم أو وكيله 

 فإن تعـذر ،ملسلمني أو وكيلهم أو من يقوم يف ذلك مقامهممن قبل احلاكم أو برأي مجاعة ا
ذلك كلـه جـاز احتـساب املحتـسب يف مثـل هـذا إن كـان ببيـع أو بـدل عـىل نظـر األصـلح 

 .وجوازه يف الواسع ال يف احلكم واهللا يعلم املفسد من املصلح
 إن وإذا وقع عىل وجه الصالح فامت بعض ما عوضه اليتيم مل يبن يل لزوم البدل عليه

                                                
 .٦٩ مسائل خمتلفة، صأجوبة: خمطوطوردت يف   )١(
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 وإن بدله كان حسنا وال يبعـد أن يكـون ، منه هو وإضاعة توجب عليه ذلكمل يكن عن 
 ألنه مل يقع موقع الصالح له وكان جوازه برشط املصلحة، وأما اليتيم فال ؛ذلك عليه لليتيم

 .بدل عليه إن مات رصم الذي بادل اليتيم به، وال يبني يل غري ذلك فيه عىل حال

 
 

فيمن باع مال يتيم بغري ما جييزه عليه، فإن بلغ فلم ينكره بعد أن علمه ال ملا به يعذر 
جاز يف البيع أن يكون يف احلكم ثابتا ملن اشرتاه، فأما فـيام بينـه وبـني اهللا فـال حيـل لـه حتـى 

 .يرىض به فيتمه
 .طل لعله ال جواز له حتى جيدده بعد بلوغه، وإال فهو با:وقيل

وإن هو غريه رد عليه فإنه ال يصح، فال جيوز عليه يف ترك نكريه حال بلوغه عىل من 
فعله لعذر صح يف تأخريه فله احلجة متى أمكنه فقدر عىل تغيريه، وال أعلم أن أحدا يف هذا 

 .املوضع يقول بغريه وإن مل يصح فهو عىل ما مر به من رأي يف ثبوته
 

أخذ ماال بالبيع من عند أناس شـتى، وفـيهم مـن ال يملـك ما تقول شيخنا يف رجل 
أمره مثل يتيم ومنهم بالغ، وصاراملال يف يد املشرتي، أجيوز الرشاء من عنـده هلـذا املـال أم 

 ؟ال
وإذا كان الجيوز الرشاء عند هذا الرجل، واشرتاه مشرت ونيته أنه متى كرب األيتام فإن 

 ؟جيوز له أن حيوز عىل هذه النية أم الأذنوا له وإال سلم هلم بقدر حصتهم، أ
 

                                                
  .  بياض باألصل املخطوط)١(
 .ورد يف املخطوط اجلواب فقط  )٢(
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يثبت البيع يف أموال البلغ العقالء األحرار، وال يثبت يف مال اليتيم إال أن يتمـه بعـد 

 .واهللا أعلم. بلوغ، أو يباع يف حق عليه يوجب الرشع بيعه فيه عىل ما جاز أو وجب بحكم
 

 يف حال يتم مالكها، فبلـغ املالـك ومل يغـري كثريا ما ترد علينا القضايا يف أموال بيعت
ًحتى أظهر اهللا حجة املسلمني فغري البيع وأنكر الرىض، ومن باع مات أو بقـي حيـا إال أنـه 
غري ويص وال وكيل من حاكم وال من مجاعة هم حجة، ومل ينكر البيع لكن يقول احتسبت 

 .محك اهللا رصح لنا ير؟ووفيت بثمنه الديون، كيف الرأي األحسن يف ذلك
وإن كان لليتيم رشكاء بالغون ورضوا بالبيع يف األول، واملال مشاع حال البيع، هل 

 ؟له الرجوع إن ثبت لليتيم
 

إن صح أن البيع كان يف وجه جائز ممن يثبت بيعه فهـو، وإال فلليتـيم الغـري إذا بلـغ، 
ته وال حيكم له بيشء، لكن إذا سكت بعد بلوغه وطال الزمن فإن صح أنه عن تقية فله حج

 .وفيه اختالف ما مل يصح رضاه
وأما أنا فال أنقض البيع إال أن يصح معي أن أصل البيع كـان عـىل غـري وجـه جـائز، 

 .وال أحكم بثبوته إال أن يصح معي جوازه
فيه فـإن أشـكل أمـره فبقـي النظـر ويعجبني البحث حتى يبني األصل الذي دخل

 .واهللا تعاىل أعلم. ن املذهبني أصل يرجع إليهمرتددا يف الرتجيح، ولكل م
  

فيمن أخذ شيئا من الدراهم من عند رجل عـىل سـبيل املـضاربة بيـنهام فبقيـت تلـك 

                                                
 ).هـ(سقطت من   )١(
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الدراهم يف يد املضارب ما شاء اهللا، ثم مات الذي له الـدراهم والـدراهم يف يـد املـضارب 
ة وال عليه يشء من احلقوق لينفذ وكان أكثر ورثة هذا اهلالك أيتاما ومل يوص اهلالك بوصي

تلك الدراهم فيام عليه، ثم احتسب حمتسب عىل مال األيتام من غري أمر احلـاكم والقـايض 
إال أنه كبري عىل الورثـة، ثـم صـار مـا خلفـه اهلالـك يف يـده مجيعـا ومل يعـرف حالـه، أجيـوز 

لتي يف يده يف سهم للمضارب أن يأمر املحتسب والورثة البالغني أن جيعلوا تلك الدراهم ا
أحد من البالغني، وهل فرق بني أن يأمرهم هو وبني أن جيعل الورثة واملحتسب ذلـك مـن 
غري أمره هلم، وإن كان عليه يشء من الصدقات أينفذ من تلك الدراهم أم ال، وهل يلحقه 
يشء من التبعات والضامنات إذا أمر املحتسب أن يـشرتي شـيئا مـن األصـول، واألصـول 

 الغالء والرخص أم ال، وإن ضمن املحتسب هلـذا الرجـل يف مالـه، أيـربأ مـن هـذه يلحقها
 ؟الدراهم هذا املضارب أم ال

وإن امتنع املحتسب عن الضامن هلذا الرجل وامتنع عن الرشاء هبذه الدراهم لأليتام 
 وأراد قبض الدراهم يف يده ليترصف فيها ما شاء ورفع أمره إىل حاكم من حكام زماننا هذا

وجرب احلاكم املضارب عىل تسليمها املحتسب، هل يربأ منها عىل هذا الوجه إذا سلمها إليه 
ّ بني لنا شيخنا ـ رمحـك اهللا ـ مجيـع مـا ؟وهو ال يقدر عىل املنع هلا أم كيف اخلالص من ذلك

 .ذكرته وارشحه رشحا بينا عافاك اهللا
 

سهم أحد مـن البـالغني، وإن هـم ليس للمضارب أن يأمر الورثة أن جيعلوا ذلك يف 
فعلوا ذلك بأمره أو بغري أمره مل يكن ذلك حجة له وال عليه، وال يكون له براءة بدفعـه إىل 
من جعلوه له، وعليه اخلالص منه بإبالغ حق كل أحد منهم إليه عىل عدل كتاب اهللا تعاىل، 

