
 ٢ ا ق ٨ا 24 / كم .7

 24 ملعلاب ةلهاجلإ زونكلإ هذه نيب نمناو ا
 , ةتيلقحلا ملع قمتثملا مامألا ىزاتف عفانلا :

 ١ 7 يبا-رخازن.قتترتتلا ركيؤا۔تاتلآ [
 يلخلا دمحأ نب نافلخ نباديعتدمحم۔(ي

 02 يلجملا هبوبعيب حبر ئتلا.:يصورخلا ٦

 ١ تابصق زرحاق/ قيقديتلاواقيقحتلإتابيم ( ,

 لا :اميه ىتآو رابغ هل قشي مل ثيحب .قبسلا ١

 / : ورواتف تناكف ,باجعلا بجعلاي هب ذاقأ | 2

 ةقلحلا ضوتتت)قفدتت/ هرك قيباني“]
 : تل ) ةدمتمإ اهتالا 7 ةقارقز ةيفاص :7 :

 ؟

   

   
      

      

 رجي

": 

 77 متت اراحبانم

_ 7 - 
/ 

 .. . ذخا , / 7
 1 نون

   

    
   

 ايت انرتلرد توا

 بيل ااتمبم !نينولب خلإ تلشم
 "كرابملا ًماتهنطرر حنرت رونينان

 ا نارمق هل نزتو هلق ونا لمننفنلا ٢
 يت

 : ....- ه
 نمخ انات اتجريامد,

 اهلع ا
 : ل

    

   

         

   

  

     

   



١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا



٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ



٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا



٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ



٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا



٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ



٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 

 
 

 رجـل قليـل العلـم يف النحـو واللغـة ويف علـم الـرشيعة، إذا أراده أهـل بلـده أن عن
جيعلوه يكاتب بينهم، وتراضوا به، وبعض من مكاتبته تثبت وبعض ال تثبت إذا حتاكموا هبا 

 يشء مـن احلقـوق  وإذا بطلـت؟عند رشع املسلمني، أجيوز للكاتب هـذا أن يكاتـب بيـنهم
 ؟ألجل كتابته أيلزم الكاتب يشء فيام بينه وبني اهللا

 
 أخربهم أنه غري عـارف بقواعـد املكاتبـة وال الثابـت مـن الباطـل منهـا، ورضـوا إذا

بذلك منه، فليس عليه غري جهده وعليهم هم الطلب ألنفسهم فيام يلزمهم مـن ذلـك، وال 
 . أعلمواهللا.  يل تضمينه عىل هذا الوجهنييب

 
 

 رجل مات وترك أيتاما وله دين عىل رجل وليس عنـده عليـه صـحة، وأراد أخـذ يف
ماله وهو يكاتب بني املسلمني، أجيوز له أن يكتب عىل اهلالك ورقة ألحد من الناس ويأخذ 

 ؟هو الدراهم، ويسع ملن كتبت له الورقة أخذ الدراهم
 صاحب الورقة الدراهم أعني الذي كتبت له بل أخذهن مـن لـه  إذا مل يقبضأرأيت

 ؟الدراهم بنفسه عند الويص أو املحتسب أجيوز هذا أم ال
 

 .واهللا أعلم.  األوراق عىل وجه احليلة والكذب ال جتوزكتابة
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ــشك يف معــرفتهن وهــن  تقــول يف هــذا الزمــان إذا كتبنــا عــىل النــمــا ــاليت ال ن ساء ال
 علـيهن وهـن ] نلفـظأن[متنقبات، وقلنا هلن بإزالتـه واسـتحني مـن ذلـك، ألنـا رخـصة 

 . وإن كان رخصة فابذهلا لنا؟كذلك أم ال
 ألنـا مل نجـد الثقـات، وربـام ؟ كتابة الصكوك والوصايا بغري شـهود أتثبـت أم الويف

 .تابة إذا كان اخلط معروفاجييء حال ال عندنا أحد حيرض عند الك
 . منعتنا هذه املوانع التي ذكرناها فإن كان لنا رخصة وجيوز لنا فنحن طالبوهاوإن

 
 هذا قد عمت املحنة به عىل اجلميع، والفقهاء يـشددون فيـه، وعـسى أن ال تعـدم إن

 بغـري اإلجازة مع ارتفاع الريب وسكون الـنفس وتـيقن اإلقـرار، وأمـا الوصـايا فـال تثبـت
 .واهللا أعلم. شهود

 
 تقـول يف رجـل دعــا رجـال ليكتـب وصـية ألختــه، واملـدعو اليعرفهـا فـسار هــو مـا

 :فقالـت لـه إن هذا فالن فحدثيه بـام تريـدين أن يكتبـه عليـك، :وقال ألختهوالداعي لبيته 
نـي  هـذه التـي تكلم:فقال ألخيهااكتب عيل بام يف تلك القرساطة وكان بينه وبينها حجاب 

 ؟ االطمئنانة هنانع وهل مت؟ نعم، أجيوز له أن يكتب عليها عىل هذه الصفة:فقال ؟هي فالنة
 ؟فإن كان ال جيوز له ذلك كيف وجه خالصه قبل أن الت حني مناصه

 
 هذا بيشء ومن بيل منه فال يشهد به وال يثبته، وإن سئل عنه فليقل بام جرى وال ليس

                                                
 .لنلفظ): أ(يف   )١(
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. أعلمواهللا. يشهد عىل من ال يرى 

 
 

 رجل له مال وعنده أوالد، وباع عىل أحد من أوالده شيئا من ماله بنـصف ثمنـه، يف
وجاء إىل الكاتب ليكتب املال، واسرتاب منه أنه يريد إجلاءه عن الوارث، ويف ظاهر األمـر 

ت اكتـب هبـذا الـثمن، وكتـب  أنا أعطيت ولدي الزائد من هذا املـال وأنـ:فقالأنه كذلك، 
 وإذا ؟ وأراد اخلالص مـا خالصـهثم وإن حلقه إ؟الكاتب أيلحقه إثم أم ال عىل هذه الصفة

 ومـا ؟ًمات هذا الوالد واستحل هذا الكاتب الورثة وأحلوه أيكـون هـذا خالصـا لـه أم ال
 أعنـي  وإن كان فاسدا عىل هـذه الـصفة أيكـون عـىل الولـد؟ًترى هذا البيع جائزا أم فاسدا

 وكذلك الذي يأكل من هذا املال أعليه يشء فيام بينه وبني اهللا أم ال ؟الشاري له شبهة أم ال
 . أفتنا رمحك اهللا؟يشء عليه

 
 أنه يريد اإلجلاء فواسع لك أن ال تكتب، وإن كتبـت  اسرتاب منه لتهمة تلحقهإذا

 هلـم لعـدم التـسوية بـني هظلمفال يضيق عليك ذلك ما مل يصح معك جوره لباقي الورثة و
 .أوالده

 صح معك ذلك بإقراره أو ببينة عدل أو خربة بعلم منك مل جيز لك الـدخول يف فإذا
ذلك، وال ضامن عليك فيام كتبته ومل يصح لك ظلمه وجوره فيـه وال إثـم عليـك ـ إن شـاء 

 .-اهللا
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يه، أيكتب عليه بمعرفة واحد غري ثقة، وجيوز له  الكاتب إذا مل يعرف املكتوب عليف
 وإذا اطمأن قلبه بمعرفة رجـل للمكتـوب ؟ذلك أم ال جيوز إال بشهادة ثقة أو شهود شهرة

ًعليه وكتب عليه إقرارا بمعرفة ذلك الرجل وخان اهللا ذلك الرجل أيضمن هذا الكاتب إذا 
ع واالطمئنانـة ومـا يـضمن فيـه  رصح لنـا اجلـائز والواسـ؟أتلف ماال بـسبب الكتابـة أم ال

 .الكاتب وما ال يضمن فيه الكاتب وأنت املأجور
 

 يف احلكم فال جتزي إال البينة العادلة، وأما يف الواسع فال تضيق الكتابة بقول مـن أما
 .واهللا أعلم.  إذا مل يرتب، ونحن نعمل ونتوسع بهيطمئن القلب لقوله

 
 

 ال أكتب :فقال هلا أمرت امرأة كاتبا أن يكتب عليها وصية من غري ضامن لوارثها، اإذ
 ألكتب لوارثي اآلخر عوضا عن هذا، مثـل امـرأة :فقالت لهوصية لوارث من غري ضامن، 

 وما فيه من العطر والكسوة،  اكتب البنتي مندويس:فقالت للكاتبهلا زوج وابن وابنة، 
رشا عوضا عن ذلك، والزوج حـارض، أجيـوز لـه أن يكتـب عليهـا واكتب البني كذا كذا ق

إن العـوض : ذلك بعد أن يقول هلا إن للذكر ما لألنثيني، أو تكون هي عارفة بذلك وتقول
 ؟كذلك فتكون هي املؤمتنة عىل ذلك، وال عىل الكاتب يشء

 
                                                

 .بقوله): ب(يف   )١(
 .صندوق من حديد أو خشب حتفظ فيه املالبس واألمتعة  )٢(
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  لـيس بـيشء، وال وصـية لـوارث وال عـوض عـن وصـية يف وصـية، إنـام يـصحهذا

 .واهللا أعلم. العوض عام أعطته يف احلياة
 

 
 الكاتب إذا أتاه من يكتب سلفا، وبان له أنه غري صحيح، أجيوز له أن يكتب له أم يف

 . عندك بالقروش عددا بغري وزن، أم ال جيوز إال بوزن كالدراهم وجيوز السلف؟ال
 

حراما فال جتوز الكتابة فيه، وأما السلف بـالقروش املعـدودة  كان السلف فاسدا إذا
 ال، وال يثبـت الـسلف إال :وقيـل إن العـدد كـالوزن : قيـلفعندي أن يف مثل هذا اختالفـا،

بتعيني األجل، وتبيني اجلنس وحتديد الكيل والوزن، وتسليم النقد مع العقد كذلك وردت 
 .واهللا أعلم. السنة، وعليها اإلمجاع

 
 بيعا قطعـا درمها اكتب املال الفالين بكذا كذا :وقاال له الكاتب إذا جاءه املتبايعان يف

ًبظاهر ألسنتهام، ويف الباطن بينهام رسيرة عىل بيع اخليار، ومل تزل أمـور النـاس طـرا يف هـذا 
الزمان عىل مثل هذا أهنم يعطون بيع اخليار بـرسيرة القلـوب ويظهـرون للكاتـب بـالقطع، 

ب الكاتب واستيقن يقينـا ال شـك فيـه أنـه بيـع خيـار أو رهـن، إال أهنـم مل يظهـروه فاسرتا
بألسنتهم، فأشكل األمر عليه وداخله الشك والريب، فإذا وقف عن الكتابة بينهم مل يوجد 
يف البلد غريه، وصار البيع عىل هذا املعنى قليله وكثريه إال ما شاء اهللا، والناس قد ذهبت إىل 

 قلوهبم ببيع أمواهلم أصال، أيسع الكاتب الكتابة عىل هـذه الـصفة، ويكـون هذا ومل تسمح
                                                

 .يقصد به هنا السلم  )١(
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 أم الوقـوف أحـسن لـه ؟ عند اهللا، وال تلحقه صغرية وال كبرية من أجـل هـذه الكتابـةاسامل
 أم القيام بأمر املسلمني أحب إليك إذا مل يوجد أحد غـري هـذا ؟وأسلم وهيمل األمر إمهاال

 يف أمـر مـريج وخطـر جـسيم مـن أمـور هـذه الـدنيا مـأجورا  عرفنا شـيخنا، ألنـا؟الكاتب
 .-إن شاء اهللا-مشكورا 

 
 األحكام جتري عـىل ظـواهر األمـور، والكاتـب واحلـاكم واملفتـي والـشاهد غـري إن

متعبدين بالرسائر بال خالف يف هذا، ومن تعلق يف الظاهر بوجـه جيـوز لـه فهـو عليـه مـا مل 
 .يصح باطله فيه

 الكتابة والشهادة عىل البيع بعد إقرار البائع به إن كان ممن جيوز إقـراره  مانع منوأي
M 7 6 5 4 3 2 1  :وقـالعليه ملجرد الظنون، وقد هنى اهللا عن االمتناع 

8 L فقالثم أمره تأكيدا:  M :L.  
 جائز بنص الكتاب أيضا فال يمنع من كتابته بإمجـاع، وكـذا بيـع اخليـار فإنـه والرهن

سنة فأي مانع من كتابته إين ال أعلمه، ونحن نكتبه ونشهد عليه ما احتمـل جـوازه جائز بال
 .واهللا أعلم. ومل يصح يف احلق بطله

 
 امتنع الكاتب أن يكتب عىل املرأة الوصية بصداقها اآلجل لزوجها إن ماتت قبله، إن

كاتب أن يقول  وتنازع وخصومة بني الكاتب واملرأة والزوج، أجيوز للالوصح هنالك جد
للمرأة اكتبي له أنت براءة من الصداق الذي عليه حية وميتة، واحفظـي الوصـية املكتـوب 
فيها الربآن معك، فإن مات قبلك وأردت الرجوع عن ذلك فعطليه، ولـيس لورثتـه حجـة 
عليك إذ املكتوب معك، وإن مت أنت قبله فالربآن تـام، وإن تركتـه خـوف تولـد العـداوة 

                                                
 ).٢٨٢(اآلية : البقرة  )١(



١٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 .عني الكاتبوالبغضاء له أ
 

 ال جيوز وال جيوز األمر به ألحد، وتقوى اهللا خـري مـا اسـتعمل واحلـق أحـق أن هذا
 .يتبع

 
 

 جيوز له أن يكتب وصية من جعل وصـيه خائنـا أو جمهـول احلـال، وكـذا ب الكاتيف
لك فكتب الكاتب وشهد الشهود ما يلزمهم الشهود جيوز هلم أن يشهدوا فيها، فإذا فعلوا ذ

 بني لنا معانيها بيانا شافيا، وإن بـان لـك ؟فيام دخلوا فيه أتراهم ساملني أم آثمني أم ضامنني
 .معنى غفلنا عنه فنرجو منك التربع من عندك بام فتح اهللا لك

 
صـاية، فـإن  يبني يل ثبوت ضامن عليهم وال استحقاق إثم يف حال الشهادة عىل الوال

 .األحوال يف الناس ممكنة التبدل واالنقالب من خري إىل رش أو بالعكس
 أتى عليه املوت والويص ممن ال جتوز الوصاية إليه وأمكن رده إىل أحكام الرشع فإن

 .فال رضر من الشهادة، وعليهم القيام باحلجة يف ذلك
 موضـع عـذر عـن  خيف منه التغلب بالباطل عىل الورثة بسبب شـهادهتم فهـذاوإن

 إنـه ال تلـزم الـشهادة مـع حـاكم اجلـور إذا خيـف منـه : قيلالقيام هبا حتى يزول املانع، كام
التعدي واحلكم بغري احلق بسبب تلك الشهادة، حتى يأيت اهللا بمن يأمتنه عىل أحكامه فيأمنه 

 . تعاىل بهاخللق عىل أنفسهم وأمواهلم وأحكامهم الذين هم احلجة هلم وعليهم فيام تعبد اهللا
 قيل يف هذه املسألة بعدم جواز الشهادة عىل الويص إذا كان يف حكم الظاهر ممن وإن

 يف احلق، وال يبعـد أن يكـون هـو األشـبه يف جهاال جتوز الوصاية إليه يف احلال كان ذلك و



١٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

احلكم، ألن األشياء عىل أصوهلا ما مل يصح ما ينقلها إىل حكم آخر، وقد اتضح عدم جواز 
 .ة إليه يف احلال فال معنى للمساعدة عىل أمر مل يبن جوازهالوصي

 هذا ال ينبغي أن تكون الكتابة فيه واإليصاء، وإن كان والبد فيكون عىل حكم ومثل
 إن جـازت الوصـاية إليـه أو مـا يـشبه ذلـك مـن اللفـظ املخـرج للـويص :كقـوهلمالرشيطة 

 .وللكاتب والشاهد من الدخول يف مثل هذا
أجــازه يف القــول الــسابق أن يف ظــاهر األحكــام مل تبطــل الوصــاية  الــذي واألصــل

 هلا ثقة عنده لتنفيذ هـذه الوصـية، فينفـذها  إن احلاكم يقيم:ولكن قالوا الويص بخيانة
الويص بحرضته من غري أن ينفرد هو بإنفـاذ يشء منهـا، وإن مل يكـن حـاكم عـدل فجامعـة 

جيوز أن ينفذها وحده فقط، لكن ال جيوز للمويص املسلمني وعلامؤهم إن وجدوا، وإنام ال 
 .واهللا أعلم. أن يوسط اخلائن يف إنفاذ وصيته عىل حال، وال نعلم يف ذلك اختالفا

 
 

صل  جيوز االمتناع من املكاتبة عىل بيع اخليار إذا مل يعرف نية املشرتي أن مراده األهل
 ؟ معرفة نية املشرتي باخليار أم ال يلزمهاهد وهل يلزم الش؟أم الغلة

 
 يلزمـه أن يـشهد إذا كـانوا :وال نقـول يلزم االمتناع لذلك، واإلشهاد عليه جـائز، ال

 .واهللا أعلم. جيدون غريه
 

                                                
 .حياة): ب( يف  )١(
 .له: يف األصل زيادة  )٢(



١٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
  

 بكتابة أمياه الناس من فلج معروف يف عرضة مرسوم فيها ما تقول شيخنا فيمن ابتيل
ماء الفلج كله، وهو آثار بام للوقوفات وبام للناس، وهكذا جرى عليه منذ أسس الفلج إىل 
يومنا هذا جيال بعد جيل عرضة بعد أخرى تنقل أميـاه النـاس باملوارثـة واملبايعـة واهلبـات 

ل من هذا إىل هذا، إذا جاء أحد بورقة إىل هذا واملقايضات عىل وجوه شتى من أمور االنتقا
املبتىل مكتوبا له فيها ماء بالبيع اخليار إىل أجل معلوم، وقد انقـىض األجـل والكتـاب بخـط 

 .واحد، وفيها شاهد أو شهود أو بغري شهود أكل ذلك سواء أم فرق يف ذلك؟
ياته أو بعد وفاته هـل وهل فرق بني البائع باخليار حيا أو ميتا، ويف انقضاء املدة يف ح

ينقل املبتىل تلك األوراق ملن كتبت له عىل هذه الصفة أم ال؟ ألن املبتىل يقسم أمياه اهلالكني 
ولك من اهللا . بني ورثتهم عىل ما رسم هلم يف تلك العرضة، بني لنا ما بان لك من الصواب

 .جزيل الثواب
 

صـال، وإذا كنـت تعلـم أن املـاء يف يـد إذا انقىض األجل واملاء يف يـده فقـد صـار لـه أ
املكتوب له وصح عندك ذلك بخربة أو صحة أو شهرة فيجوز لك أن تكتبـه عـىل نحـو مـا 
صح عندك فيه، وإن مل يصح ذلك معك فيجوز لك نقله عىل الصفة فتكتب وجدت يف املاء 

 عنـه الفالين ورقة صفتها هكذا هكذا، وكذلك تكتبها بلفظهـا، وكـذلك تكتـب يف املنقـول
وجدنا عليه ورقة صفتها هذا هذا بلفظها فنقلناه عىل هذه الصفة وكل لـه حجتـه بموجـب 

 .الرشع

                                                
يل، أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا املحقـق اخللـي: وردت يف خمطوط)  ١(

  .٢٩ص



١٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  وفـيمن اشـرتى مـاء بـالبيع اخليـار إىل أجـل حمـدود، ونيـة املـشرتي أن إذا 
انقضت املدة سيجعله أصال، ويف أيام حياة البائع يزده دراهم يف ذلـك املـاء، فهلـك البـائع 

 املدة، وترك ورثة بلغا وأيتاما، ثم انقضت املـدة بعـد وفـاة البـائع، واملـاء يف يـد قبل انقضاء
املشرتي منذ بايعه البائع، فأراد املشرتي أن يتملكه أصال، هل لـه ذلـك عـىل هـذه الـصفة؟ 

 .أفتنا ما بان لك مأجورا مثابا معاىف
  

 .نعم له ذلك، وهو قد ثبت أصال هكذا يف قول املسلمني
 

 
 أمرت املرأة الكاتب أن يكتـب عليهـا وصـية بـيشء جيهـل هـو قـدر ثمنـه لـبعض إذا

 ؟ورثتها من ضامن عليها له، أجيوز للكاتب هذا أن يكتب عليها ذلك
 

 . يمتنع عن ذلك، وهي املسئولة عنهال
 

 
 هلم األوراق والوصـايا وهـو غـري عـامل  تقول يف الذي يطلب منه الناس ليكتبما

 وإن مل جيز لـه ذلـك أعليـه أن ؟باأللفاظ الثابتة يف حكم املسلمني، وكتب هلم أجيوز له ذلك
 ؟خيربهم بعد ذلك أم يسعه السكوت

 ؟ بضعفه أجيوز له أن يكتب أم الب أعلمهم قبل أن يكتوإن
                                                

 .يكتب): ب( يف  )١(



١٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
. M8 7 6 5 4 3 2 19 : L :  ذلك، قال اهللا تعاىلوزجي

 .واهللا أعلم
 

 شيخي يف يشء مـن األوراق أن عـيل لفـالن بـن فـالن عـرشين قرشـا فـضة وجدت
أفرنسيسية حاال واجبا، ووجدت يف ورقـة ثانيـة عـرشين قرشـا فـضة أفرنسيـسية حـاالت 

 ؟ن أفرنسية أو أفرنسيسية وأين األحس؟واجبات، ما هذه التاء يف حاالت واجبات
 

 حالة واجبة، أو حاالت واجبات؛ ألن ذلـك صـفة للعـرشين مـن القـرش ال يكتب
 .للقرش

 
 ؟ أم ال الكاتب إذا كتب قرشا أفرنسيسيا ومل يكتب فضة أيثبت ذلكيف

 الذي تكتبونه أنتم يف هذا الرصف أيكتب قرشا فضة أفرنسيسيا أم تكفـي كلمـة وما
 .دلنا بأحسن اآلراء ؟فضة

 
 الكتابــة فــنحن نكتــب كــذا كــذا قرشــا فــضة أفرنسيــسيا، وإن كتبــت كــذا قرشــا أمــا

أفرنسيسيا، واألحـسن اجلمـع بـني الفـضة والفرنسيـسية لزيـادة البيـان وأمـن اللـبس، ألن 
 .واهللا أعلم. القروش أصناف كثرية

 
                                                

 .البقرة  )١(
 ).أ(سقطت من   )٢(



١٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

ك التـاريخ يف الوصـايا والـصكوك، وكـذلك يف البـسملة والدمغـة يف  عندك يف تـرما
 . بني لنا مجيع ذلك وأنت مأجور إن شاء اهللا؟وسط الوصية إذا قطعت بني النسق

 
 التــاريخ يف الوصــايا والــصكوك ال يبطلهــا، وكــذلك تــرك البــسملة، وكــذلك تــرك

 .واهللا أعلم. الدمغة
 

 
 أقـر فـالن أن عليـه كـذا، وبـأن عليـه كـذا، أيكـون سـواء يف :قال املقـرقرار إذا  اإليف

 إن اإلقرار تقابله أن ويشدد : يقول ألنا وجدنا عن الشيخ نارص بن أيب نبهان؟اإلثبات أم ال
 .فيه ذلك كثريا
 

 .ضع شائع فصيح املو]يف هذا[ سواء يف اجلواز، وحذف حرف اجلر مها
 

 
 كتب الكاتب الوصية بغلط، واستفهم الكاتب املويص، وأقـر املـويص أنـه أوىص إن

 ؟بجميع ما يف كتاب وصيته، والوارث يسمع ويفهم مجيع ذلك، أيكون حجة عليه أم ال
 

                                                
، وزارة ١٢٢، انظــر ص٧٧التــصحيح مــن خمطــوط قــاموس الــرشيعة،ج  يف نــسخ التمهيــد ســقط، و)١(

 ).٩١٧(الرتاث، رقم 



١٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 أدري ما صفة هذا الغلط، وال أدري عىل أي معنى وقع، فلذلك وجـوه حيتملهـا، ال

 .حكم خيصهولكل منها 
 
ً يكتب كتابا فيعرب بعض الكالم منه، ويبني له آخـر أن ذلـك اإلعـراب غلـط عمن

 بـأس عليـه، أرأيـت إذا المنه، هل عليه أن يتبع ذلك الكتاب حتى يرد ما غلط، أم يرتكه و
 .كتب يف حاشية الكتاب فوق بعض الكلامت هي إعراهبا كذا أو مقصورة أو ممدودة

 
ًيل أن عىل الكاتب لزوما أن يرجع إىل كل ما كتبه من غلـط يف اإلعـراب مـن  يبني ال

مصحف أو كتاب، وهذا متعارف يف العادة أنه قلام خيلو منه كاتب، أو قارئ، ثم إنـه لـيس 
بحجة عىل قارئ وال سامع، وليس هو بمنزلة الفتيا جتوز رفيعته واالعـتامد عليـه، وأمـا مـا 

غريه من أن هذا ضبطه كذا ولفظه كذا ووزنه كذا وهو خالف كتبته يف حاشية أو كتاب أو 
احلق فهذا عليك مع القدرة تدمريه أو إصالحه؛ ألن تأثري غري احلق ال جيوز، وذلـك يبقـى 
ًأثرا يتداول بخالف اإلعراب بالشكل فوق الكلمة فإنه أسهل، وليس هو أثرا يرفـع ونقلـه  ً

ًأن يقال إنه وجد معربا بشكل كذا، ثـم هـو  إال عنك رفيعة ال يصح ولو وجد احلق يدك
ليس بحجة عند السامع وال فتيا وال أثر، وأرجو أنه ال يلزمك يشء من ورائه مـا مل تتعمـد 

 .واهللا أعلم. الباطل فالتوبة منه
 

 الوصية إذا كان بعض ألفاظها غري ثابت أتبطـل كلهـا أم يبطـل منهـا ذلـك اللفـظ يف
 ؟وحده

                                                
 .هكذا وردت  )١(



٢٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 يف حكمـه، وهـذا أصـل مطـرد للها، وإنام يبطل منهـا مـا قـد وافـق الباطـ تبطل كال

فليقس عليه، وإن كان يف آثار املتأخرين عىل اختالف يف املعطوف إذا بطل املعطوف عليه أو 
 .واهللا أعلم. لقصور يف لفظه وفساد يف حكمه

 
 

ه حقا ألحـد ومل يلفـظ عليـه ومل يقـرره بـل  جيوز للكاتب إذا أمره من يكتب عليهل
 أرأيت وإذا قرره وكتب ؟كتب عليه ودفع الورقة ملن كتبت له أو له بنفسه أيسعه ذلك أم ال

 ؟عليه أجيوز له دفع الورقة ملن له احلق بغري إذن منه أم ال
 

 . أعلمواهللا.  يعجبنا ذلك وال نقول بمنعه إن كان قد أقر معه بذلك إقرار كافياال
 

 
 رجل عنده أمانة آلخر قروشا، فامت املؤمن وترك أيتاما وله زوجات، فادعني عىل يف

اهلالك بصدقات عاجالت وآجـالت، وأظهـرن صـكوكا عـىل اهلالـك، أحـدها إلحـداهن 
ين للثانية بخط بخط قاض من أهل اخلالف مل يعلم املبتىل منه انتهاكا ملا يدين بتحريمه، والثا

قاض من أهل املوافقة غري ذي والية، ومل يكن يف الصكوك إشهاد، أتثبت هذه الصكوك يف 
 ؟احلكم أو االطمئنانة عىل هؤالء األيتام أم ال

 
 . هي بحجة يف حكم وال اطمئنانة إال أن يصدقها الورثة، وهم ممن جيوز تصديقهما

 



٢١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
يف دفرته إلنسان مخسامئة قرش فضة من ضامن لزمـه  وجد بخط اهلالك مكتوبا فيمن

اهللا اهللا يا أخي فالن بن فالن قبض املـذكور فـالن بـن فـالن، كتبـه : له، ومكتوب يف الدفرت
فالن بن فالن بيده، وأشهد اهلالك عىل ذلك رجال، أيسع هذا الرجل إذا كـان عارفـا خـط 

 أفتنــا وجــزاك اهللا خــري ؟أم الاهلالــك، وشــهد عنــده الــشاهد أن يقــبض الــدراهم املكتوبــة 
 .الدارين

 
 الناس فهـي جـائزة إن ريض الورثـة، ة يف احلكم فهذا ال يكتفى به، وأما يف معاملأما

 .واهللا أعلم. وكانوا ممن جيوز عليه رضاه
 

 عيل لفـالن كـذا وكـذا :وقال ظهر دفرت بخط الكاتب بيده معرفة بام عليه للناس، إذا
كذا وكذا بيسة ولفالن كذا وكذا بيسة، والكتابة باملرتيب، وليس للدفرت تأريخ وعندي لفالن 

وال أويص به يقىض من مايل بعد مويت أو كتبته بيدي مقرا به عىل نفيس، وهذا صـفة اللفـظ 
كتبه فالن بيده، وبقيـة : الذي ذكرته لك غري أنه يعرف أنه خطه وكتبه يف موضع من الدفرت

 ؟، وترك أيتاما، أحيكم به وجيوز للويص إنفاذه عىل هـذه الـصفة أم الاملواضع مل يكتب فيها
 ؟ وجتـوز كتابــة املــرتيب يف الوصــايا أو احلقــوق أم ال؟ مــن لــه احلــق أن حيلــف أم الجوحيتـا

 .وكذلك البيس عرفنا ذلك
 . هذا بام عيل وأنا فالن بن فالن وال سمى اسمه غري عندي:قال أول كتابته وأيضا
 

  .واهللا أعلم.  يف األحكام فهذا ال حيكم به، وأما يف معاين االطمئنانة فذلك إليهماأم

                                                
 .كذا يف األصل  )١(



٢٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ؟ من رخصة يف كتابة الصكوك بشاهد واحد كام جاء عن املتأخرين إجازة ذلـكهل

 مـن دلوهل حيكم بالشاهد الواحد إذا كان الكاتب ثقة وقاضيا منصوبا قد نصبه أهـل العـ
 ؟مإمام أو مجاعة مع العد

 
 أعلم، وأرى لكم احلجة باتباع آثار احلق، ويف هذا قول الـسيد اجلليـل أيب نبهـان اهللا

اتباع آثاره أقرب سالمة من قول املتأخرين يف العمل به خالفا لألقدمني، والشيخ العامل أبو 
ا نبهان ـ رمحه اهللا ـ قد أوضح من القول عليه ما يكفي عن مراجعة غـريه، فتبـرصوا وتـأملو

 .واهللا أعلم. فيه يا أويل األبصار، فإنه كفاه من قول صحيح رصيح جزاه اهللا عنا خريا
 

 
فقال له رجل أشهد عىل نفسه بحق : عىل أثر جواب عن أيب املؤثر فيام أحسب وهي

: ابهإي أو بىل أراد كقول اهللا تعاىل يف كت:  بىل فقوله: قال إي أو:فقالنشهد عليك : الشهود
 MÝ Ü Û Þ á à ß L ،وقال يف موضع آخر : M L K J I H

MN Q P O Lانتهى. 
يعجبني النظر يف هذه املسألة ألن هـذا القائـل مل : - مع ضعفه وقلة علمه-قال غريه 

يفرق بني بىل ونعم وإي فجعلهن كواحدة مـنهن، وقـد يوجـد يف العربيـة غـري ذلـك ألهنـام 
لزمان، ويف اآليتني الرشيفتني بينهام فرق بعيد؛ ألن األوىل منهام ضدان ال جيتمعان عىل مر ا

                                                
 ). ٥٣(اآلية : يونس)  ١(
 ).٣(اآلية : سبأ)  ٢(



٢٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

قد يوجد جواهبا بإي ألهنا كنعم، ونعم يقتيض معنى لوفاق ما مىض مثبتا كـان أو مـسلوبا، 
وبىل جواب موجب ملا سلب سواء كان مع استفهام أو دونه، واآليـة الثانيـة مل خيرجـوا هبـا 

ىل ال جتاب ببىل وإنام جواهبا بنعم وإي وما اقتىض معنامها ال بنعم إال ملن أنكر الساعة، واألو
.  فإن كان عندك فجوابك بإي أو نعم وال موضع لبىل هاهنـا؟ أعندك زيد:قيلغري، كام إذا 

 .وإن كان غري عندك فجوابك بىل
 وهو عندك فجوابـك بـبىل أو بـام اقتـىض معناهـا ال ؟ أما عندك زيد:قيل بالنفيوإذا 

 .ك هاهنا فقد أنكرت ما هو عندك، فلينظر يف قويل وال يؤخذ إال بعدلهجواب بغري ذل
  نعم أو إي شهدوا عليه، وإذا:فقال نشهد عليك :قال له الشهودويعجبني يف هذا إذا 

 .فانظر شيخنا يف هذا وبني لنا جواب املسألتني. واهللا أعلم.  بىل مل يشهدوا عليه:قال
 

 .واهللا أعلم. يف موضعه عىل ما تقتضيه القواعدنعم ال بد من وضع كل جواب 
 

 
 ؟ خطه من املسلمنيوز صفة الذي جيما

 
 اخلط يف نفسه خمتلف فيه، والصحيح من األحكام أن الكاتب شاهد من الشهود، إن

 .وإن الكتابة تذكرة له بالشهادة ال غري ذلك
 :؟تثبت الوصية وإذا كتب الوصية ثقة أ 

 الثقة هنا شاهد واحد عىل الصحيح، وحيتـاج إىل شـاهدين عـدلني يـشهدان إن 
 .بذلك

؟ فتكون كتابة الثقة حجة عىل الورثة والويص أم ال 



٢٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 مىض القول يف ذلك، واختلف يف العدولقد . 
 . هم األولياء:وقيل هم األمناء، :وقيل هم الثقات، :فقيل

ارص بن أيب نبهان يزيد رشطا آخر وهو أن حيكم هبا حـاكم عـدل،  الشيخ نوسمعت
 .وإال فال يكون حجة

 وتكون الكتابة نفسها حجة بخط الثقة، أم حتتاج إىل بينة عادلة مثل الديون 
 ؟وما أشبهها
 تكرر القول يف ذلك أن الكاتب شاهد، واختلف يف الكتابة هل تكون شهادة قد 

شـيخنا يـرجح املنـع، وعـىل قياسـه فـال سـبيل إىل اإلثبـات إال بالوجـه  و؟مع عدم الكاتب
 .املحكوم به، أو بتثبيت الورثة إن كانوا ممن جيوز عليه ذلك

 
يف رجلني جاء أحدمها عند رجل يكتب لصاحبه حقا، وكتب بينهام الكاتب، ثم بعد 

هام، والكاتب ال حيفظ احلـق مدة تناكر الرجالن يف احلق، وأرادا أن يتحاكام عند الكاتب بين
الذي كتبه إال أنه يعرف خط يده، ويعرف نفسه أنه ال يكتب ألحد إال بأمر من عليه احلق، 

 ؟جيوز له أن يثبت احلق عىل الذي أنكر عىل هذه الصفة
: 

إنه شاهد وإن نيس الشهادة فليس له أن يشهد هبا، وال حيكـم هبـا، وإنـام جعـل : قيل
 .واهللا أعلم. فإذا ذكر الشهادة جاز له أن حيكم بعلمه يف ذلك عىل قولاخلط تذكرة له، 
 

 تقول يف كتابة األوراق، قد شافهت الشيخ البطايش فيها أي يشء أحسن التصديق ما
 إن الوصية أوىل، ومل أباحثه فلعله ولفرط غفلة مني، وأنا مل يبن يل :فقال يل ؟فيها أم الوصية

 .بام تراه عندك أصح عرفني بهأن الوصية أصح فتفضل 



٢٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 كان التصديق يف املدة املذكورة التي يثبت اإلقرار فيها فكأنه مل يزد فائدة فيها عىل إن

اإلقرار، وإن كان التصديق فيها بعد فهو إىل املقر؛ ألنه ألمر ثان والوصية أمر آخر ختتص ملا 
 يف احلياة وحكم الوصية بعـد الوفـاة، حكم اإلقرار: بعد املوت، فكأنه مجع ما بني احلكمني

 .واهللا أعلم. وليس لكاتب أن يكتبها إال بأمر من أشهده وأقر معه واإلقرار كاف
 

من جواب الشيخ العامل الفقيه سعيد بن خلفان اخللـييل خلمـيس بـن العـامل الـويل أيب 
 .نبهان اخلرويص

يف قيام زوجته يف كل ما جيب هلا ما تقول يف رجل تزوج امرأة وكتبت أمه عىل نفسها 
عىل ابنها ثم إن الولد هرب من عامن وأراد أبو املـرأة القيـام البنتـه مـن أم الـزوج فـأنكرت 
الكتابة وادعت أهنا مل تأمر هبا ومل ترض ما هبا عىل نفسها وأنا بنفيس عرضت عليها املكتوب 

 إنكارها هلذا القيام أو غريهـا مـن وقالت أنا مغرية منه ومل تنكره أهلا الغري منها، وهل يثبت
القيام إن غريت منها؛ ألن زوجة الولد تريد إما القيام بام حتتاج إليه وإما الطالق تفـضل يف 
ترصيح اجلواب بكل وجه إما الطالق وإما القيام، فإن صـح هلـا الطـالق مـا صـفة طالقهـا 

فإن غريت أم الولد منهـا منه، والورقة كتبها من يكاتب بني الناس وليس فيها شاهد غريه، 
 .أهلا الغري منها أو من القيام؟ أفتنا ما بان لك من الصواب، ولك من اهللا جزيل الثواب

 
إذا مل تقر املرأة بام كتب عليها يف هذا الصك الظاهر، ومل يصح ذلـك بـشهادة عادلـة، 

 احلكم، وال يثبت فكتاب الكاتب وحده ال يثبت يف احلكم، وقوهلا مغرية منه ليس بإقرار يف

                                                
أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا املحقـق اخللـييل، : وردت يف خمطوط)  ١(

 .٢٧ص



٢٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ذلك عليها إال بإقرار رصيح جائز أو شهادة عادلة ثابتة، وإذا تعـذر قيـام احلجـة عليهـا بـام 
يوجب النفقة لزوجة الغائب اهلارب فرض هلا النفقة والكسوة يف مالـه، وسـلط وليـه عـىل 

 مهام وقع إعطائها ذلك من ماله بأمر احلاكم أو مجاعة املسلمني، وكان ذلك ثابتا عىل الغائب
عىل وجه العدل املأمور به، فإن مل يكن للغائب مال أمرت أن تدان عليه هي أو وليـه بعـدل 
من السعر، فإن مل يتفق ذلك له وتعذرت األسـباب أمـرت بالـصرب إىل أن يفـرج اهللا تعـاىل، 

 .وتكون نفقتها وكسوهتا دينا عليه إىل أن يقدر اهللا له ماال أو يأيت به
ة عليها وأرادت الطالق فإن كان يف الدار حاكم ثبت حكمه جاز فإن تعينت الرضور

 – رمحـه اهللا –االختالف يف جواز طالقها من ويل الغائب بأمر احلاكم، وإن كان الـصبحي 
قد أنكر جواز ذلك عىل حال فإنه غري خارج يف النظر من عدل الـرأي، وإن كنـا نستحـسن 

بام جاز من قـول املـسلمني غـري ملـوم وال الوقوف ورعا عن هذا لقلة علمنا، فإن من أخذ 
 .واهللا أعلم. معنف

 
 
 وبيوعاهتم، هتم يف يده عرضة أمواه فلج يكتب فيها مواريثهم وهباهتم ومبادالفيمن

وهو غري وكيل يف الفلج، ومع أرباب األمواه هي حجة عـىل النـاس منـذ أسـس الفلـج إىل 
يـصح لـه ال وعىل ذلك مىض والدي وولده نارص أيام الفلج يف أيدهيم يعزر ملن يومنا هذا، 

له من مـاء مـنهم، يعـزر بالـرضب، وآخـرين بالقيـد واحلـبس، ومـنهم  اممفيها، أو زاد أكثر 
بالزجر، كل عىل قدر ظلمه وعتوه، فأهل األمـواه أرادوا مـن هـذا املبـتىل هبـا بعـد أهلـه أن 

أريد أجرة عىل عنائي وتعطيل أشغايل ووصـول : فه، فأجاهبميكتب فيها عىل ما مىض أسال
الناس إيل بمقابلتي بإكرامهم؛ ألنه هو وهي يف دار غري دار الفلج مسري فرسخني؛ ألن األخ 

ً الفلج إشفاقا عليها من البغاة أن تصري يف أيدهيم، واألجرة عـىل نقـل ارنارص مل يرتكها يف د



٢٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 ربعـه ربعـه، فـأعطوه فقـبض مـا قـبض عـىل هـذا كل أثر قرش، وعىل نصفه نـصفه، وعـىل
الرشط، ثم إن أناسا من كرباء البلد وصلوا عند الشيخ سلطان بن حممد البطايش أيام مقامه 

 .بالرستاق، ولعلهم سألوه يف هذا املعنى
 إنه أجاهبم أن النقل يف العرضة شهادة، وال حتل له أجرة عىل شهادته إال عىل :وقوهلم

 اشـتغاله بالنقـل، فرجعـوا إىل مـن بيـده العرضـة، وبلغـوه هـذا الكـالم تركه ألشغاله حال
وجعلوا له عىل األثر نصف قرش، وهكذا نـازال كـل يشء عـىل قـدره عـىل هـذا احلـساب، 
فلبث مدة وهو يكتب كل ما يأخذه من الناس يف دفرت، ثم تـرك أخـذ األجـرة البتـة، ونقـل 

اجلأش فيام أخذه من الدراهم، هل حتل له للناس احتسابا هللا وطلبا لثوابه، فبقي مضطرب 
 أم ؟األجرة مجيعا أم يشء دون يشء، وهل فرق بني ما أخذه عىل رشطه وبني ما جعلـوه لـه

 . أرشدنا طريق السداد؟حيل له مجيعا، وعليه رد لكل من أخذ منه أو لورثة من هلك
 

تابـة هـذه النـسخة، وال  أعلم، ويف الظاهر أن أهل الفلـج إذا مل جيـدوا غـريهم لكاهللا
يستقيم أمر الفلج إال هبا فهي عندي بمنزلة الـشهادة، ولـيس للـشاهد أن يأخـذ أجـرا عـىل 

 الرضر عليه، فله أن يأخذ بقدر عنائه ويدخلشهادته، إال أن يكون ذلك يشغله عن عمله، 
 ولقولــه MÂ Á À ¿ ¾ L. : والتنــزه عنــه أوىل مــع الــسعة، لقــول اهللا تعــاىل

  Mt s r q p o L. : تعاىل
 تعني عليه الرضر لرتك شغله جاز له بقدر عنائه دفعا للرضر عنه، فإن أخذ أكثـر فإن

واهللا . من ذلك واحلالة هذه أعجبنـا لـه رده ألهلـه، وإال احتـاط بـه للفقـراء أو لبيـت املـال
 .أعلم

                                                
 ).٢٨٢(اآلية : البقرة  )١(
 ).٢٨٢(اآلية : البقرة  )٢(



٢٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
عمل بام فيها  عرضة األفالج إذا كانت بخط ثقة ومرتوكة مع رجل ثقة هل جيوز اليف

 ؟واحلكم هبا أم ال
أرأيت إذا كانت بخط ثقة ومرتوكة مع غري ثقة كذلك، جيوز األخـذ والعمـل : قلت

 ؟ جيوز احلكم هبا] الأم[هبا 
 

 العمل هبا يف الواسع ال يف احلكم، وال حيث يمنع منها احلكم، وينبغي النظر يف جيوز
 .اهللا أعلمو. ذلك لتمهيد أصوله عىل الوجه اجلائز

 
 ملن عنده نسخة يشء من األفالج أن يكتب نقل ما بيع من مياه اجلبابرة يف نسخة هل

 ؟ من املياه عىل هذه الصفة أم الاالفلج كمثل غريه
 حكم نسخ األفالج املكتوبة فيها ميـاه النـاس أهـي حجـة ألرباهبـا يف احلكـم إذا وما

 ؟جعلت لذلك كذلك أم ماذا عندك فيها
ن كان يف يده يشء منها فابتيل هبا أن ينقل شيئا بغـري حجـة تـصح يف رشع اهللا  ملوهل

 . عرفنا مجيع ذلك؟من شهود عىل بيع وإقرار وأشباه ذلك
 كانت مثال يف يده، فعجز عنها ليشء يعذر به، أجيوز له أن يقبضها غري الثقـة إذا وإن

 ؟طولب فيها، أم كيف احليلة فيها عىل هذا
 

 نسخ األفالج؛ فال يبني يل وجه للمنع له عن نقلها، وأحب له أن ينقلها عـىل  نقلأما

                                                
 ).أ(تكررت يف   )١(



٢٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 . هلا عىل صفة تثبت فيها اليد لغري رهبا فيمنع جزما أن يكون ينقلهالصفة أصلها إ
 فقـد ختتلـف أحكامهـا بـاختالف الناقـل واملنقـول لـه مـن لفـظ : نسخ األفـالجوأما

زة ممن تثبت إجازته ففي مثل هـذه الـصورة قـد صحيح، وكاتب عدل جمتمع عليه يف اإلجا
خيتلف يف ثبوهتا، والصحيح أهنا ال حجة إال بالعدلني عـىل الوجـه املجتمـع عليـه، وبـدون 

 .هكذا يف حكم رشع اهللا هذين الوجهني فلها حكم دفاتر أهل التجارات واملعامالت،
قد تراضوا عليه ال  يف املتعارف عليه عند الورى واألمصار أو القرى، فذلك مما وأما

 . ومتى رجعوا إىل أمر املحاكامت بطل الرتايض عند املخاصامت،غري
 من نقل فيها شيئا فزاد أو نقص بغري ما الرشع يبيحـه بحكـم أو اطمئنانـة فهـذا وأما
 .خائن وكفى

 
 

عنـد حـضور الطنـاء  رجل وكل رجال يف مال نخل، وسافر صاحب املال بحرا، ويف
جاء للرجل أناس، وعندهم خط من عند والدة الرجل صاحب املال، أجيوز لـه أن يقـبض 

 ؟ وإن قبض هذا الوكيل يكون خمالفا للرشع أم ال؟هؤالء بخط هذه املرأة
 

 يدفع مـال الرجـل الغائـب بخـط والدتـه، وأمـا إذا كانـت أمـارة منـه بنفـسه فهـو ال
 .واهللا أعلم. ث يشاءاملترصف بامله يضعه حي

 

 
                                                

 .بنقله): أ(يف   )١(



٣٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 تقول شيخنا يف رجل مات وقسم ورثته ماله ومضت عىل ذلك سنون، وبعد مدة ما
 بحق ألحد بخط جائز وهلا من املدة زمان، أحكمها ثابتة ويرجع الورثـة ورقةطلعت عليه 

 ؟كل بام عليه أم تبطل
 مـن عليـه احلـق علومة، وانقـضت تلـك املـدة يف حيـاة إن كانت إىل مدة موكذلك

 ؟أتبطل بميض املدة أم ال
 صداق املرأة اآلجل إذا مات زوجها وذهبـت ورقتهـا وأنكرهـا الورثـة، أحكـم ويف

 عرفنـا بـام حتكـم بـه أنـت ومـا ؟اآلجل باق هلا أم إذا قامت به بينة عدل أو ورقة بخط جائز
 .تستحسنه من االختالف

 
 سـنون ليها إىل أن مضت ع كان من له احلق حارضا يف البلد ومل يطالب يف حقهإذا

 .فأخاف أال حيكم هبذه الورقة، ألن احلقوق تقىض واألوراق تبقى
 كانت إىل مدة ومضت املدة ومل تصح هبا مطالبة وال قيام حجـة فهـي أقـرب إىل وإذا

تقم به حجة ومل يصح بقاؤه فـال البطالن، وحكم الصداق اآلجل كغريه من احلقوق، إن مل 
 .واهللا أعلم .حيكم به

 
 رجل مات وترك ديونا عليه ووصايا وحقوقا للناس، وخلف ورثة بلغا ويتـامى، يف

وقضيت ديونه ووصاياه ومجيع ما عليه، وقسم الورثة بقية املال ومكثوا عىل ذلك سنني، ثم 

                                                
 .احلياة): ب(يف   )١(
 .كذا يف األصل  )٢(



٣١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

و إثبات يف يشء من ماله، وهي بخط من جاء رجل بورقة فيها دراهم عىل اهلالك يف الذمة أ
 ؟ مل مل تأتنا هبـا قبـل قـسم املـال:وقالوا له املسلمني، وعرضها عىل الورثة،  عندخطهجيوز 
 ؟ إهنا كانت ذاهبة ولقيتها اليوم، أحيكم هبا وتكون حجة عىل الورثة أم ال:فقال

ة أحكمهـا الثبـات  كانت الورقة إىل أجل وانقىض األجل يف حياة من عليه الورقوإذا
 ؟حتى يصح وفاؤها أم تبطل بانقضاء املدة

 مات من له احلق ومن عليه احلق والورقة يف الذمة، أهـي عـىل مـن كتبـت عليـه وإذا
 ؟لورثة املكتوب له أم تبطل بموهتام مجيعا

 مـن أبـواب تـراه عرفنـا بـام ؟ فرق بني الكتابة يف الذمة أو يف املال أم كلـه سـواءوهل
 .السالمة
 
 ثبتت يف احلكم مل يرضها قسم املال، وأما أن حيكم هبا أو ال فيحتاج إىل نظر، وإن إذا

كانت الورقة إىل أجل، وقد مىض يف حياة اهلالك، وقد انقضت من املدة مـا حيتمـل الوفـاء، 
 .واهللا أعلم. ومل تصح مطالبة ممن هي له وقيام فيها، فام نقوى عىل احلكم هبا

 
قلب أوراقا له ووجد ورقة مكتوبا له فيها أثر ماء عىل رجل، وهلا من املدة  رجل ييف

قدر عرش سنني أو أكثر، وكالمها يف البلد املكتوبة له واملكتوبة عليه، وله مـاء يف الفلـج وال 
أحد منهام حيفظها، وهي بخط من جيوز خطـه عنـد املـسلمني، فقـام صـاحب الورقـة يريـد 

 يرضها طول املـدة وتغافـل  ويقضيه األثر من مائه أم؟باهتا أم الاألثر الذي فيها أحيكم بث
 ؟إين نسيتها، أله حجة أم ال: قالصاحبها وخصمه حارض يف البلد إذا 

                                                
 .من): ب( يف  )١(
 .مل): ب( يف  )٢(



٣٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 إن األوراق تبقـى : قيـل أعلم، وأنا ال أقوى عىل احلكـم بثبـوت هـذه الورقـة، ملـااهللا

ه فيها، فإن ادعى عـىل صـاحبها ألزمتـه واألمالك تنتقل، وقد يمكن أن تبقى معه وال حق ل
البينة، فإن مل جيدها كان عىل املنكر اليمني، إال إذا شاء أن يردها عليه ويـدفع إذا حلـف هـو 

 .واهللا أعلم.  إليهاملاءذلك 
 

 
  مات من له احلق ومن عليه احلق أتبطل األوراق والـصكوك إذا كانـت يف الـذممإذا

 ؟خاصة أم ال
 
 والصكوك ال يبطلها موت من له أو عليه احلق إذا جازت يف احلكم وثبتت، األوراق

 .واهللا أعلم. وهل تكتب األوراق والصكوك إال لذلك



٣٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





٣٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ



٣٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 

 
 

 :وقـال هلـام أحس به قـبض رجلـني  تقول شيخنا فيمن أدركه أمل الطاعون، فلام أنما
 لفالن بكذا وأعطوا عني فالنا كذا،  أويص:فقال يف لفظهألويص عليكام وأنا غري صحيح، 

 ؟واقضوا من مايل كذا، وخذوا من مايل كذا، أيثبت هذا اللفظ أم ال
 أنا قد أعطيت فالنا كذا، وقد مات ومل حيـرز املعطـى، ألنـه مل :وإن قال أرأيت :قلت

 ؟ه األمل أتثبت هذه العطية أم اليتطاول ب
 القيام بال ممسك أحكمه مثل الصحيح يف العطاء والبيع والـرشاء ىل كان يقدر عوإن

 ؟واهلبة والطالق غري أنه فيه أمل الطاعون
 كان ال يقدر وهو صحيح العقل واللسان أجتوز وصيته وإقراره للـوارث وغـري وإن

 ؟الوارث أم ال
 

 .ملرض فهي جائزة وصية من به اأما
 أعطوا فالنا كذا واقضوا من مايل كذا فليس هي بوصية يف احلكم، لكنـه : قوهلموأما

ــصحيح يف ظــاهر قــوهلم، وحيــسن فيــه  إذا كــان يقــدر عــىل القيــام بنفــسه فحكمــه حكــم ال
االختالف إذا كانت العلة خطرية يتوقـع منهـا اهلـالك، والطـاعون كـذلك هـو أشـد العلـل 

.علمواهللا أ. وأخطرها 
 

 وىص، ثــم أ-عافانـا اهللا وإيــاك منــه- رجـل أقــام برجــل مـريض مــن أمل اجلــدري يف
املريض للقائم به بسبعة قروش يف مرضه بعدما أوىص بام له وعليـه مـن ضـامنات وحقـوق 
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وديون وكفارات، وقسم أمواله بني أوالده يف حال مرضه، وهو يف ظاهر األمر أنه صحيح 
 ؟أتثبت وصيته هذه أم الالعقل، ثم مات املريض 

 أم كيـف احلكـم ؟ له عناؤه أم يثبت ما أويص له بالدراهم التي أوىص له هبـاوالقائم
 ؟فيه

 شيخنا إذا أخربهم القائم بوصية هالكهم بالدراهم التي أوىص له هبا من غري أرأيت
 عرفنـي شـيخي ؟ وما حد وصية املريض الذي تثبـت وصـيته؟إثبات الوصية أحتل له أم ال

 .لكذ
 

 والورثـة إن مل تـصح معهـم ياه، تثبـت وصـيته، وتكـون يف ثلـث مالـه مـع وصـانعم
الوصية إال من قول القائم به فال يلزمهم إثباهتا له بقوله ولو كان ثقة؛ ألن قوله هذا يف حمل 

 .الدعوى
 .واهللا أعلم.  وصية املريض فهي جائزة ما مل خيتلط عقله أو يغرغر بنفسهوأما

 
 

 الذي عليه الديون والضامنات للناس فمرض، فـام حـد املـرض الـذي تلزمـه فيـه يف
 ؟الوصية وإن مل يوص هلك

 لزمه أن يويص ومل جيد بحرضته من حيسن الكتابة وال مقبـول الـشهادة أيـسقط وإذا
لفاظ وبطلت الوصـية  أرأيت وإن كتب من ال حيسن الكتابة واأل؟عنه فرض الوصية أم ال

 ؟وكان الورثة عاملني بالوصية من اهلالك أيربأون من الوصية إن مل ينفذوها
 تثبــت الوصــية إذا كــان الكاتــب عــدال بــدون اإلشــهاد عليهــا إذا عــرف خــط وهـل

 ؟الكاتب
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 أن  مل تثبت الوصية ملـا هبـا مـن خلـل يف األلفـاظ هـل جيـوز للـوارث أو الـويصوإذا
 ؟ورثة أيتامينفذاها إذا كان يف ال

 ثبتت عـىل البـالغني العـاقلني العـاملني هبـا والـشاهدين فيهـا دون األيتـام أتثبـت وإن
 ؟عليهم مجيعا أم الذي ينوهبم منها

 
:  املرض الذي تلزم فيه الوصـية أن خيـاف منـه عـىل نفـسه املـوت، قـال اهللا تعـاىلحد

M ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ®L.  
ة شهودا عدوال فهو معذور بعجزه وعليه أن يشهد كـل مـن  مل جيد يف تلك احلالوإذا

 .قدر عليه
 ولو مل يكن فيها شهود عدول، ذها علم الوارث بالوصية الثابتة مل جيز له إال إنفاوإذا

وإن كان يف الورثة أيتام ومل تقم عليهم احلجة بذلك مل حيكم عليهم بإنفاذهـا إال أن يتموهـا 
 ما ينوبه منها، وجيوز له عىل قـول أن ينفـذها بعلمـه لكـن يف بعد البلوغ، وعليه إنفاذ مقدار

 .واهللا أعلم. غري احلكم
 

 
قـد وقفـت املـال الفـالين :  حرضه املرض وعنده زوجة ووراث، وقال املريضرجل

هـذا املـال قـد وليتـه عـن : ّيفرق هنار عرفة، ثم قامت الزوجة من املجلس، ثم قال املـريض
 . كلوه لكمزوجتي وأنتم
 . بني لنا ذلك؟ صفة هذا املال الذي عىل هذه الصفةكيف

                                                
 ).١٨٠( اآلية :البقرة  )١(
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 .واهللا أعلم.  ثابتة، واملال موقوف عىل هذه الصفةالوصية

 
 

 تقول شيخنا يف املال املستهلك يف التبعات بعد موت صـاحبه، إذا كـان قـد أوىص ما
 ؟ن بعده أتثبت هلم احلرية أم الصاحبه بعتق مماليكه م

 من مل يعلم بصحة وصيته يف ذلك بل يسمع من أفواه الناس أنه قـد أعـتقهم، أرأيت
وسكت عنهم الورثة كأهنم مظهـرون الـرىض بـذلك، وصـار هـؤالء اخلـدام يتـرصفون يف 
أمورهم ترصيف األحـرار، ومل يظهـر مـن أحـد الورثـة علـيهم إنكـار يف يشء مـن املعـاين، 

 ؟شأهنم عىل هذا السبيل فكيف احلكم فيهموجرى 
 

 اهللا أعلم، والذي عندي يف هذا أنه عىل قول من حيكم يف هـذا املـال بأنـه للفقـراء أو 
لبيت املال من أجل استغراقه يف احلقوق واملظامل فالوصية فيـه غـري ثابتـة؛ ألنـه خـارج عـن 

هؤالء العبيد يف حكم امللكة عىل ملك املويص حمكوم به ألهله، فال ترصف فيه للمويص، و
 .ما سبق فيهم وحكمهم حكم سائر املال

 عىل قـول مـن جييـز حكـم هـذا املـال مرياثـا لورثتـه، إال مـا صـح فيـه بعينـه أنـه وأما
مغتصب فهو لربه، وما سواه فلورثته عىل قول، ولو األصح غريه يف احلكم، فعىل هـذا فلـه 

 .ية فيه جائزة والعتق ثابتفيه ما لغريه فيام خلفه من مال، فالوص
 احتمل ثبوت الوصية بذلك، وادعى العبيد احلريـة والعتـق بالوصـية، والورثـة وإذا

عاملون بذلك ومساملون عليه من غري تقية وال حياء مفرط، ومل تقم حجة ببطالن ذلك فـال 
سكوت يضيق عىل من بيل بمعاملة هؤالء العبيد بام يعامل به األحرار يف مال أو نفس؛ ألن 
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الورثة عنهم مع ادعائهم ذلك من أوضح احلجج هلـم عـىل مـا ادعـوه مـن احلريـة، إن كـان 
 .الوارث ممن يملك أمره

 أتم هلم الوصية بعض البالغني جاز إمتامه وثبت العتق ولو مل تكن الوصية ثابتـة وإذا
 .واهللا أعلم. حلكميف ا

 

 
 

البنتها بام عندها من العطر والكسوة وتكتب لبقية أوالدها إذا أرادت امرأة تويص 
 ؟الذكور عوضا عن ذلك، أجيوز هلا ذلك أم ال

 
ليس هلا أن تكتب ذلك، وال وصية لوارث وال عوض من وصية يف وصية، إنام يصح 

 .واهللا أعلم. العوض عام أعطته يف احلياة

 
 

 تقول شيخنا يف اهلالك إن أوىص بوصية للفقراء أو من حيـرض لعزائـه، هـل جيـوز ام
للوارث أو ملن يعوله الوارث أن يأكال من عيش العزاء، أو يأخذا من الوصـية التـي أوىص 

 ؟هبا للفقراء بدراهم أو غري دراهم، أجيوز هلم ذلك أم ال
 

كـان فقـريا، وكـذلك القـول يف مـال  إن ث كتبه للفقراء فمختلف يف جوازه للـوارما
 .العزاء إن كان ملن حيرض عزاءه
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 . كان ملن يعزي فيه فال يدخل فيه الوارث ومن له التعزية عىل كل حالوإن
 من يعوله الوارث فهم كغريهم من الناس، لكن مماليكه هلم يف احلكم ما له مـن وأما

 .وصية الفقراء ونحوها
 

 للفقراء من ضامن عليه مل يعرف لـه ربـا، وكـان ورثتـه  رجل أوىص بيشء من مالهيف
 ؟فقراء، أيسعهم أخذه أم ال

 
 .واهللا أعلم.  جيوز هلم ذلك لفقرهم يف أكثر القولنعم
 

 مـن مالـه بفطـرة صـيام شـهر  رجل هلك وخلف أوالدا ذكـورا وإناثـا، وأوىصعن
 . أفتنا يف ذلك؟و فقراءرمضان، أجيوز للورثة أن يفطروا منها كانوا أغنياء أ

 
 .واهللا أعلم.  جائز هلم ذلك يف أكثر القولنعم
 

 وصية موىص هبا للفقـراء أو صـدقة أيعطـى ابـن وارث اهلالـك وعبـده مـن تلـك يف
 ؟الوصية وتلك الصدقة أم ال

 
ال  العبد إن كان مملوكا فـال، وأمـا ابـن الـوارث إن كـان فقـريا فيجـوز لـه ذلـك بـأما

 .واهللا أعلم. اختالف نعلمه
 

ــه شــيئا يف ــه يف أموال ــه، إذا مل يــر لورثت ــه للفقــراء بعــد موت ــع مال  رجــل أوىص بجمي
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 مرياثا ملا دخل فيه من أمور دنياه، فلام هلـك تـرك ورثتـه فقـراء، فهـل جيـوز هلـم ستحقونهي
 يكونـوا هـم أحـق تناول من تلك األموال قدر قوهتم وكسوهتم ما مل خيرجهم إىل الغنى، أو

 ؟به، أم هم وغريهم سواء
 إذا وقعت الوصية عىل ذلك، فلام هلك قبضها من هو غالب عىل أمره جورا، أرأيت

فمنع الورثة وغريهم من الفقراء عنه، فحازه وأتلفـه بغيـا أو فـرق أصـله قطعـا مـن غريمـا 
 الويص الذي عرف ثبوهتا وصحتها عن أهل العلم، أو قد عرف ثبوهتا وصحتها إال أنه غري

ًائتمنه اهلالك عىل ذلك اعرتاضا وقهرا جلوره وبغيه، فهل يثبت فعله هذا يف تلك األموال أم 
 ؟ال

 إن مل يثبت وقد خرجت هذه األموال من يده يف يد مشرتهيا منه أو مستعطيها أرأيت
وخلت سنون وهي تنتقل من وارث إىل وارث أو من بائع إىل بائع عىل هذا األساس حتـى 

 أم التملـك إن ؟ الوارث سبيال لبعضها، فهل جيوز له أخـذها ومنعهـا مأكلـة أو متلكـاوجد
 تفضل شيخنا رصح لنا ما ؟جاز ما سواه حجر عليه بصحة الوصية وبالعكس مع العكس

 .أراك اهللا من احلق
 

 كان ورثته فقراء فيجوز هلم األخذ منه ما مل يبلغ هبم حد الغنى هـم وغـريهم فيـه إذا
 . الفقراء سواءمن

 ذلـك وحكم قهر فباع ما ال يملك اغتصابا فليس فعله بيشء يف دين اهللا تعاىل، ومن
باق عىل أهله، وانتقاهلا من وارث إىل وارث عىل هذا السبيل ال يثبت فيها حجة، وليس هلا 
إال حكم أصلها، ومع صحة الوصية فال جيوز ملكها وإنام جيوز االنتفاع عىل ماجاز من غري 

 .واهللا أعلم.  عدم صحة الوصية فهي ملك ألرباهباومعلك هلا، مت
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 ؟ الرجل إذا كتب لزوجته نفقة وكسوة فكم هلا من النفقة والكـسوة أعنـي املميتـةيف
 وجيب هلا كوش وحل وصبغ نيل أم هلا إال ما كتب ؟وكم إلدامها وحلها برصف هذا اليوم

 ؟هلا
 

يته هلا بنفقه وال كسوة وال يشء هلا ألهنا وارثة، واحلجة فيها قول النبـي  تثبت وصال
^: .واهللا أعلم . 

 
 تقول يف رجل أراد أن يكتب بيته لزوجته بعد موته، أجيوز له أن يكتـب هلـا وهـي ما
 ؟ترثه أم ال

 
واهللا .  لـه بـال خـالف نعلمـه حيل له ذلك، وهذا من نوع ما وقع النهي عنه حتـريامال

 .أعلم
 
 جوابك، كأنك مبطل الذي يكتب لزوجته بعد موته نفقة وكوش جلد وصبغ نظرت

 أجيوز أن يكتب هؤالء مثـل هـذه وزنجبار،نيل ما دامت يف العدة يف أكثر وصية أهل عامن 
 تلـف مـن املـال  وماذا عىل الكاتب هكذا يفعلون أجتزيه التوبة أم عليه الضامن فيام؟الوصية

 ؟عىل كتابته
 

                                                
 .سبق خترجيه  )١(



٤٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
: ^ قد أبطلها اهللا ورسوله، قال رسـول اهللا نعم

  والزوجة وارثة فال وصية هلا، والكاتب إذا كتب غري اجلائز ،
.واهللا أعلم. فعليه التوبة، والضامن عىل من فعل ما يوجب الضامن عليه 

 
 

 أو يويص ألوالده بيشء بعد موته وليس عليه ضـامن كتب تقول إذا أراد أحد أن يما
 ؟لولده، بل أراد أن يكتب له من ثلث ماله، أجيوز للوالد ذلك أم ال

 
 .واهللا أعلم.  جتوز الوصية له بعد الوفاةال

 
 
ً أوىص أن بيته الفالين بعد موته يكون وقفا مؤبـدا سـكنا ملـن يقـيفيمن ً  يف مـسجده مً

الذي بناه أيام حياته، أو كتب يف الوصية أنه ملن يتوىل مقام مسجده الفالين، أو أوىص به ملن 
يصيل بالناس يف مسجده، وحرض من يرجو أنه أعرف منه بأحكام الصالة فقام يـصيل عنـه 

 ؟أو صلوات أترى بأسا عىل القائم بأمور املتقبل للسكن عىل ذلك أم البالناس صالة 
 إن قعده غريه وقد أوىص له املويص بسكنه ملتويل قيام مسجده أجيوز له وحيل أرأيت

 . بني لنا ذلك ولك األجر إن شاء اهللا؟له الكراء أم ال
 

                                                
 .سبق خترجيه  )١(



٤٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

: 
ال يضيق عليـه أن يـصيل  أوىص به ملن يقيم يف مسجده أو ملن يتوىل قيام مسجده فإن

 . األفضل له هو من قيامهرغريه فيه بأمره يف نوادر األوقات، فاختيا
 يف ذلـك املـسجد إمامـا  إذا أوىص به ملن يصيل بالناس يف مسجده فمـن صـىلوأما

للناس فله بقدر نصيبه من تلك الوصية باحلصص؛ ألهنا وصيته ملن يصيل بالناس من واحد 
 فوقها، فلكل من صىل حـق يف تلـك الوصـية حيـسب لـه مـا مل يقيـده أو مجاعة من صالة فام

 .واهللا أعلم. املويص بصفة أخرى خيرجه وإال فهو كذلك فيام معي
 

 
 هـذا ت تقول شيخنا يف رجل أوىص بـدراهم ملـن حيفـر لـه قـربا يـدفن فيـه ثـم مـاما

حلفر القبور، أو متطوع بحفـر ذلـك القـرب املويص ودفن يف قرب حمفور قبله من مال موقوف 
 عرفنا شيخنا وجه اجلائز يف ذلك ؟رجل ملن تصري هذه الدراهم املوىص هبا عىل هذه الصفة

 .وأنت مأجور إن شاء اهللا
 

 عرف الذين حفروا ذلك القرب الذي دفن فيه فيعجبني أن تكون الوصية هذه هلم إن
 .وال يرضهم أخذ األجرة

وا فالظاهر أهنا ترجع إىل ورثة املويص؛ ألهنا إذا مل يعرف املوىص له فورثة  مل يعرفوإن
 .واهللا أعلم. فلينظر يف ذلك. املويص هم هبا أحق إن صح ما حرضين فيه

 

                                                
 .يصيل): ب( يف  )١(



٤٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 

 تقول فيمن أوىص بغلة يشء من أمواله ملن يقرأ القرآن عىل قربه، وذلك مثل شانبة ما
 .ومل جيد هلا املويص وصيا أمينا أو وجد األمني فتعذر لعدم من يقيمها له لعدم العبيد فيها

 للويص أن يبيعها ويؤجر من يقرأ القرآن عىل قرب املويص إىل أن تتم الدراهم أم أجيوز
 تفضل دلني بيشء خيلصني من هذه البلوى، ال زلت معينا ألهل ؟ال جيوز إال تركها بحاهلا

 .التقوى
 

 أوىص بالغلة مل جيز بيع األصل، وإن أوىص بالشانبة كلها جاز بيعهـا مـا مل جيـدها إن
 .واهللا أعلم. وقفا

 
 

 رجل أوىص بحل للنساء القائامت يف أيام عزائه ومل خيصه املويص ما حد هذا احلل يف
 ؟إذا كان النساء قليالت أو كثريات

 
 .واهللا أعلم.  قدر كفايتهن لغسلتهن تلك، وجيتهد الويص يف ذلكعىل

 
 

 تقول يف رجل أوىص بإطعام من شاء اهللا من الناس ممن حيرض عـزاءه ومأمتـه عـىل ما
 بذكر العزاء عن املأتم رأي وصيه، أو حيرض عزاءه أو مأمته أو يف أيام عزائه أو مأمته أو اكتفى
 ومـا معنـى العـزاء ؟أو بذكر املأتم عن العزاء، يف مجيع هذه الصور هل تثبت هـذه الوصـية



٤٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ وهل الوصية هبام جائزة؟واملأتم لغة ومعنى وعرفا
 

 . هو حسن الصرب:وقيل أما معنى العزاء لغة وعرفا ففي اللغة أن العزاء هو الصرب، 
أي صربه، وال يصح إال بتأويل، فإن إضافة الصرب إىل : اءهز لكن قولك ملن حيرض ع

امليت ال تعقل، فال يصح إال إذا قدر له يف اإلضافة إليه معناه يف فيكون معناه حيرض العـزاء 
 .أي مكر فيهام M : 9 8 7L : فيه كام قيل يف قوله تعاىل

حيرض عزاء أهلـه من :  يقدر له مضاف حمذوف بني العزاء والضمري فيكون املعنىأو
فيه، أو يقدر له مضاف حمذوف قبل العزاء فيكون املعنى من حيرض موضع عزائه أي موضع 

 .العزاء فيه
 أهنم وضعوا لفظة العزاء يف موضع التعزية تسمية لليشء بام يؤول إليه، ألن والظاهر

م، أي وجد  وجد أن ذلك منهلهاملقام مقام التعزية أي سؤال العزاء والصرب ألهل امليت وما
 .أن العزاء والصرب منهم فعدل عن التعزية إىل العزاء مبالغة أو تفاؤال بحصول ذلك هلم

 . معناه عرفا فهو معنى التعزية ال غري أي ملن حيرض ألجل تعزية أهله وتسليتهموأما
 املأتم فمعناه لغة ما رصح به القاموس أنـه كـل جمتمـع يف حـزن أو فـرح أو هـو وأما

 .خاص بالنساء
 . هو النساء املجتمعات يف خري أو رش: شمس العلومويف

 القول األول فاملأتم كل اجتامع من رجال أو نساء يف مصيبة أو عيد أو عرس أو فعىل
 .ضيافة أو هلو أو طرب أو غريه

 . هو خاص بالنساء املجتمعات يف ذلك كله القول الثاينويف
 أيـضا إال أنـه أعـم ألنـه  ما دل عـىل القـول األخـري: صاحب شمس العلومول قويف

                                                
 ).٣٣(اآلية : سبأ  )١(



٤٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 .يشمل النساء املجتمعات يف كل حال
 هذا فالوصية به مشكلة من حيث إنه أوىص ملن حيرض عـزاءه وحيـرض أحـواال وعىل

أخر حمتملة للوجوه املذكورة، لكن أشهر ما يف لفظة املأتم أهنا تكون ملوضع اجـتامع النـساء 
يف ذلك الرجال احلـارضون للعـزاء عـىل يف املصائب للندب والنياحة، وجيوز أن يشاركهن 

 .قول
 هذا فإن كان املعروف من عادة النساء أهنـن ال جيـتمعن يف املـأتم مـع حـدوث وعىل

-املصائب إال للندب والنياحة فالوصية به باطلة؛ ألهنا وصية بمعصية قد هنى عنها الشارع 
أهنا بالنساء أخص من فال معنى جلوازها، وقد ثبت لغة وعرفا   وحرمها،-هصلوات اهللا علي

 .الرجال؛ ألن أهل اللغة مل خيتلفوا يف ختصيصهن هبا
 وقع االختالف يف إطالق ذلك عىل الرجال أيضا، فكان إطالقه عليهن أعـرف وإنام

 .وأخص، وجيوز أن يكون يف هذا لكل قوم لغتهم
  كان يف عرف قوم ولغتهم أهنا تكون لغري ذلـك فـاملرجع بـه إىل مـا عرفـوه مـنهمفإن

لغة، وكذلك إن كان عند قوم أن اجتامعهن يكون ال لنوح وال لندب وإنام هو ألمـر جـائز، 
كقراءة القرآن أو اتعاظ أو تسلية ألهل امليت أو نحوه فالوصية به جائزة، وإال فال جواز هلا 

 .فيام عندي
 ونراه من عوائد أهل العرص ال نرى اجتامعهن يف املأتم إال ه بحسب ما نشاهدونحن

 أكرب املناكر وأقبح املعايص، واحلكم يف ذلك لألغلب عىل اختالف األحوال من الناس من
 .يف األمكنة واألزمنة بحسب العوائد املعروفة معهم يف ذلك

ً بقي النظر يف حكم العطف بواو النسق الداخلة بني العزاء واملأتم عطفـا للثـاين لكن
 .عىل األول
فاذ الوصية ال جيوز إال ملن مجع بني احلالني من  كانت الواو للجمع فالظاهر أن إنفإن



٤٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

العزاء واملأتم، فإن كان العزاء عرفا جيمع الرجال والنـساء واملـأتم كـذلك فيكـون معنامهـا 
 .واحدا فالوصية جائزة لكل من حرض

 مجــع  خــاص بالنـساء فالوصـية بـه ال جتـوز إال ملـنم قـول مـن يـرى أن املـأتوعـىل
 للرجال واملأتم للنساء، فال جتـوز ملـن حـرض املـأتم وحـده مـن باحلضور بني موضع العزاء

النساء وال ملن حرض العـزاء وحـده مـن الرجـال فهـي غـري جـائزة للجميـع إال ملـن حـرض 
 .املوضعني مجيعا وهذا كاملتعذر

 عىل قـول مـن يـذهب إىل أن املـأتم هـو املوضـع املخـصوص بالنـدب والنياحـة وأما
 .اطلة يف األصل كام مىضللرجال والنساء فالوصية به ب

بني العزاء :  بطالهنا يف هذا املوضع أيضا كوهنا متضمنة للجمع بني الضدينويوضح
 ال تـصح إال ملـن مجـع بيـنهام يف احلـضور، هـذا إن كانـت الـواو ااجلائز والنوح احلرام، ألهن

 .للجمع
اء أو  إن قدرت لإلباحة أو للتخيري فيجوز لكل من حرض أحد القسمني من العزفأما

املأتم، وتكون يف هذا املوضـع بمعنـى أو، لكـن الـواو بمعنـى اجلمـع أعـرف غـري أن مقـام 
الكالم دال عىل أهنا لإلباحة أو التخيري، وال دليـل يقطـع بـذلك أيـضا جلـواز األول، فهـي 
أقرب إىل اإلشكال وأدنى إىل الوهن ملا هبا من االحتامل يف مجلة هذه الوجوه امللتبسة هبـا يف 

 .كل مشكوك موقوف: نى واحلكم مجيعا، ويف األثراملع
 إىل أن يكون املرجع يف مثل هذا إىل لغة املويص إن عرف ذلك منه وإال رجـع وجيوز

 .القواعد احلكمية
يف موضع الواو ملعنى العطف به يف هذا املوضع دل عىل اإلباحة ) أو( أتى بلفظة فإن

بينهام لكن يبقى معلوال بجواز الوصية ملن أو التخيري رصحيا وسلم من كلفة القول باجلمع 
                                                

 .عن): ب( يف  )١(



٤٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

حيرض املأتم إن كان املأتم خاصا بالنساء، وكان املتعـارف مـن حـضورهن أنـه ال يكـون إال 
للندب والنوح فيكون اإليصاء به وصية باملعـصية كـام مـىض، إال أن جيـوز أن يكـون مـنهن 

 .م كام ذكرناهخالف ذلك فريجع به إىل املعنى املطلق يف اللغة من معنى املأت
 إن أوىص بإطعام من شاء اهللا من الناس أيام عزائه ومأمته سواء عطف املأتم عىل وأما

 .العزاء بالواو أم بأو فاملعنى واحد
 الظاهر أن الوصية به جائزة يف احلكم، لكنها ال ختتص بإطعام احلارضين للعزاء ويف

ختصيص هلم بيشء فمن أطعم منها يف وال يف املأتم، وإنام هي وصية بإطعام قوم جمهولني ال 
 .تلك األيام جازت له

 كان ذلك عىل رأي وصيه أو عىل رأي القائم بعزائه ومأمته فلهم النظر فيه، لكن وإن
 .من حبي ملن بيل بالنظر يف ذلك أن ال يتعمد به أهل املعصية هنالك

 امليت فقد وضـع  أطعمه يف املأتم من يعلمه مقيام عىل املأتم بالندب والنياحة عىلفإن
 كأمانته يف غري موضعها، وأنفذ الوصية يف غري أهلها؛ ألهنا يف األصل غري جائزة ألهل ذل

الفعل لظهور ما به من البطل، واملعني عـىل الفجـور غـري سـامل وال مـأجور فيلزمـه يف املـال 
 .غرمه، ومن الفعل إثمه، وعليه املتاب إىل اهللا تعاىل بام أصاب

ن عنده فقد أضاعه وتكفيه التوبة ملقام رشده وإال التزم ما عليه مـن  يكن املال مفإن
 .الضامن وال براءة له من ذلك وال أمان

 سلمت الوصية من ذكر املأتم واكتفى املويص فيها عىل ذكر العزاء وحده كانـت فإن
شـاء اهللا ملـن : جائزة ملا أسلفناه، سواء أوىص هبا ملن شاء اهللا من الناس يف أيام عزائه أم قال

من الناس ممن حيرض عزاءه، أو أتى بغري هذه األلفاظ الدالة عىل املعنى، إذ لـيس يف احلكـم 
 ما يدل عىل بطـالن ذلـك وال فـساده؛ ألن نفـس العـزاء طاعـة، وتعزيـة املـؤمن يف لظاهربا

 .مصابه مأمور هبا رشعا



٥٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

أو القـائم  مل ترد سنة باإلطعام يف ذلك، لكن نفـس اإلطعـام للحـارض يف طاعـة وإن
بسنة إن كان من مال من يملك أمره إذا أراد به القربة إىل اهللا تعـاىل، ومـا جـاز مـن هـذا أن 
يفعله من يملك أمره من الناس ابتغاء قربة إىل اهللا تعاىل وإرادة الوسيلة إليه جاز للمـويص 

 .أن يويص به من ماله
ماله وهـو مـن جـنس  أوىص به فالوصية به جائزة، وخترج مع الوصايا من ثلث وإذا

 مالطاعة واملباح يف األصل لوال ما يـدخل املـشقة مـن ذلـك عـىل أهـل هـذا امليـت ويـورثه
 .التكليف والنصب

 ختتلف املقامات واألحوال يف مثل هذا فالبد فيه من مراعـاة القواعـد الـرشعية لكن
 .يف اخلصوص والعموم

ة من ذلك ما يكتفي به من  يف مسائل التعزي-رمحه اهللا- أوضح الشيخ أبو نبهان ولقد
 .عقل فال حاجة معه إىل املزيد

 . إذا كانت الوصية ملن حيرض املأتم فقد مىض من القول يف ذلك ما يستدل بهوأما
 إن أوىص بإطعام من شاء اهللا من الناس أيام مأمته، فقـد مـىض القـول يف ذلـك وكذا

لينظر فيه مـن قـدر عـىل مرصحا وكفى، فهذا ما حرضين يف احلال من جواب هذا السؤال ف
 .واهللا أعلم. استخراج احلق وبيان معانيه

 
 تقول شيخنا فيمن مات وقد أوىص قبل موته بطعام ملن يقـيم بمأمتـه وعزائـه، ومل ما

يصح أنه قد أوىص بذلك، وجاء أناس يواصلون فأحرضوهم شيئا من الطعام أجيوز هلم أن 
ومل يعلـم   كان اهلالك قد ترك أيتامـا أو بلغـا،؟ اليأكلوا من ذلك الطعام عىل هذه الصفة أم

الذين أحرض هلم الطعام أنه من مال األيتام إذا كان قد خلف أيتاما، أو من مال البلغ الذين 
 ؟أحرضوه هلم، ما ترى عليهم إذا أكلوا عىل هذه الصفة



٥١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 ؟ يلزمهم السؤال عنه من أي وجه أتوه هلم أم الوهل
 ؟ الطعام أم ال يضمنون بأكلهم من ذلكوهل

 
 املسألة شيخنا الفقيه أبـو نبهـان يف مـسألة العـزاء، وهـي موجـودة يف ه أوضح هذقد

 اهللاو. القطعة األوىل من كتاب اللباب فطالعها من هناك، جتـد ـ إن شـاء اهللا ـ مـا فيـه شـفاك
 .أعلم

 
 

 ؟ ملال زيد أتثبت هذه الوصية أم ال أوىص أحد بيشء ملال الوقف أوإذا
 

 ال يبني يل ثبوت وصية ملال زيد، وإنام الوصية لزيد إن شاء، وأما ملال الوقف إن كان 
 .واهللا أعلم.  فجائزهبيشء مما ينفذ فيه وجيعل يف مصاحل

 
 
ترك أبوه أوالدا وزوجات وأما وقـد  أوىص لورثة أبيه بيشء من ماله معلوم، وفيمن

مات بعضهم وخلف ورثة من أيتام وبـالغني، أعـىل الـويص أن يـسلم هـذه الوصـية لورثـة 
 .-إن شاء اهللا- أفتنا مأجورا ؟اهلالكني املوىص هلم أم تسلم للباقني من ورثة أبيه

 
 : قيلن فقد كانت الوصية ثابتة من ضامن، فرتجع إىل ورثتهم، وإن مل تكن من ضامإن

 .إن الوصية ال تثبت ملن مات، وال أرى األحياء يستحقون هذه الوصية كلها



٥٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 أن تبطل كلها عىل قول، أو يثبت للحي منهم قدر سهمه  بطل بعضها فأخافوإذا
واهللا . منها عىل رأي آخر، قياسا عىل مسألة البيع املختلف فيها، إن صح ما حرضين يف هـذا

 .أعلم
 

 
 ابتيل بوصية، وبقي عنده يشء ألحد مثل حب أو دراهم، وطلب أربابه املوىص فيمن

هلم ومل يـدركهم وخفـي عليـه لبعـد املـسافة وانقرضـوا بمـوت أو بقلـة دليـل مـن العـدول 
بمعرفتهم، واحتار هذا املبتىل وأراد التخلص رسيعـا خوفـا مـن احلـوادث، ألـه رخـصة أن 

 ؟الفقراء إذا مل يرد أن يوقفها لئال تذهب برسق أو غريهيفرقه عىل 
 

 الضامن فال جيوز تفريقه للفقراء إال بعـد أن ييـأس مـن معرفـة أربابـه، وإذا سـأل أما
 .عنهم سنة ومل يعرفوا جاز تفريقه يف بعض القول إذا مل يسمع بوجودهم يف مكان

 
 

أوىص لورثة فالن من ضامن عيل له هـذا لفظـه، وفـيهم ذكـور وإنـاث  املويص إذا يف
 ؟أيكون بالسوية أم ال

 ؟ من ضامن عيل هلم أيكون القول سواء إذا مل تكن الوصية للهالك: قالوإذا
 ذكـور وإنـاث ومل يقـل د لورثة فالن وفيهم زوجة وأم أو جدة وأوال: إن قالأرأيت

 ؟ قدر مرياثه، أيكون كلهـم يف العطـاء سـواء أم الللذكر مثل حظ األنثيني أو كل منهم عىل

                                                
 .فإين أخاف): ب( يف  )١(



٥٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 .بني لنا مجيع ذلك
 

 لورثة فالن من ضامن عيل له فهذه تقسم بيـنهم قـسمة مـرياث، فيعطـى كـل : قالإذا
مـنهم مــا يـستحقه مــن مــرياث فـالن املــذكور؛ ألنــه قـد أقــر بالــضامن هلـالكهم ال هلــم فــال 

 .يستحقوهنا إال باإلرث منه
 .واهللا أعلم.  من ضامن عيل هلم فهو بينهم بالسوية الزوجة واألوالد: قالوإن

 

 
 
 كتب وصية وجعل مجيع ماله بعد موته وقفـا عـىل ورثتـه وعـىل الفقـراء تقـسم فيمن

سهامن لورثته يقسموهنا قسمة املرياث، والسهم الثالث لعامرة ذلك املال : غلته ثالثة أسهم
 فقريا كونفقراء، إذا مات أحد من ورثته فليس ملن يرثه من ذلك املال ما هلالكه، إال أن يولل

فله من سهم الفقراء، وأشهد عىل ذلك رجلني واحد منهام عدل واآلخر غري عـدل، فـامت 
املويص وأثبت الورثة الوصية بغري علم منهم بام يف الوصـية وحـني علمـوا مـا فيهـا أنكـروا 

رجع عن الغري بعض من الورثة وأثبتوا، ومل يرجع البعض وأرادوا ما هلم ذلك وغريوا، ثم 
 ؟من ذلك املال عىل حكم كتاب اهللا عز وجل، أهلم ذلك وجيوز هلم أم ال

 إن كان الذين أثبتوا رشيدين أو غري رشيدين، أكله سواء أم فرق بني ذلك إن أرأيت
 ؟أرادوا الغري بعد تثبيتهم ثانيا أهلم ذلك أم ال

 ذكر ام ثبت هذا الوقف يعزل الثلث ويقسم الثلثان عىل الورثة أو يرتك ويعمل كذاوإ
 ؟املويص

 كانت الوصية ثابتة وأراد الويص اخلروج عن الوصية إذا كان عاجزا غـري قـادر وإن



٥٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 والوصـية نقلتهـا لـك بعينهـا حرفـا حرفـا، ؟وخائفا عىل نفسه يف دينه ودنياه أله ذلك أم ال
نظر فيها وأوضـح يل جوابـا شـافيا بجوازهـا وعـدم جوازهـا بـالقول تفضل سيدي متعن ال

 .الصحيح الذي يعجبك بال نزاع ولك األجر اجلزيل
 

 هللا وكفى، وسالم عـىل عبـاده الـذين اصـطفى، أمـا بعـد فقـد نظـرت يف هـذه احلمد
يف نـص إن الوصايا ال تثبـت يف املـال كلـه ملـا : القضية أقول بام معي يف أحكام هذه الوصية

 . بذلك وبطلهصاءالكتاب والسنة واإلمجاع من دليل عىل منع اإلي
 إنكار هذه الوصية وإبطال ما ال جتوز الوصاية به منها، وإثباهتم هلا يف حيـاة وللورثة

َاملويص ليس بيشء عىل أصح ما خيرج فيه معنا من قول املسلمني، فلهم غريه وإنكـاره بعـد 
ملكونــه يف احلــال، وال يدرونــه عــىل احلقيقــة ملــن يكــون يف موتــه؛ ألهنــم قــد أثبتــوا مــا ال ي

االستقبال، وإثباهتم هلا عىل جهالة هبا قبل أن يعلموا ما أوىص هالكهم به لـيس بـيشء فـال 
 .يثبت عليهم أصال وهلم غريه وإنكاره جزما

 هم قد علموا فأثبتوه بالرىض به ولو رصحوا به قوال ثم رجعوا عـن إثباتـه قبـل وإذا
رج عن يدهيم وقفا جاز هلم الرجوع فيه أيضا، ألنه ليس بثابت علـيهم يف األصـل إال أن خي

من تربع، بتوقيف حقه بنفسه، أو أثبته من فعل غريه فأخرجه عن ملكه يف حياته أو عىل ما 
 .جاز له من بعد وفاته

ن  أخرجه من يده هلذا فيكون خمتلفا يف ثبوته يف هذا الوجه الثاين وهو أن يتمه مـفإن
فعل اهلالك ووصيته يف سهمه لورثة املوىص وللفقراء كام سيأيت فيام جتوز وصية اهلالـك بـه 

 .-إن شاء اهللا-من هذا 
 للهالك وصية فيام زاد عن الثلث به من ماله إال ما ريض به الورثة فـأمتوه مـن وليس

 .بعده وهم ممن جيوز عليه رضاه



٥٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

دة من تقوم به احلجة من العدلني  أوىص به من هذه الوصية أو غريها فصح بشهاوما
 الورثة يف موضع إقرارهم به يف الظاهر أو علمي وامرأتني ممن يرتىض للشهادة أو  رجلأو

رجوعهم إليه فيام بينهم وبني اهللا تعاىل فمـردود كلـه إىل الثلـث مـن مجيـع الوصـايا اجلـائزة 
وصايا الضامنية أو مـا جـاز قليلها وكثريها لكل ما جازت له، ويف كل ما جازت فيه، غري ال

أن خيتلف يف إنفاذه من رأس املـال أو ثلثـه، ومـا مل يقـر بـه الورثـة منهـا ومل يـصح يف حكـم 
الظاهر بشهادة العدلني أو من يقوم مقام أحدمها بدال منه من املرضـيني فـال حيكـم بـه عـىل 

 .الورثة ولو شهد هبا عدل واحد وفسقة كثريون
 الورثـة أو شـهادة العـدول وكـان داخـال يف الثلـث  صح من هذه الوصـية بعلـموما

اجلائزة الوصاية أو مردود إليه إال أنه كان وقفا عىل الورثة ومن بعدهم عىل الفقراء خمتلـف 
 بإبطالـه ألن فيـه وصـية :وقـول بجوازه لتعلقه بالفقراء بعـدهم، :قول :قولنييف ثبوته عىل 

 فتعـارض فيـه طرفـا املنـع : للوارثني، ويف احلـديث املجتمـع عليـه
واإلجازة، فكان االختالف بحسبهام واألصح عندي منعه، ألن الوصية جلملة الوارثني يف 

 انفـردت لـومدة أعامرهم عىل ما يمكن من تفـاوت بيـنهم يف ذلـك ال نـدري غايتـه باطلـة 
 .بإمجاع، وامللتبس بالباطل باطل

ا مدار هذه القضية، وعىل املبتىل هبـا أن  مجل شاملة ألحكام هذه الوصية وعليهفهذه
 .يضع كل حكم منها يف موضعه من جمتمع عليه أو خمتلف فيه

 تردد الرأي بني أهله يف ثبوته أو بطله من هذا أو غريه فمع اخلصام يرجع إىل من وما
كان من حكام العدل الثابت حكمهم يف املختلف فيه، وإال فعـىل الـوارث ولـه يف ذلـك أن 

ألهزل ويأخذ األعدل ليعمل به يف موضـع مـا مل تعارضـه فيـه حجـة حـق، ولـه أن جيتنب ا

                                                
 .علم): أ(يف   )١(
 .سبق خترجيه  )٢(
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 .حيتاط ورعا فيام له وليس عليه
 أو ماله نفسه إذا حتقق بعجزه لعدم قدرته أو خمافة وقوعه فيام خيشى منه عىل واملويص

ه بفـضله أو دينه فهو موضع ما يعذر به يف حينه، واهللا أوىل بعذره عام ال طاقة له به مـن أمـر
 .واهللا أعلم فلينظر يف ذلك كله ثم ال يؤخذ إال بعدله. وكرمه سبحانه وتعاىل

 
 وصية له يف املال كله ال بوقف وال غريه ويثبـت منهـا الثلـث إن صـحت الوصـية ال

بشاهدي عدل أو بإقرار الورثة، وهم ممن جيوز إقراره عليـه، لكـن إذا كـان الوقـف للورثـة 
 ال يثبـت :وقيـل هـو ثابـت، :فقيـلثم للفقراء من بعدهم فيختلف يف ثبوته يف الثلـث ًأوال 
 .أصال

 فإن مل تصح الوصية بشاهدي عدل فالواحد ال جيتزى به وال بغريه مـن الفـسقة وال 
 .جمهويل احلالة ولو كثروا

 رجعت إىل إثبات الورثـة يف موضـع فيهـا اخليـار فـال يعتـرب بتثبيـتهم هلـا قبـل أن فإن
علموا ما فيها، وهلم الرجوع عن ذلك، ولو بعد العلم أثبتوها فلهم الرجوع فيام مل ينفذ بعد ي

 .منها ألهنا مما هلم االختيار فيه
 كتبت هذا عىل عجل واكتفيت فيه بجواب املسألة عـن النظـر يف الوصـية، وقـد وقد

ـ إن شـاء اهللا ـ أتتني نظرية هذه فكتبت فيها جوابا مفصال غري هذا وبذلك عـن هـذا كفايـة 
 .واهللا أعلم. ويف هذا بيان بقدر حاجة السائل

 
 
 ابنتـه بـأثر مـن مائـه مـن آد مـسمى يف فلـج الفـالين بـضامن وحـق بن أوىص الفيمن

واعرتاف، ثم مات املويص وخلف مجلة أمياه من أواد متفرقة غري أنه مل يصح له مـن ذلـك 
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ونصف، أترى يثبت للموىص له هبذا األثر متاما، أم ال يثبت إال الذي اآلد إال تسع كياسات 
 ؟صح للهالك من ذلك اآلد

 كان ال يثبت إال ما وجد يف ذلك اآلد، وظن الورثة أنه يثبت له اجلميع من مجلة وإن
ماء اهلالك، وال يطلب حجة بالرشع، فأمر الذي بيده دفرت الفلج أن ينقل له أثر ماء من ماء 

 هلذا املوىص له، فنقله من كل آد شيئا حتى كمـل األثـر وحـازه املـوىص لـه لـسنة أو اهلالك
 .أكثر

 إين كنت غري عامل أن املـوىص لـه ال يثبـت لـه :يقول يطلب حجته ولوارث رجع اثم
غري هذه التسع الكياسات والنصف، أو إين كنت أظن أن املويص خلف أثرا من ذلك اآلد، 

ال أرىض إال بام صح للمويص، أترى جهالته عىل هذه الـصفة فلام صح معي غري ذلك فإين 
 ؟حجة له بعد حواز املوىص له وأمره بنقل املاء من مجلة ماء املويص

 كان من عادة أرباب هذا الفلج التوليف، ماء هذا يسقي به اآلخـر ومـاء اآلخـر وإن
لج إال عـىل يسقي به هذا من أجل الرضورة، وهم مرتاضون بذلك، وال يستقيم ترتيب الف

هذا، وعىل ذلك خلف عن سلف، ولو رجع كل أحد يرد أصل مائه لوقع الـرضر وخيـف 
 العطــش، ومــن العـادة يــويص املــويص ويبيــع البـائع مــاء مــن آد ويعلــم البــائع الــبالدعـىل 

واملشرتي أنه ليس له من ذلك قدر الذي باعه أصال، وإنام لـه ردود يؤلـف مـن مـاء غـريه، 
ــت ــف يثب ــذا الول ــرى ه ــرارات والبيوعــات أم ال تثبــت إال يف أت  حجــة يف الوصــايا واإلق

 . تفضل رصح لنا هذه املسألة فإهنا داعية؟األصول
 إذا أوىص له ببيته احلديث، ومل يصح للمويص بيت يسمى بيت احلـديث، إال وأيضا

 ؟أنه خلف مجلة بيوت أيثبت له يشء من بيوته أم ال يثبت
 إن اهلالـك مـا :ويقولالك ثم عاد يطلب حجته  حوزه الوارث بيتا من بيوت اهلوإن

 إال ما صح، أترى له حجـة والـصفة كـام تقـدم يف همعه بيت يسمى هبذا االسم، وال أثبت ل
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 ؟دعواه اجلهالة
 

 يف حكم الظاهر إذا أوىص له بأثر من بادة معلومة فلم يوجد له من تلك البادة إال أما
 . ألن الوصية معلمة؛ ليس له غريهاهذه الكياسات املذكورة ففي الظاهر

 لو أوىص له بعرشة دنانري من دنانريه فلم يوجد له إال دينار واحد فليس للموىص كام
 .له غريه

 . إن أعطاه ما ليس له يف الوصية بسبب جهله فله الرجعة فيهوالوارث
 وصـية املسمى احلديث ومل يوجد لـه بيـت يـسمى بـذلك فال بيتهى إذا سموكذلك

 .لةباط
 إذا كان يف عرف أهل الفلج ولغتهم يف اإلقرار والوصايا والبيوع يبيع مـن بـادة لكن

كذا معينة مرادهم بذلك من أي بادة وجد هلم ماء، وحيكمون له بذلك يف لساهنم وعرفهم 
 .-إن صح ذلك-ال جيهل ذلك عندهم فنرى أن ذلك ثابت هلم وعليهم، ولكل قوم لغتهم 

ثر ثابتة يف سائر مائه من الفلج، وعطية الوارث لـذلك األثـر  هذا فالوصية باألوعىل
 .واهللا أعلم. واقعة يف حملها وال رجوع له يف ذلك

 
 
 أوىص بكفارات، ومل يرصح أهنن عن صلوات وال غريها وال أيـامن وال أهنـن فيمن

 . عرفني؟مرسالت وال مغلظات، ما ترى احلكم فيهن
 

                                                
 .ببيته): أ( يف  )١(
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لم، وعىل عدم ذكرهن فأخشى أن ال يثبت يشء منهن يف احلقائق، ألنـه حتكـم  أعاهللا
 .واهللا أعلم. بغري دليل

 
 

 أخوين هلام مال مشرتك، وأوىص أحدمها بتفريق غلة حقه ونـصيبه منـه سـنة عـىل يف
وصار املال كله للمـويص ومـات املـويص الفقراء، ومات األخ اآلخر وورثه أخوه املويص 

وبقيت الوصية عىل حاهلا هكذا، أيثبت تفريق املال كله حـني صـار املـال إليـه أم نـصفه كـام 
 . عرفنا الصواب يف ذلك؟أوىص به أو ال
 
 إن حكم الوصايا عىل يوم أويص هبا فـال يثبـت : يقول ذلك، فعىل قول منيف خيتلف
 .غري النصف
يرى احلكم هبا عىل ما مات عليه املويص فيثبتها يف غلة املال كله، وأنا  قول من وعىل

 .واهللا أعلم. يعجبني القول األول
 

 
 أوىص بناقة أو محارة ألحد من ورثته، وكانت الوصية مـن ضـامن ثـم أنتجـت فيمن

 ؟ها إذا كانت يف يده إىل أن مـاتتلك الدابة يف حياة املويص ومات املويص، ملن يكون نتاج
 ؟وإذا باع النتاج أحيل له أم ال

 ؟ غري ضامن، وهي لغري وارث، أكله سواء أم بينهام فرقمن كانت الوصية وإن
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 الناقة واحلامرة للمويص وال يدخل يف الوصية إذا كانت الوصية من بعد املوت، نتاج

 .واهللا أعلم.  عن نظرفالنتاج يف حياة املويص له، هذا ما حرضين
 

 
قد أوصيت بكذا وكذا من مايل يف حيايت وبعـد مـويت :  صفة لفظ الوصية، إن قاليف

 ؟ وإن كـان غـري ثابـت فـام اللفـظ الثابـت الـصحيح؟لكذا وكذا، هل يكون هذا لفظا ثابتـا
 .فارشح لنا فيه رشحا يفهمه قليل املعرفة

 
وال يمكن قـرص ذلـك عـىل لفـظ   فتختلف ألفاظ الوصايا بحسبها، ختتلف املعاينقد

 .واهللا أعلم. معلوم، وإنام يعرف مواقع ذلك من قدر عىل تأدية املعاين باأللفاظ املطابقة هلا
 

 
 أوىص اهلالك أن ينفذ عنه يشء من احلقوق والوصايا بغري كتابة إال بلفظ اللسان، إن

 ؟ثابتا أم غري ثابتأيكون ذلك 
 

 . الوصية املكتوبة وغري املكتوبة سواءإن
: ؟ الورثة خالف ما أوىص به هالكهميسع وهل 
 يسعهم ما مل تقم عليهم احلجة بالبينة واحلكم، أو بعلمهـم إن كـانوا ممـن جيـوز 
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ا أو إثـام  من املويص، وإن خاف من موص جنفـعليه ذلك، وكانت الوصية يف غري حيف
ً بينهام برده إىل الثلث، وال وصـية لـوارث إال بـضامن الزم، فـذلك إذا واجـب ال فأصلح
 .وصية

:؟ وما الفرق بني الوصية بالكتابة وغري الكتابة 
قد مىض . 
 إن بطلت الوصية باحلكم، وشهرت الوصية من هالكهم بإثباهتا عىل نفـسه 

نفـذ إن مل تـشهر، وطلـب بعـض الورثـة أن تعـرض عـىل املـسلمني، أو مل تشهر، أجيـوز أن ت
وطلب أحدهم إنفاذها ألجل االحتياط من مجلة املال كان وصـيا أو غـري ويص، أجيـوز إذا 

 ؟أنكره بعض الورثة أم ال جيوز
 فتثبيتها مـن اهلالك حمـال، ألن -كام ذكرت- كانت الوصية باطلة يف احلكم إن 

وال أدري ما أردت بـشهرهتا عـىل أي معنـى، شـهرت إهنـا باطلـة أم الباطل باطل ال شك، 
 .مر أم شهرهتا بإحضارها عند الناس، وكل هذا ال أبرص فيه كبري أ؟كيف شهرهتا تكون

 االختالف يف االختيار فكل منهم أوىل بنفسه وبسهمه، فإن كانـت باطلـة وأراد وأما
 .بعضهم إثباهتا فعليه مقدار سهمه ال غري

 ؟فاملوىص له إذا أبرأ ورثة املويص مما أوىص له به أيربأ الورثة من ذلك أم ال 
يربؤون إن كان هو ممن يثبت عليه ذلك . 
 وعن الوارث إن أراد أن يويص عن هالكه بـاألجرة، كـان بـأمر الـويص أو 

 ؟بغري أمره، كان وصيا وغري ويص أجيوز أم ال
ائز للويص أن يؤجره إذا ائتمنه عىل ذلك، وأما بغري  جائز ذلك بأمر الويص، وج

                                                
 .جيف): أ(يف   )١(
 .فأصلحوا): أ(يف   )٢(
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 فال يبني يل ذلك، ألن أمر الوصية مسلم إىل الويص فهو أوىل به، ثم إنه حيتاج إىل لويصأمر ا
 .أن يؤجره أحد غريه لتثبت له األجرة

 إن كان هو الويص فال أحب له ذلك، إال أن جيعل لـه ذلـك املـويص أو مـن وكذلك
 حاكم أو مجاعة املسلمني، وأرجو أنه ال يتعرى من االختالف عىل حال يثبت منه ذلك من

 .إذا أجر نفسه، ما مل يمنعه من ذلك املويص واحلاكم الذي أقامه
 

 يوم أموت :وقال له ، تقول يف الويص إذا أمنه من أوىص عليه أو دفع عنده دراهمما
امـك هبـن، أيـصح قولـه لـه هـذا فرقهن عىل فقراء املسلمني ولك عرشهن أجرة لك عىل قي

 له تفريقهن عنه بعد موته، وله ورثة أيتام وبلغ، ومل يطلـع علـيهن أحـد إال اهللا، ألن زوجيو
الويص واملويص كالمها ثقتان، ويريد بذلك تقربا لوجـه اهللا وابتغـاء مرضـاته ال لريـاء وال 

 .جلاه
فـالن قـد أوصـيت كـذا يـا :  إن مل جيز هذا اللفظ ولفـظ الـويص عـىل املـويصأرأيت

 نعـم، أتـرى عـىل :فقالبتفريق الدراهم التي رفعتهن عندي بعد موتك عىل فقراء املسلمني 
 ؟الويص شكا فيام بينه وبني اهللا إذا فعل ما أمر به أم ال

 شيخنا هذا املويص قد أوىص ببيع ما يبقى من ثلث ماله بعـد موتـه مـن مجيـع أرأيت
 بخط من جيـوز خطـه هواء اهللا من فقراء املسلمني، واألشياء كلها، أو يفرق عنه عىل من ش

 ؟بعد قضاء دينه وإنفاذ وصاياه، أخترج هذه الدراهم األمانـة التـي ذكرهتـا لـك مـن الثلـث
أيكون حساهبن من مجلة ما يباع من ثلث املال وخيرج ثلثهن أم ال يعـرتهين يشء مـن ذلـك 

 ؟ا أوىص بهألنه عينهن يف حياته وأمر هبن وحدهن مفردة عن بقية م
 كان هذا لفظ الوصية ببيع ثلث ماله وله دين ودراهم عـىل النـاس أيفـرق مجيـع وإذا

 ؟الثلث كائنا ما كان، أم من املال األصول والعروض واحليوان والرثة وهو مراده اجلميع
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 اهللا أعلم، ويف أكثر ما يذهب إليه من يقول بظاهر احلكم يف األلفاظ فهذا خيرج عنده 

 .رج األمرخم
 . إن اهلالك ال أمر له يف ماله بعد موته فهو ال يثبت:وقيل
 . عند من يذهب إىل اعتبار املعاين يف مثل هذا قول آخروعىل
 قال فرق هذه الدراهم بعد مويت لفقراء املسلمني فهي عنده وصية وهـي جـائزة فإذا

 .عىل ما فيها من االختالف
ن قـد أوصـيت بتفريـق الـدراهم التـي رفعـتهن  كذا يـا فـال: انتبه الويص فقال لهفإذا

 نعم، كان ذلك إقرارا من املويص بالوصية هبن، :فقالعندي بعد موتك عىل فقراء املسلمني 
وليس هو يف احلقيقة نفس الوصية، فإن نفس الوصية لو نطق املويص هبذا اللفظ بتاممه بعد 

يا فالن قد أوصـيت بكـذا كذا : ك أوصيت بكذا مكان قول:فقالحذف زوائد االستفهام، 
فتلك هي نفس الوصية، فاعرفها لتعلم الفرق بني نفس الوصية أو اإلقرار بالوصـية، لكـن 
اإلقرار بالوصية جائز وجيوز احلكـم بـه، فيثبـت للـويص اسـتعامله إلقـرار املـويص يف تلـك 

 .الدراهم بذلك، فيجوز له تفريقها عىل هذه الصفة
 .واهللا أعلم. ثبت يف هذا املوضع فافهم نفس الوصية فهي يف احلكم أوأما
  من أوىص ببيع ثلث ماله وبتفريقه عىل الفقراء بعد إنفاذ الوصايا والديون منه،وأما

وله هذه األمانة املذكورة وغريها مـن نقـود وعـروض وحيـوان وأصـول فمقتـىض احلكـم 
صية من وصاياه،  ألهنا ولثلث،عندي يف هذه األمانة أهنا من مجلة الوصايا وخترج من هذا ا

 .وهو ممنوع مما زاد عىل الثلث فال تكون إال منه
 إيصاؤه ببيـع مـا يبقـى مـن ثلـث مالـه مـن مجيـع األشـياء كلهـا بعـد إنفـاذ دينـه وأما

ووصاياه فيدخل يف ذلك عندنا كل يشء من النقود الذهب والفضة والنحاس وغريها من 
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 جائز وحمتمـل حتـى النقـود، أصول وعروض وحيوان ونبات ومعدن، والبيع يف كل ذلك
فنقد الفضة جيوز بالذهب والنحاس، وكذلك العكـس يف كـل واحـدة مـنهن، فاسـم املـال 

 .واهللا أعلم. شامل عىل اجلميع وداخل حتت جنس كل يشء من جزئياته، فال خمرج له منه
 

 
 ؟لثقات يشهدون عىل ذلك أتثبت أم ال إذا مل جيد ا؟ جتوز الوصايا بغري شهودهل

 
 .واهللا أعلم.  الوصايا فال تثبت بغري شهودأما

 
 وأتت منه أوالدا وتويف هالكهم، ووجدوه كاتبـا وصـيته عـىل مرأة رجل تزوج اعن

يدي إخوته، وإخوته قد ماتوا قبله، ووجدت املرأة وأوالدها وصية هالكهم، ومل يكن عىل 
 أم يلزمهم إنفاذها ؟صية، أتلزمهم الوصية إذا تركوها ومل ينفذوهاأيدهيم ومل يذكرهم يف الو

 . بني لنا ذلك؟وهم مل يكونوا أوصياء
 

 .واهللا أعلم.  مل تلزمهم بالرشع فال يضيق عليهم تركهاإذا
 

  
غـري ما تقول فيمن أريد أن يشهد عىل وصية أحد من الناس، أجيوز له أن يشهد مـن 

 ؟معرفة منه بصحة ألفاظها ومعانيها وجواز املوىص به فيها أم ال
 



٦٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
أما غري اجلائز فال جتوز الشهادة عليه، وأما اجلائز فال مانع مـن جـواز الـشهادة عليـه 

 .سواء علم صحة ألفاظها أم ال
  

ا يف  مجيـع مـ: قـال أنفـذ عنـي مجيـع مـا يف كتـاب وصـيتي أو:قال املويص لوصـيهإذا 
وصاياي أنفذه عني وال أرىض إن تركت منه شيئا وال أحلـك، كـان الـويص وارثـا أو غـري 

 بجميـع مـا يف : قـال اشـهد عـيل بجميـع مـا يف كتـاب وصـيتي، أو:قال للـشاهدوارث، أو 
 .-أفتني يرمحك اهللا- ؟وصاياي، كان الويص وارثا أو غري وارث أيضا ماذا يلزمهام يف ذلك

 
ىل ثبوت الوصية أو بطالهنا، وليس كل من ألزمه املويص يلزمه ذلك ذلك مقصور ع

 .فإنام هو الزم عىل من يلزمه يف رشع اهللا
إن فالنا قد أثبت هذا عىل نفسه كان ثابتـا أو غـري ثابـت؛ : وإين ألعجب ممن يكتبون

ا  إن هذه وصيتي وم:قال املويصفإين ال أبرص يف إثبات غري الثابت حجة بذلك، ولكن إذا 
 :كتب فيها فهو عني فأنفذه عني أو اشهد به عيل فقد اختلف يف ذلك عىل أقوال

 . له أن يشهد بذلك إذا كانت الوصية عنده ومل تغب عنه:فقيل
 . ليس له أن يشهد عىل كتاب خمتوم حتى يبرصه ويعرف ما فيه فيشهد به عليه:وقيل

عليـه إال أن يقـرأ أن لـيس لـه أن يـشهد  :- وهو الصحيح عندي -وعىل قول ثالث 
 .عليه ذلك املكتوب ويقر بام فيه

 فإن كان املشهود عليه متعلام عارفا بقراءة ذلك املكتوب فأتى به إليه :وعىل قول رابع
 .مفتوحا فأقر عنده أنه قرأه وعرف ما فيه فأمره أن يشهد عليه فالشهادة جائزة
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 .ده أنه قرأه فعرف ما فيه فالشهادة جائزة ولو كان خمتوما إذا أقر عن:ويف قول خامس
ولكن اختلفوا يف يشء آخر وهو يف جواز الشهادة إذا غابـت الوصـية عـن الـشاهد، 
فإن كان الشاهد ذاكرا ملا أشهد عليه به فالشهادة جائزة باالتفاق، والزمة بال خالف نعلمه 

 .إال أن خيرج يف وجه غري جائز رشعا
يس له أن يـشهد عـىل ذلـك، ولكـن إذا  ل:فقد قيلوإن كان غري حافظ ملا أشهد عليه 

حرضت الوصية املكتوبة فعرف ذلك بام ال شك فيه وذكر الشهادة فالشهادة جائزة، فـإن مل 
 .يذكرها فال جتوز له الشهادة عىل ذلك

 إذا مل حيفظ ما كتب ممـا أشـهد عليـه ولكـن حفـظ أنـه أشـهد عـىل مـا يف تلـك :وقيل
شهادة جائزة، وإن كانت يف يد غري الثقة فال جتوز القرطاسة وغابت القرطاسة يف يد ثقة فال

 .له الشهادة عىل ذلك
 .وبعضهم يمنعها مطلقا إال ما حفظ من ذلك بعينه فعليه الشهادة به، فاعرف ذلك

 
  

وشـهد عـىل ذلـك فـالن : يف الكاتب إذا كتب وصـية وأشـهد عليهـا شـهودا أيكتـب
 ويف ؟ وما اللفظ الذي ختتاره أنت وتكتبه وتأمر به؟ما يف هذه الوصية أو الورقةوفالن عىل 

 ؟خطوط قومنا أجتوز أم ال
 

يدع الشهود يكتبون شهادهتم بأنفسهم، لريوا خطوطهم إذا احتيج إىل إقامة الشهادة 
و نـشهد أشهدنا عىل ذلـك، أ: منهم بعد املوت؛ عسى أن يذكروها فيشهدوا هبا، وإذا كتبوا

بذلك، أو شهدنا عىل ما يف هذه الوصـية أو الورقـة أو نحـو هـذا مـن األلفـاظ التـي تـؤدي 
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 .املعنى فكله جائز
وشهادة قومنا جائزة يف احلقوق عىل أكثر القول إن كانوا عدوال يف ديـنهم، وليـست 

 .واهللا أعلم. الكتابة إال تذكرة للشهادة عىل األصح
 

  
 ؟الوصية إذا حرض الشاهد هلا والسامع هلا عىل كتابتها أتكون تلك شهادة أم اليف 

 
إذا كان الشاهد أو السامع وارثا فعلمه حجة عليه أثبت مـن الـشهادة، وخمتلـف فيـه 

:  والصحيح هو اجلواز، ولكن ال يقول؟هل جيوز أن يشهد بذلك إذا كان سامعا ومل يشهد
 .ه يقول كذاأشهدين بل أشهد أين سمعت

 وكذلك إذا عرف معناها واملراد به فيها كان السامع هلا والشاهد هلا وصـيا 
 وإن شـهد عـىل ؟أو غري ويص، وارثا أو غري وارث أيكون حجة عليه بذلك إن كـان وارثـا

 ؟غريه أتقبل شهادته أم ال
 مـن ال أعرف ما أردت بذلك فقد يمكن أن يعرف معنى الوصية املكتوبـة كـل 

رآها فال أبرص يف ذلك حجة عىل أحد إال بيشء خيصه حكمه، وإن كـان مـرادك غـري ذلـك 
 .فاهللا أعلم

 
  

إذا شهد الشاهد عىل كتـاب الوصـية وهـي غـري صـحيحة اللفـظ، وأقـر املـويص أنـه 
 ؟أوىص بجميع ما فيها وذلك بعد أن قرئت عليه، أتثبت الشهادة أم ال
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إن كان اللفظ باطال فالوصية والشهادة عىل الباطل باطلتان ال إثبات هلـام، وال فـرق 

 .بني الوصية والشهادة يف ذلك
  

 ؟هل جيوز يل أن أشهد عىل رجل يف وصيته إذا كان بعض ألفاظها غري ثابت
 

 وأما إذا عرفت نعم إذا كان اخللل من جهة اللفظ فقط ومل تكن لك معرفة بحكمها،
 .ذلك فعليك إرشاده مع القدرة عليه

وأما إن كان اخللل لعدم جواز اإليصاء هبا يف أصل ما تعبده اهللا بـه فلـيس ألحـد أن 
 .واهللا أعلم. يشهد عليها، وإن فعل ذلك فعليه الرجوع عنه

 
َإذا شهد أو أقر املقر بلفظ غري صحيح فلم مل تقبل الشهادة ومل يثبت اإل ِ  ؟قرارَِ

وإذا كانت الشهادة صحيحة اللفظ وكذلك اإلقرار يثبت مجيع ذلك، وكله املـراد بـه 
 . بني لنا الدليل يف ذلك؟الوصية

 

 ؟إن كان املويص تكلم بكالم ال معنى له فمن الـذي حيكـم عليـه بـيشء ال لـه معنـى
! قال أو نقال؟وكذلك الشاهد واملقر، وهل ألحد أن حيكم بيشء باطل أو ال يعرف ذلك ع

 .فال إشكال يف ذلك
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 كتب وصية ومل جيد وصيا كام ينبغي فعلقها عىل ثقات املسلمني وأمنائهم، وال فيمن

وجد هلا أحدا أمينا يرتكها عنده فرتكها يف مأمنه وحرزه، أو وجد ثقة يرتكهـا عنـده فرتكهـا 
 ومن يقبضها إذا ؟ وكيف يفعل هذا الذي تركت عنده؟فامت املويص أيكون ساملا عىل هذا

 يرتكها بحاهلا عنده أمانة ؟مقامهمل جيد حاكام يف زمانه تقوم به احلجة يف زمانه وال من يقوم 
 تفضل لنا ؟ أم ماذا عندك؟أم يقبضها ورثة املويص كانوا ثقات أو غري ثقات وال عليه يشء

 .باجلواب وجه الصواب
 

وصيا ثقة يتوىص له، ومل يكن منه تقصري يف طلب ذلك يف حمل لزومه، فقد  مل جيد إذا
انحط عنه اخلطاب بالويص لثبوت عجزه، واهللا ويل عذره، وهو أكرم وأرأف من أن جيـب 
اهلالك يف حكمه عىل معذور يف علمه، ويرجى له أن جيري من ذلك يف أحكام السالمة مـع 

وأقواله عىل طريقة االستقامة، وكيف ال ولو زاد صحة نيته وصدق عقيدته وموافقة أعامله 
 العمد وصيا فيها مـع وجـوده للثقـة ىلعىل ذلك فأوىص وأشهد الثقات عليها ومل يوسط ع

املستطيع للتويص له فال نقول هبالكه وإنام نرجو له السالمة، ويف كـالم الـشيخ أيب سـعيد ـ 
فرض وكذلك اإلشهاد عليهـا، ومـن رمحه اهللا ـ ما يدل عىل ذلك، فالوصية يف حمل وجوهبا 

 .قرص فيهام مع القدرة عليهام فال سالمة له من اهلالك إال بالتوبة والرجوع إىل اهللا
 الويص فهو من املأمور به فيهام، ولكنه ال خيرج عـىل الوجـوب يف االعتبـار وإن وأما

 .تأكد أمره إال أن حيسن فيه ثبوت معاين االختالف
لثقات عليها فأوىل ما هبا أن تكـون عنـد أولئـك الـشهود،  كتب الوصية فأشهد اوإذا



٧٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن تعذر فعند الثقات، وإن عز فعند األمناء، وإن عـدموا فـاهللا أوىل بعـذره، وتكـون أمانـة 
عنده ويشهد عليهـا مـن قـدر عليـه لعـسى أن تبلـغ إىل حملهـا مـن أكفـأ حكـام املـسلمني أو 

 . احلنيمجاعتهم القادرين عىل إنفاذها إن عدم احلكام يف
 كان يف الورثة منهم أحد رشيد فهم أوىل هبا؛ ألهنم مـسئولون عـن إنفاذهـا بعـد فإن

 .صحتها وحماسبون عىل تضييعها إن ثبتت رشعا، وال يطيب املال هلم إال بإنفاذها
 عىل اهلالك إال االجتهاد يف تصحيحها والسعي يف اإلشهاد عليها، وبذل املجهود وما

دهلا بعد ما سمعها فإنام اإلثم عىل من بدهلا، واملـويص قـد مـىض يف وضعها بمحلها، ومن ب
عىل طريق السالمة إن وىف بام عاهد اهللا عليه من هذا وغريه، وليس بمسئول عام بعد موته، 

 .واهللا أعلم. فإنه ال يملك من أمره شيئا واهللا أوىل بخلقه
 

 أحـدا ممـن يـأمن بـه  رجل أوىص بوصايا مـن حقـوق اهللا وحقـوق عبـاده ومل جيـديف
يتوىص له، وعلق رشط إنفاذها عىل ثقات املسلمني وتركها يف بيته الذي يسكنه ويف حـرزه 

 ؟ومات عىل ذلك أتراه ساملا أم ال
 يف األثر أنه يضعها عند ثقة من املسلمني، فـإذا وجـد الثقـة ووضـعها عنـده ووجدنا

 ؟كيف خالص الثقة من هذه الوصية
 أم ال، وقـد أشـهد عـىل واء يستحسنه أيكون القـول فيـه سـ مل جيد ثقة ووجد منوإن

 . بني لنا ذلك مأجورا إن شاء اهللا؟نفسه فيها شهودا كام أمر
 

 مل يرتكها يف يد الثقة أو األمني فأخاف أن ال يكون قد وضـعها يف موضـعها ملـا يف إن
 .ذلك من احتامل تالفها يف األغلب

ة يلقيها إىل احلاكم العدل أو مجاعة املسلمني، وهـم  تركها عند الثقة ومات، الثقوإذا



٧١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 .-إن شاء اهللا-يقيمون هلا وصيا ينفذها عىل مقتىض الرشع 
 
 أراد اإليصاء ليقـيض فـرض عينـه، إال أنـه مل جيـد وصـيا ثقـة، فـام احليلـة لـه يف فيمن

وصـيته  يف إنفـاذ ءه ما تقـول إذا جعـل ثقـات املـسلمني أوصـيا؟اخلروج من عهدة الوصية
 ؟ لزمه من الوصية ويكون قد أدى ما عليه منها أم الأخيرج بذلك مما

 مات عىل ذلك أيلـزم املـسلمني تـويل إنفـاذ وصـيته ويكـون ذلـك فـرض كفايـة وإن
 بـني لنـا ؟عليهم أم جيوز هلم اإلمجاع عىل تركها غري منفذة من غري ما إثم حيملونه عىل ذلك

 .رصحيا يف حاجة إليه
 

 ذلك إذا عدم الويص الثقة، وعىل حكام املسلمني ومجاعتهم يف وقـت الظهـور يهيكف
. أن يتولوا إنفاذ ذلك مع القدرة عليه، ولكل ثقة أن يقوم به مع القـدرة حيـث ال مـانع منـه

 .واهللا أعلم
 

 املويص إذا أوىص إىل غري ثقة، إال أنه قد قىض احلقوق وأنفذ الوصـية عـىل الوجـه يف
 وإذا مل جيد ثقة ليويص عليه ما حيلته ؟ به، أيربأ املويص من التبعات املنفذة عنه أم الاملأمور

 ؟يف ذلك
 

 .واهللا أعلم.  أنفذها عنه الويص ولو كان غري ثقة املويص من التبعات إذايربأ
 

                                                
 .عام): ب(يف   )١(
 .إن): ب(يف   )٢(



٧٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 اإليـصاء، فـأراد الـويص  أوىص بوصية إىل جمهول احلـال مـع الـشهود يف حـالفيمن

إنفاذها فأبى الورثة ذلك، فاستعان الويص بأحد الشهود عليهم فجربهم املـستعان بـه عـىل 
 الورثـة تـسليم احلـق عـن رأن يسلموا ما يف الوصية أو حياكموه مع حكام املسلمني، فاختـا

نا أهنم املحاكمة عىل رشط أن يسلم هلم الوصية، وكان يف الوصية مال وقفه هالكهم ويف ظن
 .ظنوا بطالنه بحصول الوصية بأيدهيم فأجاهبم عىل ذلك

 هذا املستعان به شاكا يف بعض شـهادته أن لـو جـر جيـبن عـن الـشهادة ولكنـه وكان
خاف تعطيل احلق فأظهر هلم املعاريض، كان يقول هلم تارة الذي هو ثابـت علـيكم بـاحلق 

بسكم، وكان له يد عليهم يف ذلـك البد لكم من تسليمه فإن امتنعتم عن احلق فالبد من ح
 .احلال

 بالوصية أجرة الويص من املويص أكثر من أجـرة املثـل كيـف تـرى عـىل هـذا وأيضا
 جمهول احلال أترى عىل هذا املستعان به لصفةاملستعان به إذا سلموا ما يف الوصية عىل هذه ا

الورثـة أم ال  وإن لزمـه ضـامن أيلزمـه اخلـالص إىل ؟ضامنا حيث جربهم عـىل هـذه الـصفة
 . تفضل بني لنا مجيع ذلك؟إلنفاذ الوصية
 

 أعلم، والذي عندي أن الويص املجهول احلال ال حيكم ببطالن الوصاية إليه وهو اهللا
ويص يف حكم الظاهر؛ ألن اهلالك قـد ائتمنـه عـىل ذلـك ومل تـصح خيانتـه بعـد، فالـداعي 

سلمني أو يسلموا الويص اهلالك ما أوىص للشهود إىل أن يعطوه أحكام الرشع عند حكام امل
به عليه برضاهم من غري حكم بنفس التسليم إليه ال يبني يل خروج فعله من اجلائز، إذ البد 

إما بطالن الوصية بسبب اجلهالة بحال الويص وليس كـذلك، : يف احلكم من أحد األمرين
ملحاكمـة فيهـا ودعـواه فيهـا وإما ثبوهتا إن كانت ثابتـة يف األصـل، فللـويص املطالبـة هبـا وا



٧٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 أولئـك مسموعة وقيام احلجة عليها ممكن عنـد املحاكمـة بـإقرار الورثـة أو بـشهادة غـري
 .الشهود والكاتبني

 اختار الورثة عدم املحاكمة والتسليم إىل الويص ومل حيتجوا بحجة يف ذلك تنفي وإذا
عىل مـن ألـزمهم ذلـك الواجـب املطالبة عنهم يف األحكام فال يبني يل ثبوت إثم وال ضامن 

 .عليهم
 ويف األثر أن الوصـية تـدفع إىل الـشهود تـذكرة لـشهادهتم ال إىل الورثـة، فـإن قـىض 

 ما كان هبا من شهادهتم فرجعها إىل الورثة ال بأس به، وكان االشهود منها وطرهم فتذكرو
 للـشهود أو هو األوىل بل الالزم إن كانت القرطاسة هي مـن مـال اهلالـك مـا مل يـوص هبـا

 .غريهم؛ ألهنا من مجلة مرياثه وال بأس بذلك
 املـراد بــدفعها للـشهود إال إفــادة التـذكرة ال غـري، وذلــك حيـصل برؤيتهــا أن فلـيس

. واهللا أعلـم. يستيقنوا الشهادة هبا عىل ما جاز وإال حصل العذر منها ومل تتعلق الفائدة هبـا
 .فلينظر يف ذلك كله

 
 

أنفذ وصيتك يف :  أجعلك وصيي من بعد مويت، فأجابه: تقول يف رجل قال لرجلما
حياتك، وإن جعلتني وصيك بعد موتك فورثتك ال يرضون بإنفاذ الوصية، ثم كتبه وصيا، 
وهلك املويص ومل يرض الورثة بإنفاذ الوصية، ما يلزم هذا املوىص عليـه يف هـذه الوصـية، 

 ؟يربأ بقوله أم الإذا مل يكن حاكم يف البلد، 
 

 مل يعده بالقيام بأمر وصياته فهو املخري بعد موته بالقيام هبا أو الرتك، ومع القدرة إذا
                                                

 .   كذا يف األصل، ولعل الصواب بدون غري)١(



٧٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وارتفاع املوانع إن قام بأمر وصية أخيه املسلم فقد أخذ بالفضل
 كانت الوصية ال عىل وجه يثبت رشعا فالسالمة يف تركهـا إن مل يـرض الـوارث وإن

إن ريض بإنفاذهــا وهــو ممــن يثبــت عليــه رضــاه جــاز لــه إنفاذهــا، فــإن كــان  فــبإنفاذهــا،[
 . ممن ال جيوز رضاه لزم تركها]الوارث

 كانت ثابتة رشعا، والوصاية كانت عىل الويص برضاه لزمه مع القدرة القيام هبا فإن
ا واملحاكمة يف تصحيحها، وال يسعه مع غري عذر تركها والسكوت عنها، إال إذا عجز عنه

. واهللا أعلـم.  مـن عـذره اهللا، وال يكلـف اهللا نفـسا إال وسـعها وطاقتهـاملعذوربوجه ما، فا
 .فلينظر يف هذا كله ثم ال يؤخذ منه إال بعدله

 
 

 تقول يف الويص إذا دخل يف الوصية ونفذ بعـضها، وصـار يأخـذ شـيئا فـشيئا مـن ما
 بالغون وراضون بإنفاذه هلا إىل أن بقيت عليـه وصـية األقـربني، مـثال إذا أيدي الورثة وهم

كانت الوصية قرشني وأخذ منهام قرشا والثاين أملوه به من حال إىل حال، ومازال يطالبهم 
 ومال اهلالك قد قسموه وترصفوا فيه، وصار الويص يف حال ال م،به وال قدر عىل أخذه منه

باقي من مال اهلالك وال من أيدي الورثة، وتعذر عليه ذلـك، يقدر عىل أخذ هذا القرش ال
كيف يفعل هبذا القرش الذي يف يده يقسمه عىل األقربني إىل حـد مـا يبلـغ، أم يكـون عليـه 

 ؟غرم القرش الذي تعذر عليه أخذه وينفذمها مجيعا ويلزمه ذلك من ماله
 

من مال اهلالك إال إذا كانت له  أعلم، وأنا ال أراه يضمن إذا عجز عن أخذ ذلك اهللا
 يلزمـه الغـرم نمقدرة من قبل عىل أخذه فرتكه هتاونا هبا وهي الزم عليه إنفاذها فال يبعد أ

                                                
 ).ب(سقطت من   )١(



٧٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 ذلـك عىل هذه الصفة إذاكان إنفاذها الزما عليه وقدر عىل إنفاذها من مال اهلالـك فـرتك
 .واهللا أعلم. لغري ما يعذر به

 
 
ً الويص إذا كان املويص قد أوىص بكذا قرشا لليتـيم، فأخرجهـا املـويص مـن مـال يف

ًاهلالك أتصري يف يده أمانة أم مضمونة، وإذا أراد أن يشرتي هبذه القـروش أصـال أو خيـارا  ً
عىل رأي من أجاز ذلك أيربأ أم حيتاج أن يقبض ذلك ثقة ثم يرجعهن إليه وبعد ذلك تصري 

 .رصيح ذلك تفضل بت؟أمانة
 
 وال عليه، ]ال ضامنة[ من مال املويص مانة يظهر يل يف هذا أهنا تكون يف يده أفالذي

ًهي من مال اليتيم حتى ينفذها الـويص فـيام يكـون خالصـا للمـويص، أو يـضيعها فتكـون 
مضمونة عليه، أو يدفعها إىل إمام أو حاكم عدل أو مجاعـة املـسلمني أو مـن يقـوم يف ذلـك 

قامهم، أو من يكون من ويص جائز الوصاية أو وكيل صحيح الوكالـة أو ويل ثقـة لليتـيم م
حمتسب، وال بد من الرتتيب عىل ما يوجبه احلق يف كل منهم، فرتد إليه أمانة فتكـون حينئـذ 
ًأمانة لليتيم يف يده، وإذا مل جيد إلنفاذها فيه خمالفا واحتسب لـه بـأمر احلـاكم أو اجلامعـة أو 

 من قدر عليه من أهل العلم والفضل، جاز له ذلك يف الواسع ال يف احلكم عىل نظر مشاورة
الصالح ملن قدر عليه، وال حيتاج يف هذا إىل تقبيض الثقة دراهم اليتيم للـرشاء هبـا إن كـان 
هو املحتسب له، وإن كان املحتسب غريه جـاز لـه الوجهـان يف حـق الثقـة دفعهـا إليـه وإىل 

 .واهللا أعلم. ليتيمللعدول به البالغ مع شهادة ا
                                                

 .وترك): ب(يف   )١(
 .الضامنة): ب(يف   )٢(



٧٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 امرأة مريضة أوصت بيشء من ماهلا وصية لسان أن يفرق عنها صـلوات وصـوم يف

وغريه، وهي خملفة ابنة من مطلقها، فإن فرق أبوها من ماهلا أعني االبنة هـل يلزمـه ضـامن 
 . تفضل باجلواب؟البنته أم ال

 
س ألب البنـت التـرصف هبـا بغـري احلـق، وإن  إن كان ال تثبت يف الرشع فليالوصية

 .واهللا أعلم. وضع شيئا يف غري موضعه فعليه ضامنه
 

 
 املويص إذا جعـل إلنفـاذ وصـيته وصـيني، ومل جيعـل لواحـد مـنهام أن يقـوم مقـام يف

ء، أيلـزم احلـارض صاحبه إن غاب أحدمها أو مات، ومات الويص ومل حيرض أحد األوصـيا
 ؟إنفاذ الوصية
 

 إذا أوىص عـىل وصـيني فلـيس ألحـدمها أن ينفـرد هبـذه الوصـية : قيـل نرجو أنهفيام
 .ماداما حيني إال أن جيعل ذلك املويص

 .واهللا أعلم.  مات أحد الوصيني فيقيم احلاكم بدله مع الويصوإذا
 

 
ويص اهلالك أن يبيع فوق ما حتتاجه الوصية من أمواله بغري أمر الورثة وال  جيوز لهل
 ؟برضاهم
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 مجيعه أو ] مالمن[ إن كان هو أحد الوراث جيوز له أن يبيع ما خلفه اهلالك أرأيت
 ؟ منه قبل أن يقسم، بال أن يكون وكيال، وال صح منهم رىض فيام يبيعه من ذلكاشيئ

 إن كتب عىل نفسه ضامنة يف ماله إن مل يتم الوراث بيعـه  أخربين هل يصح له ذلكثم
 ؟إن كان أحدهم غائبا، أم ال جيوز بيعه عىل هذه الصفة

 
 جيوز للويص أن يبيع أكثر مما جاز له إنفاذه يف وصية أو دين، وال لـوارث أن يبيـع ال

معنى الوكالة اجلائزة غري ما له من نصيب فيه من غري وكالة من سائر الورثة، أو ما خيرج يف 
عىل رأي أو يف دين، وال له أن يبيع شيئا مما خلفه اهلالك قبل أن يصري لـه مـن حقـه، إال أن 

 عىل أكثر القول فيام تعني بـسهم معـروف، وإال يثبتيبيع سهمه أو شيئا من سهمه مشاعا ف
وضع جوازه، فهو عىل حكم املنع إال ما ثبت له فيه جواز وصاية أو وكالة أو احتساب يف م

أو يتمه سائر الورثة عن رضا منهم وهم ممن يثبت رضاه، أو يلزمهم ذلك حكام لتسليمهم 
للمشرتي بعد علمهم بالبيع وعدم تغيريهم منه ال لتقية وال حياء مفرط يف قول، وال عـذر 
يوجب ذلك هلم كعدم عقل أو بلوغ أو وجود عجمة أو ما يشبه ذلك، فثبوته عليهم بظاهر 

 . فيام عندنااألكثر من قول املسلمنيعدم اإلنكار هو احلكم ل
 حال، إال أن يصح رضاهم به وإمتامهم له، وإال عىل غري ثابت يف احلكم  بأنه:وقيل

 .واهللا أعلم وبه التوفيق. فهو هلم عىل حاله
 

 
ثقة، ثـم إن الـويص  رجل تويف وخلف ورثة يتامى، وأوىص بوصية والويص غري يف

                                                
 ).ب(سقطت من   )١(
 .أنه): ب(يف   )٢(
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 لينفذ به الوصية، والويص غري ثقـة أيـسعني صولجاءين يشاورين يف إنفاذ الوصية وبيع األ
 ويسعني أن أشرتي من عنده ؟ عليه يف بيع األصول إلنفاذ الوصية أم ال يسعنيأن أشور

 . بني لنا مجيع ذلك؟األصول والعروض
 
 .واهللا أعلم.  أسلمالسالمة

 
 
 عمن أوىص بوصايا وأقر بدين عليه، ومات عىل غري ويص له، هل ملن هو ثقـة سئل

 ؟من املسلمني يف حينه أن حيتسب يف إنفاذ وصاياه وقضاء دينه
 

 ال :ويف قـول آخـر أن بعضا أجـازه، -رمحه اهللا- األثر من قول الشيخ أيب سعيد ففي
 .األكثرجيوز وإنه هلو 
 فإن عارضه أحد من الثقات يف الدين حمتسبا أيضا، وأراد منه أن يرجع فيام 

 .أخرجه من ماله فأنفذه يف موضعه الذي له، أيلزمه ذلك أو ال فيام أمىض
 نعم عىل قول من مل جيزه ال لقيامـه عليـه ولكـن ملـا بـه يف هـذا الـرأي مـن مـانع 

 .حلرامه
ه لـه إال أن يكـون للمعـارض يف احتـسابه حجـة ال  قول من أجازه فال، جلـوازوعىل

 .تدفع، فيحكم عليه من ال خمرج له عن طاعته بالرد
 فإن كان هذا املحتسب الداخل يف هذه الوصية غري ثقة أيكون عىل ما به من 

 ؟االختالف يف الثقة وإن مل تكن له أمانة
                                                

 .بمعنى أشري عليه  )١(
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ه يف إنفاذه أنه أتاه عىل وجهه  نعم يف الواسع ال احلكم، فإنه ال جيوز حتى يصح ل:قال
 .فيام أجراه وإال فهو املأخوذ فيه عىل حال بضامنه

 فإن كان الثقة يف إنفاذه لذلك عىل هذا من مال اهلالك قد متسك بـرأي مـن 
 .أجازه، واملعارض له أخذ برأي من مل جيزه يف موضع ثبوته

مه يومئذ بمقامه، وليس له أن يأيت  فاألمر فيه إىل ما يراه احلاكم أو من يقوم لعد
 التي من قبلها ما دل عىل ]يف[فيمتنع من إجابته إىل ما دعاه إليه أو حكم به عليه، أال وإن 

 . ما يف هذه كلها
 فإن مل جيد يف حاله من يتـوىص لـه ثقـة وال مأمونـا فجعـل ثقـات املـسلمني 

 أوصياء، يف إنفاذ ذلك عنه من ماله، 
أو مـا دونـه مـن  :وعـىل قـول آخـروز للحاكم أو من جيعله من أهل الثقة،  فيج

 .ذوي األمانة منهم فيجيزه له، فإن مل يكن فالصاحلون من اجلامعة أو من يقومونه
 أنفذها غريهم جاز له عن رأيه لدخوله يف عموم مـن قـد جعـل، أو ال جيـوز إال وإن

 من م أهل الثقة واألمانة يف ظاهر ما هلبرأي الكل فيمنع عن رأي من باألرض من املسلمني
 .حكم يف العدل

وال شك فيه أنه مـن ! ؟ هذا أن لو صح فمتى يمكن عىل قياده أن يكون يف يوموعىل
إين ال أدريـه فـأدل عليـه لظهـور ! ؟فأنى جيوز أن يعـد يف احلـق رأيـا! ؟املمتنع عىل من لزمه

 .فساده
 

 

                                                
 .زيادة يقتضيها السياق  )١(
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ًيص إذا جعل وصيا يف قضاء دين اهلالك وإنفاذ وصاياه، أيلزمه أن يكون وصيا  الويف
 ؟يف أوالد اهلالك الصغار وحفظ ماهلم أم ال

 لزمه مجيع ذلك ورشط عىل املويص يف صـحته بـأين ال أتـوىص لـك إال يف إنفـاذ وإذا
 وجيـوز الوصية وقضاء الدين ال غري ذلك وريض املويص بذلك أيربأ من حفظ مال األيتام

 ؟هذا أم ال
 

 يلزمه أن يكون وصيا يف أوالد اهلالك بسبب توصيه له يف إنفاذ وصيته وقضاء دينه ال
 .واهللا أعلم. إال أن يتوىص له يف أوالده عىل اخلصوص

 

 
 

ض، وعليـه حقـوق ووصـايا مـن لـوازم، فيمن هلك وترك أمواال من أصول وعرو
وبعضها عىل وجه الرب، هل جيب تثمني ما خلفه من قليل وكثـري حقـري وجليـل عـىل قـسط 

 مبلغ ثمنه يف ذلك اليوم أم يمكن املساهلة يف الثمن؟ 
وهل جيزي تثمني األصول أن يقوم كل من الناس حيث ساكن يف تلك البلد ألجـل 

                                                
أجاب عنهـا املحقـق اخللـييل، أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان :   وردت يف خمطوط)١(

 .١ص
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من أهل البلد ممن يظن به أن له معرفة دون األكثر منها؛ كل أعلم بداره، وهل جيزي األقل 
ألن هذا اهلالك أوىص بوصايا عىل وجه الرب، وربام ترجع إىل الثلث كالكتب واملنزل، ومـا 
 .أوىص به للولدين مبارك وعبداهللا وأوىص بامئة قرش ملن يقيم بأمواله من السواحل أجرة

هم؟ فإن ثبت هذا املوىص به أيكون مـن أتثبت هذه األجرة عىل الورثة إذا أنكر أحد
رأس املال أم مـن الثلـث ووصـية األقـربني مـن مجلـة األمـالك أو مـن الثلـث؟ وقـد جعـل 
أوصياءه الثقات من املسلمني، فمن يكون القائم هبا؟ أجيوز للورثة إنفاذها بغري مشورة من 

أهـل بلـده، أم العلـامء املسلمني؟ فإن مل جيز فمن جيزي من املسلمني أن جيعلوا ممـن ينفـذها 
 املتقني، أم حكام أهل العدل؟ 

وإن أنفذها الوارث عىل ما يعرفه وبام يشكل عليه سأل عنه العارفني حتى ال يـدخل 
فيها إال بعلم أتكون هلام براءة هو واملويص فيام قضاه القائم هبـا أم حتـى يوكـل؟ أرأيـت إن 

ه ويقسموا الباقي أجيزي ذلـك؟ أرأيـت تركوا للورثة ماال إلنفاذ حقوقه وضامناته ووصايا
إن أخذ املال املرتوك للوصايا أحد من الورثة بالقيمة واجتزى للورثـة يف إنفاذهـا هـل يـربأ 
من احلقوق والوصايا أم حتى يعلموا أنه أنفذها كام وجبـت بـني لنـا مـا بـان لـك الـصواب 

 .ولك من اهللا جزيل الثواب
 

جليل ملعرفة مبلغ الثلث إذا كانت وصاياه لوجوه الرب جيب تثمني ما خلفه من قليل و
خترج من أكثر من الثلث لرتد إليه وكذلك إن كان يف وصاياه ألحـد بـسهم فـال بـد مـن أن 
يكون رشيكا يف الكل ولو قلم يف دواة وقيـل يف التثمـني أنـه بـرأي العـدول العـارفني بقـيم 

وجيزي مـن البلـد تثمـني األقـل منهـا إن األموال، وال جتوز املساهلة عن مبلغ القيمة جزما 
 .كانوا هم مجاعة برصاء بذلك وأمناء عليه

والوصية باألجرة ملن قام بالشانبة تثبت ويعجبني أهنا تزاحم الوصايا يف الثلـث وال 
يبني يل هبا غري ذلك، ووصية األقربني من الثلث، وقد جعل أوصياءه الثقات من املسلمني، 
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 غــريهم، واألحــسن فيهــا مــشاورة حكــام املــسمني إن كــانوا وهــي عــىل الورثــة ألــزم مــن
 .موجودين، وأنا أقول إنك أنت الثقة وأنت الوارث وأنت أوىل هبا بإنفاذها

وأما أن يرتكوا للوصية شيئا معينا إلنفاذها ويقسم الباقي فال يضيق يف معاين التوسع 
مكن الترصف فيها بإتالف عىل  قول وال يثبت يف احلكم ذلك، وال تثبت هذه القسمة وال ي

 . واهللا أعلم. ما مل تنفذ الوصية
 .كتبه أخوك وحمبك الفقري هللا سعيد بن خلفان اخللييل بيده

  ،فإن وجد البرصاء بتثمـني األصـول، وهـم غـري أمنـاء، أو جمهولـو احلـال
 بـه، ولكن القائم بإنفاذ الوصايا نظر بعقله، فـوافقهم يف يشء أو زاد أو نقـص آخـر وريض

 أيربأ فيام قضاه عىل هذه الصفة، وإن كان هو غري مشهور بتثمني األصول أم ال؟ 
أرأيت يف العروض كاآلنية واألثاث واألسـلحة هـل جيـزي فـيام يـرتاىض بـه الورثـة 
بالقيمة ألجل الثلث داخل معهم فيام خلفه، أم مثل األصول عىل أيدي األمناء البرصاء، أم 

بـني لنـا اخلـالص قبـل .  يف مأل من الناس لكل من يريد منها ال يرد؟بالنداء بني الورثة، أم
 .الت حني مناص
 

إن األصول إذا كانت بالنداء مقدرة فال بد من أن يكون النداء فيمن يريد من وارث 
إن األصـول ينـادى عليهـا يف : أو غريه، وهذا وجه سديد، وخالص ظاهر مفيد، وقد قيـل

 يف مجعة واحدة، وهذا هو األوىل واألحوط يف ذلـك؛ ادى عليهثالث مجع، والعروض ين
 .ألن التثمني بعدل السعر ربام يتعذر غالبا إال عىل ذي خربة وبرص نافذ

 وهل للورثة أن يأكلوا ويرشبوا ويتصدقوا بغالة هـذه األمـوال قبـل إنفـاذ 
ه عـىل التحـري أن الثلـث ال الوصايا أو قبل القسمة؛ ألن ما أوىص به عىل وجه الرب وجدنا

                                                
 .كذا يف املخطوط)  ١(
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 يفي هبا فترتك الغلة مع األصل أم ال؟
 

هلم أخذ الغلة من هالكهم، ولكن للوصية يف تلك الغلـة ثلثهـا فيقـام للهالـك ويص 
يقبض ما ينوب الوصية من الغلة، وإن كان فيها يشء من الوصايا من رأس املال فام كان من 

سوب مع رأس املال، ولوصايا الرب ثلث ما يبقى من بعـد الغلة قبل اإلنفاذ والقسمة فهو حم
ذلك، وما تعذر إنفاذه يف احلال جاز أن يوقف له يشء من مال اهلالك، ويقسم الباقي، فإن 

 .واهللا أعلم. تلف املوقوف رجعت الوصية يف املال
 فإن بـاع الورثـة شـيئا مـن األمـوال التـي خلفهـا هـالكهم بكـذا وكـذا مـن 

 إلنفاذ احلقوق والوصايا واملال مل يعرفـوه وال رأوه أو نظـره ممـن لـه رشكـة معهـم الدراهم
واملشرتي منهم أو من غريهم والقائم بالوصايا واحلقوق من الورثة أو من غريهم فـسكت 
عن رىض منه أو غري رىض هل يسعه الوقوف عن اإلنكـار علـيهم أم لـيس هلـم تـرصف يف 

 .يشء إال برأيه
  

تت الوصية والوصاية فليس هلم بيع يشء من املال إال بعد قضاء الوصية ومتييز إذا ثب
الثلث من املال، وليس له مع القدرة أن يسكت عنهم فيام يكون فيه إتالف ليشء مما خيـصه 

 .من معاين الوصية إال إذا كان ذلك صالحا هلا يف وجه من الوجوه اجلائزة
ه عىل وجه الرب وربام زاد ربع الوصية أو أقل أو  إذا مل يف الثلث بام أوىص ب

أكثر وأراد القائم بإنفاذها أن يرد الوصايا إىل الثلث لكل يشء منها عىل قدر ثمنه، ويف هذه 
الوصايا مصاحف وكتب ومنزل موقوفة، وبني املنزل والكتب واملصاحف فرق يف توقيفـه 

يرجـع للورثـة عـن املـصاحف هلن، املصاحف والكتب عىل حده واملنـزل عـىل حـده، هـل 
والكتب مصاحف بقدر ما صح فيهام من الرجوع عىل ما هلن من الثمن أم من هـؤالء يشء 

 .ومن هؤالء كذلك؟
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أم جيزي األخذ من املصاحف عن الكل إذا نظـر القـائم أن الرجـوع مـن املـصاحف 
 فريجـع أوىل لوجودها وكثرة قيمتها، وهل يقوم من املنزل موضـعا بقـدر مـا فيـه مـن الـرد

 .للورثة، أم كيف الوجه يف املذكور مجيعا هذه والتي قبلها، اهدنا  إىل سواء الرشاد
 

َّإن املنزل يقوم بثمنه ويرتك منه للورثة بقدر مـا زاد عـىل الثلـث يف مزامحـة الوصـايا، 
وأما الكتب واملصاحف فقد يدخل االخـتالف يف أمثـاهلن يف هـذه الوصـية، والقـول بأهنـا 

 . واهللا أعلم. ة واحدة ويف نوع واحد مما حيسن فيام عندناوصي
 إن هذا املويص أوىص ملن ينفذ وصاياه وحقوقـه ولوازمـه وتبعاتـه بعـرشة

قروش فضة أفرنسيات، وليس لشخص معني برضاه عن مشورة منه له، فقال مـن سـيقوم 
ا ملواضع شـتى غـري متقاربـة ال أرىض هبذه األجرة؛ ألن هذه وصايا هبا كثرة حمن وبالي: هبا

كزنجبار ومسقط وغريمها من القرى والبلدان، واألموال متفرقة واحلقوق متشعبة، وحيتاج 
القائم هبا إىل زاد وراحلة يف الرب والبحر، ولكن أريد كذا وكـذا عـىل مـا اتفقـا هـو والورثـة 

األجـرة ال زيـادة، وهم يومئذ ممن يملك أمره، أم عىل رأي العدول أو األمناء، أم إال تلـك 
وهذه األجرة خترج من الثلث أم من رأس املال، وهل فرق بـني األجـرة املـوىص هبـا وبـني 
الزيادة يف إخراجها من رأس املال أو من الثلث، أو كالمها خمرجه واحـد؟ اهـدنا إىل سـواء 

.الرصاط 
 

زيـدوه مـن له أن يطلب زيادة األجرة عىل ذلك ولكن ليس للورثة وال غـريهم أن ي 
األجرة من ثلث الوصية فتتـزاحم الوصـايا بـذلك إال أن يتربعـوا مـن مـاهلم وإال فمرجـع 
أمرها إىل حكام املسلمني، ولو قيل فيها بإجازة ذلـك ملـا كـان بعيـدا مـن الـصواب عـىل مـا 
يوجد يف مثله، كام قيل يف طعام العزاء وما حيتاج من األجـرة لتـسويته ونقلـه أنـه داخـل يف 

ه الوصــية؛ إذ ال يــستقيم بدونــه مــع عــدم املتــربع، وأرجــو أن هــذا يوجــد عــن معنــى هــذ
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 .الصبحي، وإذا ثبت هذا فهذا فيام عندي مثله الستواء العلة
 وأوصيت، وأنا  «: فهاك القول نصا فيام أوىص به يف منزله وكتبه ومصاحفه

ن وادي بنـي بحـري نارص بن جاعد بن مخيس بتوقيف بيتي الرأس الـذي يف بلـد العليـا مـ
لنسل والدي الشيخ أيب نبهان للذكور منهم دون اإلناث، ويسكنه الولد مبارك بن سامل بن 

 .جاعد ونسله الذكور إىل أن ينقرضوا إال إذا كان أحد منهم غري صاحلة سريته
ثم األفضل من نسل والدي إىل أن ينقرضوا للذكور مـنهم دون اإلنـاث، وبتوقيـف 

والدي أيب نبهان للذكور منهم دون اإلناث إىل أن ينقرضوا، وتكون كتبي ومصاحفي لنسل 
يف حجرة الرأس هذه املذكورة سابقا من بلد العليا من وادي بني بحري إال أن يكون يف بلد 
العليا هذه خوف عليهن يوضعن حيث األمان عليهن حتى يذهب اخلوف مـن بلـد العليـا 

 .»هذه
 يف وصيته املنزل والكتب واملصاحف وارثـه انتهى لفظه فعىل هذه الصفة هل يدخل

من كان من نسل والده أيب نبهان؟ فإن مل يدخل معهم جيوز له القـراءة أو النـسخ بـأمر مـن 
كان يف الوصية داخال، وإن اعرتضها قراءة أو نـسخا بغـري رأي مـنهم هـل يكـون ضـامنا؟ 

 يف وقت مأمون عليها يف وهل جيوز ألحد أن يقرأ أو ينسخ منها يف غري هذا املوضع املذكور
 .تركها يف ذلك املوضع املوىص به أم ال ينتفع منها إال فيه

 
يدخل الوارث معهم يف ذلك، وليس هلم حتويلها عن املوضع املوقوفة فيه إال أن يأيت 
عليها حال اضطرارا إىل إخراجها منه ملخافة عليها أو نحـوه، وإال فوقفهـا ثابـت يف الـرأي 

ىل مـا تأسـست عليـه مـن وقـف موقفـه، وإجـازة القـراءة والنـسخ منهـا لغـري عند بعض عـ
 .املذكورين مما جيري فيه االختالف ما مل يكن يف ذلك إدخال مرضة عليها فتمنع

  ويف هـذه الوصـية أيـضا وبخمـسامئة قـرش إفرنـيس لفلـج العـوايب سـوين
ذكور، ومن فلج ستال إن كان فيـه القديمة يشرتى هبن ماء فلج هذه البلد من هذا الفلج امل
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 .غلط هلذا الفلج املوىص، وخيدم الفلج بغل املاء
أليس يف هذا اللفظ اضطراب مع قوله ماء فلـج هـذه البلـد أم ال؛ ألين قليـل العلـم، 
ولست ممن ينكر عىل من هو أعلم مني، ولكن أريد بيانه مرصحا لظني أن هناك نقـصا مـن 

عىل هذا اللفظ اخلمسامئة القرش تكون من مجلة املـال أم مـن احلروف ثم رجعنا إىل املعنى ف
 .الثلث؛ ألنه مل يذكر بحق، وال من ضامن بل كام ترى

  
 .واهللا أعلم. أنه ال خيلو من اضطراب وعىل تقدير ثبوته فهو من الثلث

 فإن تعذر الورثة من الدخول يف هذه الوصية ملا هبا من التغلق والتعرس من 
هدهم لقلة علمهـم، فأقـام املـسلمون رجـال ظهـرت هلـم أمانتـه يف إنفـاذ هـذه الوصـايا، ج

وبعض الورثة اطلع عىل خيانة هذا الرجل أوصار معه جمهول احلال، أيسعه الدخول معه يف 
املقاسمة ليأخذ نصيبه من تلك األمـالك أم ال؟ أرأيـت إن مل جيـز لـه هـل لـه أن يوكـل مـن 

غري اجلائز : ه، وإن سمع من عوام الناس أهنم فعلوا كذا وكذا، أييقاسم له ويأخذ له نصيب
أم ال جيوز له ذلك وال يأخذ شيئا إال عىل ما جاز، فصح، أم فرق بينه هو وكيله يف الدخول 

 .يف ذلك
  

إذا أقامه املسلمون الذين هم احلجة يف إقامتـه فواسـع لـه مقاسـمته ألخـذ حقـه مـن 
وأما إذا كـان مطلعـا . يه ما يف يده من ذلك إذا كان جمهول احلال عندهمرياثه وله أن يدفع إل

منه عىل خيانة، وهو عند املسلمني يف األمانة، فليس له أن يدفع إليـه مـا بيديـه، وأمـا نفـس 
 . واهللا أعلم. املقاسمة ألخذ حقه من املرياث فال يضيق ذلك عليه

املورثـة لكثـرة املـشقة، وتعـذر  فإن مل جيد مدخال يف هذه األمالك أحد مـن 
ال أريـد مرياثـا وال أدخـل نفـيس يف هـذا : األمر عليه، وصار حمصورا من كـل جهـة، فقـال

اخلطر العظيم واخلطب اجلسيم خوفا عن ذهاب الدين بالدنيا، أيعذر بذلك ويكـون سـاملا 
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 حيث هو من أحد الورثة أم ال؟ 
 قسموا املال عىل غري ما جاء يف األصل، أرأيت إن مل يأخذ مرياثا، والورثة الباقون قد

ثم إن املسلمني وجدوا ممن يقوم بالوصية بإنفاذها فأقاموه أله الرجوع يف إرثه ويأخذه أم ال 
 .رجوع له
 

 
ال أريد مرياثا ال أدري عىل أي يشء خيرج من املعنى، فإن كان معناه قـد تـرك : قوله 

صية، فهذا وجه ال رجوع له فيه متى قبضوه وقبلوه، مرياثه ونصيبه للورثة ليسرتيح من الو
وإن كان ال عىل ذلك فهذا كالم ال يفيد شيئا، واملال ماله متى أراده يف قرب أو بعد فله حقه 
ما مل ينقله  عنه بوجه حق يثبت عليه، ومتى عجز عن القيـام بالوصـية فلـه العـذر عنـد اهللا، 

فلينظر يف مجيع ذلك، وال يقبل منه إال احلـق . وليس عليه أن يرتك سهمه بذلك، واهللا أعلم
 .والصواب والسالم عليك

 
 

 طلعت ورقة عـىل هالـك فيهـا حـق لرجـل بخـط جـائز عنـد املـسلمني فيهـا قـدر إذا
قرشني، وأوىص له يف الوصية بقرش عـن يشء معـروف، أيلـزم الـويص إنفـاذه عـىل مـا يف 

 ؟لوصيةالورقة أو يف ا
 

 صح أن له عىل اهلالك قرشـني، فـأوىص لـه بقـرش ال يـدرى مـن أي وجـه، فـإن إن
 .كانت الوصية بحق أو ضامن فيعطى ما ثبت له بالصحة
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اعلم شيخنا الفقيه واحلرب العارف النزيه سـعيد بـن خلفـان أن أخانـا العـامل العالمـة 

وأوىص البن أخيه مبارك بن , ثرية من الزم وبرنارص بن العالمة أيب نبهان أوىص بوصايا ك
سامل بن أيب نبهان بخمس مالـه بعـد قـضاء لوازمـه وتبعاتـه ثـم الورثـة دون زوجـة اهلالـك 

 .جعلوا له الثلث مكان اخلمس وعليه ما لزمهم من وصية الرب كائنا ما كان فريض بذلك
الثمرات أو نسخه ويف وصية الرب جتليد كل كتاب خلفه قرطاسا جديدا ورشاء كتاب 

 التي اسـتخرجت مـن كتـاب اهللا املنـزل ونسخ كتاب مخسامئة آية التي األديان واألحكام
 .عىل نبيه املرسل حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم

ونسخ كتابه حق اليقني فأنفذنا وصية الشيخ أيب حممد نارص بـن أيب نبهـان مـن الزم 
 آخر األسفار من كتاب حق اليقـني والـسفر وبر يف حياة مبارك وبقي نسخ السفر السادس

 وعىل آله الرشفا أهـل ^الرابع واخلامس من هذا الكتاب، وهو كتاب أحاديث املصطفى 
الفضل والوفا تأليف السيوطي قد رد عىل مؤلفه ما خالف أهل االستقامة فجعله سفرا من 

جمه ولكثرة أسفار كتابه فأوىص بعرشين قرشا لنسخه وبأربعة قروش لتصحيحه لعظم ح
 فلم نجد لدينا ناسخا ينسخه يف زمانه إال بزيادة من األجرة حتى تويف مبارك الرد والردد

 .وجعل وصيته عىل رأي الثقات من املسلمني
وترك ورثة بلغا ويتامى وأغيابا وعز وجود من ينفذ وصيته وممن يوكـل مـن حـاكم 

 الدار، هل لنـا وجـه أن نأخـذ مريض أو قاض صفي وال اجتامع مجاعة أخيار يف موضع من
من مال اهلالك مبارك بغري رأي حاكم وال قاض وال مجاعة املسلمني لعدم الويص والوكيل 

                                                
أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا املحقـق اخللـييل، : وردت يف خمطوط)  ١(

 .٥٨ص
 .األصل كذا يف ) ٢(
 .األصل كذا يف ) ٣(



٨٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 ؟لعلمنا بام عليه يف إنفاذ هذه الوصية وخالصنا منها ألننا أحد ورثة عمه أم ال
ك وهل جتوز الزيادة لألجرة لنسخ الكتاب املوىص له باألجرة املعلومة من مال مبـار
 .أم ال؟، بني لنا وجه اخلالص قبل الت حني مناص فيؤخذ العبد بالقصاص مأجورا مثابا

 
إن كان الشيخ قد عني له شيئا حمددا من الدراهم لنسخه وتـصحيحه فلـيس علـيكم 
وال عىل مبارك وورثته أكثر من ذلك وتبقى الوصية موقوفة حتى يوجـد لـه ناسـخ ينـسخه 

 ولـيس ،التـصحيح حتـى يوجـد مـن يـصححه بأربعـة قـروش وكـذلك يف ،بعرشين قرشـا
عليكم زيادة عىل ذلك إال أن يتربع أحد منكم فيزيده أجرة من ماله برضاه فمن فعل ذلك 

 .فأجره عىل اهللا
قد نظرت فيام ذكرته من جواز األخذ ملا حيتاج إليها لنسخ  بسم اهللا الرمحن الرحيم

وكيل مـن حـاكم أو مجاعـة مـسلمني، فـإن كـان لذلك من مال مبارك مع عدم الويص أو ال
ورثة مبارك بلغا حارضين يقومون بام عليهم من احلق يف ذلك فهم أوىل بالقيام به، وعليكم 

 .إقامة احلجة عليهم، وأمرهم بالعدل فيه حتى ينفذوه عىل ما يقتضيه العدل
ن وجـد لـه وإن كان الورثة أيتاما أو أغيابا وأنت تعلم وجوب ذلك يف مال مبارك فإ

ويص يقوم بأمر وصايته أو وكيل ثابت لوكالة من حاكم عدل أو مجاعة مسلمني فهـو أوىل 
بالقيام به، وإال فأنت ويل األغياب واأليتام من ورثة مبارك ابـن أخيـك سـامل، وجيـوز لـك 
الدخول يف ذلك، وإنفاذه بالعدل عىل وجه االحتـساب بعـد علمـك أو قيـام احلجـة معـك 

 .ال مبارك هذابوجوب ذلك يف م
وإن قدرت أن تدخل يف ذلك بأمر حاكم أو مجاعة مـسلمني إن وجـدوا فافعـل وإال 
فاحلسبة للويل جائزة بغري خالف، فإن كان رشطكم عىل مبارك إنفاذه كـام يف الوصـية فقـط 

                                                
 . تكملة للجواب السابق) ١(
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فليس لكم يف ماله أكثر ممـا أوىص بـه الـشيخ يف ذلـك، وإن كـان الـرشط عليـه عـىل النـسخ 
زأه مـن الغـرم ولـو زاد فيجـوز أخـذ ذلـك مـن مالـه وإن دخـل يف معنـى والتصحيح بام ير

املجهول فهو من اجلائز يف األصل كسائر البيوع املجهولة عىل أكثر ما فيها من قول ومـوت 
 .املشرتي ال ينقضها بل يزيدها ثباتا عىل القول يف ذلك واهللا أعلم

 
 

مجيـع مـا يف : أنفذ عنـي مجيـع مـا يف كتـاب وصـيتي، أو قـال: صيه قال املويص لوإذا
وصاياي أنفذه عني، وال أرىض أن تركت منه شيئا وال أحلك، كان الـويص وارثـا أو غـري 

 . أفتني يرمحك اهللا؟وارث ماذا يلزمه
 

 مقصور عىل ثبوت الوصـية أو بطالهنـا، ولـيس كـل مـن ألزمـه املـويص يلزمـه ذلك
و الزم عىل من يلزمه يف رشع اهللا، وإين ألعجب ممن يكتبون أن فالنا قد أثبت ذلك، فإنام ه

هذا عىل نفسه كان ثابتا أو غري ثابت، فإين ال أبرص يف إثبات غري الثابت حجة بذلك، ولكن 
إن هذه وصيتي وما كتب فيها فهو عنـي فاشـهد بـه عـيل، فقـد اختلـف يف : إذا قال املويص
 .ذلك عىل أقوال

 لـيس لـه أن :وقيـل أن يشهد بذلك إذا كانت الوصية عنـده ومل تغـب عنـه،  له:فقيل
 . ما فيه فيشهد به عليهرفيشهد عىل كتاب خمتوم حتى يبرصه ويع

 أن ليس له أن يشهد عليـه إال أن يقـرأ عليـه :وهو الصحيح عندي:  قول ثالثوعىل
متعلام عارفا بقراءة ذلك  فإن كان املشهود عليه :وعىل قول رابعذلك املكتوب فيقر بام فيه، 

املكتوب فأتى به إليه مفتوحا فأقر عنده أنه قرأه وعرف ما فيه فأمره أن يشهد عليه فالشهادة 
 فالشهادة جائزة ولو كان خمتوما إذا أقر عنـده أنـه قـرأه فعـرف مـا :ويف قول خامسجائزة، 
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 عن الشاهد، فـإن فيه، ولكن اختلفوا يف يشء آخر وهو يف جواز الشهادة إذا غابت الوصية
كان الشاهد ذاكرا ملا أشهد عليه فالشهادة جائزة باالتفاق والزمة بال خالف نعلمه، إال أن 

 لـيس لـه أن : قيـلخيرج يف وجه غري جائز رشعا، وإن كان غري حافظ ملا أشـهد عليـه، فقـد
يشهد عىل ذلك، ولكن إذا حـرضت الوصـية املكتوبـة فعـرف ذلـك بـام ال شـك فيـه وذكـر 

 إذا مل حيفـظ :وقيـلدة فالشهادة جائزة، وإن مل يذكرها فال جتوز له الشهادة عىل ذلك، الشها
ما كتب مما أشهد عليه ولكن حفظ أنه أشهد عىل ما يف تلك القرطاسة وغابت القرطاسة يف 
يد ثقة فالشهادة جائزة، وإن كان يف يد غري الثقة فال جتوز له الشهادة عىل ذلـك، وبعـضهم 

 .إال ما حفظ من ذلك بعينه فعليه الشهادة به فاعرف ذلكيمنعها مطلقا 
 

 
 رجل أوىص بدراهم يشرتى هبا عبد ويعتق عنه بعد موته، واشرتى الويص العبد يف
ا  وكـذلك مـن أوىص بحجـة فاسـتأجر بأقـل ممـ؟ بقيـة الـدراهمتصريا أويص به ملن بأقل مم

 وما األحسن للويص أن يستأجر بام أوىص به املويص ولـو كـان ؟ تصري البقيةأوىص هبا ملن
 ؟كثريا، أو جيتهد ويامكس وتصري الفضلة ليشء من املصالح

 بني لنـا اآلراء املـشهورة يف ذلـك وأنـت ؟ جيوز لنا أن نؤجر القوم عن أصحابناوهل
 .املأجور

 
 احلجة بأقل من ذلك، ألنه خالف ما  يشرتى العبد بأقل مما أويص به، وال تستأجرال

 .واهللا أعلم. أوىص به املويص
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 القرش فاء أوىص بامئة حممدية فضة أو أقل أو أكثر لكذا كذا، وحني الوصية وفيمن

أربعة عرش حممدية ورصفه اثنا عرش حممدية، ورصفه يف ذلك احلال حمامدي فضة وغوازي 
 ماشاء اهللا من املدة، ثم مات املـويص فرجـع القـرش بعـد مـوت املـويص أقـل مـن ومضت

رصفه األول، وبطل رصف حمامدي الفضة حتى كادت أن ال توجد بالكلية إال ما شاء اهللا، 
 بـني لنـا ؟ وما الـذي يبطـل عـىل هـذه الـصفة؟ وما الذي يثبت منها؟فام حكم هذه الوصية

 ؟اهللاحسب ما أراك اهللا مأجورا إن شاء 
 

 :قولني اختلف العلامء يف حال وقوع الوصية عىل قد
 . أهنا واقعة بموت املويص:أحدمها
 . وقوعها حال لفظ املويص للوصية:والثاين

 وبيان فائدة االختالف ظاهر يف مثل الوصاية بالعتق ممن حدث له رقيـق بعـد إجيـاد 
هـذا متهيـد القيـاس عليـه يف هـذه الوصية منه، ففي احلادثني منهم قـوالن، واملطلـوب مـن 

 .املسألة يف رصف القرش والدنانري مع انتقال رصفها إىل الكثرة والقلة فيه
 أوىص بامئــة حممديــة والقــرش أربعــة عــرش حممديــة ثــم مــات والقــرش ســبع فمــن

حممديات فعىل القول األول فلهم مائة حممدية ألن الوصية واقعة حينئذ بال خالف يف قياس 
 .هذا القول
 فإن كانت الزيادة والنقـصان بـاختالف غـالء القـرش ورخـصه يف  القول الثاينوأما

التسعري فاألشبه أن يكون كذلك ولو كثر التفاوت؛ ألنه لو كان يتفاوت الغالء والـرخص 
يف سعر القرش يكون تفاوت الغوازي واملحامدي لكان عىل املشرتي كل يوم أن يسأل عن 
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مس شاخة أو حممدية أو أكثر أو أقل وجب عـىل املـشرتي سعر القرش، فإن زاد فيه عن األ
ًللبائع الزيادة عىل حساب القرش والنقصان بنقصانه إن قليال فقليل أو كثريا فكثري إن تأخر  ً

 . الوفاء من األمس إىل اليوم، وذلك ما مل يوجبه أحد
 وإن كانت الوصية يف يشء معني كمحامدي الفضة ثم اختلـف الـرصف فـذلك هذا

 :اننوع
أن يكون الرصف األول باطال ال يقبل وال يفيد فهذا حيكم فيه بعدل السعر  :أحدمها

 ذلك الرصف املرتوك فله اآلن سعر منمن اجلائز يف البلد، فمن كان له أربعة عرش حممدية 
 .قرش إن كان سبع حممديات أو عرشين حممدية أو أقل أو أكثر

الـرصف األول إن كـان موجـودا فهـو  كان الرصف األول جيوز ويفيد فلـه عـىل وإن
 .بعينه حمامدي فضة أو سعرها اآلن ال حني الوصية

 كانت ال وجود هلا فهي تشبه الـرصف املـرتوك وحكمهـا حكمـه فيعطـى عـدل وإن
 .سعرها حال الكتابة بحساب ذلك من سعر البلد اجلائز اآلن فيها

بـاملعنى فـإن لفظهـا  ما حرضين من القول يف هـذا املعنـى فلينظـر فيـه، وخـذوها هذا
 .ركيك، ولكن هذا ما سمحت به القرحية يف احلال واهللا املشكور

 
 

 أراد الرجل أن ينفذ كفارات أو كان وصيا هلالك أله أن ينفـذ ممـا شـاء مـن أنـواع إذا
 ؟الطعام وإن اختلف ثمنه ويكون ساملا فيام بينه وبني اهللا أم ال

 
 أما ما كان من الطعام جمتمعا عىل االجتـزاء بـه يف الكفـارة أو متفقـا عليـه فـإذا كـان 

 املجتمـع عليـه أم وعاملويص مل خيصص يف وصيته نوعا معينا، فالويص إذا أنفذ من هـذا النـ
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املتفق عليه فهو جائز له بإمجاع أو اتفاق، سواء كان غاليا أو رخيصا إذا كان يف الوصية سعة 
 .لكلذ

 عدل عنه إىل ما خيتلف فيه يف األصل فيكون جـواز ذلـك لـه بـاختالف عـىل مـا فإذا
 .ترتب يف املسألة

 ترك املجتمع عليه إىل املختلف فيه لعلة كانت هي األعدل يف حقه أو األصلح يف فإن
نظره إن اهتدى إىل ذلك باجتهاده هللا ولعباده فعسى أن ال يضيق عليه ذلك، وربام كان هـو 

ضل واملفضول أو اجلائز عىل ما حيتمله التنويع يف املسألة عىل اختالف الـصور، وقـد ال األف
 .واهللا أعلم. خيفى ذلك عىل من له دقة نظر من أهل العلم

 
 

 قولك سيدنا يف حاكم إذا أمر من يبيع من مال هالك من الناس ليقيض دينه وينفذ ما
ثبوت الوصية عند احلاكم واملأمور أو العكس فبـاع املـأمور مـن وصاياه بعد صحة الدين و

مال اهلالك ما يزيد ثمنه عن دين اهلالك ووصيته أو باع بقـدر الـدين والوصـية، وللهالـك 
البعض منهم حارضون ورضوا بذلك أو مل يرضوا، والبعض منهم أغيـاب وال ، ]ورثة[

له صحة بديون اهلالك ووصيته واستوىل يرجى هلم يف القرب إياب فاشرتى ذلك املباع من 
 بني لنا ؟قضاء من ثمن ما اشرتاه بنفسه أو سلم الثمن إىل املأمور بالبيع أيصح له ذلك أم ال

 .اجلائز من ذلك واملحجور وأنت إن شاء اهللا مأجور
 إن احتسب حمتسب بعد علمه بصحة دين اهلالك وما أوىص به بإقرار اهلالك، أرأيت

تـه مـن تلـك الـديون، وال يعلـم إال أهنـا باقيـة عليـه ومل حيتمـل عنـده ذلـك، ومل يعلـم برباء
 الفاحتسب املذكور وهو من ورثة اهلالك أم ال وباع ذلك الذي باعـه املـأمور بعينـه مـن مـ

                                                
 .زيادة منا يقتضيها السياق  )١(
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اهلالك أو شيئا منه بقدر ما يكفي ثمنه لقـضاء الـدين وإنفـاذ الوصـية أو أكثـر أو أقـل عـىل 
ي وكيـل املحتـسب مـساومة باطنـا أو بحـرضة شـاهدين وكيله يف رشاء ذلـك خاصـة، أعنـ