أو صداق وصـح ذلـك فإن كان عىل اهلالك يشء من احلقوق الواجبة عليه يف ماله من دين 
ببينة عدل أو بخربة صحيحة ال يرتاب فيها فقىض به احلاكم يف ماله مع عدم الويص أو مع 
وجوده جاز إنفاذ هذا احلق من هذا املال املضارب به بأمر احلاكم أو مجاعة املسلمني أو من 
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 أقاموه لذلك من ويص أو وكيل، فإن تعذر هذا واحتسب له حمتسب مـن الورثـة ثقـة جـاز
ذلك بأمره أيضا، فـإن مل يوجـد مـن الورثـة جـازت احلـسبة مـن الثقـات مـن غـريهم لكـن 

 .الرأي يف ذلكبمشاورة من قدر عليه من أهل
فإن عز هذا كله جاز ملن يف يده هذا املال املضارب به أن حيتسب يف إنفاذه فيمن صح 

نفـسه عـىل قولـه مـن معه عىل اهلالك من دين أو صداق إن صح معه ببينة عـدل أو بعلمـه ب
جواز هذا له، ولو صح بالبينة العادلة إنام هو يف قول الرأي ال يف إمجاع؛ لقـول مـن ال يـرى 

 .دفعه إال إىل الورثة ما مل حيكم عليه فيه من جيوزحكمه إال أن األول أصح
وأما رشاؤه األصول لأليتام فهو مما جيوز يف الواسع عىل نظر الـصالح ال يف احلكـم، 

فيه إذا خرج عىل معنى الصالح يف نظر العارفني من أهل العدل املبـرصين لـذلك، وجوازه 
فلينظر املبتىل لنفسه إن شاء التوسع ملن جاز له يف الواسع إن قدر عليـه أو الـرتك ملـا يوجبـه 

 .احلكم؛ إذ ال سبيل إىل غريه فيه
معه بلوغـه وأما إذا ضمن املحتسب هلذا املضارب فدفعه إليه وهو غري ثقة ومل يصح 

إىل األيتام من وجه يكون له براءة وخالصا فاملضارب ضـامن لأليتـام واملحتـسب ضـامن 
للمضارب إذا قبضه منه عىل رشط الضامنة له أو أخذه منه عىل سبيل الغلبة واجلرب، وال يربأ 
املضارب بتسليمها إىل من أمره حكام اجلور أن يـدفعها إليـه مـن غـري أهـل الثقـة واألمانـة 

ن هم احلجة له وعليه يف دين اهللا تعاىل إذا وضعه يف أيدهيم عىل مـا يـؤمر بـه يف أحكـام الذي
 .الرشيعة املحمدية عىل شارعها أفضل الصالة والسالم

 
 

يف قاض من قضاة املسملني تـرك أيتامـا مـع رجـل ليقـوم هبـم، وفـرض هلـم فريـضة 
                                                

 .هذا: زيادة) ب(يف   )١(



٣١٠ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولأليتام بيت خراب، فأراد هذا القائم بأمر هؤالء األيتام لقوهتم وكسوهتم، فتويف القايض 
أن حيتسب هلم ويبيع البيت بيع القطع؛ ألنه إن مل يعجل عىل بيعه ال يزداد إال خرابـا بطـول 

 .املدة وال معهم يشء غريه ليقوم بإصالحه
 بيع فعىل هذا جيوز هلذا القائم بأمر هؤالء األيتام عىل معنى نظر األصلح فيه أن يبيعه

 تفضل دلنا بدليل فيه صـالح ؟القطع عىل من شاء ويفعل يف ثمنه ما هو أصلح هلم يف وقته
وحسن نجاح ملال هؤالء األيتام خوف ذهابه كله إال رسمه واسمه فيام يرجى فيه عىل كثرة 

 .تداعيه إىل حال بلوغهم
ساومة أصلح أرأيت إن جاز بيعه أجيوز مساومة أم ال جيوز إال بالنداء سواء كانت امل

 . أفتنا يف ذلك ولك األجر والثواب من العزيز الوهاب؟من النداء أم ال
 

إن خيف خرابه وكان األصلح يف النظر هلم بيعه مل يضق ذلك عىل القائم بأمر األيتام 
أن يبيعه إن كان هو وصيا هلم من أبيهم جائز الوصاية فيهم، أو وكيال هلم ثابت الوكالة من 

 أو مجاعة املسلمني أو من جاز أن يوكله مـن غـري هـؤالء مـن خمتلـف يف ثبـوت حاكم عدل
توكيله إن وافق العدل فيه لوضوح دليله أو حمتسبا هلم إن كان هو هلـم وليـا ومل جيـد وكـيال 

 .وال وصيا
ويف حسبة غري الويل اختالف، واألظهر جوازها إن مل يقم األولياء هبا لعـذر أودونـه 

بمشورة من قدر عليه ممن له احلجـة يف هـذا مـن حـاكم ولـو سـلطانا أو كام لو عدموا لكن 
 .مجاعة املسلمني

 . والثاين أرجح وإال فاألولياء أو اجلبابرة عىل قولواختلفوا يف أهيام األوىل
 فإن عز ذلك كله فتربع به فهو حمتسب لوجه اهللا ربه نظرا لألصلح لأليتام غري مكابر 

                                                
 ).هـ(سقطت من   )١(



٣١١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

ستبد بالرأي عن أهله وأتى به عىل وجهه اجلائز يف صفة بيعـه ففـي ملن هو احلجة فيه، وال م
اآلثار ما دل عىل جوازه، ومقتىض احلكم فيه من قوهلم أن يكون بالنداء يف ثـالث مجـع ويف 
الرابعة تكون واجبة البيع؛ ألنه ال بد فيه من قول يف رأي لبعض أهل الفقه من املسلمني من 

النظر يوما أن يباع سوما لكونه عرفا أوفر لأليتام من النـداء العلامء األقدمني إنه إن أوجب 
ّ بعض وإن منعه آخرون، ولئن كان أصل البيع عليه يف جممع األنام فجوازه سائغ يف قول

وتأسس عىل قواعد نظر األصلح لأليتام واألوفر هلم واألرجح فأي مانع يف هذا أن يكـون 
فيجـوز مـا رآه القـائم أصـلح وأوفـر إن صـح أنـه من مجلة ما جاز أن يرجع إىل عدل النظر 

كذلك يف رأي أهله من ذوي املعرفة بعدله فال بد أن يستويا يف جواب ألهنام من باب، ومن 
 .قصد اخلري وفق له وال ضري إن شاء اهللا

 
 

وأقـر بـالبلوغ ما تقول يف اليتيم إذا بلغ من السن سبع عرشة سنة أو ثامين عرشة سـنة 
قدر ستة أشهر أو زيادة وأراد الغري يف بيع مال باعه ويص أبيه،  ومكث بعد إقراره بالبلوغ
 ؟أله الغري بعد هذه املدة

 
 .واهللا أعلم. قوله مقبول يف البلوغ ثابت عليه يف هذا املوضع

 

 
                                                

 ).هـ(سقطت من   )١(
 )هـ(سقطت من   )٢(



٣١٢ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  

وال وكالـة منـه وال مجاعـة املـسلمني إذا املحتسب لأليتام من غري حكـم مـن حـاكم 
اشرتى لأليتام بيت حجر ورهنه بدرامههم عىل معنى نظر الصالح فيام هلـم، ثـم بعـد ذلـك 
ًبمدة طويلة أراد أن يسرتجعه لنفسه، ويرجع لأليتام جنس درامههم طمعا منه يف البيت، أو 