عدلني بعد أن خاجله الشك فيام تقدم من البيع والرشاء الواقعني بينـه والـذي أمـره احلـاكم 
بالبيع األول، فباعه املحتسب عىل وكيله بالثمن الواقع يف البيع املتقدم أو أكثر أو أقل لكـن 

 أن يكـون ]عنـد نظـره ويرجـو[ املنـاداة بيعه املساومة هذا أصلح وأوفـر للـثمن عـن بيـع
 ؟ يف حينهم ذلك أيصح هذا وجيوز أم اليشءكذلك يف نظر العارفني بثمن مثل ذلك ال

 لنا يف هذا أمر الباطل، وارشح لنا ذلك رشحا يشتفي منه اجلاهل، وقد محلت لك بني
 .القول وعليك تفصيلها مأجورا مثابا مشكورا إن شاء اهللا أيضا

القائم بقضاء دين اهلالك من ويص أو حمتـسب فقـىض أصـحاب احلقـوق  قىض وإذا
حقوقهم من غري أن حيلفوا عىل حقوقهم أهنا باقية، أعليه يشء فيام بينه وبني ربه واملـسلمني 

 ؟أم ال
 

 صح مع احلاكم دين اهلالك ووصـيته الواجـب يف الـدين إنفاذهـا مـن مالـه فقـام إن
 صـية احلكم يف هـذا البيـع واألمـر بـه لقـضاء ذاك الـدين والوبالعدل فيام أمر به من مقتىض

املحكوم هبام فهو من فعله جائز وثابت، وجيوز ملـأمور امتثـال أمـر احلـاكم يف هـذا إن صـح 
 بحجة ما مل يصح باطله، عدله فيه أو كان هو عدال فجاز أن يأمتنه عليه من غري مطالبة منه

لوصية فذاك البيع فاسد حرام كاسد، حمال ال جيوز وإن تعكس القضية لعدم صحة الدين وا
عىل حال، وحال كونه عىل ما جاز، فإن باع املأمور أو احلاكم من مال اهلالك ما يزيد عىل ما 
عليه فالبيع مردود يف احلكم ألنـه ممـا لـيس هلـام أن يفعـاله بـاجلزم وإنـام جيـوز بقـدر الـدين 

                                                
 ).ب(ذه العبارة يف تكررت ه  )١(
 .له): أ(يف   )٢(



٩٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ورىض البلـغ العقـالء مـن الورثـة حجـة ،اموالوصية يف موضع وجوهبام وجـواز احلكـم هبـ
عليهم به فيام هم به أملك من ماهلم، وعدم رضاهم حجة يف املنع منه وال جيوز عىل الغائبني 
إال ما أوجبه احلكم فثبت بالبينة العادلة وإال فال جيوز له، ولو علـم املـشرتي بـصحة ذلـك 

ه قد باعه عىل غري ما أجازه احلكم الدين والوصية مل جيزه ذلك البائع للامل من حاكم أو غري
له أو الواسع يف مواضع جوازه هلام، وبيع املحتسب ثانيا ألكثر مما جيب من ديـن اهلالـك أو 

 اسع مردود كذلك، وإنام يباح له يف موضع جواز احلسبة له ما جاز يف احلكم أو الووصيته
ملساومة عىل ما جاز فـيهام واشـرتاه من اجلائز إن كان هو من له احلسبة فيه فباعه بالنداء أو ا

غريه يف السوم ألنه يف حقه كاملتعذر، ووكيله إن كان يشرتي له فله حكم نفسه أيضا إال فيام 
جاز أن خيتلف فيه ممـا يكـال أو يـوزن، وال يلـزم يف جـواز البيـع حـرضة الـشاهدين إال أن 

قـائم بالوصـية قـضاء حضورمها يوكده فيؤمر به نـدبا تأكيـدا للحجـة يف جـوازه، ولـيس لل
الحــتامل أن يكــون اهلالــك   ألهلهــا يف احلكــم إال بعــد يميــنهم عليهــا،احلقــوق الــصاحة

 . األثر حفظناهمنقضاهم إياها بحيث غاب علم ذلك عن شهودهم كذا 
 فيام يف هذه أمجلناه ففي غريها لك قد فصلناه عىل حـسب مـا فيـه عرفنـاه واهللا فانظر

 .أعلم، وبه التوفيق
 

 أن  الذي تويف وكان عليه ديون وأنا مطلع عليها، وال بـان يل وجـه براءتـه منـه إىليف
توفاه اهللا، وال خياجلني شك يف بقائها عليه، وقد أمرين يف حياته يوما وهو صحيح وال أعلم 

 .يف عقله علة أكتب له تسويدة بالذي يريد أن يكتبه يف وصيته
 يكتبها له وهو رجل من أهل اخلالف وأنا غري  يميل عيل وأنا أكتب ثم أمر منوجعل

                                                
 .وصيته): ب(يف   )١(
 .الضاجة): أ(يف   )٢(



٩٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 .حارض
 ذلك أوقفني والدي عليها فقرأهتا ومل أجد هبا زيادة عام كتبته بأمره يف التسويدة وبعد

 .ومل يزد ما كتبه لنفسه وصية غري ثلث ماله
 أن جيعلني وصـيا لـه فتعـذرت ملعـان مـع وجـود غـريي، فوجـدت مكتوبـا يف وأراد

 . عنه من ماله من املسلمنيذهاجاز إنفاذها لكل من يريد أن ينفوصيته تلك أنه قد أ
 جعل ملن ينفذها عرشة قروش فضة أجرة عىل إنفاذها، وقد كان يشء مـن مالـه وقد

متعلقا يف بيع خيار، فاحتجنا إىل فداء ذلك خوفا من ذهـاب الغلـة وتلـف املـال، مـع إرادة 
 لقضاء دينه وإنفاذ وصيته، فعزمنا عىل املشرتي ألصل ماله، وال ترك من الدراهم ما يكفي

بيع يشء من ماله، فتوىل رجل من املسلمني بأمر حاكم بالدنا فباع النصف مـن املـال املبيـع 
باخليار عـىل علـم املـشرتي بعـد مـا نـودي عـىل ذلـك أيامـا فـيمن يريـد ومل يبلـغ ثمنـه عـىل 

 .املطلوب
العـارفني، ويف النظـر أن بيعـه ّ باعه عيل مساومة فاشرتيته منه بثمن غري بخس مع ثم

 .هذا أصلح من ذلك أن لو كان
 فتوليت بيعه بنفيس مرة ثانية ؟ إنه داخلني الشك يف ذلك البيع هل هو ثابت أم الثم

 واشـرتى رجاء وقوع ذلك بالوجه احلق، ووكلت إنسانا أن يشرتي ذلك منـي فبعـت لـه
نفاذ تلك الوصية وجعلـت أقبـضهم إلبالثمن الذي باع به الرجل السابق، فقابلت الغرماء 

 .كلام وجدت سبيال لذلك، وأحسب ما أسلمه أنه من ثمن ذلك املبيع
 بام فعلته احلارضون من الورثة ومل يبن يل رىض الباقني الغائبني مـنهم، أتـرى وريض

 ؟ جائزفعيل هذا جائزا مع عدم رضاهم وسكوهتم أم غري
 ؟م واالطمئنانة فيام بينـي وبـني ريب أم ال رشائي هلذا املال ثابت وجائز يف احلكوهل

                                                
 .ذلك: زيادة) ب(يف   )١(



٩٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تفضل سيدي باجلواب
 ّ اهللا وإياك للصواب؛ فإن من حبي أن أتبع مرضاة ريب يف ذا وغريه وهو هـاديوفقنا

 .وحسبي
 

فقـد وصـلني كتابـك، :  هللا وكفى، وسالم عىل عباده الذين اصطفى، أمـا بعـداحلمد
بطـأ عنـك يف املـرة األوىل، وكـان ذلـك يف حقـك  جوابك بعد مـا أ-بحمد اهللا-وهذا مني 

األوىل، لكنك أرسلتها مسائل جمملة، ومعاين حتتاج إىل رشوح ألهنا غري مفصلة، فتأولناها 
 يف ذلـك بمقتىض حلنها وفحواها أهنا مـن بـاب جمـرد البحـث ملعنـى املـذاكرة، وتـصدت يل

هتـا لعـسى أن أجـد هلـا الوقت أشغال رصفت القلب عن مراجعـة النظـر يف املنـاظرة، فأخر
 .ّفراغا، فأقول فيها بام يفيضه اهللا عيل من هداه بالغا

 أخربتني اآلن يف هذا البيان أنه سؤال عام به أنت واقع، وجب رصف العناية إليه وإذ
فلم يمكن التأخري إال ملانع، فهذا ما تيرس يل يف احلال من نظر يف هذا السؤال، هاكـه جوابـا 

 ما عندي، وإال فهو مبلغ جهدي، وإين ال آمن لقلة علمي أن يقـرص حتريته صوابا، إن صح
فهمي لتكدر بايل، واضطراب حايل، فإين بالقصور أوىل ملا بـه يـؤمر مـن التعـاون عـىل الـرب 

 .أستعني
 أما ما أنت باخلصوص من هذا، فإذا صح معك دين ومل يصح معك قـضاؤه :فأقول

ه عليه إىل مماته، فالزم عليك مهام أردت نصيبك من منه يف حياته وال احتمل لديك إال بقاؤ
مرياثه قضاء ما ينوبك من دينه ال كله عىل األرجح، ولو امتنع سائر الورثة من قضائه بوجه 

 .حق أو بدونه
 مل يف ماله بام عليه مل يكن عليك من اجلميع إال قدر ما ينوبك يف التوزيـع، هـذا فإن

                                                
 .األصل يف كذا  )١(



٩٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 .حق يف ذلكإن مل يقم هنالك غريك بام جيب من 
 حكم وصيته يف لزومها عليك حال ثبوهتا لقيام احلجة هبا لديك، إال أهنـا مهـام وكذا

كانت يف أنواع الرب والوسائل فهي بعد الدين بال نزاع يف ثلـث مـال اهلالـك ال مـازاد عليـه 
ىل بإمجاع، إال ما كان من حقوق اهللا تعاىل مفرتضا عىل العبد دينا كالزكاة واحلج ونظائرمها ع

 ال جيـاوز بـه :وقيل أنه خيرج من رأس املال، :فقيل يف هذا وبابهمن خصه لزوم ذلك حينا، 
 .الثلث عىل حال

 معـه، :وقيل إنه مقدم عىل الدين ألنه مما أخذ عليه عهده مواله القدير، :كام قيل فيه 
 . بعد:وقيل

ملـوىل، وملـا  هذا ممن أورثوا العلم جـم غفـري، ملـا يعلمـون مـن سـعة عفـو ا واختار
 ذلـك الـشيخ أبـو سـعيد يف ى، حكـ يـتىل^سمعوا يف ذلك من حديث عـن رسـول اهللا 

 .، والشيخ أبو نبهان ـ رمحة اهللا عليهام ـ يف غري موضع من أثره»معتربه«
 جواز اإلنفاذ لوصية اهلالك عىل ما محلت من ذكرها هنالك فإن كانت صحيحة وأما

تـىض احلكـم باألصـل، وقامـت هبـا احلجـة عـىل الورثـة اللفظ واملعنى جائزة الوضـع يف مق
بعلمهم أو بينة عدل فلام هبا من إطالق الوصية ملن شاء إنفاذها من الربية فيجـوز الـدخول 

 .فيها عىل هذا من أمرها، لكل من جتوز الوصاية إليه من الثقات من أهل الدعوة بأرسها
شـموله يف كـل قـول ألهـل  فكذا يف أهل األمانة دون مـن عـداهم لعـدم : قولوعىل

 .اخليانة

                                                
 .واختيار): ب(يف   )١(
عـن ) ٢٠٩٤(ما جـاء يف مـرياث األخـوة مـن األب واألم : الفرائض، باب:  روى الرتمذي يف كتاب )٢(

 وإن »مـن بعـد وصـية توصـون هبـا أو ديـن« إنكم تقـرؤون هـذه اآليـة :اإلمام عيل بن أيب طالب قال
 .رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قىض بالدين قبل الوصية



١٠٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمكن عن رأي احلاكم بالعدل، وإال فجامعة املسلمني بعـده ن والبد أن يكون إلكن
 .يف قول فصل، فإن عز هذا وذاك، فاحلاكم مطلقا ممن ذكرناه ولو جاز عىل قول

 تعذر ذلك جاز الدخول فيها مطلقا ملـن شـاءه ممـن ذكرنـاه ألنـه يف الظـاهر ممـن فإن
 الوصاية فيدخل، وال شك فيمن أجيزت لـه عـىل مـا فهمنـاه، إال أهنـا ملـا هبـا مـن تشمله

عمومها، وعدم ختصيصه بمفهومها، كانت يف جواز القيام هبا كغريها مـن املـصالح العامـة 
يف اإلسالم، وأوىل الناس يف زمن الظهور بذلك احلكام أو من بعـدهم عـىل مـا قـدمناه مـن 

 .ترتيب
 ملن جتوز الوصاية إليه مطلقا ما مل تعارضه حجة حق فيمنع فال  قال أحد بجوازهولو

يبعد عنـدي أن يـصيب، وأرجـو أن يف األثـر مـا دل عليـه وال يأبـاه النظـر، ولـيس للورثـة 
معارضة باملنع ملن قام فيها بعدهلا بعد كونه من أهلها، ال ملعنى جييـزه هلـم رأي أو إمجـاع يف 

هالكهم إن كانوا أهال للقيام هبا فهم به أحق وأوىل، وال دين املوىل، من حسبة إلنفاذ وصية 
 .سيام إن مل تقم احلجة عىل ذلك الدين أو الوصية

 نزل بعض من جيوز عليه أمره من الورثة إىل التصديق يف هذه القضية، أو قامت فإن
نوبه عليه احلجة بعلمه فأقر به عىل ما أجازه احلق بني الربية جاز من ذلك يف سهمه قدر ما ي

من غرمه، فأشبه يف اجلزء أن يلحقه بالكل يف حكمه إال أن يكون يف املقرين من الورثة مـن 
يكتفى به يف الشهادة فهم يف حق سائر الورثة كغريهم يف حكم البينة ردا أو تعديال عند من 

 .أبرص سداده
 أجاز عىل اختالف بالرأي يف إنفاذ الويص ملا صح معه بعلمـه مـن وصـية أو وبعض

ين للهالك، وهذا يف معنى الواسع من اجلائز دون احلكم مـا مل تعارضـه يف الظـاهر حجـة د
 .حق متنعه من ذلك وال يلزمه ذلك جزما

                                                
 .يشمله): ب(يف   )١(



١٠١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 أنفذه الختياره عىل ما جاز له من هذا يوما فقـام عليـه بإنكـاره مـن بعـد مـن لـه فإن
ألن علمـه ؛  غرمـااحلجة فيه، ومل يقدر لظهوره عىل سرت له فيخفيه فالبد مـن التـزام ضـامنه

ليس بحجة عىل غريه، وال تقوم به شهادة ذلك من بعد فعله، ألنـه يـدرأ املغـرم عـن نفـسه 
 .حتام

 رام الويص إنفاذ ما ثبتت الوصاية إليه فيه مما صح معه يف علمه أو بالبينة العادلة فإن
فيجوز له يف حكمه، فدخل يف أمره عىل ما جاز ملثله من واسع يف جوازه أو حكم يف فصله، 

إن احتاج يف إنفاذه إىل بيع يشء من مال اهلالك أن يبيع ما رأى األصلح معه مـن عـروض، 
واألصول كذلك، لكنه ال يتجاوز يف بيعه مقدار ما له أن ينفذه من ماله، فهو املأذون بـه يف 

 مجـع فـيمن يزيـد، فيوجـب يف الثاحلكم بال مزيد، وينادي عىل ما كان من األصول منه ث
عة ال بثمن بخس يرد البيع به بحسب ما له من القيمة يف ذلـك الوقـت العتيـد، وبنقـد الراب

يباع ال بنسيئة إال مع التزام ضامنه إن صح ما يوجبه يوما يف زمانه، هكذا عرفنـا مـن قـوهلم 
 .السديد

 رأى بيعه له بالسوم أوفر له وأرجح، ويف نظر العدل هو كذلك أصلح، جاز أن وإن
 .ري احلكم عىل نظر الصالح يف الواسع من قول أويل العلم فاعرفهخيتلف فيه يف غ

 بيع بعض املال لفداء املبيع منه باخليار خوف إتالفه فليس هو مما خيص الـويص وأما
 رهميف يشء من أمر وصيته فيام عندي وأمره إىل الورثة، فالبلغ العقالء األحرار حال حضو

 بيع غريهم جـائزا وال ثابتـا يف مـاهلم إال عـىل مـا واستطاعتهم للقيام بأمر أنفسهم ال يكون
جاز من وكالة منهم أو أمر أو تفويض أو رىض صحيح ولو حكام، برشط كونه ال عن تقية 

 بجواز البيع علـيهم حتـى يف األصـول إن علمـوه فلـم :وإن قيلوال حياء مفرط عىل قول، 
د للبائع مع سكوت من لـه النكـري يغريوا إال لعذر، فإنه بناء عىل مقتىض الظاهر بأن البيع ي

فيه لغريما يعذر به، وإذا ثبتت اليد للبائع جاز للمشرتي منه فصح له وثبت ما جـاز للبـائع 
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 باملنع من هذا كله وبعدم ثبوته يف األصول إال أن يتمه من هو له :فقد قيليف حكم الظاهر، 
 .اهلا عنه لغريه بحق هي يف األصل ملالكها حتى يصح انتقألمالكأو يصح رضاه؛ ألن ا

 ادعاها عليه من ليست يف يده فليس ذلك بيشء مما حيوزها عنه، وادعاؤها عليـه ولو
وهو يعلم فال ينكره إال لعذر، ففي الظاهر حيكم عليه بثبوت اليد لغريه ما مل يـصح باطلهـا 

 .ببينة عدل أو بإقرار خصم بجواز إقراره عليه
 يملك أمره من غائـب أو مـن هـو يف احلكـم  خالف يف جواز احلسبة لويل من الوال

مثله فيام جيب هلم أو عليهم مما يمكن قبضه أو إنفاذه من النوع املايل يف موضع ما حيكم هلم 
أو عليهم به أو ما كانت املصلحة ظاهرة هلم فيه، فيجوز يف الواسع من اجلائز ولـو مل حيكـم 

 .لنظر كام يف هذه القضية والسيام مع خمافة وقوع الرضر بتالف ماهلم يف اه،ب
 يف بيع جزء منه الستيفاء سائره ما ال يضطرب الرأي يف كونه من الصالح، فأنى فإن

ينكروا ما عىل فاعله يف احلسبة راغبا يف األجر من جناح، لكن ال حمل للحكم فيه إنام هو من 
 .باب الواسع فقط

 وكـذا لغـريه مـن يتـيم  ومثله البد من أن تستثنى للغائب حجته إن قدم يومـا،فلهذا
 .ونحوه حتى فيام يقىض باحلكم عليهم فالبد من استثناء ذلك جزما

 تعذرت احلسبة من ويل من ال يملك أمره جازت عىل األظهر لغريه من الثقـات فإن
 . األمانة من األناملالقائمني بمصالح اإلسالم، وبعض أجازها أيضا أله

 فأثبـت حجـة ]ز فجامعـة املـسلمني عـوإن[ تيرس له كونـه بـأمر حـاكم عـدل، فإن
وأظهر أمرا، والبد من كونه عن رأهيم إن كان هلم وجود يف حـني، وإال فمـن قـدر يف هـذا 
ومثله أن يقوم بيشء من العدل أو املصالح اجلائز القيام هبا يف الواسع ملن له يف غـري احلكـم 

 .منه فغري ملوميروم، وكان من أهله وغري مستبد فيه والمعارض ملن هو أوىل به 
                                                

 .أو مجاعة املسلمني وإن عز): ب(يف   )١(
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 . من قام فيه هللا بعدله إن تقبله اهللا منه بفضله فهو عىل احلي القيوم وكفى بهوأجر
إن رجال مـن املـسلمني بـاع بـالقطع بـأمر :  يف هذا كله، وفيام قلت من قبلهظر فانأال

حاكم تلك الدار، نصف ذلك املال املبيع باخليار مع أنك مل ترصح بأي وجه دخل فيه وألي 
 باعه، وإين ال أدريه أهو ويص يف هذا أم وكيل أم حمتسب عىل ما جاز يف كل أولئك أم معنى

معرتض له بال دليل، وهل بيعه ملجرد قضاء الدين والوصية، وعىل ما جيوز له فيثبت حكام 
 أم ؟ أم هــو لقــضاء املبيــع باخليــار لظهــور صــالحه أو خلــوف تالفــه؟أم بعكـسه يف القــضية
 أم لغريه مما ال أصل له ؟ أم ملا زاد عليه معه أو دونه عىل ما جاز؟تالفهملجموع هذا كله يف إ

 ؟يف حقيقة وال جماز
 هـذا مـن حتريـر القواعــد واألصـول وعرضـه عليـه ملـن رام يف حكمــه عرفـة ملفالبـد

 .الدخول
إمـا لقـضاء ديـن اهلالـك، وإمـا :  مسألتك كان البيع يتصور يف ثالثة أوجـهوبفحوى

 . لفداء املبيع باخليار من تركتهإلنفاذ وصيته، وإما
 تـارة ئ أين عىل هذه األوجـه أجيـب لظنـي أهنـا مـرادك، وإن كـان الظـن خيطـفعسى

إنه ليس بيشء وبئس ما : ويصيب، ثم النظر يف البائع فإن كان ال عىل ما جاز له فقل يف ذلك
 .قدم فعله

اه فيام ثبت هو وصيا  إذا كان بيعه ملا جاز له وثبت من أمر الوصاية عىل ما أسلفنوأما
 يف معنـى جـواز احـدفيه من إنفاذ الوصية أو قضاء الدين املوىص به عليه فإهنام مـن بـاب و

الترصيف هلام من ماله ما مل خيص بإنفاذ يشء منهام دون غريه، فال يكـون وصـيا يف غـري مـا 
ال بقـدره كـام أويص إليه فيه، وإنام جيوز من بيعه ما كان هلذا املعنى دون غـريه، وال يكـون إ

 .مىض برشوطه وكفى
 أخربناك فيام من قبل أفـدناك أن البيـع لفـداء املبيـع باخليـار لـيس هـو ممـا خيـص وقد
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الويص فال يثبت من فعله، ألنه ال مما له وال مما عليه وقد تكرر للتوضيح فيام هناك أن بيعـه 
يف ذلك يف أمـره، ويف ال يكون هلذا يف حق من يملك أمره إال من مالكه أو ممن ينوب منابه 

 له فيه، أو حلسبةحق من ال يملك أمره يف موضع صالحه ال يكون إال من حمتسب جازت ا
من وكيل تثبت وكالته هلم رشعا، أو من ويص تثبت له الوصاية يف حق اليتـامى ال غـريهم 

 .من أبيهم ال غريه حتى اجلد فإنه أشهر معنى
 يصح يف احلكم هناك من بائع هـذا املـال إال  هبذا أن بيعه مجلة هلذا وذلك مما الفظهر

وصـاية ثابتـة، وحـسبة للغـائبني جـائزة، وأمـر مـن البلـغ : إذا اجتمعت فيه ثـالث خـصال
 .احلارضين أو وكالة صحيحة مع كون البيع يف أصل القضية عىل قانون القاعدة الرشعية

كـل معنـى عـىل  شهر يف صحيح النظر أن بيعه مجلة كذلك أوفر من تفريقه فيـه لفإذا
 بيـع بمعنـى الوصـية نإن صح ما أقوله عن النظر، إذ ال أحفظه من أثـر، إ حدة جاز عندي

واحلسبة والوكالة املشرتكة يف صفقة واحدة مشاعة لعدم املانع منه يف الظاهر من الواسع يف 
اجلائز دون احلكم، ألن بيعه بمعنى الوصية قد يصح غالبا أن يثبـت حكـام، وبالوكالـة ممـن 
جيوز أمره عليه هو من الثابت حتام، لكن باشرتاك احلسبة معهام يف الصفقة بطـل الوجـوب 
احلكمي، فكان من باب الواسع يف التجوز لعدم ما بيـنهام مـن التميـز إال أن يفـرزهن عنـد 
البيع سهاما فيبيع سهام بالوصاية وآخر بالوكالة وثالثا باحلسبة بعد قـسمهن، فيكـون لكـل 

 حكمه عىل اخلصوص ولو مـشاعا، لثبـوت فـيام جـاز أن البيـع فيـه مـن منهن يف النصوص
 .أصله إال أنه عىل هذا البد أن تدخل فيه اجلهالة

 تعجب إن قيل فيه كله بأنه مما جيوز يف أحكامه أن يقال بنقضه وإمتامه، فـإن تـوىل فال
ه باملـه مـن من يملك أمره ماله فيه من نصيب فباعه بنفسه أو وكيل غري هذا الويص يف بيعـ

 .القيمة نصيب فهو أوىل بامله
 إن قام باحلسبة للغائبني غريه يف حاله مل يثبت من بيع الويص عـىل هـذه الـصفة وكذا
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إلمجال البيع يشء قط ألنه تعدى ما أذن له فيه إىل غريه فهو غلط منه وسقط، وإن أوىل ما به 
خوله يتخبط العشواء ختبط حائر أن يتدارك فلتاته فلريجع إىل صوابه، فكيف به إن كان يف د

 . إنه ألضعف ركنا وأرسع وهنارليقيض ما أمره به يف جوره ربه البائ
 من يدخل يف أموره بعلم مدخل صدق وخيرج منها إن مل جيز بعلم خمرج صدق، وأما

فإذا دخل يف هذا البيع من بابه وقام هللا فيه بعدله وصوابه متعرضا ألجـره وراغبـا يف ثوابـه 
ا بك مهام رمت الرشاء أن تعتمد عليه إن أتى به عىل ما جاز وأوجب فيه، فإنه أثبت فأوىل م
 من بيعك لنفسك وال سيام يف األصول ملا هبا من قول باملنع منه مطلقا، وفيه أقوال وأصح

أخر تقتيض اجلواز فيام بيع بالنداء إن كان بيعك له ملا يوجبه احلكـم وملـا جيـوز فيـه الواسـع 
 مل يتقدم عليك باملنع من له األمر فيه بالقطع إن فيه رأي ملـن يملـك أمـره مافداء وألجل ال

 .وإال فهو كذلك
 : ما يف اجلواز حكوه من األقوال يف ذلكوهاك

 .إن توكل من يشرتيه لك فيجوز لك أخذه من يده:أحدها 
ام بلغـت أحدمها يتم البيع واآلخـر يـشرتيه لـك بـ:  البد من أن تقيم وكيلني:وثانيها

 .قيمته من العني
 . فال يصح إال بحيث ال يعلم البائع وال املشرتي أنه يشرتى لك: قول ثالثويف
 فريخص لك أن تأخذه بـام بلـغ يف النـداء مـن الـثمن إال أن يف: ]رابع[ قول ويف

ء نفيس نفرة من هذا فعندي أنه ليس باحلسن إال أن يزيده ما وقف عند غريه فلم يزد يف الندا

                                                
 .أوضح): ب(يف   )١(
 .أحدمها): ب(يف   )٢(
 .خامس: يف النسخ املخطوطة  )٣(
 ).ب(سقطت من   )٤(
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 .عىل ما عنده فيمنع منه خلريه
 بيعه بالسوم لنفسه فال أرى قوال باجلواز فيه منصوصا إال فيام يكال أو يوزن إن وأما

 .كان بعدل من سعره خصوصا، مع أنه يدخله االختالف رشعا يف جوازه أو املنع منه قطعا
ذا وبابه  هذه األصول ولينظر من بعد هل حمل جلواز الرأي يف األصول من هفاعرفوا

 وآخر يشرتيه له من غري أن يشرتيه بالسوم لنفسه من ييل أمره إذا وكل من يبيعه هلم سواه
 .أن يعلم البائع أنه اشرتاه له

 من حمبتي فيه عىل هذا وال سيام بعد استقصاء ثمنه يف النداء وظهـور وكـسه فيـه فإن
 .لبخسه أن آخذه بالسوم لنفسه من توفري هلم وصالح

 مل جيز باحلكم، ففي نفيس أرجـو أنـه ال إثـم عليـه يف ذلـك وال جنـاح، وإين  وإنفإنه
ألرجو يف باب اجلائز من الواسع أن يكون من املباح إن صح ما يف نظري من هذا، أم جيوز 
يف باب النظر من الواسع أن يكون األصلح بيعه عىل غريه سوما بأقل مـا يـشرتيه هـو يومـا 

 . هذاونفيجوز ذلك د
ً يمنـع حكـام وإنـام جـاز الرتبـاط نفـس املـصلحة ال بغريهـا جزمـا فهـذا يف  ممـاوكله

تعكيس احلقائق ظاهرة ألنه أمر شاهر، فجوازه توسعا يف حق الغري ملا به من الصالح قاض 
 .باطراد العلة يف حقه أيضا إن كان هو األصلح فغري بعيد يف حقه أن يباح

 يف أقواهلم الصحاح، ولكني لست  يف غري احلكم بال خالف يف ذلك إنه كذلكوكله
 .يف الرأي بأهل، فأخاف أن أقول بام ال أدريه ملا يب من غلبة جهل واهللا أعلم

 لـيس مـن قـصدي إال أن أقـول بــاحلق وبـه أهـدي وأسـتفرغ فيـه وسـعي بمبلــغ إنـه
 وإنام أدجمناه ، نقولعامجهدي، وفيام حرروه من النقول فيام قرروه من األصول ما يكتفى به 

 ضمن ما نرشناه لينظر فيه أهل العقول علام بأهنم يتبعـون مـا كـان عـدال، وجيتنبـون كـل يف
                                                

 .سواء): ب(يف   )١(
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 .مشتبه دع ما ألفوه هزال، وإين ألدعوهم إىل ذلك فأشرتطه هناك يف كل ما صدر عني قوال
 فانظر يا أخي فيام نزل بك مـن قـضية يف هـذا البيـع وتلـك الوصـية واعـرض مـا أال

 .ئق، عىل ما يف األصول من حقائقانطوت عليه أحكامها من دقا
 جتده موافقا حلكم احلق ومطابقا فخذ به وإال فدعه مفارقا، فحقـه أن هيمـل فـال فإن

 .يستعمل، ألن غري احلق ال جيوز أن يقبل، واحلمد هللا محدا بنعمته تتم الصاحلات
 

 
 ماال ووصية وضامنات تنصلية، ومل ينفذ الورثة ما يف  تقول يف الذي هلك وخلفما

هذه الوصية ال بإبطال مبطل يعلم بطالهنا، وال عرضوها عىل حاكم لينظر اخللل إن كان هبا 
يف أحرفها وألفاظها إال تساهال وهوى عن نقصان املال، أحيل هلم املـال عـىل هـذا احلـال أم 

 ؟حيل للمشرتي العامل بذلك أم ال وإن باعوا شيئا من األصل أو العروض، أ؟ال
 ؟ يعلم بطالن الوصية وال إثباهتا إال الشهرة القاضية بالوصية وبقلة تعدم إنفاذهاومل

 .بني يل عاجال وأنت املأجور إن شاء اهللا
 

 منه جائز إن كانوا ممن يثبت ذلك منه ما مل يصح يف يشء بيعهم حكم املال للورثة فإن
 .واهللا أعلم.  غريهم يف احلكم من وصية أو غريهابعينه ما خيرجه إىل
 

 الورثة إذا مل يعرضوا وصية هالكهم، ومل يعرفـوا حقهـا مـن باطلهـا، وخاضـوا يف يف
بحر اجلهالة ومزقوا الوصية، وعاملهم الويص عىل ذلك، أجتوز الكتابة للكاتب يف مال هذا 

 ؟ وجيوز الرشاء منه عىل هذه الصفة أم اللك،اهلا
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 جتوز الكتابة فيه ملن مل يصح معه ثبوت الوصية فيه بحكم الرشع الـذي ال جيـوز نعم
 .االختالف فيه
 الرشاء منه ممن هو يف يده واألكل منه؛ ألن الوصية يف األصل غري حمكوم هبـا وجيوز

فهي كالعـدم حتـى تقـوم هبـا احلجـة، واألصـل عـدم قيـام احلجـة هبـا حتـى يـصح قيامهـا، 
أصل حالل بكتاب اهللا تعاىل فال حيرمه إال أن يعارضـه أصـل مثلـه ال يرتـاب فيـه واملرياث 

 .واهللا أعلم. فيعطى حينئذ حكم ما جيب فيه
 

 واجتمـع ، هالك ترك أمواال وأوىص بوصايا ألبواب الرب، ومل يعدم مـن التبعـاتيف
ته، وتغلب عـىل املسلمون وحاكم من أهل االستقامة، وأخرجوا شيئا من ماله إلنفاذ وصي

ذلك املال أحد من الورثة، وطمس الوصايا، وجهل أمر ما أوىص به املويص، كيـف يـصري 
 ؟حكم ذلك املال، أيرجع إرثا أو لفقراء املسلمني

 أتى أحد بصك جائز فيه حق ثابت عىل املويص أيكون مـن رأس ذلـك املـال أم وإذا
 . بني يل ذلك؟ال

 
 .واهللا أعلم. ملا هي فرتجع مرياثا عدمت الوصايا ومل تصح إذا

 
:  

 من إنفاذ مـا ثبـت -ابنه حممد ألنه هو وارث أباه-ويف وصية أيوب أبى أحد الورثة 
منها وأراد اآلخر إنفاذ ما عليه عىل قدر مرياثه، أيربأ مـن ذلـك البـاقي منهـا، وكيـف صـفة 

                                                
أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا املحقـق اخللـييل، : وردت يف خمطوط)  ١(

 .١١٢ص
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وهل جيوز ألحد الدخول فيها بغـري . يئا دون يشء أم من كل يشء عىل قدر حصتهإنفاذه ش
إقامة وكيل من املسلمني ألهنا عىل رأي ثقاة املسلني والداخل فيها بغري رأي منهم أيـضمن 

 .فيام أنفذه منها؟ أوضح لنا الدليل واهدنا إىل سواء السبيل مأجورا وعىل ذلك مشكورا
 

إنفاذ الكل فرجع إىل إنفاذ سهمه فعليه من كل يشء من الوصية بقـدر إذا تعذر عليه 
نصيبه إن كان مثال له الثلث فعليه الثلث مـن كـل يشء أوىص بـه لـيس لـه إنفـاذ يشء دون 
يشء وان أراد بعض الثقات إنفاذها فجائز له إنفاذهـا مـن مـال اهلالـك إن قـدر عليـه، وإن 

ب الضامن عىل من دخل يف إنفاذهـا مـن الثقـات اجتمع ثقتان فهو أحسن وال يبني يل وجو
ألنه قد أوىص إليهم فمن قام هبذه الوصية منهم جاز له الدخول فيها بعـد قيـام احلجـة هبـا 

 .واهللا أعلم. بالشهادة العادلة عىل الورثة
 

 
نفاذهـا،  الرتكـة ولـه وصـايا فتنـاظر ورثتـه فيهـا ويف إن مـات وخلـف شـيئا مـفيمن

ِوكلهـم جـائزو األمـر والفعـل-فاجتمع رأي الكـل   عـىل أن يرتكـوا هلـا وإلنفاذهـا شـيئا -ِ
معلوما مما خلفه هالكهم، ووكلوا أحدهم يف البيع والترصف واملشاورة يف ثبـوت الوصـايا 
وبطالهنا، وأطلقوا له األمر يف إنفاذ ما يريد إنفاذه إن مل جيد من حيكـم لـه فيهـا بإثبـات وال 

الن وفوضوه يف ذلك، فباع ذلك املرتوك برىض اجلميع وقبض الثمن وشاور من شاوره بط
ّمن املسلمني يف تلك الوصايا وعرضها عليه فلم يقطع له أحد بثبوت وال بطالن فهم بإنفاذ 

 أن يـرتك اإلنفـاذ لـهمـا أراد مـن تلـك الوصـايا فـريض أحـدهم ومل يـرض البـاقون، أجيـوز 
ي باعه من تركة هالكهم وال عليه تبعة فيها عىل هذه الصفة أم ويعطيهم حقهم من ثمن الذ

 ؟ال
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 له أن يرد تلك الوصايا إىل من قبضها منه قبل أن يتعرض هلا بيشء من اإلنفاذ وجيوز
 . عرفنا ما ختتاره حفظا من أثر أو قياسا من نظر، ال عدمناك إن شاء اهللا؟أو ال

 
ثبوهتا عىل الورثة، وإنام أدخلـه الورثـة يف إنفاذهـا  كانت هذه الوصية مما ال حيكم بإذا

 لـيس عليه قبـل اإلنفـاذ فلهـم ذلـك، و] رجعوافإن[بوجه األمر منهم ال بلزوم الوصية، 
 .عليه هلم من سبيل

 إن أنفذ بعضا ورجعوا عليه يف البعض فلهم الرجوع فيام رجعوا وقـد ثبـت وكذلك
 .عليهم ما أنفذ قبل إعالمه برجوعهم عنها

 صح هلم الرجوع يف هذا الوجه فعىل الويص املأمور أن يرجع هلم ما هلـم يف يـده وإذا
 .من بيع املال أو غريه، وإن كانت الوصية ثابتة فلها حكم آخر

عرفنـا ؟ وإذا امتنع رشكاؤه عن إنفاذها أعليه إنفاذ قـدر مـا نابـه منهـا أم ال 
 .ثبوهتا أو ال
متنعوا عن إنفاذها فـإن قـدر جـاز لـه إنفاذهـا مـن مـال  ثابتة عليهم فاإذاكانت

 . أم رضواااهلالك إن كان وصيا سواء أكرهو
 . كان وارثا فعليه إنفاذ قدر سهمه ال ما عداه عىل أصح ما يف ما يشبههوإن
 . فإن كان وصيا فعجز عن إنفاذها فله عذره:قيل
 

م رجعوا عن ذلك وهم بالغون أهلم  ثابتة وأراد الورثة إمتامها ث كانت الوصية غريإن
 ؟رجوع أم ال
 

                                                
 .فأرجعوا): ب(يف   )١(
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 كانت يف احلكم باطلة فأثبتها الورثة وهي مما جيوز إثباتـه وهـم ممـن جيـوز إثبـاهتم إن

 . إنه ليس هلم أن يرجعوا عن ذلك: قيلفالتثبيت جائز وأرجو أنه قد
ن كان يف األصـل غـري  أنا فال أقدر عىل احلكم بثبوته عليهم فيام بينهم وبني اهللا إوأما

 .ثابت عليهم رشعا
 يف احلكـم الظــاهر فـيام بيــنهم وبـني النـاس فــال أبـرص ثبوتــه أيـضا إذا صــح أن وأمـا

رضاهم كان رضا بباطل، وأن ذلك غري ثابـت علـيهم، أو يكـون هنالـك يشء مل حيـرض يف 
 .واهللا أعلم. عقيل حتى أبرص حكمه إن وضح يل

 
 للمسجد وكان ذلك موىص به أو غري موىص به وثبتوه  إن أرادوا إثبات يشءكذلك

 ؟بقصد القلوب أو بلفظ اللسان أيثبت عليهم أم ال
 

 الوصية غري إثبات اليشء للمسجد، وإن أثبتوا للمسجد شيئا عىل أنفسهم فهو إثبات
خيرج خمرج العطية وحكمه حكمها، أو خمرج اإلقرار يف ظاهر احلكم إن احتج عليهم وكيل 

ملسجد أو غريه ممن جيوز له ذلك أو يلزمه، والتثبيت بقصد القلب ال حيكـم بـه، ألن ذلـك ا
 .نية، وباللسان حمكوم به عىل ما صح فجاز من حكمه

 به للمسجد، فللمسجد يف ذلك مـا لغـريه ويص كان التثبيت إثباتا للوصية فيام أوإذا
 . فهمهمن احلكم، وقد مىض من ذكر ذلك ما أرجو أن فيه كفاية ملن

 
 
 وكيـف صـفة ؟ منهم ومن املتـأخر يف القـسمةم صفة ترتيب األقربني من املتقدكيف
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 ؟الرتتيب من الدرجة إىل الدرجة
 ؟ كم تعطي الدرجات وتقطعها عىل ما يعجبك إن كانت الوصية قليلة أو كثريةوعىل

 
 .لوا أوالد األوالد وما تناس: األوىلالدرجة

 . األجداد األربعة: الثانيةوالدرجة
 . اإلخوة واألخوات وما تناسلوا: الثالثةوالدرجة
 . األجداد الثامنية: الرابعةوالدرجة
 . األعامم واألخوال وما تناسلوا: اخلامسةوالدرجة
 . جيعل األجداد الثامنية مع األجداد األربعة مقدمني عىل اإلخوةوبعضهم

 .نية بعد األعامم واألخوال وما تناسلوا إن األجداد الثام:وقيل
 إن األجــداد األربعــة واألجــداد الثامنيــة مجيعــا بعــد األعــامم واألخــوال ومــا :وقيــل

 .واهللا أعلم. تناسلوا، وكله غري خارج من الصواب
 

 . األخوال واألعامم إذا كانوا من أبوين أو من أب أو من أميف
خال وابن عم أو ابن خال وعم وما تناسلوا أو  كان بعد ذلك أخوال وأعامم أو وإذا

 وهـل فـرق بـني الـذكور واإلنـاث يف هـؤالء ؟خال وعم وأوالدهم يفضل أحد عـن أحـد
 ؟وأوالدهم

 
 كانوا يف درجة قد مـىض اجلـواب إذا كـانوا يف درجـة، فـإذا اختلفـوا فالبـن العـم إذا

ابن العـم، وإذا حلقـت ابـن العـم  اخلال، وبنت العم كـلاخلالص مثل ما للخال، واخلالة مث
 .أكثر القولحلقت ابن اخلال، لكن البن العم سهامن وللخال سهم يف 
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 لألعامم الثلثان ولألخوال الثلث قلوا أم كثروا كام سبق يف األعامم، وقد مىض :وقيل
 .واهللا أعلم. صفة التفصيل
 

 ؟سمة بينهم هم واألعامم أعامم األب وأخواله وأعامم األم وأخواهلا كيف صفة القيف
 ؟وكيف صفة الدرجة األوىل والدرجة الثانية كيف أخذها من التي قبلها

 
 يعطى أعامم األب ضعف ما ألخوال األب، ولعم األم مثل خال األب، وخلال :قيل

 .األم نصف ما لعم األم، واألعامم والعامت سواء، واألخوال واخلاالت كذلك
 

ني كيف قسمها إذا كان ابن ابن وابن ابـن ابـن ومـا تناسـلوا وأجـداد  قسمة األقربيف
 ؟وإخوة، والرجال والنساء سواء أم بينهام فرق

  يكون له النسب من طريقني، ويف اإلخوة من أب وأم أو من أب أو من أموالذي
 وأوالدهم وما تناسلوا هل يفضل ابن أحـد عـىل ابـن ؟كلهم سواء أم يفضل أحد عىل أحد

 ؟أحد
 

 ضعف ما يعطى ابن ابن االبن وترتـب ذلـك عـىل ماتناسـلوا، بن يعطى ابن اال:قيل
والذكور واإلناث يف الدرجة الواحدة سواء، فـابن االبـن وابـن البنـت وبنـت االبـن وابـن 

 . يعطى من أقرهبام:فقيلالبنت سواء، والذي له النسب من جهتني 
 . منهام مجيعا:وقيل

 .ن أي جهة كانوا ذكورا أو إناثا وكذلك أوالدهم واهللا أعلم كلهم سواء مواإلخوة
                                                

 .أم: يف األصل زيادة  )١(
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 جاءين من أقسم له وصية األقربني واعتمدت فيه ربع الدرهم أو سدسه وقسمت إذا

القرش أربعني عىل من قال بربع الدرهم وفضل من األسهم عرشة مل ينل الدرجة الثانية أو 
 أم مـاذا ؟ وأجـزي القـرش ثالثـني سـهامبقةالثالثة فكيف ترى إضعافه عىل الدرجات السا

 ؟ وإذا فضل مثال غازي بيسة أو أكثر مما ال ينقسم ما رأيك فيه؟تستحسن يف ذلك
 

 .واهللا أعلم.  ضاعفه عليهمنعم
 

 : محد بن حممد اخلمييسمن
ــــــارم ســــــلم ــــــل املك ــــــن إىل ك ــــــا م   ي

  
  وبـــــه أضـــــا الـــــدين الـــــصحيح القـــــيم

   شــــيخناأعنــــي ابــــن خلفــــان ســــعيدا   
  

  وهـــــــو اخللـــــــييل اهلـــــــامم الفــــــــدغم
ــدى    ــدى ســم الع ــم الن ــدى عل   شــمس اهل

  
  بحـــــر العلـــــوم وغـــــوث مـــــن يـــــتظلم

  إين أتيتــــــــك ســــــــائال يــــــــا ســــــــيدي   
  

  يــــــا مــــــن لــــــه كــــــل الربيــــــة ســــــلم
ـــــــــــربني وصـــــــــــية    ـــــــــــارك لألق   يف ت

  
  وهــــو ابــــن عــــم وابــــن عــــم مكـــــرم

  وأبـــو ســـليل العـــم قـــد ســـكن الثـــرى   
  

ــــــ ــــــيام يق ــــــل العــــــم ف   سمأيكــــــون مث
ــــرى    ــــد ج ــــتالف ق ــــان اخ ــــذا وإن ك   ه

  
ــــــديكم ــــــول األصــــــح ل ــــــام الق   يف ذا ف

    
  هـــــذا جـــــواب مـــــن ضـــــعيف يوســـــم

  
ــــــــتعلم ــــــــه امل ــــــــسأل ب ــــــــالعجز فلي   ب

  إن الوصــــــــية لألقــــــــارب حكمهــــــــا   
  

ــــــــم ــــــــيام نعل ــــــــوال ف ــــــــر األق   يف أكث
ــــا    ــــويص هب ــــى إىل امل ــــذي أدن ــــى ال   يعط

  
ــــن بعــــده إذ تقــــسم ــــعف الــــذي م   ض

   وابــــن عــــم يف العطــــاوابــــن ابــــن عــــم   
  

ـــــسم ـــــني تق ـــــم ح ـــــن الع ـــــدم اب   إن يع
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ـــــن ـــــا يف ذاك م ـــــذاك ســـــائرهم وم   وك
  

ـــــــم ـــــــك أعل ـــــــاه ورب ـــــــف حفظن   خل
ـــى    ـــى فت ـــا يعط ـــى ضـــعف م ـــالعم يعط   ف

  
  عـــــــــم أبـــــــــوه حـــــــــي أو متخـــــــــرم

    
 ؟ عندك شيخنا قطع وصية األقربني اليوم من رصف البيس عىل كم بيسة تقطعكم

 
ني عىل درهم أو درهـم ونـصف أو درمهـني، ويف ذلـك اخـتالف،  وصية األقربقطع

سبعة مثاقيل من الفضة وزن قرش أفـرنس، وعـىل ذلـك : وحسابه يف التقدير عرشة دراهم
 .واهللا أعلم. حتسب الزكاة وغريها

 
 . بني لنا ذلك؟ وصية األقربني إىل كم تقطعها وما عملك فيهاقطع

 
 توجد، فنحن نقطعها من هذا الرصف عىل نحـو الـدرهم أو  الدراهم يف زماننا الإن

نصف الدرهم، وذلك بقدر عباسية إن كان فيها ضيق عن الدرجة الـسفىل، وإال قـسمناها 
هلم إن بلغتهم عىل نحو املحمدية؛ ألهنا هي عىل قدر نـصف الـدرهم، فالعباسـية عـىل قـدر 

كن لعزة وجود ذلك الرصف أعجبنـا الدرهم يف هذا الزمان باعتبار النظر ال بالتحقيق، ول
 .فينظر يف ذلك. واهللا أعلم. التوسع فيها بقول من جييز فيها مثل ذلك

 
 أوىص ألقاربه بثالث نخالت فرض من مالـه بحـدهن وحـدودهن وطـرقهن فيمن

وسواقيهن ورشهبـن مـن املـاء املعتـاد لـسقيهن، واملـال لـيس فيـه إال أربـع نخـالت فـرض 
يه ثالثة فروض أعدل قرب بعـضهن بعـض، والرابـع نـازح عـنهن أعنـي والباقي سائر، وف
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 األضعف، والذي موىص هلـم يريـدون أن يأخـذوا ثالثـة الفـروض املتقاربـات الزينـات
 ؟العدالت ويرتكوا الضعيف، أهلم ذلك أم ال

 ؟ يكون قسمة األرض بني هذا النخل كم يكون هلن من األرض بالذرعوكيف
خل ستة عرش ذراعا أو أقل أو أكثر كم يكون هلن باألنصاف أم  إن كان بني النأرأيت

 ؟بالذرع
 

 كانت النخالت غري متعينات فله من الفروض األربعة ثالثة أرباعهن وليس هلم إذا
النقا وإنام هلم بالقيمة منهن بقدر ذلك عىل نظر العدول، وإذا كان ما بـني النخـل عـىل سـتة 

النخيل، لكل نخلة نصف األرض التي بينهـا وبـني النخلـة عرش ذراعا فاألرض تقسم بني 
 أكثر من ذلـك رجعـت كـل نخلـة إىل ثالثـة رض، وإن كانت األأكثر القولاملتحاذية هلا يف 

 .واهللا أعلم. أذرع
: 

 املــسلمني يف العــرف جــوازمــا القــول يف امــرأة هلكــت وأوصــت بعــرش حممــديات 
عد موهتا، وتركت أوالد ابن ثالثـة وأوالد إخـوة ثالثـة، ألقربيها الذين ال يرثون من ماهلا ب

وأوالد أوالد إخوة ستة، وأوالد أوالد أوالد إخوة ثالثة عرش ولدا، ما قسمة هذه الوصية، 
وكم لكل درجة من هؤالء األربع الدرجات، وعىل كم أقل ما يقطـع، وإن بقـي يشء منهـا 

 .أفتنا ما بان لك صوابه مأجورا. فعىل من يرد
 

                                                
 .اجليدات  )١(
ملحقـق اخللـييل، أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا ا: وردت يف خمطوط)  ٢(

 .٢٥ص
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للدرجة األوىل كل واحد ستة شاخات وغازيني، وهم ثالثة اجلملة مخس حممديات، 
يعجز أربعة غوازي، وللدرجة الثانية كل واحد ستة عرش غازي، وهم ثالثة للجميع تـسع 

وللدرجة الثالثة كل واحد ثامنية غوازي وهـم سـتة صـح للجميـع , شاخات وثالثة غوازي
 .واهللا أعلم. ي ثامنية غوازي تدفع ألفقرهمتسع شاخات وثالثة غوازي وبق
 

: 
 بعد موت املويص ثم مات قبل قسمة الوصية فأكثر القـول يا كان من األقربني حمن

يعطى سهمه من الوصية يدفع إىل الورثة، ومن حدث بعد موت املويص ومات قبل القسمة 
 .فال يشء له
 .واهللا أعلم.  ال يعطى:وقيل يعطى، : قيل. إىل حال القسمة فيختلف فيه بقيوإن

 
 
 إذا أنفذ وصية األقربني آلبائهم وأمهاهتم حق األطفال وهو يشء قليل وهم الويص

 ؟يعولوهنم هل ينحط عنه أم ال
 

 هر قوهلم، ومع أمـه فيحتـاج إىل رشط ثقتهـا، أو تعطـى إيـا أنفذه ألبيه جاز يف أكثإذا
 .واهللا أعلم. أجرة عىل نفقته، أو يف يشء من مصلحته فهو خالصه
 

                                                
 .ورد يف املخطوط اجلواب فقط  )١(
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 ؟ أوىص لزيد وعمرو وخالد بعرشين قرشا كيف قسمها بينهمفيمن
 
 .واهللا أعلم.  بينهم بالسويةقسمها

 
 
؟ يف وصية امليت إذا بطلت ما احلجة يف إبطاهلا 
 بطلت فال حيتاج إىل حجة إلبطاهلا ألهنا باطلة، والباطل ال يكون حقاإذا . 
؟ وكيف الصفة التي تثبت هبا الوصية 

 
 . يأيت املويص بلفظ حمكم صحيح يف وجه جائز أو الزمأن

 
 بني يل سيدي ذلك كلـه بيانـا رصحيـا لـك ؟وط إبطال الوصية ما هي عن رشأسألك

 .األجر إن شاء اهللا
 
 الوصية ال أعرف رشوطه ما هي، فإن الوصية تبطل بأسباب كثرية وكل ذلك إبطال

فليس هو بيشء ينحرص بحد يتميز به كل وجه وحده، والوصية قد تكون باطلـة مـن جهـة 
 الشهود أو احلكام هبا مع عدم قيام احلجة عىل الورثة، وكل عدملفظها، وقد تبطل من جهة 

 .ذلك مما يطول تفصيل رشحه، ولك عن ذلك غنى
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 بذلك فلزمتك الوصية يف موضع لزومها فأحرض من قدرت عليه من  اعتنيتفإن
ًالعدول، وأوص عليهم جمتهدا يف ذلك حمتسبا حد الطاقة واإلمكان غري مقرص يف يشء من 

لفظك معهم، وأشهد عىل ذلك، فإن من مات بعد االجتهاد الواجب عليـه ذلك، وصحح 
مات معذورا، واهللا أدرى باحلقيقة يف القصد وأوىل بالعذر، إذا علم صحة النية والقصد من 

 .عبيده
 
هي من وصية فالن اهلالك له، أيسعه قبوهلا من يده وهو :  وقال لهاهم أتاه بدرفيمن

 وال يعـرف أمانـة مـن وافـاه بالـدراهم، لكنـه مالـك ؟هنا ثابتـة أم المل يعلم حكم الوصية أ
 ؟ألمره، أم يف ذلك اختالف

 
 إن كان أمينا فنعم، وإال فإن كان الورثة بالغني وظهر تفويضهم إليه جـاز، وكـذلك 

 .إن فعله بعلمهم أو علموا به فرضوا أو سكتوا وال تقية هلم وال عذر
 
اد أن حيج باألجرة عن فالن اهلالـك مـن غـري اطـالع عـىل إثبـات  سبيل من أريكون

 ؟الوصية وال أمانة املويص سبيل ذلك أم ماذا معك
 

 الوصية السابقة، إن كان أمينا فنعم، وإال فإن كان الورثة بـالغني وظهـر ألة كمسهذا
.فيحتمل أهنا من ماله أنه من مال اهلالك تفويضهم إليه جاز، لكن نزيد عليها إذا مل يقر به 

 
                                                

 .اغتنيت): ب(يف   )١(
 .هبا: كذا يف األصل ولعل الصواب  )٢(



١٢٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 بعد موته وقفا ملسجد معلوم أو  أوىص بيشء من األصول أو العروض من مالهمن
 ؟إنسان معلوم أو غري ذلك أله أن يرجع عام أوىص به يف حياته ويترصف فيه بام يريد أم ال

 
رج عىل معنى الوصية له، ال فيام  بأس عىل املويص أن يرجع يف وصيته يف كل ما خيال

وجعل طائفة  جعله لنفسه بنفسه وعىل نفسه بعد موته مما جاز فعله فيه وثبت كتدبري عبده،
من ماله وقفا بعد موته ملسجد أو غريه مما جاز الوقف له، فهذا لـيس مـن الوصـية يف يشء، 

ي لـئال يلتـبس عليـك  وصيته فال رجوع له فيه وإنام نبهت عليه نافلـة مـن عنـديفوإن كتبه 
 .فتظن أن حكمهام سواء

 معنى للوقف يف إنسان معني لرسعة انقطاع باملوت فال يكون وقفا، وأخـاف أال وال
يثبت أصال، إال أن يكون هذا يف لفظ السؤال من باب املجاز عبارة عام يويص لـه مـن غلـة 

ألصل عىل وجه ما يثبت يشء معني أو نحوها ما دام حيا فيثبت له يف أيام حياته إن كان يف ا
واهللا أعلم، فينظر . من الوصايا، ثم إذا مات رجع لورثة املويص بال خالف نعلمه يصح فيه

ما كتبت يف هذه الكراسة، فقد كتبته يف سفر، ورسمته عىل عجل، مع تزاحم شغل منع من 
 . وال يؤخذ إال بام وافق احلق وطابق الصدقراجعةاملطالعة، وشغل عن امل

 
 أوىص بامله بعد موته للفقراء، وأراد الرجوع عن وصيته يف حياته، أجيوز له بيع يمنف

 ؟هذا املال عىل هذه الصفة أم ال
 

                                                
 .أن: زيادة) ب(يف   )١(



١٢١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 . قيل يف مثل هذا باختالفقد

 قول من جييز له الرجوع عن الوصية وال يرى ثبوهتـا عليـه يف حياتـه فجـائز لـه فعىل
ائز للمشرتي أن يشرتيه من عنـده، ولعـل هـذا هـو الترصف يف هذا املال بالبيع وغريه، وج

 .أكثر األقوال وأرجحها يف النظر
 .واهللا أعلم. باملنع من ذلك : قول آخرويف

 
 
 أوىص بحجة إىل بيت اهللا احلرام وقد حـج هـو بنفـسه ومل يرجـع عـن الوصـية فيمن

لويص أن يـؤجر هبـا مـن حيـج هبـا عـن اهلالـك أم ال يلـزم باحلجة يف وصيته السابقة، أعىل ا
 ؟الويص

 
 .واهللا أعلم.  ال تبطل هذه الوصية إن ثبتت وعليه إنفاذهاحجته

 
 
 ؟ العويص أتصح للقريب والبعيد أم هي البن االبن خاصة دون غريهوصية
 ؟ رأس مال املويصمن تكون عىل الورثة وهل

 
 جائزة ملن أويص له هبا ممن جتوز له الوصية هبا، سواء يف ذلك ابن االبن وغـريه، هي

 .واهللا أعلم. وخروجها من رأس املال عىل مجيع الورثة الزوجني وغريمها



١٢٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

 ؟ فرق بني الوصية والضامن ووصية األقربنيهل
 

 . يف هذا كالضامنوصيةال
 

 
 به عىل أمر زماهنام من دينهام أو دنيامها عينا اشرتك اثنان فاشرتيا شيئا هلام يبقى ليستإذا

ما داما عليه يف قيد البقاء، فأرادا أن يتواصيا بأن كال مـنهام مـن يمـوت قبـل صـاحبه فحقـه 
 .للوارث فيه سبيل البتةلصاحبه من ذلك اليشء، وال يكون 

 هذا إذا كانا قبل الرشاء اشرتطا عـىل بعـضهام بعـض ذلـك الـيشء أو يف حـال أيصح
 تفـضل ببيـان تبيـان مـا تـرى يف هـذا ؟عقدة صفقة املبايعة بينهام، أو بعد ذلك كله قد اتفقـا

 .الذي جرى
 
 .لمواهللا أع.  باطل، وإن أوصيا فلريجع هبام إىل أحكام الوصاياالرشط
 

 كتبت املرأة لزوجها بعد موهتا صداقها اآلجل إذا أخذه الـزوج، أجتزيـه التوبـة أم إذا
 ؟ حاله حال الورثةيكونيرجع الصداق و
 

 مثله، وليس للزوج أخذه إال إذا ريض الورثة وأمتوه له، وهـم ممـن جيـوز عليـه وهذا



١٢٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 .مواهللا أعل. رضاه وإال فعليه اخلالص منه إىل الورثة
 

: 
قد عرفتك سابقا بأين دخلت عىل سقيم يف مرض موته وهو قاعد عـىل فراشـه فقـال 

: ليس هذا وقته قال: اكتب من مائي نصف أثر ماء لفلج العوايب سوين القديمة فقلت له: يل
فعـرض عـيل , كتبت له نصف أثر ماء يف مكتوب فـامتقد : قال, ألنك سقيم: مل ذلك؟ قلت

فالبالغون , مكتوبا فوجدته بالبيع اخليار إىل أجل ومل ينقض ذلك األجل وترك أيتاما وبالغني
فالورثة تركوا , مل يثبتوا الوصية وال املكتوب فعرفتك بذلك فجاء جوابك اترك الدخول فيه

فلـام بلغـوا وصـلوا معـي , بلـوغ اليتـامىمن ماء هالكهم نصف أثر ماء قسموا البـاقي حتـى 
 .نحن ال نثبت املاء بل نثبت ما علينا من احلق املكتوب للفلج من الدراهم: وقالوا

وأراد الورثة مجيعا بيع هذا املاء وقد تكفل من أثبت عىل نفسه احلق إال إذا ثبت احلق 
كهم إىل مـن عىل اجلميع، هل هلم الرجوع يف ذلك، وهل يـسعني أن أنقـل مـن عرضـة هـال

 .اشرتاه يف دفرته يف عرضة الفلج التي فيها أمواه الناس والوقوفات أم الوقوف أوىل؟
 

يف ظاهر احلكم أن بيعهم للامء جائز ولك نقله يف العرضة، وإذا أثبت الورثـة للفلـج 
اكتب ونحـوه ال : درامهه فليس له يف بيع اخليار أكثر من ذلك وهلم الترصف به، وقوله لك

 .واهللا أعلم. يثبت حكام آخر يف ظواهر األحكام
 

                                                
أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا املحقـق اخللـييل، : وردت يف خمطوط)  ١(

 .١٠٤ص



١٢٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 مات هالكه ومل يـوص عليـه يف حياتـه بـيشء مـن الوصـايا وال أخـربه بوصـية فيمن

مكتوبة عليه، أجيوز له اإلمهال عن البحث والسؤال عن وصيته إذا مل يعثر عليها وال أخربه 
 ؟ه الصفة أم الأحد هبا وحيل له ماله عىل هذ

 
 نعلم وجوب ذلك عليه، وإن استحـسن أن يـويص لـه بعـض العلـامء فإنـه ال مـن ال

 .الالزم
 كان عىل اهلالك الوصية واجبة لألقربني إذا ترك خريا فإنـه ال يشء هلـم جيـب يف وإن

 عـن املال مع عدم الوصية، وال لوم عىل الوارث فيام خوله اهللا من مالـه إال أن يتـربع بـيشء
 .هالكه فإنه عىل حسن النية وصحة العقيدة برشط العقيدة يثاب عليه ويؤمر به يف الندب

 واحلـج ونحومهـا كـام يف  سيام فيام حتقق وجوبه عىل اهلالك يف وصـية األقـربنيوال
 ويف االحـتامل للهالـك فغـري مـستحيل أن : رواية اخلثعميـة

 .ه بعذر كنسيان أو يكون قد أتى هبا من حيثتنحط الوصية عن
 

 
                                                

 .اهلالكني): ب(يف   )١(
، ولكــن دون ذكــر الــشاهد، )٣٩٢(يف فــرض احلــج : احلــج، بــاب:  أخرجـه اإلمــام الربيــع يف كتــاب )٢(

الـصوم، : واللفظ الذي أورده املصنف ورد يف غـري حـديث اخلثعميـة، فقـد رواه البخـاري يف كتـاب
 .)١٨٥٢(من مات وعليه صوم : باب

 .ًالظاهر أن يف الكالم سقطا، ومل نعثر عليه يف املخطوطات  )٣(



١٢٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 

 الرأي املوجود يف الوصية أهنا ال تثبت إال أن حيكم هبا حاكم عدل ما تفـسري هـذا يف
 أهو اإلمام العدل أو أحد من حكامـه إذا عرضـت عـىل أحـد مـن علـامء املـسلمني ؟احلاكم

 ؟احلاكم العدل فيهاوحكم بثبوهتا يصري ك
 ؟ كان ال يصح عـىل هـذا الـرأي إال باإلمـام أو حكامـه فـام الـذي تـراه وتبـرصهوإن

ورشط عدم الثبوت إذا مل يكن إمـام عـدل يطـرد يف مجيـع الوصـية إذا تـضمنت حقـوق اهللا 
 تفضل قدويت لعلها اجلواب الشايف الرصيح ؟وحقوق عباده أم ذلك يف وصية التنصل فقط

 كثـرية لعـدم املعرفـة هبـذه  وقـد ذهبـت حقـوق أنـاسةاحلاجة يف ذلـك ماسـالكايف، ألن 
 .املسألة

 إن كان املكتـوب لـه الـضامن يف هـذه الوصـية أجيـوز لـه انتـصار بعـد صـحته أرأيت
 ؟بشاهدي عدل
 بـني لنـا ؟ وارث املويص جيوز له التمسك بقلة إنفاذ ذلك فيام بينـه وبـني اهللاوكذلك

 .ذلك
 

 من بعد أصله، فالوصية  وجه عدله ملا به عن األصوليف مل يبن يل رأي ضعهذا
أصل من أصول دين اهللا، وحجة من حجج ديـن اهللا هبـا، ومـن قامـت عليـه حجـة اهللا ملـن 
قامت له حجة اهللا هبا فليس ملن قامت عليه حجة اهللا أن يردها، ومن رد حجة اهللا يف موضع 

                                                
 .ناس): أ(يف   )١(
 ).ب(سقطت من   )٢(
 .الوصول): ب(يف   )٣(



١٢٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ا إال ما لغريها من أحكام اهللا تعاىل يف موضع وجوهبا، قيامها عليه فقد هلك، وليس للوصاي
وإنام حيتاج إىل احلاكم يف املواضع املخصوصة بالدعاوى املختلفة مع تناكر احلجـج وتبـاين 

 أن يشك يف احلجة أو جيهـل الدعاوى يف موضع النزاع من اخلصوم، فقد يمكن للخصم
تص كل أحد منهم فيها بام خيصه من العلم، هبا أو تقوم هبا احلجة عىل قوم دون آخرين أو خي

 أن تكون حجة يف الظاهر غري حجة يف الباطن، وأن تكون معدلة مع قوم جمرحة عند وازجل
 .ويعلم هذا من عدالتهام ما جيهل اآلخر أو نحو هذا فريجع هبا إىل احلاكم غريهم،

هبـا فاحلـاكم  يف موضع التسليم للحجة واإلقـرار هبـا وبمعرفتهـا وقيـام احلجـة وأما
وجوده وعدمه سواء، إذا كان اخلصم ممن تقوم عليـه احلجـة بنفـسه ومعرتفـا بقيـام احلجـة 

 .عليه، وال جيوز يف ذلك إال هذا، وال خيرج معنى احلاكم عىل تأويل احلق إال عىل هذا
 اهللا يف الوصايا التنصل وغريها من حقوق العباد كلها سواء يف ذلك، وكـل وحقوق
 . اهللاجةجة فهو ثابت عىل من قامت به عليه حما قامت به احل

 عارض حق احلجـج القائمـة هللا تعـاىل بباطـل الـدعاوى أو التعلـق باحلـاكم أو ومن
بغريهم فهو مبطل حمجوج معارض للحق بالباطل ال حجة له يف ذلك، وهو إن مل يتـب إىل 

 .واهللا أعلم. اهللا هالك
 

: 
ما تقول شـيخنا يف الـذي كتبـه أيـوب بـن عـيل بـن عبـد اهللا اخلـرويص مـن األمـوال 
ِواملنازل والعروض لولـدي ولـده والبنـة ابنتـه، وأشـهدين عـىل ذلـك، وملـا تـويف عرضـت  َ َْ َ

                                                
 .اخلصم): ب(يف   )١(
أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا املحقـق اخللـييل، : وردت يف خمطوط)  ٢(

 .٥٦ص



١٢٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

الوصايا عىل بعض العارفني وكأهنا بطلت من جهة األلفاظ، هـل يـسعني الـدخول يف هـذا 
وب الذي أشهدين عليه من أكل ورشب ورشاء منه أو قياض أو هبة من يد من هـو يف املكت

يده اآلن؟ ألن من كتب له ما توقف عنه إال بـبطالن الوصـايا أم ال حيـل يل إال بـرىض ممـن 
 .كتب له، بني لنا ما بان لك من الصواب عسى أن حتظى بجزيل الثواب

 
لك الوصايا وهي مما ال تثبت رشعا ومل يثبتها إن كان قد أشهدك عىل مقتىض ألفاظ ت

الوارث فهي يف احلكم مثل ال يشء، واإلشهاد عليها باطل مثلها، فيجوز للشاهد أن يأكـل 
ويرشب ويشرتي ويستعطي من عند الوارث من تلك األموال التي أشهده عليهـا املـويص 

 .بتلك الشهادة التي مل تصح يف احلكم لعدم استقامة أصلها

إن كان قد أشهدك إشهادا صحيحا ثابتا فال جيوز لك يشء مـن ذلـك، وعليـك وأما 
أداء الشهادة الصحيحة الثابتة كام أشهدك، وإن كان اإلشهاد عىل الكتابة أو عىل لفظها ذلك 

 .فانظر يف ذلك كله. فقد مىض حكمها، واهللا أعلم
 

 
 

 الشيخ محيد بن سامل بن سليامن السمري احلارثي بجميع ما حيتاج إليـه لنفـسه أوىص
من ماله بعد موته من مجيع جهاز املوتى إىل أن يوارى يف قربه، وبام يرزاه من حيرض عزاه أو 
مأمته من الناس من طعام وإدام وحل وحرض ينفذ كل ذلك من ماله بعـد موتـه عـىل رأي 

 .وبقريش فضة ملغسله غسل املوتى بعد موتهوصيه، 
 . فضة حلافري قربه الذي يدفن فيه بعد موته وصية منه بذلكوبقريش



١٢٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرشا فضة ألقربيه الذين ال يرثونه، وبعرش كفارات صـلوات كفـارة كـل وبخمسني
 مسكينا، وبأجرة من يصوم عنه عرشة أشهر زمانا بدال وقضاء عام صالة منهن إطعام ستني

 . فساد صوم شهر رمضان، ينفذ ذلك عنه من ماله بعد موته عىل رأي وصيهلزمه من
 قرش فضة يؤجتر عنه ملن حيـج عنـه حجـة اإلسـالم إىل بيـت اهللا احلـرام الـذي وبامئة

 الذي بمدينة يثرب، وأن يـسلم لـه ^بمكة رشفها اهللا تعاىل، وأن يزور عنه قرب نبينا حممد 
عمر الفاروق ريض اهللا عنهام، وأن يفعل عنه يف هذه أيب بكر الصديق و: عليه وعىل صاحبيه

احلجة والزيـارة مجيـع مـا يفعلـه احلـاجون والزائـرون مـن فـرض وسـنة ومـا شـاء اهللا مـن 
 من ماله عنهاملستحب من لدن إحرامهام إىل متام مناسكهام ووداعهام، وأوىص هبذه األجرة 

 .بعد موته عىل رأي وصيه
ت عنها وتعتد منه عدة الوفـاة، فلهـا نفقـة وكـسوة  الكربى لكل زوجة يمووبالنفقة

 .مصبوغة بالنيل ونعل جلد وصية منه بذلك
 بعتق كل رسية يطؤها بملك يمينه فهي حرة لوجه اهللا عز وجـل والقتحـام وأوىص

العقبة، وأن ال سبيل لورثته من بعده عليها إال سـبيل الـوالء، وأوىص لكـل واحـدة مـنهن 
 .قاقها العتق منهبعرشين قرشا فضة بعد استح

وهم صابر وزوجتـه وردوه، ومكمـوه وزوجتـه التـي هـي أم :  بعتق مماليكهوأوىص
 وأمه وأبوه، وبخيت وزوجته أوالده وأوالدمها، ومنيد وولده، والسيميا وولده، وأسعد

وابنته، وزنجور راعي كلوة ودادي الصياد وأوالدمها، فهؤالء أحرار لوجـه اهللا عـز وجـل 
 .عقبة، وأال سبيل عليهم ألحد من ورثته من بعده إال سبيل الوالءوالقتحام ال

 للذين هم بزنجبار خاصة بشانبته التي هي بموضـع فنجـاين وهـي التـي إىل وأوىص

                                                
 .سعد): ب(يف   )١(



١٢٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 بنت محيد بن راشد السمرية هلم منحة وألوالدهم ساحل البحر، وحدها إىل نفاقة شانبة
ــع وال  ــرصف بــل هــي هلــم مأكلــة، وال ومــا تناســلوا إىل يــوم القيامــة، ال هلــم بي هبــة وال ت

 . يعارضهم يف غلتها معارض وصية منه هلم بذلك بعد استحقاقهم العتق منه
 عرش قرشا فضة أفرنسيا لفقراء املسلمني من بني راسـب أهـل الـوايف دون وبخمسة

غريهم من ضامن لزمه مل يعرف ربه، وبعرشة قروش فضة أفرنسيات لفقراء بني بوعيل أهل 
يح من ناحية جعالن من ضامن لزمه مل يعرف ربه، وبقريش فضة إلصالح فلـج القابـل الس

من ناحية بدية من ضامن لزمه منه، وبامئة قرش فضة البنة أخيه سليامن بن سامل بن سـليامن 
 جرالسمرية وصية منه هلا بذلك، وبجميع ما خلفه من الـسالح مـن تفـاق وأسـياف وخنـا

 . لزمه هلمألوالد أخيه سليامن من ضامن
ً خيلفه من املصاحف والكتب اجلميع كائنا ما كان وقفا مؤبدا إىل يوم القيامة عىل وبام

يدي ابني أخيه راشد وسامل ابني سليامن بن سـامل وينتظـرا فـيهن الـصالح مـع العاريـة هلـن 
 .وصية منه بذلك

جتـه  خيلفه من اآلنية من صني وبلور وصفر وكواتيل وفـراش كائنـا مـا كـان لزووبام
بنت محيد بن راشد السمرية، وأوىص هلا فوق هذا املذكور بثالثامئة قرش فـضة مـن ضـامن 

 .لزمه غري يشء من ماهلا إذ هي يف حال اليتم وصية منه هلا بذلك
 جعل محيد بن سامل هذا زوجته بنت محيد بن راشد السمرية وسليم بن عـيل بـن وقد

تضاء ديونه وإنفاذ وصـاياه، وأوىص هلـام  السمري وصييه بعد موته يف قضاء دينه واقيفس
 .بأربعني قرشا فضة بينهام بالسوية أجرة هلام عىل ذلك

 أثبت مجيع ما كتبته عليه هنـا وأوىص بقـضائه عنـه وإنفـاذه مـن مالـه بعـد موتـه وقد
                                                

 .)شانبته(بلفظ كذا يف املخطوطات وجواب الشيخ بعدها يقتيض أهنا   )١(
 ).ب(سقطت من   )٢(



١٣٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٦٨ من شهر القعدة من سنة ١٨بتاريخ يوم 
 هذه الوصية ثابت أو غري  هالل بن سعيد بن ثاين بن عرابة بيده بام مكتوب يفوكتبه

ثابت فقد أثبته عىل نفسه فمن بدله بعد ما سمعه فإنام إثمه عىل الذين يبدلونه إن اهللا سـميع 
 .واهللا ورسوله بريء منهم. وهم املأخوذون به دوين. عليم

 ١٢٦٨ مـن ذي القعـدة سـنة ١٨ م األقل هللا عز وجل محيد بن سامل بتاريخ يـووكتبه
 . بن ساملوكتبه األقل هللا محيد

 تقول شيخنا يف مثل موص أوىص هبذه الوصية كام ترى ثم أحرض وارثه يف حياته ما
إن هذه وصيتي، وكان فيهم من ال يعرف العربية أو يعرف بعضها : فقرأها عليهم وقال هلم

 وصيته ورجال آخر، كيف ترى حكـم هـذه الوصـية مـن ثم تويف، وقد جعل زوجته هي
 ؟لها أم بعضهاحيث اللفظ أهي ثابتة ك

 إهنا ثابتة من حيث اللفظ أيلزمه إنفاذها عىل هذه الصفة حيث صح معهم : قلتفإن
 ؟بإقراره أهنا وصيته

 أخـرى، فأثبتهـا الورثـة عـىل أنفـسهم ة باطلة من حيث اللفـظ أو علـ: قلت مثالفإن
 وأمروا الوصيني بإنفاذها، فجعلـت املـرأة إنفاذهـا عـىل يـدي رشيكهـا وهـو جمهـول احلـال

 ؟عندها أتراها ساملة أم يلزمها اخلالص، حيث مل تطلع عىل فعله إال من قوله
 وهـل تـسع االطمئنانـة يف مثـل هـذا ؟ لزمها اخلالص أيلزمها الكل أم النـصفوإذا

 وإذا لزمهـا اخلـالص والوصـية مـثال ؟املجهول احلال يف يشء من الصور إذا أمن عىل ذلك
 ؟ك اإلنفاذباطلة أيسعها أن تتخلص من الورثة وترت

 بني لنا ما هو ثابت منها أو غري ثابت ومـا غفلنـا عـن البحـث عنـه فنرجـو أن تفضل
 ؟اهللاتتربع به علينا فضال وإحسانا وإفادة لنا مأجورا إن شاء 

                                                
 ).ب(سقطت من   )١(



١٣١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 نظرت تلك الوصية املثبتة يف بطن هذه القرطاسة وخيرج النظر فيها من معان منها قد

ها خالفه ولو صح، فإذا أثبتها الورثة وهم ممـن جيـوز عليـه ما يثبت يف الرشع إن صح، ومن
أمره جاز ذلك، وإذا أمروها بإنفاذها فال مانع، وتسليم املرأة لـرشيكها املجهـول احلـال إن 
كان بغري أمرهم تقصري منها، ويعجبني هلا اخلروج منه بإذن أو حل أو براءة، وليس للويص 

 . وإياها سواء يف احلكمذلك إنفاذها وحده إال برأهيم أيضا فهو
 فعل ما ليس له بغري إذن من هو له مل يتم له فعله إال بإمتامهم له وإال فهو ضامن ومن

 .واهللا أعلم.  صح ذلك فينظر فيه، فقد كتبته عىل عجل ووجلإنفيه فيام حرضين 
 أفال ختربين عن املعـاين التـي تثبـت رشعـا إن صـحت والتـي ال تثبـت ولـو 

َّاحلاجة إىل معرفتها داعية، والبليـة بأهلهـا نازلـة، وألن يف معرفتهـا سـبيال إىل  فإن ؟صحت
اخلالص قبل الت حني مناص، تفضل علينا بإيضاح هذا وما يقتضيه سؤالنا األول لكـون 

 ؟جوابك األول كان عىل عجل ووجل كان حسب ما أرشت مأجورا وعليك السالم
 لو صح بالبينة العادلة فكالوصية لكل زوجة  ما ال جيوز أن يثبت يف احلكم وأما

 خمـالف للـنص الثابـت إنـه اطـلتبقى من بعـده وتعتـد منـه عـدة الوفـاة فهـذا ب
 . 

 ينفع إشهاد العدول عليه وليس هلم أن يشهدوا عليه أيضا وال أن تكتبوه ألنه من وال
ثبت ولو صح بالبينة العادلة، فإن قيـام  ال ي:قولناالباطل، فال تسع املعونة عليه، فهذا معنى 

البينة العادلـة عليـه وعـدمها سـواء، ولـيس بالـصحة يف املوضـع إال قيـام احلجـة بـه بالبينـة 
 .العدول

 سائر الوصية فهي تثبت إذا أقر هبا الورثة وهم ممن جيوز إقراره عليه أو صحت وأما

                                                
 .سبق خترجيه  )١(



١٣٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 إحـرامهام ناحلجة والزيارة من لدبالبينة العادلة، وإن كان يف بعض ألفاظها خلل كقوله يف 
إىل متام مناسكهام ووداعهام، فجمعهام ذلك خطأ، ألن الزيارة ال إحرام هلا وال مناسك وال 
وداع، وإنام ذلك يف احلج فال معنى للتثنية، لكن هي ال تبطل الوصية يف احلج والزيارة لتامم 

 .اللفظ بدونه، وكزيادة هاء الضمري يف شانبته بنت محيد
 :عبارته يف توقيف الكتب ضعيفة جدا و

 وبجميع ما خلفه من الكتب واملصاحف وقفـا مؤبـدا، فينبغـي النظـر يف عامـل :قال
النصب يف قوله وقفا ما هو، فإن كان انتصابه بخلفه أي بام خلفه حال كونه وقفا فهو فاسد 

 :وال يصح املعنى، وإن كان مصدرا ال عامل له من لفظه كقول أيب الطيب
ـــــــــــــشعب طيبـــــــــــــا يف املغـــــــــــــاينمغـــــــــــــاين    ال

  أنه ضعيف كام ال ينبغي االعتامد عليهإال . 
 ضعيف، وأما حذف النـون مـن  صار اللفظ حمتمل الوجوه فاحلكم بأخذهاومتى

 .ينظر يف التثنية فال يقدح يف احلكم، وإن كان معطوفا عىل وقف فعسى أن حيتمل للنصب
ا يزداد وينقص ويكثر ويقل من يوم أوىص  الوصية باآلنية والفراش ونحومها ممويف

املويص إىل يوم وفاته فإنه حيسن النظر، ويرتدد رأي الفقهاء يف جوازه أو تضعيفه أو منعـه، 
لقول من يرى حكم الوصية مع املوت فيثبتـه، أو يراهـا أن احلكـم هبـا يـوم الوصـية فكأنـه 

ويص فيعزله للوصـية، وإال فهـي يدخل فيه املجهول العتبار الزيادة والنقص ما مل يميزه امل
 .وصية ملجهول خمتلط إن صح فيه النقص أو املزيد، وما كان كذلك شأنه فهو ضعيف

 بعدم ثبوتـه ألن الـضامن إن كـان صـدقا فلـه حـد يعـرف بـه، ومـا خـرج عـن :وقيل
  أن يتمه الورثة كام قلنا آنفا واهللا أعلمالتحديد فهو عدم الصدق يف الوصية، فال جواز له إال

 .فهذا ما حرضين يف هذه فلينظر فيه
                                                

 .كذا يف األصل ولعلها بأحدها  )١(



١٣٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 ،أو حيل للورثة يف دينهم أن ينكروها بعد ما قرأها عليهم ودفعها بيده إليهم 
 ؟هذه وصيتي، إذا مل حيفظوا نص حروفها الثابتة من لسانه: وقال هلم

 إذا حفظوا عنه املعنى الثابت منها يكـون علـيهم ثابتـا، ويلـزمهم إنفـاذه وإن مل وهل
 .-إن شاء اهللا- تفضل ببيانه مأجورا ؟فظوا لفظه يف ذلكحي

 أما قراءهتا عليهم فال تقوم عندي مقام اإلشهاد وال مقام احلجة هبا، ما مل يـأت 
 عىل سبيل ما ثبت من لفظ اإلقـرار اعىل ذلك بام يدل عليه، أي يشهدهم عليها ويعرفهم هب

 .ال عىل وجه احلكاية
 إنه يقـوم مقـام اإلقـرار : قيل لفظها كله جائزا وثابتا فقد هذه وصيتي إن كان:وقوله

به، أي هذا ما أوصيت به، وكأنه أقر به يف اجلملة فيثبت منه ما هو ثابت لو أقر بـه، ويبطـل 
 .ما هو باطل أن لو أقر به يف اجلملة كذلك

 أن هذا من قوله ليس بيشء، ألنـه أقـر بكتابـة يف قرطـاس : عندي يف قول ثانوخيرج
ا وصية، واإلقرار ال يكون إال بالكالم، والكتابة ليست كالما وال يف حكمه، فاإلقرار هبا أهن

إقرار بمداد يف قرطاس، وليس هو بيشء يف معنى احلكم، فـاألول أوسـع لـو كـان اإلقـرار 
 لكنه ليس برصيح فيام عندي ألن اإلشـارة هـذه وصـيتي إن اشـار هبـا إىل ا،صحيحا رصحي

يشء، وإن أشار هبا إىل القرطاس والكتابة فهي خمتلطة، وإن أشار هبا نفس القرطاسة فليس ب
إىل الكتابة وحدها فهو حمتمل للجواز، لكن يف إطالق اللفظ ما يدل عىل أن اإلشارة حمتملة 

واهللا . هبذا وذلك، فلذلك ضعفنا احلكم هبا، ومل نقـل بخروجـه مـن الـصواب لـو قيـل فيـه
 .أعلم

 
 
 



١٣٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 :-ه اهللا  جوابه ـ رمحومن

 
 

 الشيخ محيد بن سامل بن سليامن الـسمري بوقـف شـانبته بعـد موتـه التـي هـي أوىص
 فيها من النارجيل واألشجار كائنا ما كـان بعـد بموضع كزنيجاين بحدودها وحقوقها وبام

سجد الـذي بنـاه موته وقفا مؤبدا إىل يوم القيامة، ينتفع بغلتها من يقرأ القرآن العظيم يف املـ
 مخسة أجزاء عىل الدوام وصية ] كل يومباملسجد[بموضع بندر عباس، ويقرأ هذا املؤجتر 

 .منه بذلك
M Â Á  أثبت هذا مجيع ما كتبته كان ثابتا أو غري ثابت فقد أثبته عىل نفسه، وقد

Ê É È Ç Æ Å Ä ÃË Ï Î Í Ì L.  
 وكتبـه احلقـري هللا هـالل بـن ١٢٧٣ من شهر مجادى اآلخرة من سـنة ١٧ يوم بتاريخ

 .سعيد بن عرابة بيده
M Á خط الشيخ هالل بن سعيد بن عرابة ثابت عيل وعىل ورثتي من بعـدي هذا

Ê  É È    Ç  Æ  Å Ä Ã    ÂË Ï Î Í   Ì L. 
 من شهر مجادى ١٧ األقل هللا محيد بن سامل بن سليامن السمري بيده بتاريخ يوم كتبه

 .١٢٧٣اآلخرة سنة 

                                                
 .كل يوم باملسجد): ب(يف   )١(
  ).١٨١(اآلية : البقرة  )٢(
  ).١٨١(اآلية : البقرة  )٣(



١٣٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 وهـل يـصح ؟تقول شيخنا يف الوقف عىل هذا اللفظ أهو ثابت مـن حيـث اللفـظ ما
 وكذا الدخول فيه مـن ؟الدخول يف هذا إن تعذر املؤجتر يف املسجد أو مل يكن باملسجد قائم

 الورثة أو صح أنه أخرجه يف حياته وأجراه عـىل نحـو ته وإن كان غري ثابت فأثب؟غري تأخر
 ؟املذكور كيف احلكم يف ذلك

 
 أعلم، وإذا صح أنه أخرجه كذلك يف حياته أو أثبته الورثة كذلك بعد وفاته وهم اهللا

ممن جيوز عليه أمره فال كالم فيه إال ثبوته، وإن مل يكن له يشء من ذلك ورجعت إىل أحكام 
 .اللفظ فأنا غري بصري

  أوىص فالن بوقـف شـانبته، فـالوقف هاهنـا مـصدر مـن وقـف: تأملت يف قولهوقد
الشانبة كوعد لغة يف أوقفها، لكـن مل يـذكر الفاعـل ومل ينـسب الوقـف إليـه بنفـسه، فتـشبه 
 .عندي مسألة من أوىص بعتق عبده أن العبد ال ينعتق بموته حتى يعتقه الوارث أو الويص

 هذه الشانبة ال تكون وقفا بمجرد اللفـظ حتـى يوقفهـا مـن يلزمـه ذلـك أو فكذلك
 .ث أو ويصقامت عليه احلجة به من وار

 . وقفا مؤبدا إنام هو تأكيد للمصدر األول ال يفيد حكام آخر:وقوله
 تربع الوارث بذلك فأجازه عىل نفسه وهـو ممـن جيـوز عليـه أمـره أو قامـت هبـا وإذا

 ينتفـع هبـا لتكـون بيانـا للنـوع املـوىص لـه هبـا مـن : قولهاحلجة كذلك فهي جائزة إن صلح
قدرت استئنافية فسد املعنى أو حالية فكذلك أو نعتا للشانبة وجوه الرب؛ ألهنا مجلة فعلية إن 

 .فال تصح، ألن املعارف ال توصف باجلمل لكن حيتمل كوهنا نعتا
 : قولـه باملفعول وحينئذ فيكون تأنيث الضمري يفصدرإن فرس امل:  وقفا مؤبدا:وقوله

هـذا وعكـسه جـائز بغلتها من باب العدول عن اللفظ إىل املعنى قصدا للشانبة وال بـأس، ف
 :كقول الشاعر



١٣٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــا     ـــب ثوهب ـــا خـــامر الطي ـــرا م ـــت زائ   ًأت
  

ــــــضوع    وكاملــــــسك مــــــن أرداهنــــــا يت
 أوىص بطعام يأكله النـاس، ولـو زاد :نحو قوهلم وقفا ينتفع بغلتها من : قولهفيكون   

 لينتفــع لكفانــا عــن التعــرض هلــذه البحــوث، ولكــن أكثــر الكتــاب يف زماننــا :فقــالالــالم 
 .فلينظر فيه. واهللا أعلم. ون يف إتقان اللفظ، فهذا ما حرضين فيهيتساهل

 
 . قولك شيخنا يف إنسان أراد مني أن أستويص له بعد موته فرضيت بذلكما
 القبول، وهل هو أوقفني عىل إين قد كتبتك وصيا يل فأظهرت له:  أتاين فقال يلثم

 من قبل ذلك ال أدري كيف كان، ثم توفاه  فقد أخذين النسيان؟وصيته تلك وما فيها أم ال
 .اهللا تعاىل

 مدة أتاين عبد المرأة اهلالك بقرطاسة مكتوب فيها لعله بخط اهلالـك عـىل مـا وبعد
يغلب يف ظني وهذه نظرية ما يف القرطاسة املذكورة حرفا حرفا من غـري تقـديم وال تـأخري 

 :وال حتريف يشء عن موضعه
 

 
 الرسـتاقي خـادم جري وأنا الفقري هللا سامل بن مخيس بن حممد بن صالح احلايتأوص

بني صبح بجميع ما أحتاج إليه لنفيس من مايل بعد مويت لعطـري وكفنـي وحنـوطي وغـري 
 .ذلك من مجيع جهاز املوتى إىل أن أوارى يف قربي

 . بأجرة من مايل بعد مويت ملن يغسلني غسل املوتى عىل رأي وصييوأوصيت
 . بأجرة من مايل بعد مويت ملن حيفر يل قربا أدفن فيه عىل رأي وصييوأوصيت

                                                
 . ٩٧، صديوان املتنبي  البيت للمتنبي، )١(
  .لك): ب(يف   )٢(



١٣٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 بخمسة قروش أفرنسية فضة من مايل بعد مويت ألقريب الذين ال يرثون من وأوصيت
 .مايل شيئا

 بخمس كفارات صلوات، كفارة كل صالة مـنهن إطعـام سـتني مـسكينا، وأوصيت
 .ينفذ ذلك عني من مايل بعد مويت

 وقضاء عام لزمني من فـساد صـوم البأجرة ملن يصوم عني شهرا زمانا بد وأوصيت
 .أشهر رمضان، ينفذ ذلك عني من مايل بعد مويت

 بقرش أفرنيس فضة من مايل بعد مويت ملسجد جـد أيب صـالح ابـن مخـيس وأوصيت
 .الذي باملوضع املسمى املوضع من عالية بلد الرستاق من ضامن لزمني له ينفذ ذلك عني

 بثالثة أرباع قرش أفرنيس فضة وبخمسة قروش أفرنـسية فـضة لفلـج أيب يتوأوص
ثعلب من عالية بلد الرستاق من مايل بعد مـويت مـن ضـامن لزمنـي لـه ينفـذ ذلـك عنـي يف 

 .مصاحله
 قروش أفرنسية فضة لفقراء املسلمني من ضامن لزمني هلم ينفذ ذلك عني من وبثالثة
 .مايل بعد مويت

 الوشـييل مـن ضـامن [...] بـن سـعيد  فضة أفرنـسية لعـيل بثالثة قروشوأوصيت
 .لزمني له بنفذ ذلك عني من مايل بعد مويت

 بستة قروش أفرنسية فضة من مايل بعد مويت ألختي سليمة بنت مخيس بن وأوصيت
 .حممد من ضامن لزمني هلا رددته وأنا سامل بن مخيس بن حممد بن صالح ينفذ ذلك عني

 بن سامل بن مخيس باثني عرش قرشا أفرنسية فـضة مـن مـايل  لولدي عدنانوأوصيت
 .بعد مويت من ضامن لزمني له ينفذ ذلك عني

 وقد جعلت الشيخ مبارك بن خلفـان بـن حممـد العوسـجي وصـيي يف قـضاء دينـي 
                                                

  . يف األصلبياض  )١(



١٣٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 لـه مجيـع مـا جيـوز يل أن أجيـزه لـه مـن أمـر أجـزتواقتضاء ديوين وإنفـاذ وصـاياي، وقـد 
 فـضة مـن مـايل أجـرة لـه يف إنفـاذ وصـيتي هـذه يسيش أفرنسيـالوصاية، وقد جعلت له قر

 .١٢٧١وغريها من مجيع وصاياي، وذلك بتاريخ سابع من شهر صفر من سنة 
 بيدي وأنا سامل بن مخيس بن حممد بن صالح احلاجري الرسـتاقي خـادم بنـي وكتبته

 .صبح
أحـدمها  فهذه نظرية الوصية املشار إليها، ووجدت عـىل أثـر هـذه الوصـية سـطرين 

وأنا شاهد عليه بإقراره عندي أن هذا خط يده، وفيام أوىص به هنـا، كتبـه الفقـري : مكتوب
 .محود بن سيف بن مسلم الفرعي بيده

 .  أمبوسعيدي بيدهب أنا شاهد عىل ذلك كتبه الفقري هللا عيل بن نارص بن حبي:والثاين
فعـىل .  اهلالك بلغ وأيتـام ويف ورثة هذا عىل املذكورين فأقرا عىل ما كتباهفعرضتها

هذا جيوز يل الدخول يف هذه الوصية يف قضاء دينه واقتضاء ديونه وإنفاذ وصاياه فـيام بينـي 
 وإن مل جيـز يل ؟ وهل هذه الوصية ثابتة اللفـظ واملعنـى أم ال؟وبني ريب شئت أو أبيت أم ال

 ؟لورثـة حتـى أبـرأ منهـاالدخول فيها فالقرطاسة املذكورة أقبضها العبد الذي أتاين هبـا أم ا
 .تفضل بني لنا ذلك مأجورا إن شاء اهللا

 

 
 

 بـأجرة مـن مـايل ملـن :فقولـه يف هـذه الوصـية مـن حيـث اللفـظ واملعنـى، ظرت نقد
 . عىل رأي وصيي: قولهيغسلني تدخله اجلهالة لكن يصلحه

                                                
 .كتبناه): ب(يف   )١(



١٣٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 .نفاذ األجرة عىل ما يراه الويص األجرة حلافري القرب فلفظهام سواء فيجوز إوكذلك
 من مايل ملن يصوم عني ومل يذكر هذه األجرة أهنـا أجـرة الـصيام وال علقهـا وبأجرة

عىل رأي الويص فهي ضعيفة، وكان الشيخ نارص يبطلها، وأنـا ال أقـوى عـىل ثبوهتـا إال أن 
وز له أن جييزه يرى الويص رأيا فيها فقد أجاز له املويص ذلك، ألنه غري خارج عن نوع ما جي

 من بيـاض قبـل فيهاله كام أثبته له يف آخر الوصية، وباقي ألفاظها مل يبن يل فيها خلل إال ما 
 .الوشييل

 شهد العدالن أنه هو صفة لعيل بن سعيد املذكور فال يرضها، وإال قوله يف حـق وإذا
 ثبوتـه وقد جعلت له قريش أفرنسيي فضة فكأنه لـيس بـيشء فـيام عنـدي وال أرى: الويص

 .لكنه ال يبطل سائر الوصية
 . شهد العدالن فيه بغري ذلك فيعطى حكم شهادهتام فهذا حكم اللفظوإن
 إقراره عليه فيثبـت  ما تقوم به احلجة، فإن أقر الورثة بالوصاية وهم ممن جيوزوأما

لعـدلني عليهم الثابت منها، وإن أنكروها أو كانوا ممن ال جيوز عليه أمره فالبد من إشـهاد ا
 . عليهاةإلقامة احلج

 كان كاتبا هذه الشهادة عدلني فشهدا عليها بلفظ صحيح جائز يف هذه الـشهادة فإن
فهي ثابتة إال ما قلنا ببطله منها من حيـث اللفـظ إن مل يـصلحاه، وال يكتفـى مـن شـهادهتام 

 .بلفظ ما عىل أثر هذه الوصية كتباه
ره عندي أن هذا خط يـده لـيس بـشهادة  وأنا شاهد عليه بإقرا: الشيخ الفرعيفقول

 .عىل أنه أوىص به، وإنام هي شهادة عىل أنه كتبه بخط يده
 تعلم أن اخلط ليس بكالم يثبت اإلقرار به عىل األصح، إنام هو صنعة خالفا ملن وكام

جعل له حكم الكالم، واألظهر غريه، كام يرتتب اخلالف يف أحكام الصكوك هل هي حجة 
                                                

 .يقوم): ب( يف  )١(



١٤٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟بنفسها أو ال
 كام هو املشهور، فخط الشاهد بلفظ الشهادة ليس بشهادة حتى يشهد  الثايناألصحو

 .بلسانه، وخط املويص كذلك حتى يقر بلسانه أيضا
 الشاهد إن كان أشهده الويص عىل أنه خط يده فقـط كـام هـو ظـاهر لفظـه فـال وهذا

 .ظهجيوز له أن يشهد عىل اهلالك أنه أوىص بذلك حتى يشهده عىل ما جاز من لف
 . أشهده بام يثبت الشهادة عليه فليشهد يف موضع الشهادة عليه أو جوازها لهوإن

كالم منقطع ال يدل عىل معنى فال أرى له حكـام يف  : وفيام أوىص به هنا: أيضاوقوله
 .هذه الشهادة، ولفظة شاهد عليه يف قوهلام حمتملة للاميض واحلال واالستقبال

عىل تقدير الثالث فالبـد مـن تقريرهـا لغـريه؛ ألهنـا  فال بحث، ولني تقدير األوفعىل
تكون بمعنى ما شهد عليه، وحيتمل أن يكون أنا أحد الشهود عليه فهو إخبار عن كونه أحد 

 .الشاهدين
 الشاهد مع ذلك أداء الشهادة نصا ال يكتفى منه باإلخبار إن صح ما يتوجه يل وعىل

قااله يف موضع بطلت شهادهتام فقرينة احلال يف هذا، وكأنه غري بعيد من الصواب، لكن إذا 
 .تقربه إىل احلال، فمن أخذ به لذلك مل نقل بخروجه من الصواب

 أخرب أنه شاهد عىل ذلك فالبد من بحثـه عـن هـذه اإلشـارة البعيـدة  الثاينوالشاهد
 . فقطبهأهي إشارة إىل خط الوصية أم معناها أم إشارة إىل ما يشهد األول 

شهد العدالن عىل الوصية من غري تفصيل عىل ما يثبت من اللفظ يف  القول أومقتىض
 .الشهادة عىل مجلتها هكذا جممال ال عىل اخلط

 يف االجتزاء هبا ما مل يشهد عىل تفـصيلها شـيئا فـشيئا لكـن أرجـو يف كـالم فمختلف
 ها، ما يفيد جوازه؛ ألن التفصيل تبع للجملة لدخوله يف عموم-رمحه اهللا-الشيخ أيب سعيد 

 .فنحن يف مثل هذا نجتزي وال بأس
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 فانظر يف أحكام هذه الوصية فإن ثبتت رشعا فال أحب لك اخلروج منها بعـد وأنت
 .ما أظهرت لصاحبك الرضا يف حياته، وصار يف دار ال يستطيع النظر فيها لنفسه

 عـىل أنـه أوقفـك عـىل مـا أوىص بـه قن كنت ال أقول بلزومها عليـك مـا مل تـستيوإن
به يف حياته فيلزمك يف احلالة هذه إال لعذر خيرجك منه، وحكم القرطاسة التي هبا فرضيت 

بيان الوصية لورثة اهلالك يف حالتي ثباهتا وبطلها، ألهنا من ماله إن صح أهنا للهالك، وإال 
فردها يف موضع مـا تكتفـي منهـا إىل اليـد التـي قبـضتها منهـا أو إىل مـن أرسـلها إليـك هـو 

 .الصواب
فت عىل يدك فاخلالص منها قيمتها بيضاء أو قرطاسة مثلها أو أفضل منها إن  تلوإن

تربعت به من عندك احتياطا ال حكام، ال ما زاد عىل ذلك جزما، فهذا ما حرضين يف هذه قد 
 .واهللا أعلم. قلت به فلينظر فيه كله ثم ال يؤخذ بغري احلق منه وال من غريه

 
ملا حيتاج إليه من حيرض عزاءه ومأمته مـن النـاس مـن و:  وصايا مكتوب يف أحدهايف

 .طعام وإدام وحالء وخل
 وبام حيتاج إليه من حيرض عزاءه أو مأمته من الناس من طعام وإدام وحالء : الثانيةويف

 .وخل
 وبطعام وإدام وحالء أو إدام أو حالء ليأكله من شاء اهللا من النـاس ممـن : الثالثةويف

 .ه وممن حيرض مأمتهحيرض موضع التعزية في
 تقول يف األوىل عىل ذلك اللفظ أجيوز ملن حيـرض العـزاء إذا صـح معـه أن الوصـية ما

ثابتة وأن ذلك الطعام من مال امليت أن يأكل منـه ولـو مل حيـرض املـأتم أم ال جيـوز لـه حتـى 
 ؟مجيعاحيرضمها 

امـرأة أم  لفظ الثانية أجيوز له األكـل بحـضور أحـدمها كـان احلـارض رجـال أو وعىل



١٤٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ختتص الرجال بالعزاء والنساء باملأتم
 تفضل أوضـح لنـا ؟ لفظ الثالثة، فاحلكم فيه كام سبق أم بينهام فرق يف األحكاموكذا

 .-إن شاء اهللا- ولك األجر ؟ذلك، وما األحسن للكاتب أن يكتبه من تلك األلفاظ
 

أتم عىل العزاء بحرف الواو  لفظ األوىل الذي فيه ملن حيرض عزاءه ومأمته بعطف املإن
فال يكون األكل إال ملن جيمع بني حضور العزاء واملأتم، عىل أن هاتني اللفظتني هاهنا لفظة 

 يف علم العربية، ألن لفظة حيتاج نىحيتاج ولفظة عزائه حمل إشكال يف الوصية من حيث املع
ما كل حـارض عنـد ذلـك تقتيض أن ال يأكل من ذلك الطعام إال من حيتاج إىل األكل منه، و

 ...أمره كذلك، ولفظة عزائه
  

 : وجد بخطه ـ رمحه اهللا ـمما
 

 سيف بن أمحد بن سليامن بن الشيخ سـعيد بـن أمحـد الكنـدي بـام حيتـاج إليـه أوىص
 .لنفسه من جهاز املوتى إىل أن يوارى يف قربه

 .رنسييسرتبة األوىل منهم بقرش فضة أف لكل أحد من أقربيه من أهل املوأوىص
 . واحد من أهل الدرجة الثانية منهم بنصف قرش فضة أفرنسييسولكل
 . واحد من ذوي الرتبة الثالثة منهم بربع قرش فضة أفرنسييسولكل
 . أحد من أهل الدرجة الرابعة منهم بثمن قرش فضة أفرنسييسولكل
 .ني مسكينا كفارات صلوات كل واحدة منهن إطعام ستوبعرش

                                                
 .أظن هذه املسألة منقطعة): ب(ويف أصل ) أ(جاء يف هامش  ) ١(
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 . من يصوم عنه مخسة أشهر بدال عام أحب أن حيتاط ببدله من شهر رمضانوبأجرة
 من حيج عنه إىل بيت اهللا احلرام ويعتمر عنه عمرة كاملة بالتامم، ويـزور عنـه وبأجرة

رضوان اهللا عليهام - فيسلم له عليه وعىل صاحبيه -عليه أفضل الصالة والسالم-قرب النبي 
 .-دواما عىل الورمحته تغشامه
 قرشا فضة أفرنسيسيا فضة لزوجته زهرة بنت قيس بن سليامن الكندية مـن وبثالثني
 .ضامن عليه هلا
 . فضة أفرنسييس جلدته ساملة بنت حممد احلارثية من ضامن عليه هلاوبقرش

 . قروش فضة أفرنسيسية جلدته شيخة بنت عامر من ضامن عليه هلاوبخمسة
 .ها عىل قدر مرياثهم منها وأوىص هلم بذلك صار هذا احلق لورثتوقد

 فضة أفرنسيسيني إلخوته من أمه للذكر مثل حظ األنثيني من ضـامن عليـه وبقرشني
 .هلم

 قروش فضة أفرنسيسية لعامرة املسجد اجلامع من بلد نخل مـن ضـامن لزمـه وبثالثة
 .له

 . ضامن لزمه لهن فضة أفرنسيسيني لعامرة مسجد الفريض موبقرشني
 . قرشا فضة أفرنسيسيا لفقراء املسلمني من ضامن لزمه ومل يعرف ربهينوبعرش

 قروش فضة أفرنسيسية لفقراء املسلمني لكل فقري مـنهم منهـا عباسـية فـام وبخمسة
 .دوهنا من ضامن لزمه هلم عىل هذه الصفة

 فضة أفرنسيسيني لفقراء املسلمني لكل فقري منهم منها حممدية فام دوهنا من وبقرشني
 .ن لزمه هلم عىل هذه الصفةضام

 النغال التي له يف املوضع املسمى جلبة العني عىل عاضـد فلـج كبـة مـن بلـد وبنخلته
 .ًنخل تنفذ غلتها يف فقراء املسلمني وقفا أبدا
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 جعل وصيه يف إنفاذ وصيته هذه من ماله بعد موته عيل بن نارص ابـن حممـد بـن وقد
اية يف ماله إلنفاذ هذه الوصية منه كل ما جتوز له سليامن اليحمدي، وأجاز له من أمر الوص

 .إجازته فيه
 له بخمسة عرش قرشا فضة أفرنسيسيا من ماله بعد موته، وقد أشـهدين عـىل وأوىص

 .١٢٨٤ من شهر مجادى اآلخرة من سنة ٤ذلك كله بتاريخ يوم 
 .وكتبه وشهد به الفقري احلقري سعيد بن خلفان بن أمحد بيده:  آخرهامكتوب

هل جيوز له إذا قىض شـيئا مـن هـذه الوصـية أن :  سألني الشيخ أمحد بن سليامندوق
 ؟يدمره ويشهد عىل ذلك

 
 نعم ألن هذه الوصية شهادة، وإذا شهد عىل الرجـوع يف يشء منهـا جـاز، وال نـرى 

 .اهللاغري ذلك إن شاء 
 

 
دي بام حيتاج إليه من ماله جلهازته بعد موتـه  خلفان البوسعي سعيد بن عيل بنأوىص

من عطر وكفن وحنوط وجهاز املوتى إىل أن يوارى يف القرب الذي يدفن فيه، وبوقف مجيع 
األصول املوجودة اآلن والذي حيدث من بعد من املال من مالـه بعـد موتـه ورصف غلتهـا 

 نظر أوصـيائه إن رأوا لفقراء املسلمني من ضامن عليه هلم، وبرصف العروض من ماله عىل
الصالح يف رشاء أصل يكون وقفا لفقراء املسلمني مـن مجلـة أصـول مالـه أو يفرقونـه عـىل 

 األرض ومن عليها اهللافقراء املسلمني أهل نحلته وقفا مؤبدا ال يباع وال يورث حتى يرث 
 . سميع عليموهو خري الوارثني، فمن بدله بعد ما سمعه فإنام إثمه عىل الذين يبدلونه إن اهللا

 جعل عيل بن سعيد هذا ثقات املسلمني أوصياءه بعد موته يف إنفاذ ما أوىص بـه وقد
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إن احتسبوا لذلك فأجرهم عىل اهللا، وإن طلبوا لذلك األجرة فأجرهم من غلة األصول بام 
 .يليق بخدمتهم
 بأن كل وصية له تظهر وتأرخيها قبل تأريخ هذا الكتاب فهي باطلة ال عمل وأوىص

 .١٢٨٢ من شهر شوال سنة ٢٢يها وصية منه بذلك، بتاريخ يوم عل
 . بيده الفقري حميي الدين بن شيخكتبه

 أوىص هبذه الوصية، وكتبته وأنا هالل بن سعيد بن ثاين بن عرابـة  أن عيلشهدت
 .بيده

 . شاهد عليه فيام أوىص به هبذا الصك، كتبه الفقري محود بن سيف الفرعي بيدهوأنا
 .شاهد عليه بذلك احلقري عبداهللا بن غني بن سامل اهلنائي بيده وأنا
 . شاهد عليه فيام أوىص محود بن أمحد بيدهوأنا
 شاهد عليـه يف الـذي أوىص بـه يف هـذا الـصك، كتبـه احلقـري عبـداهللا بـن حممـد وأنا

 .املنذري بيده
 بن حممد  شاهد عليه يف الذي أوىص به يف هذا الصك، كتبه الفقري عيل بن نارصوأنا

 .بيده
 احلقـري حممـد بـن به شاهد عليه فيام أوىص به هنا وبإقراره عىل نفسه باجلميع، كتوأنا

                                                
حمي الدين بن الشيخ القحطاين قاض من أهـل الـسنة ذو صـيت يف عهـد الـسيد سـعيد بـن سـبطان ،  ) ١(

 ،لـوةأشهر كتبه تاريخ ك م ،١٨٤٦-هـ١٢٦٢أرسله السيد سعيد لعقد هدنة مع شعب السيوى عام 
 ،البوسـعيديون حكـام زنجبـار: ، ينظـر م١٨٦٩هــ١٢٨٦مات يف عهـد الـسيد ماجـد بـن سـعيدعام

-٧٥ ص،)م١٩٩٤-هــ١٤١٥ ٣(وزارة الـرتاث القـومي والثقافـة   ط،عبداهللا بن صـالح الفـاريس
٧٦. 

 .ًالصواب عليا ) ٢(
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 .عيل بيده
.  مجيع ما كتب يف هذه الوصية فهو ثابت فقد أثبته عـىل نفـيس وذلـك منـي وبـأمري

 .وكتبه عيل بن سعيد بن خلفان البوسعيدي
ا إىل الثلـث فـصار لولـد املـويص  احلكم يف هذه الوصية بعد التشاجر ورجعناهصح

 من شهر شـعبان مـن سـنة ٨ يوم ثلثا املال والثلث للفقراء وانقطع احلكم عىل ذلك بتاريخ
 . وكتبه هالل بن سعيد بن عرابة بيدههـ١٢٨٢

 ؟ تقول شيخنا يف نقل هذه الوصية أهي ثابتة من حيث اللفظ أم الما
 رأينا حكم هذا القايض خمالفـا ملـا  هذا الذي أويص به ثابت يف الرشع كله، ألناوهل

نحفظ من األثر؛ ألنه ردها إىل الثلث وهي وصـية تنـصلية كيـف ذلـك فعـساه حفـظ مـا مل 
 . تفضل بني لنا ذلك؟نحفظ

 يسع الدخول يف هذه الوصية ملن صح معه مـن لـسان املـويص أنـه أوىص هبـذا وهل
 ؟ذلك أم ال وإن عارضته حجة من ال يلزم حكمه وقدر أن يدفعها أله ؟كله

 
 أعلم، وأنا مل يبن يل فيها من جهة اللفظ واملعنـى مـا يبطلهـا إال أن مزيـد التـاء يف اهللا

قوله جلهازته إن كان كذلك يف أصل وضع الوصية فال أعـرف وجهـه وال يبـني يل صـحته، 
 .ولعله مما طغى به القلم يف األصل أو يف النقل فلينظر فيه

 إىل الثلث فهو مقتىض احلكم فيها للصحيح الثابت يف السنة  رد الوصية التنصليةوأما
املتفق فيها، وال أدري ما كان من حفظكم بخالف ذلك، فأرجو أنه ال يصح وال خيـرج إال 

 .واهللا أعلم. عىل اخلطأ والغلط، إال ما اختلف الفقهاء فيه عىل اخلصوص كاحلج والعتق
م بالتنـصلية مـا كـان مـن الوصـايا  نظرت يف هذا مرة أخرى فأقول إن كان مرادكثم

لطلب األجر وحمض القربة والوسيلة إىل اهللا تعاىل، من تنصل اليشء بمعنـى ختـريه، أي مـا 
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أوىص بــه يف اختيــاره طلبــا لألجــر فــاجلواب كــام قلنــاه، ونــرى عبــارة الفقهــاء يف الوصــايا 
 .التنصلية قريبة من هذا، وإن مل نجدها مفرسة كذلك بعينها

 أخرجـه وتـربأ منـه فالوصـية ذاتنصلية يف قولكم بمعنى تنـصل الـيشء إ كانت الوإن
بالضامن والقضاء ملا عليه من احلقوق خترج من رأس املال، وال جيوز ردهـا إىل الثلـث، وال 

 .نعلم يف ذلك اختالفا، وكأن هبذه الوصية من هذا الترصيح املويص بأهنا من ضامن عليه
وصية تنصلية، ومقتىض العرف : فهمناه من قولكم كتبنا اجلواب األول عىل ما وإنام

 .واهللا أعلم. فيها معنى ما تقدم من اجلواب
 
 الشيخ حممد بن عامر البوسعيدي أنه أوىص بام حيتاج إليه لنفسه من ماله بعد أشهدين

موته من مجيع جهاز املوتى إىل أن يوارى يف قربه، وبطعام وإدام وحالء مـن مالـه عـىل رأي 
 . اهللا من الناس أيام التعزية فيهاءليأكله من شوصيه 

 . حممديات غوازي صفر من ماله ملن يغسله بعد موته غسل املوتىوبثالث
 . قرش أفرنسييس فضة من ماله ملن حيفر له قربا يدفن فيه بعد موتهوبنصف

 . قرشا أفرنسيسيا فضة من ماله ألقربيه الذين ال يرثونهوبعرشين
 .من ماله كل كفارة منهن إطعام ستني مسكينا كفارات صلوات وبخمس
 من يصوم عنه بعد موته مخسة أشهر زمانا بدل ما لزمه من فساد صيام شـهر وبأجرة

 .رمضان، وبإنفاذ هذه األجرة من ماله عىل رأي وصيه
 قرش أفرنسييس فضة من ماله لفقراء املسلمني عام لزمه من زكاة ماله ومن حق وبامئة

 .ً له ربافمل يعر
 قروش أفرنسيسيات فضة من ماله للفلج املعـروف بفلـج الظبـي مـن سـمد وبأربعة

الشان بحق لزمه له، وبقرش أفرنسييس فضة من ماله للفلج املعروف بفلج البحري من سمد 
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الشان بحق لزمه له، وبنصف قرش أفرنسييس فضة مـن مالـه لفلـج الـصويريج مـن سـمد 
فضة من ماله للفلج املعـروف بفلـج الـسمدي الشان بحق لزمه له، وبربع قرش أفرنسييس 

من سمد الشأن بحق لزمه له، وبقرش أفرنسييس فضة ونصف قرش أفرنسييس فـضة مـن 
ماله ملسجد احلنجاه من سمد الشان بحق لزمه له، وبثالثة أرباع قرش أفرنسييس فضة مـن 

، وبربـع  بحق لزمه لهشانماله ملسجد السوق الذي هو سهييل حجرة احليقيات من سمد ال
قرش أفرنسييس فضة من ماله ملسجد اجلامع من حجرة اجلهاضـم مـن سـمد الـشان بحـق 

 .لزمه له
 أفرنسيسني فضة من ماله لساملة وفضيلة ابنتي سليامن بن محد البوسعيديتني وبقرشني

 .بحق لزمه هلام
 أفرنسييس فضة من ماله حلميد وعبيد ومسلم بني حممد بـن سـعيد بـن عـيل وبقرش

 . بحق لزمه هلمم من أوالد محسعيدالذين ه
 أفرنسييس فضة من ماله لورثة سامل بن سعيد بن أمحد اخلرويص بحق لزمـه وبقرش

 . هلالكهم سامل هذا
 سـامل اهلنائيـة التـي مـات عنهـا نـت قرش أفرنسييس فضة من ماله لورثة منى بوبربع

 .مخيس بن محد بن مخيس وهي زوجته بحق لزمه هلالكتهم منه هذه
 غوازي صفر من ماله لورثة مبارك بن سعيد البوسعيدي بحق لزمه هلالكهم بأربعةو

 .مبارك هذا
 املسمى اللوتية من سقي فلج البحري من سمد الشان مع نصف أثر ماء من مائه وبامله

من بادة النصاف من هذا الفلج لرشبه، ليكون وقفا مؤبدا تفرق غلته يف فقراء املسلمني بعد 
 .بحق لزمه ومل يعرف له رباإصالحه منهام 

                                                
 .مخسعيد): ب(يف   )١(
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ا مؤبدا ينتفع هبـا مـن شـاء مـن املـسلمني، ف كتبه القرآنية واألثرية لتكون وقوبجميع
 هـي باملوضـع املـسمى لتـيوبإصالحها كلام احتاجـت إىل إصـالح بغلـة نخلتـه املطرحـي ا

احلجلة رشقي البيت الذي به، وببيته الذي بحجرة الرشيعة من سـمد الـشان ليكـون وقفـا 
بــدا يــسكنه مــن شــاء اهللا مــن النــاس، وبإصــالحه كلــام احتــاج إىل إصــالح بغلــة نخلتــه مؤ

 .املطرحي التي له هبذه احلجرة
 ونصيبه من البيت الذي باملوضع املسمى احلجلة من سمد الشان ليكون وقفا وبحقه

 .مؤبدا يسكنه من شاء اهللا من الناس
 النشو التي حتت هذا البيت  الفرض التي عىل وجني فلج السمدي، وبنخلتهوبنخلته

من اجلهة النعشية، وشجرته األنبا التي هي رشقي النشو لتكـون وقفـا مؤبـدا لعـامر نـصيبه 
املوقوف من هذا البيت، وعامر الرحا املوقوفة يف حياته املركبة حول هـذا البيـت، وإلفطـار 

 .الصائمني يف هذا البيت بام يفضل من غلتهن عن هذا العامر املذكور هنا
 العاضدية التي بقرب املسجد الذي بناه يف املوضع املسمى بريمه مـن سـمد وبنخلته

الشان لتكون وقفا مؤبدا تنفذ غلتها يف عامر هذا املسجد، ولعامر املسجد الذي بناه الزاهـد 
سيف بن حممد بن عبداهللا البوسعيدي املعـروف بمـسجد سـيف الكـائن باملوضـع املـسمى 

 .الرشيعة من سمد الشان
 واحدة ممن يبقى من بعد موته من أزواجه الاليت عنده اآلن بنفقة تامة وكسوة كلول

 .مصبوغة بالنيل وكوش جلد ما دامت يف عدة الوفاة منه بحق لزمه هلا
 حممد هذا كل مملوك له يبقى بعد موته حرا لوجه اهللا تعاىل، وأوىص لكـل جعل وقد

 .قروش أفرنسيسيات فضةمن يستحق العتق منه بعد موته من مماليكه بعرشة 
 التي بناها مملوكه نصيب وما قدامها من رصمـة املـدلوكي ونخلـة الـربين ّوبالصفة

                                                
 .الغرفة: أي  )١(
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ورصمة الفرض ليكون هذا املوىص به وقفا مؤبدا يأكله من يستحق العتق منـه مـن مماليكـه 
 .وأوالدهم إىل أن ينقرضوا، ثم يكون من بعدهم وقفا تنفذ غلته يف فقراء املسلمني

 . قروش أفرنسيسيات فضة من ماله هلاشل بن نارص بن سامل احلرايصثةوبثال
 سـعيد بـن شـامس بـن عبـداهللا البوسـعيدي وصـيه يف إنفـاذ مـا هذا جعل حممد وقد

أوىص به هنا، ويف إنفاذ ما أوىص به من غريه من ماله، وقد جعل له مـن مالـه مخـسة عـرش 
 . أوىص به إليهقرشا أفرنسيسيا فضة أجرة له عىل قيامه بإنفاذ ما

 حممد هذا بقضاء وإنفاذ مجيع ما كتبته عليه هنا ثابتا كان أو غري ثابت فقد أثبته أوىص
 .عىل نفسه

 بقضائه وإنفاذه من ماله بعد موته عىل رأي وصيه، بتاريخ اليوم احلادي عرش وأوىص
 . من اهلجرة١٢٦٤من شهر شعبان من سنة 

اهللا سلطان بـن حممـد بـن صـلت البطـايش وكتبه وشهد به الفقري إىل :  آخرهمكتوب
 .بيده

واهللا . ّ عيل هذه الوصية فلم أر فيها شيئا من اخلللرضتقد ع:  بخط شيخنا اخللييل
 .أعلم

 . الفقري سعيد بن خلفان اخللييل بيدهوكتبه
 
 السيد هالل بن حممد ابن اإلمام أمحـد بـن سـعيد البوسـعيدي بـام حيتـاج إليـه أوىص

 .ز املوتى، وبإطعام من شاء اهللا من الناس أيام عزائه عىل سنة أهل بلدهلنفسه من جها
 . قروش فضة أفرنسيسية ملن يغسله غسل املوتى وملن حيفر قربهوبأربعة
 . قروش فضة أفرنسيسية ألقربيه الذين ال يرثونهوبعرشة

 . كفارة كفارات صلوات، كل واحدة منهن إطعام ستني مسكيناوبأربعني
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 بدال عام لزمه من فساد صيام شـهر ًماناله من يصوم عنه عرشين شهرا ز يؤجتر وبأن
 .رمضان

 . عرش قرشا فضة أفرنسيسيا يؤجتر هبا من يقرأ القرآن العظيم عند قربهوبخمسة
 يعتق عنه مخسة وعرشون عبدا من مماليكه عرشون ذكرا ومخس إماء لوجـه اهللا وبأن

 .تعاىل
 سالح وحيل، ولكل أنثى منهن بقريش فـضة  لكل أحد منهم بام له عنده منوأوىص

 . قروش فضة أفرنسيسيةأفرنسيسيني، ولكل ذكر بأربعة
 بثامنني قرشا فضة أفرنسيسيا يؤجتر هبا من حيج عنه ويعتمر له ويزور عنه قرب وأوىص

 .-رضوان اهللا عليهام- له عليه وعىل ضجيعيه  فيسلم^النبي 
 عىل فقراء املسلمني مـن بلـد الـسويق وبلـد  قرش فضة أفرنسيسية تفرقوبخمسامئة

 .الربكة من ضامن عليه هلم
 قرشا فضة أفرنسيسية إلصالح مسجد الصبارة من بلد السويق من ضـامن وبسبعني

 .عليه له
 . قروش فضة أفرنسيسية خلادمهوبعرش

 . قروش فضة أفرنسيسية خلادمه شالل بن سعيد من ضامن عليه لهوبخمسة
 .رنسيسية خلادمه مخيس بن صابر قروش فضة أفوبخمسة
 . قروش فضة أفرنسيسية إلصالح فلج البويرد من ضامن عليهوبخمسة
 عليه هنا وإنفاذه من ماله بعـد موتـه وقـد  السيد هالل هذا بإثبات ما كتبتأوىص

                                                
 .أربعة): ب(يف   )١(
 .ن يسلموأ): ب(يف   )٢(
 .كتبه): ب(يف   )٣(
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 . وصية له يف كل ما جيوز له أن جيعلها وصية له فيهجعل أخته السيدة جوخة
 . فضة أفرنسييس من ماله أجرة هلا عىل ذلك هلا بامئتي قرشوأوىص

 . أشهدين عىل هذا كله وأنا الفقري هللا تعاىل عبده سعيد بن خلفان بن أمحد اخللييلوقد
 مـن ١٢٨٦ من شـهر رجـب احلـرام مـن شـهور سـنة١٩ بيدي بتاريخ يوم وكتبته

 .النبويةاهلجرة 

                                                
 .بنت حممد: زيادة) ب(يف   )١(
 .١٢٦٧): ب(يف   )٢(



١٥٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 
 
 




١٥٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ



١٥٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 

يف الذي أوىص به عبداهللا بن حممد للمسجد وللخل والكفن، أيثبت ذلـك أم يكـون 
 . عرفنا ذلك مأجورا إن شاء اهللا؟لبيت املال

 
 .واهللا أعلم. إن حكم به لبيت املال مل تثبت الوصية فيه
 

 
قوفا ملسجد مـن يشء معلـوم بقريـة معلومـة، ثـم ما تقول فيمن وقف كتبا أوماال مو

 ؟أراد يف حياته أن يبيح ذلك املوقوف لكافة املسلمني ألهل القرية وغريها أله ذلك أم ال
 

 .ليس له ذلك وقد ثبت التوقيف عىل ما أسس
 

 
فقـراء وربـام استـشهدنا عـىل يف الذي يشهرعندنا بتظاهر األخبار أن املـال الفـالين لل

ذلك من ال نتهمه يف الشهادة فقال كذلك، فبعنا ذلك املـال رضورة ألجـل فقرنـا، ثـم بعـد 
: ذلك صح عندنا أن اإلنسان الذي جعله للفقراء حي وهو اآلن يف السواحل وكتـب إلينـا

 ؟إين وقفت ذلك املال غلته للفقراء هل يكون حجة قوله أم ال
 
 
 



١٥٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
بمنزلـة   فيه فليس بحجة يف احلكم؛ ألنه بعـد اخلـروج مـن يـده يـصري فيـهأما قوله

 .شاهد، وأما يف معنى االطمئنانة فذلك إليك ولعله هو أعرف بام كان منه فانظروا يف ذلك
 

    
ما قولك فيمن بنى مسجدا وأوقف له بيت حجر أو شيئا غري ذلك، ونص القول أنه 

 يوم القيامة أو قيد ذلك إىل وقت معلوم أو أطلـق القـول ومل يـذكر إال كونـه وقف مؤبد إىل
وقفا لذلك املسجد وذلك أن غلته ليشء معلوم من مصالح املسجد أو مل يذكر، وأشهد عىل 
ذلك عدوال من الربية أو غري عدول أو ال، ثم إنه أراد أن يسرتجع البيت عنـه أو جيعـل لـه 

و أفضل أو أدون أو شيئا غري ذلك مما يقاومه يف الثمن أو عزم أنه عوضا بيتا مثله بالقياض أ
 ؟أله ذلك أم ال [....]يسرتجعه بغري عوض

 
ال رجوع له فيام أوقفه ملسجد أو غريه من أبواب الرب مطلقا وال جيوز القياض به وال 

 وصية إىل أجـل البيع له وال التعويض عنه، وال يكون الوقف إىل زمان معني حمدود بل هي
معدود، وكل ما سمي وقفا فهو وقف أبدا ولو مل يذكره وقفا مؤبـدا الزمـا ثبـت لـه حكـم 
الوقف مل جيز نقل حكمه الثابت له يف أصله، والغاية يف ذلـك إال انقطـاع أمـد الـدنيا وهـو 

 .معنى التأبيد ال غريه
 العبـارة عـن وأما ذكره أن غلته ليشء من مصالح املسجد فإن كان مرادك بذكر هذه

كون جعله إياه ملا ذكره من ذلك اليشء فـإذا ثبـت جعلـه لـه كـذلك خمـصوصا بالغلـة فهـو 
                                                

 ).هـ(سقطت من )  ١(
 ).  هـ(و) أ(بياض يف )  ٢(



١٥٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

معنى الوقف له إن جعل غلته لـذلك فـيام يـأيت عـىل الـدوام ال يف غلـة حـارضة وال  يشبه
خمصوصة وما مل جيعله لذلك فهو له، وال بد يف ثبوت جعله له عىل هذا من أن يكون بلفـظ 

قد نية خترجه عن ملكه إىل حكم وقفه فيام بينه وبني اهللا ال بمجرد ذكره عىل غري يصح عن ع
ما يثبت يف أصله إال أن خيرج خمرج اإلقرار اجلائز عليه فيؤخذ به يف احلكم بالظاهر إن دعي 

واإلشهاد ال يزيده ثباتا فيام بينه وبني اهللا  يف الباطن، إليه وصح عليه ولو كان له خمرج عنه
 يرتكه يقيض بفساده إال أنه حجة يف الظاهر له وعليه فيؤمر به أمـرا أكيـدا لـئال يبقـى يف وال

يده من بعد فيكون لورثتـه، ومـع اخلـوف عليـه مـن ثبـوت احلجـج والـدعاوى فيـه فيلـزم 
 .واهللا أعلم. اإلشهاد عليه أو تشهريه حتى يظهر أمره فال خيفى فينكر

 
 

ما تقول شيخنا وقدوتنا العامل سعيد بن خلفان اخللييل يف مال ببلـديت أدركـت غالتـه 
يأكلها املتعلمون يف األثر ما يشاؤون من الفواكه مثل احللوى وغريها أو يقتسموهنا دراهم 
أو نخال، وأنا قد ابتليت بقبضها ومل أجد أحدا يستحق ذلك كالذين أدركـتهم مـن قبـل إال 

 . من الناس تارة يطالع اآلثار وتارة يرتك ذلك زمانا ولكن يطلق عليه اسم املتعلمبعضا
وكذلك رجل سمعت أنه يف زمـن الـذين أدركـتهم يتـرصفون فيهـا يطـالع يف اآلثـار 
ويتعلم معهم وأنا مل أشاهده عىل ذلك ولكني أحيانا أراه يقرأ شيئا من الكتب، وربـام يعـرب 

ت وذوي السهام ويف بعـض مـن األحكـام عـىل قـدر معرفتـه يف قسمة الوارثني من العصبا
عساه حيفظ ذلك من قبل، فإذا طالبوين أو أحد من هؤالء الذين ذكـرهتم لـك يف أن أجعـل 
هلم تلك الغلة مثل ما كانوا يفعلـون هبـا الـذين هـم يـستحقوهنا بالتـسمية واملعرفـة بـالعلم 

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



١٥٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ فيهم عىل هذه الصفة أم الوالتعلم أيسعني ذلك وأكون بريئا من ذلك إذا وضعتها
أرأيت إذا كان الرجل املطالع يف بعض أحيانه أعمى يقرأ له بعض القائمني باملسجد 
اجلامع مثل االستقامة وغريه من الكتب من غري رغبة من القارئ للتعلم فيام أراه وال جمتهد 

فهـل يكـون مثلـه يف عىل ذلك إال أنه أكثر أوقاته إذا دعاه أجاب عىل ذلك كان ليال أو هنارا 
 ؟االستحقاق

  ؟وكذلك الذين يطالعون األثر قليال قليال يكون هلم يف ذلك نصيب من ذلك أم ال
أرأيت شيخنا إذا كنت أنـا يعطينـي ممـن كـان يف يـده قـبيل لقيـامي معهـم يف املـسجد 

قـام هبـا بالقراءة والتعليم بالبلدة املوقوف املال هبا ثم انتقلت إىل أخرى ساكنا ومل يمكني امل
عىل ذلك كام كنت وأتيت هلؤالء إذا جاز هلم شـيئا مـن الفواكـه أو الـدراهم كـام رأيـت فيـه 
السنة ودفعته إليهم مجلة فإذا أعطوين شـيئا مـن عنـدهم مـن ذلـك أو جعلـوا يل نـصيبا منـه 

 ؟مثلهم إذا اقتسموه أجيوز يل بوجه أحرزه أم ال جيوز بالوجهني أم جيوز هبام مجيعا
 مل أجد من الذين وصفتهم يف تلك البلدة أو وجدهتم ولكني أعرف أناسا أرأيت إذا

هم لذلك أهل وأحق به يف بلدة أخرى فإذا أتيت هبم ونقيم معا يوما أو يومني أو أكثر ليال 
مـن تلـك الغلـة  أو هنارا نطالع األثر ونتعلم ونقرأ بام يرس اهللا من ذلك فإذا غـذيتهم معـا

ها عىل ذلك إىل أن يستفرغوها من يدي رسيعا أم ال جيوز ذلك إال بالفواكه واحللوى وغري
 ؟ألهل البلدة املوقوف هبا هذا املال إذا مل أعلم كيفية الوصية فيه أم ذلك جائز هلم

وإذا جاز فأوىل أن أقيمهم عىل ذلك بأوسط املعاش كاألرز وغريه من اللحم والصيد 
 من القراءة يف ذلك؛ ألنه إذا كفتهم الفاكهة ليوم ألنه يرجى الزيادة من املقام عليه وللزيادة

 ؟ليكفيهم ذلك لثالثة أيام أم كله جائز إذا وصلت الغلة أرباهبا بأي وجه كان
أرأيت إذا جاز ألحد هؤالء املذكورين أو هلم مجيعا فقدم عليهم أحد من الصبيان أو 

                                                
 ).هـ(سقطت من )  ١(



١٥٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

م أن يعطوه أو يدعوه غريهم من البلد أو غرباء من بعض البلدان وهم يأكلون هل واسع هل
 فـإذا وسـعهم ذلـك ؟يأكل معهم لكوهنا أعني الغلة قد استحقوها وصـاروا يتـرصفون هبـا

 ؟أللمعطى مثلهم أخذ ما يعطوه من ذلك أم ال
 

اعلم يا أخي أين قليل املعرفة وليس عندي حفظ فيها وال أنا ممـن يقـول بالقيـاس يف 
بط إن كرهت الرد ألحد مـن اإلخـوان يف اهللا األثر عن علم وبصرية ولكن عن تكلف وخت

 .فلينظروا فيام أقول وليتدبروه وليأخذوا باألحسن منه إن وافق وإال فليهملوه
يا أخي لو فرقت السؤال كل معنى وحده لكان أسهل للجـواب وأوىل؛ : وأقول لك

لفتيا ألين ألن ما ذكرت يطول الرتدد فيه، وهذا جوابك مني يا أخي عىل سبيل املذاكرة ال ا
 .يف العلم واملعرفة لست أعرف منك

فأما قولك تارة يطالع يف اآلثار وتارة يرتك ذلك زمانا ولكن يطلق عليه اسم املتعلم، 
عىل ما أدرك فيه من أصله فضعه كـذلك  فاعلم يا أخي أن هذا املال يكفيك فيه أن يكون

 .فاملتعلمون عىل أصناف وأحكام
 يف حال تعليمهم وطلبهم واجتهادهم فهـذا حكمـه غـري فإن كان هو للمتعلمني أي

 .حكم املتعلمني عىل اإلطالق
فلو تعلم اإلنسان يف نوع من أنواع العلـم كـاملرياث ولـو مل حيكمـه ولكـن صـار مـن 
العارفني يف كثري من مسائله فهو يف إطالق االسم من املتعلمني ولو مل يتعلم بعد ذلك مـدة 

قه وال تزايله طبقات التعلم بحال ما بقي له علم من نوعه يفارق عمره فاسم املتعلم ال يفار
 .به عامة الناس من غري املتعلمني يف ذلك وليس هو عىل اإلطالق كذلك

                                                
 .فيه: زيادة) هـ(يف )  ١(



١٦٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 Mk j i hL :فلو عرف مثال من مشاهري املسائل كقوله يف األوالد
 .علم وبحث عنههذا ال يستحق اسم املتعلم؛ ألنه ربام يتأدى إليه ذلك من غري اعتناء بالتف

وكذلك يف سائر مسائل األثر فإن وجوب الصالة مثال عىل العاقل املكلف يعرفه كل 
 .هو من املتعارف عليه من اسم املتعلم يف االصطالح أحد وال يسمى به متعلام إذ ليس

فبهذا البحث ينكشف أن اسم املتعلم االصطالحي غري اسم املتعلم اللغوي املطلـق 
مـتعلم فـيام مـىض لـيشء مـن : ه أريد به املتعلم االصطالحي فهو عىل قـسمنيفهذا املال كأن

األثر كام أخربتك أو متعلم يف احلال أي هو يف احلال طالب للعلم، فاملال ال بد إما أن يكون 
 .هلام أو ألحدمها فلريجع فيه إىل ما أدرك عليه إن عرف وإال فهو للفريقني لعدم املانع

 احلال أوىل ألنه ثابت عـىل حالـه بخـالف التـارك املكتفـي نعم، وصاحب التعليم يف
باممىض عنده، وألن املطلوب املساعدة عىل طلب العلم وذلك ينفـرد بـه الطالـب يف احلـال 

 .هكذا يف النظر وإال فاإلطالق باق عىل حاله يف احلكم
د وأما يف قولك يطالع يف اآلثار فاملطالعة ال يطلـق عليهـا اسـم الـتعلم عـىل حـال فقـ

يمكن مـن اإلنـسان إذا عنـاه أمـر أن يطـالع فيـه لـيشء مـن األثـر فلـيس ذلـك مـن املـتعلم 
االصطالحي الذي نتكلم اآلن عليه إال إذا كانت مطالعته للتعليم فهي هو وال خيرجه مـن 
حد التعليم إن كانت مطالعته أقل من املجتهدين ولو بكثري فإن األحـوال ختتلـف، ومـن ذا 

 . مجيعا للعلم فام هم إال قليلالذي يتجرد يف عمره
فإن كان إذا رجع من أشغاله رجع إىل طلب العلم فقرأ ما تيرس له فهذا من املتعلمني 
وإن اختلفت األحوال باالجتهاد وقلته إال أن يستغرقه الشغل عن طلبـه بحيـث ال يلتفـت 

قـرأون وال إىل طلب علم إال قليال ال اعتبـار بـه وال حتـصيل لـه فـإن كثـريا مـا نـشاهدهم ي

                                                
 ).١١(اآلية : سورة النساء)  ١(
 ).هـ(سقطت من )  ٢(



١٦١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

يــدرون وال هــم يف احلقيقــة طــالبون إنــام حيملهــم عــىل القــراءة يف بعــض األحيــان ضــجر 
فيتعللون بالقراءة يتلهون هبا وذلك يعرف بقرائن األحوال ملن يـشاهدها مـنهم،  يعتنيهم

فميز املتعلم الطالب من غريه فام كل مطالع يطلق عليه، وال كل مطالع ال يستحق أن يسمى 
 وإن قلت املطالعة منه وال سـيام إن كـان الـرتك ملعنـى يعـذر بـه كـاألعمى إذا مل جيـد متعلام،

القاريء ولو زمانا أو سنني إذا ظهرت عليه شواهد الطلب، فبهذه البحوثات والتعريفـات 
 .لك إن فهمتها إن شاء اهللا يتضح األمر

كانت قراءته إجابة وأما الذي يقرأ لألعمى عىل ما ذكرته فكذلك اعترب منه حاله فإن 
لألعمى ال غري فليس هو من املتعلمني، وإن كانت قراءته عىل األعمى عىل نية التعليم وقد 

 .اختذ األعمى له شيخا أو معينا عىل ذلك فذلك هو التعليم والطلب بعينه
وأما قولك إذا دفعته إىل املتعلمني ثم أعطوك منه فـإن قبـضه املـستحقون لـه عـىل مـا 

يعطوا منه ما شاءوا ومن شاءوا عىل أصح ما قيل فيه، وقد عمـل بمثـل ذلـك جاز فلهم أن 
 .الشيخ أبوسعيد عىل ما يوجد عنه، والشيخ أبو نبهان عىل ما حيكى عنه وكفى هبام قدوة

 إذا وجدت أحدا أحق به يف غـري تلـك البلـد فـاعلم يـا أخـي إن كـان ال :وأما قولك
 .ال عليه إن عرفيعرف أصل الوصية فالنظر إىل ما أدرك امل

 إن كان يف البلد من يستحقه فهـو :فأقولوإن كان ال يعرف له سنة من منع أو إباحة 
أفضل وأعىل، وانظر يف ذلك إىل ما قيل يف الزكـاة أهنـا تنفـذ كـل  به أوىل وإن كان غريهم

يف زكاة بلد فيها ال حتمل إىل غريها، فكذلك ال معنى جللب الناس إليهـا مـن غريهـا ألهنـام 
 .البالد ولكن ملنافع أهلها ]ملجرد[النظر سواء إذ ليس املنع 

                                                
 .يعنيهم): هـ(يف )  ١(
 ).هـ(سقطت من )  ٢(
 .غريه): هـ(يف )  ٣(
 .املجرد: جاء يف املخطوطات)  ٤(



١٦٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــبالد وأهلهــا مــن  ــبالد أصــلح لل وإذا كــان املطلــب التعلــيم فوجــود املتعلمــني يف ال
وجودهم يف غريها، فال ينبغي أن يكون إال هلم، نعم إذا دفعها ملستحق غـريهم مـن غريهـا 

 .ون كام قيل يف الزكاة عىل ما أحب من ذلكفال غرم عليه ولكن دخل يف أمر كرهه املسلم
أما إذا مل يكن املستاهلها موجودا يف البلد فال بأس بالدفع لغريهم يف البلد أو غريهـا 

يف ذلـك مـع عـدم مـستحقها مـن أهـل  ]وال لوم[ويف البلد أوىل إن اتفق وال تكريه عليه 
لوجود شبهة توجبها يف األصـل البلد، ولتعلم أن التكريه يف الوجه األول ليس هو كراهية 

بل األصل جمرد اإلباحة فيها، وإنام التكريه يف ذلك كتكريه ترك األفضل إىل املفـضول وإن 
 :كان جائزا يف نفسه؛ ألن املكروه مع الفقهاء عىل وجهني يف إطالق ألفاظهم

 .تكريه للشبهة فهو موضع الوقوف عنه للسالمة: أحدمها
فهو موضـع التجـوز والتوسـع ملـن شـاءه فـأراده واألخـذ  التكريه التفاضيل :والثاين

باألفــضل ملــن اختــاره فهــذا مــن هــذا النــوع، ولــذلك إن كثــريا مــن العلــامء يتوســعون بــه 
فيتجوزون يف أموال الوقوفات التي للفقراء ونحوهم فيأخذوهنا وينفردون هبـا وإن كانـت 

توسـع يف حقهـم أفـضل مـن من غري بالدهم، وإن كان يف البلد من يـستحقها وربـام كـان ال
 صـالح اإلسـالم وأهلـه لتجـردهم للعلـم النـافع للعبـاد، التحرج إن كان يف قيـامهم هبـا

والسيام إن كان يف الرتك ما يعرتي هلم من الشغل واملنع عن التجرد الذي بـه إحيـاء العلـم 
 .النافع

م مـع عـدم يف النظـر أحـق ملعـان يوجبهـا اعتبـار حـاهل واملتعلمون كذلك إن كانوا
الرضر عىل غريهم، فال بد من اعتبار احلال والقيام هللا يف أمواله وعباده باألصلح واألوفـق 

                                                
 ).هـ(سقطت من )  ١(
 ).هـ(سقطت من )  ٢(
 .كان): هـ(يف  )  ٣(



١٦٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

ًواألوىل واألرفــق طلبــا هللا ال اتباعــا حلــب إنــسان وال هلــوى نفــس، واهللا مطلــع عــىل النيــة 
والضامئر فاعرف هذه الوجوه عسى أن جتد املراد فيها وإال فابحث عنهـا باجلـد مـن أهلهـا 

 .لعارفني بتمييزها وتفصيلها عىل وفاق تأصيلها واهللا يرشدكا
 إذا جاز يف الفواكه ونحوهـا فهـل جيـوز يف األرز واللحـم فـاعلم أهنـا إذا :أما قولك

كانت إنام أدركت عىل رأي القائم هبا أو عىل رأي املتعلمـني فهـم وشـأهنم يفعلـون فيهـا ملـا 
 .يشاءون من ذلك

 شاءوا يقتـسموهنا دراهـم أو شـيئا مـن املـأكول دفعـة وإذا كان أصل اجلواز حتى لو
واحدة فال شك أنه أرخص وأوسع، وإن كان األصل أو اإلدراك املنع إال ليشء خمصوص 

 .فعىل حاله والسالمة يف االقتداء بأصله
وإذا مل يعرف مانع يف أصل ذلك من أصل أو إدراك فيعجبني أن يكـون األصـل فيـه 

ئمني به أو املتعلمني املباح هلم ذلك؛ ألنـه إذا ثبـت هلـم بالوصـية كونه عىل رأي اجلامعة القا
 .جوازه فيحتاج املنع إىل دليل

وإذا مل يصح دليـل عـىل منعـه فهـو عـىل اإلطـالق فيـه بجـواز التـرصف املطلـق عـىل 
 .إرادهتم واختيارهم إال حيث يصح مانع من أي وجه ما

الـصبيان أو الغربـاء فهـل هلـم أن  إذا كانوا يأكلون فقدم عليهم أحد من :وأما قولك
هل جيوز أن يعطوك فإن كنت : يعطوه فقد مىض اجلواب عن ذلك عند سؤالك عن نفسك

أنت من غري املستحقني هلا بالتعلم فأنت وسائر الغرباء والصبيان سـواء يف حكـم رشع اهللا 
كـون لعدم الفرق، فهذا جواب مسألتك ويف ظني أنه حميط بجميـع مـا عنـه سـألت إال أن ي

ًيشء مل أنتبه له، فاعرف ذلك وتدبره حرفا حرفا ً. 
وإذا وجدت زلال فأصلحه إن قدرت، وإال فأمهله فإين كثري الغلط والسهو والنسيان 

 .وقد اجتمع الكل مع قلة املعرفة والبالدة، وأعظم من ذلك التكلف
 ما ظهر َّفال تغفل يا أخي عن نفسك فتتكل عيل فإين أكثر ما قلته قياس من نفيس عىل



١٦٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

يل يف اجتهادي وإن مل أكن من أهل ذلك، وأنت انظر يف ذلك وناظر فيه العارفني املبرصين 
بنور اهللا اهلادي إىل اهللا، واهللا سبحانه هـو املـسؤول ألن يتوالنـا مجيعـا ويـسددنا واحلمـد هللا 

 .وصىل اهللا عىل حممد النبي وآله وسلم
 

منه أهو من يتعلم األثر جمدا يف مطالعة الكتـب يف مال املتعلمني ومن جيوز أن يعطى 
 ؟والسؤال ألهل العلم أم كل من حيرض مع القارئني مفاجئا أو قاصدا

 
اهللا أعلم، والظاهر أهنا ملن كان شغله التعلم ودأبه ذلك، وهو أكثر مهه وعامـة أمـره 

 .واهللا أعلم. وغالب حرفته
 

 
فيمن ابتيل بمسجد خارج عن املحلـة التقـام فيـه صـالة اجلامعـة، ووجـد يف نـسخته 

لعامره دراهم أو يشرتى هبا يشء من املأكوالت هلم ويشء منها للذين  نخيال تفرق غلتها
يصلون باألسحار يف رمضان أو شيئا من النوافل كصالة الضحى، ومل جيد املبتىل من هؤالء 

 .أحدا
ا كان ملن يقرأ فيه الرشيعة أو القـرآن أو ملـن يعلـم فيـه الـصبيان أو لزيـت وكذلك إذ

قال لعمـرو إذ  ]جيوز له[يرسج به فيه فعدم املبتىل للمذكورين، أتكون هذه الغلة أمانة أم 
 أما حتبون أن نقيم هذه الليلة يف املسجد الفالين نعمل شيئا من الطاعات عىل حسب :وزيد

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



١٦٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

الطاعات فيدفع  عىل مقتىض ما يكونون هم الفاعلني ليشء من هذهما تقدم من الصفات 
حينئذ ما ابتيل به من غالة هذه النخيل، أيربأ منهـا إن كـان عـىل غـري وعـد منـه بـذلك، وإن 

 . أخربين؟أوعدهم أيكون أيضا ساملا وال يشء عليه
ة أو  وجيوز له أيـضا إذا وجـد يف النـسخة نخـيال أهنـا للوقـف الفـالين عاضـدي:قلت

حوضية يف مال من يملك أمره أو يف مال وقف أيضا أن يغرس مكاهنا أو بحذاها يف موضع 
جيوز له الغرس يف األصل أن لو كان بشهادة عادلة عىل سبيل االطمئنانة إذا مل ينازعه أحد، 
وسواء إن جهل املوضع أوعلمه إال أن النسخة تنادي أن يف املال الفالين نخلة أو يف عاضد 

 . أخربين ولك عظيم الثواب؟ينالفال
 

 إهنم الذين يصلون اخلمس فيه مجاعة لكن ال :فقد قيلاهللا أعلم، وما كان منها لعامره 
فتكـون  بمعنى أهنم يصلون اخلمس فيه يوما واحدا ولكنهم مقيمون فيه برشط تـوطنهم

ولو عدموا، وال أدري صالهتم هنالك متاما ال سفرا، وما أوىص به لعامره فال جيوز لغريهم 
ما يكون يف املصلني فيه باألسحار، وأخاف أن ال يكـون ملـن ذهـب يـصيل بـه يومـا واحـدا 
ليحل له أكل احللوى منه، وإنام يكون ملن ثبت فيه عىل صـالة الـسحر يف شـهر رمـضان إال 
من عذر، وكذلك يف صالة الضحى وقراءة القرآن واألثر، إن صح ما يتوجه يل يف هذا أنـه 

يس املراد من وصل املوضع فقرأ مسألة واحدة أو سورة واحدة أوصىل ركعتني يف الضحى ل
إىل السحر، وإنام هو للمداومني عىل هذه الرواتب ترغيبا عىل ذلك، وحثـا عـىل فعـل اخلـري 
واملداومة عليه، فلينظر يف هذا إن صح ما يتوجه يل فيه، فـإين مل أقلـه بحفـظ ولـو قـال أحـد 

وليات األسامء ومتسكا بمبادىء املفهومات مل أقل إنه أخطأ دينا ولكن حمبتي بخالفه تعلقا بأ

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



١٦٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

يف هذا ما هو أحوط من أن تكون الوصية للمتـصفني هبـذه الـصفات، وال يكـون ذلـك إال 
باملداومة عليها حتى تكون عادة وصفة، وما وجد يف النسخ التي ال يرتاب فيها فاألخذ بـه 

 يعارض يف ذلك أحد بحجة حق يف حكم الظـاهر فـال جيـوز يف معنى االطمئنانة جائز ما مل
واهللا . دفع احلجة القيمة إال بحجة تقوم للوقف من البينـة العادلـة أو الـشهرة التـي التـدفع

 .أعلم
 

 
يف نخلة للمسجد ومل تدر ألي مسجد هي من املساجد عىل وجني ساقية بحـذا مـال 

 هذه النخلة تكون تبعا ملال املسجد التي هي بحـذاه أم هـي موقوفـة أم املسجد، كيف حكم
هي للمسجد اجلامع عىل قول أم حكمها حكم املال املجهول الذي مل يعرف له رب أم كيف 

 ؟رأيك فيها
 

 . هي للمسجد اجلامع:قيل
 .ألقرب املساجد منها  هي:وقيل
 .واهللا أعلم. ل أو للفقراء مع عدم اإلمام هي كاألموال املجهولة فهي لبيت املا:وقيل
 

يف مال يسمى مال املسجد وال أحد يعلم به أنه ألي مسجد من املساجد، واملـساجد 
 ؟شتى كيف حكم هذا املال

 
 . هو للمسجد اجلامع:قيل

                                                
 ).هـ(سقطت من )  ١(



١٦٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 . هو ألقرب املساجد منه:وقيل
 . هو كاألموال املجهولة التي مل يعلم هلا رب:وقيل
 .واهللا أعلم. هو لبيت املال أو للفقراء :وقيل
 

يف األموال التي يقال إهنا للمسجد ومل تعرف ألي مسجد، هل جيوز لنا أن نأخذ من 
ثمن غلتها شيئا لنشرتي به دهنا لنرسج به يف يشء من املساجد التي يكـون فيهـا قيـام أهـل 

 أفـدين ؟املسجد يكفيـه أو ال يكفيـهالبلد أكثر أو غريه لنقرأ شيئا من آثار املسلمني كان هذا 
 .اجلواب رصحيا مفهوما لك األجر

 
قد تكرر السؤال غري مرة عن هذه املسألة فتارة أجيب ومرة أترك اجلواب وال أدري 
ما املطلوب بكثرة ترديد املسائل عن معنى واحد فإن كان مل يكف اجلـواب مـرة واحـدة أو 

 تقنعوا وإال فسأكتب لكـم جوابـا إن شـاء اهللا عـىل مرتني فسألوا عن ذلك غريي فعسى أن
قدر املعرفة فإن كفى وإال فال تعيدوا السؤال مرة أخـرى فمـن مل يقنـع بقليـل احلكمـة ربـام 

 .يرضه كثريها
 ، إن صح مال أنه للمسجد ومل يصح ألي مسجد من مساجد البلد أو غريهـا:فأقول

 غـريه مـن املـساجد، ومعنـى اجلـامع فـيام  إن املسجد اجلامع هـو أوىل مـن:فقد قيل يف األثر
البلد للصالة ولو كان فيها مسجد أكـرب منـه  عندي أنه املسجد الذي جيتمع فيه أكثر أهل

فليس العربة فيه كرب املسجد أوصغره، فإذا تعني مسجد أنه كذلك وجب أن يكون املال لـه 
 حكمـه يف ذلـك حكـم مـال لعموم املصالح فيه ألهل القرية مجيعا أو األكثر منهم، ويكون

 . هذا املسجد، وما جاز منه من رساج أو غريه فكذلك من هذا جائز
                                                

 .سقطت من هـ)  ١(



١٦٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ّوهذا القول أكثر وجـودا يف األثـر مـن غـريه وهـو أحـب إيل مـن احلكـم بـه للفقـراء 
وغريهم؛ ألن ثبوته للمسجد يوجـب أن يكـون ملـسجد خمـصوص، وإذا عـز التعيـني منهـا 

هـل الـبالد وجـامعهم لعمـوم املـصلحتني وحلكـم لواحد بعينـه وجـب أن يكـون لـشامل أ
لألظهـر منهـا، كـالم العقبـة والكتـاب والرسـول  التغليب يف العهدية املالزمة للتعريفيـة

واإلمام، حتى ذكر النحاة أن هذه الالم توجب العلمية، وإن صح له هذا التقدير يف عـرف 
يه، والرتجيح يوجب اجلزم لسان أهل البلد فاحلكم له به واجب وإال فمرتجح إن ترجح ف

به أيضا؛ ألنه حكم بمقتىض مرجح يقتضيه إن عدم غريه من هذا املوجب لـه، فـإن مل يكـن 
ألهل البلد جامع يعم غالب أهل البلد دون املتفرقني يف األمـوال واألمـاكن اخلارجـة عـن 

وإمـا لبيـت ًاحللل األصلية الشامل ألهل البلد فإذا جيب احلكم به إما للفقراء وإما حـرشيا 
«  M: املال وإما للمساجد كلها بالسوية يف تعريفها إن قدرنا اجلنسية كـام يف قولـه تعـاىل

½ ¼ L  وهذا أصح عندي فيام أرى يف احلال ألن كـل واحـد منهـا يطالـب لـسان
حاله لبلوغ ما جيب من حق له يف ذلك، وإما أن يكون ملساجد البلد كلهـا عـىل تقـدير هـذا 

اآلن، لكن من دون التزام قسمة وتـسمية إال عـىل نظـر القـائمني بالعـدل يف الوجه املذكور 
املصالح هبا فترصف فيام احتاج إليها منهن دون ما اكتفى تشبيها بامل الفقراء يف عدم لـزوم 
التسوية بني كل فقري، بل يصح إذا صار إىل فقري واحد يستأهله ما مل خيرجه عن حـد الفقـر 

 . فريجع إىل غريه وجوبا
وهذا الوجه عندي أنه حسن أيضا، وعسى أن حيتمل وجها سابعا سائغا وهو جواز 
كونه لصالح مسجد أيا كان سواء كان غريه أحوج إليه منه أم ال إذا كان له يف الوقت حاجة 
إليه ولو له مال يكفيه تشبيها له بالصافية يف جوازها لغني وفقري عىل األصح، وهذا من مال 

                                                
 .وللتعريفيه): هـ(يف )  ١(
 ).٢٢(اآلية :الفجر)  ٢(



١٦٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 معنى خيرجه عن جوازه له إن كان حيتاج إىل يشء من الصالح هبا ولـو اهللا من مساجده فال
 .لرساج أو بساط أو نحوه

عـارفون يتـوىل  وباجلملة إن مل يكن إمام عدل وال حاكم عدل وال مجاعة مسلمون
بعــضهم بعــضا فأحــب اجــتامع صــلحاء البلــد العــارفني عــىل النظــر يف هــذا املــال هللا تعــاىل 

ون األصلح كونه له من غريه وإن كـان هـو اجلـامع فيـا حبـذا وأرى فيضعونه يف مسجد ير
جواز ذلك هلم، وهلم األجر يف قيامهم هللا وحترهيم ملـصالح املـسلمني ومنـافعهم يف الـدين، 
وعىل وفاق ما يرونه بالنظر من األصلح يكون هو اجلائز فيه ال غري فهذا قياس ثـامن وهـو 

 عىل رشوطهـا فـصلتها لكـم بالقيـاس عـىل دالالت فهذه ثامنية وجوه، أحب الوجوه إيل
 .حفظ لكنها كذلك فلينظر فيها الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللفظ من غري

وإن كنتم مل تفهمـوا معنـى الكـالم فعلـيكم ال عـيل يرجـع املـالم، وال أرى اجلـواب 
صري يـدلكم عـىل يقتيض أكثر من هذا فإن أشكل عليكم فألقوه عىل رجـل خبـري باملعـاين بـ

 .والسالم. أحسنه ويبني لكم حلن اخلطاب منه
 

 
يف أموال القبور املوجودة يف أيدي غري األمناء والثقات، وجهـل وكيـل إمـام العـدل 
موضع القبور وأخربه من كانت يف يده، أيكون خربه حجة ويسعه إنفاذ األجـرة مـن غالـة 

 ؟ أخربه من كانت يف يده عىل هذا أم التلك األموال حني
 

                                                
 .مسلمني): أ(يف )  ١(
 ).  هـ(سقطت من )  ٢(
 .دون): أ(يف )  ٣(



١٧٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
يعرف مثل هذا بالشهرة واالطمئنانة فحيث ال تعارض فيه الشبهة وال يقع به الريب 

 .واهللا أعلم. أخذ، وما التبس أمره ومل تقم احلجة عليه فقد دخلته اجلهالة
 

ت له سنة يقرأ بغالة يف الوكيل إن قيل له إن هذا املال موقوف لقرب يف زنجبار ووجد
ذلك املال يف مقربة بوادي املعاول من عامن، أيسعه أن ينفذ هذه األجرة عىل هـذه الـسنة أم 

 ؟ال
 

هذه ليست بسنة وال معنى التباعها فإن كان القرب معلوما أنفذت يف حملها وإن جهل 
 .واهللا أعلم. فلها حكم األموال املجهول رهبا

 
 يد رجل نذكر أهنا لزيارة قرب غري معلوم يف أي املقـابر، وال املـرء يف نخلة وجدت يف

املقبور معلوم معروف، أيكون القول يف هـذه كـالقول يف املجهـول ويكـون حكمهـا حكـم 
املجهوالت عىل هذا، ومن وجدت يف يده مل خيرب بموضـع القـرب، وإنـام يقـرأ هبـا عـىل خـرب 

 ؟فتوسطها وقرأ بغالتها فيها، كيف احلكم يف هذهسمعه أنه يقرأ بغالتها يف مقربة معلومة 
 

 .واهللا أعلم. هكذا يظهر يل أن هلا حكم األموال املجهولة عىل هذه الصفة
 

 إهنا لزيارة يشء من القبور ومل تكن عنـده صـحة :وقيل لهفيمن وجد يف ماله رصمة 
 النخلة لصاحب املال أم جيوز هذه وال عند القائلني غري هذا، ما يكون حكم الترصف يف

                                                
 .و): هـ(يف )  ١(



١٧١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 ؟له أن يزيلها من ماله وخيرجها أم مصريها للفقراء أم تكون ملا أوقفت له
 

أما هذه النخلة التي ذكرهتا فال يبني يل وجه يبيح إخراجهـا باإلزالـة هلـا عـن مكاهنـا 
 .لعدم وجود معرفتها ملا هي ولكن تبقى عىل ما ثبت من الوقف فيها

هل توقيفها ملا هو من أصله بحيث ال مطمع يف العلم به مـن عـارف هبـا وإذا تعني ج
 .جاز أن حيكم هبا للفقراء، ألهنا مال اهللا فال يرتك سدى عىل طول املدى

عرف أهنا يف األصل أهنا للزيارة وجهل املوضع املزور من القبور فقد صارت  وإذا
 .يهيف حد ما ال يعرف ربه فجاز هلا من احلكم ما جيوز ف

وإن أمكن لبعض الفقراء فأخذها لفقره وليقرأ هبـا مـن القـرآن مـا شـاء اهللا عـىل نيـة 
الزيارة هبا ملن هي يف األصل لزيارة قربه فهو األحوط فيها واألحسن من وجوهها إن ثبتت 

 .واهللا أعلم. أهنا للزيارة وإال فللفقراء ترجع بحكم ما مل يعرف ربه
 

، وهذا القرب مل يعرف يف أي موضع وال تعرف أهنا لقـراءة يف نخلة تسمى نخلة القرب
 ؟القرآن أم للحفر كيف يصنع بغلتها

 
 .واهللا أعلم. ترجع إىل الفقراء إن جهل معرفة أصلها

 
 

 يف مال وقف عىل فقراء بلدة، وأراد أصحاب البلدة أعني اجلباة منهم أن يعطوا رجال
 ؟يسكن عندهم ذلك الوقت، ونيته إن مل يعطوه اليريد السكن، أحيل له ذلك أم ال

                                                
 .فإذا): هـ(يف )  ١(



١٧٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
إن كان فقراء البلدة كثريين ال يمكـن توزيعـه فـيهم فيحتـاج أن يكـون يف ثالثـة مـن 
فقرائها أو اثنني عىل قول، والغريب ليس من فقرائها إال أن يتخذها وطنا فيتم الصالة فيها 

 جـاز لغـريه، وال يتعـرى مـن االخـتالف يف جـوازه للواحـد إن صـح مـا فيجوز له منـه مـا
 .واهللا أعلم. حرضين

 
ما تقول يف مال الفقراء إن كان قد سبق فيه فقري حيوزه ويمنعه ويتمره ويعمره عىل يد 
فقري آخر جعله فيه حيرزه له بسهم منه جيوز تناول بعض الثمرة أو الزرع ألحد من الفقراء 

 . تفضل ببيان احلق فيه فضال؟قاد ضامن لكونه من غري رضا من أحدمها أم البغري اعت
 

أما ما زرعه الفقري القابض فهو أوىل به والجيوز لغريه قطعا إال بإذنـه فـإن رسق منـه 
 .فقري أو غصب فهو آثم ضامن ظامل وال يبني يل يف ذلك اختالف

 إال أن املال يف يد فقري يستحقه فقد قيل له فيه اليد بعينه كالنخيل ]مل تثبت[وأما ما 
أن ال ينبغي لغريه بسط يده فيه ألنه قد ثبت يف يـد مـن يـستحق فـال معنـى خيرجـه عنـه إىل 

 .غريه
 يعجبه أن ال - رمحه اهللا -فإن أخذ آخذ منه شيئا وهو فقري ففي قول الشيخ أيب نبهان 

 وال إثـم عليـه أيـضا :فـأقولىل ذلـك ضامن عليه، وإنه لقول فصل وما هو باهلزل، وأزيد ع
لكونه غري متعد فيام ال يستحقه يف األصل إال أن يدفعـه عنـه القـابض فلـيس لـه أن يدافعـه 

 .عليه بإغالظ من قول أو فعل
ًفإن أخذه قرسا فعليه اإلثم بال ضامن وإذا قدر عىل حـوزه عـن األول قهـرا مل حيكـم 

                                                
 .يثبت): أ(يف )  ١(



١٧٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

كن عليه اإلثم إذا دافـع األول عـام يـستحقه بعنـف عليه برده إليه وإن كان الثاين له أهال، ل
وعتل إال إذا تركه األول بال دفاع فال إثـم وال ضـامن، ولـيس كـذلك حكـم مـا قبـضته يـد 
األول من الغلة الستحقاقه إياها فليس لغريه أن يمد يده إليها إال برشاء أو إباحة منه، فـإن 

 . واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.اعرتض هلا غريه من الفقراء فاملعرتض آثم أو ظامل
 

فيمن ابتيل بيشء من أموال الفقراء املجعوالت وقفا هلم، وهو قد صار مكفوال مؤنة 
ًاملعيشة ويأخذ منهن ملا حيتاج له ويشرتي دوابا وعروضـا وغـري ذلـك ومل حتـرضه نيـة عنـد 

ال هـذه األمـوال ثـم رشائه أنه يشرتي ما يشرتيه حلاجته بل أراد أن يشرتي ومل جيد يف يـده إ
صار ما اشرتاه حلاجته وهو فقري يف حال رشائه وحدث عليه غنى مـن بعـد، أيكـون الـذي 

 ؟اشرتاه له أصال وحيسب له من األصول أم يرجع للفقراء
وإن وجب أن يرجع للفقراء ومشرتاه بقليل ثم زاد يف الثمن ونام أيرجع ثمنه السابق 

 ؟أم قيمته حني وفر
فيه وخيدمه لعله يتغانى عن مال  ذا الفقري ماال ونيته أن يتعبثوأيضا إن اشرتى ه

الفقراء ومسألة الناس وحال رشائه له معدم ثم ملا وجب أداء ثمنه مل حيدث عليه غنى عـن 
مال الفقراء ليؤدي ثمن املشرتي وصار عليه دينا بل ليس من باب كـسب املعيـشة إنـام هـو 

ل الفقـراء ليـويف دينـه املـذكور وصـفقة البيـع ليـست مشرت ماال، أجيوز له أن يأخـذ مـن مـا
 . تفضل سيدي أفتني يف هذا؟مذكورة أن الثمن من هذا املال أعني مال الفقراء

 
أما ما اشرتاه حلاجته من عروض أو دواب أو غريها وهو فقري فأخذ من مال الفقراء 

 .بقي معه إىل أن استغنىلقضاء دينه ذلك فهذا ما اشرتاه قد صار له أصال فهو له ولو 
                                                

 .أي يعمل)  ١(



١٧٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

وأما إن كان اشرتاه عىل أنه من مال الفقراء فهو للفقراء ولـه أن ينتفـع منـه مـا دام يف 
 .حال الفقر

 .وأما أن يشرتي عىل غري نية وال معنى فهذا ال أعرفه إذ ليس هو بيشء
وأما أخذه من مال الفقراء لقضاء ما عليه من دين قد اسـتدانه يف رشاء األصـول فـام 
عندي فيه علم أرفعه لك عن حفظ أرويه من أثر وكأنه يف النظر اليبعد أن ختتلـف أحوالـه 

 :يف كثرة وقلة
يستغني مثله بمثله لـو أنفقـه يف  فإن كان اآلخذ يف حد الفقر واملأخوذ يف حد ما ال

اه مصاحله يف غري ذلك من الرشاء فاجلواز أشبه عندي وإال فاملنع فيام يظهر يل إن صح ما أر
 .واهللا أعلم. باجتهادي وسل عن ذلك

 
يف مال أصله للفقراء حازه فسكنه سلطان بعد أن بنى فيه بنيانا ومجع به شـمل نـاس 
ًمعه كانوا له أعوانا من أغنياء وفقراء، هل جيوز أن يقرأ أحد فيه من هؤالء وجـد بـه قبـورا 

 ؟من قبل أم ال
 
 . ال جيوز
ل من شجره للفقري الذي جعل له األمر عىل قيامه معه نفعا  وهل جيوز األك

 ؟الغنى  وما يكون حال ذلك من أهل الفقر أو؟يكفيه ما دام يدر عليه
قد رشحت سابقا لكم حكم ما للفقراء إن كان القابض   وهنا [فقريا يستحقه

                                                
 .مل): هـ(يف )  ١(
 أم): أ(يف )  ٢(
 )هـ(سقطت من )  ٣(



١٧٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

حلق، فإن تكن فقريا فكل منه ًكان القابض جبارا أو غنيا متغلبا عليه بغري ا أو ]إن يدرك
رسا وجهرا وقائام وقاعدا بال إذنه وال مشورته، فال تبعـة عليـك وال إثـم، ولـك األجـر إن 

 .شاء اهللا تعاىل ما مل خيرج ذلك إىل إرساف ونحوه فيمنع
،وكان من ذلك يوايف دينه شيئا فشيئا ويقترص يف   وإن كان عليه بعض الدين

 ؟مع لباسه، أيكون هبذا بعد يف حكم الفقراءأمر معاشه ألجل ذلك 
واهللا أعلم.  يوايف دينه شيئا فشيئا ويقترص يف أمر معاشه ورياشه عىل املعروف. 
 