 ؟خوفا عن ضياعه عليهم، أله ذلك أم ال
أليتام ومتى استأنسوا رشدا، هلم اخليـار فـام تقـول إن مـات إن كان ال له ذلك وهو ل

 . أفتنا مثابا إن شاء اهللا تعاىل؟األيتام فلورثتهم أم للشاري أم اخليار للورثة
 

إن كان قد اشرتاه هلم طلبا للربح والفائدة عىل معنى نظر الصالح فقـد قيـل يف مثلـه 
 : بأقوال

 للمشرتي إن مل يكن عقد البيع هلم خاصـة فيلـزم  أن البيع غري ثابت هلم فهو:أحدها
 .من عدم ثبوته أنه يرجع للبائع

 . هو للمشرتي، له ربحه وعليه ضامنه لو تلف:وقيل
 . لليتامى ربحه وعليه هو ضامنه:وقيل

 فيخـرج أن هلـم ربحـه وضـامنه لـو تلـف عـىل وجـه ال يـضمن فيـه يف :ويف قول آخر
صالحا هلم يف صحيح النظـر، واهللا يعلـم املفـسد مـن األصل أن لو كان البائع، وكان ذلك 
 .املصلح، وما عىل املحسنني من سبيل

 . أن ربحه للفقراء وضامنه عىل من أخذه بالرشاء:ويف قول خامس
ويف رشاء األصول هلم قوالن أيضا، والبد عندي من أن يكون يف الغلة ما ثبـت مـن 

 يف هـذا أكثـر القـولألهنـام يف معنـى إال أن قول يف الربح والفائدة مما اشرتى هلم للتجـارة، 
جوازه يف غري احلكم، أوىل ما به أن يكون هلم غلته بالبيع، وهو موقوف إىل بلوغهم إن أمتوه 



٣١٣   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 .تم وإن نقضوه انتقض
وإن ماتوا فال أرى إال أن لورثتهم من بعد ما هلم فيه من التخيري عىل قـول مـن أثبتـه 

وته من الورى فليس هلم عىل قيـاده إال نفـس درامههـم، وأجازه، ال عىل قول من ال يرى ثب
وهو للمشرتي إن ثبت الرشاء عىل قول من يرى ذلك يف مثله، وإال فللبائع عىل حكم أصله 
 .إن صح ما حرضين من حفظ واجتهاد يف هذا كله، فلينظر فيه ثم ال يؤخذ منه إال بعدله

  
خاف عليها من رسقة أو ذهاهبـا بـيشء يف ويص اليتيم إذا اجتمعت عنده دراهم له و

ًمن العوائق وأراد أن يشرتي له هبا شيئا مـن األصـول عـىل نظـر الـصالح، أجيـوز لـه أم ال، 
أرأيت شيخنا إذا جاز له ما األحسن عندك وأثبت من األصول مثل األمواه والنخيل؛ ألن 

 من اآلراء وما جاء يف اآلثار ّ بني لنا ما حتبه وتستحسنه؟املياه أقل آفة من النخيل يف االعتبار
 .تؤجر إن شاء اهللا

 
كله جائز يف الواسع دون احلكم عىل نظر الصالح، وما كان أقـل آفـة وأظهـر منفعـة 

 .واهللا أعلم. فهو أوىل من غريه
  

قيل جيوز أن يشرتى لأليتام أصول أموال عىل نظـر الـصالح يف معنـى الواسـع ال يف 
بعد بلوغه أن يتم أو ينقضه، وال ضامن عـىل الوكيـل فـيام يأخـذه اجلبـار مـن احلكم، لليتيم 

أموال اليتامى عىل معنى الغصب، وأما مدافعة اجلبار بيشء من األموال عـن ذهـاب الكـل 
 .واهللا أعلم. أكثر القولفجائز عىل نظر الصالح لأليتام يف 

 

                                                
 .ورد يف املخطوط اجلواب فقط  )١(



٣١٤ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ملال حيتاج إىل عبيد لقيام أشجاره يف حمتسب أو وكيل ليتيم يف ماله بأرض زنجبار، وا

وحصاد ثامره، وليس لليتيم عبيد، واملال فيه يشء من شجر القرنفل والنارجيل وغريه، 
وأموال زنجبار ال تستقيم غالبا إال بعبيد، هل جيوز هلذا املحتسب أو الوكيل أن يشرتي له 

ألن املال إن ترك من غري عبيدا بقدر القيام ملصالح ماله نظرا للصالح رجاء أن ينمو ماله؛ 
 ؟عبيد خرب املال حيث ال جيوز قعده وأيضا من عدم وجود من يأجتر للخدمة مثل عامن

أرأيت إن جاز له ذلك فاشرتى عبيدا ومات أحدهم أو أبق أو جنى جناية تذهب 
بالعبد كله أو ببعض ثمنه أيكون املحتسب أو الوكيل ساملا أو ال جيوز له ذلك قطعا إال 

 تفضل بني يل وجه الصواب، ولك األجر من ؟د الضامن رشعا وإثباته يف وصيته معاباعتقا
 .اهللا العزيز الوهاب

 
إذا مل يقم ماله إال برشاء العبيد وخيف عىل ماله التلف بدون ذلك جاز رشاؤهم عىل 
معنى نظر الصالح، وليس عىل املويص يف ذلك التزام ضامن وال وصية فيمن مات منهم أو 

 .أبق إذا كان دخوله يف األصل عىل ما جاز له
وكذلك إن كان الرشاء للعبيد أصلح لليتامى مطلقا فال يبعد اجلواز قوال أكثريا إذا 

 .واهللا أعلم. خال من الرشوط السابقة

 
  

صاحبه، وكانوا يف من الطعام أكثر من ما قولك يف األيتام إذا كان منهم من مرزاته
                                                

 . حاجته:أي  )١(



٣١٥   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

حجر والدهتم أو جدهتم، ومنهم ذكر ومنهم أنثى، فـأراد احلـاكم أن يؤجرهـا عـىل نفقـتهم 
عىل الشهر بيشء معلوم مجلة من مال اهلالك، أجيوز ذلك أم يفرض لكـل أحـد مـنهم شـيئا 

 ؟معلوما عىل قدره
 األيتام وإن كانت أمهم أو جدهتم تطعمهم من عندها، وهم ال مال هلم إال قدر مؤنة
 ؟لشهر واحد، أعىل احلاكم أن حيلفها يمينا لقد أنفقت هذه الدراهم يف نفقة األيتام

 
أما إن كان إطعامهم من ماهلم وبعضهم حيتاج أكثر وبعضهم أقل وذكور وإناث فال 
جيوز أن يشرتكوا فيه من ماهلم اجلميع عىل هذه الصفة، ويعطى كل أحد بقدر ما يرزاه مـن 

 .ماله
إن كان املال كله ال يكفي ملا حيتاج كل أحد لنفسه فأخذته أمهم أو جدهتم ف

وأطعمتهم هي من ماهلا جاز ذلك، وال يمني عليها فيه، فهو من باب اخللطة التي أباحها 
M 0 / .16  5 4 3 2 L : قالاهللا تعاىل يف مال األيتام
 .وال يمني عليها يف ذلك