يف مال للفقراء باعه بائع بعد بائع ووجدناه يف يد فقري ومل يصح عندنا أن البائع جبار 
نخل وغرس فيه الشجر كيف يكون هذا أم ال، أرأيت إن وجدناه يف يد فقري قد فسل فيه ال

ّ بني لنـا لـذلك وأفـدنا ؟الفسل والغرس أهو له أم يعطى ثمنه مع جهالتنا بالبائع واغتصابه
 .فيها إن كان البائع فقريا أو غنيا جبارا أو مستحقا ولك األجر من واهبه

 
ن معروفـا والبـائع ممـن جيـوز لـه مثـل ذلـك ومل يكـ إذا احتمل كون البيع لـه بحـق

 .واهللا يغني عنه بغريه. بالغشم والتعدي فيعجبني عدم التعرض له
 

هل جيوز إعطاء أوالد الوارث من مال الفقراء إذا كان أبوهم يعوهلم وهم يف حجره 
 ؟األب غنيا أو فقريا ]كان[بالغني أو صغارا 

                                                
 .، والكالم يتم بإسقاط ما بني املعكوفنيملخطوطاتكذا يف ا)  ١(
 )إن): (أ(يف )  ٢(
 ).هـ(سقطت من )  ٣(
 .زيادة يقتضيها السياق)  ٤(



١٧٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 وإذا مل تبعـه فلـيس وإذا كانت املرأة عندها صوغ مثال لو باعته ليقيمها سـنة أو أكثـر
 ؟عندها مما يموهنا سنة، أجيوز هلا مال الفقراء أم ال

 
أما الصغار من أوالد الغني فال جيوز أن يعطوا من مال الفقراء، وكذلك التي يلزمـه 

 .عوهلن
وأما الكبار فإن كانوا هم فقراء فيجوز إعطـاؤهم مـن مـال الفقـراء، وكـذلك أوالد 

 .ء فيجوز إعطاؤهم منه ملا هبم من فقرالفقراء إن كانوا فقرا
واملرأة إن كان هلا من الصوغ ما يقيمها سنة فال جيوز أن تعطى من مـال الفقـراء وال 

 .من الزكاة
 بجـوازه إذا كانـت ادخـرت الـصوغ لوصـيتها أو حلاجـة ختـصها وهـي أدرى :وقيل

 .بذلك
 

 
ّن، واحلاجر الذي فيه املـال مل يعلـم فيـه يف مال مكتوب للمدرسة يف بلد فيها حاجرا

 أم حيتـاج ؟واحلاجر الثاين يعلم فيه، أيكون هذا املال تبعا ملال املدرسة التي يعلم فيهـا أم ال
أن يقام معلم يعلم بقدر هذا املال هلذا احلاجر الذي فيه املال الذي هو مل يعلـم أحـد فيـه أم 

 . أفتنا شيخنا ولك األجر من اهللا؟كيف رأيك
 

 .واهللا أعلم. ينظر الصالح يف ذلك
 

ما تقول يف املدرسة إذا كانت السنة اجلارية فيها واملعهود هبا التي أخذها اخللف عن 



١٧٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

السلف ومل يصح باطلها أن يوم األربعاء واخلميس واالثنني ال يعلم فيهن إال إىل انتـصاف 
البلد التي هبا تلك املدرسة رأوا األصلح النهار وبقية األيام إىل الغروب، ثم إن بعض أهل 

ّلألوالد وأنفع هلم أن يشرتطوا عىل من أراد أن يعلم فيها أن يـتم تلـك األيـام تعليمهـا فـال 
يكون له وقت فيها بخالف غريها بل أرادوا أن تكون األيام سواء فـأبى مـن بيـده املدرسـة 

مل جتـر بـه العـادة إال مـا أرادوه منـه وماهلا وقائم هبا ذلك عليهم وامتنع أن يلزم نفسه شـيئا 
وزعموا أهنم وجدوا معلام غريه ممن يرىض بذلك، هل من الواجب عىل املعلم والـالزم أن 

 ؟يفعل ذلك أو يرتك التعليم هلذه املدرسة وال بد
 . ال جيب ذلك عليه:فإن قلت

ه  كذلك إن كانت العـادة أن الـذي يعلـم هبـذه املدرسـة تكـون بيـدارة ماهلـا لـ:قلت
 ال نرىض إال أن يكون البيدار غريك فأبى ذلـك وامتنـع منـه هنالـك ألنـه وجـد فيـه :فقالوا

 ؟السنة كذلك، أجيب أن يرتك البيدارة برتكهم له أو ال
 . إن ذلك غري واجب عليه: قلتفإن

 كذلك إن كانت السنة اجلارية أن ليس هلم موضـع معلـوم للتعلـيم فتـارة هنـا :قلت
ف األوقات حرا وشتاء فاشرتطوا عليه أن يعلـم يف مكـان معلـوم ال ومرة هاهنا عىل اختال

ينتقل عنه يف كل وقت أبدا فلم يقبل الرشط ومل يسلم هلم األمر إال ما وجده عـادة ماضـية 
 ؟وسنة جارية، أيلزمه االنقياد هلم واإلذعان لقوهلم أو ال

 . ال جيب ذلك عليه: قلتفإن
ح جائز فلم يرضوا أن يستخلف غريه لزعمهم ّ فإن عن له سفر يف الزم أو مبا:قلت

أن ال يـستخلف غـريه وال يـسعه إال  أنه غري قائم بالواجب عليه، هل من الواجـب عليـه
 ؟ وما صفة الذي يصلح أن جيعله نائبا عنه فيسلم له من اإلثم والضامن؟قيامه بنفسه

                                                
 ).هـ(سقطت من )  ١(



١٧٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
هـا فهـي عـىل ذلـك إن كانت للمدرسة يف توقيفها رشوط معروفة وسـنة مدركـة علي

والجيوز أن ختلف عن سنتها اجلائزة، وإن كانت السنة فيها تنقيلها مـن موضـع إىل موضـع 
 .رشط أهل البلد فال يلزم املعلم

وأما البيدارة فام أظنه من الرشوط وال من السنن وينظر األصلح يف ذلك، وللمعلـم 
ها الـسابقة فـال يلزمـه ذلـك وإن كذلك ال يلزمه إذا اشرتطوا عليه من التعليم أكثر من سنت

اصــطلحوا عــىل أن يعلــم عــىل عــادة النــاس يــوم األربعــاء صــباحا ورواحــا ويــوم االثنــني 
 .واخلميس صبحا فإنه ال مرضة عىل اجلميع يف ذلك

وإن سافر فعليه أن يرتك يف موضعه من يصلح للتعليم عنه وهو الذي حيسن التعليم 
 .واهللا أعلم. ويؤمن عليه

 
 

شتى، ومل يعرف هذا املال لكل مسجد أقل أو أكثـر،  ]مال ملساجد[يف رجل عنده 
ومجع غالة مال هذه املساجد وجعل يفطر فيهن يف شهر رمضان لكل يوم يف مسجد، وهذه 

 ؟املساجد منهن عامر ومنهن خراب، كيف احلكم يف ذلك، وما يصنع هبن
 

الشهرة ليشء من املساجد فهي له، وإن جهل ذلك وتعذر إذا كانت األموال تعرف ب
 .واهللا أعلم. معرفتها فلها حكم األموال املجهول رهبا بام فيها من قول يف األثر املشهور

 
                                                

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



١٧٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 

مـن األوقـاف إذا ماتـت تلـك  يف نخيل األوقاف من مـسجد وفطـرة ومـا يـشبهها
ت مواضع أصوهلا عن حاهلا لكثرة املدة ومىض عليها ما شاء اهللا مـن الـسنني النخيل وتغري

ثم أراد الوكيل أو املحتسب يف أمواهلن فسل تلـك النخيـل ومل يعـرف املوضـع بعينـه أعنـي 
مكان النخلة ليفسل مكانه ومل يدرك من خيربه باملوضع بعينه، ومواضع أصول هذه النخيل 

قات يف األموال يف البلد فبعض األموال فيه نخلتان وبعض التي لألوقاف المتحيزات متفر
 .فيه أكثر وأقل
 

احليلة يسأل عنهن وما صـح موضـعه أو أقـر بـه مـن لـه األرض فيفـسله ومـا جهلـه 
 .واهللا أعلم. فريجع به إىل ما يقر به من له املوضع أو ما يشهد به العدول فيوجبه احلكم فيه

 
 

يف إنفاذ أمواله إذا مل جيد من  ]بام يف النسخة[فيمن احتسب ملسجد أجيوز له األخذ 
 وهل جيوز له باحلكم أن جيعله كله للعامر إذا مل يستدل بأحد مـن العـامر ؟يثق به فيدله عليه

 ؟وال من غريهم من ساكني الدار ليقتفي سنتهم أم ال
 وجـده يف النـسخة خمصـصا موزعـا، أجيـوز لـه األخـذ  أرأيت إذا أنفذه عىل ما:قلت

 ؟باالطمئنانة فيام فعله ويكون ساملا منه عند اهللا
 

                                                
 .أشبهها): هـ(يف )  ١(
 .بالنسخة): أ(يف )  ٢(



١٨٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
نعم جيوز له األخذ بالنسخة يف معنى الواسع إن كانت بخط ثقة أو من يكتبها لثقة أو 

ا فيام من أخذها من يد ثقة خيربه بأهنا عىل ما يف النسخة، وعسى أن ال يضيق األخذ عليه هب
سوى ذلك إن كان يطمئن القلب هبا عىل غري خماطرة من تبديلها أو تغيريها، ومع غري هذا 
ــصح يف يشء مــن أمــوال املــساجد يشء مــن الــسنن اجلــائزة  ــع، وإذا مل ي فــال يكــون إال املن
فمرجعها إىل ما حيتاج املسجد من اإلصالح أو البناء، وعسى أن ال يضيق عىل وجه آخر أن 

 .واهللا أعلم. امرته أيضا، ويكون ساملا عند اهللا من اتبع احلق وعمل بالصدقتكون يف ع
 

ما تقول يف املفاسل التي هي قائمة يف مال من ال يملك أمره إذا وجد وكيل املـسجد 
وله املسجد الفالين يف املال الفالين نخلـه الـذي هـو لكـذا، أيأخـذ بـام يف : ة املسجدخيف نس

 . تفضل باجلواب؟سل بحالهالنسخ أم يرتك املف
 

أما إذا كانت النسخ بخط الثقات وأهل العدل فيجوز األخذ هبا يف معنى الواسع مـا 
ولكـن ال ينبغـي  مل تعارض يف ذلك حجة حق فيجب املنع إال بقيام حجة تثبت يف احلكـم،

 .كشف هذا للفسقة لئال تكون وسيلة هلم إىل الظلم
ال يـؤمن وال حتـصل بـه االطمئنانـة فيعجبنـي أن ال وأما إن كانت النسخ بخـط مـن 

 .واهللا أعلم. يعرتض هبا مال من ال يملك أمره
 

: ما تقول يف املسجد إذا مل ختصص أمواله ليشء معني إال أن يف نسخته التي كتبت لـه
ا  ألنـ؟وله كذا وله كذا وله سنة جارية يفطر فيه من مجلة ماله، أنقتفـي الـسنة اجلاريـة أم ال

 ؟وجدنا له أثر ماء يشرتى بغلته خبز لفطرته، أتكون هذه داللة أن له فطرة من ماله أم ال
 



١٨١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 .واهللا أعلم. مثل هذا يقتفى به السنة الثابتة فيه وال معنى لتغيري السنن

 
ولوقفه ما يعمل فيه، كيف الوجه يف إنفـاذه : يف نسخة املسجد إذا وجد فيها مكتوب

 ؟يرمحك اهللا
 

ينفذ ذلك فيام ينفذ فيه وقفه إن مل يصح فيه غري ذلـك واطمأنـت القلـوب إىل صـحة 
 .واهللا أعلم. النسخة

 
 

ما تقول يف املسجد إذا وجد له سهم يف النسخة من مال بني مساجد يف يد غري ثقات 
أراد املستقعد أن يقـبض وكيـل هـذا املـسجد وال أمناء، واملال قد قعدوه رجال مثلهم، فإن 

 رصح لنـا ذلـك ؟ وإن جـاز لـه أخـذه يـصري لـه وحـده أم للجميـع؟سهمه أجيوز أخذه منه
 ؟بفضلك، وجيوز للوكيل أن يطالب املستقعد يف سهم املسجد عىل الصورة هذه أم ال

جد وإذا كان اللفظ الذي يف النسخة أن املال الفـالين ثلثـه لفطـرة مـس: قلت لشيخي
الفالين وثلثه لفطرة مسجد الفالين وثلثه لفطرة مسجد الفالين ومسجد الصبخة، فمسجد 

 أوضح لنا اجلواب ولك من اهللا جزيل الثواب، ومل ؟الصبخة يكون سهمه لعامره أم لفطرته
نجد لذلك سنة وال شهرة وإنام يأكلونه من سابق إىل أن اطلعنا عىل النسخة فقلنـا هلـم فلـم 

 .قعد من تسليم هذا السهم املذكوريمنعوا املست
 

إذا أقر بام دفعه إليه أنه لذلك املسجد مل يضق عليه قبـضه منـه وال يكـون رشكـة بـني 



١٨٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلميع، وهو املتعبد باخلالص إىل كل ذي حق لزمه للمسجد وغريه، وما صح أنـه ملـسجد 
 .أعلمواهللا . ومل يصح أنه لفطرة فإنفاذه يكون يف إصالح املسجد وعامرته

 
: 

مــا القــول يف صــفة األمــني إذا ابــتيل ســائلك وصــغريك بــيشء مــن التبعــات لألمــوال 
املوقوفات من قعد وضامن وغري ذلـك، وقـد أقـيم يف هـذه األمـوال وكـيال فـام صـفة ذلـك 

مه ملـا وكـل فيـه، بـني يل الوكيل، وما اخلصال التي تنبغي أن تكون فيه ليربأ ويتخلص مما لز
 .صفات األمني ألكون عىل بصرية والسالم

 
من تظاهر عليه حفظ األمانة وتـرك اخليانـة ومل يرتـب منـه : خيرج عىل نوعني أحدمها

األمني يف دينـه باسـتقامته : بتهمة عىل ما يف يده بأن يضعه يف غري اجلائز وضعه فيه، وثانيهام
رك املحرمات وجتنب الشبهات فهذا الثاين هو األمني حقا، فإن يف الظاهر عىل الواجبات وت

جتده فطب به نفسا، وال ختف بخسا، وإن تعذر إال األول فهو الذي جيري فيـه االخـتالف 
 .بني تلك األسالف، ويا ليت أن مثلهم يف الوجود موجود

 
 

 أن يعطي شيئا مـنهن مـن مل يكـن ثقـة أم فيمن عنده يشء من كتب الوقف، أجيوز له
 ؟ال

 

                                                
 .أ/٩٣خرين، صوردت يف خمطوط أجوبة مسائل العلامء املتأ)  ١(



١٨٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
جيوز إن كان ال يغيب به عنه ويقدر عىل استخراجه منه وال خياف عىل حدث منه فيه 

 .واهللا أعلم. يرض به
 

 
سن حمارضة إذا مل أجد بيدارا ثقة أبدره يف أموال املساجد وال أمينا إال من تشاغل وحي

هذا املال من النبات وغريه غري أنه جاهل بلوازم ذلك، تارة يطمئن به قلبي وتارة يف نفـيس 
منه وهن وحرج، وال أجد غريه إال من أدنـى منـه، وتركتـه يف ذلـك خـوف إضـاعة املـال، 

 ؟أيسعني ذلك أم كيف السبيل يف ذلك
 

تعطيل واخلراب ألموال املساجد،  بجوازه يف مثل هذا عىل نظر الصالح خمافة ال:قيل
 .واهللا أعلم.  باملنع فكأنه من باب احلكم:وإن قيل فيهويعجبنا ذلك يف الواسع ال يف احلكم، 

 
أيضا شيخنا قد نزعنا الوقوفات من أيدي اجلبابرة، ومل نجد هلا وكالء ثقـات، واآلن 

 ؟حمتارون فيها، فام يعجبك فيها
 

 .كوها يف أيدي األمناء، واجعلوا عليهم العيونأما الوقوفات فاتر
 

 

 



١٨٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

لصالة اجلامعـة وهـو حمتـسب يف مالـه  ]هو فيه الناس[عن رجل بقربه مسجد يؤم 
غري وكيل فأراد أن يعتزل عن املال وأن ال حيتسب له وال يتوكل، ويف البلد من هـو أفـضل 

سوا من جريان املسجد وصالهتم وقيامهم يف غريه مـن مـساجد منه وأعرف منه ولكنهم لي
البلد هل جيوز جلار املسجد أن يعتزل عن املال وال يدخل فيـه وال حيتـسب لـه ولـو ختـرب 

 ؟املال وضاع إذا كان قليل العلم وخائفا من اللوازم والضامن
 

 إال لتقية عـىل نفـس إن كان يرتكه إىل ثقات املسلمني فجائز وأما أن يرتكه ضياعا فال
أو دين أو مال، هذا إن كان قادرا عليه ومل جيد من يقـوم بـه أو يلزمـه ذلـك غـريه مـن أهـل 

 .البلد
 واملحتسب إذا عمل بيده يف مال من احتسب له هل جيوز لـه أن يأخـذ مـن 

 ؟املال قدر عناه وخدمته أم ال جيوز له ذلك
 

 يكن متربعا به طلبا لألجر والثواب فال يضيق عليـه أن  جيوز له ذلك فيام مل:قد قيل 
 .واهللا أعلم. يعمل بأجر مثله فيام بينه وبني اهللا

 
ما تقول فيمن قبض من مال املدرسة شيئا من الدراهم وأراد اخلالص منها، أجيوز له 

م ويكـون لـه أن يعمر هبا يف ماهلا إذا كان املال مندثرا وحيتاج إىل فسل وغري ذلك مـن القيـا
 ؟خالصا من الضامن أم يؤجر هبذه الدراهم أحدا يعلم هبا

                                                
 .فيه الناس هو): أ(يف )  ١(



١٨٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 .ما كان من الغلة فيؤجر به من يعلم به فهو خالصه

وإن ثبت أن عامرة هذا املال جائزة من غلته بوصاية صحيحة أو سـنة فيـه ثابتـة فهـو 
ن مـانع حيجـر أحـد خمري يف إصالح املال بذلك أو يتجـر بـه مـن يعلـم يف املدرسـة مـا مل يكـ

 .واهللا أعلم. الوجهني بحق فيلزم اآلخر
 

ما تقول فيمن كان وكيال أو حمتسبا يف يشء من األفـالج أو املـساجد وأراد اخلـروج 
منها ومل جيد هلا أمينا يضعها عىل يده، أجيوز له أن يرتكها سدى خصوصا يف هذا الزمان إذا 

ألفـالج واملـساجد وخـاف عـىل نفـسه الـضامن مـن مل جيد أجريا أمينـا يـستأجره يف خدمـة ا
 ؟أمواهلن، وما األفضل له القيام هبا أم تركها إذا كان احلال كام ذكرت لك

 
جيوز له تركها إذا خاف عىل نفسه أو دينه أو ماله فذلك يف العذر الواسع له، وإن قدر 

 .واهللا أعلم. عىل القيام بحقهن فهو له أفضل
 
 اخلالص يل من كتب قبضتها من بعض اإلخوان أقر عنـدي أهنـا موقوفـة ما: شيخنا

 متـى مل : وقـالوأنه أخذها بيده من منـدوس مما خلفها الشيخ راشد بن سعيد اجلهضمي
ُتردها اتركها يف املندوس، واملندوس يف بيت امرأة مل يعلم منها سـوء، والـذي قبـضت منـه 

جيوز يل اآلن أن أرجعها إىل هـذا املنـدوس إن أردت الكتب سافر للحج وتوفاه اهللا تعاىل، أ
                                                

راشد بن سعيد بن حنظل اجلضمي، أحد أهل العلم والفضل، من أهل سمد الشأن، وممـن قـام عـىل )  ١(
 ودفـن يف عاليـة سـمد، ، هــ١١٧١سـنة  ، حمـرم١٨ تـويف يف ، له أجوبة فقهية،عزل بلعرب بن محري

وهـاب الـصحاري، وتلميـذه الـشيخ سـليامن بـن  منهم خلفان بن عبـد ال،ورثاه العديد من الشعراء
 .١٤٧ ص،معجم أعالم اإلباضية، ٢٢٣-٢٢٢ ص،١ ج،معجم الفقهاء: ينظر. نارص اإلسامعييل



١٨٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 تفـضل علينـا بـاجلواب وبـام ؟منها الـسالمة أو أقبـضها مـن أسـتأمنه عليهـا مـن اجلهاضـم
 .يعجبك وتستحسنه يل مأجورا إن شاء اهللا

 
ال يبني يل وجه اخلالص برتكها يف املندوس إال أن يكون يف بيت ثقة أو أمني، والذي 

نه سوء غري حمكوم له بأمانة وال عليه باخليانة وأمره موقوف حتى يـصح فيـه أحـد مل يعلم م
طباعـه فـربيء عنـدك مـن التهمـة بالـدخول يف  املعنيني، وإنام األمني الذي جربته وذقت

 .يشء إال بعلم
وإن تركتها عند ثقة أو أمني من اجلهاضم وأخربته بام هي عليه من الوقف فأرجو أنه 

فانظر أخانا يف ذلك ثم ال تأخذ منه إال احلق واعذر وسامح مـن . شاء اهللاوجه خالص إن 
 .تأخر اجلواب

 
 

يف رجل ابتيل بيشء من أموال املساجد والفطرة وما أشبه ذلك من األوقـاف حمتـسبا 
 يأخـذ أجـرة عـىل ذلـك وال هللا تعاىل لئال يطمع فيهن أحد من أهل اجلهل وقلـة املبـاالة، ال

أقامه أهل البلد وكيال يف ذلك، ثم إن هلذه املساجد وما يشتمل عليهن مـن األوقـاف مجلـة 
مواضع أصوال متفرقة يف أموال أهل البلد قد اندثرت عن الفسل وتغريت مواضـعهن وال 

هلـن يعرف املوضع بعينه وقد مىض عليهن ما شاء اهللا من السنني فهل يلـزم هـذا املحتـسب 
 وإن كـان ال يلزمـه ؟فسل مواضع األصول أم ال يلزمه ذلـك؛ ألن فعلـه قربـة إىل اهللا تعـاىل

 عـيل فـسل مواضـع أصـول :ويقول هلمأيلزمه أن يظهر أمره عند مجلة أهل البلد  فسلهن
                                                

 .وضقت: يف هـ)  ١(
 .فسله): هـ(يف )  ٢(



١٨٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

هذه األوقاف التي يف يدي فعسى أن ينظروا هلن غريه فإن تركوهن عنـده عـىل مـا سـبق ال 
 ؟د اهللا تعاىلبقت عليه حجة عن

وكذلك إذا كان بعض أهل البلد غري منصف يف رشب ما يف ماله من نخيل األوقاف 
أيلزم هذا املحتسب وجيوز له حبسه وقيده يف حصن سالطني اجلور أم ال يلزمه ذلك وعليه 

 ؟اإلنكار بلسانه باجتهاده وقدرته
 

 عجـز عنـه فمعـذور منـه، إذا قدر عىل فعل ذلك كله فهو من اخلري ويؤجر عليه ومـا
وأما اللزوم فأصل احلسبة كلها تطوع ال لزوم إال أن يكون بحيث ال جيد غـريه مـن حـاكم 

 .وال وكيل وال مجاعة من املسلمني
 بلزوم القيام يف موضع القدرة بأموال اليتامى واملساجد ومـن يف حكمهـام :وقد قيل

رة عـىل القيـام هبـا وعـدم العـذر، حيث ال قائم هبا وال جيوز تركها ضياعا مـع وجـود القـد
 .واهللا أعلم، فينظر يف ذلك. فحكم البعض يف هذا كحكم الكل والعكس كذلك

ويعجبني ملن عرف من أحد اجلور والظلـم أن ينـصحه وينهـاه ويـأمره بالعـدل فـإن 
عجز عنه مل يضق عليه أن يستعني عليه بمن يردعه مـن الـسالطني أو أعـواهنم ولـو بالقيـد 

كن ال أقول بلزوم هـذا عليـه ألن يف املـسألة اختالفـا يف أصـل جـواز ذلـك لـه واحلبس، ول
 .واهللا أعلم. فكيف باللزوم

 
 

يف رجل احتسب ملال موقوف تفرق غلتـه عـىل الفقـراء هنـار العرفـة أللمحتـسب أن 
 ؟يأخذ من هذا املال شيئا أم ال

 



١٨٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 . أعلمواهللا. له ذلك
 فهذا الرجل املحتسب هلذا املـال الـذي هـو موقـوف وأراد أن ينـادي عليـه 

بقعد حول أقل أو أكثر؛ أله أن يوكل وكيال ويأخذه بقعد لنفسه من دون علـم مـن املنـادي 
 ؟عليه أم ال
 واهللا أعلم. له ذلك. 

 
 

 دراهم ليشرتى يل هبا ثوب لألكفان وجاءين إذا كنت وكيال يف مال األكفان وأرسلت
الثوب واستضعفته وبعته بام رشيته نظرا مني للصالح والغيـب هللا ال نعلـم بـه، وأردت أن 

 ؟كان قبل ذلك، أيلزمني يشء فيام بعته أم الأشرتي غريه وغال الثوب عام
 

 .واهللا أعلم. ال يبني يل عليك يشء عىل هذه الصفة
 

 ،مال شبيب هذا ببلد الغبي من الظاهرة، وشبيب هذا رجل جمهول ال وارث له       
 ،تعارض القول يف مسجده أنـه قـرب أو مـسجد حتـى حفـر يف زمـن اإلمـام عـزان رمحـه اهللا

 وسـئل أهـل الغبـي ،فأخربنا بعض عامل اإلمام أنه ظهر مـسجد ولـه حمـراب واسـطوانات
 . لشبيبإن املال منه للمسجد ومنه: فقالوا
 

                                                
 .كام): ع(يف )  ١(



١٨٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
ذكرت من قبل مال شبيب أن الشيخ حممد بن عبداهللا العزري قد تعذر منه فاملراد يقام    

له وكيل ثقة يقبض غلته ويعمر منها املسجد والباقي ينفذ يف مصالح الدولة اإلسالمية نظرا 
 األثر، ملصالح اإلسالم عىل قول من يقول إهنا من أموال اهللا تعاىل وهو قول موجود يف

 .والسالم من إمام املسلمني عزان بن قيس والفقري سعيد بن خلفان بن أمحد بيده

 
 

إذا بان فيه الضياع وخيشى منه اهندامه ويرض باجلامعة إال  يف جدار املسجد ودمامه
ه مـرضة يف احلـال إال مـا خيـشاه ويرجـوه يف ساد بعضه عىل بعـض ومل تظهـر منـ أنه بعده

 ؟العاقبة فهل جيوز للوكيل أن هيدمه ويصلحه من مال املسجد قبل اهندامه، أم ال جيوز له
 

إذا خيف وقوعه وخيش الرضر منه جاز هدمه وبناؤه من مال املسجد وال يرتك حتى 
 .واهللا أعلم. يقع عىل اجلامعة
 

عال مرتفع وأراد من يف يده ماله أن يعلو جداره لريفعه من مال املسجد إذا كان غري 
 ؟املسجد أجيوز له ذلك أم ال

وكذلك إن أراد أن يوسع داخل املسجد وينقص ذلك من الـرصح أجيـوز ذلـك مـن 
 ؟مال املسجد أم ال

                                                
 . سقفه:أي)  ١(
 . ال يزال:أي)  ٢(



١٩٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

وإذا كان للمسجد ميزاب واحد ورأوا ميزابني أصلح له جيوز أيـضا ذلـك مـن مـال 
 . عرفنا ذلك ولك األجر والثواب؟هاملسجد أو من غري
 

 ال جيوز ترفيعه وال تزييده منه فإن فعله من ماله مل يـضق عليـه، وإن احتـاج إىل :قيل
 .واهللا أعلم. ميزابني فال بأس أن جيعلهام من مال املسجد

 
ما قولك شيخنا يف مسجد ضيق، وباجلانب الغريب منه بيوت، وبني املسجد والبيوت 

 متر عىل تلك البيوت وتالقي الطريق اجلائز من جانب آخر، وكان للمسجد مال كثري، طرق
 وإذا كان مل جيـز ؟فأراد بعض العامر أو غريهم أن يوسع املسجد من ماله، هل جيوز له ذلك

 وإذا جاز ذلك وأراد إدخال الطريق وبقية البيـوت ؟من ماله فهل جيوز من مال من تربع به
رشاء، وحيول الطريق يف جانب آخر وتالقـي اجلـائز كـام كانـت فهـل مـن فيه بعد أخذها بال

 وإذا وسع وجاز ذلـك فبعـد متـام الزيـادة هـل جيـوز إصـالح املحـدوث مـن مـال ؟الواسع
 ؟املسجد املتقدم أم ال
 

أما توسيع املسجد عىل نظر الصالح إذا احتاج إليـه العـامر فواسـع مـن مـال مـن رام 
سجد عىل ما جاء يف األثر، وإدخـال بعـض البيـوت فيـه بـأمر مالكهـا أو بناءه ال من مال امل

غريها من األرض املباحة كله سواء، ويف حتويل الطريق اجلائرة أو غريها جيري االختالف 
عىل ما حدد يف األثر، وبعد متام املسجد بام فيه من الزيادة إن احتيج إىل إصالحها فجائز عىل 

 .أشهر ما فيه من قول
 وإذا مل يكن قرب هذا املسجد ماء للوضوء والطهارة وأراد من تربع أن حيفر 

بئرا قريبا منه، هل له إصالحها ورشاء ما حتتاج إليه من حبـال ودالء وغـري ذلـك مـن مـال 
 ؟املسجد أم ال



١٩١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

واهللا أعلم.  خيتلف يف ذلك إذا كان مما حيتاج إليه عامر املسجد. 
 

أجيوز عامرها من مال املـسجد إذا كانـت سـابقا التعمـر مـن مالـه يف درجة املسجد، 
 ؟واآلن مل يصح هلا أحد يعمرها ورأى الوكيل صالحا يف عامرها، أجيوز أم ال

 
 .درجة املسجد من املسجد وجيوز عامرها من ماله

 
ما تقول يف درجة املسجد جيوز إصالحها بالـصاروج مـن مـال املـسجد أو مـن كـان 

 ؟ضامن ]عليه له[
 ؟ويف جدار املسجد إذا كـان الـصلح متقـرشا واجلـدار منقـشعا أحـسن صـلحه أم ال

 ؟وجيوز أن يشرتى له تراب إلصالحه أم ال
 

إن كانت الدرجـة مـن املـسجد فلهـا حكمـه، وإذا كـان اجلـدار حيتـاج إىل الـصاروج 
 .مواهللا أعل. لتقويته وتوثيقه فجائز صلح جدار املسجد بذلك

 
يف سور رصح املسجد، أجيوز أن يبنى من مال املسجد إذا كان صـالحا للمـسجد أم 

 ؟ال
ُرشائع املسجد إذا كان ال عليهن سرت، أجيوز أن يبنـى هلـن سـرت مـن  وكذلك جمائز

 ؟مال املسجد

                                                
 .، له عليه)هـ(يف )  ١(
 .دأماكن االغتسال يف املسج)  ٢(



١٩٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

وإن كان ال جيـوز هـذا وأراد اجلامعـة أن يبنـوا مـن مـال املوقـوف للفقـراء عـىل نظـر 
 ؟مسجد، أجيوز أم الالصالح لل

 
سور رصح املسجد حكمه حكم املسجد وجيوز بناؤه من ماله عىل مـا كـان قبـل مـن 
استقالله، وجمائز املسجد ليس هلا حكم املسجد يف البناء فإهنا ملنافع عامره، وال بد أن خيتلف 

ن يأخذه أحد منهم يف جواز بنائها مما أويص به لعامره، وال جيوز بناؤها من مال الفقراء إال أ
ولـه يف  لفقره فيكون له يف ذلك حكم ماله جيوز له أن يبني منه ما شـاء مـن جمـائز وغريهـا،

 .واهللا أعلم. ذلك أجره إن تقبل اهللا منه
 

وإن  يف رجل عليه دراهم ملسجد هل جيوز له أن يشرتي هبـا دلـوا أو حبـاال لطويـه
 ذلك من مال املسجد ويعمـر مالـه كمثـل الـسامد كان املحراب ضيقا مل يسع اإلمام ويكون

 . رصح لنا ذلك مأجورا إن شاء اهللا؟واهليس
 

إذا كان املسجد حمتاجا عامره إىل الدلو واحلبال للوضوء فيجوز أن يـشرتى مـن مـال 
ــصالح وحكمهــام كحكــم رشاء البــسط- عــىل رأي -املــسجد  وأمــا تــسوية .  عــىل نظــر ال

سجد فال نحب ذلك، وسامد مال املسجد من صالحه وجيوز ذلك املحراب وخترجيه عن امل
 .واهللا أعلم. يف موضع احلاجة إليه عىل نظر الصالح

 
يف املسجد إذا أراد عامره أن يسووا هلم ظلة يف رصحه للـروح يف احلـر، كانـت الظلـة 

 ؟بخشب أو بناء بطني أو صاروج، أجيوز ذلك من ماله إن كان يف ماله سعة أم ال
                                                

 . بئره:أي)  ١(



١٩٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

وإذا كان جديل رصحه من قبـل بنـاؤه بطـني ومغمـى عليـه صـاروج واهنـدم ورأى 
 ؟العامر أن بناءه بالصاروج أبقى وأصلح ويف ماله سعة، أجيوز ذلك أم ال

 
 أمــا البنــاء بالــصاروج فجــائز، أمــا الظلــة ومــا أشــبهها ممــا هــو لــصالح عــامره ففيــه 

 .واهللا أعلم. اختالف
 

يف املسجد إذا مل تكن له أبواب من جانب عىل اليمني والشامل وحلـق ما تقول شيخنا 
اجلامعة يف زمن احلر ضيق وزمن الشتاء ظـالم، وآل رأي اجلامعـة أن ينقبـوا لـه بابـا للـروح 
ولضوئه ويركبوا له باب خشب، ويف النظـر أنـه أصـلح للقـوام وأزهـى وأحـىل للمـسجد، 

 ؟ أيكون هالكا أم ال؟عل ذلك فاعل ما خالصه وإن كان ال جيوز ذلك وف؟أجيوز ذلك أم ال
وجـه  عـوض هـذا الفعـل إذا كـان غـري جـائز أتـراه وإذا أراد أن يكتب للمسجد شـيئا

 . عرفنا وأنت مأجور؟صواب أم ال
 

 بجوازه عىل نظـر الـصالح، وال هيلـك بـه :فقد قيلال يضيق عليه إذا ظهر صالحه، 
 .واهللا أعلم.  بعدم جوازه يف احلكمفاعله؛ ألنه موضع رأي وإن قيل

 
إذا أراد عـامر املـسجد القـائمون فيـه للـصلوات اخلمـس أن جيعلـوا ملـسجدهم أعــىل 
رصحته عامرا ووقاء من حر الرمضاء وصالحا ألبوابه مـن الـشمس وأن حيفـروا جلذوعـه 

الـسابق مساكن يف جداره وجيعلوه عىل سطحه، ورأوا ذلك صالحا هلم، وليس ألبوابـه يف 

                                                
 ).هـ(سقطت من )  ١(
 .أترى له): هـ(يف )  ٢(



١٩٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟فيه عامر، أجيوز هلم ذلك أم ال
 

إن كان يف ذلك صالح لعامره من غري مرضة باملسجد فال يضيق عـىل مـن فعلـه عـىل 
 .واهللا أعلم. نظر الصالح
 

ما تقول فيمن كان وكيال أو حمتسبا يف يشء من مال األيتام أو األوقـاف أو املـساجد 
 ؟أمواهلا إذا كانت بينها مساقاة، ويسلم األجرة من ماهلاأجيوز له أن يصلح  وما أشبه ذلك،
 

نعم وكيل املسجد وغريه من األوقاف جيوز له إصالح ماضاع من مال املسجد وربام 
 .واهللا أعلم. لزم مع القدرة عليه إذا كان يف تركه الرضر

  
عـىل قيامهـا العـرش ّعن رجل موكل بامل فطرة أن يقوم عىل قبضها وسقيها باملاء وله 

عىل كل عام، فلام أدرك القبض أجر هذا الرجل املوكل هبذه الفطـرة مـن ماهلـا عـىل سـواقة 
عيشها إىل املصطاح وأجر عىل كنازها وخصافها من ماهلـا وهـو يأخـذ العـرش عـىل قيامهـا، 

  ؟أجيوز هلذا الرجل عىل هذه الصفة أم ال
بني . سامد وأجر هلا بفسل رصومها وعامرهاأرأيت إذا اشرتى هلا من ماهلا شيئا من ال

 .لنا أرصح األقوال وعلمنا مما علمك اهللا مأجورا إن شاء اهللا
 

ال بأس بذلك عليه إذا ثبتت وكالته فيها عىل ما جاز فله أن يأجتر عىل ذلـك كلـه مـن 
 .واهللا أعلم. ماهلا

                                                
 ).هـ(سقطت من )  ١(



١٩٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
: 

ويف ماء موقوف جلابية معلومة لكل من يريد يرشب منها خارجة مـن عمـران البلـد 
فمىض عليهام سـنون مجـة مل يـؤت املـاء هلـا وصـار يف يـد مـن يغلـب عليـه حتـى أن اجلابيـة 
وساقيتها صارا يف خراب، هل جيوز أن يقعـد هـذا املـاء ويـصلح بـه الـساقية واجلابيـة فـإذا 

 .؟سب ما أسسصلحا جعل املاء فيها عىل ح
 

ال جيـوز ذلــك إال إذا كــان موقوفــا إلصــالح اجلابيــة والــساقية منــه، ومــا يبقــى فهــو 
ــه  ــة يقعــد من ــساقية أو اجلابي ــه ســنة جــائزة إذا ضــاعت ال موقــوف للــرشب أو أدركــت في
إلصالحها فيجوز أن يقتفى به ما أدركت عليه سنته اجلائزة، وإال فال يبـني يل فيـه إال املنـع 

 .واهللا أعلم. منه
 

 
ما تقول يف املسجد إذا مل يوجد له إمام وال مؤذن إال بـأجرة، وأجـروا مـن مالـه عـىل 

 . عرفنا وأنت مأجور؟القيام بذلك، أجيوز ذلك أم ال
 

ن خيرج يف بعض القول جوازه، ونحن يعجبنا ذلك فهو من عامرته، وعامرتـه أوىل مـ
 .واهللا أعلم. حفظ الدراهم وكنزها

                                                
أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا املحقـق اخللـييل، : وردت يف خمطوط)  ١(

 .١١٧ص



١٩٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

فيمن أوىص بقرش ليصلح به مسجد أو فلج، من أيـن ختـرج أجـرة الـصالح ورشاء 
 ؟الصاروج إن احتاج ذلك إليه وغري ذلك مما حيتاج إليه الصالح

 
ا يصلح املسجد، ومعلـوم أن خترج منه األجرة ورشاء الصاروج وغري ذلك، فكله مم

بنـــاء املـــسجد ال يقـــوم إال باألســـتاد والعـــامل وال يـــصلحونه إال بـــاألجرة، ومـــا معنـــى 
بالدراهم إال إنفاذها يف األجرة ملصاحله، والقائم عىل األستاد وعامله هو مـن  ]إصالحه[

 .لمواهللا أع. بعض القائمني بمصالح املسجد فله أجرته، والفلج عىل نحو هذا يكون
 

: 
تيل هبا، أجيوز يف غلة مال لعامر مدرسة وهي مصطلحة، ما الوجه يف إنفاذ الغلة ملن اب

أن يطعم هبا الصبيان فيها، أو يؤجر به من يعلم فيهـا يف األيـام ويف األوقـات التـي مل يعلـم 
 .اشفنا من داء العمى يرمحك اهللا. فيها، أم كيف اخلالص من قبل الت حني مناص

  
بـت  به مـا ثىالوجه حفظها هلا إىل أن يوجد السبيل إىل إنفاذها فيام جعلت له، ويقتف

 .فيها من السنة

                                                
 .إلصالحه): هـ(بإصالحه، ويف ): أ(يف )  ١(
 من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا املحقـق اخللـييل، أجوبة مسائل خمتلفة: وردت يف خمطوط)  ٢(

 .٤٣ص



١٩٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 

فيمن يف يده يشء مـن األمـوال املوقوفـة لألكفـان فهـل جيـوز أن يكفـن منهـا الغنـي 
 وما حد ما جيوز للميت أن يكفن فيه من الثياب، وال خيفى ؟والفقري أم ال تكون إال للفقري

 :عليك ما قيل يف كفن امليت
 .اممةولفافة وع  بإزار:قيل

 . بأكثر من ذلك:وقيل
 . بأقل:وقيل

 
نعم هو جائز للغني والفقري عىل سواء ما مل يكن حمدودا للفقراء، ويعجبنـي يف حـده 
أن ينظروا األصلح به من األقوال الواردة يف عدد الثيـاب يف الكفـن، فـإن كـان املـال قلـيال 

ب عـن األحيـاء، وإن كـان يف والناس كثريا فيكتفى بلفافة تـواري الـسوأة وتـسقط الوجـو
الثياب سعة فيوسع منها عىل موتى املسلمني يف كل رأي بام حده فيه من أهل العلم والبرص 

فكله مما قيـل بـه حتـى  من قاله من لفافة وإزار وعاممة أو مخار أو قميص أو ما ينوب عنها،
 . العصابة للمرأة عىل قول وإن كنت ال أبرصه

مليت ولو خلف يتيام أو دينا فال يـضيق عنـدي أن يكـون وما جاز أن يكون من مال ا
لذلك بل هو عندي أوسع ما مل جيد يف أصله ليشء الجيوز أن يتجاوز عنه إىل  من املوقوف

 .واهللا أعلم. غريه
 

                                                
 .بإزاران): هـ(يف )  ١(
 .الوقوف): هـ(يف )  ٢(



١٩٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ما تقول يف املال املوقوف لألكفان، أجيوز أن يكفن منـه الغنـي أم خمـصوص للفقـري، 

الفقري الذي يكون ال يملك شيئا أم يكـون عنـده املـال وال يكفيـه وإن كان ال جيوز فام حد 
 ؟لقوامه

 
 .واهللا أعلم. جيوز للغني والفقري ما مل يكن خمصصا يف أصل وقفه لنوع خمصوص

 
 

عن أرض أوقفها صاحبها للمقربة وفيها أشجار النارجيل وغريها، وهلا غلـة فلمـن 
 ؟ وما حكمها، واملوقف لألرض قد ماتتكون

 
ال أدري ما صفة هذا الوقف، وال أعلم حكم هذا الشجر أداخل فيه أم خارج عنـه، 
وباجلملة فال يترصح اجلواب مع عدم الوقوف عىل أصل لفظه فإن خفي أمره وجهل أصله 

 .واهللا أعلم. فيجوز أن يرجع به إىل ما أدركه فيه من سنة فيه
 

 
رمـضان إذا كانـت مثـل  ما تقول يف النخل املوىص بغلتها ليفطر هبـا صـائمو شـهر

 ؟ النغال، هل جيوز أن تطنى ويأخذ بثمنها خرائف
وإن كان يف غلتها فضلة هل جيوز أن يشرتي من ثمن غلتها اخلبز واحلالء خـصوصا 

                                                
 ).أ(سقطت من )  ١(
 .جيد النخل)  ٢(



١٩٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 ؟وكالءيف هذا الزمان لقلة أمانة ال
 

 .جيوز ذلك يف الوجهني عىل ما قيل
 

بـريش ونغـال، وتنـاظر اجلامعـة جبـاة البلـد  ويف مال الفطرة إذا كـان نخيلـه سـاير
وأجاويــدهم أن تبــاع غلــة تلــك النخيــل أوتطنــى ويــستطنى هلــم هبــا رطــب أو متــر فــرض 

 ؟لفطرهتم، هل جيوز ذلك أم ال
 

 .واهللا أعلم. ن خمصصا ليفطر نفس تلك الثمرة خاصةال بأس بذلك إن مل يك
 

 
بأحد  يف مال الفقراء إذا كان يف أيدي الظلمة واجلبابرة أجيوز ألحد أن يستعني عليه

 ؟من الظلمة وأن جيعل له سهام منه حتى يطلع حق الفقراء أجيوز ذلك أم ال
 
 .ذلكالجيوز 

 
  

يف مال موقوف أراد أحد من اجلبابرة أخذه وهو يف يد رجل، أجيوز للرجل أن يسده 

                                                
 .النوع غري اجليد)  ١(
 ).هـ(سقطت من )  ٢(



٢٠٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بيشء منه إذا خاف ذهاب الكل أم يرتكه للجبار وال يلزم الرجل يشء، وإذا اختذ اجلبار هذه 
 ؟املسدة عادة يف كل سنة، أكله بالسواء أم ال

 
يذهب كله فقد قيل يسعه يف معنى اجلائز أن يفديه ببعض الغلة عىل إذا خاف عليه أن 

 .نظر الصالح للوقف، وأما يف احلكم فال جيوز ذلك، ولكنه مما أجيز يف الواسع
 

 
ما تقول شيخنا فيمن ابتىل بمسجد خمرتب ومل جيد له شيئا من األموال لعامره ووجد 

ّغالتها للفطرة ومنها تفرق لعامره، هـل جيـوز أن  ]النخيلاألموال و[يف النسخة شيئا من 
ّوكذلك إذا كانت النخيـل لعـامره ؟ّجتعل غالتها لعامره إىل أن يستقيم ويصلح للصالة أم ال

هل جيوز أن يرصف يشء من غلة هذه النخيل للفطرة ومنها يفرق لعامر املسجد إذا رأوا يف 
 ؟ذلك صالحا أم ال

ذا املسجد من يقيم فيه هل جيوز له أن يأخذ مـن غالـة مالـه التـي  وإذا مل جيد هل:قلت
ّهي لعامره أو لوقف يفرق فيه فيؤجر أناسـا يقيمـون فيـه ويـدفع هلـم مـا كـان موقفـا لعـامر  ّ

 ؟املسجد ويربأ املبتىل
 

اهللا أعلم، وال جيوز يف يشء من الوقف أن يبدل عن أصـله فيكـون ذلـك تغيـريا عـام 
ل الفطرة ال جتوز للتفريق وال للبناء، وما ثبـت ليفـرق عـىل العـامر مل جيـز بـه ثبت فيه، فنخي

البناء وال الفطور إال إذا قبضه من جيوز تفريقه عليهم فجعلوه لذلك بعـد قبـضهم لـه، وال 
نظر هلم يف ذلك إال فيام جعل عىل رأهيم، وكذلك القول فيام جعل من ذلك ليشء فال جيوز 

                                                
 .النخيل واألموال): هـ(يف )  ١(



٢٠١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 .واهللا أعلم.  املسجد فهذا كله باب واحدأن يؤجتر به من يقيم يف
 

ما تقول يف الوكيل اخلائن إذا متر لفطرة املساجد مترا من مجلة أمواهلن من عامر ووقف 
وسائل وفطرة ال من أموال فطرهتن خاصة، وتظاهر هو بذلك وشهر عند اخلـاص والعـام 

اره أنه لفطرة املساجد أم يكون أيؤخذ بإقر  هذا التمر لفطرة هذه املساجد،: وقالأنه كذلك
 ؟هذا التمر راجعا لتنويع أموال املساجد من عامر وفطرة ووقف وغريه

إنام جعلت لكل مسجد كذا وكل مسجد كـذا مـن التمـر، أيكـون : قالوإن 
 ؟ذلك كقوله أم بني املساجد بالسوية أم كيف الوجه يف ذلك

 
 من مال الفطرة عىل اخلصوص وإنـام هـو مـن إن أقر هو أو صح أن ذلك التمر ليس

بحجـة، ويرجـع حكمـه إىل حكـم أمـوال  أموال املساجد فجعلـه هـو إيـاه للفطـرة لـيس
 .واهللا أعلم. املساجد فيام جاز إنفاذها فيه من معلوم منها أو جمهول

 
ما تقول يف وقف جعل ليشء من احللـل فاخرتبـت تلـك املحلـة ومل يبـق فيهـا أحـد، 

وز للحاكم أو املحتسب أن جيعل ذلك الوقف لبناء سورها برأي من كان ساكنا فيهـا أو أجي
 ؟نسلهم إذا رأى يف ذلك صالحا إذا طمع برجوعهم إليها وعامرهتا أم ال

 وإن كان ال يسعه ذلك أيكون هذا الوقف ملن هو خرج منها وسكن قريبا منها :قلت
 ومن ملك خراهبا أيكـون ؟ ما مل يقطع البحركان خارجا منها ولو سافر أم هو جلميع من

                                                
 ).  هـ(سقطت من )  ١(
 .هو: زيادة) هـ(يف )  ٢(
 .ما): هـ(يف )  ٣(



٢٠٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أخربنا وأنت مأجور إن شاء اهللا؟داخال معهم يف الوقف
 

إن كان الوقف للحلة فيجوز عامرهتا وبناء سورها وإصالح مساكنها منه إن كان ممـا 
جعـل لــذلك، ويكــون حكـم املحلــة يف هــذا حكـم املــسجد فــام أويص بـه للحلــة جيعــل يف 

 .امرهتا كام أويص به للمسجد جيعل يف مصاحله وعامرتهمصاحلها وع
وإن كانت الوصية ألهل املحلة فهو ملن يتم الصالة فيها، وإن كان ملن يف املحلة فهـو 
لساكنيها وال جيوز أن تعمر منه احللة، فإن خربت املحلة ومل يبـق هلـا أهـل وال فيهـا سـاكن 

عوا إليها أو يأيت عليها حـال ال يرجـى واحتمل رجوع أهلها إليها فالوقف بحاله حتى يرج
وجود ذلك فيها فيبطل الوقف ويرجع للورثة إن علموا وإال رجع للفقراء أو غـريهم ممـن 

 .واهللا أعلم. ترجع إليهم األموال املجهولة عىل ما فيها من قول
 

يف أوقاف احلوائر غري املسكونات وهن قائامت البيوت ويشء منهن خراب، وأهلهن 
 منهم ساكن يف البلد وأحد منهم غائب وأحد منهم ميت ال يدرى أين بيته، واملال يشء أحد

منه للسور، ويشء منه للوقف يفرق يوم احلـج، ويشء للخـل ويشء للرحـى ويشء مـنهن 
ألبواهبن، ويشء يفرق يف رمضان، وكل يشء جمعول ليشء، عرفنا ما وجه الـصواب فـيهن 

حيا شـافيا كافيـا ألنـه لزمـت احلاجـة إىل ذلـك متـى  رصح لنا ذلـك تـرص؟وما يعمل بامهلن
 .وجدنا هلن سبيال وأنت املأجور إن شاء اهللا

 
إن كان يرجى رجوعهم إليها وسكوهنم هبا فتـرتك وقفـا إىل أن تعمـر احلـوائر فينفـذ 
ذلك فيام كتب له، وإن مل ترج عامرهتن وآيس من ذلك فتكون هذه األوقاف لبيت املـال أو 

 . املسلمنيلفقراء
 



٢٠٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
يف مال معروف ملسجد معروف أدرك اجلامعة بعضا من ماله يؤكل بعد الظهر داخل 
املسجد رطبا، ثم حتولت سنة تلك املال للعامر بعد سنني، أيمتثل به الوكيل السنة املتقدمة أم 

 ؟ العىل ما أدرك هو يف زمانه، وإذا اطمأن قلب الوكيل بالسنة املتقدمة أجيوز له ذلك أم
 

إذا صح أن له سنة ثابتة فيه فـالرجوع إليهـا أوىل؛ ألهنـا األصـل، وإن مل يـصح ذلـك 
 .واهللا أعلم. فعىل ما أدرك من اجلائز فيه

 
يف مال وجد مكتوبا يف نسخة بخط رجل ذي ورع ثقة أن غلته تنفذ فيمن يقرأ القرآن 

ف، ويشرتى هلم هبا شيخال، ثم إن العظيم يوم ثامن من شهر ذي احلجة، ويف مسجد معرو
رجال صار وكيال هلذا املسجد املكتوب غلته ملن يقرأ القرآن العظيم مـن قيامـه، وجـد غلـة 
هذا املال املذكور يفرق بعضها دراهم ألهل حارة قريبة من هذا املسجد، يعطى البالغني من 

وبعضها ينفذ  حجة،الرجال وبعضا من النساء دون األطفال، وربام كان فعل ذلك عن غري 
فيمن يقرأ القرآن العظيم يوم اخلتمة يف هذا املسجد املذكور، وكان الذين جيعلون بعض هذا 

من املسجد الذين يصريون وكالء له وهم غري  الوقف املذكور يف أهل هذه احلارة القريبة
ا فيمن يقرأ ثقات وال أمناء، فأراد هذا الرجل الذي صار وكيال أن جيعل غلة هذا املال كله

القرآن العظيم وال يلتفت يف ذلك إىل فعل الوكالء الذين من قبله، كذلك وجد هذا الوكيل 
يف نسخة أخرى عن ثقة آخر توجيه هذا الوقف كله ملن يقرأ القرآن العظيم يف هذا املسجد، 
وال وجد يف النسخة شيئا مكتوبـا بخـط هـذين الثقتـني يف هـاتني النـسختني وال يف غريمهـا 

 تفـضل علينـا بـاجلواب وأنـت إن ؟فرق هذا الوقف ألهل هذه احلارة، هل له ذلك وعليهي

                                                
 .قريبة): أ(يف )  ١(



٢٠٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شاء اهللا مثاب
 

إذا كان الوكالء غري ثقات وكانوا معروفني بتبديل األوقاف عـن مواضـعها ففعلهـم 
ذلك ليس بحجة، ويعجبنـا يف مثـل هـذا الرجـوع إىل مـا يف النـسخ الـصحيحة التـي بخـط 

 .واهللا أعلم. الثقات أوىل ع ما حررهالثقات فاتبا
 

يف مال موقوف لفقراء قبيلة معروفة وأرادوا أن جيعلوه لكـل ضـيف نـازل يف البلـد، 
 ؟أجيوز هلم ذلك أم ال
 

الجيوز إال بعد أن يأخذوه هلم ويردوه فيام شاؤوا، أعني أن يأخذوا غالـة هـذا املـال 
 .واهللا أعلم. هلم

 
ة الفلج إذا كان وقفها وسنتها مشتهرة مـع أخيـار أهـل البلـد وكبـارهم لدولـة يف باد

 .السلطان وبناء الربوج وغريه من مصالح الفلج والبلد
 

 .واهللا أعلم. ال جيوز تغيري ما وقفت له وصحت فيها سنة مشتهرة من أيام وقفها
 

ينهـا، هـل جيـوز أن يـصلح يف نخل يقال إهنا للكتب ومل يصح أهنا إلصالح كتـب بع
ُبغلتها كل كتاب موقوف، أو هل جيوز أن يشرتى بغالتها كتب فتوقـف أو ينـسخ هبـا كتـب 

 . تفضل أفتنا ولك األجر؟فتوقف
                                                

 .حرزه): هـ(يف )  ١(



٢٠٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
هي عىل ما أدركت عليه، فإن مل تعلم هلا سنة فيعجبنـي جـواز هـذه األوجـه كلهـا يف 

 .واهللا أعلم. ذلك
 

كتب وهن موقوفات ملن أراد أن يقرأ منهن من املسلمني، يف مال موقوف إلصالح ال
أجيوز أن يشرتى من غلته مصاحف ملن أراد أن يقرأ القرآن منهن من املسلمني وقفا مؤبـدا 

 .إىل يوم القيامة
 

 .واهللا أعلم. ال جيوز ذلك ألن هذا غري ما أوىص به املويص
    

ذي ترك يف املسجد وكذلك صاحب البلد أم هل جيوز للمسافر أن يرشب من املاء ال
 ؟ال يكون ذلك إال جلامعة املسجد

 
 .الجيوز أن يتعدى فيه حكم ما ثبت ألصله

 
عمن لقي ماء يف مسجد ويرى الناس يرشبون منه، هل جيوز له أن يرشب منه ويقدم 

 منـه أو غـري ذلـك عليه وهو ال يعرف كيف أصل ذلك املاء ومل يدر أهو ملن أراد أن يـرشب
 ويف هـذا الزمـان أكثـر عـادات النـاس وخاصـة الغريـب ؟غري أن الناس رآهم يرشبون منه

من املساجد إذا احتاجوا إىل الـرشب، وأكثـر  واملسافر الذي اليعرف أحدا يلتمسون املاء
 ؟املساجد املعمورة فيهن ماء للرشب، أحيل ملن أراد أن يرشب أم ال

                                                
 ).هـ(سقطت من )  ١(



٢٠٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 فال، وأما يف الواسع إذا اطمأن قلبـه بـأن ذلـك املـاء ممـا جعـل للـرشب أما يف احلكم

 .واهللا أعلم. وقفا مباحا فعسى أن ال يضيق عليه ذلك إذا مل يرتب فيه، والسؤال عنه أحوط
 

يف مال مكتوب إلصالح سور الفالين، واحلارة التي عليها الـسور خـراب ال يرجـى 
 .أحد يسكن فيها

صحاب هذا السور أن يبنوا سورا يف احلارة التـي هـم سـاكنون فيهـا أرأيت إذا أراد أ
 ؟أجيوز هلم ذلك أم ال
 

 .واهللا أعلم. الجيوز انفاذه يف غري السور الذي هو له
 

واملستأجر بغالته لزيارة القبـور  يف مال الزيارة إذا كان مترصما ليس فيه كثرة نخل
ن يغرس موزا مكـان أصـول النخيـل املتـرصمة لـرسعة غالتـه، التي تزار بغالته فقري وأراد أ

 ؟أجيوز له ذلك أم ال؛ لكونه حمتاجا إىل الغلة أم ال جيوز له ذلك
 

اهللا أعلم، وال أقول بتحريمه وال يعجبنـي االكتفـاء بـه عـن النخـل إال ألمـر يوجبـه 
 .واهللا أعلم. صحيح النظر فيعجبني أن ينظر فيه

 
أوصت يشرتى هلا رحى بقـرش وأوصـت هلـا بنخلـة إلصـالحها، ومكـث يف امرأة 

الويص زمانا يسأل عن رحى ومل جيدها ويستغل النخلة ثـم بعـد ذلـك أوىص هـذا الرجـل 

                                                
 ).هـ(سقطت من )  ١(



٢٠٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 .بقرش ونصف والنصف عوض عن غلة النخلة
أرأيت شيخنا هذه الرحى تشرتى عىل ما كانت من قبل يف وصية املـرأة أم يف وصـية 

 . أفتنا؟الرجل
 

واهللا . تشرتى الرحى عىل حسب الوصية السابقة، وينفذ نصف القرش يف إصالحها
 .أعلم

 
ما تقول يف مسجد له مال جزيل ويف زمـن الـشتاء جيمـد املـاء يف تلـك البلـدة، وأراد 

 ؟مجاعة املسجد أن يصنعوا هلم مثل اجلامعات جيوز ذلك من غلة ماله أم ال
 

ج له عـامر املـسجد وقوامـه ويـرغبهم القيـام باملـسجد فقـد جيـري إن كان هو مما حيتا
 .واهللا أعلم. االختالف يف جواز مثله من مال عامره

 
 

 ؟أجيوز بيع مال الفقراء لعز دولة املسلمني
 

فـال جيـوز بيعـه عـىل بيع مال الفقراء خمتلف يف جوازه ليفرق عىل أهله، وأما الوقـف 
واهللا . حال، كذا عرفناه من كتب األولني، ووجدناه يف كالم الشيخ أيب نبهان يف املتـأخرين

 .أعلم
 



٢٠٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ل من رخصة يف أموال زيارة القبور أن يـستعان هبـا عـىل جهـاد أعـداء اهللا وإحيـاء ه

الفجرة، ويرفع هبا هبا آناف الظلمة  سنن اإلسالم وإعزاز الكلمة، أما هو خري ألن يشدخ
غري منفعة لكاتب غري ريض وفـارق دنيـاه غـري  لواء األتقياء الربرة من أن تتخذ مأكلة يف

 . أحتفنا برخصة تنتخبها من آثار السلف هيتدي هبا اخللف؟تقي
 

ال يبني يل جواز مـن وجـه أعرفـه إال أن يكـون عـىل قـول مـن ال جييـز قـراءة القـرآن 
ً مما يؤجتر به فتبقى أمواال جهل رهبا عىل هذا القول، واألمـوال املجهولـة باألجرة إذا كانت
 .ترجع لبيت املال

 
 

يف مال مكتوب للكفن، والثياب كثرية فاضلة عن موتى تلك القرية، أجيوز أن يبعث 
 ؟هبا موتى املسلمني أم ال هبا للقرى يكفن
 

 .واهللا أعلم. جيوز
 

                                                
 .يشذخ): هـ(يف )  ١(
 .من): هـ(يف )  ٢(
 .يكفنوا): هـ(يف )  ٣(



٢٠٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 بيت موقوف وفيه آلة من أرسة ومناديس وغري ذلك وصار البيت خموفا مل يسكن، يف

آخـر أم ال  هل جيوز حتويل ما فيه من املذكور إذا كان خيشى ضياعه ويستعمل يف مـسكن
 وهال من رخصة فيه ليباع ويعمر به البيت إذا كان ليس له مـال ؟جيوز حتويله ويرتك مكانه

 ؟يعمره
 
 .واهللا أعلم. موقوفا لذلك فيرتك مكانه ال يباع وال يغريإن كان 
 

ما تقول شيخنا يف حملة خراب وكان فيها رحى تدور وقربـة مـاء وتنـور وهلـن نخـل 
لقيــامهن وهــن خــراب واملحلــة خاليــة مــن الــسكان أينقلــوهنن يف البلــد مــع القــاطنني أم 

 .هللا أفتنا فيهن مأجورا إن شاء ا؟يقيموهنن بمحلة اخلراب
 

إن كانت املحلة ال ترجى عامرهتا فتحويل هذه األشياء إىل حملة أخرى معمورة يوجد 
 .واهللا أعلم. فيه الرتخيص من أهل العلم وإن كان املنع أكثر

 
ّما تقول يف مال موىص بغالته ملن يعلم القرآن العظـيم بمكـان معلـوم، وتغلـب عـىل 

ومنعة كجامع نزوى، أجيوز ملن يف يده املال أن يرتك أحدا ذلك املكان متغلب واختذه حصنا 
يعلم يف غري ذلك املكان يف القرية التي فيها املوضع أو جيعله يف املدرسة الكبرية التي باملحلة 
إذ هو مال ال يكفل لينحجر به معلم أم ال يسع هذا لعدم اجلواز، واملال جتمعت مـن غالتـه 

ملال قليلة، واآلن حاصل منها بقدر ثالثني قرشا، صـف يل دراهم، كيف يصنع هبا إذ غالة ا

                                                
 .موضع): هـ(يف )  ١(



٢١٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ولك اجلزاء من اهللا؟كيف أصنع
 

 .واهللا أعلم. إذا منع املوضع فيجوز حتويله عنه إىل موضع غريه وال يعطل الوقف
 

ما تقول شيخنا يف وقف شهر أنه لبني فالن فلم يبق يف البلـد مـن أهـل تلـك القبيلـة 
 أناس من غريهم فأخذوا ما تيرس منه ثم عارضهم يف ذلك معارض منهم أو من أحد، فأتاه

 لستم أوىل به من غريكم وإنام يف بلد الفالين من هو منكم فلستم أنتم أوىل به، :فقالغريهم 
هل جيوز للحاكم أن يمنع الذي قبض منه أو كله أن يعطي كل من أتـاه مـن سـائر البلـدان 

 ؟الذي هو شهر منهم أم ال
 وإن أتى رجل منهم فسكن يف البلد الذي فيه الوقف فأتم الصالة فيها أو قرص :قلت

 . أفتنا وأنت مأجور إن شاء اهللا؟أجيوز للحاكم أن يقبضه هذا الوقف ويمنع غريه عنه
 

إن كان الوقف لبني فالن ومل يصح ختصيصه بأهل تلك الـدار فيجـوز دفعـه إىل بنـي 
ــث كــانوا إذا كــانو ا مــن الــذين صــح أن الوقــف هلــم يف التــسمية، وإن صــح أنــه فــالن حي

خمصوص ملن كان من أهل تلك البلد من بني فالن فمن جاء من أولئك املذكورين فـسكن 
البلد وأتم فيها الصالة جاز له الوقف، وجـاز للحـاكم دفعـه إليـه ومل جيـز منعـه منـه إال أن 

عه لغري من ثبـت لـه مـن أولئـك يصح أنه ألحد خمصوص من بني فالن أولئك فال جيوز دف
 .واهللا أعلم. املذكورين
 

فيمن أوقف كتبا بأرض دون غريها، أجيوز ألحد أن خيرج هبن من املرص مع التزامه 
 ؟ضامهنن إذا حدث عليهن ذهاب أو ضياع أم ال جيوز ذلك

 



٢١١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
يتعرى مـن ، وال أكثر القولالجيوز ذلك أن خيرج هبن من األرض املوقوفة فيها عىل 

 .واهللا أعلم. االختالف عىل حال
 

 
وجدنا يف بلد لوى مساجد خاربة ومل يبق إال رسمها، وقضت هبن الشهرة مـع أهـل 

وأمـر ببـثهن وقـربت ، البلد أن هذه املساجد كانت لإلباضية حتـى جـاء مطلـق النجـدي
لتطرق إليهن إال باملرور عىل القبـور، ونـأت عـنهن املنـازل حوهلا األموات وربام ال يمكن ا

وبقيت منفردة، وهلن أموال وأروض، وأمواهلن يـأكلهن هـؤالء الـسنية جيعلـون بيوتـا مـن 
اخلوص ومن أقام باألذان واإلقامة يف هذه البيوت أباحوا له أكل غلـة هـذه األمـوال، فـإن 

لو كانت القبور عىل طرقها وأساسها وال تعمر هذه املساجد و: كان يسع كيف الوجه اجلائز
يرجى هلا القائم فيها للصالة لبعدها عن املنازل، أم غلتها يف عز الدولة عىل هـذه الـصورة، 

 ؟أم تدخر إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها
 

إن كانت أموال املساجد معروفة فتنفذ يف بنائها وترد عىل عادهتا، وإن كانت التعرف 
 .واهللا أعلم. د هي فتجعل يف عز الدولةألي مسج

 
                                                

اء عـامن مطلق بن حممد النجدي املطريي احلنبيل عامل من قبل سـعود بـن عبـد العزيـز الـسعودي جـ)  ١(
ًمفسدا وباغيا حتى استحل أموال املـسلمني وسـبى ذرارهيـم وكانـت الربيمـي مقـرا لـه وابـتيل أهـل  ً ً

 حتفـة :ينظـر. هـ عىل يد مجاعة مـن احلجـريني١٢٢٨ هـ، قتل سنة ١٢٢٢ًعامن ابتالء شديدا منه سنة 
 .٢/١٥٨ األعيان



٢١٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

يف امرأة أوصت برشاء رحى من ماهلا بعد موهتا، وأوصت بنخلة إلصالحها وماتت 
املرأة واشرتى الويص الرحى والنخلة قد غلت غلة كثرية، وحصلت منها دراهم والرحـى 

 ؟ ليشء أم تكون موقوفة حرشيةالحتتاج إىل يشء كيف أفعل هبذه الدراهم، أجتوز
أرأيت إذا ذهبت هذه الرحى أو ضاعت وصارت ال تصلح للطحني وتعطلت، ملـن 

أيرجعان للورثـة أم جيـوز أن يـشرتي رحـى غريهـا إذا كانـت : حكم هذه الدراهم والنخلة
 . عرفنا وجه اخلالص هبا وأنت مأجور إن شاء اهللا؟النخلة جعلت إلصالحها

 
.  غري ما أوصت به له، وإن تلفت الرحى رجعت النخلة والغلة للورثةالجتوز ليشء

 .واهللا أعلم
  

يف وقف كتب لفقراء بلد أو حملة يف بلد من البلدان أو لبني فالن فذهبت تلك البلـد 
أو املحلة أو القبيلة، ملن يصري مرجع هذا الوقف أيكون للبلد التي هي قريب منها أو املحلة 

 ؟ األقرب أم هو حرشي أم جيوز أن يدفع لفقراء املسلمنيإذا كانت هي
 وإن كان هذا الوقف قد شهر بأنـه قـد أوقفـه بنـو فـالن هلـذه البلـد أو املحلـة، :قلت

 ؟أيكون نسوهلم أوىل من غريهم أم نسول الـذين هـم يف األصـل مـن أهـل البلـد أم املحلـة
 .أخربين وأنت املأجور

 
رضت فهو راجع للورثة إن علموا وإال صار مـن األمـوال إن أوقف لنسل قبيلة فانق

املجهولة، وكذا حكم القبيلة إذا انقرضت، فإن أوقف ألهل البلد أو فقرائهم أو املحلة فهو 
هلم ما دام يوجد من أهل تلك الصفة أحد، فإن عدموا انعداما ال ترجى أوبته صـار القـول 



٢١٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 .واهللا أعلم. فيها كالقول يف الوقف لبني فالن
 

ما تقول يف املوقوف مثل نخل أو أرض أو ماء ألناس معينـني يأكـل غالتـه ذكـورهم 
وإناثهم، وأوالد اإلناث ال هلم منه يشء فانقرضوا إال بعضا مـن اإلنـاث فـأرادت اإلنـاث 

 ؟بيعه، أهلن ذلك أم ال
 

ألمـوال ليس ذلك هلن وإذا انقرضن رجع إىل ورثة املويص إن علموا وإال فهو مـن ا
 .واهللا أعلم. املجهول رهبا بام فيه من قول

 
يف مال أويص به إلصالح كتب موقوفة وانقرضت تلـك الكتـب بـيشء مـن املعـاين، 
أجيوز أن ينسخ بغلة ذلك املال كتبا غريها، وجيوز أن يشرتي مصحفا أو ينسخ أو ما يفعـل 

 .ابا إن شاء اهللا بني لنا ذلك مث؟بالغلة أم ترجع للورثة أو إىل الفقراء
 

 .واهللا أعلم. ترجع إىل ورثة املويص إن علم إذا فنيت الكتب
 

 
مؤبدا خيرج من غالتـه  ما تقول شيخنا فيمن اشرتى ماال ووجد يف ذلك املال وقفا

 أشبه ذلك من أفعال عرش حممديات فضة إلصالح يشء من الديار أو األهنار أو اآلبار أوما
الرب فمىض عىل ذلك خلف بعد سلف، ثم عدم ذلك الـرصف وتعامـل أهـل تلـك األرض 
برصف غريه نحاس وعدد من ذلـك الـرصف النحـاس يـسمى باالسـم املتقـدم أيلزمـه أن 

                                                
 ).هـ(سقطت من )  ١(



٢١٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

حيرض املحمدية املقدم ذكرها إذا مل توجد إال يف أطراف األرض واخلروج إلتياهنا أم ال عليه 
يمة حممدية الفضة عىل أشهر وزهنا وقيمة الفـضة يف ذلـك العـرص أم يكتفـي ذلك وتلزمه ق

 ؟بإخراج التسمية ولو نقصت عن ثمن الفضة
وإن لزمه إخراج ثمن الفضة، هل عندك حفـظ يف وزهنـا ألين لـست عارفـا بحقيقـة 

 . وأرجو منك كشف ذلك؟الوزن فأحكم به
 

حممديات فضة مـا وجـدت يف التوقيـف اهللا أعلم، والذي عندي أن عليه أن خيرجها 
كام حدها املوقف للامل، وليس له أن خيرج بـدهلا حممـديات نحاسـا بحـسب التـسمية؛ ألن 
النحاس غري الفضة، فإن عدمت املحمديات الفضة فلم توجد أصال جاز أن يكون القـول 

 .يف ذلك قول الغارم من املال وعليه أن حيتاط لنفسه
 عـىل رأي آخـر إن عـدمت عـدما ال يرجـى وجودهـا، وجيوز القول ببطالن الوقـف

وجيوز الوقوف عن القطع بحكمها ألن كل مشكوك موقوف، وجيوز القول بثبوت الوقف 
عىل حاله لكن ال حيكم فيه بيشء معني إلشكاله حتى يأيت زمان توجد فيه حممديات الفضة 

وسـط الفـضة يف  ولو قيل فيه بـأن تعطـى بـوزن املحمـديات مـن أ،أو يرث األرض وارثها
احلكم أو أعالها يف االحتياط إال أن يصح أن فـضة املحمـديات أفـضل ممـا حيكـم أو أدنـى 
فريد إىل ما صح من صفتها مل أبعده كل البعد عن الصواب لئال تتلـف األوقـاف واحلقـوق 

 .مع وجود العلم بكوهنا من جنس معني؛ ألهنا من الفضة وهي موجودة ومعلومة الوزن
ن حممدية الفضة مثقال والالرية مثقال وربع فليحفظ، لكن لـو وجـدت  أ:ويف األثر

حممدية من الفضة واحدة فيجوز أن يعطى برصفها إن علم وإال بقيمتها يف ذلك الزمان من 
 .واهللا أعلم. نوع الرصف املتعامل به وإنام يتأكد اللبس وتتعارض اآلراء إذا انقرضت أصال

 



٢١٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 

ّما تقول يف مال موقوف للتعليم يف بلدة معلومة، وأراد أحد أن يعلم يف تلـك البلـدة 
وقعد يف موضع للتعليم فلـم جيـىء إليـه أحـد مـن األوالد لـيعلمهم، والزم ذلـك صـباحا 

 ؟عليمورواحا، أجتوز له غلة املال عىل هذه الصفة أم ال جتوز له الغلة حتى يأتيه أحد للت
 

 إذا عدم من يتعلم معه مل جيز له أخذ هذه الغلة ولو جلس لذلك ألنه ال حتـل لـه إال 
 .بالتعليم

 أنه إذا قعد عىل نيـة التعلـيم فلـم - رمحه اهللا -وقد يوجد يف مسائل الشيخ أيب نبهان 
 .يأت إليه أحد أنه جيوز له أخذ هذه الغلة

أنه إذا قعد عىل نية التعليم، وقرأ بنفـسه  ويف جواب الشيخ عمر بن سعيد البهلوي
 .فهي له جائزة

وأما أنا فلم يبن يل فيه وجه اجلواز إذا كان مال املدرسـة موقوفـا للتعلـيم بـه، فـإذا مل 
يوجد التعليم اختـل رشط اجلـواز يف الوقـت، فاإلباحـة مـع عـدم الـرشوط خمالفـة ألصـل 

 . أعلم فلينظر فيهواهللا. الوضع، فلذلك مل يبن يل فيه غري املنع
 

 
                                                

 بـن ورد البهلـوي، مـن علـامء النـصف األخـري مـن القـرن هو الشيخ الفقيه أبوحفص عمر بن راشد)  ١(
الثامن وأول القرن التاسع، وهو من فقهاء زمانه، وكان ممن يقول الـشعر، وقـد نظـم كتـاب خمتـرص 

 إحتـاف األعيـانينظـر . اخلصال لإلمام أيب إسحاق احلرضمي ونظم أيضا خمتـرص البـسيوي وغريهـا
١/٥٠٣. 



٢١٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

يف الذي خيدم مال املسجد فشك أنه ضيع شيئا مـن ثمـرة النخـل أو شـيئا مـن جـدر 
 ؟أيرد ذلك إىل النخل أم عىل املسجد :املسجد أو أكل منه رطبا أو برسا كيف صفة خالصه

 
ن ماله فيجعل فـيام جـاز ما ضمنه من جدر املسجد فيجعل يف إصالحه وما ضمنه م

 .واهللا أعلم. أو من ماله إنفاذ ذلك املال من مصالح املسجد
 

يف رجل لزمه ضامن من أموال مساجد شتى واألموال حميط هبا جدار ومل يعرف لكل 
مسجد من هذه األموال حصته، واألموال يف أيدي الظلمة أجيـوز هلـذا الرجـل أن يعمرهـا 

 ؟ غري ذلك من مصاحلها أم المثل جدار أو سامد أو
 

 .واهللا أعلم. ال يضيق ذلك عليه إذا كان قصده بذلك صالحها
 

يف رجل لزمته ضامنات ملساجد شتى تـوكلهن، وبعـض هـذه املـساجد لـه مـال كثـري 
وبعضها له مال قليل، ومل يعرف مال هذا من هذا وأراد اخلالص مـا خالصـه، وإذا كانـت 

 ؟ارا، أجتوز الفطرة فيهن قبل عامرهن أم الهذه املساجد دث
 

. اهللا أعلم، وال بد من وضع كل يشء يف حمله املأمور به فإن املخالفة إىل غريه ال تسع
 .واهللا أعلم

                                                
 .املساجد): هـ(يف )  ١(



٢١٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
ما تقول يف رجل كان يف أيام جهله طنى ماال ملسجد واملسجد يف غري بلده فأقام عليه 

يريدون قبض دراهم املـسجد والرجـل يريـد أن ينفـذه يف أهل البلد الذين عندهم املسجد 
قيام املسجد فنازعوه وال قدر يمتنع منهم فرتك املال وقبضهم الدراهم لقلة علمه فيام جيوز 

ثقة وال عىل ثقة غري أنه مـن أجاويـد أهـل  وفيام ال جيوز، والرجل القابض الدراهم ليس
 ؟ أم بـاق عـىل الرجـل ضـامهنن للمـسجدتفضل ما يعجبك من القول إهنـن بالغـات. البلد

 .تفضل شيخنا ببيان ذلك
 

وضـعت  ]يعلـم أهنـا[أما دراهم املسجد إذا قبضها غري األمني فعليه ضامهنا حتـى 
 .واهللا أعلم. باإلنفاذ فيام جاز من مصالح املسجد أو مصالح ماله

 
تخلص من ذلك، أجيوز له من كان عليه ضامن لفلج أو ملسجد ومل يكن عنده سعة لي

أن جيعل هلام شيئا من النخيل من ماله رهنا مقبوضا وكل غلة سنة من هذه النخيـل جيعلهـا 
 وما يعجبك مـن ذلـك تفـضل حتـى يـؤدي بـام عليـه مـن ؟يف إصالحهام أيكون له خالصا

 ؟الضامن من غالة تلك النخيل
 

سلمني وإال فجباة الدار يف بعض يعجبنا أن يشاور يف ذلك من قدر عليه من مجاعة امل
  وهـذا كلـه-القول فإن رأوه صالحا كان برأي اجلميع وإال ترك، وإن مل يقدر عىل ذلـك

 فعليه أن يتحرى األصـلح للمـسجد ولنفـسه مـن خالصـها واهللا -بعد عدم احلاكم العدل
                                                

 ). هـ( من سقطت)  ١(
 ).هـ(سقطت من )  ٢(
 ).  هـ(سقطت من )  ٣(



٢١٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واهللا أعلم. يعلم املفسد من املصلح
 

 من احلالء ليأكله ويأكل معه من مال الفطرة وينوي ما تقول فيمن يأيت من عنده شيئا
 وإن كـان ال جيـوز وهـذه عـادهتم ؟ال ينـوي بـه جـائز أم ال به من ضامن عليه للفطـرة أو

وسنتهم يف البلد مدروكة، ما جيب عىل املحتسب ألصول األوقاف فيام مىض من السنني إذا 
 ؟فيام مىض بجهالته أم ال يشء عليهكان احلال ما ذكرت لك فيها من العمل، أيكون ضامنا 

 
ويف هذا اختالف أيضا ونحن النمنع من يف مساجدنا من مثل هذا توسعا بام فيه من 

 .فلينظر فيه. واهللا أعلم. رأي من أجازه
 

من أخذ من يد وكيل املسجد بعض ما يفرقه باملسجد من غـري أن يقـر أنـه مـن مـال 
التعـريض مثـل ألجعـل هـذا مـن مـال  ل القبض إال بعضاملسجد املجعول لذلك يف حا

 ؟الوقف باملسجد هلذا، والوكيل ظاهر اخليانة، يكون حالال ذلك أم حراما
 

 .إذا أقر أنه من املال املوقوف لذلك جاز إال أن يتهم فيه فدع ما يريبك
نهع تفضل عيل بالبيان ؟ وإن كان يف املثل حراما كيف اخلالص منه. 
قد مىض . 

 وإن وقع يف القلب ريب مثال من وكيل أنه غري مأمون يف أمانته إال يف دينـه 
هال من رخصة يف أخذ ما يقر به ويبديه أنه من مال كذا وينفـذه كـام وجـده فـسلفت سـنته 

                                                
 أم): هـ(يف )  ١(
 .بعد): هـ(يف )  ٢(



٢١٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 ؟عليه أم ال
قد مىض . 