 
  

إذا كان مال فيه شبهة وهو ليتيم ورثه من أبيه وعنده فيه رشيك ال يؤمن منه احليف 
عىل اليتيم وأنا ويص أيب اليتيم، أعيل يشء فيام بيني وبني اهللا إذا قاسـمت لليتـيم عـىل وجـه 
االحتساب له لئال يذهب ماله من أجل رشيكه وجيوز أخذ يشء من الرصم أو األشجار من 

 . عرفنا الوجه فيه؟ا املال أم الهذ

                                                
 ).٢٢٠(آية : سورة البقرة  )١(



٣١٦ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ما أدري ما هذه الشبهة، فإن كانت مما حترم املـال وال تبيحـه للـوارث فـال جتـوز فيـه 
املقاسمة، وإن كانت مما ال خترجه عن أصله فال بأس باملقاسمة لليتيم واالحتساب لـه عـىل 

 .واهللا أعلم. نظر الصالح

 
  

يف ويص اليتيم ووكيل الغائب أجيوز له أن خيرج عنهام من ماهلام خراج اجلبابرة الذين 
  ؟هم مثل جبابرة أهل هذا الزمان، وإذا أبى عن اخلروج خياف عىل أمواهلام أن يعيقهام يشء

أرأيت شيخنا إذا كانت سنة أهل البلد يف الضيف النـازل علـيهم جيعلونـه عـىل أهـل 
، وكنت وصيا ليتيم، أجيوز يل أن موال كل عىل قدر ما عنده عىل الرتتيب يسمونه نوبةاأل

 ؟أؤدي ما ينوبه من ماله خفت عليه أو مل أخف
 

إذا خاف عىل مال اليتيم والغائب أو من يف معنامها من كـان وصـيا فيـه أو وكـيال أو 
لغلته أو تلف األكثـر منهـا، أو مـا زاد ًحمتسبا فخاف عىل ماهلام االجتياح والتلف ألصله أو 

 . عىل ما هو يعطيه يف حال احتسابه أو وكالته هلام فيختلف يف جواز ذلك له
 ال يفدى مال اليتيم والغائب قبل أن يقع فيه ما خيشى عليه منه؛ ألنه ليس من :فقيل

 .املستحيل أن يعوق اجلبابرة ما يدفعهم عن إرادهتم ويكفهم عن مقاصدهم
ال يعرض مال اليتيم للتلف فربام ال يمكن الدفع عنه من بعـد أن تنـشب فيـه  :وقيل

براثن الظلمة، وهذا تعرض للخطر فال حاجة عليه، وهذا أوسع والقول به أكثر، فال يضيق 
 .استعامله يف مثل هذه النازلة ال يف نحو الضيافات وال مع عدم املخافة مطلقا

                                                
 .أي بالتناوب  )١(



٣١٧   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

  
ن يسلم من ماله دولة اجلبار قدر ما ينوب مثلـه أم ال إن يف وكيل اليتيم هل جيوز له أ

 ؟طولب بذلك وخاف عىل ما يف يده من املال، وهل يسعه ذلك
 

إن خيف عىل اليتيم أو مالـه فيجـوز أن يـدفع عنـه الظلـم بـيشء مـن مالـه عـىل نظـر 
ال جيوز أن يدفع الصالح لليتيم هكذا يف األثر يوجد، وإن كان ال خمافة عىل اليتيم أو ماله ف

 .واهللا أعلم. عنه لفداء غريه فيام قيل
 

ما تقول يف وكيل األيتام واألغياب أجيوز له أن يسلم من أمواهلم إن نابت أهل البلد 
 .ّ عرفنا وأنت مأجور؟وغريه أم ال جيوزنائبة من أمر السلطان مثل السيد ثويني

 
، ومل خيف تولد رضر علـيهم فـال يـدفع شـيئا مـن اهللا أعلم، وإذا مل يكن عليهم بحق

 .واهللا أعلم. أمواهلم، ومع خوف الرضر فيجوز أن يدفع عن الكثري بالقليل

 
 

إذا كانت عندي دراهم ليتـيم وكنـت وصـيا ألبيـه، وأردت أن أقـرتض مـن درامهـه 
سى أن يرزقني اهللا أنا وإياه شيئا من الربح، وأضمن بخالصها أو آخذها بسبيل املضاربة ع

وإن تلفت بيشء ألختلص منها، أجيوز يل ذلك أم ال، أم السالمة أسلم من مثل هذا وحطام 
                                                

ًهـ، كان نائبا عن أبيه عىل عامن إىل أن ١٢٣٥السيد ثويني بن سعيد بن سلطان البوسعيدي، ولد سنة   )١(
هـ، تعرضت عامن زمنه حلرب الوهابيني، كان قتله عىل يد ولده ١٢٣٧توىل احلكم فيها بعد سنة 

 .٢١١ ص عامن والديمقراطية اإلسالمية: ٢/٢٣٠ حتفة األعيان: ينظر. هـ١٢٨٢سامل عام 



٣١٨ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟الدنيا يسري عند العارف فيه
 

إن اقرتضتها مل يضق عليك ذلك عىل قـول مـن أجـاز القـرض مـن األمانـة، وبعـض 
م أصــلح فواســع لــك، لكــن تــرتك مــن حيتــسب لــك يف يمنعــه، وإن رأيــت املــضاربة لليتــي

 .واهللا أعلم. مضاربتك هبا، وإن تلفت فعليك ضامهنا
 

إذا أعطيت من دراهم اليتيم أحدا بسبيل املضاربة ورشطـت عليـه ضـامهنا إن تلفـت 
 ؟يوما نظرا ملصالح اليتيم، أفعيل هذا جائز أم ال

 
 .ال يثبت رشط الضامن مع املضاربة

 
 ؟هل جتوز املضاربة لليتيم، أم تكون هي مضمونة عىل اآلخذ والربح له

 
 .أرجو أن ذلك فيه اختالف

 
  

إذا جاز ألحد أن حيتسب ليتـيم يف مالـه، وكـان لليتـيم عبيـد ذكـور وإنـاث، وطلـب 
 ؟ بأمته أم الأحدهم التزويج، أجيوز هلذا املحتسب أن يزوج عبد اليتيم

 
 إنه جيوز لويص اليتيم أو وكيله أو وليه املحتسب له أن يزوج أمة اليتيم إن خرج :قيل

ذلك عىل معنى الصالح يف النظر، وال يزوج عبده ملا يستلزم ذلك من وجـوب النفقـة عـىل 



٣١٩   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 .اليتيم يف ماله أو يف رقبة عبده
 . إن خرج ذلك عىل معنى الصالح فال بأس به:وقيل

فإن كان تزويج عبده بأمته عىل قول من أجازه نظر الصالح فـيهام يف موضـع حاجـة 
 .ًاليتيم إىل اقتنائهام فهو أظهر جوازا يف أمر الواسع

فإن كان املحتسب غري ويل اليتيم يف موضع جواز احلسبة له فيكون ذلك منه عن إذن 
اكم أو اجلامعة؛ فإهنم أولياء من ويل اليتيم وأمره يف موضع إمكان منه والبد، وإال فبأمر احل