مل حقـه وباطلـه ما احت:  وهذا املعنى يكون حكمه حكم ما قيل من املعنى
 ؟فاحلق أوىل به أم ال يشبه هذا وذلك

 له مواضـع وفيـه دقـائق تبنـى عـىل أصـلني حكـم وورع ثـم عـىل فـرعني جـائز 
وأفـضل وعــىل نـوعني حــرام وشـبهة، والــشبهة عـىل قــسمني ملعـارض أوال، والقــول فيهــا 

 ]ه وباطلـهحقـ[بالتقسيم خيرج بنا إىل حد اإلطالة ولكن والبد أن يلحق معنى ما احتمل
 .فاحلق أوىل به وكل مشكوك موقوف فهام أصالن والتفريع نتيجتهام والسالم

 
يف رجــل غــره الزمــان، وركــب خيــل اجلهــل والطغيــان، أدخــل نفــسه مــع اجلبــابرة 
وأعواهنم الذين يطنون أموال الوقف من مساجد وغريها، وكتب هلـم الـدفاتر، ومل يقـبض 

ا، وأراد اخلـالص مـا خالصـه إذا كانـت األمـوال مـشرتكة ومل هذا الكاتب شيئا من أمواهلـ
 ؟يعرف أن يميز مال هذا من هذا

 تفضل ؟وإذا كان هذا الرجل فقريا أجتزيه التوبة والندم واالستغفار أم عليه الدينونة
 .شيخنا رصح لنا ذلك

 
الباطل إن كان إن كان هو مل يكن منه غري كتابة الدفرت فعليه التوبة من مساعدهتم إىل 

 .واهللا أعلم.  وال ضامن عليه وال غرم،قصده إىل ذلك
 

يف رجل وكل يف مال ملـساجد شـتى، وهـذا الوكيـل مل يقمـه أحـد مـن املـسلمني وال 
                                                

 .زيادة غري موجودة يف املخطوطات يقتضيها السياق)  ١(



٢٢٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

احلاكم وهو غري راض بالوكالة بل توكلهن عن أحد من اجلبابرة يأكل أمواهلا، وقبض هذا 
 ألنه عريف املاء فقبضه إياهـا ؛ أن ينظر يف العرضةالوكيل عرضة مائهن فأراد أحد اجلبابرة

وأراد املوكل هذه العرضة عند هذا اجلبار فلم حيصل له، ما يلزم هذا الوكيل وإذا غري املـاء 
 ؟كيف احلكم فيه أو نقص منه اجلبار
 

إن دفعها إىل جبار ال يؤمتن عليها فعليه التوبة من ذلك وضامن قيمـة العرضـة يلزمـه 
 .لمساجدل

 :وإن تلف بسبب ذلك يشء من أمواهلا فمختلف يف تضمينه إياه
 وقد أساء يف فعله ، ال يلزمه ألنه مضمون عىل من أتلفه:وقيل ألنه السبب، ؛ به:قيل

 .واهللا أعلم، فلينظر يف ذلك كله فيام بعده وقبله. فعليه التوبة إن مل يكن له خمرج من إثمه
 

 :فمن الشيخ مجعة بن خصي 
ــــــــييل ــــــــراءيت خل ــــــــرى ب ــــــــل ت   وه

 
ــــــل ــــــى نبي ــــــتم فت ــــــال ذي ي ــــــن م   م

ــــــــــل  ــــــــــت للوكي ــــــــــسجد دفع   أو م
 

  وكيلـــــــــــــه اخلائنـــــــــــــة اخلتـــــــــــــييل
  تـــــــــــــيمامين لقـــــــــــــم الـــــــــــــسبيل 

 
ـــــــل ـــــــسيم سجـــــــسج بلي ـــــــشق ن   وان

  أســــــــنى ســــــــالم هبــــــــج جزيــــــــل 
 

ـــــــن ســـــــالمي اجلميـــــــل ـــــــك م   يأتي
  

  ذا قـــــــــل ملـــــــــن يـــــــــدفع للوكيـــــــــل
 

ـــــــول ـــــــن جمه ـــــــة وم ـــــــن ذي خيان   م
  ل مـــــــــــسجد أو الـــــــــــسبيلأمـــــــــــوا 

 
  أو اليتـــــــــــيم املكثـــــــــــر العويـــــــــــل

  فـــــــضامن مـــــــع عـــــــدم الوصـــــــول 
 

ـــــد جـــــاز يف األصـــــول ـــــيهم بـــــام ق   ف
                                                 

 ).هـ(سقطت من )  ١(



٢٢١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
وفيمن أخذ دراهم من عند رجل ملـسجد، وبايعـه هبـذه الـدراهم قطعـة نخـل ومـاء 
للمسجد بيع خيار، واشتغل هذا الرجل سنني ومن بعد فدى ماله ودفـع الـدراهم للرجـل 

 وال هــو مــن أهــل ،، ثــم صــح معــه أنــه لــيس بوكيــل للمــسجد للمــسجد هــذااملــشرتي
 ؟االحتساب ما خالص هذا الرجل بدفعه هلذه الدراهم إىل هذا الرجل

 
إن مل يكن وكيال ثابت الوكالة وال حمتسبا للمسجد عىل ما جاز من احلسبة فعليـه رد 

، فإن مل يكن حـاكم دفعـه الرجـل  ويقيم احلاكم للمسجد وكيال يقبض ماله،دراهم الرجل
فـإن كـان القـابض ثقـة أو أمينـا يف بعـض القـول فقبـضها [ ويـشهد عليهـا الثقـات ،إىل ثقة

 .]للمسجد أمانة كان ذلك وجه خالص للدافع ويشهد عليها الثقات
واهللا .  وال يكفي خلالص الدافع،وإن مل يكن جيد الثقة وال األمانة فقبضه ليس بيشء

 .أعلم
 

يف رجل أخذ من عند رجل دراهم للمسجد، وبايعـه للمـسجد ضـاحية بيـع خيـار، 
ومن بعد أقر عنده الرجل أنه ليس وكيال للمسجد أجيوز لـه أن يـرد إليـه هـذه الـدراهم إن 

 ؟أراد أن يفدي ماله ويكون خالصا برده الدراهم إىل اليد التي قبض منها أم ال
 

 .واهللا أعلم.  ويشهد عليه الثقات،ضيق عليه ذلكإذا دفعه إليه وهو ثقة فال ي
 

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



٢٢٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
فيمن رأى مسجدا قد اخـرتب وذهبـت أموالـه وانقرضـت نخيلـه ومل يبـق منهـا إال 
قليل، هل جيوز هلذا الناظر أن حيتسب هلذا املسجد فيدخل فيه إال أنه خياف من حاكم البلد 

ن إذا كافأه بمقدار العرش أو أقل أو أن يطلب منه شيئا من غالة هذا املسجد، أيربأ من الضام
 ؟أكثر من غالته وكان يف األصل ذاهبا مجيعا أم ال

 وإن كان هلذا املسجد نخيل أو غريه مال تفرق غالته لعامره، هل جيوز هلـذا 
املبتىل أن جيعل تلك الغالة يف صالح أمواله الذي هو هلذا الوقف إذا كانت األمـوال خمرتبـة 

 عرفنـي وأنـت مـأجور إن ؟ أم الالغالة لعامر املسجد ولو اخرتبت األموالأم تفرق هذه 
 .شاء اهللا

 
اهللا أعلم، وعندي أنه جيوز االحتساب فيه ملن أراد به وجه اهللا تعاىل وقدر عىل موافقة 

 .العدل فيه
فإن جترب عليه يف يشء منه بعض الظلمة فأخذه ال عن داللته وال عـن أمـره وال عـن 

 ومعذور لعدم املنع له يف حال عجزه عن ذلك، فإن ألزمه ،ع منه إليه فهو سامل من ضامنهدف
اجلبار دفع ما صار بيده من مال ذلك املسجد إليه مل جيز له دفعه، فـإن دفعـه خمافـة منـه عـىل 
نفسه من اجلبار كان عليه ضامنه؛ إذ ال جيوز دفعه إليه، وال داللته عىل موضعه ليأخذه، وال 

 .ته عىل يشء من ذلك يف ترصيح بأمر وال إشارة يف تلويحإعان
فإن خاف عىل مال املسجد أن يتوقع اجلبار عليه فيهلكـه وحيتـازه منـه إال أن يدافعـه 

 .بجزء منه جاز يف هذا املوضع أن خيتلف يف ذلك
 ال جيوز دفع يشء منه إال أن يتوقـع ذلـك :فقيلوعىل قول من أجاز ذلك يف الواسع 

                                                
 .العامر): هـ(يف )  ١(



٢٢٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 فيحوزه أو يظهر فيه من أمره ما ال بد من إنقاذه بـالتلف يف احلـال، فيجـوز  فيهمن اجلبار
 .هاهنا املدافعة بجزء منه عىل نظر الصالح له إلنقاذه من الواقع احلال به

 إذا خيف عليه جازت املدافعة عنه عىل نظر الصالح له ومل يرتك إىل أن يقع به :وقيل
كة قبل وقوعها أقرب إىل احلـزم وأظهـر يف املـصالح، وقـد ما خياف منه؛ ألن إنقاذه من اهلل

 .واهللا أعلم.  وهذا كأنه األوىل، أن يتسع اخلرق فال تقبل املدافعة ويتعني التلفيمكن بعد
 

 ؟يف رجل أخذ شيئا من أموال املساجد مثل يشء قليل ال قيمة له، ماذا عليه
 

 .واهللا أعلم. ال الناس يف الذي ال قيمة لهال ضامن عليه، وأموال املساجد كأمو
 

 ينزف منها للطهارة للصالة بدلو من ماله، والدلو تـرتك يف املـسجد ريف مسجد له بئ
وعىل البئر، وجاء رجل فنزف بالدلو وترك الـدلو عـىل البئـر أو يف املـسجد، ورسق الـدلو، 

 أفتنـا مـأجورا إن شـاء ؟غري هذا ألن الدلو غري مرتوكة يف حرز ؛ عىل هذه الصفةأيضمن
 .اهللا

 
ال أدري ما يف هذه من قول املسلمني فأرفعه بعينه، وال يبني يل عليه ضامن إذا تركهـا 
يف موضعها بعد قضاء حاجته منها إن كانت تركت هنالك ملثل هذا املعنى إن صح له ذلـك 

 بعض املواضع أنـه ممـا مل تـزل فيها بحكم أو اطمئنانة ال ريب فيها، فقد خيرج هذا عندنا يف

                                                
 ).هـ(سقطت من )  ١(
 ).هـ(سقطت من )  ٢(
 ).هـ(سقطت من )  ٣(



٢٢٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه الناس يف املوارد القريبة أو البعيدة، وقد تكون الدلو مرتوكة لذلك، وربام تكون الدلو 
ملكا ألحد وإنام تركت ملعنى آخر من نسيان أو عمد فيكـون هلـا حكـم غـري حكـم األوىل؛ 

واهللا أعلـم وبـه . ذلـكفإهنا خترج عىل معاين سـائر األمـوال التـي مل تثبـت فيهـا إباحـة ملثـل 
 .التوفيق

 
يف رجل يقطع فرعا من شجرة، فوقع ذلك الفرع عـىل نخلـة املـسجد وطرحهـا عـىل 

 ؟األرض أيلحق هذا الرجل ضامن هذه النخلة كلها أم ضامن الثمرة وحدها
 

عليه ضامن النخلة كلها، وهو تفاوت بني قيمتها قائمة يف أرضها بعد طرح ثمن املاء 
 .واهللا أعلم. ألرض عنها وما بني قيمتها مطروحة واجلذع لصاحبهاوا



٢٢٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 

 

 

 

 





٢٢٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ



٢٢٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 

ما قولك سيدنا يف حاكم إذا أمر من يبيع من مال هالك من الناس ليقيض دينه وينفذ 
العكس فباع املأمور من املأمور أو وصاياه بعد صحة الدين وثبوت الوصية عند احلاكم و

مال اهلالك ما يزيد ثمنه عىل دين اهلالك ووصيته، أو باع بقدر الدين والوصـية، وللهالـك 
ورثة البعض منهم حارضون ورضوا بذلك أو مل يرضوا والبعض منهم أغياب، وال يرجى 
هلم يف القرب إياب، فاشرتى ذلك املباع مـن لـه صـحة بـديون اهلالـك ووصـيته، واسـتوىل 

اء من ثمن ما اشرتاه بنفسه أو سلم الثمن إىل املأمور بالبيع أيصح له ذلك أم ال؟ بني لنا قض
 . مأجور- إن شاء اهللا -اجلائز من ذلك واملحجور، وأنت 

أرأيت فإن احتسب حمتسب بعد علمه بصحة دين اهلالك وما أوىص به بإقرار اهلالك 
ا باقيــة عليــه، ومل حيتمــل عنــده ذلــك ومل يعلــم برباءتــه مــن تلــك الــديون وال يعلــم إال أهنــ

فاحتسب املذكور وهو من ورثة اهلالك أم ال، وباع ذلك الذي باعه املأمور بعينـه مـن مـال 
اهلالك أو شيئا منه بقدر ما يكفي ثمنه لقـضاء الـدين وإنفـاذ الوصـية أو أكثـر أو أقـل عـىل 

بحـرضة شـاهدين  مـساومة باطنـا أو -أعني وكيل املحتـسب-وكيله يف رشاء ذلك خاصة 
عدلني بعد أن خاجله الشك فيام تقدم من البيع والرشاء الواقعني بينـه والـذي أمـره احلـاكم 
بالبيع األول، فباعه املحتسب عىل وكيله بالثمن الواقع يف البيع املتقدم أو أكثر أو أقل، لكن 

كون كذلك يف بيعه املساومة هذا أصلح وأوفر للثمن عن بيع املناداة عند نظره، ويرجو أن ي
نظر العارفني بثمن مثل ذلك اليشء يف حينهم ذلك أيصح هذا وجيوز أم ال؟ بني لنا يف هذا 
من الباطل وارشح لنا ذلك رشحـا يـشتفي منـه اجلاهـل، وقـد مجلـت لـك القـول وعليـك 

 .تفصيلها مأجورا مثابا مشكورا إن شاء اهللا
                                                

 .أو) ع(يف )  ١(



٢٢٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

تـسب فقـىض أصـحاب أيضا وإذا قـىض القـائم بقـضاء ديـن اهلالـك مـن ويص أو حم
احلقوق حقوقهم من غري أن حيلفوا عىل حقوقهم أهنـا باقيـة أعليـه يشء فـيام بينـه وبـني ربـه 

 واملسلمني أم ال؟
 

إن صح مع احلاكم دين اهلالك ووصـيته الواجـب يف الـدين إنفاذهـا مـن مالـه فقـام 
ذلـك الـدين والوصـية بالعدل فيام أمر به من مقتىض احلكم يف هذا البيع واألمر بـه لقـضاء 

 .املحكوم هبام فهو من فعله جائز وثابت
وجيوز للمأمور امتثال أمر احلاكم يف هذا إن صح عدله فيه أو كان هو عدال فجاز أن 

 .يأمتنه عليه من غري مطالبة له بحجة ما مل يصح باطله
وإن تعكس القضية لعدم صحة الدين والوصية فذلك البيع فاسد حرام كاسد حمـال 

جيوز عىل حال، وحال كونه عىل ما جاز فإن باع املأمور أو احلاكم من مال اهلالك ما يزيد ال 
 .عىل ما عليه فالبيع مردود يف احلكم؛ ألنه مما ليس هلام أن يفعاله باجلزم

وإنام جيوز بقدر الدين والوصية يف موضع وجوهبام وجواز احلكم هبام، ورضـا البلـغ 
 فيام هم به أملك من مـاهلم، وعـدم رضـاهم حجـة يف املنـع العقالء من الورثة حجة عليهم

 .منه، وال جيوز عىل الغائبني إال ما أوجبه احلكم فثبت بالبينة العادلة وإال فال جواز له
ولو علم املشرتي بصحة ذلك الدين والوصية مل جيزه ذلك البائع للامل من حاكم أو 

اسع يف مواضع جوازه هلام، وبيع املحتـسب غريه قد باعه عىل غري ما أجازه احلكم له أو الو
ثانيا ألكثر مما جيب من دين اهلالك أو وصيته مردود كذلك، وإنام يباح له يف موضـع جـواز 
احلسبة له ما جاز يف احلكم أو الواسع من اجلائز إن كان هو ممن له احلسبة فيه فباعه بالنـداء 

وم؛ ألنه يف حقه كاملتعذر، ووكيله إن كان أو املساومة عىل ما جاز فيهام واشرتاه غريه يف الس
 .يشرتي له فله حكم نفسه أيضا إال فيام جاز أن خيتلف فيه مما يكال أو يوزن
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وال يلزم يف جواز البيع حـرضة الـشاهدين إال أن حـضورمها يؤكـده فيـؤمر بـه نـدبا 
 .تأكيدا للحجة يف جوازه

حلكم إال بعد يمينهم عليها، وليس للقائم بالوصية قضاء احلقوق الصاحة ألهلها يف ا
الحتامل أن يكون اهلالك قضاهم إياها بحيث غاب علم ذلك عن شهودهم، كذا من األثر 

. فانظر فيام يف هذه أمجلناه، ففي غريها لك قد فصلناه عـىل حـسب مـا فيـه عرفنـاه. حفظناه
 .واهللا أعلم وبه التوفيق

 
 

لدا ذكرا وزوجتني وترك دينا عليه للناس فهلك الوالـد فـوىف يف رجل هلك وترك و
الكبري : الولد بعض احلقوق وبقي الذي بقي ثم إن الولد هلك وخلف أوالدا صغارا اثنني

ولد ثالث عرشة سنة والصغري ولد أربع سنني، ثم إن أصحاب الديون طلبـوا حقهـم، ومل 
جــون يف حقـوقهم مـن هــؤالء يكـن للهالـك ويص وال لـألوالد وكيــل، وأهـل احلقـوق ال

 .األوالد أهل الديون، واألموال يف بلد الباطنة
 

ما صح من الدين عىل اهلالك ومل يـصح قـضاؤه فهـو يف مالـه، وإذا مل يكـن لـه ويص 
فيقام له وكيل ينفذ ما عليه من الدين بوجه احلق، وليس للورثة إال ما بقي من بعد الـدين، 

 .سواءوالبالغ واليتيم يف ذلك 
 

 
ما تقول يف رجل هلك وترك والدا وإخوة وزوجة وتقول الزوجة فيها محـل، وتـرك 



٢٣٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بعض الدراهم ربام ال تكفي لقضاء ما يدعونه عليه من صداق الزوجة والديون وغري ذلك 
الـسوية أم بعـضهم مقـدم من القروضات للناس، أيكون مجيع ما خلفه بني هـؤالء أجـزاء ب

عىل بعض أم حكم ما خلفه موقوف إىل أن تضع الزوجة محلهـا ثـم يكـون احلكـم فيـه بعـد 
 ذلك؟

وهل جيوز ملن يف يده ما خلفه هذا اهلالك أن يقيض شيئا من احلقوق املذكورة إال بـام 
 يثبته العارفون؟
 

 وأهل الديون أوىل باملال، إذا كان ماله ال يفضل عن دينه فال يؤخر إىل وضع احلمل،
إن كفى احلق فهو املراد، وإن مل يكف قسم بينهم بالتوزيع كل أحـد مـنهم بقـدر مالـه، وإن 

 .واهللا أعلم. بقي منه يشء فهو للورثة وال يقسم ما بقي حتى تضع احلمل ويعلم كل حقه
 

 
ت من له احلق فورثه من عليـه احلـق، أيكـون مـا آل ما تقول فيمن عليه حق لغريه، فام

 إليه خالصا عام عليه أم ال يكفيه حتى يربىء نفسه منه وال عذر له إال به عنه؟
 

 ال حيتاج يف هذا إىل براءة نفسه؛ ألنه ماله وقد ساقه اهللا إليه حالال طيبا إال أن يكون 
اهللا تعاىل، والندم مما فعله، وإن أبرأ نفـسه منـه عمده فال بد فيه من التوبة إىل  تمن ظلم قد

يف هذا املوضع فحسن، ولعله يؤمر به يف غـري لـزوم، وال أقـول بتحريمـه عليـه، وال لـزوم 
 .واهللا أعلم. ضامن فيام عندي

                                                
 ).هـ(سقطت من ) ١(



٢٣١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 

يلزم املقر، إذا أقر بعض الورثة بدين عىل هالكهم، وأنكر بعض، ومل تكن بينة ما 
 وكذلك إذا أقر املقر بوصية من أبواب الرب ماذا عليه إذا أنكره رشكاؤه؟

 
عىل املقر من الدين بمقدار سهمه إن كان ممن يثبت إقراره، ويكون شاهدا فيام جتوز له 

إن املقر عليه أن خيرج مجيع دين اهلالك من سهمه إن أنكر الورثة : الشهادة عليه، وقيل
، ومل تقم عليهم حجة، وليس اإلقرار بالوصية بالرب كاإلقرار بالدين، ويعجبني أن الباقون

يلزمه بمقدار سهمه مما ينوبه من اجلملة يف حال ثبوهتا إن كانت ثابتة، وال يتعرى من 
 .االختالف أن تلحق بالدين فاعرف ذلك

 
: 

ويف ورثة هالك لزمتهم حجة عن جدهتم أم أبـيهم فعـز علـيهم وجـود مـن يقـضيها 
عنهم لعدم الثقـات، أو مـا دوهنـم مـن ذوي األمانـة يف حيـاهتم، فرتكـوا أثـر مـاء مـن فلـج 
معروف ليباع يوم وجود من يقضيها عنهم، ويؤجتر بقيمته ممن حيج عنها، فإن وفت القيمة 

يف أمواهلم، فهلك أكثر الورثة،  وكثري من وارثهم، أيسع املبتىل بغلة هذا املاء أن وإال الزيادة 
يشرتي هبا ماء ويكتب للورثة، ويلحقه باألثر ويقعده معه حتى جيد السبيل عـىل اخلـالص 

 .؟مما ابتيل به أو يموت قبل ذلك أم كيف الوجه هبذه الغلة
                                                

أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا املحقـق اخللـييل، : وردت يف خمطوط)  ١(
 .٩٦ص



٢٣٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ورثة التـاركون لألثـر أيـضاف نـصيبه فإن مل جيز الرشاء هبا، وبقت هكذا وهو أحد ال
منها مما معه من الدراهم عىل كل حول للزوم زكاة الدراهم أم ال؟ رصح لنا كـل يشء عـىل 

 .حده مأجورا مشكورا
 

حكم هذه الغلة وهذا األثر املرتوك منه للورثـة، وعلـيهم احلجـة يف مجلـة مـا خلفتـه 
ويف هذا ما دل عىل أن هلم الترصف هبذه الغلة اهلالكة من رأس املال أو من الثلث عىل قول، 

إن أرادوا رشاء ماء أو غريه أو اقتسموها، فهي من مـاهلم، وقـابض هـذا األثـر حكمـه فيـه 
 .كغريه من الورثة إن كان منهم

فإن اجتمع من هذه الغلة ما جتب فيه الزكاة وجب إخراج الزكـاة مـن اجلميـع منـه، 
 لبعض الورثة من الذهب والفضة ما جتب الزكاة فيه إن وإن مل جتب الزكاة يف مجيعه، وكان

محل عىل سهمه من هذه الغلة إن كانت ذهبا أو فضة فحملها عليه وإخراج الزكـاة واجـب 
 .واهللا أعلم. من الكل، وكذا يف غري معدين النقد مما جيب فيه محل الزكاة عىل بعضه بعض

الزكاة وجـب إخراجهـا مـن  وقولك فإن اجتمع من هذه الغلة ما جتب فيه 
اجلميع منه فوقع حديس أن أزداد منك إيضاحا يف هذا املعنـى فهـل جيـب عـىل املبـتىل هبـذه 
الغلة أن خيرج النصاب منها بغري مشورة ألرباهبـا وال عـن رضـاهم قربـوا فـدنوا أو بعـدوا 

 ؟فنأوا أم حتى يأمروه مجيعا
ق بني الـرشاء بالغلـة للكـل وبـني فإن جاز له بغري رأهيم وال عن رىض منهم فام الفر

 أظهر للمبتىل الدليل وأوضـح لـه الـسبيل ؟إخراج النصاب عن الكل وهم يف الغلة رشكاء
 .عسى أن حتبى باألجر اجلزيل من امللك اجلليل

 
فالذي يظهر يل أن الرشكاء هلم يف النظر ذلك إن أرادوا أخذ هذه الغلة وقسمها بينهم 

أو ماء وعليهم إخراج ما جيب فيها من الزكاة كل بقدر سهمه، فإن كـان أو الرشاء هبا ماال 
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أهلها أغيابا أو أيتاما أو من يف حكمه من يملك أمره جاز له إخراج الزكاة منها كلها يف أكثر 
 قيل بوجوب ذلك عليه، وقيل بجوازه له، وقيل بمنعـه منـه، واجلـواز :القول وفيه اختالف

 شيئا من األصول هلم عىل نظر الصالح، ومن كان مـن أهلهـا أصح، وجيوز له أن يشرتي به
 .حارضا وهو عاقل فليكن ذلك عن رأيه وال كلفة يف هذه

 
 

ً امرأة هلكت وتركت ابنة وزوجا وأختني خالـصتني وأخـا مـن أب كيـف القـسم يف
 بينهم؟

 
ما بقـي وهـو الربـع، وال يشء  النصف، وللزوج الربع، ولألختني اخلالصتني للبنت

 .واهللا أعلم. لألخ من األب
 

 رجل عنده زوجة وعندها منه ابنة، ثم توفيت الزوجة وورثها هو وابنتها ومكث يف
 أبوهـا وخلـف ت مدة طويلة يف حياة أبيهـا، ثـم مـااملال يف يد ابنته تستغله وتطنيه وجتده

لورثة أم هو ثابت يف يد ابنته وهو هلا دون الورثة أم ال أيتاما وبلغا، أيصري هذا املال إرثا بني ا
 هلا إال حقها منه؟
 

 كان املال مشاعا مل يقسم بعد، ومل يصح فيه للبنت من أبيها بيـع وال هبـة فللبنـت إذا
منه حقها باملرياث من أمها، ولورثة أبيها منه مرياث أبيهم وهلا هي حقها منه بـاملرياث مـن 

 . أعلمواهللا. أبيها
                                                

 .أي تقطع ثامره  )١(



٢٣٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
فيمن هلك وترك أختا وأما ويف بطـن أمـه : »املهذب« مسألة وجدناها يف كتاب يف

 .محل
فإن ولدته ألقل من ستة أشهر فألمه السدس . 
ارشح لنا ذلك مأجورا إن .  ولدته ألكثر من ستة أشهر فألمه الثلث وال حيجبهاوإن

 .شاء اهللا
 

وج هلا فاملسألة صحيحة، ألن االبن إذا وضعته أمه لتامم  كانت هذه األم فراشا لزإن
 .ستة أشهر فام زاد فمحتمل أن يكون قد حدث بعد موت اهلالك فال يرث وال حيجب

 لتسعة يرث وحيجب إىل متام تسعة األشهر أخذا بالعادة الغالبة يف الوالدة إهنا :وقيل
 .األشهر

 .اهللا أعلمو.  كانت األم مطلقة أو مميتة فله حكم آخروإن
 
 تزوج امرأة فولدت له ابنة ثم ماتت فصح بعد ذلك أهنا أمـه، كيـف احلكـم يف فيمن

مرياثه أترثه ابنته من طريقني أم من طريق واحد؟ وله أخ غريها، أله يشء مـن اإلرث أم ال 
 .يرث األخ عندها شيئا؟ أفتنا مأجورا إن شاء اهللا

 
نت وال ترث بكوهنا أخته من األم؛ ألن األخت من األم  ابنته وهلا منه مرياث البهي

ال ترث مع البنت، وكذلك األخ إن كان من أم، وأما إن كان أخا من األب أو خالصا فله ما 

                                                
وهـو هو كتاب للشيخ الفقيه حممد بـن عـامر بـن راشـد املعـويل اعتنـى فيـه صـاحبه بمـسائل املـرياث   )١(

 .يتكون من جزئني
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 .واهللا أعلم. بقي وهو النصف
 

 رجل تويف وخلف أختا خالصة وأختا ألب وخلف ابن عم ثم إهنم تـشاجروا يف يف
 . يقسم املال بثالث:لعموقال ابن اقسمة املال 

  أنا ال أرىض إال أن يقسم املال بالنصف كيف احلكم بينهم؟: األخت اخلالصةوقالت
 

 مـن سـتة لألخـت اخلالـصة النـصف وهـو ثالثـة، ولألخـت مـن األب سـهم يقسم
 .واهللا أعلم. والباقي البن العم وهو سهامن

 
 وابنة أخ ألب كيف القسم بينهم؟ رجل هلك وترك جد أيب أبيه وابن أخ ألم يف

 
 .واهللا أعلم.  كله جلده أيب أبيه وال يرث معه ابن أخيه ألبيه وال ألمهمرياثه

 
 

  رجل هلك وترك أما وأوالد أخت ذكورا وبنات عم وخالة، كيف قسمة مرياثه؟يف
 

 .واهللا أعلم.  ألمهمرياثه
 

وولدت له ولدا فهلك الوالـد ثـم هلـك الولـد بعـده،  تقول يف رجل اشرتى أمة، ما
 فطلبت أمه املرياث من مال ابنها، أهلا مرياث أم ال؟

 



٢٣٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 كان الولد وارثا ألبيه فهي حرة تنعتق بمرياث ابنها منها ثم هـي وارثـة مـن ابنهـا إن

 .واهللا أعلم. فتعطى حقها من مرياثه
 

ة ونسل منها اخلادم، واملرأة توفيـت وتركـت  رجل له خادم مملوك، وتزوج له حريف
ابنني وابنتني وأما، ثم األوالد الذكور هلكـوا وبقيـت البنـات وهـن اثنتـان : زوجا وأوالدا

 وجدة، رصح لنا ذلك ملن يكون هلم املرياث؟ وأوالدها ملن مرياثهم؟
 

لـذكر مثـل حـظ  املرأة األوىل فمرياثها لألم منه السدس وما بقي فهو ألوالدهـا لأما
 .األنثيني، وأما زوجها اململوك فال مرياث له منها

 من مرياث كل واحد منهام السدس، ومـا بقـي للجدة مسألة الصبيني اهلالكني فوأما
فحكمه موقوف عىل أبيهام اململوك إن أعتق فهو له أو كاتبه مواله أي بايعه نفسه دفع احلق 

إن مـات األب وهـو مملـوك رجـع هـذا املـال إليه أو اشرتى بـه فيـصري بـذلك حـرا، وإال فـ
 .واهللا أعلم. املوقوف عنه فيكون ألخوات الصبيني اهلالكني هبذا حكم الرشع يف مسألتهم

 
 

 تقول فيمن قتلت زوجته خطأ فوجب عىل القاتل الديـة مـا تـرى للـزوج، أيلحـق ما
 شيئا بسبيل اإلرث منها أم ال؟

 
 ^  خمتلف فيه واألصح أنه يرث من الديـة ملـا 
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.واهللا أعلم. 
 
  أهلا مرياث من دية زوجها إذا كان القتل عمدا أم ال مرياث هلا منها؟تول، املقزوجة
 

 ^  ذلك، وقـد  القتيل ترث من ديته يف العمد واخلطأ سواء يفزوجة
.واهللا أعلم. 

 
 

 وجدنا يف األثر أن املطلقة التي مل يدخل هبا إذا مات زوجها وحبست نفسها عـن قد
 التزويج أهنا ترثه، أتعملون هبذا القول أم ال؟

 
 هبا إذا كان الطالق يف الصحة فال يتوارثان وال نعلم يف ذلك لاملطلقة غري املدخو أما

 .اختالفا لعدم جوازه يف اإلمجاع
 إذا كان الطالق يف املرض فقد قيل بذلك فيها ويكملها من االخـتالف مـا جـاء وأما

 .أهنا املطلقة ثالثا يف املرض عىل أقوال جاء هبا األثر
 

                                                
، والرتمــذي يف )٢٩٢٧(يف املــرأة تــرث مــن ديــة زوجهــا : الفــرائض، بــاب: رواه أبــو داود يف كتــاب  )١(

 هذا حـديث حـسن :وقال) ١٤٢٠(جاء يف املرأة هل ترث من دية زوجها  ما : الديات، باب: كتاب
كلهم من طريق عمـر بـن ). ٢٦٤٢(املرياث من الدية  : الديات، باب: وابن ماجه يف كتاب. صحيح
 .اخلطاب

 .تقدم خترجيه  )٢(
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 وماتت عنده قبل بلوغها فـام الـذي لـه وعليـه يف ، تقول سيدي فيمن تزوج صبيةما
املرياث أو غريه، دخل هبا أو مل يدخل هبا، كان صبيا هو أو بالغا أو كان هو صبيا وهي بالغة 

 .ّومات أحدمها؟ تفضل سيدي بني لنا معنى احلكم بينهام، ولك األجر من اهللا تعاىل
 

 يرثها إن كانت صبية وماتت قبل البلوغ سواء كان صبيا أو بالغا إال التـي زوجهـا ال
 .أبوها فمختلف يف املرياث منها للزوج

.  كان الزوج صبيا ومات قبل بلوغه مل ترثه الزوجة سـواء كانـت صـبية أم بالغـةوإن
 .واهللا أعلم

 
 هـي بعـده قبـل ماتـت تقول فيمن تزوج صـبية زوجـه هبـا أبوهـا فـامت أبوهـا وما

 بلوغها، هل تراه وارثا هلا عىل هذا السؤال أم ال؟
 

 .واهللا أعلم.  اختلف أهل العلم يف ذلك، ولكل قول من أقوال املسلمني حجةقد
 فإذا مل يصح له وارث يف ماهلا، وأراد الزوج االنرصاف بعد دفنها فقـال لـه 

 فته زوجتك؟كيف تنرصف، ولك حق فيام خل: ورثتها
أبرأتنـا مـن :  مجيع ما خلفته زوجتي عيل حرام ال يل منه يشء فقـالوا لـه: الزوجفقال

 ذلك؟
 إن كان يل حق فقد أبرأتكم منه، وهو عليه صداق وبـاق يف بيتـه يشء مـن : هلمفقال

                                                
 .أو): هـ(يف   )١(



٢٣٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

ونحـن قـد أبرأنـاك مـن مجيـع مـا عليـك مـن صـداق وغـريه، وأعطـوه ورقـة : أثاثها فقالوا
 جاهلون احلكم، وظنوا أنه وارث أيكـون هـذا الـربآن تامـا ثابتـا يف معنـى الصداق إال أهنم

 .احلكم واجلائز أم ال؟ أفتنا يرمحك اهللا
 

 .واهللا أعلم.  ممن يثبت ذلك منهورثة هو ثابت يف حكم الظاهر إن كان ال
 

 
غري بعد ما علمت بالتزويج قبل أن جيوز هبا الزوج، فلم يثبت  الصبية إذا أرادت اليف

هلا الغري حال صباها ومكثت معتزلة عن زوجها ثم بلغت ومل تغري بجهلهـا ومـات الـزوج 
 عنها، كيف احلكم يف ذلك ترثه ويرثها وعليها العدة؟

 
 . مل تغري بعد البلوغ فهي زوجته وترثهإذا

 .وغها فليست بزوجته وال ترثه إن مل ترض به بعد بل:وقيل
 .واهللا أعلم.  كانت وارثة فعليها العدة عدة املميتةوإذا
 

 الصبية إذا افتدت من زوجها يف صباها ثم مات الزوج قبل بلوغهـا، هـل هلـا منـه يف
 مرياث أو ال؟
 

 تثبت الفدية من الصبية وحكمها حكم املطلقة طالقا رجعيـا، فـإذا مـات زوجهـا ال
واهللا . وهي يف العدة فهي ترثه إذا حلفت مع بلوغهـا أهنـا لـو كـان حيـا لرضـيت بـه زوجـا

 .أعلم



٢٤٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 رجل هلك وترك أخا ألم وجد أيب أم ملن املرياث منهام، وكذلك أيضا رجل هلك يف
من كـم قـسمه وترك زوجة وجد أيب أم أب وأما ألنا وجدنا لألم ثلث املال كامال مع اجلد 

 هذه املسألة؟ وإذا كان يف األرحام اختالف ما الذي يعجبك وحتكم منوخمرج هذا الثلث 
 به؟

 
 وقسم املال من اثني عرش، للزوجة ثالثة ولألم أربعة وللجـد مـا ، ألخيه ألمهمرياثه

 .واهللا أعلم. بقي وهو مخسة أسهم
 

 
زوجته الطالق وهي مريضة، وأبرأتـه مـن صـداقها وتوفيـت يف يف رجل طلبت منه 

 املرض املذكور، هل يصح له مرياث منها أم ال؟
 

 برآن املريض ال يثبت، وإذا مل يثبت والطالق رجعي فهو وارث منها إن ماتـت :قيل
 .يف العدة

 
، ومات وهي يف  تقول شيخنا إذا اختلعت املرأة من زوجها املريض فرارا من العدةما

 عدة الطالق، ماذا هلا وعليها من املرياث والعدة؟
  املرياث وتلزم العدة ألهنا فرت منها؟ أم ال مرياث هلا وال عدة عليها؟أحترم
 



٢٤١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 أنه ال مـرياث هلـا ولـيس قول آخر القول بذلك وهو وجه حسن، وخيرج فيها خيرج

 .عليها عدة الوفاة لثبوت الطالق عليها
واهللا .  أن هلا املرياث وعليها عـدة الوفـاة ألنـه طـالق يف املـرضقول ثالثيف  وخيرج

 .أعلم
 

 
يف امرأة طلبت من زوجها اجلامع وهي حائض فجامعها وهو ال يعلم بحيضها ذلك، 

يـف ثم مات الزوج فورثته وبعد ذلك ندمت عىل ما فعلت وأرادت اخلالص من ذلك، فك
 يكون خالصها؟
 

واهللا . إذا كانت متعمدة عىل ارتكاب احلرام من ذلك فعليها التوبـة وترجـع املـرياث
 .أعلم

 
 

يف رجل وامرأته جرى بيـنهام رشط عـىل أن كـل واحـد ال يـرث مـن صـاحبه شـيئا، 
ت هـذا الـرشط أم ال؟ وإذا كـان والرشط بعد التزويج وأحـرضوا شـهودا عـىل ذلـك، أيثبـ

 الرشط قبل التزويج أكله سواء أم ال؟
 

 .واهللا أعلم. هذا الرشط باطل؛ ألنه خمالف لكتاب اهللا تعاىل فال وجه لثبوته



٢٤٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 .يف بنات أخ من األب وعمة وأوالد عم يدعون أهنم عصبة
 

هلم، وإن مل يصح نسبهم بالبينة وأنكرهم بنـات عـم إن صحت العصبة فاملرياث كله 
 .واهللا أعلم. األخ فعليهن اليمني وهلن املرياث والعمة ال ترث يف الوجهني

 
 

ما قولك شيخنا يف مرياث محد بن مسلم مات ومل خيلف أحدا من العـصبات سـوى 
نا األقوال، وعرفناك سابقا سؤاال من قبله وال بنت سامل بن عامر وبني أخوال، وكثرت علي

 ندري وصلك أم ال؟
ونسبهم محد بن مسلم بن حجي بن سعيد، وبنت سامل نسبها سـعيدة بنـت سـامل بـن 

 .عامر بن سعيد، وعامر بن سعيد وحجي بن سعيد إخوة
ونسب األخوال جد أمه سهرية بنت مخيس بن مسعود، وبني خاله سعيد بـن راشـد 

 .مسعودبن مخيس بن 
وإن كان يف هذه املسألة اختالف عرفنا عىل ما نعمل عليه من األقوال، وسـمعنا مـن 

 أمرين الشيخ سعيد أن أصلح بينهم وال : يقول عىل األخ حممد بن سامل:يقولونأفواه الناس 
 قليلـة عقـل والـصلح ال يـستوي إال -أجـارك اهللا-يمكن الصلح، ألن بنت سامل بن عامر 

 .برضاها
 

 . املرياث كله لسعيدة بنت سامل ألهنا بنت عصبة فهي أقدم وأحق باملرياث:قيل



٢٤٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 .وهذا أكثر قول املتأخرين هلا الثلثان من املرياث والثلث ألوالد اخلال :وقيل
 الـشيخ :وبـه يقـول كان يذهب الشيخ سلطان بن حممد البطـايش، القول األولوإىل 

 .نارص بن جاعد
 عـىل سـبيل الـصلح وهـو أن يكـون لبنـت العـم الثلثـان  أحسن وأرفقوالقول الثاين

 كأنه أصح يف احلكم أن يكون يف املرياث لسعيدة بنت والقول األولوألوالد اخلال الثلث، 
 .سامل، ويعجبنا أن يصطلحوا ويرتاضوا فيام بينهم

 
ما القـسم بيـنهم، أيـرث العـم  يف رجل مات وترك عام أخ أب ألم، وعم أب ألب

 األب من األم أم ال؟أخو 
 

 .واهللا أعلم. ال يرث عم األب من األم، واملرياث كله لعم األب من األب
 

 .ّيف رجل هلك وترك ابنة ابنة وبنت أخ ألب بني لنا القسمة بينهام
 

 . املرياث لبنت البنت: قيلخيتلف فيه
 .واهللا أعلم.  بينهام نصفان:وقيل
 

 رجل هلك وترك أوالد بنت ابـن أو يكـون مكـان االبـن ابنـة وأوالد أخ ما تقول يف
 .خالص أو يكون مكان األخ أختا، عرفني ما القسم بينهم؟ لك األجر إن شاء اهللا

 
                                                

 . زيادة يقتضيها السياق) ١(



٢٤٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 .قولهو ألوالد االبنة عىل 
 . فهو بينهام نصفان:وعىل قول أهل التنزيل

 
 يف هـذه -حفظـه اهللا- أمحـد اخللـييل نسأل الشيخ األجل الثقة سعيد بـن خلفـان بـن

القضية النازلة يف مرياث أهل فنجا قـد اختلـف فيهـا مثـل العـامل نـارص وغـريه والبطـايش، 
إن املال كله ألوالد بنت االبن بالقرابة، وفيـه قـول : ورفعوا االختالف إذ قال الشيخ نارص

يش استحـسن كأنـه يكـون بينهام نصفان البنة األخت وألوالد ابنة االبن بالتنزيـل، والبطـا
بالتنزيل وصار هذا املال يف يد أوالد بنت االبن، أجيوز نزعه وإخراجه منهم ويكون حكمه 
عىل ذلك القول الذي هو بالتنزيـل أم كيـف يعمـل املبـتىل هبـذه القـضية، ألهنـا مـسألة رأي 

 .عرفنا الصواب بام تراه رصحيا صحيحا الزلت للمسلمني غيثا وعونا والسالم عليك
 

وصل كتابك تذكر فيه من أهـل فنجـا ومـا جـرى بيـنهم مـن الـشقاق واملخاصـامت 
والنزاع واملحاكامت يف املسألة الواقعة بينهم يف توريث بنت األخت اخلالصة مع وجود بنت 

 فقد تكرر السؤال منه عىل غري واحد حتى احلقري فقـد سـألوين غـري مـرة فـأجبتهم البنت
 عن األسالف وكفى بأمثالنا بذكر النقل مع وجوده، فقد مـىض عليـه فيها باالختالف نقال

 .علامء شادوا مبانيه، وأوضحوا معانيه، فلم يرجع أحد منهم عن رأي رآه
وأما نحن وأمثالنا فينبغي لنا التمسك بآثـارهم املنـرية، اعرتافـا بـالعجز عـن مزامحـة 

 من القولني لـه حجـة يف الـرشع األبطال يف هذا املجال، وعىل احلقيقة فقد وضح يل أن كال
 .واضحة يسوغ التمسك هبا للمبرصين وجه العدل يف ذلك

                                                
 أوالد بنت االبن:  يف املسألة أعاله) ١(



٢٤٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

فأما بالتفصيل فالقول بالتنزيل واضح مأخذ القياس فيه، وعليه من علامئنا األوائـل 
 ومن وافقه عىل ذلك، وبه يقول فقهاء الشافعية من قومنا عىل -رمحه اهللا-حممد بن حمبوب 

 .من كتبهمحسب ما اطلعنا عليه 
وأما القول بالقرابة فقول سديد، ورأي حسن جميد، وأرجو أن عليه أكثر العلامء من 
أصحابنا وبه يقول أبو املؤثر والفضل بن احلواري وغريهم مـن األوائـل، والقائـل بـه مـن 

 .فقهاء قومنا احلنفية ومن وافقهم عىل ذلك من علامء املذاهب
يب نبهان فقد سألته عـن ذلـك مـرتني فأجـابني وأما شيخنا الشيخ العالمة نارص بن أ

مرة بالتنزيل، ومرة أخرى بالقرابة مرجحا هلا يف هذه املسألة بعينها فعلمت أن القولني عنده 
 .سواء يف كوهنام حقا واضحا سائغا التمسك به، فهو مرة يرجح هذا ومرة يميل إىل ذلك

 إىل مـا فـتح هلـم مـوالهم يف وكذلك شأن العلامء املتبعني للحق فإهنم ال يميلـون إال
 .ذلك احلني من رؤية احلق املبني فيقولون بام فتح هلم هنالك

ومتى وردت عليهم لطيفة أخرى من الفيض اإلهلي بالفتح اإلهلامي فال يبـالون وال 
 إن : قيليأتون وال يلون أن يعدلوا إىل ما به بدلوا من الفتح اإلهلي والفيض الرباين، ولذلك

ل عن رأي إىل آخر فال يكون رجوعه عنه إبطاال منه؛ ألن األول قد كـان حقـا العامل إن عد
 .فال يتحول احلق عن كونه حقا باختالف الوارد عىل العلامء من فتوح املرجحات

ولقد حكى يل من أثق به يف ذلك أنـه سـأل الـشيخ العالمـة األكـرب سـيدنا أبـا نبهـان 
 عم خالص فأفتى أن املال للخالـة، وعـىل  عن خالة وابنة-ريض اهللا عنه-جاعد بن مخيس 

 .قياسه فهو قول بالقرابة
وأما نحن فام ينتهي مبلغ علمنا إىل ذكر التعديل وترجيح األقاويل، ولكن فإنـا ولـو 
تركنا وما فتح لنا من القياس لكان القول عندنا بالقرابة أوىل حلجج تعضده ومعان تؤيده؛ 

لصة مع بنت بنت وجب علينا القول بالتنزيل مطلقـا ألنا إذا قلنا بتوريث بنت األخت اخلا



٢٤٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

لئال يلزمنا انخرام األصل املمهد ولو قلنا به لقلنا مثال بنت بنت بنت بنت ومعها بنت بنت 
بنت أخت خالصة وغريمها بنت عمة جد جد جد ولو عال ما مل يقطع رحـم، فـإن اجلـدود 

 يت فاملال ملن؟كلهم من جهة األب والعمة خالصة جلد جد جد جد جد جد امل
فعىل القول بالتنزيل فهو لبنت العمة البعيدة، وإنه ليشء عجيب يثبت املرياث لتلـك 
البعدى وقد حوت األحكام األبعدية مجيعا وال تعطى بنت بنت بنت البنت وقد أعطاها اهللا 

 .مجيع أحكام البنت من حرمة تزويج وجواز نظر بام يباح إىل ذوات املحارم
 جـد امليـت أوىل بمرياثـه ماكـان مـن جهـة اآلبـاء ومل يقطـع رحـم  جد جـد: قيلفإن

فصحيح، لكنه خمصوص بحكم فيه منصوص بأصل مطرد، ومتـى قطـع اهللا ذلـك األصـل 
من جرثومته مل يبق به متعلق للفرع بحال، فإن الرجـوع يف النظـر املعتـرب بالقرابـة إىل امليـت 

دود فليس هم املوروث املتنازع فيه بـل املوروث أوىل من الرجوع إىل املفقود من هؤالء اجل
هم جدود املوروث وقد قطع اهللا باملوت أحكامهم فال مرياث هلم من بعد فقـدهم إمجاعـا، 

 .فام يصنع بأوالدهم من بعدهم فيعطون مرياث من مات قبل هذا اهلالك املوروث
وهتم، فإن كان املتمسك بأن هلم مرياث آبائهم فآباؤهم غـري وارثـني إمجاعـا لـسبق مـ

وعىل احلقيقة فال أبرص هنـا موضـعا لإلطالـة فاالختـصار أوىل، وللبـسط مواضـع أخـرى، 
 .ونحن ضعفاء علم، فالنقل أوىل بنا

 كان أوالد البنت حازوا املال، أجيوز نزعه وإخراجه منهم؟ فإن كان وأما قولك إذا
كم يثبـت حكمـه يف املال يف أيدهيم فهو معهم وهـم أوىل بـه وال ينزعـه مـنهم جـربا إال حـا

 .املختلف فيه
وأما حكام دهرنا فقد وجدت غري مرة من فتاوى شيخنا الشيخ العالمة نارص بن أيب 
نبهان أن املال ال ينزع من أيدهيم ما متسكوا برأي واسع هلم وجيوز منع االعتـداء والـبطش 

                                                
 فإذا): ب( يف ) ١(



٢٤٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

يـأيت اهللا منهم عىل بعضهم بعض ملن قدر عىل ذلك ويكون املال يف أيدهيم بغري حكم حتـى 
بحاكم يلزمهم حكمه باإلمجاع، واألسلم لكل حاكم يف دهرنا إذا ابتيل بحكم بينهم أن يقر 

 .املال يف أيدهيم ويمنع اخلصم عنهم
وإن كان قد قيل بجواز يف بعض القول برشوط يطول ذكرها، وقد أطلنا لك اجلواب 

ن العبـارة بعـض اإلشـارة فانظر فيه نظر مفكر غري متنكر، فإنه ليس مستوفيا، ولكن فيه مـ
واهللا . يمكن القياس عليها ملن اهتدى إليها، ولينظر يف مجيع ما قلته وال يؤخذ منه إال بعدله

 .أعلم
 

يف رجل مات ومل خيلف أحـدا مـن العـصبات وال مـن ذوي الـسهام إال أرحـام بنـي 
 املرياث لبنـي إخـوة أخواله أحدهم إخوة أمه اهلالك من أبيها وأمها اهلالك من أبيها أيكون

 .أم اهلالك من أبيها وأمها كله أم يكون إلخوة أمه من اإلرث يشء
 

 أنه ألوالد إخوة أم اهلالك من أبيها وأمها، ألنـه أقـرب أكثر القولخيتلف فيه ولعل 
 .واهللا أعلم. وألن مرياث األخوال أكثر من جهة األمهات

 
  تراه ويعجبك العمل بالتنزيل أم بالقرابة؟كيف مرياث األرحام؟ وما الذي

 
مها أصالن عظيامن جيوز العمل بكل منهام، ومن رأى أحدمها أرجح من اآلخر فعليه 

                                                
إال أرحام بني أخواله بعـضهم إخـوة أم اهلالـك مـن أبيهـا وأمهـا، وبعـضهم :...  لعل السؤال كالتايل) ١(

من  أبيها، أيكون املرياث لبني أخـوة أم اهلالـك مـن أبيهـا وأمهـا كلـه أم يكـون لبنـي إخوة أم اهلالك 
 ؟إخوة أمه من أبيها من اإلرث يشء



٢٤٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واهللا أعلم. اتباع األعدل إن بيل به إال أن يرتكه احتياطا يف موضع جوازه
 

 
ون لزوجتـه أم لعـشريته أم للفقـراء أم  رجل تويف وهو رسيح ملواله، مرياثه ملن يكيف

 .ملواله؟ بني لنا مأجورا إن شاء اهللا
 

 . لزوجتهمرياثه
 . جلنسه وللزوجة الربع:وقيل
 .واهللا أعلم.  للفقراء وكله من قول املسلمني:وقيل

 
 

 يل أنت من ورثته، أحيل يل يف رجل مات وال عرف نسبه غري أنه مثال خرويص، وقيل
إذا شهد بذلك أقل ما يكون أمني عىل قول فإن شـهد لـك كـام قلنـا جـاز : إرث ما تركه قال
 . لك أخذه وإال فال
 فإن ادعاه أحد بإلقاء نسب بينهام أو بغري إلقاء نسب ومل يأت بحجة تـشهد 

د املـدعي األول أجيـوز لـه أخـذه له فيام ادعاه ونازعه فيه منازع بغري بينـة وصـار املـال يف يـ
 .ومتلكه
 هذه والتي قبلها لعىل سواء والقول فيهام واحد واهللا علم . 

                                                
أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا املحقـق اخللـييل، : وردت يف خمطوط)  ١(

 .٧٥ص



٢٤٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 

 قولــك شـيخنا يف رجــل مـسلم هلــك ومل يوجـد لــه وارث، وأصـله مــن البانيــان مـا
 فاستسلم، فكيف حكم مرياثه ملن يكون؟

 
املسلمني ومل يوص بامله فيام يقربه زلفـى إىل اهللا رب العـاملني  مل يكن له وارث من إن

 .فمرجع ما خلفه من يشء يكون لبيت املال يف قول صحيح
 من قـول املـسلمني املعمـول بـه فـيام وكله رجح،  قول آخر لفقراء املسلمني يف:وقيل
 .واهللا أعلم. مىض واحلني
 
أصله من البيـارسة، ومل يـصح لـه  الشيخ مجيل بن مخيس السعدي فيمن مات وسئل

وارث، وابتيل بقبض ماله أحد من الناس وآيس من وجود الوارث له، هل جيوز هلذ املبتىل 
بقبض ماله أن يترصف فيه وينفقه عىل الفقراء؛ ألنه يف تركه مشقة عليه يف حفظه وانتظر به 

 بتفريقه عىل الفقـراء زمانا طويال فلم جيىء أحد يدعيه، فإن كانت رخصة توجد هلذا املبتىل
 يف مكانـة سـامية، وال رقيـت علمإين مل أكن من ال:  عليه مأجورا إن شاء اهللا، اجلوابجد

 إن كان هذا امليـت مـن األجنـاس :لكني أقول حسب ما يوجد يف األثر منقولمرتبة عالية، 
سه عـىل الذين يتوارثون من األجناس ومل يكن له ذو سهم وال عصبة وال رحم فمرياثه جلن

ما يعمل عليه أصحابنا ولعلـه البـد لـه مـن أن يتـسور عليـه الـرأي بـأن يكـون حكـم مالـه 
 .جمهوال

 البيارسة فال يتوارثون باألجناس، وعىل هذا فإن أويس من وجود معرفة وارثه وأما
                                                

 أحد): ب(يف   )١(



٢٥٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

فإنه يفعل بامله كام يفعل باملال املجهول ربه، وهو أن يفرق عـىل الفقـراء عنـد عـدم اإلمـام، 
 .وجوده فإن دفعه إليه فهو وجه حقوعند 

 .واهللا أعلم.  أنه يكون حرشيا أو يظهر وارثه: قول ثالثوفيه
 أما من مات من البيارسة ومل يعلم له وارث يصح 
 .فامله للفقراء
 . لبيت املال مع وجود أهله:وقيل
 بلـده، فـإن مل يكـن يف بلـده  فهـو جلنـسه مـن البيـارسة املوجـودين يف: قول ثالثويف

بيارسة فمن أقرب القرى إليه سواء يف قسمته الغني منهم والفقري والذكر واألنثى، هذا عىل 
قول من قال إن البيارسة من األجناس الـذين يتوارثـون باجلنـسية ويف ذلـك اخـتالف عـن 

أن ينفقـه فـيمن ، وعىل قول من يراه للفقراء فجائز للمبتىل به »املصنف«األوائل موجود يف 
 .واهللا أعلم.  من أموال أهل الفقر فإهنا من باب واحدريهيستحقه من الفقراء كام جيوز يف غ

 
 مات وخلف ماال ومل يعلم له وارث مـن عـشريته إال بـدعوى غـري مقبولـة يف فيمن

ه أن الرشع، وابتيل بقبض ماله أحد من املسلمني، ما يصنع هذا املبـتىل هبـذا املـال؟ أجيـوز لـ
يفرقه عىل الفقراء مع عدم الوارث أم ال؟ وأين أرجح األقاويل فيه؟ وهل جيوز لنا أن نأخذ 

 بقول من أقاويل املسلمني مع كون عدم الوارث؟
 

 مل يصح له وارث بصحة أو شهرة، ويئس القابض من معرفة الورثة بعد االجتهاد إذا
 من قول املسلمني، وهو أن يفرق يهخذ بام فيف البحث واالستقصاء يف الطلب، فيجوز له األ

 .عىل فقراء املسلمني أو يف عز دولتهم
 . بتوقيفه حرشيا:وقيل



٢٥١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 عليـه أن :فقيـل فرق عىل الفقراء فمختلـف يف وجـوب الوصـية بـه عـىل الـصفة فإذا
 .يويص به فعسى أن يعرف الوارث يوما فيكون اخلالص عليه يف ماله حتام

 .نه قد أنفذه بحسب ما أمره الرشع فيهال وصية عليه أل: وقيل 
 . إذا فرقه بحكم فال وصية عليه وإال فعليه الوصية به:وقيل
 . ال غرم عليه إن كان بحكم أنفذه ولو علم الوارث من بعد:وقيل
 غرم عليه عىل حال إال أن يتعدى فيه حد اجلائز وإال فـال تلزمـه  أن ال: يف مثلهوقيل

 . ما أوجبه الرشع فيه، كذلك خيرج فيام عندي من معاين قوهلمالوصية إذا مل يفعل فيه غري
 قول املسلمني صواب جيوز األخذ به والعمل عليه، ومن توسع فيه بام جـاز لـه وكل

من رأي أبرص عدله واستعان فيه بمن عدله من أهل النظر فيه فقد وافق احلق يف اجلائز ملن 
وانعدام من اسـتعان بـه يف التعـديل فعليـه أن بيل به، ومع إعدام القدرة عىل معرفة األعدل 

 .يتحرى لألعدل من صحيح الرأي النجيح؛ لئال يكون يف حمل بلواه متبعا هلواه
 فكلهـا يف األصـل غـري يحة إن له أن يأخذ بام شاء من أقـوال املـسلمني الـصح:وقيل

عد فيها خارجة عن العدل، بل هي عدل وحق وفصل، واألخذ هبا ملن وافق له فضل ما مل يت
ما جاز بعلة أخرى متنع من إطالق األخذ ملانع حق كـاحلكم يف موضـع النـزاع لنفـسه عـىل 
غريه، وإن جاز العكس لغريه، ويف موضع فصل اخلطاب بني اخلصوم يلزم االجتهاد لطلب 
األعدل من السداد، واالستعانة بام قدر عليه من ابتيل باحلكم بـني العبـاد، واهللا خـري معـني 

 .وهاد
 
 

                                                
 .فقيل: يف النسخ املخطوطة  )١(



٢٥٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 رجل مـات وهـو لـيس لـه أب بملكـة تـزويج، ولكـن ينـسبونه إىل أب معـروف، يف
 قبل االبن ثم مات االبن ألبواألب واالبن مقران ببعضهام بعض أنه هو ولد زنا ومات ا

املدعي وترك أما وأختا ألم وأخـوين مـن األب املنـسوب إليـه، ملـن مرياثـه واألخـوان مـن 
 وأمهام غري أمه، أيلحقان من مرياثه شيئا أم ال؟تزويج صحيح 

 كانا ال يلحقان مـن مرياثـه، أحيجبـان األم مـن الثلـث إىل الـسدس أم ال؟ وهـم وإن
 كلهم معرتفون بذلك عرفنا شيخنا ملن يصري مرياث هذا اهلالك؟

 
 : يف توريث الولد إذا كان من زنا حمضخمتلف

 . ال يرثه عىل حال:فقيل 
ذا كان من ذوات األخدان فأقر به األب ورثه، وإن كان مـن البغايـا التـي ال  إ:وقيل

 .ترد يد المس فال يرثه عىل حال
 . أقر به أنه ابنه ورثه عىل حالا إذ:وقيل
 قول من يورثه من أبيه املقر به من سفاحه فال يلزم غريه يشء من إقراره هو وال وعىل

 آخـر إذا ثبـت أنـه ابنـه بـإقراره فهـو ابـن لـه وأخ يكون وارثا إال منه، وخيرج عىل قياد رأي
ألوالده وبه حيجب األم عن الثلث إىل السدس، فيكون ألمه السدس وألخته ألمه السدس 

 .وألخويه لألب ما بقي وهو الثلثان
. لـألم سـهامن ولألخـت مـن األم سـهم:  القول األول فقسمة مرياثه مـن ثالثـةفعىل
 .واهللا أعلم

 



٢٥٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 أمته بال استرباء ووضعت منه ولدا، أيكـون ولـده يف احلكـم أم خمتلفـا  رجل نكحيف

 يف هذا الولد أنه يرث أم ال يرث ما يعجبـك مـن هـذه اآلراء؟ عرفنـي لفافيه، وإن كان خمت
 .وجه الصواب
 

 ثبت أنه ولد زنا بغري احتامل فيختلف يف توريث ولد الزنا، وأنـا يعجبنـي يف هـذا إذا
 .واهللا أعلم. ث إذا أقر بهاملوضع أنه ير
 : 

 ال :فقيـل جرى االختالف بني أهل العلم يف توريث الولـد إذا كـان مـن سـفاح وقد
 .مرياث له

 . يرثه:وقيل
 بتوريثه من ذوات األخدان ال من البغايا املسافحات، وهـو أوسـط األقـوال، :وقيل

 .واهللا أعلم. عىل هذا القول يف احلال توريثه يعجبنيوكأنه هو األشبه هبذه املسألة و
 

 
 مرياث الغرقى واهلدمى كيف صفتهم، وقـسم مـرياثهم، وبـأهيم يبـدأ؟ رصح لنـا يف

 . إن شاء اهللاراذلك مأجو
 

يتوارثان وال يتوارثان، :  مل يعرف أهيم مات قبل فبأهيم بدأ جاز وفيهم ثالثة أقوالإن
 .واهللا أعلم. ثا وغري وارثومن حالني يقدر وار

                                                
 .ورد يف املخطوط اجلواب فقط  )١(



٢٥٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
غاروا عىل أهل بلد، فوجد بعدهم قتىل ممن يتوارثون وال يعـرف أهيـم مـات أ بغاة يف

قبل صاحبه، مثل رجل وأوالده ثالثة فصح خرب قتلهم ومل يصح من مات منهم قبل اآلخر 
لغرقى وألوالده أوالد وورثة، وكذلك لألب األكرب ورثة، كيف حكم مرياثهم، أيكون كـا

ًواهلدمى عىل هذه الصفة أم ال؟ وإذا كان حمكوما هلم بحكم الغرقى فكيف القول الذي تراه 
 ؟واهلدمىيف الغرقى 

 
 حكم الغرقى واهلدمى وغري خاف عليك ما يف الغرقى واهلدمى من األقوال حكمهم

 .فهي ثالثة فيام عرفنا هلم من رأي يف جدال
 . واحد من اآلخر كأنه حي إن أكثر القول توريث كل:وقيل
 ما فيه عندي تقديره حيا يف حال وميتا يف حال ملا فيه من الـشبهة واإلشـكال وأصح

 .قدر وارثا أو غري وارث
 .واهللا أعلم.  ال يرث ميت من ميت: يبعد من الصواب قوهلم الثالثوال

 
 

غرم فسلم القاتل الدية لورثة املقتول  رجل تعدى عىل رجل فقتله، ثم اصطلحا باليف
 تلـك الديـة فـامتنع اإلخـوة الـذكور عـن مـنوهم ذكور وإناث، فأرادت اإلناث حصتهن 

مسامهتهن، ملن يكون هذا الغرم هلؤالء األوالد كلهم أم خيتص بعضهم دون بعض؟ تفضل 
 .ّبني لنا ذلك

 
 .واهللا أعلم.  الدية مرياثا بني مجيع الورثةتقسم



٢٥٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 

 امرأة ولدت إنسانا له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل، أيكون يف احلكم واحـدا أم يف
 اثنني، وإن كانا يف احلكم اثنني وورث ماال ما القسم بينهام؟

 
 إن كـان إذا أكـل أحـدمها يـشبع :فقـال وقعت يف زمن اإلمام عيل بن أيب طالـب هذه

اعا جيوعان معـا ويف البـول والغـائط فهـام شـخص واحـد، وإن كـان ال فهـام اآلخر وإذا ج
 .شخصان وعىل ذلك قياسهام يف املرياث وغريه



٢٥٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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٢٥٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا



٢٦٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

M È Ç Æ Å Ä Ã Â Á :  تقول شيخنا يف قوله عز وجـلما
Í Ì Ë Ê É Lوإن كـان  ؟ أيكون السالم فرضا كاالستئناس أم ندبا

 مــن أراد دخــول الــدار أن يرفــع صــوته بالــسالم، كــان ذكــرا أو مــن النــساء فرضــا أعــىل
 ؟األحرار، أم ختتلف األحكام فيه

 االستئناس كاف وحده عن السالم أم الـسالم منـسوخ باحلـديث املـروي عـن وهل
يف  املنـع  وإن جـاز : قـالحيث [^النبي 

 ؟ فام سواه من املساجد واملنازل أحق أم ختـص يف يشء دون يشء]^مسجد رسول اهللا 
 .تفضل سيدي بإيضاح السبيل ولك األجر اجلزيل من امللك اجلليل

 
 من الصحابة وغريهم قد ذهبوا  أعلم، والذي عندي يف هذا أن أكثر أهل العلماهللا

تـسلموا عـىل (املوضع معنامها واحد، وعىل هذا فعطف إىل أن االستئذان والتسليم يف هذا 
يف اآلية الرشيفة إنام هو للتفسري والبيان، كعطف احلزن عـىل البـث ) تستأنسوا(عىل ) أهلها

 والبـــث هــو احلــزن، إال أن احلـــزن M Ð Ï Î Í Ì ËL : يف قولــه تعــاىل
                                                

 ).٢٧(اآلية : النور  )١(
 .عىل): م(يف   )٢(
 .وال أعلم أين وقفت عليه يف يشء من األثر: ، وقد قال الشيخ يف اجلوابمل نجده  )٣(
 .جازع): م(يف   )٤(
 ).ت(سقطت من   )٥(
 ).م(سقطت من   )٦(
 ).٨٦(اآلية : يوسف  )٧(



٢٦١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

ناس املـأمور بـه يف  منه يف اللفظ وأوضح، فعطف عليه تفـسريا لـه، كـام أن االسـتئأعرف
 االسـتئناس  فكان السالم هـو تفـسري، السالم عليكم أأدخل: يقولاآلية الرشيفة هو أن

 .املأمور به فيها
 ^فقـال النبـي  ؟أألـج:  فقـال^أن رجـال أتـى النبـي  عىل هـذا مـا روي ويدل

:المرأة هناك تسمى روضـة
  فسمعها الرجل فقاهلا، فقال له النبي^:  وقد اشتمل هذا احلديث عىل 

 :فوائد مهمة
ئذان بلفظ الـسالم ال غـري، فـدل عـىل أن الـسالم يف هـذا  تعليم صفة االست:إحداها

 .املوضع معناه االستئذان ال غري
 :  قال له^بي  أن هذا السالم ال يلزم أهل البيت رده، بدليل أن الن:والثانية

 .ومل يقل له وعليك السالم ادخل
 أنه لو كان من باب السالم الذي هو بمعنى التحية لكان رده فرضا ومل يرتكه :والثالثة

 . عنه ألمته، ولو ثبت الرد منه لنقل ذلك وهو املعلم^النبي 
 قاهلـا ؟السالم عليكم أأدخـل«:  األشعري عىل باب عمر قالموسى وقف أبو وملا

                                                
 .أحرف): م(يف   )١(
 .أدخل): م(يف   )٢(
 .ألج): م(يف   )٣(
 .من طريق ربعي) ٥١٧٧(كيف االستئذان : األدب، باب: أخرجه أبو داود يف كتاب  )٤(
 .العلم): ت(يف   )٥(
 ).ت(سقطت من   )٦(
 .أدخل): م(يف   )٧(



٢٦٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا»ثالثــا ثــم رجــع  فــدل عــىل أن الــسالم يف هــذا املوضــع هــو نفــس ، وقــال بــذلك أمرن
 ^ االستئذان، لكن يف رواية أيب أيوب األنصاري 


 عىل هذا شيئانكأهنامف . 

 ليس فيه ما يـدل عـىل وجـوب اجلمـع بيـنهام، أو جـواز االكتفـاء بأحـدمها عـن لكن
اآلخر، وإنام فيه فائدة جليلة، وهي أن االستئذان قد يكون بغري لفظ السالم املـرصح بـه يف 
هذا، وأن التنحنح ونحوه يسمى استئذانا، وقد ثبت يف حديث روضة االستئذان بالـسالم 
 .فدل عىل أنه األكمل واألفضل؛ ال أنه ال يصح االستئذان إال به بداللة هذا احلديث الثاين

 قطعا، وبأي وجـه وجـد ولـو ضة االستئذان بأي يشء كان هو املرشوع فريونفس
بتسبيحة أو بقرع باب أو نحوه فقد حصل االستئذان، وإذا حصل به اإلذن مـن رب الـدار 

ة، وبـذلك ينتفـي احلـرج وترتفـع علـة املنـع املنوطـة بـه قبـل جاز الدخول لوجدان اإلباحـ
حصول اإلذن، وإن ترك السالم املأمور به يف االسـتئذان فلـيس هـو بأشـد مـن تـرك سـالم 
ــي ال هيلــك تاركهــا مــا مل يــرد خــالف الــسنة أو التهــاون  التحيــة، وكالمهــا مــن الــسنن الت

                                                
: ومـسلم يف كتـاب) ٦٢٤٥(التسليم واالستئذان ثالثا : االستئذان، باب: أخرجه البخاري يف كتاب  )١(

 .من طريق أيب سعيد اخلدري) ٥٥٩٣(االستئذان  اب، باب األد
عــن أيب أيــوب ) ٣٧٠٧(االســتئذان : األدب، بــاب: روايــة أيب أيــوب أخرجهــا ابــن ماجــه يف كتــاب  )٢(

يـتكلم الرجـل تـسبيحة وتكبـرية :  قـال؟قلنا يا رسول اهللا هذا السالم فام االستئذان: األنصاري قال
 .يتوحتميدة ويتنحنح ويؤذن أهل الب

منكر احلديث ويروي عن أيب أيـوب منـاكري : يف إسناده أبو سورة، قال فيه البخاري: قال البوصريي
 .اهـ .ال يتابع عليها

 .سيتان): ت(يف   )٣(
 .فريضته): ت(يف   )٤(



٢٦٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

فاقتحم عىل الناس يف دورهم بغـري واالستخفاف هبا، وإنام هيلك إذا ترك مطلق االستئذان 
 عارضـة  فيه من انتهاك احلرم، وأذى املسلمني إال مـا خـص بـدليل ألحـوالملااستئذان، 

يسقط هبـا االسـتئذان رضورة، كبيـت وقـع فيـه حـرق أو قتـال أو منكـر، أو سـمع بـه مـن 
 بـذلك يف يستغيث باهللا أو املسلمني، أو ألحوال أخر يقوم مقام اإلذن عادة، حيث يتعارف

 .أوقات خمصوصة أو مطلقا كمجلس إمام أو عامل أو وال أو قاض أو نحوهم
ــهســواء ــادت اإلباحــة في ــأهول أو غــريه إن اعت ــة مــن البيــت امل  أو.  كــان يف ناحي

ألشخاص معينة ممن ال يستغني أهل الدور عن مداخلتهم، كالذين ملكت أيامهنم، والذين 
 .ه اآلية الرشيفة وكفىمل يبلغوا احللم منهم، كام رصحت ب

 ثبت التخصيص يف نفـس االسـتئذان هبـذه القواعـد فينبغـي النظـر يف املـستأذن وإذا
 ؟بكرس الذال أيضا، يلحقه التخصيص بوجه أم ال

نعم إن وجوب االستئذان معلق بوجود القدرة، وعدم العذر، أما لـو قـدرنا : فنقول
ع عليـه، ومل يـر اخلـالص لنفـسه إال أن أحدا أدركه سـبع أو عـدو يريـد قتلـه، أو جـدار يقـ

 هـابدخول هذه الدار، وال جيد مهلة االستئذان جاز له ختليص نفسه باقتحام الدار عىل أهل
 .بغري استئذان، لكن يلزمه يف هذا املوضع غض البرص، وكف النظر عن املحارم ما أمكن

رفع أصـواهتن  إن احلرائر من النساء الاليت قد ثبت يف السنة الصحيحة النهي عن ثم
واألمر بخفضهن ال يكلفن رفع الصوت بالسالم من بعد، فيؤمرن بام قد هنى اهللا عنه، وإنام 
يأتني من االستئذان ما استطعن، ويتحرين ألنفسهن ما هو األليق بشأهنن، وأوفـق حلـاهلن 
 من عدم إظهار األصوات، واالكتفاء بام يستدل به عىل االستئذان من األمارات الدالة عىل

ذلك، ولو مثل دق باب، أو قرع حجر عىل حجر، إال أن يتأتى هلـن الـسالم مـن قـرب مـع 
                                                

 .األحوال): م(و)ت(يف   )١(
 .و): ت(يف   )٢(



٢٦٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الغض من أصواهتن حتى ال يبلغ هبن إىل كراهية وال منع، فيكن يف ذلك كغريهن سواء
 خيفى أن الدور عىل ما هبا من سعة احليطان وضيقها، وبعـد املـساكن وقرهبـا، يف وال

 أو ما دون ذلك منها قد ختتلف يف إمكان إبالغ االستئذان اقواعدها أو غرفها، أو عالليه
بالسالم عىل أهلها من الرجال والنساء، فالبد من مراعاة اإلمكان بال مـشقة؛ ألن ديـن اهللا 

 .يرس ليس به عرس
:أم السالم منسوخ باحلديث املروي عن النبي، حيث قال:  وأما قولكهذا

الشك منك، فاهللا  أعلم وأنـا ال أدري صـحة هـذا 
احلديث، وال حفظ عندي فيه، وال أعلم أين وقفت عليه يف يشء من األثر إال أين ال أنكـره 

وسعه ردا؛ لعدم اإلحاطـة بـالعلم، واإلمكـان أن يكـون عـدم االطـالع عليـه  أجحدا، وال
 آثار أصـحابنا املـشارقة، وال يف سـريهم قصورا مني، كام هو الالئق باحلال، لكني مل أجد يف

 .وأسفارهم ما يدل عليه البتة
 صح وثبت أنه من احلديث، فالقول بنسخه ال يصح إال عىل أصل يعتمد عليه، ولئن

 اتباعـا وإن مل يصح معنا أصل احلديث فكيف جيوز لنا القول بنسخه، وهذا ال يكـون إال
ويله ومحلـه عـىل أحـسن الوجـوه، وأقرهبـا إىل للظنون، لكن إن ثبت هذا احلديث فيجوز تأ

M  i h g f e d :اهلدى وأوضحها يف اللفـظ واملعنـى، عمـال بقولـه تعـاىل
o n m l k jL والذي يظهر يل إن صح احلديث أن السالم فيه 

                                                
 .غالليها): ت(يف   )١(
 .واهللا): م(يف   )٢(
 ).م(سقطت من   )٣(
 ).٨٣(اآلية: النساء  )٤(



٢٦٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

، وهكذا ]^ هو بمعنى االستئذان، ومعناه أنه ال استئذان يف مسجده الذي[من التسليم 
ساجد بالقياس عليه واملزية يف هذا أنه ملا كانت املساجد تسمى بيوتا يف كتاب يف غريه من امل

 كان وجوب االستئذان بالتـسليم مـن خـارج عـىل M  Ù Ø × Ö Õ ÔL :اهللا تعاىل
M  Ç Æ Å Ä : التــي يــشملها قولــه تعــاىلوت ألهنــا مــن مجلــة البيــمــن فيهــا أوىل

Í Ì Ë Ê É ÈL الـسنة أنـه ال  وملا كانت مظنة لذلك بينت
 .سالم ملعنى االستئذان فيها دفعا للوهم ورفعا لإلشكال

 من اجلهلة من سمعناهم يستأذنون عىل املساجد يف زماننا هـذا، وهـذا بحمـد وكأين
 .اهللا وجه ظاهر سديد

 يف هذا عدول عن الظاهر واملعروف أن السالم هـو التحيـة، فحملـه عـىل : قلتفإن
 ؟غريها ال يسلم

، ومـن شــأن اللفــظ ثــريةالم يف األصـل مــن األلفــاظ املـشرتكة ملعــان ك إن الــس:قلنـا
املشرتك أن حيمل يف كل موضع عىل ما هو الالئـق بـه، وال دافـع لـذلك حتـى حيتـاج إىل أن 

 :حيتج له، وسنكتفي يف هذا املوضع عىل ذكر أربعة وجوه
 .أنه بمعنى االستئذان كام سبق: أحدها
ء واإلذن باخلروج منه، ومنه التسليم مع متـام الـصالة،  بمعنى التوديع لليش:وثانيها

 .وهلذا مل جيب رده ولو جهر اإلمام به
                                                

 ).م(سقطت من   )١(
 ).٣٦(اآلية: النور  )٢(
 .أولياء): ت(يف   )٣(
 ).٢٧(اآلية : النور  )٤(
 .أوجه): م(يف   )٥(



٢٦٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

© M ª :  بمعنى املباعدة والفراق للـيشء طلبـا للـسالمة منـه، ومنـه:وثالثها
 ® ¬ «L، M ] \ [ Z YL. 

حلديث  سالم التحية ويف األثر أنه سنة ورده فريضة، وقد منع من كون هذا ا:ورابعها
  بمعنـى التحيـة وسـهل فيـه محلـه عـىل معنـى سـالمإن صح من باب السالم الذي هـو

االستئذان، وسوغ ذلك فيه ما يشبه اإلمجاع من فقهاء أصحابنا وغريهم من املسلمني عـىل 
 يف املساجد مطلقا، وقد تداول ذلك يف اآلثار وملئت بـه األسـفار، ثبوت التحية بالسالم

 : بني السلف واخللف اختالفا يف قول وال عمـل واألصـل يف هـذا قولـه تعـاىلوال نعلم فيه
M ³ ² ± ° ̄  ®L واملساجد بيوت بنص الكتاب، ومعنى M ± 

 ³ ²Lأي ليسلم بعضكم عيل بعض لقولـه تعـاىل  : MK J IL  أي
 عىل مـن ال يقتل بعضكم بعضا، فدلت اآلية الرشيفة باملعنى أن املساجد يؤمر فيها بالسالم

 السنة وجـه هبا من اإلسالم كغريها من البيوت وال فرق، فإن مل جيد فيها أحدا فقد بينت
 السالم علينا من ربنا حثا عىل السالم فيها عىل كـل : يقولالسالم فيها عىل النفس أيضا بأن

 .وجه مع وجدان أحد فيها أو عدمه
                                                

 ).٦٣(اآلية : الفرقان  )١(
 ).٥٥(اآلية : القصص  )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
 .اإلسالم): م(يف   )٤(
 .والسالم): م(يف   )٥(
 ).٦١(ية اآل: النور  )٦(
 ).٢٩(اآلية : النساء  )٧(
 .)٢٩(اآلية :  النساء )٨(
 .تثبت): م(يف   )٩(



٢٦٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 السالم بمعنى التحية فالبيوت  فإن كان السالم فيها بمعنى االستئذان غري: قلتفإن
 ؟التي هي بمعنى املنازل املأهولة يؤمر فيها بالسالم مرتني

 نعم يؤمر فيها بالسالم من خارج استئذانا، ثم إذا دخل أمر بسالم التحية، وقد :قلنا
 سالم التحية ال غـري أال سقط سالم االستئذان عن البيوت املعروفة باملساجد، فبقي فيها

M ; : 9 8 السالم هو مـن أعظـم أركـان اإلسـالم، فهـو حتيـة اهللا لعبـاده وإن هذا 
 <L. 

السالم عىل اهللا قبل خلقه، وهي حتية : يقولون اخللق ملوالهم كانوا يف التحيات وحتية
املالئكة واملرسلني وأهل اجلنة وحتية اإلسالم لبعـضهم بعـضا، قـد رشف اهللا هبـا املـسلمني 

كني وأهل الذمة مطلقا، ومن العـصاة يف حـال مبـارشهتم املعـصية تكريام، ومنعها من املرش
عقوبة هلم وسخطا، وهنى عن حتية املـصيل هبـا يف حـال صـالته ختفيفـا عليـه ونظـرا، وعـن 

 مـسجدا، القاعد يف اخلال لقضاء احلاجة أدبـا، وتأكـد اإلتيـان هبـا عـىل مـن دخـل دارا أو
ن اهللا تعـاىل، وقـد أمـر بـه فـيام سـواهن مـن تأكيدا قارب الوجوب لثبوت األمر بـه نـصا عـ

 .: ^املواضع أمرا مطلقا، قال النبي 
: أنه قال-صلوات اهللا عليه- يروى عنه وفيام

                                                
 .منها): م(يف   )١(
 ).٥٨(اآلية : يس  )٢(
 .و):م(يف   )٣(
، والرتمـذي يف )١٩٢(بيـان أنـه ال يـدخل اجلنـة إال املؤمنـون : اإليـامن، بـاب: أخرج مسلم يف كتاب  )٤(

يف : الـسنة، بـاب: ، وابن ماجـه يف كتـاب)٢٦٩٧( إفشاء السالم ما جاء يف: االستئذان، باب: كتاب
ال تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتـى حتـابو، :  قال^عن أيب هريرة أن النبي ) ٦٨(اإليامن 

 .أفشوا السالم بينكم! ؟أوال أدلكم عىل يشء إذا فعلتموه حتاببتم



٢٦٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

؟عليـك وسـلمملن هو يا رسول اهللا صىل اهللا :  فقيل له 
: فقال

 فقـال؟ومن يطيق هذا يا رسول اهللا صىل اهللا عليك وسـلم  :فقيل :
 بىل، قال: قالوا :

بىل، قـال:  قالوا:
بـىل، قـال:  قـالوا: 
بىل، قـال:  قالوا:

بىل قـال: الواق: 
 . 
ّ ما عن يل أن أذكره يف هذا املوضع، لبيان هذه املسألة املهمة، فلينظر فيه، واحلمد هذا

 .هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
 
 عرش سنني، وروي تسع سنني، فام قال يل ^خدمت رسول اهللا :  عن أنس قالروي

 كرسته، وكنت واقفا عىل رأسه أصب املـاء ء فعلته مل فعلته، وال قال يل ليشء كرسته ملليش
بىل بأيب وأمي :  قلت: عىل يديه، فرفع رأسه فقال

                                                
 .محر): ت(يف   )١(
 .قال): م(يف   )٢(
 .فقال): ت(يف   )٣(
 .فهي): م(سقطت من   )٤(
 ).ت(سقطت من   )٥(
 .ًمل نجده جمتمعا هكذا  )٦(



٢٦٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

:  قـال، يا رسول اهللا صىل اهللا عليك وسلمأنت
 

وقـال :


. 
 

 
 أهل بلد أو دار أو نفر من األنفار امتثلوا قول النبي املختار، يقيلون بالنهار ملعانقة يف

 يمكن ألحد من األنـام أن يـأتيهم ، هل]باألسحار[األبكار، ويستعينون هبا عىل القيام
 من حوائج إىل ذلك املقام يف الوقت املعلوم الذي شهر أنه للخلوة كام قال سيد البرش حلاجة

 ؟الدنيا أو اآلخرة التي ال تفوت بتأخريها عن ذلك الوقت أم ال
وإن كانوا جمهويل احلال، ال يدرى أهنم يقيلون يف حني، ويرتكوهنا يف آخر عىل : قلت

اختالف أوقاهتم، فوافق هذا اآليت إليهم أهنـم اختـذوا القائلـة، فـشغلهم عـن النـوم أو عـن 
 .هلم يف األصل، أيكون آثام عرفني وأنت مأجورسبب من األسباب الذي هو جائز 
                                                

 ).م(سقطت من   )١(
 ).م(سقطت من   )٢(
حـسن اخللـق والـسخاء، ومـا يكـره مـن البخـل : بـاب: املوقوف أخرجـه البخـاري يف كتـاب األدب  )٣(

بلفـظ ) ٥٩٦٦(ناس خلقا  أحسن ال^كان رسول اهللا : الفضائل، باب: ومسلم يف كتاب) ٦٠٣٨(
 .٦/٤٢٧الزيادة التي بعد املوقوف فرواها مع املوقوف البيهقي يف شعب اإليامن قريب منه، وأما 

 .وقالوا): م(يف   )٤(
 .يف األسحار): م(يف   )٥(
 .وهل): ت(يف   )٦(



٢٧٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 أو مـن نبـه نـائام بالقائلـة آثـم: قـال وجدت عن بعض أشياخنا املغاربـة أنـه ألين
غريها إذا صح عنده أن هذا النائم عن تعب، أيوجد ذلك يف األثـر أم يتوجـه لـك ذلـك يف 

 . ال اللفظ بعينهاملعنى وقد أتيت ب؟صحيح النظر
 

 أعلم، والذي أحبه يف غري الرضورة أن يستعمل املرء األدب، فال يـأيت النـاس يف اهللا
وقت يكرهونه، وال سيام يف حق من كان باخللوة إلحدى العبادتني يعرفونه، وأما أن أقـول 
بتأثيم اآليت يف ذلك الوقت فال؛ ملا ثبت عن اهللا تعاىل من ثبوت االستئذان اخلـاص يف هـذه 

 ولـو حـرم املداخلـة يف هـذه  تـضعون ثيـابكم مـن الظهـريةحني :ومنهااألوقات الثالثة، 
األوقات ملنعهم من نفس الدخول، ومل يوجب االستئذان، وبإجيابه دل عىل عدم املنع لكـن 
ملا رصح بأن اململوك والطفل يستأذن يف هذه األوقـات وهـم مـن خاصـة البيـوت ومـن ال 

جنب يف هذه األوقـات لعـدم الـرضورة، لكـن يستغنى عنهم حلوائجها، فاألباعد أحق بالت
 .بعد االستئذان إن رخص صاحب البيت مل حيرم الدخول، وإن كره أدبا تبعا للمصالح

:  من نبه نائام يف القائلة وغريها إن كان ممن ال يرض به فال نعلمه، وجاء يف األثروتأثيم
نخيــف آمنـا أقـر بالعــدل، وال نـوقظ نـائام أقــر بالعـدل، وتأولـه الفقهــاء عـىل املجـاز أي ال 

 .واهللا أعلم. وتفصيل ذلك يطول
 

 
جيوز للعلج اململوك البالغ أن يدخل عىل سيده أو عىل سيدته، أو علـيهام بغـري هل    

                                                
 .فإين): م(يف   )١(
 .آثام:  يف األصول )٢(
 .)٥٨: (النور M  µ ´   ³  ²  ±L :   اآلية)٣(



٢٧١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 ما :قلنا ال، :فإن قلتاستئذان يف غري األوقات الثالثة املعروفة بالعوارت يف حمكم اآليات، 
 M Å Ä Ã Â Á ÀÆË Ê É È Ç Ì : تعـاىلمعنى قولـه

Ñ Ð Ï Î ÍÒ Õ Ô Ó L؟ 
 

 جيوز أن يدخل العبد عـىل سـيده بغـري اسـتئذان يف غـري تلـك األوقـات الثالثـة، نعم
وكذلك عىل سيدته إذا كانا مرتددين يف اخلدمة متكررين يف شغلهام وحوائجهام وأمرمها يف 

مـن اهللا تعـاىل وإباحـة، ومـا أظـن إال أن عبيـدك سائر األوقات ال يستغنيان عـنهام رخـصة 
 .واهللا أعلم. يدخلون عليك يف هذه األوقات بغري إذن حيث ال مانع

 
 

 نية فهـو كبـرية، ومل نـضبط ] غريمن[ من خرج من بيته إن: -شيخنا- يوجد قد
 ؟لفظ النية لذلك بني لنا ذلك

 
ج من بيته بغري نية وال حلاجة، وال ملعنى يقصده يف نفسه من تفرج أو نظر  من خرأما

إىل يشء مباح، أو النتفاع بنفس امليش ملصلحة، فقيل إنه معصية خلروجها عن اإلباحة؛ ألنه 
، والقول بأنه مـن ] بكبريةليست[من باب العبث واللعب، وهذه معصية، لكنها صغرية 

.علمواهللا أ. الكبائر كأنه خطأ 
                                                

 ).٥٨(اآلية : النور  )١(
 ).ت(سقطت من )  ٢(
 .لغري): م(يف )  ٣(
 ).ت(سقطت من )  ٤(



٢٧٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

 
  تقول فيمن أحدث حدثا عىل طريق من طرقـات مثـل دكانـة أو مثلهـا، وكـانواما

جيلسون عليها أعني حادثها أو من يأيت عنده، ومن يمر هبا، أجيوز ملن صح معه أهنـا حمدثـة 
 . أوضح لنا وجه الصوابّ تفضل؟أن يسلم عىل من جلس عليها سواء اجلالس عامل أو ال

 
 لباطلهـا، وتعمـد اجللـوس متنـع، و من أحدثها يف الطريق حيث حتجر لرضرهاأما

عليها، فتلك معصية يف معصية، ونحب أن ال يسلم عليه وال كرامة له، فكذا القـول بـاملنع 
 .من التسليم عىل كل مقيم عىل معصية اهللا يف حال كونه عليها

واهللا أعلـم . تمل له خمرج يف احلق بوجه فال يمنع من التـسليم عليـه غريه ممن حيوأما
 .فلينظر يف ذلك
 

 والطريـق ؟ وجدت أناسا جلوسا يف وسط الطريق ال حلاجة، أسـلم علـيهم أم الإذا
 ؟ الطريق مستوون حلقة أهذا منكر أم الونطريق البيوت يمر فيه رجال ونساء، وهم ساد

 
.  الطريق منكر، وما دام أهل املناكر عىل مناكرهم فال يسلم عليهم هذا يفقعودهم

                                                
 .أو): ت(يف   )١(
 .برضرها): م(يف   )٢(
 .ققعودهم): م(يف   )٣(



٢٧٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 .واهللا أعلم
 

 
 مرحبا، ما يقول املسلم يرد :فقال الرادسالم عليكم، :  تقول إذا سلمت عىل رجلما

 وإذا  :^ وما عىل املسلم بني لنا ذلك، وقال ؟عىل نفسه السالم أم ال
 ؟ما وجه اخلالص  مرحبا،:قالوا لناسلمنا 

 
 ليس برد السالم، وال يسقط به الفرض، وليس عىل املسلم يشء من ذلك، إنام مرحبا

واهللا . يأثم املسلم عليه برتك الرد لكن اجلاهل يعلم مع القدرة واإلمكان عىل ذلك إال لعذر
 .أعلم

 
 
 تقول يف املصيل إذا سلم عليه وهو يف اإلقامة أو التوجيه قبل أن حيرم أجيوز لـه رد ما

 ؟السالم، وكذلك إذا كان يف التحيات قبل أن يسلم
 
 له أن ال يرد السالم إال بعد فراغه من الـصالة؛ ألنـه إذا رد الـسالم يف هـذين يعجبنا

 .] السالمبرد[، فيكون مبطال هلام ول املسلمنيأكثر قعادهتام يف إاملوضعني وجبت عليه 
 

                                                
 .سبق خترجيه  )١(
 ).م(سقطت من   )٢(



٢٧٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 تقول فيمن استضافه إنسان فأدخله يف بيته عىل طعامه، أجيوز له أن ينظر إىل مـا يف ما
 البيت من األواين والثياب وغـري ذلـك، أم ال جيـوز لـه ذلـك، وقـد أبـاح لـه الـدخول عـىل

الطعام، وكذلك هل جيوز له أن ينتقـي الـذي يستحـسنه لنفـسه مـن الرطـب أو مـن التمـر 
 ؟والفواكه، أم يف ذلك من الكراهية أم تقصري يف األدب

 
 .واهللا أعلم.  بأس بذلك كله لعدم احلجر فيهال

 
 

 بعـض مـن اإلخـوان يف اهللا تعـاىل فوافـق  تقول فيمن خرج من بيته مسافرا لزيارةما
األيام املستحب صومها نفال، وهن أيام الصرب، أو أيام البيض، أو عارش املحرم، وباجلملـة 

 ؟فكل صوم كان منه نفال ما األفضل له الصيام أم اإلفطار له ليدخل عىل أخيه فاطرا
 

 يتهمه إنام صام حترجـا مـن  جائز حسن، وإذا مل خيف اجلفاء عىل أخيه املؤمن بأنكله
. فاإلفطار أفضلطعامه فالصيام أفضل، ومع خوف إدخال اجلفاء عىل أخيه املؤمن 

 
 

 ؟ يل أن أستضيف غنيـا أو فقـريا إذا كـان عنـدي مـا يكفـي يـومي أو ليلتـي أم الهل

                                                
 .و): ت(يف   )١(



٢٧٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 .تفضل ببيان ذلك
 

 لغني يف حـال غنـاه، وال لفقـري يف حـال هذاا يمنع من  أعلم، وأنا فقري ال أعلم ماهللا
فقره، وال نرشط فيه وجدان الغداء والعشاء؛ ألن املسلم هو الناظر يف هذا لنفـسه ولغـريه، 
فــال يرســل نفــسه يف شــهواهتا، إن شــاء الــسالمة مــن آفاهتــا، ولكــل مــن األشــياء مواضــع 

 .خصوص وعموم يعرف هبا
نه، فنرجو من اهللا أن هيجـم بـه عـىل احلـق يف هـذا  نظر لنفسه نظر مشفق عىل ديومن

 .وغريه
تفضل سيدي بني يل خاص هذا الشأن وعامه، ألكون منه عىل بصرية يف  

 فأكون من امللومني فيه عنـد اهللا واملـسلمني، ورة،أمر ديني لئال أوافق بجهيل املواضع املحظ
 .ولك األجر من اهللا

م إىل نظره أحوج منه إىل أثره، وأنا أقول يف مثـل هـذا إن إن احلاك:  قيل يف األثر
املؤمن إىل نظره أحوج منه إىل أثره، فالضيافة إن كانت ملسافر وعابر سبيل يف موضع حاجة 

 .جائزة إذا كانت عند أخ يف الدين حيب لذلك أو قادر عىل فعله ممن ال يكره ذلك
خلـري فيـه، فهـو أطيــب  وقعـت فـيمن علـم أنــه حمـب لـذلك، ومتعـرض لفعــل افـإن

وجوهها، وأحسن صورها فيام يظهر يل، وإن تكن يف موضع احلاجة عند قادر عـىل فعلهـا، 
 . أو نحوه، فهو موضع جوازهاينوغري متكلف هلا، وال متحمل إياها بد

 بد من مراعاة القدرة، ودفع الرضر عن املـسلمني، وأن ال يتحـرى هبـم تكليـف وال
ذلـك، فـاخللق الكثـري واجلـم الغفـري إذا أنـيخ بـه عـىل الفقـري أكثر من وسعهم وطاقتهم يف 

العاجز عن إطعامه إال ببيع أموالـه أو يتحمـل الـديون عليـه، أو يلبـسه جالبيـب احليـاء أو 

                                                
 .من): ت(يف )  ١(



٢٧٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اللوم باعتذار، أو باهلجرى والفرار، وكأنه مما ال يؤمر به أو ال يباح يف أصله بخالف الغني 
 .د به، وال كلفة عليه فيهاملورس الذي ال يعبأ بذلك، وال يعت

 راعى أحوال الناس، وتفقد مواضع ما يـأيت أو يـذر يف معـامالهتم، ليـضع كـل ومن
 به أو أبيح له أو هني عنه فنرجو من اهللا أن يمده بنـور يقتـدر بـه عـىل مريشء من ذلك فيام أ

 إقامة للحجـةالتمييز بني احلق والباطل، إمتاما للنعمة من اهللا تعاىل عليه، بمعرفة احلق أو 
ــدل  ــاىل بوضــوح الع ــه مــن اهللا تع ، MÓ Ò Ñ Ð ÏÔ × Ö Õ L علي

.واهللا أعلم. واملرء حممول عىل نيته، فله ما نوى، وعليه ما نوى 

 

 
 
 ؟ هل هو جائز يف الدعاء، وما فيه من قول الفقهاء^بحق حممد : قول

 
 أهل الفقه يف إجازة مثل هذه املسألة، ومـا جـاز أن خيتلـف فيـه فـال خيطـأ  اختلفقد

قائله وال فاعله إمجاعـا؛ ألنـه مـن اجلـائز يف رأي مـن أجـازه مـن املـسلمني، وكـم لـك مـن 
 مستعمل شائع وهو يف األصل من املختلف فيه، عىل أن كشف وجوه هذه املسألة مل نجده

 أهل العلم والفضل، وإنام تواردوه باالختالف عىل ما فيه بالتفصيل فيام عثرت عليه من آثار

                                                
 .احلجة): ت(يف )  ١(
 ).٣٢(اآلية : يونس)  ٢(
 .للفقهاء): م(يف   )٣(
 .جتده): م(يف   )٤(



٢٧٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

  من دون ترصيح جلميع حمتمالته حتى تظهر جلية احلـق املبـني، فـرياه املنـصفالمن إمج
ولكـن إيـراد  بعني اليقني، وما ذلك مع حسن الظن هبم لقصور علم، وال ختليط يف حكـم،

 إىل معرفة احلق فيه إال بإيضاح معانيـه، املجمل يف األثر غري بدع وال مستنكر، وال يتوصل
 .وال بلوغ إىل هذا إال بتحليل كلامته ومبانيه

القسم واالستعانة والسببية واإللصاق :  إن باء اجلر قد تكون ملعان هي:أوال: فأقول
 يف معناها، ويعـرف »مع« و»عن« و»من«والظرفية والزيادة والتعدية والتعويض ومشاكلة 

ه بداللة املعنى عليه، وإذا احتمل الوجهان فام فوقهام كان لكـل وجـه حمل كل منها وموضع
ما يقتضيه من حكم، فاحلكم عىل أحدمها بموجب اآلخر باطل باجلزم، ال يصح يف العقـل 
وال يف النقل؛ إذ ال جيـوز احلكـم بـالعموم يف موضـع اخلـصوص، واأللفـاظ صـور قائمـة، 

 .باح، مع خلوها عن األرواح فام وقوفك عىل األش،واملعاين أرواحها
 والكلامت بمجـرد تـأليف اللفـظ يتبـدل احلكـم روف بنفس اجتامع احل تظن أنأم

عليه، كال واهللا وإنه لقول فصل، وما هو باهلزل، إنام حيكم عـىل مبانيهـا بـرصيح معانيهـا ال 
رب غري، والختالف الفهوم يف مثل هذه املسائل وردت االختالفات بني أهل احلـق فكـل عـ

عن معنى فهمه، وهو احلق يف حقه، واحلزم مجـع الوجـوه املحتملـة فيـه وفـرز بعـضها عـن 
 :بعض، فهو اجلواب الكامل والصواب الشامل فاعلم أن االختالف يف املسألة من وجهني

، لبتـة أن ال حـق عـىل اهللا ألحـد مـن خلقـه ا:فقيل »حق« من حيث لفظة :أحدمها
 عند اهللا تعـاىل هـو حرمتـه ورشفـه لديـه، وتعظـيم منزلتـه  بجوازه عىل معنى أن حقه:وقيل

                                                
 .املتصف): ت(يف   )١(
  .أزواجها): م (يف  )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
 .احلق): م(يف   )٤(



٢٧٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

وتفخيم مكانته وجاللة قدره، فذلك حق عىل اهللا وحق عىل اهللا أن يفعل ذلـك لـه كـام ورد 
: يف احلديث

أو نحو هذا من القول . 
 M  � ~ } | {L : القائل جل شأنه يصح باطل ذلك وهووكيف

 إدخـاهلم اجلنـة حـق عليـه، وكـذلك فإذا جاز أن يكون نرص املؤمنني حقـا عليـه فكـذلك
 حق عليه، فإن ثبت أن ذلك حق عليه فكيف ال جيوز التوسل إليه بام ^تعظيم منزلة النبي 

 وقد استقر M ¡ � ~ } | {L هو عظيم عنده، أليس هو القائل 
صـلوات -، والتشفع به وباألنبياء وباملالئكة املقربني ^ع عىل ثبوت التوسل بالنبي اإلمجا

 -، كام ورد عن اخلليفة الثاين رضوان اهللا عليه- رضوان اهللا عليهم- وباألولياء-اهللا عليهم
 من النبـي  مستسقيا به ومتوسال إىل اهللا تعاىل بقرابته-رمحة اهللا عليه-إذ أخذ بيد العباس 

 . مأل من املهاجرين واألنصار يف^
 زالت األمة كذلك خلفا عن سلف، أليس يف ذلك أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا وال

 ليس يف هذا ما يدفع بـاحلق مـا لفقـه مـن الباطـل حممـد بـن عبـدالوهاب أوواليوم اآلخر، 
ع بـه األزرقي من ترشيكه ألهل القبلة هبذا النوع ومثله، حتى رصح بأن زائر قـربه واملتـشف

                                                
: ، ومسلم يف كتاب)٥٩٦٧(إرداف الرجل خلف الرجل : اللباس، باب: أخرجه البخاري يف كتاب  )١(

، مـن طريـق معـاذ بـن )١٤٢(جلنـة قطعـا الدليل عىل أن من مات عىل التوحيد دخـل ا: اإليامن، باب
 .جبل

 ).٤٧(اآلية : الروم  )٢(
 .وكذلك): م(يف   )٣(
 ).٦٤(اآلية : النساء  )٤(
 .لقرابته): م(يف   )٥(



٢٧٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 فكيف به يف قربه،  يف زيارة قرب أمه^ داخل يف حيز الرشك مع ثبوت ذلك من فعله ^
 .واستقرار ذلك عىل عهد الصحابة، واإلمجاع من التابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين

 إال من كان قائده العمى ودليله اهلوى، ومعاذ  يرىض بنهج غري سبيل املؤمننيفهل
 إن[يت شـعري أيف العقـل الـسليم أم النقـل القـويم مـا يمنـع منـه فيـدفع، اهللا من البال، ول

 :فنقـول إىل خري منها  فلنرجع عنها إال خرافات ال يلتفت إليها وال يعول عليها]هي
إذا ثبت جواز هذا اللفظ كام أصلناه، فالبد من كشف معناه؛ لتصحيح العقيدة ودفع اللبس 

 .ورفع اإلشكال
 إنه ال حق عـىل اهللا تعـاىل ألحـد مـن خلقـه هـو قـول صـحيح اءل الفقه أن قوفاعلم

بظــاهر مفهومــه؛ ألن احلــق يف عــرفهم هــو الواجــب لزومــا، واهللا تعــاىل منــزه عــن اإللــزام 
ً وذلك غري جائز أيضا، وقد يكون -بفتح الدال-واإلجياب، وقد يكون احلق بمعنى الدين 

حل، فكان غري جائز عىل كل تقدير مـن هـذه بمعنى نقيض الباطل وال موضع له يف هذا امل
 . بام فيهالوجوه، وعسى أن ملثل هذه االعتبارات قيل

 أنه وإن كان ال لزوم عليه يف يشء سبحانه، فإنام احلق يف قولـه عبـارة عـن والصواب
M ½ ¼ »L،  M P O N M :  ما قاله أو وعده حتام مقضيا ال غري كام قالكون

                                                
 ).٩٧٦(استئذان النبي صىل اهللا عليه وسلم يف زيارة قرب أمه : اجلنائز، باب:   أخرجه مسلم يف كتاب)١(
 ).م(سقطت من   )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
 .منها): ت(يف   )٥(
 .قبل): م(يف   )٦(
 .كونه): ت(يف   )٧(
 ).١١١(اآلية : التوبة  )٨(



٢٨٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 QL، و Mg f e i h L فكله سواء، وإنام قطع النظر فيها عـن أصـل 
 اكتفاء بقرائن قواعد التوحيد، ولوال ذاك ملا جـاز وصـف امللـك احلـق لبسالوضع لعدم ال

بأكثر صفاته التي ال يوصل إىل فهمها إال باأللفاظ املستعملة يف خلقـه، وبإمجـاع املوحـدين 
 عن أصل وضع معناها الذي ثبـت يف اخللـق، املحقني أن ينقلها إىل صفة اهللا تعاىل، ينتقل

 .فليس السمع كالسمع، وال البرص كالبرص، وهلم جرا إىل غريمها
 ثبت هذا مع جوازه باإلمجاع، واستقراره بالكتاب، وسنة النبي الوهاب، فكيف وإذا

  برد كل فرع إىل أصله،اإلمجاعال يرد إليه حكم ما اختلف فيه من أمر التوحيد مع استقرار 
 ؟ أو ليس هذا بـاحلق، بىل واهللا فهل جتحد الشمس يف كبد السامء؟أو ليس هذا من ذلك

 بىل، فام وجه اجلدال بعد كشف الصدق يف املقال، أو ليس هـذا بـام فيـه مـن الربهـان :قالوا
كالظاهر للعيان، فكيف ال يصح يف لفظة حق أن يكون القول بالتفصيل عىل ما يف مثله من 

 ال أعرف غري ذلك يف احلق، وال بأس عىل متكلم أن يأيت من القول بـام فـتح التأصيل، فإين
 .له

 حق حممد ظة هي نعمة اهللا جيرهيا عىل لسان من شاء، وعىل ما جاز من وجه يف لفوإنام
، فدخول الباء عليها يف الدعاء ال بد فيه من أن تكون بمعنى القسم أو غريه، فإن كانت ^
يه باملنع رأيا نستنبطه عىل قياد قول من أطلق املنع فيها؛ ألنه دال عىل  القسم فنقول فملعنى

ترك االحرتام بني يدي رب العزة تعاىل؛ ألن القسم عزيمة عىل الفعل، وذلك مما للسيد عىل 

                                                
 ).١٠٨(اآلية : اإلرساء  )١(
 ).٧١(اآلية : مريم  )٢(
 .تنتقل): م(يف   )٣(
 .سامء): م(يف   )٤(
 .بمعنى): م(يف   )٥(
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عباده وال عكس، وال أرى يف ذلك وجها يتجه، اللهم إال أن خيرج له يف معنى التأويل وجه 
 .ليه إ] أهتدمل[يف احلق 

 إذا كانت الباء للسببية واالستعانة فال معنى للمنع، وال وجه إال اجلواز، وليس وأما
 يف استجابة الدعوات، ^معنى االستعانة يف هذا املقام إال التوسل إىل اهللا تعاىل بحرمة نبيه 

 .ورفع الدرجات، وتفريج الكربات
 .مانع من اجلواز أيضا إن الباء لإللصاق يف مجيع احلاالت، وعىل هذا فال :وقيل
 الزيادة أو ما سواهن من  الظرفية أو تقديرها ملعنى التعدية أو التعويض، أووأما

الوجوه املعدودة فال يصح يف اللفظ وال املعنى، فال كالم عليه يف هذا املحـل، وال بـأس أن 
 .نذكرها هنا عىل سبيل االستطراد

ارمحنــا برمحتــك، وعلمنــا : ود يف نحــو كــاالختالف املوجــ إن االخــتالف يف هــذه
 .بعلمك، ونجنا بقدرتك، وما يشاكل هذا

واجلـواب يف هـذه البـد مـن التفـصيل فيــه كـالتي مـن قبلهـا، وعـىل تلـك الوجــوه    
 بحمـد اهللا إىل رأي مـن رصح تـنيالصحيحة فنذهب إىل جـوازه، وإنـا لنقـول بـه غـري ملتف

  برمحة مناونجيناهم:  أو ال تسمع فيه،زهبإطالق منعه فإن يف كتاب اهللا ما دل عىل جوا

                                                
 .ملن اهتدى): م(يف   )١(
 .و): م(يف   )٢(
 .و): م(يف   )٣(
 .هذا): ت(يف   )٤(
 ).ت(سقطت من   )٥(
ــي )٦( ــى ه ــذا املعن ــي وردت يف ه ــات الت  ،٧٢:  األع  رافMz  y  x  w  vL:  اآلي
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 برمحتـك، وبـني نجينـاهم برمحـة منـا، نجنـي:  ملن رام القول به مـا بـنيفأي فرق يسوغ
أم تراه جائزا إال أن أحدمها بلفظ اخلرب، واآلخـر بلفـظ الـدعاء،  وكذلك يف سائر األلفاظ،

به، أم جيوز التخصيص ليشء وإخراجه واملتعلق هبام واحد، وال دليل عىل ختصيص املتعلق 
 ؟عن أصله، وإحلاقه بحكم آخر من دون ما حجة وبرهان، وال دليل بسلطان

 يف جواز أحد اللفظني ما دل عىل إجازة اآلخر، ولو قلنا بجوازه لثبوت النص أفليس
اآلخر،  أقول إال أن أحدمها عني فيام يشبه لكان يف اإلمجاع ما يكفي عن النزاع، فكيف ال

 لـه حكـم غـري مـا ثبـت يف ذاتـه، فـام هـو إال كاجلـسد  يستنبطالفال يشبه اليشء بنفسه، و
 .الواحد بام فيه من األعضاء التي هي من بعض كله

�  M : من هذا كله وجودها بالنص يف الدعاء مـن كتـاب اهللا تعـاىل نحـووأرصح
 ¤ £ ¢ ¡L M ª © ̈  § ¦L و  M ¡ �

 ¤ £ ¢Lري ما سبب اخلالف من بعد ذلك كله بني الفقهاء من فال أد األسالف 
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 .يسوق): ت(يف   )١(
 .نجنا): ت (يف  )٢(
 .سلطان): م(يف   )٣(
 .وال): م(يف   )٤(
 .يبسنبط): ت(يف   )٥(
 ).٨٦(اآلية : يونس  )٦(
 ).١٩(اآلية : النمل  )٧(
 ).٩٥(اآلية : الواقعة  )٨(
 ).ت(سقطت من   )٩(
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يف هذا ومثله، اللهم إال أن يكون لدفع عقيدة فاسدة، كـالقول بـأن رمحتـه هـي هـو أو هـي 
 وليس بداخل بمفـسدة عـىل اعتقـاد فيه[غريه، فهذا خمصوص فساده بمن اعتقد غري احلق 

  عرف معنى ما يقول وفتح اهللا له] منأن[و املبني، ]ثابت عىل احلق  يف الدين،بحق
 حاله عىل بـصرية البصرية يف املعقول فأفكر مليا، وأبرص احلق جليا، فام عليه أن يميض يف

من مقاله، فيقول يف مثل هذا باطراد، فإن االختالف يف هذه كاالختالف الشائع يف أسألك 
، ولو مل يسمع يف مثلـه بـيشء يـصح أن يحاملذهب الصحبأسامئك، عىل أن اجلواز املبيح هو 

يشبه به فيقاس عليه، لكان يف الوجوه السابقة ما يستدل به عىل اجلـواز يف غـري معنـى كـون 
 ما يدل عىل جوازه؛ ألن الـسؤال هـو M G FL :الباء للقسم، فكيف ويف قوله تعاىل

 .تفسري يف الالدعاء، والدعاء هو السؤال، وما جاز يف املفرس فال مانع من جوازه
 إن ما أشبه شيئا فهو مثله، وأي مشاهبة أعظم من تشابه لفظني مستويني : اإلمجاعويف

يف املعنى، متعلق هبام حرف واحد ملعنى واحد من معاين اجلر الشهرية، وأوىل ما به أن يكون 
 .نة ملعنى االستعا أن يكونقول آخربمعنى اإللصاق كام قيل يف باء البسملة، وجيوز عىل 

 املعنى األخري يقول الشيخ نارص بن أيب نبهان، ويرفعه عن أبيه كام عثرت عليه وهبذا
 يف الرفيعة عىل مثله، ينسبه إىل الشيخ املذكور، أفيصح املنع عىل هذا من قول من يؤمن به

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
 ).م(سقطت من   )٢(
 .وإن عرف): م(يف   )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
 .عىل): ت(يف   )٥(
 ).١٨٠(اآلية : األعراف  )٦(
 .عىل: زيادة) ت(يف   )٧(
 ).م(سقطت   )٨(



٢٨٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بال حجة توجبه وال سلطان حق يؤيده، فيرتجح به يف جمرد القول كام هو موجود فيه
فليس يف أقوال املسلمني الثابتة عنهم ما يدل عىل ما سبق من االخـتالف  أ: قلتفإن

 . فإين أراك كثريا ما تتحامل عىل توهني ما ثبت فيه من القول، وال سبيل إىل بطالنه؟فيه 
 ،إن احلق أحق أن يتبع، وليس يف أقوال املسلمني ما يدفع لغـري دليـل فيمنـع: قلت

أهل الفضل فيام قالوه من العدل، وإنام حتريت الصواب ولسني اآلن بمعرتض يف ذلك عىل 
يف تفصيل جمملها، وبيـان احلكـم يف مفـصلها، وإحلـاق كـل فـصل بـام ثبـت لـه مـن أصـل، 

، والسيام يف األلفاظ املذكورة يف كتب التوحيد فإن األكثرولعمري إن اإلمجال يف األثر هو 
 لبيان احلق يف هذا وغريه من قدر أكثرها غري معطى حقه من التفسري، وباحلري أن يتعرض

 اخلواطر وانسداد القرحية يف عليه، ولوال ما أشاهده من نفيس من تكدر البال واضطراب
 إىل إظهـار كتـاب يكـشف بالغالب مع االعرتاف بقصور العلم وفتور العزم لكان االنتدا

 .عن قواعد التوحيد من عني الصواب
ا خيتلف فيـه أو لـيس مـن الـصواب أن تـرتك إىل  فإذا كانت هذه املسائل مم: قلتفإن

 ؟ املختلفغريها تورعا باخلروج من
 إن ذلك مما قيل به ورعا يف بعض القول، وأما األخذ بام جاز من خمتلف فيه ملن :قلت

 ال يرى بأسا يف التكلم والنطق بمثـل هـذه أبرص عدله فجوازه إمجاع ال دافع له، وأنا ممن
 إىل إمجال من قال بمنعهـا،  من الدعاء هبا، وال ملتفتبممتنعلست الوجوه الصحيحة، ف

                                                
 ).م(سقطت من   )١(
 .اضطرار): م(يف   )٢(
 .إىل): م(يف   )٣(
 .مما): ت(يف   )٤(
 .متلفت): م(يف   )٥(



٢٨٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 كذلك يف بعض األدعية، وإن شق ذلـك عـىل مـن قـرب فهمـه مـن وهلذا قد وردت عني
أفهام العوام ومل تكن له من مادة النظر ما يفرق به بني الوجوه يف األحكام فليـسني براجـع 

 .إليه
 .له عىل الفضل املردف منه باإلنعام هللا عىل اإلهلام، وشكرا واحلمد

 
 

 فقد ؟يا أميل ويا رجائي أواسع ذلك وحسن أم غري الئق:  تقول يف قول الداعي هللاما
ساغ لبعض ومنعه آخرون، وحجة من أجازه أنه أقيم املصدر مقام املفعول كام يسمى اخللق 

 .بوض، أوضح لنا ذلك مأجورابمعنى خملوق، والقبض بمعنى مق
 

 . قول الداعي يا رجائي ويا أميل حمتمل اجلواز عىل ذلك التقدير، فال مانع منهأما
 

 
 فهـل هلـذا االسـتغفار رشوط يف ذلـك M  2 1L : تعـاىلقوله

عـاىل مـن الـصلوات ثـم الوقت املعني أن يكون اإلنسان فيه متوضـئا ومـصليا مـا شـاء اهللا ت
يكون االستغفار بعد ذلك، أم ليس له رشوط، ولو كان اإلنسان مضطجعا عىل فراشـه، أو 
مارا يف الطريق، أو عىل أي حالة كان، وهذا االستغفار الـذي ذكـره اهللا تبـارك وتعـاىل عـن 

 ؟الالزم، أم فضيلة ووسيلة

                                                
 .عىل): م(يف   )١(
 ).١٧(اآلية : آل عمران  )٢(



٢٨٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
الة كانت، قائام وقاعدا ومضطجعا،  حيتاج إىل رشط، ويستغفر اهللا تعاىل عىل أي حال

 القلب اللسان، وصدق أة اإلخالص ومواطرشطهوراكبا وماشيا، وجالسا وسائرا، إنام 
 .واهللا أعلم. النية والعزم، واإلخالص هللا تعاىل
 

 
فار هل يكون مثل هذا اللفظ تائب إىل اهللا أو أتوب إليه من غري استغ:  قال املذنبإذا

 ؟توبة، وهل فرق بني اللفظتني
 

 أتوب إىل اهللا من هذا الذنب فهو توبة له، وقوله تائب إىل اهللا إخبار عن توبة : قالإذا
فيام مىض ويف احلال أو يف االستقبال فيختلف يف االجتزاء به يف ظاهر احلكم، واألشبه أن ال 

از يف معنى االطمئنانة، حيث ال يرتاب أن مراد قائله ذلك، وإال حيكم به إال أن يكون له جو
 .واهللا أعلم. فهو يف احلكم كذلك

 
 

 تقول فيمن حلف باهللا عـىل تـرك أو فعـل يشء فحنـث، أعليـه التوبـة إىل اهللا بغـري ما
 هذه املعاين  تفضل رصح يل؟اختالف منه مع الكفارة، كان أمر احلنث من سبب عمد أو ال

 .، وال تشتغل بغريها عنها لكثرة مزيد اهلمة إلينا منك أال فقل يل أهالكام ينبغي للعاين
 

                                                
 .هبرشط): ت(يف   )١(
 .املعاين): م(يف )  ٢(



٢٨٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 حسب املوجود يف األصول من مثـل هـذه الفـصول أنـه قـد خيتلـف يف وجـوب عىل
 أداء إهنا تلزمه، وعىل قول آخر فالتوبة يف اجلملة كافية مع: التوبة عليه من ذلك بعينه، فقيل

ما عليه واجب من احلقوق هللا أو لعباده، إال املستحل، فال جيتزي إال بإظهار التوبة من ذلك 
 توبة من ذلك بعينه ]غري[بعينه، وال نعلم يف ذلك اختالفا، وأما أداء الكفارة وحدها من 

 . أعلمواهللا.  فال جيزيه ذلك قطعا، واملستحل وغريه يف هذا سواءمجلتهأو الدينونة هبا يف 
 

 
 ؟ االستغفار أهو توبة أم اليف

 
 .واهللا أعلم.  توبةإنه

 
 

وقعت عىل سبيل املناظرة يف مواضع املـذاكرة فـيمن رجـع إىل ربـه، وتـاب مـن ذنبـه 
م فباعـه غـصبا وأراد اخلالص مما به، وكان قد توقع عىل كأس من زجاج لغريه قيمتـه درهـ

واعتداء، ويريد اآلن اخلالص منه، وهو باق يف يد مشرتيه، ومل يرض املغصوب إال برد عني 
ماله إليه، وال ريض املشرتي أن يرده بالبيع إليه إال بقنطار أو بامئـة ألـف دينـار، فهـل جيـب 

ال فال سالمة عليه عىل هذا من حاله بذل هذا املال الكثري من ماله إن أراد اخلالص مما به، وإ
 ؟له عند ربه

 

                                                
 .زيادة يقتضيها السياق)  ١(



٢٨٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

: 
هكذا يف األثر إن عليه اسرتجاعه لربه، وختليصه مع القدرة بام عز وهان من ماله من 

 .غري حتديد له بيشء، وهكذا يقتيض وجوب ذلك عليه كذلك
 فإن هذا املبتىل يف حاله شديد احلرص عىل ماله وخياف عليه إذا ابتيل بإتالفه 

أن يكون سببا لقنوطه وباعثا لصده عن سبيل ربه فهل له مـن رخـصة تعرفهـا كله عىل هذا 
 مـن -فـيام قيـل-فتكشفها لرتده هبا إىل مواله، وتسهل هبا طريق رضاه فـإن أكـيس النـاس 

 ؟قرب البعيد إىل اهللا تآلفا، وسكن النافر عن احلق تعطفا
ويكشف له الرخص  إن التائب حقيق أن يعان عىل ما فيه خالصه، :ويف قول الفقهاء

إذا كان فيها اضطراره، وهذا موضـع احلاجـة ووقـت الـرضورة فـال تكـن بالتـشديد معينـا 
 .للشيطان املريد عىل قطع سبيل العزيز احلميد

 اهللا أعلم، وأنا ال أجد من حفظي غري ما رفعته لك أثرا عن أهل العلم، وكيف 
 وال له عىل ، ليس من رجال هذا امليدانمن أويل الفهم فدع عنك من يل بخالفه، وما أنا

 .صحة النظر فيه يدان
 فأريد أن ختربين وال بد، أهذه مسألة إمجاع متنع من نزاع فاملخالف هلا هالك 

 ؟بدين، وأنت هللا بذلك تدين، أم كيف القول يف هذا
نام تشبه  اهللا أعلم، والذي يظهر يل يف هذا أهنا ليست من األصول اإلمجاعية، وإ

األصول االتفاقية فال جيوز أن يدان هبا، وال أن يربأ ممن قال بخالفها أن لو قيل به، ولـو أن 
أحدا نصبها دينا به هللا يدين خلفت أن يكون بذلك من اهلـالكني فكيـف يل أن أتـدين بـام ال 

اء جواز له يف الدين فأكون بذلك من اآلثمني، وكأين من موضع يف اآلثـار مل يـرصح الفقهـ

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



٢٨٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

بخالفه فيام قالوه باالعتبار إذا اعترب بالرباهني وعرض عىل القوانني دلت عىل عدم اإلمجاع 
 . وتناسقت يف أحكام الرأي فصوله، وهذا من ذلك فيام عندي،أصوله

؟ واإلمجاع عليها، فبأي يشء يستدل فيها عىل عدم التدين هبا 
م وجودها يف كتـاب اهللا تعـاىل، وعـدم  اهللا أعلم، والذي يظهر يل يف هذا أنه عد

، وعدم الدليل عىل ما يشبه ذلك من اعتبار األصول فيام يعلـم ^ثبوهتا يف سنة رسول اهللا 
أهنا مـسألة اجتهـاد واسـتنباط بالـدليل والنظـر ملـن كـان مـن أهـل البـرص مـن علـامء األمـة 

ترصيح ما يشبه معنى املوصوفني باحلكمة املوسومني بالورثة، وقد حصل فيها من قوهلم بال
االتفاق عىل هذا الوجه الصحيح لكن إذا تتبعت املواد فيام يشبه هذه الصورة باالجتهاد جتد 
فيه من أقواهلم ومن صحيح أفعاهلم يف بعض الصور املشتبه هلذا ما يقتـيض وجـود النـزاع، 

 .فيستدل به عىل منع اإلمجاع إن صح ما يبني يل يف هذا
؟ة املذكورة يف تشبيهها هبا يف املعنى والصورة وما هذه الصور 
والذي معي أن قوهلم يف هذا الفداء بام عز وهان كقوهلم ليس ألحـد .  اهللا أعلم

 خيتلفـون يف هـذا كـام ال ]فـال جتـدهم[أن يفدي ماله بامل غريه، ولو خـاف التلـف عليـه 
فهـام يف االعتبـار يف مجلـة جتدهم خيتلفون يف ذلك لكن يف شـواهد اآلثـار مـا يـدل عـىل خال

 :مسائل
 مـسألة الـسفينة إذا هـاج البحـر وخيـف تلـف األمـوال دون األنفـس فقـد 

يف طرح بعضها بالقيمة عىل الكل، فهو من فداء بعض األمـوال ببعـضها بالقيمـة  رخص
 .ملعنى رصف الرضر عىل أموال املسلمني بعضها ببعض

يف طريـق ال ملجـأ فيـه مـن تلـف إحـدامها لـسالمة  مـسألة الـدابتني التقتـا 

                                                
 .فقد نجدهم): هـ(يف )  ١(
 .طرح): هـ(يف )  ٢(



٢٩٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . حيكم بذلك عىل ما فيها من األقوال، ويكون بالقيمة بينهام:فقيل. األخرى
 مـسألة الدابـة إذا أدخلـت قرنيهـا يف إنـاء ضـيق فلـم يمكـن إخـراجهام إال 

عض، وإن بذبحها، أو بكرسه فالقول فيها كذلك ملعنى رصف الرضر عن األموال بعضها بب
كانت يف هذه الصور قـد وجـب رصف الـرضر فيهـا عـن بعـضها بـبعض باتفـاق فيهـا مـن 
اجلهتني لكن قـد حـصل يف اجلهالـة وجـود رصف الـرضر باملـال عـن املـال فجـاز بـه وجـه 

 .االستدالل
 له أن حيكم :فقيلوأرصح منها املسألة الرابعة، وهي مسألة املال إذا مل يفتح له طريق 

 يف أموال الناس يف أقرب املواضع لرصف الرضر عن صاحب هذا املال بيشء له هبا بالقيمة
 .من األصول من مال غريه بالقيمة عىل نظر العدول

: لو مل يصح له ساقية ليمر هبا ماؤه هلذا املال حكم له بالساقية بالقيمة كام 
 .حيكم له بالطريق لرصف الرضر عن مال هذا بيشء من مال غريه

لو أن بيتا مل يوجد له طريق فحكمه كاملال يف هذا . 
 مـن - رمحهـام اهللا - ما حكم به اإلمام غسان عن رأي سليامن بن عـثامن 

إجراء فلج األخطم ألهل منح يف رم أهل نزوى بالقيمة فهو مـن بـاب رصف الـرضر عـن 
 .األموال ببعضها عن بعض

 -إحداث الثقاب يف أموال الناس بالقيمـة مـع  قول من أجاز:-وهي أشد 
 .خمافة الرضر عليه من املحل، فأجاز ذلك بعضهم ملعنى رصف الرضر بعضها ببعض

 ما حكم به الشيخ أمحد بن مفرج ومن شـايعه مـن فقهـاء عـرصه مـن قعـد 
ن األموال األفالج ملدافعة اجلبار هبا مع خمافة الرضر عىل الدار، فهو من باب دفع الرضر ع

بعضها ببعض مع أهنم مل يعتربوا يف ذلك سائر األموال التي يف البلد من األموال والعروض 

                                                
 .اخلامسة: كذا يف النسخ املخطوطة، ولعلها)  ١(



٢٩١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

واحليـوان والنقـود، وإنــام جـروا ذلـك عــىل معنـى النظـر يف املــصالح لـدفع الـرضر بــبعض 
 .األموال، وقد حكاها الصبحي، وقاس عليها يف مسألة املحاربة، وجعلها أثرا يقتدى به

 فيام قيل فيمن بنى عىل جذع لغريه، واستقام له بناؤه، وأراد اخلالص منه 
إن عليه أن يدفع له جذعا مثله أو قيمته، وال يكلف نقض البناء، وهو من أوضح ما يستدل 

 .به عىل جواز دفع الرضر عن األموال بالبعض منها بالقيمة
لو أن األموال يف نفسها متكافئة، وللمتوسع   فيها بـام ال رضر فيـه عـىل

أرباهبا جمال رحب ملا قيل بجواز القرض من األمانة مع عدم اشـرتاط اإلذن أو اإلباحـة أو 
 .الداللة أو اخلروج منها باحلل أو اإلمتام

 لو أنه خلط دينارا لغريه يف مجلة دنانريه، ومل يعرفـه بعينـه فـال نـرى 
له، وال حيرم بذلك ماله لتكافؤ األمـوال، وعـدم الـرضر عـىل لصاحب الدينار إال دينارا مث

 . الدنانري ببعض األموال عن بعض]عن صاحب[رب الدنانري، ولرصف الرضر 
ومثل هذه الصور واإلطالقات كثرية يف األرض، وكلها ترجع إىل أصل واحد، وهو 

 .جواز دفع الرضر عن بعض األموال ببعض بالقيمة
لكم يا معارش املسلمني، وما ترون يا جهابذة الفقهاء النـاظرين، وإذا ثبت هذا فام قو

 من ماله يف فداء كأس زجاج ]أن يتلف[أفال جيوز يف مسـألة هذا املبتىل أن يقال إذا خاف 
 ]يف مثلها[قيمته درهم واحد أن يقال له من أشد الرضر عليه، فيجوز أن يلحقها فيام قيل 

 .املسلم ببعض األموال بالقيمةمن باب رصف املضار عن مال 
ولو قدرنا أنه لو دس هذا الكأس يف جدار بيته، وأقـام عليـه بنـاءه، ثـم رجـع إىل اهللا 

                                                
 .املتوسع): هـ(يف )  ١(
 .لصاحب): هـ(يف )  ٢(
 ).هـ(سقط من )  ٣(
 .ثلهمن م): هـ(يف )  ٤(



٢٩٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

تعاىل، أفال جيوز يف بعض املذاهب أنه ال يلزمه هدم هذا البناء مع علمه ببقائه فيه، ومطالبة 
 ؟ربه، هال يكون كمسألة اجلذع املبني عليه

 ؟ق بينهام لعدم الدليل عليه يف احلقوهل يصح أن يقال بالفر
وإذا جاز أن حيمل الرضر عليه يف هدم جدار قيمته عرشة دراهم مثال، فكيـف جيـوز 
يف محل الرضر عليه يف اسرتجاعه بامئة ألف دينار، هذا مـا ال تقبلـه العقـول، وال يـصح إذا 

 .اعترب يف النقول
ئة درهم فيحكم له بطريـق يف وإذا كان ال حيمل الرضر عليه يف قطعة مال تساوي ما

مال من مل يرض هبا بالقيمة يف قطعة من األرض عىل غلظها وكثافتها من حيث ظاهرها إىل 
أقىص ختومها، فيرصف هبا الرضر عن مال هذا املسلم باحلكم، فكيف ال يرصف عنه الرضر 

 .يها إال بذلكبتلف هذا املال العظيم يف إنقاذ زجاجة أتلفها بالبيع عىل رهبا، فلم يقدر عل
وهكذا يف سائر الصور فكأهنا يف املعنى متشاهبة، وقد قيل فيام أشـبه الـيشء إنـه مثلـه 

 .باإلمجاع، فلينظر فيه فإين ال من أهل النظر حتى أثبته قوال فيؤخذ عني رأيا
وإنام ذكرت هذه البحوث هاهنا خمافة دعوى اإلمجاع فيها، والتـدين عـىل غـري اتبـاع 

 .احلق هبا
أن يأيت اهللا بمن يقف عليه من أهل العلم فلينظر فيه فإن صح صوابه، وظهر وعسى 

عدله، فعسى أن يكون من التفسري ملجمل األثر، والتخصيص إلطالق املعترب فيلحق به كام 
 به مسألة الرضاع ملا قال فيها برأيه فكانت عنه أثرا - رمحه اهللا -أحلق الشيخ موسى بن عيل 

 .واهللا أعلم.  عىل ما أوضحه من اهلدى-ريا  جزاه اهللا خ-متبوعا 
فعىل حسب هذا  االعتبار إن صح خيرج معك أن موضع ما جيتمـع عليـه 

فيدان به هو أن يكلف بالفداء بالقيمة عىل ما يف األثر من قول باألوفر من القيم أو الثمن يف 

                                                
 ).هـ(سقط من )  ١(



٢٩٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 .موضع ما ختتلف أحواله
اع فيه بالدين مع قدرته عليه، وعدم كون  نعم هكذا عندي أن هذا موضع اإلمج

العذر له يف احلني فيام سواه، فال أرى وجها جلواز الدينونة به، ولكن الرجوع فيه إىل ما قاله 
األكابر، واعتمده السلف من صحيح األثر أوىل من تكلف النظر، وهم كانوا أبرص بمعاين 

 بـاهللا، وأعلـم بأحكـام دينـه، وهـم اآلثار، وأقدر عىل استنباط احلجج؛ ألهنم أعرف اخللـق
واهللا أعلـم، فلينظـر . احلجة فيام قاموا به من أمر الدين جزاهم اهللا خريا عن اإلسالم وأهله

 .يف هذا كله
 

فيمن فرط أول سنه وتعلق عليه حقوق هللا وتبعـات مـن حقـوق عبـاده، وأصـلح يف 
 أربابـه إال حـسن ظنـه بربـه،  إىلاملستقبل عمله من غري رجوع ما تعلق عليـه مـن حقـوق

ولـيس هـو بـاآلمن مـن  ليغفر ذنوبه، وحيط عنـه حوبـه، ويـريض لـه خـصمه، وسؤاله له
العقاب، وال باملتهاون ملا أثره العلامء واألصحاب هل يكون إن مات عىل هـذه الـصفة مـن 

 ؟أهل النار، أم يرجو الفوز يف اآلخرة مع املقربني األخيار
: 

 إن ما كان من حقوق العباد فال ينحط عنه بالتوبة، وما كان من :قيلوفيام اهللا أعلم، 
 إن التوبة تكفي منه، وعسى أن يسلم منها بذلك، وقد دل احلديث عن :فقد قيلحقوق اهللا 

 .واهللا أعلم.  عىل ذلك^النبي 
 

                                                
 .جناية): أ(يف )  ١(
 ).هـ(سقطت من )  ٢(
 ).٦٩١(يف الوعيد واألموال : أخرجه اإلمام الربيع يف باب)  ٣(



٢٩٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ل ما تقـول يف رجـل أرسف عـىل نفـسه يف زمانـه ودهـره بأكـل أمـوال النـاس بالباطـ

كالرسق والغصب واخليانة واإلعانة عىل املظامل بالقول والفعل، وكـان ممـن يـدين بتحـريم 
ذلك، فتاب إىل اهللا بعد ذلك، وترضع وأناب هل جتزيه التوبة عن مجيـع مـا كـان حيـط عنـه 
إرصه واألغالل التي كانت عليه إذا كانت مقدرة أو تراه من اآلثمني الظاملني اهلـالكني، أو 

 .ّ تفضل ارشح يل هذا رشحا نريا؟توبة بعضها دون بعضحتط عنه ال
: 

إال مـا كـان   ما قبلها-أي تقطع- أن التوبة جتب ^قد ثبت يف احلديث عن النبي 
من حقوق العباد، فإهنا ال تغفر إال بأدائها إىل أهلها مع القدرة عىل ذلك، وعدم العذر املبيح 

 له، وما ال ضامن فيه مـن قـول أو فعـل ة فيه مما ال قيملرتكه أو تأخريه إال ما جاز أن خيتلف
 .فالتوبة جتزي عنه بال شك

وكذلك ما كان من حقوق اهللا تعاىل إال ما ثبت له حكم البقـاء لذاتـه، أو خيـتص بـام 
حيكم به فيه من يشء جمتمع عليه أو خمتلف فيه، كاجلزاء يف الـصيد أو الـشجر أو الفديـة يف 

اليمــني أو نحوهــا أو ككفــارات الــصلوات وإيتــاء الفائــت مــن موضــع وجوهبــا أو كفــارة 
 .الزكوات، وبدل احلج والصيام وما يضاهيهن من األحكام

ومن بيل بيشء من ذلك فال بد أن خيرج منه عىل اخلصوص بام جاز أن يكون خالصا 
.لمواهللا أع. له يف احلق، إذ ال بد للعبد من التزام الواجب عليه يف الدين هللا أو لعباده 

 

                                                
، ويف روايـة عنـد ٤/٢٠٥اإلسالم جيب مـا قبلـه، وقـد أخرجـه أمحـد : مل نجده هبذا اللفظ وإنام بلفظ)  ١(

 .هيدم) ١٩٢(مسلم 



٢٩٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

^ 
 
 ؟، أيرفـع دعـاؤه أم ال ^ دعا اهللا تعاىل بأسامئه احلسنى، ومل يـصل عـىل النبـي عمن

 ؟أرأيت إذا مل يرفع، وصىل أول دعائه وأوسطه وآخره أجيزيه ذلك أم ال
 

ر الغيبيـة التـي ال  أدري ما عند اهللا يف هذا وغريه فإنه مـن األرسار اخلفيـة واألمـوال
يطلع عليها غري الرب سبحانه وتعاىل، وأما بحسب الظاهر فقد جـاء يف نـص الكتـاب مـن 

ــاىل ــول اهللا تع ــا إال M ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧L :ق  وال يكــون طيب
باإلخالص، وال يكون العمـل صـاحلا إال بـالتقوى، وال حيـصل التقـوى إال بـالورع، فـإذا 

 بجمع مهة وحضور قلب، وكان حـسن الظـن بـاهللا اجتمعت للعبد هذه الرشوط ودعا اهللا
تعاىل موقنا بإجابته ونجح وعده فاهللا قريب من عبده، جييب دعوة الـداعي إذا دعـاه، وقـد 

 بمنزلة الشفيع بـني يـدي مـواله، ليكـون ^ هذا املوضع الصالة عىل النبي جعلت له يف
: بقوله^ لغرضه، وقد دل عىل ذلك جحأقىض حلاجته، وأن

  يف أول دعائه أو يف أوسطه أو يف آخـره ^فإذا صىل عليه 
:^ًكان كافيا، واملأمور به أن يكون كـذلك يف أولـه وأوسـطه إن أمكـن وآخـره لقولـه 

                                                
 ).١٠(اآلية : فاطر)  ١(
 .ذلك: زيادة) م(يف )  ٢(
 .النبي: زيادة) م(يف )  ٣(

موقوفـا عـىل ) ٤٨٦ (^فضل الصالة عـىل النبـي : الوتر، باب: أخرجه الرتمذي يف كتاب        واحلديث 
  .عمر بن اخلطاب



٢٩٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هنيا عن االجتزاء بالصالة عليه يف آخـر الـدعاء 
يكون ذلك عادة مستمرة لفاعلها، ال هنيا عن الصالة عليه يف آخر الدعاء ملن مل تكن تلـك ف

 .واهللا أعلم. عادة له، فهذا ما حرضين يف احلال من جواب مسألتك
 

 
 اللهــم إين أسـألك باالســم الــذي دعــاك بــه موســى، :أن يقــال جيــوز يف الــدعاء هـل

، وإن كان لـه معـاين فعـىل أي املعـاين جيـوز، ^أسألك بام سألك به حممد : لوكذلك إن قا
 ؟وعىل أهيام ال جيوز
 

 بجـواز أدعـوك :وقـالوا اختلف الفقهاء األقدمون يف جـواز أسـألك باسـم كـذا، قد
 وإذا جاز أن يـدعا MG F E D CL بأسامئك أو باسم كذا بظاهر القرآن 

 بـه رسـلك أو أنبيـاؤك، أو اكعـوك بأسـامئك، وباالسـم الـذي دعـأد: أن يقالهبا فال مانع 
، أو غــريهم؛ ألن -علــيهم الــسالم-مالئكتــك أو موســى أو حممــد أو عيــسى أو إبــراهيم 

 . حقااألنبياء ال يدعون إال بام جاز وكان
 أين أسألك يعني أدعوك فجوازه أصح، ويروى يف احلـديث عـن رسـول اهللا وعندي

: يف دعاء الفرج^

                                                
فــاذكروين يف أول : مــن طريــق جــابر بــن عبــد اهللا وقــال يف آخــره) ٣١٥٦(أخرجـه البــزار يف مــسنده   )١(

موسى ضعيف اهـ يعني به موسى بـن عبيـدة أحـد : وقال البزار. آخر الدعاء سطه ويف الدعاء ويف و
 .رجال إسناد هذا احلديث

 ).١٨٠(اآلية : األعراف  )٢(
 ).م(سقطت من   )٣(



٢٩٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 إىل 
ونحن نحمد اهللا ونستجريه ونستعمله متى فتح لنا القـول  آخره، وهو دعاء شائع صحيح،

 .به
 

 
 ؟ وحق عليك أن ال حترم سائلك وال ترده:أن يقالدعاء  جيوز يف الهل

 
} | { M : ليل خمتلف فيه أيضا يف قول أصحابنا، واألصح جوازه بـدوهذا

 � ~L فهو من باب واحد، وما أشبه اليشء فهو مثلـه، وحـق عليـه أن ال حيـرم 
« ¼ ½ ¾ ¿  M :سائال وال يـرده بـدليل وعـده الـصادق يف كتابـه العزيـز

ÀÁ Ä Ã Â L وقال يف موضع آخـر: M 1 0 /L فحـق عليـه 
 . خيلف وعده، وأن جييب من دعاه خملصا له قصدهأن ال

 إين ال أعلم خريا إال من عنده، وال رأيت نجاحا إال من قصده، وال فضال إال وتاهللا
 .^من عنده فله احلمد الرسمد، والصالة عىل سيدنا رسوله حممد 

 

 
                                                

 . سبق خترجيه )١(
 ).٤٧(اآلية : الروم  )٢(
 ).١٨٦(اآلية : البقرة  )٣(
 ).٦٠(اآلية : غافر  )٤(
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 نظـر  تقول فيمن كان حمدثا من بول أو غائط أو جنابة فذكر شيئا مـن ذنوبـه، أوما

 عنه االستغفار، أجيوز له أن يستغفر ربه عىل ذلك احلـال ه فعل شيئا مما يلزمإىل عورة، أو
 ؟أم ال

 
نابـة  موضع اللزوم يلزمه، وال يمنع منه يف موضع ما يـؤمر بـه جيف جيوز له، ونعم

 .واهللا أعلم. وال حيض وال غريمها
 

 
 االستغفار أو الصالة عـىل  الذكر هللا تعاىل بالتهليل والتسبيح من أسامئه تعاىل أويف

 ؟ باللسان، أو بالقلب جيوز أم ال] أو جهرارسا[ اخلالء النبي املختار يف حال اجلامع أو
 

،  حيرم ذلك، وال يمنع إال القرآن جلنب أو حائض أو نفساء، أو يف حالة إحداثال
أما اخلالء فهو وغريه ال يمنع منه بالقلب، وإنام يمنع هو تالوة باللسان، وقد خيتلف فيه يف 

                                                
 .و): ت(يف   )١(
 .و): ت(يف   )٢(
 ).ت(سقطت الواو من   )٣(
 .و): م(يف   )٤(
 .و): س(و)م(يف   )٥(
ًجهرا أو رسا): م(يف   )٦( ً. 
 .أخذت): ت(يف   )٧(
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 .بعض املواضع الختالفها حتى يكون هبا الزما وندبا وجائزا ومكروها وحمجورا
 قـوهلم جوازهـا عـىل حـال، فتبـاح للجنـب ألذكار، فأكثر غريه من األسامء واوأما

 وغريهم يف أي حالة كان، لكن تدخله الكراهية، فال ينبغي أن تـذكر يف املواضـع احلائضو
 :وقيل اجلامع، وإذا كان الكالم كله ثمة يكره، القذرة، يف حالة إحداث البول والغائط أو

ام ظنك بـذكر اهللا، ألـيس األوىل بـه أن ينـزه تعظـيام، إنه مما تتأذى به احلفظة الكرام السفرة ف
ويبالغ يف تنزهيه تكريام، وأرجو أن بعضا جيعل ألسامء اهللا تعاىل من هذا ما للقـرآن، فيجيـز 

.واهللا أعلم. فيها ما جاز فيه، ويمنع ما منع منه، ولكن املشهور غريه 

 
 
 له أن حيمد ن بول أو غائط أو جنابة فإذا عطس، أجيوز كان عىل غري طهارة مفيمن

 ؟اهللا رسا أو جهرا
 

واهللا .  احلمـد هللا رب العـاملني: قولـه بأس به لكن اجلنب يقول احلمد هللا، وال يـتمال
 .أعلم فلينظر فيه

 
 
بالطـاء املـشددة والعــني  أيكـون هـذا سـابقوا العطـاس بالتحميــد : يف األثـريوجـد

                                                
 .يف أكثر): م(يف   )١(
 .و): م(يف   )٢(
 .جيوز): م(يف   )٣(
 .يف التحميد): ت(يف   )٤(
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 ؟املضمومة املراد به اجلمع من الناس، أم العطاس املرء نفسه حيمد اهللا قبل أن يعطس
 

. هذا وهذا، كله جائزحيتمل 

 
 

 ألحد من املؤمنني أن يفتخر عىل أحد من املتكربين أو املعاندين، أو عىل أحد من هل
ام الناس املجهول حاله الذي ال يعرف بخيانة وال بعدالة بعلمه أو بنسبه أو ماله إذا رأى عو

ذاك يف نظره ممن يستحق ذلك كي ال يطـول وبالباطـل يـصول عنـد أبنـاء جنـسه اخلـساس 
 ؟ أم ال جواز يف ذلك وتركه أوىل وأليق؟املستحوذ عليهم اخلناس

 
© M ª : رتكـه هـو األليـق عنـدي لقولـه تعـاىل أعلم، وأنا غري بـصري هبـذا، فاهللا
«¬ ± ° ̄  ® L وأي معنى للفخر بالنسب أو اجلاه أو املال، اللهم إال أن يكون 

له وجه يف معنى اخلاص لدفع ظلم أو فساد بكرس شوكة جبار بذلك، كام حيكى عن رشيك 
ذا ال مـن علـامء بن األعور ملا أراد معاوية بن أيب سفيان أن يسخر منه، وإن كـان رشيـك هـ

 مثـل تلـك يفاملسلمني، وال ممن حيتج بقوله يف النوازل، وإنـام نـورد قولـه مـثال ملـا يـستجاز 
 :وهذا نص ما قالهاحلالة، 

ـــــــرب ـــــــن ح ـــــــة ب ـــــــشتمني معاوي   أي
  

  وســـــــيفي صـــــــارم ومعـــــــي ســـــــناين
ـــــــن أســـــــود    ـــــــن أويل يم   وحـــــــويل م

  
  غطارفـــــــــــة هتـــــــــــش إىل الطعـــــــــــان

ــــــا    ــــــة يف ذراه ــــــن أمي ــــــك م ــــــإن ت   ف
  

ــــــــــــإين  ــــــــــــدانف ــــــــــــد امل   يف ذرا عب
   

                                                
 ).٣٢(اآلية : النجم  )١(
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ـــــــــة يف قـــــــــريش ـــــــــن اخلالف   وإن تك
  

   فإنــــــــا ال نقــــــــر عــــــــىل اهلــــــــوان
قـال عـيل بـن أيب طالـب يف بـرازه  يكون املوضع مما يباح فيه الفخر واخلـيالء، كـام أو   

 :ملرحب أمري هيود خيرب
ـــــدره ـــــي حي ـــــذي ســـــمتني أم ـــــا ال   أن

  
  كليـــــــث غابـــــــات كريـــــــه املنظـــــــره

  رة إذا احلـــــــــروب أقبلـــــــــت مـــــــــستع    
  

   أوفـــــيهم بالـــــصاع كيـــــل الـــــسندره
، بـل هـو ممـا يـؤمر بـه ملـن ينكر عليـه  فلم^ كان هذا عىل عهد رسول اهللا وقد   

قدره، فدل هذا أن مثل هذا قد يكون بحسب املقامات تابعا لنيته ومتوقفا عىل املصالح، فال 
 ميل النفوس إىل إظهار يطلق احلجر وال اجلواز فيه إال عىل سبيل اخلصوص والعموم، لكن

املفاخر وطلب االستعالء شديد، فال ينبغي إال حسم املطامع منه وإغالق الباب دونه، فإن 
 فيه إىل ما هو غالـب عليهـا، فيتسلـسل األمـر هبـا لـشدة احلـب ملألوفاهتـا إىل الطباع تنجر

 سرتسال فـياماخلروج عن قواعد الرشع إال من أمده اهللا بنور منه يملك به زمامها عن اال
 .واهللا أعلم. ال يباح هلا

 يف ذلك فإنه باب واسع تندمج حتته مجل من األحاديث واآلثار، وليس املراد فلينظر
واهللا .  هذا ما يكتفي به من له أدنى فهـم إن شـاء اهللا تعـاىليفاآلن استقصاء القول عليها، و

 .أعلم

                                                
 .١/٧٠ احلامسة البصريية:   ينظر)١(
 .٦/٦٤ خزانة األدب: ينظر  )٢(
 .فهل): م(يف   )٣(
 ).٤٦٥٤(غزوة ذي قرد : املغازي، باب: أخرجه مسلم يف كتاب  )٤(
 .تتحر) ت(  )٥(
 .فيها): ت(يف   )٦(



٣٠٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 عليه حينئـذ عنـد  ماذا إقباهلم عليه، ويكره مدحهم به حيزنه ذم الناس وعدممن
 ؟ذلك

 
 آملك عدم إقبال الناس عليك، وتوجههم بالذم إليك، فارجع إىل علـم اهللا، فـإن متى
واهللا .  فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود األذى منهملمهمل يقنعك ع

.أعلم 

 
 
 نحـو قال عىل سبيل التأوه عىل يشء مىض فيـه أو يف غـريه واأبتـاه وايـداه أو فيمن

 واسوأتاه وافضيحتاه، الشك مني ملا أخرب رسول :قالتهذا، ألنا روينا عن أم املؤمنني أهنا 
، وكذا بلغنا أن الشيخ أبا نبهان ملا بلغـه  باختالط الرجال والنساء يف املحرش عراة^اهللا 

وانبهان مكررا ذلك ثالث مرات، ثـم أتبـع ذلـك باالسـتغفار كـذلك : قالهان قتل ولده نب
 ومـا معنـى واه ؟ثالث مرات، هل ذلك حمجور عىل كل حـال أم مبـاح يف بعـض األحـوال

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
 .فامذا): ت(يف   )٢(
 .و): م(يف   )٣(
فناء الدنيا : اجلنة، باب:  كتاب، ومسلم يف)٦٥٢٧(احلرش : الرقاق، باب: أخرجه البخاري يف كتاب  )٤(

ــسائي يف كتــاب)٧١٢٧(واحلــرش  ــائز، بــاب: ، والن : ، وابــن ماجــه يف كتــاب)٢٠٨٣(البعــث : اجلن
 ).٤٢٧٦(ذكر البعث : الزهد، باب
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 .عندك علمنا مما علمت رشدا ال زلت هاديا من بك استهدى
 

انية معناها ال رضينا  أعلم، ومما يوجد يف بعض اآلثار أن لفظة واه هي كلمة رسياهللا
بقضاء اهللا، وعندي أن مثل هـذا ال يلتفـت إليـه، وال يعبـأ بـه مـن غـري خمالفـة منـي لفقهـاء 

 .املسلمني
 إن صح هذا وثبت فمخصوص حكمه ملن كان قـصده ذلـك أو معنـاه كـذلك، لكن

ونحن ال نعلم باحلقيقة صحة ذلك وال بطله لعدم اطالعنا عىل تلـك اللغـة املـذكورة، وال 
ري عىل من نطق باللغة العربية بام جاز وصح مـن املعـاين، فـإن وضـع العـرب للندبـة وا؛ ض

كمثل وضعهم للنداء يا، ليتميز اخلطاب بني املنادى املحض، وبني املنادي املـستغاث بـه أو 
املتعجب منه، وبني املنادى املندوب عىل سبيل االتساع يف اللغة بتمييـز املعـاين بعـضها مـن 

س بذلك كله إذا مل يقرتن به ما يمنعه عىل سبيل التحريم من جهـة النـدب أو بعض، وال بأ
النوح املحرم عىل األموات، أو ما دون ذلـك ممـا يوجـب الكراهيـة أو يقـيض بـأن األفـضل 
تركه، واألحسن اجتنابه ملن كان من أهل املحاسبة للنفس، باملراقبة حلرضة القـدس، حتليـا 

داب الزكيـة، اسـتعدادا للتجليـات اإلهليـة، وطلبـا لنيـل بمكارم األخـالق مـن كـامالت اآل
 .القرب من رضوان الرب سبحانه وتعاىل

 -رمحة اهللا عليـه- فال أدري ما كان من ذلك السيد النوراين والبحر الصمداين وإذن
 بمصاب الولد، ولكني أنزهه عىل حسن الظن به عن تعاطي النوح أو هشةيف حال تلك الد

ن كـان يـستغفر اهللا تعـاىل مـن ذلـك، فقـد كـان فـيام يـذكر عنـه عبـدا الندب املحجورين وإ
شكورا، وحقه أن يكون عند اجلـالء مـن املـصائب صـبورا، فإظهـار اجلـزع وإبـداء اهللـع، 
واشتغال القلب به عن حرضة الرب هو من سيئات املقربني، التي هي من حسنات األبرار 

:^بار، كام قـال املجتهدين، فيتبعه باالستغفار أهل القرب من اجل
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. 
 عىل تأويل من يقول بموافقة اللفـظ الـرسياين، فالعـارفون ال جتـوز نـسبة ذلـك وأما

. إليهم أصال، وجيب أن ينزه عنه يف كل حني كل ذي دين، وال حيمل بغري دليل عىل غريهم
.واهللا أعلم 

 
 

 تقول شيخنا فيام وجدناه يف األثر عن السلف أنه ال جيوز خرم األنـف، أهـذا مـن ما
 لئال نعتقده دينا أو عكسه، فإذا ثبت ؟الكتاب أم من السنة أم من إمجاع األمة، أم من الرأي

حجره من أحد تلك األصول، ففعل بأحد من النساء يف الصغر، فإذا كرب أجيوز ملن فعل به 
 . بني لنا ذلك تؤجر؟يلبس يف اخلرم حلياأن 

 
 أعلم، وأنا ال أحفظ ذلك نصا من كتاب اهللا تعاىل وال من رصيح السنة املجتمـع اهللا

عليها، ولكن جاء به األثر، وال نعلم فيه اختالفا، وكأنه ال خيرج يف النظر غريه، إذ ال جيوز 
خص بدليل كاألذن، وإال فـسائر اجلـسد  خرقه حليل، وال غريه إال ما ألعضاءيف يشء من ا

 ذلك فيه ولو أمكن، والقياس فيه عىل األذن ممنوع، وأخاف أن يثبت هـذا يف ] حيرمكله[
 .واهللا أعلم. اإلمجاع

  ثبت الثقب فيها من الصغر أو عىل ما جـاز أو حجـر يف األصـل فعـسى أن الوإذا
 يبعـد أن يقـال بـاملنع منـه، أو الكراهيـة يمنع استيداع ذلك احليل إال لرضورة متنع منه، وال

                                                
 .سبق خترجيه  )١(
 .حيرم كله): م(يف   )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
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عقوبة لفعل ذلـك، كـام جـاء األثـر بمثـل هـذا يف بعـض األصـول، فـال ينفـك عـن دخـول 
.واهللا أعلم. االختالف عليه فيام يتجه يل إن صح ما أراه، فلينظر فيه 

 
 

 أحـس ة مـع انتـشار، أجيـوز لـه إذا تقول يف رجـل ابـتيل بخـروج املنـي يف اليقظـما
 خـروج كباالنتشار وخروج املني أن يعبث بيده خوفا مـن أن يـنجس ثيابـه إذا مل يـرد بـذل

الشهوة عمدا منه عىل ذلك، بل قد ابتيل، تفضل أوضح لنا وجوه العبث إذا كان لغري رضر، 
 ؟معصيةأهو حرام البتة، ويكون دون الزنى أم مكروه له ذلك وال يبلغ به إىل 

 
 :وقيـلإنه الزنى األصغر وهو حـرام، :  يف هذا فقيل يف العبث لقضاء الشهوةخيتلف

 إذا كـان فعلـه ذلـك خوفـا عـىل نفـسه مـن :وقيل، حيرم إذا كان باليد حلديث ورد فيهإنه 
العنت أو ملعنى مباح كام تذكر أنـه مـن خـوف تنجـيس إنـه ال حيـرم، لكـن خـوف تنجـيس 

 خـوف العنـت عـىل نفـسه أو االشـتغال فعه بوقاية جيعلها لذلك، وأشـدهالثياب يمكن د
بذلك يف صالته، وأكثر قوله منعه عىل حال وجوازه رخصة يف حال الـرضورة قـد جـاء بـه 

 .األثر
 بالتكريه، وال يدفع رضر قول كان الشيخ نارص جييزه ملن اضطر إليه، ويدخله الوقد

                                                
 .إذ): ت(يف   )١(
 ،١٩٩إنـه حـديث موضـوع كـام يف املـصنوع ص :  القاريوقال عيل. ناكح اليد ملعون: لعله حديث  )٢(

ال : ٢١١ ص ، اللؤلـؤ املرصـوع فـيام ال أصـل لـه أو بأصـله موضـوع:وقال أبو احلسن الطرابليس يف
 .اهـ. أصل له، كام رصح به الرهاوي يف حاشيته عىل املنار

 .أو شدة): ت(يف   )٣(
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: ديثذلك إال التزويج، وهلذا جاء يف احل
 وأصـل الوجـاء رض خـصيتي 

 .الكبش حتى ال يستطيع الرضاب
 من تزوج فقد أحصن ثلثي دينه، ولغري رضورة وال خمافة عنت وفساد يف : قيلوهلذا

.واهللا أعلم فلينظر فيه. أن أحدا قال بجوازهدينه أو يف جسده من احتباس املني فال أعلم  
 

 منه لكرس الـشهوة صدا جيوز ألحد أن يعبث بذكره عمدا منه إلخراج النطفة وقهل
 فقد رفع يل جواز ذلك بعض من ينسب للفتوى ؟إذا مل تكن له زوجة حارضة يف احلال أم ال

 . فيهفبقي يف النفس حرج ملا نجده يف اآلثار وحجر ذلك والتشديد
 . عرفنا ذلك؟ قلت بجوازه مع الرضورة، فام حدها الذي يباح اجلواز معهفإن

 
 إنه الزنا األصغر، وقد ورد فيه : قيل خيفى ما قيل من التشديد واملنع يف ذلك حتىال

وســمعنا العلــامء املتــأخرين أهنــم كــانوا . بعــض الرخــصة مــع الــرضورة موجــودة يف األثــر
رأي متسع ملن رآه، والرضورة عىل أنواع أعظمها كرس الـشهوة خـوف يتوسعون هبا، ويف ال

 رديـة خيـاف مـن بقائهـا الـرضر ببـدن اإلنـسان وال سـيام يف ضلةالعنت، وقد يكون لدفع ف
 .واهللا أعلم. املرطوبني، ونفس اإلنسان مطيته يقودها إىل ما يرجى فيه صالحها

                                                
النكـاح، : ، ومسلم يف كتـاب)٥٠٦٦(تطع الباءة من مل يس: النكاح، باب: أخرجه البخاري يف كتاب  )١(

ــاب اســتحباب النكــاح  ــاب)٣٣٨٤(ب ــسائي يف كت ــصيام : ، والن ــاب)٢٢٣٩(ال ــو داود يف كت : ، وأب
ما جاء يف فضل : النكاح، باب: ، والرتمذي يف كتاب)٢٠٤٦(التحريض عىل النكاح : النكاح، باب

من طريق ) ١٨٤٥(ا جاء يف فضل النكاح م: النكاح، باب: ، وابن ماجه يف كتاب)١٠٨٣(ا لتزويح 
وأخرجه اإلمام الربيع بلفظ آخر مشابه مـن . هـ.حديث حسن صحيح ا: ابن مسعود وقال الرتمذي

 .»من خاف من شدة امليعة فليصم فإن الصوم له وجاء«:  قال^أن النبي ) ٥٢٨(طريق ابن عباس 
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، وكـذلك نظـر ؟ الركبة أم الىل نظر الوالد إىل زوجة ولده أجيوز له ما خال الرسة إيف
 .الولد إىل زوجة أبيه
 

 .واهللا أعلم.  بغري شهوة فاسمع، وكذلك القول يف ذوات املحارم أمجعجائز
  

 ؟دها حد حرمة العبد اململوك الذي ال جيوز النظر إليهـا أعنـي العـورة إىل أيـن حـما
 ؟ بني لنا ذلك مأجورا إن شاء اهللا؟ النظر إليهاوكذلك األمة ماحد حمارمها التي ال جيوز

 
 .واهللا أعلم.  الرسة إىل الركبة عورة من العبد واألمة واحلرمن

 
 تقول يف النساء املتربجات جيوز هلن أن خيرجن أيدهين ماعـدا الكفـني وأن يبـدين ما

 وإن كان جيوز ما حـدهن ؟الكعبني أم الجيوز هلن إبداء يشء من ذلك أبداأرجلهن ما عدا 
 ؟يف الكرب

 النساء الاليت يدخلن األسواق جيوز هلن أن يظهـرن شـيئا مـن زينـتهن مثـل وكذلك
 . بني لنا ذلك مأجورا إن شاء اهللا؟أزندهن أو رقاهبن أو آذاهنن

 
 .واهللا أعلم.  حرام كلهالتربج

 
                                                

 يكون): هـ(يف   )١(
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 ووجدنا يف األثر ترخيصا بجواز النظر سـوى ؟ورة العبد واألمة إىل أين حدمها عيف

 ؟الفرجني أهذا صحيح أم ال
 

 .واهللا أعلم.  فيها كاحلرعبد غري صحيح، إن العورة من الرسة إىل الركبة والهذا
 
 رجـا  بيل بيشء من اآلالم يف فروجه، أجيوز له أن يكشف عورته عـىل النـار إذافيمن

 ؟ ليال كان أو هنارالناسبذلك شفاء، وكذلك من الربد الشديد، ويكون ذلك يف خلوة من ا
 

 . جائزذلك
 

 كان عاريا يف املاء، يف موضع سرت، أجيوز له أن يقوم منتصبا عاريا حتـى يـستوي من
ه، ومل يرتك له معتدال ثم يلبس ثيابه ليال كان أو هنارا، وكذلك إذا أحس بأحد أن يدخل علي

 ؟عالمة يعرف القادم أن هنالك أحدا، وكان ليال، أجيوز له أن يتحمحم له أم كيف يصنع
 

 .واهللا أعلم.  هذا ال بأس بهكل
 

 كام يبني لك من املنقول عن ذوي العقول يف النهي عـن التجـرد عنـد ل يقول املقوما
 أبرص لرأيا ذلك الفعـل قبيحـا ممـن فعـلمن ال يعقل وال يبرص من البرش، وأن لو عقل و

ّ تفـضل أوضـح لنـا ذلـك، ؟أهو هني تأديب أم حتريم، وما العلة املانعة يف ذلـك عـن ذلـك 

                                                
 .بفعل): م(يف   )١(
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 . اهللا وإيانا من املهالكواسلك بنا أحسن املسالك، سلمك
 

.واهللا أعلم.  تأديبهني 

 
  

ن يـدخل علـيهن أحـد مـن الرجـال األجنبيـني يف بيــوهتن مـا تقـول يف النـساء إذا كـا
 ؟يكلمهن يف حاجة وال عليهن حلاف وهن ساترات مجيع أبداهنن، أجيوز هلن ذلك أم ال

وكذلك إن دخلت امرأة بيت أحد حلاجة بال حلاف أينكر عليها ذلك أم ال؛ ألن هذا 
 . تفضل علينا باجلواب؟كثري يف هذا الزمان
 

Mr q p o L  :ول اهللا تبارك وتعاىل يف سورة النورقد جاء يف ق
: ثم النهي عن إبداء زينتهن لغري من ذكر من ذوي حمارمهن يف سورة األحزاب قوله

Mw v u tL.  
: ^ويف قول رسول اهللا  

 فدل ذلك عىل أن املرأة ليس
 كل بام خيصه ،هلا إال االمتثال ملا أمر اهللا به ورسوله يف السرت من ذوي املحارم واألجنبيني

                                                
 .هسلم): م(يف   )١(
 ).٣١(اآلية : النور)  ٢(
 ).٥٩(اآلية : األحزاب)  ٣(
 . من طريق ابن عمر٣/٣٢٦أخرجه الديلمي يف فردوس األخبار )  ٤(
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M D  إال ما قد رخص للقواعد من النساء يف وضع ثياهبن كاجللباب وامللحفة ،منه
F ELأي غريلسورةمظهرات ملا أمرن بسرته من الزينة فيام مىض يف ا .

 .واهللا أعلم
  

النساء اللوايت ال خيدمن إذا بدت أسوارهن بأيدهين وبدا يشء منهن من أعىل الرسغ 
من غري اعتامد منهن إلظهار ما هو حمرم منهن، ولكن جلهلهن أهن مأخوذات بذلك مجيعـا 

 ؟عليهن يف ذلكإذا كن يف غري بيوهتن، ويشدد
 

 .واهللا أعلم.  عليهن فيههن مأخوذات بذلك، ويشدد
 

 
 ولـدها، والنـاس تتبـارك بالرجـل احلـاج إذا ختطـى خـروج تقول يف املرأة املتعرس ما

 أن يتخطـى امـرأة أجنبيـة عـىل هـذه الـصفة، وكـذلك ذات احلـاج[املرأة، جيوز هلذا الرجـل
 .ا بقرهبا أن يقرأ عليه]الرياح جيوز هلذا الرجل

 
. بأس بذلك إذا سلمت القلوب من الريبة، ومل ير منها عورة ويمسهاال 

                                                
 ).٦٠(اآلية : النور)  ١(
 ).ع(سقطت من )  ٢(
 .يشد): أ(يف )  ٣(
 ).م(سقطت من )  ٤(
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 اهللا تعاىل، فيمن بـه أمل فجـاءه رجـل ال يعرفـه، صـادق أم غـري صـادق بـار أم أجارك

ءه عن دائه، أجيوز له أن فاجر، موافق لدينه أم خمالف عىل غري دينه، فادعى املعرفة إليه ودوا
حيسن به الظن، ويمكنه من بـرشته لكيـه، ويتـداوى بدوائـه، وال يعرفـه، طـاهر أم نجـس، 
حالل أم حرام، ويكافئه عن كيه ودوائه بأزيد عن حقـه مـن غـري رشط بيـنهام، ويف نيتـه هللا 

 ؟تعاىل طلب للشفاء، واهللا الشايف واملعايف
 

شهرت له معرفة يف ذلك، ومل خيف منه خطر من دوائـه أو  كان هو أمينا أو إنسانا إن
من كيه عىل نفسه فال يضيق عليه استعامله عىل قصد التداوي والشفاء، ولوال ذلـك لـضاق 

.واهللا أعلم. عىل الناس العالج، وأما أن يكافئه بأكثر من حقه فجائز وذلك إليه 

 
: 

ل أن يكي امرأته أو مملوكه بنـار ويـشطبهام بحديـدة بـرىض مـنهام أو بغـري أجيوز للرج
وإن كان ال جيوز ذلك بجهل منه ما يلزمه المرأته , رىض إذا كان لعلة يرجى شفاؤها بذلك

 .ومملوكه؟
 

 بجـواز :أما زوجته فيجوز ذلك فيها برضاها ملعنى الدواء، وكذلك اململـوك قـد قيـل
 واهللا ،عنى الدواء واملـصلحة، وبعـض كرهـه، واجلـواز أصـح يف النظـرذلك فيه إذا خرج مل

 .أعلم
                                                

 .ب/٩٥وردت يف خمطوط أجوبة مسائل العلامء املتأخرين، ص)  ١(



٣١٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 بيل بالوسواس والبالبل وكان يف أمره ذا التبـاس، وكـان يف كـل أمـر الـدين ذا عمن

 أو اسـتنجاء، أو رد ] ثيـابمن[شك كثري من صالة وصيام بدل أو نذر أو غسل نجاسة 
 .أحد إذا سلم عليه، أو تسليم حق أو وضوء أو أذان جلامعةسالم عىل 

 هذا دأبه يف كل ما جيب عليه هللا تعاىل، أو لعباده املخلـوقني، يـدخل يف كـل مـا وكان
وصفت عىل يقني، وبعد خروجه يشك كأنه مل يفعل شيئا من ذلـك، وكـان إذا كـرب تكبـرية 

حلمـد أم ابتـداء نيـة الـصالة، وهـل اإلحرام واستعاذ وأخذ يف البسملة شك، أهذه بسملة ا
 تفضل علينا ؟لقطع ذلك من عالج تفيدين إياه من تالوة ليشء من األرسار النافعة يف هذا 

 .باجلواب
 

 بـك بالوسوسـة املؤديـة إىل ن نظرت فيام بليت به أهيا السائل مـن تالعـب الـشيطاقد
هبـا هـو الـذي ألـبس األمـر قطع السلوك بكثرة الشكوك، ودخوله عليـك يف الطاعـة مـن با
 .عليك، فلم تقدر منه عىل اخلالص، لشدة ما به من االعتياص

 فهو حيتاج إىل نوع مـن العـالج، فـإن ألقيـت إىل الطبيـب زمامـك، وجعلتـه يف وهلذا
الرشد أمامك، ومل تطالبه يف احلني بالعلل والرباهـني، فعـسى أن يـنجح رس الـدواء فيقطـع 

ا من أمراض القلوب، واخلروج منها سهل عىل من وفقه اهللا تعـاىل، مادة تلك األدواء؛ فإهن
 من األمور الباطلية، فال تقدر عىل دفعها واالحتيال يف قطعها يسيةواعلم أن تلك املادة اإلبل

إال بمـضادة أســباهبا، وتــسليط كــل يشء عــىل مــا يقابلــه يف باهبــا، بعــد قطــع شــأفة العــدو، 

                                                
 ).م( من سقطت  )١(
 .االغتياص): م(يف   )٢(



٣١٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 :عدو عن شيئنيواستئصال مادة املرض، وذلك ال ي
 االلتجاء إىل نفس املوسوس، وقطعه غري ممكن إال بإدامة األذكار بصدق: أحدمها

من بيده مقاليد األشياء، فقد ثبت عن اهللا تعاىل يف كتابه املجيد، وعن رسـوله وأهـل العلـم 
  غفـلذابدينه احلميد أن الشيطان ال يلج قلبا حارضا مع اهللا تعاىل، بل كلـام ذكـر خـنس، وإ

العبد وسوس، فالقلب يف اجلسد بمنزلة احلصن، وحضور املذكور فيه بمثابة امللـك القـائم 
باحلصن كلام اشتد قهره وتطاول أمره هبر األعداء واألضداد، وقهر اخلصوم واألنداد، فلم 
يبق لغريه فيه عالقة وال مطمع، فضال عن العبث فيه بالفساد، أو اجلرأة عىل البغي والعناد، 

ا عىل إمجاله ربام ال هيتدي إليه من ال دراية له بمنوالـه، فـإن األذكـار أكثـر مـن أن ولكن هذ
حتىص، واألرسار أجل من أن تستقىص، وكلها من حيث التأصـيل، غـري خارجـة عـن هـذا 
التفصيل، ولكل منها حـظ مقـسوم، ومقـام معلـوم، وأن هـذا املبـتىل إن اسـتطاع يف الـذكر 

 كل ما أفـاد معنـى التربئـة والتنزيـه مـن كـل آيـة أو اسـم أو  بأس أن أدله عىلاالنقطاع، فال
 .تسبيح أو تقديس ونحوه

 رس ال إله إال اهللا ملن استدام عليه إىل أن ينغمر بأنواره الباطنية، ويكاشف بأرسار ويف
معانيه اخلفية ما يرفعه عـن حـضيض احلـضوض، والـشواغل بأرسهـا إن قـدر لـه التخلـق 

 عليه غري املنقطعني إىل اهللا تعاىل، وقليل ما هـم، ومـن عجـز برسها، ولكن ذلك ال يصرب
 : قـولعن ذلك فدونك باخلصوص ما تستعني به عىل هذا املخصوص، فعليك بإكثـار مـن

 . إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك عىل اهللا بعزيزقسبحان اهللا امللك اخلال
ثـا بعـد االسـتعاذة، ثـم اقـرأ  أردت الدخول يف الصالة أو نحوها فقـل ذلـك ثالوإذا

املعوذتني ثم اإلخالص، وافتتح الصالة املعتمد عىل اهللا تعـاىل فيهـا، وإذا شـككت يف يشء 

                                                
 .وصدق): ت(يف   )١(
 .يصري): م(يف   )٢(



٣١٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قد قلته فال ترجع إليه البتة، ولو كان تكبرية اإلحرام فام دوهنا، فكل ذلـك فيـه االخـتالف، 
الـشك يف يشء قـد كام وجدناه يف آثـار مـشاخينا األسـالف، فـأليق بحالـك أن ال ترجـع إىل 

جتاوزته إىل حد غـريه أو مـا دونـه، فـإذا كنـت يف احلمـد مـثال، فـال ترجـع إىل البـسملة وال 
االستعاذة، وال تكبرية اإلحرام، وال التوجيه، ولو كنت يف آخر الفاحتة، فـال ترجـع ألجـل 

إىل  من آخـر اآليـة الواحـدة منهـا الشك يف أوهلا، وال إىل أوساطها، بل وال ترجع للشك
أول تلـك اآليـة بعينهـا، فـضال عــام زاد، وإن تكـن يف الـسورة فـال ترجـع إىل احلمــد، أو يف 

 لك يف باب، وكله قد قيل به يف الركوع فال ترجع اىل القراءة، فكل هذا وما يشاهبه واسع
 النقض أو النقص بالضاد املعجمة والصاد املهملـة، فلكـل مـن ذلـك اآلثار ما مل تستيقن

ن جاز الرجوع إليه، أو وجب الفساد بـه؛ ألنـه مـن األحكـام اليقينيـة، وأمـا أمـور حكمه إ
الشك فميلنا فيها إىل الرتخص للمبتىل بالشكوك، ولعل ذلـك هـو اختيـار أكثـر املـسلمني، 

 .ويعجبنا األخذ به ملن اضطر إليه
  احتج عليك خاطر البال بأن وجوب الصالة من اليقني فال ختـرج منهـا إال عـىلفإن

يقني ألن اليقني ال يزيله إال يقني مثله، فاحتج عليه إن شئت بمعنى قول الـشيخ حممـد بـن 
 واألعـامل مـن الركـوع ا أن الكالم من القـراءة والتكبـري وغريمهـ-رمحه اهللا تعاىل-حمبوب 

والسجود ونحو هذا ليست صورا قائمة فرتاها العـني، بـل متـيض كلهـا ال يشء بالنـسبة إىل 
 يف حـق مجيـع اخللـق فاملطالبـة بـالرباهني لثبوهتـا رأي العـني ت، وهي كذاعامل املحسوسا

 .خارج عن القدرة البرشية، فال سبيل إىل ما ال يستطاع

                                                
 .إىل شك): م(يف   )١(
 .أوسع): ت(يف   )٢(
 .يستيقن): م(يف   )٣(
 .هكذا): م(يف   )٤(



٣١٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 للمرأة التي أبدلت صالهتا مرة واحـدة، -رمحه اهللا- قول الشيخ موسى بن عيل ويف
 البـدل مـرة :وقـال ثم شكت فيها وهي من املبتلني بالشك، فأمرهـا برتكهـا، والنـوم عنهـا،

واحدة، ففيه ما يستدل به عىل مـا أسـلفناه مـن اإلعـراض عـن هـذه الـشبهة املعـدودة مـن 
األمراض، فإن مل يقبل االحتجاج وأبى إال اللجاج فاعزم عىل خمالفته، ووطن الـنفس عـىل 

 .مراغمته؛ فإن ذلك من الشيطان الرجيم
لـرضورة منـك، فـإن اهللا حيـب أن  بام ذكرناه لك يف هذا املهيع األوسع حلال اوتوسع

يؤخذ برخصه كام حيب أن يؤخذ بعزائمه، وإن اتباعك ملـا أثبـت عـن أهـل العلـم والبـرص 
واحللم أحق وأوىل وأوفق وأحجى من االقتداء بوسوسة الشيخ أيب مرة اللعني، وأتباعه من 

رة أو غريها،  يشبهه يف أحكام اإلسالم، من طهاماِ فاجر يف كل الشياطني، وعىل نحو هذا
 .، ووفقت لصوابه، ومل تطالب بام يف املسألة من األقوال، والعلل واألحوالفاكتفيت هبذا

 قريب حيمد القوم الرسى، ويرجع املبطل القهقرى، ويفلح املعتـصم بحبـل اهللا فعن
 منه العرى، وإن أردت التعمق يف اللجج، واألخذ باالحتيـاط واحلجـج الذي ال تنفصم

 تصلح ألهل الضعف الأنك، واالستكثار من اخلري خري، ولكنها طريق األقوياء، فأنت وش
والبالء، واحلكيم ينظر لكل شخص ما يليق بحاله، ونفسك مطيتك، وأنت سـائقها إىل مـا 

 .ترجو فيه صالحها وفالحها
 كل يشء خصوص وعموم، وال بد من وضع كل يشء يف موضعه، وإنام حتريت ويف

 صالحا يف  عىل ما ختيل يل أنه الالئق بحالك، فأرضبت عام ال أرى لكلك يف هذه املسألة

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
 .هبا): م(يف   )٢(
 .ينفصم): ت(يف   )٣(
 ).م( من سقطت  )٤(



٣١٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كشفه خوفا من احتجاج النفس عليك به
 .واهللا أعلم.  يف مجيع ما أجبتك به، ثم ال تعمل بغري العدل منه، وال من غريهفانظر

 
 

 فإن كانـا مـن األواين أجيـوز  ميل الذهب ومكحلة الذهب أهنام من األواين أصال،يف
 بـني لنـا ذلـك ؟ أرأيت إن مل يكونا من األواين، أحيجر اسـتعامهلام عـىل مـن أراد ؟استعامهلام 

 .مأجورا
 

 أنـه ال يـشبه اآلنيـة، وإنـام هـو مـن -رمحـه اهللا- امليل ففي قول الـشيخ أيب سـعيد أما
حلة فإهنـا مـن األواين، اآلالت فال وجه حلجره، وال معنى لكراهيته، وأما املك

 ^ فقال الفقهاء ،بتحريمها حيث يؤكل فيها  
 سواها أكثر قوهلم بالتكريه، وفيام ،:أو يرشب، حلديث

                                                
 .الفقيه): ت(يف )  ١(
 .هبا: )ت(يف )  ٢(
مـن ) ٣٨٤(أدب الطعـام والـرشاب : الزكـاة والـصدقة، بـاب:  يف كتـاب-رمحـه اهللا-أخرجه الربيع )  ٣(

من رشب يف آنية الذهب والفضة فكـأنام « ^قال رسول اهللا : طريق أيب سعيد اخلدري عن أم سلمة قالت
 ،»جيرجر يف جوفه نار جهنم

ورواه مـسلم يف ). ٥٦٣٤(ة مـن طريـق أم سـلمة آنيـة الفـض: األرشبة، باب: ورواه البخاري يف كتاب
 ).٥٣٥٣(حتريم استعامل أواين الذهب والفضة : اللباس والزينة، باب: كتاب

، ورواه )٥٣٦١(حتريم استعامل إناء الـذهب والفـضة : اللباس والزينة، باب: ًورواه أيضا مسلم يف كتاب
، مـن طريـق حذيفـة بـن )٥٣١٦ (ذكـر النهـي عـن لـبس الـديباج: الزينـة، بـاب: النسائي، يف كتاب

 .اليامن، بلفظ مقارب



٣١٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 ما مل يقم دليل عىل ومطلق النهي يدل عىل أنه موضع اختالف لقول من يمنع من املنهي عنه
ًعدم احلرمة، وقول من يراه أدبا حتى يقوم عىل حجره دليل، وأكثر قوهلم يف هـذا أنـه لغـري 

 . أعلمواهللا. التحريم فيام أرجوه
 

 
 للرجل أن يتختم بخاتم الذهب إن كان لباسه له يف أصبع يده اليمنى خالفا ملا أجيوز

 وما مقدار ما جتـوز بـه الـصالة مـن ؟ي حيل له لباسه، أم ذلك كله سواءجاءت به السنة لك
 ؟الذهب

 
 وقليله وكثـريه سـواء عـىل أشـهر ، جيوز للرجل لبس الذهب يف خاتم وال غريهال

القول، واليد اليمنى واليرسى سواء، وكله حجر إال مـن كـان لـه يف يشء مـن ذلـك عـذر، 
.واهللا أعلم. فلكل ما خيصه 

 
 

:  قلـت؟ يف رشع اهللا ما حده اإلزار املنهي عنه، يف تذييليل قولك شيخنا اخلليما
                                                

 ).م(سقطت من )  ١(
 .تدليل): م(يف )  ٢(
) ٢٧٢(يف الثياب والصالة فيها : الصالة ووجوهبا، باب:  يف كتاب-رمحه اهللا-أخرجه اإلمام الربيع )  ٣(

ساقيه وال إزرة املؤمن إىل أنصاف  «:  يقول^سمعت رسول اهللا : من طريق أيب سعيد اخلدري قال
وال ينظـر «:  قال ذلك ثالث مرات»جناح عليه فيام بينه وبني الكعبني، وما أسفل من ذلك ففي النار

موضــع اإلزار أيــن هــو : اللبــاس، بــاب: ورواه ابــن ماجــه يف كتــاب. »ًاهللا إىل مــن جيــر إزاره بطــرا



٣١٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 كان فوق القميص أو حتته أو وحده، والقميص والرساويل وما أشبههام كـاإلزار وسواء
 . أوضح لنا ما ختتاره يف ذلك؟يف النهي أم بينهام فرق

 
 اإلزار ال يف غريه من قميص أو قبـاء أو نحومهـا، والتـشديد فيـه  قيل إن النهي يفقد

 عــن الكعبــني خاصــة يف الرجــال، فلوارد بــنص احلــديث النبــوي، وحــده املمنــوع مــا ســ
 . ذوي املحارم من الرجالوبالعكس يف النساء، لكن فيهن برشط إذا تربزن لغري

واملعنى، فال أجد له خمرجا  فيام عندي كأنه نوع من جنس اإلزار يف اللفظ والرساويل
 ثبوتـه كـذلك يف اللغـة عن حكـم اإلزار، ويـدل عـىل اشـرتاكه فـيهام مـن حيـث التـسمية

واشرتاك الرجال والنساء فيـه مـن رصيـح الروايـة، وربـام كـان ذلـك مـن اللبـاس ممـدوحا 
 : وبه يمدح شاعرهم من قال فيه شعراة،عندهم يف اجلاهلي

ــــــــــسبيل أزر   ســــــــــنع األســــــــــامي م
 

   متــــــــــس األرض باهلــــــــــدبمحــــــــــر
  

 
 لبس احلرير واألصل املعتمد عليه يف هذا مع أصحابنا املـشارقة احلـديث املـروي يف

 ^ :عن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه قال

                                                                                                                             
ا جـاء يف الكـرب مـ: اللبـاس، بـاب: من طريق أيب سعيد اخلدري، ورواه أبو داود يف كتـاب) ٣٥٧٣(
)٤٠٩٠.( 

 ).م( من سقطت)  ١(
 .بغري): م(يف )  ٢(
 ).م(سقطت من )  ٣(



٣١٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 النهي فيه بالتحريم له ، فأمجعوا أن النهي خاص بالرجال البلغ العقالء، وفرسوا
ّ، فقد كرهه للفخر واخليالء، وهبـذا -رضوان اهللا عليه-يف احلكم، خالفا للبحر ابن عباس 

استدل من جوز لبسه يف احلرب من الفضالء؛ ملا يف احلديث من جواز اخليالء فيها تيها عىل 
 . الكفرة البغاة اجلهالءأعداء اهللا
يع اآلثار املرشقية تبعا لنص احلديث كام رأيت،  إن حتديده إنام هو باألصبعني يف مجثم
 فيام علمناه من قـوهلم باألوقيـة، وال بغريهـا مـن العالمـات واألوزان اجلليـة، ومل حيدوه

واعتربوا فيه بعرض األصبعني دون طوهلام؛ ألنه الغالب عرفا يف التحديد هبام فام دوهنام هو 
طوال؛ ألن يف اخليط الواحد مـا يزيـد طـوال عـىل املباح من اللباس منه عرضا يف التقدير ال 

 .هذا احلد لكنه ال يقع اسم اللباس عليه فلم يكن االعتبار به مقبوال
 ًجمتمعـا[ أن املعترب فيه إنام هو اخلـالص سـداة ومـرصا وإحلامـا بـرشط كونـه واتفقوا

فـرق ولـو كـان  واختلفوا يف املختلط بغريه إذا زاد عىل عرض األصبعني، وكـذا املت،]ًتاما
 التمسك  فيه قولني، وكل قد تعلق بمفهوم هذا احلديث بام يسوغ لهخالصا، فقد حكوا

به، فمن متسك بظاهر مفهومه قال يف املختلط إنـه ذاتـان خمتلفتـان ال يكـون إحـدامها أحـق 

                                                
لــبس احلريــر وافرتاشــه للرجــال وقــدر مــا جيــوز منــه : اللبــاس، بــاب: أخرجــه البخــاري يف كتــاب)  ١(

، والنــسائي يف )٥٣٧٨(حتــريم لــبس احلريــر : اللبــاس والزينــة، بــاب: ، ومـسلم يف كتــاب)٥٨٢٨(
مـا جـاء : اللباس، باب: ، وأبو داود يف كتاب)٥٣٢٧(الرخصة يف لبس احلرير : ، بابالزينة: كتاب

الرخـصة يف العلـم يف الثـوب مـن : اللبـاس، بـاب: ، وابـن ماجـه يف كتـاب)٤٠٤٢(يف لبس احلرير 
 .طريق عمر بن اخلطاب

 .جيدوه): م(يف )  ٢(
 .جمتمع تام): ت(يف )  ٣(
 .حكموا): م(يف )  ٤(
 ).ت(سقطت من )  ٥(



٣٢٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بإطالق اسمها من األخرى عليه يف البيان
 الـسداء يف ذاتـه، لوجـود قـاطع  املفـرتق هـو خمـتلط لوجـود شـتاته، وظهـوروكذا

 التحديد فلم يلجـأ عـىل ن، وبه قد حرما م من قبل انتهائه إىل احلد املرشوع خلريهبينهام
 . الوعيدهذا الرأي يف

 اعترب فيه موضع األصبعني ولو تقديرا سـواء كـان خالـصا أم مـشرتكا، أو وبعضهم
 .جمتمعا أو مفرتقا، فاسأل به خبريا

 يمس اجلسد أو ال يمسه من هـذا ] مابني[ديث من داللة عىل الفرق  يف احلوليس
 بالتـسوية بيـنهام، وال مـانع منـه يف نـص ملـشارقةاللباس، فاحلكم فيه واحد عند أصـحابنا ا

، فقـد رفعناهـا لـك مـن آثـار الكريمـة ] الـرخصهلـذه[نعلمه وال قياس، فطب به نفـسا 
سالف فيها من االختالف زيادة عـىل مـا عنـدكم مـن  عند األأصحابنا القديمة، لتعلم ما

 فسدت صـالة البـسه يف وجود الرخصة فيام دون األوقية ما مل يمس اجلسد، فإذا ما مسه
 الـذي عليـه يف ، فإن لكل أن يعمل يف موضع الرأي بام يراه أعدل، فهـوقولكم األشد

                                                
 .وكذلك): م(يف )  ١(
 ).ت(سقطت من )  ٢(
 .من خريه): ت(يف )  ٣(
 .من): ت(يف )  ٤(
 .بينها): ت(يف )  ٥(
 .هذه الرخصة) ت(يف )  ٦(
 .يف: زيادة) م(يف )  ٧(
 ).ت(سقطت من )  ٨(
 .األسد): ت(يف )  ٩(
 .وهو): ت(يف )  ١٠(