 .ال ويل له يف التزويج
فإن تعذر هذا كله أعجبني ترك اإلقدام عىل هذا التزويج، فإن زوجهـم نظـرا لليتـيم 

 .واهللا أعلم. بينهامعىل حتري الصالح إلصابة احلق مل أقل بتحريمه والتفريق
د أن يـشهد عـىل هـذا  وإذا جاز هلـذا املحتـسب مـا ذكرتـه لـك أجيـوز، ألحـ:قلت له

التزويج إذا مل يصح عنده أن املزوج حمتسب لليتـيم، أو مل يكـن الـشاهد عاملـا أن املحتـسب 
 .بوجه حق وحجةدخل

ًوهل جيوز للمحتسب أن يـدعو أحـدا هلـذه الـشهادة إذا كـان املـدعى رقيـق علـم أو 
 ؟جاهال أو قليل مباالة، أو ال جيوز ذلك

 
ً ذلك ثقة مأمونا من تعاطي الباطل فيام يـدخل فيـه فـال يـضيق إن كان املحتسب عىل

عىل من حرضه أن يشهد معه بام سمعه من فعله املحتمل للحـق مـن هـذا التـزويج املمكـن 
 .جوازه

فإن كان بغري هذه الصفة مل جيز أن يشهد عىل ما فعله يف مال اليتيم من بيع أو رشاء أو 

                                                
 .فالتفريق: كذا يف األصل ولعلها  )١(
 ).ب(سقطت من   )٢(



٣٢٠ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذلـك الدخول فيه إال من علم فيه كعلمه من كـونتزويج عبيد أو إماء، فال يسع الشهود 
عىل وجهه اجلائز فيه، فيسع الشاهد منه ما يسع املحتسب فيام ال خيتلف فيـه أو يف مـا اتفـق 
من رأهيام أنه هو األعدل من الرأي يف حقهام فيام عنيا بالدخول فيه من ذلك ال فيام اختلفا يف 

شهود عـىل ماجــاز فعلهــم، وكـل مــنهم هــو عدلـه، وال يــضيق عــىل املحتـسب أن يــدعو الــ
املخاطب بموافقة العدل فيام دخل فيه واجتناب الباطل والوقوف عن الشبهة مـن حمتـسب 

 .واهللا أعلم. أو شاهد أو مزوج أو متزوج أو حاكم يف موضع رد األمر إليه
ً أرأيت إذا كان هذا املحتسب حمتسبا يف قبض غلة مال اليتيم وبيعها وحفظ :قلت له

 ؟منها فقط، أجيوز له تزويج عبيد اليتيم بإمائهث
وإذا مل يكن له إال عبيد ذكور وطلبوا منه التزويج، أتراه جائزا أن يشرتي له أيامى من 

 ؟ماله ويزاوج بينهم
ــن صــالحا لليتــيم يف ذلــك إال أن هــذا املحتــسب خــائف إبــاقهم إذا مل  وإن مل يك

 ؟يزوجهم
 

اليتيم ال تكون حسبة يف غريه من املصالح، فإن احتسب إن احلسبة يف قبض غلة مال 
فيام عدا ذلك من مصاحله يف أمواله وعبيده وغري ذلك فقد مىض فيه من القول ما يغني عن 

 .واهللا أعلم. املزيد
 وإذا كان العبيد الذين هـم لليتـيم هبـم كفايـة لقيـام مالـه وكلهـم ذكـران أو :قلت له

وز له أن يبيع أحدا من الـذكور ويـشرتي بقيمتـه إناثـا أكثرهم، وطلب بعضهم التزويج أجي
 ؟ليزوج الباقني هبن أم ال

 

                                                
 .كونه): ب(يف   )١(



٣٢١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

  
إن كان ذلك هو األصلح يف النظر لليتيم يف مالـه فعـسى أن ال يـضيق ذلـك عليـه يف 

 .-الواسع ـ إن شاء اهللا
 وإذا مل جيز هلذا املحتسب تزويج عبيد اليتيم، هل جيـوز ألحـد أن يـزوجهم :قلت له

بأمر اليتيم كان اليتيم ذكرا أو أنثى إذا كان يعرف القليل من الكثري والسامء من األرض، أم 
 ؟الجيوز ذلك

 
 قد مىض القول يف جواز ذلك للمحتسب مـن أوليـاء اليتـيم وبـه كفايـة عـن تـزويج 
ئا اليتيم،فقد جاء األثر بذلك وهو يف النظر كذلك، وال أحفظ يف تزويج اليتـيم لعبيـده شـي

 .واهللا أعلم. فينبغي إن وقع يوما أن يطالع فيه األثر

 
 

ما تقول يف رجل هلك، وترك صبيا يتيام وابنة بالغة، وترك محارا، وصار يف يـد زوج 
يـه بنت اهلالك، فهل جيوز الركوب واحلمل عىل هذا احلامر بإذن من يف يـده ودفـع العنـاء إل

 ؟أمينا كان أو غري أمني
وكذلك هل جيوز رشاء ما حيمل عليـه مـن األمتعـة مـن عنـد هـذا الرجـل زوج ابنـة 

 ؟اهلالك، أم ال جيوز هذا كله
 

إذا صار إليه بوجه حق تعلمه بخربة أو ببينة أو شـهرة حـق فـال يـضيق عليـك ذلـك 
 .كله، فهو من اجلائز بال خالف

لمه بخربة أو بينة عدل أو شهرة فال جيوز يشء من هذا، وإن صار إليه بوجه باطل تع



٣٢٢ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اللهم إال ملن كان يف حمل رضورة عىل اعتقاد الضامن ألهله واخلالص منه إليهم ال إليه
وإن أشكل أمره عليك واحتمل حقه وباطله لديك فالسالمة يف الوقـوف عنـه أوىل، 

 .يق عليه ما مل يصح حجره ال يض:فقيلومع هذا فيختلف يف حكمه ملن بيل باألخذ به 
 هو يف ضامنة عليه ألهله مجيعا حتى يصح أنه صار له دوهنـم بوجـه حـق، وال :وقيل

 اختلف فيه فهو بالسالمة أوىل خيفى أنه إذا كان األخذ من يد ثقة أو ما دونه من أمني وإن
 .وباإلباحة أحرى

 .وإن كان من يد خائن أو غاشم فهو بالعكس
 .واهللا أعلم. ق هذا يف احلكم، وإن كان إىل اإلشكال منه أدنىوجمهول احلالة ملح

 
 

إذا أتاين ثقة بتمر أو رطب من مال مشاع بينه وبني أحد من أقاربه، أجيوز يل أن آكـل 
 وإن مل أعرف أنه من ذلك املال ؟ذلك من عنده وأحسن الظن به أنه مل يأته إال وهو من حله

 ؟ أن القلب يميل إىل أنه منه ملا عرف منه بالعادة، أعيل حرج بأكله عىل هذا احلالإال
 

أما إذا مل تعرفه فهو يف احلكم ملن يف يده، وال تلتفت إىل ما خيالج القلب من امليل أنـه 
لغريه ما مل يقر به أو يصح ذلك، اللهم إال أن يكون عىل سبيل الورع احتياطا وتـأثام فـذلك 

 .ىل من ابتيل بهإ
وإذا عرف أنه من املال املشرتك وهو باق عىل حكم رشكته، ففي احلكم أن األكل منه 
ال جيوز، وكذلك يف األثر، وبعضهم يوسع فيه عىل سبيل االطمئنانة بالثقة مع عدم الريـب 

 .وسكون النفس عىل أنه مل يقدم عليه إال بوجه واسع له وهلم، واألول أكثر ما قيل به
                                                

 .إذا) هـ(يف   )١(



٣٢٣   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 
إذا كان يل بعض أقارب ويف يده مال يتيم، وإذا وصلته يعرض عيل طعاما، وأخـاف 
أن يكون ذلك من مال اليتيم؛ ألهنام خمتلطان وهو معي أمني، أيل أن آكل ذلك من عنده وال 

 ؟بأس عيل
 

 . مىض اجلواب، فهي واألوىل سواء
 

 ؟ أن آكل من عنده أم اليف اليتيم املراهق إذا عرض عيل طعاما له، أيل
 

قول ال تأكله إال أن تعتقد اخلالص منه إذا شئت إدخال الرب عليه بعدم رده، إال عىل 
 إن املراهق له حكم البالغ فيدخلـه االخـتالف، وال سـيام إن كـان ممـن أنـس منـه :من يقول

 .رشده وبلغ أترابه

 
  

 MÏ Î       Í Ì Ð Ô Ó   Ò Ñتفسري قوله تعاىل ما تقول شيخنا يف 
ÕLأفتنا يرمحك اهللا؟إىل متام اآلية . 

 
هذه أنزلت يف وكالء أموال اليتامى، ومعنى باملعروف أي بقدر عنائه، ويستعفف ملن 

 .قدر عىل العفو عن األخذ فهو األفضل يف حقه

                                                
 ).٦(اآلية : سورة النساء  )١(



٣٢٤ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  

تفـضل . ه االحتساب يف أموال األيتام والذي ال جيوز له ذلكعن صفة الذي جيوز ل
 ؟ّبني الفرق بينهام جزيت خريا

 
إن كان لليتيم ويص من أبيه ثقة أو وكيل جائز الوكالة ممن هلم األمر فيها من حكـام 

 .العدل أو مجاعة املسلمني فال وجه لالحتساب فيام قام به أحد هذين
جلور أو جبـاة البلـد أو رؤسـاء العـشرية ممـن هلـم األمـر وخمتلف فيمن وكله حاكم ا

النافذ يف الدار إن وقع ذلك يف حمله ممن جيوز أن يقام يف األصل وكيال، ووقعت العقدة عىل 
وجه العدل واحلق من غري معارضة ملن هلم احلجة يف ذلك عند اهللا يف ظاهر أمـر دينـه، وال 

 إهنـا وكالـة وقعـت عـىل وجـه :فقيـلن رأهيـم استبداد بالرأي عنهم فيام يمكن أن يكون عـ
 .العدل فهي جائزة وثابتة، ولن تعطل أمور اإلسالم يف كل زمان لعدم حكام العدل

 مل تقع ممن يثبت حكمه ويلزم الناس االنقياد ألمره فالداخل له عـىل  إهنا ما:وقيل
 .جلائزة مع وجودههذا له حكم املحتسب ال غري، ومع غري هذا فال يمنع غريه من احلسبة ا

 ؟وهل جتوز احلسبة لغري الويل أي ويل اليتيم أو املجنون أو من يشبههام
 املنع واإلجازة، وأعجبهام إلينا أن الويل هو األوىل باحلسبة حالة :قوالن يف ذلك 

M K J I    H G : وجوده وقيامه هبا وصالحيته هلا، وال إشكال فيه لقوله تعاىل
 T S R  Q  P  O N M LW V UL. 

فإن كان الويل خائنا، أو ال يصلح للقيام بأمر األيتام يف أمواهلم، أو مل يقم بأمرهم 
                                                

 ).ب(سقطت من   )١(
 ).٢٨٢(اآلية : سورة البقرة  )٢(



٣٢٥   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

لوجود عذر أو عدمه، أو ال وجود له أصال فام املانع من جواز احلسبة لألجنبي خمافة تضييع 
M     Â Á À :فقالاليتيم أو ماله، واهللا سبحانه قد خاطب عباده بذلك يف عموم 

ÃL. 
فإن كان املحتسب عدال أو ثقة، ومل يكن يف ذلك معارضا ملـن هـو أوىل باحلـسبة فيـه 
 .وال مستبدا فيه بأمره مكابرة جازت احلسبة له ومنه يف مواضع جوازها للمحتسب بالعدل

وقد جتوز لغري الثقة فيام بينه وبني اهللا فيام قام فيه بالعدل عـىل نظـر الـصالح مـن أمـر 
 .ت يف األحكاماأليتام ولكن ال تثب
 إذا خرجت عىل معنى الصالح ووافقت العدل ومل يكن فعل الثقـات :ويف قول آخر

فيها إال كذلك فهي ثابتة وجائزة هنالك، وال سيام فيام خيشى فواته وخياف من تركه إضاعته 
فاجلواز أظهر، وبرهان اإلباحة أنور؛ لكن ال يدفع يشء من حق اليتيم إليه وإنام يوضع فيام 

 وضعه فيه وجيوز وضعه لديه، فإن دفعه املبتىل إليه واحلالة هـذه كـان لـه ضـامنا إال أن جاز
يصح معه أنه أنفذه فيام جيوز إنفاذه فيه من مصالح اليتيم أو ماله فبه يسلم مـن ضـامنه وإال 

 .واهللا أعلم. فهو كذلك، وليسني أعلم اختالفا يف ذلك

 
  

ما قولك يف املحتسب لأليتام بغري حكم حاكم وال وكالة منه وال من مجاعة املسلمني 
إذا ترصف يف ماهلم الذي جيوز الترصف فيه، ثم إنه شق عليه، وعجز عن مطالعتهم وحفظ 
ماهلم، وأراد التربؤ من ذلك بوجه من وجوه احلق، كيف يصنع وإن مل يكـن لـه خمـرج مـن 

ج إىل حج بيت اهللا احلرام، ومل يتأت له أحد من الثقات حيمل عنه ذلك، ووجب عليه اخلرو

                                                
 ).١٢٧(اآلية : النساء  )١(



٣٢٦ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . تفضل انظر له املخرج يف ذلك، والسالم؟أمور هؤالء األيتام فكيف السبيل
 

إذا عجز عن القيام به بالعدل لعذر جاز له ومل يلزمه القيام بام ال يقدر عليـه؛ ألن اهللا 
ا وجه الرتك إال أن خييل نفسه فال يأمر فيه وال ينهـى، ًسبحانه ال يكلف نفسا َ إال وسعها وم
 .ًوال يدل عليه أحدا وال يغريه به

وإن قدر عىل إشهاد الثقات عىل ذلك فمام يؤمر به، وأما غريهم فال ينبغي أن خيربهم 
 .ًبه أصال لئال جيرتئوا عليه بإظهار تركه هو إياه فيشبه معنى اإلغراء به

 .واهللا أعلم.  يد غريه فحسن، وإن كان ال يلزموإن سافر عنه حتى يكون يف

 
 

يف ضاحية مشرتكة بني يتيم وبالغ وهم إخوة، فأراد البالغ بيع حقه ونصيبه منها وله 
أم [ثلثها، فهل جيوز بيعه وجيوز للكاتب والشاهد أن يشهد يف هذا البيـع عـىل هـذه الـصفة 

 ؟هذا بيع جمهول جيب فيه النقض للبائع واملشرتي، أم ال جيب فيه النقض، و]ال
 
واهللا .  جيوز له بيع حقه من هذه الضاحية عىل من كان مأمونا عىل سهم رشيكهنعم
 .أعلم

 
يف رجل اقتعد ماء من عند رجل، والرجل الذي من عنده املاء له إخوة أيتـام، واملـاء 

ّقتعد قد قبض الدراهم األخ الكبري كلها، ومـن بعـد مـدة سـار إىل أم األيتـام هلم مجيعا، وامل
                                                

 ).هـ(سقطت من   )١(
 ).هـ(سقطت من   )٢(



٣٢٧   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 القبيل، واآلد الذي أخذته  أنا وأوالدي أخذنا اآلد:وقالت أمهميريد أن يعطيهم حقهم، 
أنت من عند أخيهم فهو له بدل مائه، وكان املاء كله مشاعا بينهم، ولكن تواضع األخ وأم 

ة تامة، واأليتام ردة تامة، وهو قد أخذ مـن عنـد البـالغ مـنهم، أجيـوز األيتام يأخذ األخ رد
ّ تفضل بني لنا ذلك؟ذلك أم عليه ضامن لأليتام من قبل املاء أنه مشاع بينهم أم ال ّ. 

 
إذا كان ذلك صالحا لأليتام أو للجميع فهو جائز، وال يضيق عىل من أخذ منه عـىل 

 .واهللا أعلم. ىل اليتيم نقص يف ذلك أو رضرأنه من سهم البالغ إذا مل يكن ع
 

يف رجل هلك وترك ماال وأوالدا أيتاما وبالغني، فقسموا ما ترك هـالكهم مـن مـال 
وغريه قبل بلوغ األيتام بغري وكيل ثقة يقاسم لأليتام، ثم إن األوالد البالغني حاز كل واحد 

يـصه، وكـان يف األوالد البـالغني  من األيتـام أو كـان غـري خلمنهم سهمه وسهم خليصه
رجل منهم يف ظاهر أمره أمني يتسمى بالدين، فهل جيوز مبايعته ورشاء ما يف يده وما عنده 

 وواسع يف أحكام اهللا تعاىل مجيع ما عنده ويف يده حتـى يـصح بعينـه أنـه مـن ؟وأكل طعامه
 ؟تركة اهلالك أو من مال األيتام

زه عنه أحسن، واألخذ باحلكم واسع ملـن احتـاج وهل قيل يف هذا وما أشبهه أن التن
 ؟إليه

أرأيت إن كان رجال جاهال ظاملا ال يتوقى عن الدخول يف الشبهات قد استوىل عـىل 
مال اليتيم وما أشبهه من أمـوال األوقـاف واألفـالج، وكـان معـه مـال يف ملكـه غـري تلـك 

 تلـك األمـاين املـذكورات فـام األماين التي ذكرهتا أو كان فقريا ال يملك شيئا من املـال إال

                                                
 .فالج عىل املزارعنيدورة من دورات األ  )١(
 .أي شقيقه  )٢(



٣٢٨ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقول يف مبايعته وأكل طعامه، وما يف يده حالل جائز أم ال إذا مل يـصح أن ذلـك بعينـه مـن 
تلك األمـاين املـذكورات، وتكـون أحكامـه كـام يف يـدي سـالطني اجلـور حتـى يـصح أنـه 

 ؟مغصوب، أم هذه املسألة أرخص من تلك أم مثلها أم أشد منها
 
 فالرشاء من يد الوارث إذا قسم املال فأخـذ نـصيبه منـه فاشـرتى ة األوىلأما املسأل

مشرت من عنده، أو أكل واستوهب مما ال يعلمه بعينه مما خلفه اهلالك فهذا ال شبهة فيه وال 
 .إشكال من حيث احلكم

وأما الورع فال غاية له إذا احتمل يف القسمة أن خترج عىل وجـه احلـق الواسـع فمـن 
قيل بجوازه ما مل يصح باطله، وقيل بـاملنع منـه مـا مل : نه من ذلك بعينه خيتلف فيهاشرتى م

يصح جوازه، وكال القولني غري خارج من الصواب، والتنزه يف كل يشء أحسن، واألخـذ 
 .باحلكم واسع

وأما من يف يده أموال وقف أو يتيم أو غائـب أو غـري ذلـك مـن املظـامل فـال يمنـع يف 
 واألكل من طعامه ورشابه ما مل يـصح يف يشء بعينـه أنـه مـن مـال غـريه احلكم من مبايعته

 .فيمنع حلجره، وإال فهو كذلك إن كان له يشء من احلالل يترصف فيه من مال أو كسب
فإن مل يكن له يشء من ذلك فهو موضع الشبهة، وإن كان يف احلكم ال يقىض بحـرام 

هذا يشبه معـاين مـا جـاء يف سـالطني اجلـور ما يف يده ما مل يصح يف يشء بعينه، لكن هو يف 
وأمواهلم املستغرقة وعطاياهم فمن توسع بظاهر األحكام مل خيرج عن دائرة الواسع، ومـن 

 .تنزه احتياطا فقد أخذ بالفضل
 

يف رجل استقسم له وألخته من مال هالكهام واألخت يتيمة، وأراد أن يبيع من املال 
                                                

 ).هـ(سقطت من   )١(



٣٢٩   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

 ما أبيع إال مايل، : قالال مشرتك بينك وبني أختك وهي يتيمةال أشرتي وامل: وقال املشرتي
 ؟ومال أختي باق هلا من املاء كذا وكذا ومن النخل كذا وكذا، أجيوز الرشاء منه أم ال

 
إن كان يبيع سهمه مشاعة ويبقى سهم األخت بحاله فهـو جـائز، وأمـا أن يأخـذ مـا 

 جيوز إال أن خيرج ذلك عىل معنى نظر الصالح هلـا أراد فيبيعه ويرتك ما ال يريد لليتيمة فال
 .منه بعد مناظرة من قدر عليه من العدول أو احتسابا

 
 

من كان عليه ضامن ليتيم غني ومل جيد أمينا من أهل اليتيم وال من أهله، ما يصنع يف 
 ؟اخلالص من هذا الضامن

 
جيد سبيال لوضعه يف نفقة اليتيم أو كسوته أو يف يشء من مصاحله اجلـائز إنفـاذ إذا مل 

 .ماله فيها فيحفظها له أمانة إىل بلوغه عنده أو عند ثقة ويشهد عليها العدول
 

فيمن عليه حق ليتيم وكبس السيل ماله أجيوز للذي عليه احلق أن خيدم بام عليه مـن 
 ؟أيسلم بام عليه من احلق وإذا خدمه ؟احلق مال اليتيم

أرأيت إن كبس السيل مال اليتيم مرة ثانية هل عىل اخلادم يشء أم ال يلزمـه غـرم مـا 
 ؟ضيعه السيل وهو قد خدمه بامل اليتيم

 
ــى  ــه عــىل معن ــه أن ينفــذه يف إصــالح مال ــه حــق ليتــيم إن ل نعــم قــد قيــل فــيمن علي

راج الكـبس مـن مالـه إذا كـان املـال االحتساب له، ويكون ذلك براءة لـه وخالصـا، وإخـ



٣٣٠ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مضطرا بوجود الكبس فيه فهو من أكرب مصاحله، وال يرضه ما حيدث عليه من بعد الكبس؛ 
 .واهللا أعلم. فإن األمر هللا تعاىل ال لغريه

 
ىل اهلنـد  إفيمن عليه ضامن أليتام يف اهلند وهـو يف زنجبـار، أعليـه أن يـسري إلـيهم

ليهم، أم تكفيه الدينونة إىل حني يلقى السبيل خلالصه بتبليغهم حقهم ليتخلص من ضامنه إ
 ؟ بنفسه، أم كيف وجه خالصه من ذلكولو مل يصلهم

 
 إنه ليس عليه اخلروج إال أن يكـون :قد قيلأما الضامن الواجب عليه ألهل اهلند ف

 .اخلروج هبا إىل أهلهاذلك من مظلمة اقرتفها عىل سبيل التعمد للظلم، فعليه مع القدرة 
وأما ما سوى ذلك فال يلزمه اخلروج به، وتكفيه الدينونة إىل أن جيد السبيل إىل أهله 

 .واهللا أعلم. أو حيرضه املوت فيويص به

 
 

ا بيعهـا يف ورثة اهلالك إذا كان فيهم بلغ وأيتام، واملتاع يف يـد أوليـاء األيتـام، وأرادو
ليقسموا ثمنها، وجعلوا هلا دالال ينادي هبا وحرض كل من أراد الرشاء من الورثة وغريهم، 
والوارث البالغ يكتب الدفاتر إىل أن يكمل املتاع، وحتاسب هو وأولياء األيتام وقرأ عليهم 
م الدفرت وأخربهم بام فيه وهم يقبضون الثمن من املشرتين، وكلام اشتبه عليهم أحد أخربه

به حتى قبضوا اجلميع، وأخذ هو سهمه من أيدهيم وهم غري أمناء إال أهنم ناظرون الصالح 
 .لأليتام

                                                
 ). هـ(سقطت من   )١(
 . يصله): هـ(يف   )٢(



٣٣١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

والوارث البالغ كذلك يراه أصلح بيع املتاع، هل يكون ضامنا لأليتام بسبب داللتـه 
 ؟ومعونته

وإن كان ضامنا هل يضمن كل ما يف الدفرت، أم يكون رشيكا يف الضامن مع أوليائهم، 
 ؟يكون ضامنا سهمهم فيام يأخذ، أم ال يشء عليهأم 

 
إن كان األولياء البائعون غري مأمونني عىل مـا دخلـوا فيـه مـن ذلـك مل جيـز أن يـدفع 
إليهم مال األيتام وما صار يف يده من ذلك فدفعه إليهم فهو مضمون عليه حتى يصح معه 

 .أنه قد صار يف موضع ما يكون خالصا له
به من بيع فبيع بأمره وقبضوا هم عليه فكذلك هـو مـضمون عليـه، ومـا وأما ما أمر 

باعه األولياء بأمرهم، وترصفوا فيه بأنفسهم دونه فـضامنه علـيهم ال عليـه، ولـو كتـب هـو 
 .الدفرت حلفظ ماهلم فال يبني يل أنه يضمن بذلك

معونتهم وإن قبضوا احلق بموجب كتابته هو إذا مل يأمرهم أو يدهلم عليه أو يقصد به 
عىل أخذ مال األيتام فال يضمن، وأما إن هو دهلم عىل موضعه فقبضوه بداللته أو بأمره أو 

 .واهللا أعلم. بمعونة منه عىل قبضهم له ممن عليه فهو ضامن ملن قبضوه منه عىل هذه الصفة
 

رأيــك لــه حــسن وال يلزمــك مــن مــال األيتــام إذا قامــه غــريك فهــو مــضمون عليــه 
واهللا . ل عنه ما مل يبن لك جوره وحيفه وأنت تقـدر عـىل دفعـه عنـه فيلزمـك ذلـكومسؤو
 .أعلم

 
 صـغ هـذه الـصيغة وهـي لفـالن أو :وقال لهما تقول شيخنا يف رجل جاء إىل صائغ 

                                                
 .ورد يف املخطوط اجلواب فقط  )١(



٣٣٢ أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالنة ومها أيتام، ثم وضعها عندي مدة ومن بعد غابت وأردت أن أؤدي ثمنها أجيوز يل أن 
تلــك الــصيغة وقبــضتها منـه وكانــت الــصيغة ممــا يلبــسها الــصبيان أدفعهـا إىل مــن أعطــاين 

 . تفضل بني ذلك مأجورا إن شاء اهللا؟الصغار، فهل يل ذلك أم كيف اخلالص
 

إذا أقر هبا لأليتام ثم ذهبت الصيغة فعليك ضامهنا لأليتام، وليس لك دفع البـدل إىل 
 .واهللا أعلم. اليد التي أعطتك إال أن يكون ثقة

 
  

يف ويص اليتيم متى يقبض اليتيم ماله إذ بلغ، أو إذا أحرز ماله، أو مع إيناس رشـده 
ولو مل حيرز ماله، ويلزمه ضامن إذا قبضه ماله وهو من املبذرين ملاله وليس من العقـالء، أم 

 . عرفني ذلك؟كيف خالصه من ماله
 

ساد وال تبذير يف ماله وكان ظاهره العقل والصالح فيدفع  إذا بلغ ومل يعلم منه ف:قيل
 .إليه ماله

 . يدفع إليه يشء منه يعترب به حاله يف أخذه وعطائه وبيعه ورشائه:وقيل
يف معاملـة األمـوال بـأن فإن علم تبذيره وفساده منع، وإن ظهر صـالحه ورشـده

 إليه ماله، وذلك إينـاس رشـده يطلب األوفر، وال يرىض بالغبن، وال يبذر يف املعصية دفع
 .املأمور به واهللا أعلم

 
 

                                                
 .ورشاده): ب(يف   )١(



٣٣٣   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثالث

  
¶  ¸  M    Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ :يف تأويل قوله تعاىل
Ã ÂÄÊ É È  Ç Æ Å ËÏ Î       Í Ì Ð Ô Ó   Ò Ñ 
ÕÖÜ Û Ú Ù Ø  × Ýà ß Þ L . ّتفضل بني لنا تفسري ما

صح واختالفاهتم مأجورا إن عليه أصحابنا من االختالف واالئتالف، وما األعدل واأل
 ؟شاء اهللا

 
قد اختلف أصحابنا عـىل أقـوال يف بعـض هـذه املـسائل، ومعتمـدنا منهـا أن إينـاس 

 . الرشد منه بعد البلوغ هو املعرفة بقبض ماله وتدبريه وعدم إضاعته وتبذيره
MÕ Ô Ó  Ò ÑL ،أي بقدر عناه وأجرته وقيامه هبم وبأمواهلم

. هذا، وتركت القول عىل أكثرها؛ ألين كتبتها عىل عجل ويف حال شغلوفيها أقوال غري 
 .واهللا أعلم

 

                                                
 ). ٦(اآلية : النساء  )١(