٣٢١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 ختطئة منه ملن خالفه يف الرأي حينـا،  أن ينصبه دينا،والموضع ما يكون االختيار إليه بال
 .، وكفى به إثام مبينااإلمجاعفيهلك باالبتداع لنقض ما ثبت يف الرأي من 

 هذا تواطأت آثار السلف وتبعهم عليه اخللف، فإهنم رأوه أصال مبينـا، وهـذا وعىل
مخيس هو عني ما حكاه شيخنا الكبري، ونفس ما رواه اجلهبذة النحرير، أبو نبهان جاعد بن 

 يف جوابه الذي أنشأه إىل من سأله من إخواننا املغاربة إن كان هو اجلواب -رمحة اهللا عليه-
املشار إليه فقد أصاب فيها مفصل احلق املبني، ومل يتعد حدود آثار السلف يف رأي وال دين، 

 .رضوان اهللا عليهم أمجعني
 

 
 والشبه والرصاص، والـصت واحلديـد يف ربس احلرير والذهب والصف تقول يف لما

 ومـا ؟الصالة، أجيوز أن يلبس فيها كثريا كان أو قليال، وإن جاز القليل فـام مقـدار جـوازه 
 وكيف صفة لبس اجلائز منه، وما صـفة ؟ وما الذي ال جيوز من ذلك؟الذي جيوز من ذلك
 ؟لبس الذي ال جيوز

ذكور إن كان حليا أو يف يشء من السالح أكله سواء أم بينه  يف األحجار واملوكذلك
 . بني لنا ذلك بجواب شاف كاف ما بان لك علمه مأجورا إن شاء اهللا؟فرق

 
 لبس احلرير اخلالص فال جيوز أكثر من عرض أصبعني سواء يف الـصالة وغريهـا أما

 ألجـل الكـرب وإال فهـو غـري قول ابن عباس إنه ممنـوع إال ما قيل بجوازه يف احلرب، ويف
 .حمرم، وخمتلف فيام سوى ذلك من غري احلرير اخلالص

                                                
 .بل): ت(يف )  ١(
 ).م(سقطت من )  ٢(



٣٢٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 الـذهب فقليلـه وكثـريه حـرام لبـسه، وخمتلـف فـيام اخـتلط بغـريه ممـا هــو دون وأمـا
 .الدرهم

 الصفر والشبه والرصاص والصت وأشباهه من املعادن غري الفضة إذا اختـذت وأما
ا، ويعجبنا جواز ذلك وعدم تكرهيه، ومل نجد فيه منعا حليا فبعض املسلمني كره الصالة هب

 من اللباس غـري احلريـر عـىل مـا ]وال[، وال نعلم املنع إال يف الذهب، ^عن رسول اهللا 
 .رشط فيه، وجائز ما سوى ذلك من األحجار كالياقوت واجلوهر

 
 

 وكذلك النساج يعمـل احلريـر ؟ ال  رجل خيدم الذهب للرجال، أجيوز له ذلك أميف
 ؟يف الثياب ليلبسوها، أجيوز له ذلك أم ال

 
 أعلم، وإن كانت صياغة الذهب للرجـال وهـو يعلـم أهنـم ليلبـسوها فهـذا غـري اهللا

.واهللا أعلم. ، وكذلك احلرير عىل هذاائزجائز، وإن احتمل لغري لباس الرجال املمنوع فج 

 
 

 وثبـت ^ى يف اختيار أهل الفضل اللباس األبيض، أهو مما أمر به رسـول اهللا  ترما
يف زمانه أم أحدثه التابعون له استحبابا خللوه عن الويش والزخارف املفضية إىل اإلعجاب 

 ؟أم غري ذلك
 

                                                
 ).م(سقطت من )  ١(



٣٢٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 يلبسه هو وغريه، وإنام استحـسنه أهـل ^ وقد كان النبي ، البياض ليس بالزملبس
 ^ صار هلم زيـا يعرفـون بـه، ولعـل مـستندهم يف ذلـك مـا يـروى عـن النبـي الدين إذ قد

، وكفى به مزية وملوافقة األمر :قال
.واهللا أعلم. النبوي مع ترصحيه بأنه اخلري 

 
 
ا، ومن إذا أتاه أخ له يف ذات اهللا تعاىل  حيب أن يكون لباسه حسنا وما أشبه هذفيمن

يتكلف له عمل املأكل احلسن، ونيته يف لباسه التجمل مـع النـاس، وأن ال يـرى إخوتـه مـا 
يكرهون منه، ويف الثاين احرتاما ألخيه وتعظيام له، وبرا به أيدخل عـىل هـذا احلـال ريـاء أم 

 . تفضل ارفع لنا قناع اللبس يف هذه املسألة؟ال
 

واهللا .  يف هذا رياء،وهو من النيات الصاحلة التـي يـؤجر ويثـاب عليهـا املتقـونليس
 .أعلم

                                                
مـن طريـق ابـن ) ٤٧١(الكفـن والغـسل : اجلنـائز، بـاب:  يف كتـاب-رمحـه اهللا- اإلمام الربيع أخرج)  ١(

عليكم هبذه الثياب البيض ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيهـا موتـاكم «:^قال رسول اهللا : عباس قال
أمتـي فإهنا خري ثيابكم وال تكفنـوهم يف حريـر وال مـع يشء مـن الـذهب ألهنـام حمرمـان عـىل رجـال 

 .»وحملالن لنسائها
يف البيــاض رقــم : اللبـاس، بــاب:  عــن ابــن عبـاس مــن طريــق آخـر رواه أبــو داود، يف كتــابوجـاء

وراه ابن ماجه ) ٩٩٦(، كفانما يستحب من األ: اجلنائز، باب: ، ورواه الرتمذي يف كتاب)٤٠٦١(
 ).١٤٧٢(ما جاء فيام يستحب من الكفن : اجلنائز، باب: يف كتاب



٣٢٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الثوب املصبوغ بالزعفران أو الورس أجيوز لبسه للرجل أم ال، وإن كان أحد من يف
واية التي تروى عن النبي الفقهاء كره عىل املؤمن استعامله؛ ألنه زينة ظاهرة، وما تفسري الر

 أهذا هني :  أنه قال^
 ؟ وإذا لبسه أحد من املسلمني، ومل يرد به خالفا جائز له ذلك أم ال؟حتريم أم أدب 
 

ض  بعـأجـازه جيوز لباس الثوب املصبوغ بالزعفران للرجال، وأما بـالورس فقـد ال
الفقهاء، وكرهه بعضهم، وأما طيب النساء فـام ظهـر لونـه كـالزعفران والغاليـة ونحومهـا، 
والطيب املستعمل طالء عىل ظاهر اجلسد، وال حيرم عليهن ما ظهر رحيه، وانترش عرفه إذا 

 .كن قعودا يف البيوت، وحيجر عليهن إن أردن اخلروج ومالقاة الرجال األجانب
بمثل هذا الزعفران وما خالطه، فكان له حكمـه، فطيـبهم  الرجال من التطيل ويمنع

ما خفي لونه كاملسك والعنرب والبخور بالعود وغريه وما أشبه ذلك، ويف هذا يشرتكون هم 
والنساء إمجاعا إذا كن يف بيوهتن، ويتطيبن به ألزواجهن، فدل هذا أن طيب النساء ما ظهر 

 وإن جاز هلن غريه حيث ال مانع، وطيب  اإلضافة ختصصه أي هو خمتص هبن،ألن[لونه 
 بمعنى اخلصوص، وإن جـاز لغـريهم مـن النـساء حيـث ال ]الرجال كذلك فيه اإلضافة

                                                
من طريـق عمـران ) ٢٧٩٧(ما جاء يف طيب الرجال والنساء : األدب، باب: ه الرتمذي كتابأخرج)  ١(

إن خري طيب الرجل ما ظهر رحيه وخفي لونه، وخـري طيـب النـساء « ^قال النبي : بن حصني قال
مـن : اللباس، بـاب: وأخرجه أبو داود كتاب. »ما ظهر لونه وخفي رحيه، وهنى عن ميثرة األرجوان

 .اهـ. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه: وقال الرتمذي) ٤٠٤٨(كرهه 
 .أن): م(يف )  ٢(
 ).ت(سقط من )  ٣(



٣٢٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 .مانع
 خفي رحيه يف طيب النساء أي قل كنحو اآليس والصندل والورد اليابس وما ومعنى

 .يشبهه، وليس املراد عدم الريح، فإن ما ال ريح له ال يسمى طيبا
 إىل غـريه مـن األطيـاب الـشديدة األرج ةملعنـى أنـه مـا خفـي رحيـه بالنـسب افحاصل

لتفاوت منازل الريح يف ذلك، فرائحة اآليس خفيفة بالنسبة إىل ريح املـسك، وعطـر العـود 
 .واهللا أعلم. وجل الورد أمثاهلا، فاعرف ذلك وقس عليه

 
ورس والشوران، أجائز  عن التطيب بالزعفران وما أشبه ذلك من ذوات األلوان كال

 . اهللا أرشدنا يرشدك؟استعامله للذكران مطلقا أو مكروه أو حمرم قطعا
 

هان به حرام؛ ألنه لـيس مـن طيـبهم ِّ واالدبالزعفران،ال جيوز للرجال التلطخ : قيل
:ولثبوت النهي عنه يف احلديث املروي عنه صلوات اهللا عليـه وسـالمه

 فاملرتقن هو املدهن به، وهو خاص 
فهـو مكـروه وال يبلـغ بـه إىل : بالرجال يف قوهلم، فهو ثالث احلرير والذهب، ويف قول آخر

 ولو لطـخ الرجـل مـن رأسـه ووجهـه، فـال به، فال بأس بالتطيب: حتريم، ويف قول ثالث

                                                
 أرشدك): م(يف )  ١(
كام يف خمترص زوائد البزار للحافظ ابـن جحـر مـن طريـق أيب بريـدة عـن أبيـه ) ١١٢٧(أخرجه البزار )  ٢(

 »خ بـالزعفران واحلـائض أو اجلنـبالـسكران واملتـضم: ثالثة ال تقرهبم املالئكة«:  قال^عن النبي 
ال نعلمه يروى عن بريدة إال من هذا الوجه، وال نعلم رواه عن يوسف إال عبد اهللا اهـ وقـال : وقال

 .فيه عبد اهللا بن احلكم ومل أعرفه وبقية رجاله ثقات اهـ: ٥/٧٢اهليثمي يف املجمع 
 .بالطيب): ت(يف )  ٣(



٣٢٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ولعل احلديث معهم متأول، والعـصفر أشـبه يشء»املصنف« يشء عليه هكذا يف كتاب
به، وهو الشوران فيجوز أن يكون له حكمه إال أنه أسهل لعدم النص عليه والورس أقرهبام 

.واهللا أعلم. إىل اجلواز، وال يتعرى من التكريه 

 
 
يق املسلمني، فمرت عليه نساء فضاع إليه مـنهن روائـح طيبـة،  كان مارا يف طرفيمن

 ؟ويكون آثام فيام بينه وبني اهللا تعاىل أجيوز له أن يشمها عمدا،
 

 أعلم، وال يبني يل حجر شم الروائح الطيبة إذا انفصلت وبعدت عنهن، ومل يكن اهللا
اء املحجـورة عـىل مـن فعـل شام منهن فهو حالل، وإنام احلجر الشم منهن إذا كن مـن النـس

. أعلمواهللا. ذلك 

 
 : 

كم حد املرأة إىل أن تكون بمنزلة العجوز الذي ال عليـه نقـض إن خرجـت ونظرهـا 
 .الرجال، وكذلك الصبية متى يلزمها االستتار عن الرجال

 
إذا صارت بحد من ال تريد وال تراد للتزويج فهي التي قيل : قد قيل يف املرأة الكبرية

جائز هلا التربج بوضع اجلالبيب عـنهن، ولـو مـع غـري ذي حمـرم مـن الرجـال البلـغ، وأمـا 

                                                
 ).م(سقطت من )  ١(
 .أ/١٠٤ أجوبة مسائل العلامء املتأخرين، صوردت يف خمطوط)  ٢(



٣٢٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

الصبية يلزمها االستتار قيل إذا صارت بحد من يعقل ويستحي وكانت دون البلوغ فال بد 
إذ ال هتلك برتكه وإنام تؤمر به، والتوسيع هلـا فـيام دون الفـروج إذ ال من السعة هلا يف ذلك 

جيوز إظهارها ملن صارت تعقل جزما، وتؤدب عىل ذلك، وأما فيام عدا الرسة والركبة فهو 
 .واهللا أعلم. أرخص هلا ما مل تكن مراهقة فيختلف فيها
 

 
بـن أيب نبهـان يرفـع عـن والـده وعـن الغـزايل أهنـام  الشيخ عبدالرمحن نارص سمعت

عرضا عىل القرآن يف سجدة واحدة، ومل أسأله عن ذلك، فاكشف لنا رسمها وأنت مـأجور 
 ؟لكيف ذ

 

.، وما أوتيتم من العلم إال قليالاهللا أبلغ إىل ذلك، والعلم عند مل 

 
 

رآن واألثر إذا تقاربت يف املساجد فعلت أصوات قراءة القرآن أو األثـر،  قراءة القيف
 منهام يـؤمر بالـسكوت أو بـاخلفض سـواء كـان أحـدمها يـشوش عـىل صـاحبه أم ال، من

 ؟أرأيت إذا أمر أحد قراء القرآن أن خيرجوا يف الرصح ألجل التشويش أيكون فعله جائزا
 

 يبني يل منع أحدهم عن صاحبه؛ ألهنم مجيعا يف نافلة  سواء يف معنى الذكر، فالكلهم

                                                
 ).ت(سقطت من )  ١(



٣٢٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 أشار ووسيلة، فليقرءوا مجيعا، ومن أراد منهم اخلروج فليكن عن رأيه وطيب نفسه، وإن
عىل أحد منهام باخلروج ال عن إكراه وجرب بإلزام فال يبني يل إال أنـه يف الـصالح والواسـع، 

.واهللا أعلم. وال يضيق فعل هذا فيام عندي 

 
 

 تقول فيمن كان يقرأ القرآن العظـيم هـو وأنـاس، أجيـوز لـه أن خيـون أصـحابه يف ما
القراءة مثال يقرءون صفحا صفحا وهو يقرأ صـفحني وهـم ال يـشعرون بـه، سـواء كـانوا 

حد الصفح مشغولني عن اإلنصات بحديث دنياوي أو أخراوي، أو كان أحدهم ال يعرف 
 ؟فيخونه، أم ال جيوز البتة يف هذا وهذا  

 
.واهللا أعلم.  له ذلك، وليس فيه خيانةجيوز 

 
 

 رجل ركب فوق دابة أو سفينة بكراء أو غري كراء؛ ألنه أخربين رجـل أن الراكـب يف
 ؟ذن أصحاهبام، أهذا صحيح أم الفوق السفينة والدابة ال يقرأ القرآن فوقهام إال بإ

 
واهللا .  غري صحيح، ويقـرأ القـرآن، ولـه األجـر يف ذلـك، ولـيس عليـه اسـتئذانهذا

.أعلم 
 

                                                
 ).ت(سقطت من )  ١(



٣٢٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 

األم من الرضاعة هل هي من األرحام ال جيوز هجراهنا، وإذا سبت هـذه املـرأة مـن 
ن ال يكلمها إذا كلمته هي، وتكـون نيتـه أهنـا إذا أرضعته وشتمته أو آذته بلساهنا أجيوز له أ

 وكذلك األرحام إذا ؟مرضت سيعودها أو سألته حاجة سيقضيها وإن كفت سيكف عنها
 من الرضاعة، أيكفي ]أمر أمه[كان منهم له ذلك تكون نيته وأحواله عىل ما ذكرت له يف 

 ؟منه ذلك
 

.واهللا أعلم. حق الرحمال ينبغي له هجراهنا، وهلا حق عليه دون  

 
 

ما تقـول يف الرجـل إذا أقـر أنـه رضب زوجتـه رضب األدب، أيكـون عليـه يشء يف 
 ؟إقراره عند أصحابه، وتلزمه التوبة أم ال

 
إذا مل يقر بام يتعدى به وجه اجلواز يف مثله فال يبني يل وجوب التوبة عليه، إنـام جتـب 

 احتسابا ىل من أتى ما يأثم به، فالتأديب اجلائز ربام يكتسب العبد األجر إذا قام بهالتوبة ع
.واهللا أعلم. هللا تعاىل، وربام يلزم ذلك 

 

                                                
 .أمرأته): ت(يف )  ١(
 ).م(سقطت من )  ٢(



٣٣٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 . لنا ذلك بني؟ما حد اجلوار وجدناه يف األثر أربعون بيتا دائر به، أم كيف
 

 .واهللا أعلم.  من كل جانب وجهةنعم حد اجلوار إىل أربعني
 

حق اجلار عىل جـاره أن يكـسيه، أيكـون ذلـك مـن الزم حقـه، أم :قد يوجد يف األثر
يكون يف الطعام ال غريه، وكذلك اجلـار إذا كـان فاسـقا ظاملـا جبـارا ال يـصيل وال يـصوم، 

 ؟أيكون له حق اجلار الذي جيب للمستحق ويكون حقهام سواء
 
 إال أن يكون يف خمصوص ار لكل جار، وال يلزم اجلار أن يلتزم الكسوة لهحق اجل

ما جيب من حقوق اإلسالم يف موضع القدرة لدفع رضورة أو وجوب حق ال غري فيام يبني 
.واهللا أعلم. يل 

 
 

ة، أجتزيـه التوبــة يف رجـل نـوى يف قلبــه قطيعـة األرحـام، ومل يلفــظ هبـا لـسانه عالنيــ
ّ يف قلبه من القطيعة ألرحامه، أم حيتاج إىل خـروج إلـيهم بـني والرجوع إىل اهللا مما اعتقده

 ؟لنا ذلك
                                                

 .يبن): ت(يف )  ١(
 ).م(سقطت من )  ٢(
 .اعتقد): م(يف )  ٣(



٣٣١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 إذا وجبـت عليه أن يرجع يف قلبه، ويتوب إىل اهللا من نيته،وال يلزمه غري ذلـك إال

.واهللا أعلم. عليه مواصلتهم يف حال 

 
 

ما تقول يف رجل إذا كان له حق عىل أحد هيرج بكالم ضعيف، وإذا ما أعطي مـا لـه 
 ؟ التوبة أم البرسعة يغضب ويشتم ما يملك عقله، ما ترى عليه يف فعله هذا، أعليه

 
.أعلمواهللا . أرى عليه التوبة، والرجوع إىل احلق إذا خرج عن اجلائز يف قوله وشتمه 

 
 

أكـون ولـد :  قـال لـه؟أنـت رضبـت فالنـا: ما تقول يف رجل خياطب رجال يقول لـه
 ويكون هذا الرجل أدخل السب عىل والديه أم ؟كالب إن كنت رضبته، أجتزيه التوبة أم ال

 . أفتنا مأجورا إن شاء اهللا؟ال
 

 .واهللا أعلم.  فليس هذا بسب فعلإن مل يكن قد
 

                                                
 ).م(سقطت من )  ١(
 .عليه): م(يف )  ٢(
 ).ت(سقطت من )  ٣(



٣٣٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

أنت محـار ولـد احلـامرة، أو ولـد احلـامر، أو ولـد : يف الذي يالعب ولده ويقول له
 هذا اخلطاب لولده، وعىل السامع أن ينهيه عن ذلك أم كالب أنت، ما عىل القائل يف مثل

 ؟ال
 

نهى عن ذلك إال أن يكون صادقا فيام قاله جمازا من غري قـصد شـتم ال جيوز هذا، وي
: فـيمن يرفـع رأسـه قبـل اإلمـام يف الـصالة^ملن ال يسع ذلك فيه، كام قال النبي 

يف:  فقيلتوجيهه  :
عنـى املجـاز لقلـة نباهتـه يف الـدين، وسـخافته يف العقـل،  عـىل مإنام عرب يف حتويله باحلامر

.بتفويت املقصود من التبعية، وعىل هذا فليقس 

 

                                                
 ).ت(سقطت من )  ١(
 ).ت (سقطت من)  ٢(
: ، ومـسلم يف كتـاب)٦٩١(إثم من رفع رأسه قبـل اإلمـام : األذان، باب: أخرجه البخاري يف كتاب)  ٣(

مبــادرة اإلمــام : اإلمامــة، بــاب: ، والنــسائي يف كتــاب)٩٦٢(حتــريم ســبق اإلمــام : الــصالة، بــاب
اإلمـام ما جـاء مـن التـشديد يف الـذي يرفـع رأسـه قبـل : السفر، باب: ، والرتمذي يف كتاب)٨٢٧(
النهــي أن يــسبق اإلمــام بــالركوع والــسجود : إقامــة الــصالة، بـاب: ، وابـن ماجــه يف كتــاب)٥٨٢(
 .اهـ. حديث حسن صحيح: وقال الرتمذي) ٩٦١(

 .إن): ت(يف )  ٤(
 .باملجاز): ت(يف )  ٥(



٣٣٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 

ما تقول يف رجل يـسب رجـال عـىل حـضور رجـل آخـر، ويـضحك الرجـل اآلخـر 
 هـذا، إثـم أم احلارض بني الساب واملسبوب، ويعلم هذا احلارض أن الساب خمطىء مـا عـىل

 ؟ال
 

 .واهللا أعلم. إن كان هذا السب باطال فال جيوز ذلك، وعليهام التوبة منه
 

 
يف اجلاه جيوز طلبه من سائر األعامل سوى العبادات كالصالة والصيام وقراءة القرآن 

 ؟واألثر
ء من الفواكه، أو ذبح يشء من من أضاف أناسا وأراد أن يتحمل هلم بيش: مثال ذلك

األغنام، خمافة الشتم، أو أنه مل خيف الشتم إال أنه أراد عطف قلوهبم بـذلك؛ لـيعظم جاهـه 
عندهم، ليوقروه ملا يرجو بذلك من املنافع الدينية أو الدنياوية، أو أنه جمرد الثناء فقـط مـن 

ثال ذكـروه مـع أحـد مـن املحسن إليهم، ألنه يرجو من ثنائهم جلب املنافع مـن غـريهم، مـ
 ؟أهلهم أو أكابرهم

وكذلك لبس الثياب عند مواجهته ألحد من السالطني أو األكابر، خمافـة االزدراء، 
 ؟ عىل حسب ما مىضفطلب الرجاء

وكذلك من القى الناس بالبشاشة وحسن األخالق ومل حترضه نية فيـه لألجـر فقـط 

                                                
 .لعله اجلاه): م(قال الشيخ أبو مسلم يف هامش )  ١(



٣٣٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 التقويـة عـىل ن مثل هـذا جـائزا إذا كـان فاعلـهإال أنه ملا يرجو منهم من املنافع إليه، أيكو
دينه، ألن بامتداد اجلاه تتيرس األسباب كام ال خيفـاك سـيدي، أم مثـل هـذا ريـاء، وال جيـوز 

 تفضل سـيدي ؟فعله، وبني املسمى رياء واملسمى جاها فرق أم كال االسمني بمعنى واحد
 .ها ماسةبحل هذه املسألة، وإيضاح هذه العويصات ألن احلاجة إلي

 
نعم بني اجلـاه والريـاء بـون بـني، وفـرق جـيل، فالريـاء خـاص بالعبـادة، وهـو عـدم 
اإلخالص فيها بوجود الرشكة فيها لغري اهللا تعاىل، ولو بأدنى حظ وأيرس قـصد، واشـتقاقه 
من الرؤية، وهو أن يقصد بعبادته رؤية اخللق، أو حمبة اطالعهم عـىل عبادتـه، ليقـال عابـد 

زاهد، أو صابر جماهد، يدخل هذا يف كل يشء، مما يتقرب به إىل اهللا تعاىل، من فريضة ناسك 
 وسيلة، من صالة أو صدقة، أو صيام وهلم جرا، وال يكون هذا يف أنواع املباحات أو من

غالبا، كاألكل والرشب واجلامع ونحوها من تعاطي احلظوظ النفسية، والشهوات الطبيعية، 
 .ا لباعث رياء قصدا، إلظهار الزهد والتقشفبل قد يمكن تركه

 ونفس اجلاه قد يكون طلبه الزما، وقد يكون وسيلة أو جائزا، وقـد يكـره وحيجـر، 
 .وهبذا كله قد جاء األثر

وأما الرياء الذي هو ضد اإلخالص، فهو حمجور فاسد فرعـه وأصـله ال خـالف يف 
ية، يصلح بـسدادها، ويفـسد بفـسادها، حماله، وال وجه حلالله، وأما وجه اجلاه فهو تبع للن

 .ويلزم يف واجبها
فام كان باعثه إلحياء الدين ونرش السنن، وإظهار العـدل، وإعـزاز اإلسـالم، وإماتـة 
البدع وإزهاق الباطل، وقمـع امللحـدة، وإنكـار املنكـرات، فهـو مـن الواجبـات يف موضـع 

                                                
 .له فعلهلع): م(قال الشيخ أبو مسلم يف هامش )  ١(
 ).م(سقطت من )  ٢(



٣٣٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 .ه كتب الفقهلزومه، ومن املندوب يف موضع وسيلته، وحمل رشح ذلك بتفصيل
وما كان باعثه لنيل منفعة مباحة، أو دفع مكروه، يف غري الدين فهو من اجلائز املباح، 
وبالنية الصاحلة قد يبلغ درجة وينتهي به إىل مراتب الوسائل املقربة إىل اهللا تعاىل، وكل هذه 

النية هـو الصور التي ذكرهتا يف مسألتك هذه، إنام هي من هذا الباب واحلكم عليها بمجرد 
الصواب، فاستعطاف مودة القلوب ببعض اهلدايا أو املأكول أو املرشوب، ملا يرجى به مـن 
النفع احلارض، واإلحسان املرجو، هو من نوع املباح، الذي ما عىل فاعله من جنـاح، ونيتـه 
به هلذا املقصد نية مباحة، وقصد جائز؛ ألن من مراتب الناس يف هذه النيـة ختتلـف يف هـذا 

وع من املباح كام ذكرناه، فمن أطعم هللا وحده، وهادى وواصل وأعطـى ال لـيشء سـواه الن
إال ختلقا بمكارم األخالق النبوية، وامتثـاال ألوامـره الـسنية، ال لغـرض مـن الـدنيا، فهـي 

 . حد املباحات إىل الوسائل واملندوباتالدرجة العليا، وهبا خيرج من
غ مقام إحسانه، فنوى به ما ذكرته من املباح، ومن قرصت به حقائق عرفانه، عن بلو

فهو اجلائز وال بأس به وال جناح، وإنام يضيع ماله، ويقبح مجاله، إذا قـصد البهـرج، وعـن 
، بسوء نيته، وخبث طويته،كالذي ينفق ماله رياء الناس، ال تـدبري وال حد اجلواز أخرج

 للسمعة، وحبا للمحمدة، ًوقصداقياس، قد انخدع لطبع لئيم، فأتلف ماله ليقال كريم، 
 حيظى بأجره،  واملكاثرة فال يسلم من وزره فضال أنوطلبا للمباهاة واملفاخرة، وروما

فكيف إذا زاد يف هذه يف جهله أو علمه، فأراد به التوصل إىل مـا يرومـه مـن ظلمـه، فـأنفق 
ا لـه وللـامل، فإنـه املـردي يف املال ليقاتل به الرجال، فيبلغ به إىل أنواع من الضالل، فـسحق

                                                
 ).ت(سقطت من )  ١(
 .خرج): م(يف )  ٢(
 .قصده): ت(يف )  ٣(
 .املبازاة): ت(يف )  ٤(
 .لعله فضال عن أن): م(قال الشيخ أبو مسلم يف هامش )  ٥(



٣٣٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

املآل، إال مـن أخـذه بحقـه ووضـعه يف حلـه، وال أرى عليـه مـن بـأس يف لبـسه مـن أفخـر 
 وجه كراهية يف حني، وال حتريمـه إذ لـيس  عند لقاء بعض الناس، و ال يبني يلاللباس

 .هو من التصنع بالدين
 مع صالح النية مما يؤمر بـه،  ما دل عىل جوازه، وأنه^ويف احلديث عن رسول اهللا 

:فقد دل عليه يف قوله
وفيه داللة عىل إظهار نعمة اهللا تعاىل عىل عبده، هي  من نوع شكره، وأن إظهارها 

وإظهار نعـم اهللا ممـا حيبـه ، ، وسرتها ينايف ذلك فكأنه يسرت نعمة اهللا عليهإظهار للشكر
 M  t s r q pL . :اهللا، وهلذا قال

ونيته لدفع االزدراء نية صـاحلة أيـضا، ملـا فيهـا مـن سـالمة النـاس عـن الوقـائع بـه، 
وتعرضهم للغيبة املحرمة من أجله، وال يناقض هذا ما يعـرض فيـه مـن النيـات الفاسـدة، 

 بمن أعانه اهللا حتريمه خاص بمن بيل به، الكاملفاخرة واملكاثرة، والتطاول من دونه، فإن 
عىل دفعه وجتنبه، ولكل من األنام ما خيصه يف دين اإلسالم، من حكم اخلاص والعام، فـال 
جيوز وضع حكم منها يف غري حمله لبيان بطله، ويف املسألة هذه من احلقائق معاين دقائق، قد 

                                                
 .لعله لباس من غري تعريف: قال الشيخ أبو مسلم)  ١(
 .يف: زيادة) ت(يف )  ٢(
 .يف الدين): م(يف )  ٣(
 .من طريق عبد اهللا بن عمرو) ٢٨٢٨(األدب : أخرجه الرتمذي يف كتاب)  ٤(
 .لعله إذ هي: علق الشيخ أبو مسلم)  ٥(
 .الشكر): ت(يف )  ٦(
 ).ت(سقطت من )  ٧(
 ).١١(اآلية : الضحى)  ٨(
 .إال): م(يف )  ٩(



٣٣٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

ن اسـتيفاء فروعهـا وفـصوهلا، وإنـام ضاق هبا الوقت عن استيفاء مجلها وفصوهلا، فضال عـ
 معـان يأخـذ  تستدل به عىل نحو ما مل نذكر يف اجلـواب، فإهنـاذكرت لك ما أرجو أنك

 .بعضها بأعناق بعض
 .واهللا سيهديك ويوفقك إىل طريق احلق والصواب، بفضله وكرمه

 
 

 منـدوب، ]أو[ املأمور بـه مـن واجـب فأما رشك اإلعراض فهو العمل: عن قومنا
وترك حمرم أو مكروه، لغري امتثال أمر موالنا تبارك وتعاىل، بل ملجرد نيل مدح مـن بعـض 

 .عبيده، أوحب منزلة أو رياسة
 عبادة اهللا تعاىل التي من ذلك عىل وجه الرياء ]مراده: [قال الشيخ نارص بن جاعد
M  ì ë ê é è ç æ å ä ã â :عاىلللعباد عيل أي وجه كان، قال اهللا ت

 ï î íL واملراد هنا هو الرياء وهو الرشك اخلفي، وقد فـرق بعـض أصـحابنا بـني 
 .الرشك اخلفي وبني النفاق اخلفي

 .فالرشك اخلفي منهام هو أن تعبد اهللا تعاىل عىل وجه الرياء للناس
ن أحـد مـن النـاس والنفاق اخلفي أن ترتك عبادة اهللا أردت أن تعبده هبا فخجلت مـ

فرتكتها خجال منه رىض له عىل معنى التعظيم له، ال عىل معنى التقية له، من رضر تظن أن 
                                                

 .ألنك): ت(يف )  ١(
 .وأهنا): ت(يف )  ٢(
 .زيادة يقتضيها السياق)  ٣(
 .من أن): م(و)ت(يف )  ٤(
 ).١١٠(اآلية : الكهف)  ٥(



٣٣٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

يكون منه بذلك أو أذى، وإنام ألجل أنك تعرفه أنه حيب ترك ذلـك، أو خجلـت منـه لغـري 
 .عذر فهو نفاق خفي

و هالك إن ومعي أنه إن كان ذلك واجبا فعله وال يمكن تأخريه وأخره لغري عذر فه
 .مات مرصا عىل ذلك ومل يتب، وإن كان مما يسعه تركه فال هيلك

 : ^وقد قال النبي 
والنفاق يف الناس أخفى من دبيـب النملـة الـسوداء يف الـصخرة الـصامء يف الليلـة الظلـامء، 

 .شارته هذه إىل النفاق والرشك اخلفيوالرشك فيهم أخفى من ذلك وأدق، وإ
ومعي أن كل رشك خفي فهو نفاق، وليس كل نفاق برشك؛ ألن كـل مـن عـىص اهللا 
تعاىل وفسق فهو منافق؛ ألن اسم النفـاق مـع أصـحابنا يطلـق عـىل كـل مـؤمن فاسـق، وال 

 .يسمى كل فاسق مرشكا
مى منافقا، بـل وهذا عىل خالف مذهب اجلامعة، ألن معهم أن املؤمن الفاسق ال يس

ال يسمى منافقا إال املنافق بالنفاق اجليل، وهذا منهم عىل خالف ما يف كتبهم من علامئهم مما 
:أنه قال^ عنهم، وأنه عن النبي ]معهم ذلك[رووه وصح 
إنه كان عىل :  وقالوا
نا من علامئهم يف هذه املسألة احلسن البرصي، كام سيأيت ذكر ذلك يف الكتاب إن شـاء مذهب

 .انتهى. اهللا تعاىل
 

واهللا أعلم.  إنه كالم حسن من قول شيخنا. 

                                                
 .مل نجده)  ١(
 .ذلك معهم): ت(يف )  ٢(
 .سبق خترجيه)  ٣(



٣٣٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 

 :سؤال مجعة بن خصيف
ـــــــات ا ـــــــن رست بـــــــه براق ـــــــا م   لعـــــــىلي

  
   موضــــــــــــعه إىل الــــــــــــسموات العــــــــــــىل

 
ـــــــــال ـــــــــك زح ـــــــــاه تل ـــــــــت علي   فأغبط

  
ـــــــــىل ـــــــــا ع ـــــــــه العلي ـــــــــىل هامت ـــــــــا ع   مل

   
  ومـــــــن جـــــــال مـــــــصباح علـــــــم مـــــــشعال

  
ــــــــال ــــــــل كم ــــــــت عق ــــــــن زي ــــــــده م    وق

   
  فأرشقــــــــت مــــــــشكاة عــــــــرصه انجــــــــال

  
   أعنــــــــــي ســــــــــعيدا شــــــــــيخنا املــــــــــبجال

   
ـــــــروال ـــــــيمن ســـــــعى مه ـــــــرى ف ـــــــاذا ت   م

  
   إىل املعـــــــــــــايص وأســـــــــــــاء العمـــــــــــــال

   
ــــــــــابث ــــــــــدالمــــــــــة ت ــــــــــدا معت    واغت
  

ـــــــــال ـــــــــا عم ـــــــــىل م ـــــــــابن ع ـــــــــل يث    فه
   

ــــــد محــــــال ــــــالح ق ــــــا مــــــن ص ــــــن قبله   م
  

ــــــــسال ــــــــق السل ــــــــك الرحي ــــــــزاج يل من   م
   

ـــــــــــــــــــــشــب   ـــــــــــــــــــــسـعـــــــيــ ــــــــــــــــــــــد تـسـلـــــــنـيـم قـ الـت ـــــــــــــــــــــســالـــــ   ـ
 

 
  قـــــــل للـــــــذي عـــــــن هـــــــذه قـــــــد ســـــــأال

  
  جهـــــــال إن كــــــان عـــــــصيان الـــــــذي قـــــــد 

   
ـــــــــن ـــــــــالم ـــــــــات العم ـــــــــار املحبط    الكب

  
ـــــــــال ـــــــــد عم ـــــــــا ق ـــــــــيام قبله ـــــــــإن ف    ف

   
   تـــــــــــاب ويف الظـــــــــــاهر القـــــــــــولني إن

  
ـــــــــــدال ـــــــــــا ب    يبطـــــــــــل حجـــــــــــه وال م

   
ــــــــــــــد وشــــــــــــــيكا دخــــــــــــــال   إال إذا ارت

  
ــــــــــه حــــــــــارب اهللا عــــــــــىل    عمــــــــــدا علي

   
                                                

 .رحال): ت(يف )  ١(
 .مات): ت(يف )  ٢(
 .جال): م(يف )  ٣(
 .إذ): ت(يف )  ٤(



٣٤٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــصال ــــــــــل ف ــــــــــأمر باســــــــــتيناف فع   ف
  

   حـــــــــج وغـــــــــريه ولـــــــــو قـــــــــد فعـــــــــال
   

ــــــــذي خــــــــال ــــــــداد بال ــــــــال اعت ــــــــل ف   قي
  

  عـــــــــــىل مـــــــــــا ســـــــــــهالواحلمـــــــــــد هللا 
   

 
 

يف الرجل إذا حلقه اجلفا من بعض أقاربه املسلمني أو إخوانه يف الدين، وصار يـذكر 
ذلك منه، ويشكو إىل بعض أصحابه، ومل تكن نيته إىل تقبيح املسلمني، بل يذكر ذلـك عـىل 

ك، وال يقدر أن يذكرهم معنى اإلخبار والشكاية، ولكن ال يريد أن يعلموا أنه يذكرهم بذل
 . علمنا؟ مغتابا هلم، أم يف ذلك رخصةبذلك يف حضورهم، أيكون

 
إن كان اجلفاء الذي حلقه منهم ال خيرجه من الوالية فذكره بام ينقصه وحيط منزلته    

عند املسلمني هو من الغيبة عندي، وإن كان ذلك ال يقتيض فيه نقصا وحطا ملنزلته عندهم، 
 .واهللا أعلم. هو من الغيبةفليس 

  
 فقد دل مفهوم M 2 1 0 / . -L :أسألك عن معنى قوله تعاىل

ظاهر اآلية الكريمة عىل النهي عن التجسس مطلقا، وعن اغتيـاب بعـض املـؤمنني بعـضا، 
 أن يكون يف ذلك خاص وعام، لكون اخلطاب متوجها إليهم، والذي يقع لنا أنه ال بد من

محله عىل ظاهره، فتفضل علينا بتبيني أوجهه كلها حمجورها وجائزها، ومستحبها فال يصح 
يف حق كل من اخلليقة، واكشف لنا معانيه الدقيقة، ولطائفه الرقيقة، حتى هنتدي فيه لسواء 

                                                
 .أم يكون): م(يف )  ١(
 ).١٢(اآلية : احلجرات)  ٢(
 ).م(سقط من )  ٣(



٣٤١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 .الطريقة
 

اهللا أعلم، والذي قيـل بـه يف التجـسس املنهـي عنـه يف اآليـة الـرشيفة أنـه التتبـع عـن 
لناس، والتفتيش عن غوامض فضائحهم، والبحث والتنقري عن مستور قبائحهم، عورات ا

 .وهذا ينهى عنه يف حق اجلميع، فال يؤمر به يف منافق وال مرشك، فضال عن مطيع مسلم
قد يكون واجبا عىل من قدر عليه، كمتهم بـإرضار : وأما مطلق التجسس فعىل أنواع
 . يف ذمهم، وال يمكن إال بالتجسس عنهاملسلمني، والسعي يف هنبهم، أو بالولوغ

وقد يكون مندوبا إليه، كام كان اخللفاء العدول يضعون عىل الوالة واألمراء والقضاة 
والعامل العيون، ويضعون عىل العيون عيونا، والعيون يف هذا املوضع هم اجلواسـيس نقلـة 

 .األخبار
كان شديد البحـث عـن أمـور ومما يعد من فضائل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب أنه 

،  باألخبار حتى يكاد ال خيفى عليه يشء مـن أمـرهمرعيته، يضع العيون لذلك، فتأتيه
وذلك لعظم عنايته هبم، وشدة اهتاممه بـأمرهم، وعظـم تيقظـه وحزمـه يف رعايـة األمانـة، 

  األخبـار واستكـشافحتى محلهـا، وقـد كـان خيـرج بنفـسه يف جـنح الـدجى، لتـسمع
 .األحوال، حتى ربام يطلع عىل ما تقوله العواتق يف خدورهن

وله يف ذلك قصص مشهورة، وأحاديث مذكورة، وقد يتعارض النظر يف استحسانه 
أو قبحه، كالتفتيش للعثور عىل ما سرته الفسقة من قبائح املنكر، إلنكاره كام قد فعـل عمـر 

                                                
 .الولوع): ت(يف )  ١(
 .فتابته): م(يف   )٢(
 .أمورهم): ت(يف )  ٣(
 .فيستمع): ت(يف )  ٤(
 .اكتشاف): ت(يف )  ٥(



٣٤٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

أما أنـا : نكر، فقال له صاحب البيت، حني سمعهم عىل اململا دخل عليهم البيت بغري إذن
 :، وأنت يا أمري املؤمنني قد أخطأت يف ثالثفقد أخطأت يف واحدة، وأستغفر اهللا منها

 . وقد جتسستM . -L : قال اهللا تعاىل
 MÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä L : وقال تعاىل

 . تستأذنومل
̧ M º ¹ :وقال  ¶ Lوقد أتيت من ظهره . 

 نه عمر وخرج، فهذا القسم مكروه يف قول، مبـاح يف قـول، مـأمور بـهفاستحيى م
 . أنه ال يتسور عليهم إال بعد احلجة واالمتناععىل قول

 فهـي والقسم الرابع املحجور، وهو املذكور يف اآلية الرشيفة، وأمـا غيبـة املـؤمنني
واهللا .  كـام يف الـسؤالحمرمة يف اجلملة، وال أعلـم فيهـا تفـصيال إن كانـت غيبـة املـؤمنني

.أعلم 

                                                
 .يف: زيادة) ت(يف )  ١(
 .أما: زيادة) ت(يف )  ٢(
 ).١٢(اآلية : احلجرات)  ٣(
 ).٢٧(اآلية : النور)  ٤(
 .فلم): ت(يف )  ٥(
 ).١٨٩(اآلية : البقرة)  ٦(
 .وعىل): ت(يف )    ٧(
 .قوله: )م(يف )    ٨(
 ).املؤمن(يف )  ٩(
 .للمؤمنني): ت(يف )  ١٠(



٣٤٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 

يا فالن أريـد منـك أن تـدور يل أجـريا للخدمـة، أو وكـيال لقـبض : فيمن قال لرجل
أنـا مـا عزمـت عـىل األجـري هـذا، وال عـىل : وبسط، فجاء بأجري ووكيل، فقال لـه صـاحبه

 ؟مه أتلزمه التوبة أم ال وماذا عليه يف كال؟الوكيل، أيكون عىل املريد خلف وعد أم ال 
 

 به هذا وعد، وإن رأى لنفسه صالحا يف تركه مل حيرم عليه، وإن كان الوفاء ما يؤمر
.واهللا اعلم. إال إذا خاف من مرضة يف نفس أو مال فيمنع الوفاء به 

 
 
إصالح ديـن أو دنيـا  له نفس خبيثة وتتأمل طول األمل وأشياء عنها بعيدة من فيمن

أو ما أشبه ذلك، وبينها وبني ما تتأملـه مـسافة بعيـدة ربـام أهنـا ال تقطعهـا، وباجلملـة ففـي 
احلديث الذي يقع يف النفس من مثل هذا أو ما أشبهه يكون منها أو من وسوسـة الـشيطان 

 ؟اللوم نفسه بالتوبيخ و عرفني ذلك، وهل جيوز ملن ابتيل بذلك أن يراجع؟أم من كليهام
 
 بــالتلويم والتــوبيخ ليهــا صــفته كــام ذكــرت وال خيلــو منــه أحــد، والرجــوع إاألمــل

 العبد عليـه وخماطبتها بذلك هو من دأب الصاحلني وعلامء اآلخرة، هكذا فعلهم ويؤجر
.واهللا أعلم .إن كان من املتقني 

                                                
 .حيرم): ت(يف )  ١(
 .يرجع): م(يف   )٢(
 .يؤمر): م(يف   )٣(



٣٤٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

ءة يشء جائز من قارئ يف حـرضة نـاس أكثـرهم خيلطـون هـزل  حرض لسامع قرامن
الكالم بالسفاهة، وهو كاره ذلك منهم، وال يقدر يمنعهم، أيأثم بـذلك إذا نـوى باجتامعـه 

 ؟ أو دنياه أم الههبم ألجل فائدة يف دين
 
 له أن ينزه نفسه عن مواقف التهم وجمالس اإلثم، وال يسعه غري ذلك إال بعذر ينبغي

 يكـون ذلك فعـىل مقتـضاهاغري  املجالس مما يظهر فيها املنكر، وإن كان ن كانت تلكإ
.اجلواب 

 
 
  نفسه تكره فعل اخلري، ويثقـل عليهـا فعـل مـا خـرج عـن الـالزم مـن صـالةفيمن

 وهـل ؟وصيام وضيافة، وقـضاء حاجـات املـسلمني، فـام احليلـة فيهـا لتطيـب بفعـل ذلـك 
 طيبة لإلنسان ثواب عىل فعل ما مل تطب به نفسه، أم ليس له ثواب إال عىل ما كان منه عىل

 ؟نفس
 إن فعل معروفا من ضيافة أو قضاء حاجـات املـسلمني، أو أمـر بمعـروف أو أرأيت

، ويف نيتـه يفعـل مـا ة بعض النـاس مـن حيـاء ومـداراهنى عن منكر وكان منه فعل ذلك يف

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
 .ما اقتضاها): م(يف   )٢(
 .أو): م(يف   )٣(
 .من): ت(يف   )٤(



٣٤٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 تطب بفعل ذلك لعموم النـاس، فهـل يـؤجر عـىل ذلـك أم  إال أن نفسه ملذكرت هللا تعاىل
 ؟ال

 
 يؤجر عىل ذلك إن كان من املتقني، وما أكره املرء عليه نفسه لوجه اهللا تعاىل، فهو نعم

 .عظم األجر له إن أراد به وجه اهللا تعاىلأمن جهادها، ويف ذلك 
 

 
 

فيمن احتاج إىل كتاب من كتب الرشيعة أو غريها من فنون العلم ومل جيد من يعريه، 
أجيوز له رسقها أو أخذها قهرا عىل نية االنتفاع منها من قراءة ونسخ وردها عىل أهلها كان 

 ؟يتيام أو بالغا أو وقفا
 ؟وكذلك املصاحف تكون أحكامها كأحكامها يف اجلواز واملنع أم ال

 :جلوابا
إن كان هو من أهل الثقة واألمانة، وممن جيب ملثله بـذل احلكمـة فيكـون منعهـا منـه 

: ^ومنعه منها ظلام له وهلا، بشهادة احلديث عن رسول اهللا 
 ومل تكن موجودة له إال من هذه الكتب 

اجة إليها لنفسه أو لغريه فيعجبنا جواز ما ذكرته، وقد رفع لنا جواز ذلك وهو يف موضع احل
.واهللا أعلم. عن الشيخ الصبحي 

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
 مـن كـالم ٦٨/٦٣يف تاريخ مدينـة دمـشق  لكن رواه ابن عساكر ^مل نجده مرفوعا من كالم النبي )  ٢(

 .عيسى بن مريم عليه السالم



٣٤٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 ؟ ترى يف تصدير املكاتبات باالستعاذة، أهو املأمور به أم الما
 

 بالبـسملة، وقـد أهنـم يـصدرون ^ ثبت من السنة املجتمع عليها من لدن النبـي قد
، وله  :وقالورد األمر بذلك من اجلناب النبوي، 

 .من مفاتح القرآن أفضل شاهد ملن تأمل، وحمال أن يكون ما خالف ذلك أفضل
 فإن كان خيشى يف ابتداء كالمه إىل مقاطع ختامـه مـن املياهـات واملـراءات 

 ؟ال حيسن له يف احلال أن يستعيذ باهللا فيبدأ هبا أم الوالتصنع للناس أف
 يستعيذ باهللا بلسانه وقلبه، ويترضع إليه مـا اسـتطاع، فلـيس الغـرض مـن هـذا 

يثبت رسام، ولكن املراد به تعلق الكل منه باهللا تعاىل بلسانه وقلبه، منربيا يف كتابـه بـام ثبـت 
 .من البسملة وفاقا للسنة واإلمجاع وكفى

 
 

 تقول شيخنا يف مثل هذه املسألة وغريها من املـسائل إذا كـان املـسئول بعيـدا غـري ما
 واسعا أو األفضل أن أتراه جائزا) قلت له(حارض، فإذا أراد السائل زيادة سؤال فيكتب 

 يعجبـه أن  شـيخي كأنـه التفـضل بـني يل ذلـك؛ ألن) ًأيضا(أو يكتب ) وكذلك(يكتب 
وأنا قليل العلـم، كثـري الـوهم، مـارق الـسهم، ) ًأيضا(ومن حبه أن أكتب ) قلت له(أكتب 

                                                
 .مل نجده  )١(
 .أو: زيادة) ت(يف )  ٢(
 .ما) م(يف )  ٣(



٣٤٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 ؟ الكريم أن ينور قلوبنا وحيسن أخالقنااهللاأسأل 
 

 جيري االختالف يف مثل هذا بني أهل العلم، فعىل قول من يرى أن الكتاب كـالم قد
ل من ال يرى الكتابة كالما وال قوال، فهذا ال جيـوز إن فـرس عـىل وقول فهو جائز، وعىل قو

احلقيقة، وأما إن تأولته عىل سعة املجاز فهو مما يستجاز، وكتـب اآلثـار مـشحونة مـن مثـل 
 كام ترى ههذا، وإنه ليشء متداول مبذول عند الفقهاء، ال حيتشمون منه، وال يستنكفون عن

 .يف رفائعهم عن األوائل واألواخر
 شيئا من آثار الشيخ أيب سعيد »املعترب« أو»االستقامة« يشك من وجد يف كتاب هلو

 ينسبه لنفسه ويذكر فيه أنه من رأيه أو من مذهبه أو مـن اختياراتـه أو مـن مما [- اهللارمحه -
 يف هذا الرأي أو القول إنه ]- عنهاهللاريض -عكس ذلك أن يقول قد قال الشيخ أبوسعيد 

 غريه مما يضاهي ذلك من حقـائق األحكـام، وكـذلك يف حـق غـريه، ال ضعيف أو جيد أو
إنه من قوله، ولو مل يسمع ذلك من لسانه فكذلك : فرق فإذا جاز أن ينسب أثر العامل فيقال

 من قوله هبذا التفسري ولو مل تنطق به لسانه، وقول شيخك إنه ما يعجبه ذلك السائلسؤال 
 .لقول احلقيقي كام أسلفناه، إذ ال معنى له غري ذلكلعل مراده ال حيب ذلك عىل تأويل ا

أو مـا أشـبه ذلـك مل حيـتج إىل تأويـل، وإن توسـعت ) رأيـت(أو ) ًوأيضا( كتبت فإن
 . أعلم اهللاو. بمجاز القول جاز ذلك، وقد استعمله جهابذة العلامء ونحارير الفضالء

 
  

عىل الزنا أيسعها أن تستقر للزاين هبا إذا خافت منه عىل نفسها أم  املرأة إذا أكرهت يف
 .عليها االضطراب

                                                
 ).ت(سقطت من )  ١(



٣٤٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟اب وال حيرم عليها إال املطاوعة وترك االضطر: معنى قول الشيخ أيب حممدوما
 . بني لنا ذلك مأجورا؟ ليوطأ يف دبره أيكون مثلها الرجل إذا جربوكذلك
 

طراب مل يـسعها االسـتقرار، وإن خافـت عـىل نفـسها  قدرت عىل االمتناع واالضإذا
اهلالك ملا تعلمه من ذاك فيسعها ترك ما ختـاف منـه اهلـالك عـىل نفـسها إن رجـت الـسالمة 
 .بدونه؛ وحينئذ فال يسمى استقرارا منها يف معاين األحكام وإن كان استقرارا يف الصورة

كها الدفاع عن نفسها وعـن  ترك ملا حتقق عجزها عنه وحصل هلا العذر منه كرتوإنام
 أن تدافعه إىل أن تقتـل وال غايـة  للزمهااخلع ثياهبا وعن التسرت وغري ذلك، ولو منع هذ

 .لذلك إال القتل
.  حترم عليها املطاوعة واالستقرار عىل سـبيل الـرىض، والرجـل كـاملرأة يف هـذاوإنام
 .واهللا أعلم

 
 

 يغاير مثاقيل يريدهن للبيع والـرشاء واجتهـد يف ذلـك وزاد العيـار  تقول يف رجلما
قليال يف مجلته، أعني إذا مجعهن من مثقالني ومثقال ونصف مثقال وربع مثقال وثمن مثقال 
إذا عايرهن عىل القرش املعلوم أنه سبعة مثاقيل زاد قليال وإذا فرقهن مل تـبن تلـك الزيـادة، 

بعض هؤالء املثاقيل، أترى هذا واسعا هلذا الرجل اسـتعامل  بهن بعضأعني فرقهن يعاير

                                                
 .)هـ(سقطت من   )١(
 .لزمها) هـ(يف   )٢(
 .يعايره) هـ(يف   )٣(



٣٤٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 ؟ مجيعا أم واسع له يبيع هبن ومل يوسع له يشرتي هبنذلك يف احلالني
 إذا جاءه أحد يريده أن يزن له شيئا مـن العـروض باعـه عـىل غـريه وأعلمـه وكذلك

 ؟بتلك الزيادة، أجيوز له أم ال
ّعني غري مستقيم، وإذا أراد أن يبيـع قـدر مـن  امليزان إذا كان يأخذ ويعطي أوكذلك

ّلرجل، وزن يف هذه الكفة نصف من وىف األخرى نصف من ومثل ما أخذ من هذه أعطى  ّ
 ؟من الثانية، أترى جائزا استعامل مثل هذا امليزان أم ال

 
وعىل صفتك هذه فلم يبن يل صحة هذا الوزن، ولكني غري بصري يف مثـل .  أعلماهللا

إنام جيوز استعامل ما ظهر عدله واتضح حقـه، ومـا جهـل أمـره والتـبس قـدره : أقولوهذا 
وأشكل صوابه مل جيز اإلقدام يف أموال الناس إال أن يكون عىل سبيل الرتايض يف مـال مـن 

 .جيوز عليه أمره وحكم امليزان كحكم األوزان يف ذلك واهللا أعلم
 

  
ما تقول يف الدابة إذا كان يف ظهرها جرح كبـري أو صـغري، أيـسع صـاحب الدابـة أن 

 ؟ وجيوز رضب الدابة إذا كانت ال تكثر امليش إال بالرضب؟حيمل عليها أم ال
 ؟وإذا رضب هذه الدابة حتى أثر فيها، ما عىل صاحب الدابة التوبة أم ال

: 
هلـا، فـإن رأى عليهـا رضرا مـن احلمـل أو غـريه من يف يده هذه الدابة متعبد بـالنظر 

 .بسبب اجلرح أو غريه وجب عليه رصف الرضر عنها، ومل جيز له تكليفها فوق طاقتها

                                                
 .احلني) هـ(يف   )١(



٣٥٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

وأما رضب الدابة لسوء طباعها تأديبا أو لرسعة مشيها يف وقت احلاجة إليه إذا كـان 
يـضيق عـىل صـاحبها، مما ال يبلغ إىل تكليفها فوق الطاقة، وال خيرجها عن حد الوسـع فـال 

وربام كان ذلك أحسن لسريها وأجود لطباعها، فإن بلغ هبـا إىل اجلهـد واخلـروج عـن حـد 
الوسع مل جيز، فإن رضهبا رضبا مؤثرا ال يستباح مثله يف تأديبها كان ذلك ظلام منه هلا، وعليه 

 .التوبة
 

: 
ال أدري بقلة علمي وركاكة فهمي وضعف وصلني رجل فسألني عن سؤال فقلت 

حفظي، أنه رأى رجال يسفح محارته ونظره إليه كاملرود يف املحكلة لقربه منه، هل حترم عليه 
كراؤها واخلدمة عليها وثمنها إن باعها، فإن حرمت عليه بكل وجه من وجوه املنافع منهـا 

 ذلـك الفعـل ورشاهـا منـه إن هل له عىل الفاعل قيمتها، فإن حرمت عليه أحتل ملن مل ينظـر
 .حل له الثمن دون اخلدمة

 
نعم قيل حيرم عليه استعامهلا وكراؤها وبيعها ورشاؤهـا، وحقهـا أن تقتـل فتـدفن ال 
ينتفع هبا، وعىل الفاعل قيمتها إن أقر، فإن أنكره فهو قاذف له إذا ادعـى ذلـك عليـه إال أن 

 .يأيت بأربعة شهود عدول عىل صحة الزنا
يل حيرم من الدابة حلمها ولبنها وال حيرم ظهرها وركوهبا وال ثمنها وال ذنب عىل وق

الدابة، وقيل ال حيرم يشء منها ولو كانت من ذوات اللحم واللبن فال حترم، وقيل حترم إن 
. : كان الفاعل هبا مالكها وال حيرمها فعل غريه عليه ويف احلديث

                                                
يخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا املحقـق اخللـييل، أجوبة مسائل خمتلفة من الش: وردت يف خمطوط)  ١(

 .١١٩ص



٣٥١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 .واهللا أعلم

 
 
 بـإزكي - رمحـه اهللا-  لنا عن زاهد كان يتعاهد بالوصول إىل موسى بـن عـيلروي

حتى ويل القضاء، فلام ويل القضاء انقطع عنه الزاهد، ورجع يواصل سعيد بـن جعفـر بعـد 
الدنيا وأمور الناس، فأرسل أبو عـيل ذلك قد دخل يف :  يف ذلك، فقاللزاهدبإزكي، فقيل ل

إىل سعيد بن جعفر أن يكون ينظره الزاهد معه حتى يصل موسى إليه، فـامتنع الزاهـد عـن 
-ذلك، فلم يزل سعيد بن جعفر بالزاهد إىل أن أجاب إىل ذلك، فوصل موسى بن عيل إليه 

دنـا نقلـه مـن ، واجتمع الزاهد وموسى بن عيل، وسعيد بن جعفـر، انتهـى مـا أر-رمحه اهللا
 .خرب الزاهد
فكيف أهيا الشيخ يمتنع هذا الزاهد عن مواصلة هذا اجلهبذة البصري، والعامل : وقلنا

رضــوان اهللا عليــه، أفلــيس مــن الواجــب أو -الكبــري ذو العقــد واحلــل، والــرأي والتــدبري 
ع،  ويظاهر عىل كل من قام به من أمور أهـل اإليـامن بـدال عـن االنقطـاالوسائل أن يعان

ّ تفضل بني لنا معنى ذلك وعذر فاعله؟وإظهار اجلفاء لإلخوان ّ. 
 

 : عرفت أصلني مل يشكل عليك ما كان من نحو هذاإذا
إن الناس يف الطاعة عىل منازل كثرية، ومراتب مجة، وقد يتقرب هذا إىل اهللا : أحدمها

                                                
هـ أخذ العلم عن والده والـشيخ هاشـم ١٧٧من أعلم علامء عامن وشيخ املسلمني يف زمانه ولد سنة )  ١(

بن غيالن السيجاين، عارص اإلمام غسان بن عبد اهللا واإلمام عبد امللك بن محيـد واإلمـام املهنـا بـن 
 .١/٢٣٨إحتاف األعيان : ينظر. هـ٢٣٠سنة جيفر ومات يف زمانه 

 .أو): ت(يف )  ٢(



٣٥٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ربـة إىل اهللا تعـاىل، تعاىل بنوع من الطاعة يقوى عليه، ويكـون فيـه صـالحه وهـو طاعـة، وق
 حاصـل هـذاويتجنب عنه اآلخر، ويكون فيـه هالكـه لـو أخـذه وعمـل بـه وقارفـه، وكـل 

 :موجود يف األمور الدينية والدنيوية، وشاهده يف األمور الدنياوية قول أيب الطيب
 اـــهذا لذا ذنبسان ـــ إحرىـــإىل أن ت                 دـــــــعل واحـــرزقان والفــ الوخيتلف       

 فيــه كثــرية ظـاهرة، مل حيــتج لبــسطها، ومثالــه يف املقامـات الدينيــة مرتبــة يوســف واألمثـال
ـــال ـــصديق، إذ طلـــب اإلمـــارة وق  MH G F EI M L K J L : ال

 : أن يوليه شيئا من أعامله فيهـا وقـال^ أيب ذر ابن جندب، ملا طلب من رسول اهللا ومنزلة
واحد واختلف احلال فالعمالن . 

أن تعلم أن اهلجر والوصل أمران قلبيان، أي مها من أعامل القلوب، :  الثاينواألصل
ال من أعامل اجلوارح، فقد يكون املرء واصال بقلبه وإن مل يصل بجـسده فقـد يكـون املـانع 

ة عن مواصلة األجساد أمور كثرية يضيق برشحها املحل، وأكثـر مـا يعتنـي هبـا أهـل املراقبـ
واملحاسبة لدقائق األرسار الباطنيـة، مـن خمافـة التـصنع والريـاء والعجـب وحـب الـشهرة 
والسمعة والثناء واملدحة وغري ذلك من العوائق يطول ذكرها، واملرء نفسه مطيته، فعليه أن 

 .يسوقها إىل ما يرجو فيه صالحها وفالحها
 لدوام حـضوره، وخـاف أن  تعاىل بمالحظة نوره،ً كان هذا الزاهد متبتال هللاولئن

 قد قرينيشغله عن ذاك لقاؤه، فغري ملوم إباؤه، وال يستغرب مثل هذا من سمع أن أويس ال

                                                
 .يرى): م(يف )  ١(
 ).٥٥(اآلية : يوسف)  ٢(
: ، والنـسائي يف كتـاب)٤٦٩٧( كراهـة اإلمـارة بغـري رضورة: اإلمارة، باب: أخرجه مسلم يف كتاب)  ٣(

 ).٣٦٦٩(النهي عن الوالية عىل مال اليتيم : الوصايا، باب
 . اهللاإىل): ت(يف )  ٤(



٣٥٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

، وكـان يطلـب أن  فيـه^طلبه عمر بن اخلطاب يف خالفته لصفة سمعها من رسول اهللا 
 ^يستغفر له فعثر به ذات مرة، فسأله عن اسمه فكتمه حتى أخربه بام حدثهم رسـول اهللا 

فيه، فأظهر هلم األمارة امتثاال للحديث، ثم ذهب فلم جيدوه بعدها، وكان يف نسكه معروفا 
باخلمول، وتلك طريقته وهو مذهب معروف، ومنهج مـألوف، لـذوي العبـادة، مـن أهـل 

 حمبـة النسك والزهادة، يتقربون به إىل اهللا تعاىل، وقد أرشد إليـه احلـديث الـوارد يف ذكـر
 ومثل  : ذلك نحو

M M L هذا ال يتم هلم إال باالنقطاع اجلسامين عن أكثر اخلالئق، ألهنم مفتاح العالئـق، 
 R Q P O NL وهم مع ذلك واصلون من أمر اهللا أن يوصل، وحمبون ملن قام 

 .بأمر اهللا وراضون بإنفاذ أوامر اهللا تعاىل
 أنفسهم ال تقوى عىل ذلك، وباملـشاهدة واحلـضور يتأكـد خـوفهم مـن لـزوم ولكن

أسباب يف الظاهر والباطن، قد كانت السالمة منها، وليس هلم يف غري السالمة مطلب، وال 
هلم إال إىل اهللا تعاىل مهرب، وال يعرتض هذا بأن الفضل غريه، فنعم قد يكون ذلك يف حق 

 جيوز أن يكون ذلك هو األفضل يف حقهم، وقـد يكـون األفـضل األقوياء، وأما هؤالء فقد
 .غريه، فعجزوا عنه ومل يطيعوه

 إىل املفضول حبا ملا فيه السالمة، وعدم اخلطر إن كوه حيتمل أن األفضل غريه فرتوقد
كان تركهم لذلك عن بصرية ونظر، وإن كان عىل غري هذا فقد حيتمل أن يغلب اجلهل عىل 

                                                
 ).م(سقطت من )  ١(
 .ذلك): ت(يف )  ٢(
 ).ت(سقطت من )  ٣(
 ).٧١١٩(النار يدخلها اجلبارون : اجلنة ونعيمها، باب: أخرجه مسلم يف كتاب)  ٤(
 ).٨(اآلية : املزمل)  ٥(



٣٥٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بغري حجة، أو يعمل شيئا بغري دليلأحد أو تنفر نفسه 
 ال نحمل هذا الزاهد وال غريه من املسلمني عىل ذلـك؛ ألن املـسلمني حيـسن ونحن

الظن هبم، و لكن قد غاب عنا أمر هذا املسئول عنه، فجاز يف اجلـواب هـذه الـصورة كلهـا 
 أشـكل عليـك وأكثر منها، وال حاجة إىل استقصاء ذلك، وإنام أردنا بيان احتامل العـذر ملـا

 .واهللا أعلم، فانظر فيه. وجهه
 

 
يف رجل ساكن عند قبيلة مثل بني بو حسن، والرجل يكون منذريا إذا كـان يف البلـد 

 وإذا كتـب هـو ألحـد مـن القبائـل كتـب نفـسه يكتب منذري، ويكتب هو نفسه منـذريا
 ؟يعرف، أحيل هذا أم الحسني، وكان إذا كتب نفسه منذري مل 

 
ال جيوز يكتب نفسه حسني، وينتسب عـىل أصـله، والـذين ال يعرفونـه إذا أخـربهم 

.واهللا أعلم. ليعرفوه 

 
 

 ينـادي لـه يف يف رجل صح بينه وبـني مجاعتـه وعـشريته قـىل وجفـاء، ثـم أمـر مـن
مجاعته وعشريته، وال حاله حاهلم، وال مـا ينـوهبم األسواق، وشهر عنه أنه خارج من حيز 

 قبيلـة غـري قبيلتـه، وهـو يف األصـل واالنـتامء والـسموة ، وصار يف حوزةينوبه من مال
                                                

 .هو: زيادة) م(يف )  ١(
 ).ت(سقطت من )  ٢(
 .حال): م(يف )  ٣(



٣٥٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

ــدهم  ــا، ولــو كــان خارجــا عــنهم وعــن بل ــا دام حي ينتمــي ويــستمي إىل عــشريته األوىل م
 أفتنا ؟ أم ال عليه إثم ذمبالشخص واملسكن، أترى يف حياته مذموما، وبعد موته مأثوما، 

 .شيخنا فيام بان لك صوابه، ولك من موالك األجر والفضل
 

 عليه، وال قرص يف واجب يلزمه هلـم، أو لغـريهم، فـال يبـني إذا مل يضيع حقا جيب
 عليه بأسا يف هذا، وال سيام إذا رجا بذلك له صالحا يف دينه أو دنياه، أو دفع ظلم  أنيل
نه أو زيادة قدرة له عـىل حـق أو دفـع باطـل، ومثـل هـذا يكـون تبعـا للمـصالح والنيـات ع

.واهللا أعلم. واإلرادات، ولكل امرىء ما نوى، وعليه ما نوى 

 
 

 ؟ال دين ملن ال تقية له: ما صفة التقية الالزمة عىل الدين، وما معنى قوهلم
 

 واجبة يف موضع لزومها، وهذا كمن أراد صحبة اجلبار؛ لينتفع نعم التقية عىل الدين
بام يعطيه من املال، إال أنه يعرف أنـه ال يـسلم مـن الـدخول يف مظاملـه، والتـورط بمهالكـه 

 .ومآثمه، فيجب عليه ترك صحبته تقية عىل دينه
ــى علــامء الــسوء، وجمالــسة الفــسقة واملغتــابني والناممــني  ــابرة حت وكــذلك غــري اجلب

                                                                                                                             
 .حوز): ت(يف )  ١(
 .إثم): ت(يف )  ٢(
 ).ت(سقطت من )  ٣(
 ).م(سقطت من )  ٤(
 ).ت(سقطت من )  ٥(



٣٥٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ملزخرفني حلث الدنيا بالباطل، ومجع احلطام من احلرام، فاجتناب خلطتهم كلها تقية عىل وا
 .واهللا أعلم. الدين، وهو باب عظيم واسع

 
 ؟هل ملن خاف عىل بعض ماله من تقية بالكفر باللسان أو أكل حمرم بالسنان أم ال

 
ائزة يف القول ال يف الفعـل، وأمـا ال أدري أكل املحرمات تقية عن ماله، فإن التقية ج

التقية عن ماله بالقول فال يضيق عليه، كام ثبـت يف احلـديث الـصحيح أن بعـض الـصحابة 
 أن يذهب إىل مكة فيظهر هلم ^كان له مال يف مكة، وأراد استخراجه منها، فاستأذن النبي 

يمـة، وأنـه جـاء ، وأخذت منهم األموال غنأن حممدا وأصحابه قد اهنزموا هزيمة عظيمة
ليأخذ ماله من مكة، ليشرتي من غنائمهم بـالثمن الـبخس، فاسـتخرج بـذلك أموالـه مـن 

. والقصة شهريةمكة 

 
 

ما تقول يف هذا الذي هو مع ذوي اجلهاالت موجود إذا اجتمع معه أنـاس ممـن يثـق 
رت يف صـالح نيـاهتم، ملـا هـم بـه مـن أمـر ويطمئن هبم القلب من ذوي الصالح بمكان مست

سامعهم، يتذكرون ويتفكرون، بل يتشوقون بام أعد اهللا يف اجلنات من النغامت، واألصوات 
احلسنات، ال قصدهم ما عليه الغوغاء وذوي البطاالت، ويكون هذا الذي يـرضب العـود 

دواوين، بغـري ينشد مع ذلك من أشعار العرب مثل ديوان ابن الفارض وغريه من سائر الـ
رقص وال غناء، وال يشء من املالهي سوى ذلك، هل ترى ذلك من املبـاح ال عـىل سـامع 

                                                
 ).م(سقطت من )  ١(
 .سبق خترجيه)  ٢(



٣٥٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 ؟ذلك من جناح عىل النية الصاحلة املتقدمة آنفا
وما تقول أيضا يف سامع غري العود مما هو مثله من اآلالت التي هلا أصوات حسنات، 

 قعبة وقصبة وشبابة ما خال املزمار، وملثل ذلك متخذات، كام يرضب باليد وينفخ بالفم من
 ؟يكون األول وهذا سواء يف معنى اإلباحة واحلجر أم بينهام فرق

 
:  أنه قال^روي عن النبي 

ل إن املعـازف كـ:  وقد فرس أهل العلم من أصحابنا هذا احلديث فقالوا
 .وتر يلعب به، واملزمار كل يشء ينفخ فيه، واملزهر كل يشء يرضب كالعود

وعىل ظاهر هذا احلديث فالعود حمرم رضبه وسامعه، وال حكم يف ذلك للنية، وهبذا 
التأويل فكل مـا نفـخ فيـه بـالفم أو رضب مـن قعبـة وقـصبة وشـبابة فهـو مـن املحرمـات، 

ه عىل حال، وبعض أجازه إن كان ملعنى مبـاح، واختلفوا يف الطبل وما يشبهه فقيل بتحريم
 .وإال حرمه ومثله الدهرة والدف

وبعض املسلمني وقف عن كرس القصبة الكبرية إال أن يكـون عليهـا الغنـاء، وأجـاز 
بعضهم سامعها ملعنى تذكر اآلخرة، ولست أدري ما الفرق بيـنهام وبـني العـود، فكـأهنام يف 

ريم أحرى إن كان األمر كام أتومهه، عىل أين غـري عـارف الظن مشتبهان، فإحلاقه به يف التح
بحقيقة ماهيتها، إال ما يرفع يل من ذلك بعض من يتوخاها كذلك، فرتكها إىل مـا هـو خـري 

 .منها هو األوىل ملن أراد به الدار اآلخرة ال األوىل
ويف كتاب اهللا تعاىل ما يغني من كان له قلب أو ألقى الـسمع وهـو شـهيد، ففيـه مـن 

 اجلنان وصفاهتا، وبام أعد فيها ألهلها ما يكاد خيتطف العقـول لطائف التشويق، من ذكر

                                                
 .مل نجده)  ١(
 .بذكر): ت(يف )  ٢(



٣٥٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

احلارضة، وجيتذب األلباب الزاكية إليها، ومن ذكر النريان وقوارع أهواهلا وعظائم األغالل 
 . ما يكاد يقتطع النفوس، ويبهر العقول السليمةيف نكاهلا

 اهللا، فإنـه الـشاهد  ورائـه، ومتـسكوا بكتـابفدع ما ال طائل حتته وال جـدوى مـن
. املصدق، واحلبل األوثق، والنور الكاشف باحلق، واهللا يقـول احلـق، وهـو هيـدي الـسبيل

.واهللا أعلم 

 
 

إن الرجل ال يعمل لنفسه طعاما من اخلبز اليابس، أفيه كراهية أم : -شيخنا- قيل هل
 تفـضل ؟فرق بني اليابس وباقي األطعمة التي يعملها لنفسه، أم هذا ال أصل له وما ال؟ال 

 .أوضحه لنا مأجورا إن شاء اهللا
 

.واهللا أعلم.  جائز وال كراهية فيه، وال فرق بينه وبني باقي األطعمةهذا 

 
 

ه ربام يدخل عليه الـرضر مـن الـشبع  يقدر يرد نفسه عن األكل حتى إن رجل مايف
  ؟والتخمة، أترى عليه إثام أم ال 

 
 

                                                
 .أنكاهلا): ت(يف )  ١(
 .حبل): ت(يف )  ٢(
 .ال): م(يف )  ٣(



٣٥٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 فيـأثم وال ريهـا يرجو به إدخال الـرضر عـىل نفـسه بـالتخم أو غ تعمد ألكل ماإذا

يسعه ذلك، وما مل خيف يف حـال أكلـه مـن رضر ينالـه منـه فـال حيـرم األكـل عليـه، وذلـك 
 . مع خمافة العنت هلا، وليس له إطالق عنان الشهوةموكول إىل اجتهاده لنفسه، ونظره

؟ وإن أكل بال جوع ورشب بال عطش أترى عليه شيئا أم ال 
إن  مل خيـف مـن دخـول رضر عليــه مـن ذلـك فاألصـل يف األكـل والــرشب 

 . علة خارجة خلوف دخول الرضرالاإلباحة، وال حيرمها إ
 

خمة من األكل، وأكل بعده طعاما فوق التخمة، ومـات مـن  تقول يف رجل فيه التما
 ؟سبب الطعام، أتراه ساملا أم هالكا

 
 أعلم، إذا أكل وهو يرى أن األكل يرضه، والزيادة منه تسقمه، فتعمد لذلك مـن اهللا

 .غري مباالة منه لنفسه، وال مراقبة لربه، فأخاف أن هيلك بذلك
تأمل أنه ينفعه، فانقلب احلـال إىل العكـس عـىل مـا  أكل ما يرجو أنه يصلحه، ويوإن

. وال قوة إال باهللاحولرجاه وأدى األمر إىل ما فيه مرضته وباله، فال إثم عليه، وال  

                                                
 ).ت(سقطت من )  ١(
 ).ت(سقطت من )  ٢(
 .إذا): م(يف )  ٣(



٣٦٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
  

 
ة، فالقـصيدة  أنك تريد شيئا من كالم احلقري مما قرأته عليك من علم احلقيقـوذكرت

وكيف جيمل ! ؟واصلة إليك، وأما ما ذكرته من علم احلقيقة، فليت شعري كيف هو يكون
 علم احلقيقة، فيكون بذلك مدعيا ملا هو ليس من أهله، وداال يفبمن ال حقيقة له أن يتكلم 

عىل ما استوجب هو أن يستدل عليه بغريه، ولكن ظننت أن املطلوب هو مـا تـذاكرناه مـن 
يتك بـه مـن صـفة الـدخول يف ذلـك األمـر ملـن أراده، وسـعى لـه سـعيه باملجاهـدة قبل فدل

واإلخالص، وقطع الشواغل الدنياوية بل واألخروية، فـال يكـون مهـه أبـدا يف يشء إال يف 
 أن يفـوز إىل[سلوك طريقه إىل أن يذوق رشبة من رحيقه، متوجهـا إىل اهللا ربـه بتطهـر قلبـه 

 . مقتدريكل يف مقعد صدق عند م]بقربه
 شئت ذلك فطهر أوال قلبك باإلخالص، والتوكل عىل اهللا، والرضا بقـضاء اهللا وإذا

                                                
ًعلم احلقيقة ملن أراد ذلك،عن الشيخ العالمة سعيد بن خلفان اخللـييل خماطبـا هذه الكلامت صفة يف   )١(

ًومؤرشا فيها للشيخ الزاهد سيف بن حممد بن عبد اهللا البوسـعيدي الـذي عـاش يف عـرص الـسلطان 
ًسعيد بن سلطان وكان عامال له ومن قواد جيوشه ثـم اعتـزل العمـل معـه وتركـه وانقطـع إىل اهللا يف 

ادة واملجاهدة واشتهر باسم الزاهد فظهرت له الكرامات وانفتحـت لـه أبـواب اخلـريات الفيايف للعب
 حتفـة :ينظر. هـ١٢٧٠ة من سمد الشأن سنة وشهد له بالفضل كل ناطق يعرفه توفاه اهللا ببلد الرشيع

 .٣٦ املوجز املفيد ،٢/٢٣٩ األعيان
 ).ت(سقطت من   )٢(



٣٦١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 من غري يف كل أمر، وتوجه إىل الذي فطر السموات واألرض حنيفا، مستقيام يف طريقك
تواهن وال تلجلج بقوة عزم وصدق إرادة، وذلك بعد تطهـر الـنفس مـن العالئـق الرذيلـة 

دنيا وامليل إىل الشهوات، وما أشبه ذلك من الشبهات، وال أظنها ختفى القاطعة من حب ال
 .عليك ثم تطهر بعد ذلك من األوساخ، وثيابك من األدناس، ومجيع األرجاس

 يـت إىل خلوة طاهرة خالية من حسوس البـرش، وينبغـي أن يكـون ذلـك يف بوتعمد
ت أو مسجد أو كهـف، ضيق مظلم، وإن مل يتفق ذلك ففي حيث أمكن من اخللوات، يف بي

أو جبل أو يشء من السيوح واألودية، وتكون صائام هنارك كله يف مدة اخللوة وفطرك عىل 
 بـه عـىل أداء ما ليس فيه روح، وال خـرج مـن روح مـن األكـل اليـسري مقـدار مـا تقـوى

ربعـني  اسم اجلاللة وحده، هكـذا اهللا اهللا اهللا إىل أ كلها] اخللوةمدة[الفرائض، وذكرك 
 ال تفرت عليه ليال وال هنارا إال فيام البد منـه مـن الـصلوات الالزمـات مـن الفـرائض ،يوما

 .والسنن املؤكدة، وال تنم إال عن غلبة، ومتى انتبهت تداركت الذكر يف احلال
 احتجت إىل صاحب يناولك طعامك ورشابك، فال يرضك ذلك، ولكن ال تكثر وإن

 بالقليل فـيام ال جتـد بـدا عـن ذلـك، وينبغـي أن حتـرض يف احلديث له، وال يرضك إن حدثته
 .جملسك ما تقدر عليه من الطيب، وتطيب نفسك وثيابك واملوضع

 إذا انكشف لك يشء من األرسار أن تشتغل به عن وردك، بل كن كأنك مل تر واحذر
شيئا من ذلـك أصـال، فـام ترتقـي مـن كـشف إال وجـدت وراءه مـا هـو أكـرب منـه وأجـل، 

                                                
 .طريقه) م(يف   )١(
 .يقوى) ت(يف   )٢(
 .هذه املدة) م(يف   )٣(
 .أعني مدة اخللوة) م(يف   )٤(



٣٦٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 االسم إىل أن جتد  تبقى عىل ذكر: يقول ال يشرتط يف ذلك مدة معلومة، ولكنيلوالغزا
 . فيه االسم، كأنه يتكلم به، ولو مل تنطق لسانكحارضاقلبك 

 بلغت ذلك فاثبت عليه، ودع حركة اللسان، فليس املطلـوب إال حركـة القلـب فإذا
 أن جتد معنى االسـم حـارضا يف باحلضور الكامل، فإذا بلغت هنالك، فاثبت عىل ذلك، إىل

القلب، ثابتا مـن غـري حركـة بـاللفظ، فهـي املرتبـة الكـربى، فاثبـت عليهـا والزمهـا إىل أن 
يتمكن ذلك من قلبك فينسيك كل ما سواه، فال تشعر بنفسك وال دنياك وال بيشء غري اهللا 

 يسموهنا بالفناء يلت وهي ا،] هذا العلممن[قطعا، فهذه هي املرتبة ال فوق فوقها يف يشء 
 .الغيبي، وكيمياء السعادة األبدية

 تشاهد بالكشف مواطن امللك وامللكـوت، وتـشاهد العجائـب والغرائـب، وعندها
 للعـارف أن يـسمح  أكرب اهللا أكـرب اهللا أكـرب، أمـر جليـل حيـقوترشف عىل مقام كن اهللا

  .: ^ل بالنفس يف طلبه، وذلك سهل ملن يرسه اهللا تعاىل له، كام قا
                                                

هو حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الغزايل شافعي املذهب يلقـب حجـة اإلسـالم ولـد بطـوس سـنة   )١(
إحيـاء «: هـ أخذ العلم عن إمام احلرمني وأيب نرص اإلسامعييل وغريهم، له مؤلفـات عـدة منهـا٤٥٠

طبقــات الــشافعية الكــربى : ينظــر .هـــ٥٠٥ تــويف ســنة »يطالوســ« و »واملستــصفى«و »علــوم الــدين
 ).٤/١٠شذرات الذهب (و ) ٦/١٩١(

 .ذلك) م(يف   )٢(
 .تكررت يف النسخ املخطوطة  )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
 .للمرء العارف) م(يف   )٥(
 :ومـسلم يف كتـاب. ٤٩٤٩فسنيرسه للعرسى برقم : تفسري القرآن، باب: أخرجه البخاري يف كتاب  )٦(

يف : الـسنة، بـاب: ، وأبـو داود يف كتـاب)٦٦٧٩، ٦٦٧٦، ٦٦٧٥(كيفية اخللق اآلدمي : القدر، باب
، وابـن )٢١٤٣(مـا جـاء يف الـشقاء والـسعادة : القـدر بـاب: ، والرتمـذي يف كتـاب)٤٦٩٤(القدر، 

 ).٧٨(يف القدر : السنة، باب: ماجه يف كتاب



٣٦٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 من ذلك  نحن فقد التقطنا أحاديث األقوام، فقمنا نتكلم عىل قياس ما ذكرواوأما
من غري جترد وال جتربة، لكن دلتنا شواهد العقول، وصحة النقول عىل أهنا من املقبول، كام 

: جاء يف احلديث النبـوي
 ،فهي هي وإال فاملرء من املؤمنني قد خيلص يف أكثر من تلك املدة، وال يكون كذلك 

وال يتكل اإلنسان يف ذلك عىل األربعني، فإن القلوب قـد ختتلـف أحواهلـا، وال شـك فـإن 
استحكم فيه الصدى ليحتاج أكثر من املـدة جلالئـه وتطهـريه، حتـى يكـون قـابال للطـائف 

 .يه، بخالف الطاهر الزكيالواردة عل
 بمن كان من ] ظنكفام[ كان نبي اهللا موسى عليه السالم مدده ربه ثالثني ليلة وإذا

 .أمثالنا ممن غلب عليه الصدى، فأفسد قلبه
 نــسألك اإلعانــة عــىل ســلوك هــذه الطريــق، واألمــن مــن مــواطن أخطارهــا، اللهــم

 وتوكل عليك، فكنت له أنت وكـيال، واهلداية لقطع أوعارها، وأن جتعلنا ممن أخلص لك،
وكنت له دليال، ويرست له إليك سبيال، فهديته إىل ما هو له أقوم قيال، وجنبته عن مواطن 
الزيغ والردى، وأرشقت يف قلبه مصابيح اهلدى، فإنه ال سبيل إىل ذلك إال بك، وال قوة لنا 

M < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 عىل يشء منه إال بتوفيقك، 

 @ ? > = D C B AL.  
 . يا والدي نصيحتي لك، وذخريت لديك، واهللا خليفتي عليكفهذه

 
                                                

 .ذكروه) م(يف   )١(
 .سبق خترجيه  )٢(
 .فأظنك) ت(يف   )٣(
 ).٧-٥(اآليات : الفاحتة  )٤(



٣٦٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 بـرشوطها  تقول شيخنا يف رياضة اسمه تعاىل عليم ال وجدناها مرصحة، عرفناما
 ؟مأجورا إن شاء اهللا
 
ق والـتالوة، وحـضور  اخللوة والـصيام، واجتنـاب ذوات األرواح، والوفـرشوطها

 .واهللا أعلم. القلب فيها، ومناسبة الوقت وعدم املزيد والنقص، هذا ما حرضين
 

 
 جتوز كتابة الطلسامت واألوفاق املكرسات األحرف إذا كانـت ال تعـرف إال أنـه هل

وز له كتابتـه مكتوب هذا الطلسم والوفق للعلة الفالنية، ومل يعرف الكاتب عدل ذلك، أجت
 يف ً ومـا قولـك أيـضا؟ رخصة يف ذلـكعىل هذه الصفة، إذا كان من رضورة أم ال ترى

 املجلد عليه بالذهب أو الفضة، أجيوز حينئذ محله للجنـب أو احلـائض، ودخـول املصحف
 . أفتنا مجيع ذلك، كفيت املهالك؟اخلالء به، وكذلك التامئم املشمعات

 
 واملكرسات من احلروف واألعداد، وكذا جتـوز مـن فاق األحرف كتابة األوجتوز

الطلسامت ونحوها، وإن كانت ال تعرف ما هي، ونحن نرى جواز ذلك، وأما املسألة ففيها 

                                                
 .علمنا) ت (يف  )١(
 ).م(سقطت من )  ٢(
 ).ت(سقطت من )  ٣(
 .احلرف) ت(يف )  ٤(



٣٦٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

اخــتالف، وال جيــوز للجنــب واحلــائض محــل املــصحف املجلــد عليــه بالــذهب أو الفــضة 
 قـول نعدم من االختالف عـىلونحومها، وأما مس الذهب والفضة فجائز، ولعل ذلك ال ي

  اهللاو. من جييز للجنب أن حيمل املصحف بسريه، فكأنـه يـشبه معنـى اجلـواز يف هـذا أيـضا
 .أعلم،وبه التوفيق

 
 

 جيوز عمل الطالسم والتحويرات للسارق ولكل مؤذ من البرش دعا هلم ملا يرى هل
 جيوز دفن الكتابة يف األرض أو حرقها عىل سبيل الرشط فيها  وهل؟من ظلمهم إياه، أم ال

 ؟أم ال
 

 جيوز حرق وال،  الطالسم والتحويرات اجلائزة عىل وجه العدل من دون فسادجتوز
 . أعلم اهللاو.  تعاىلاهللالقرآن وال يشء من أسامء 

 
 

ـــــا ـــــا صـــــحيحا جمرب ـــــا ســـــائيل رصع   أي
ــــــا لــــــيس يكــــــتمإ   ــــــك مقــــــايل بين   لي

   
ــــده ــــالم بع ــــشني وال ــــم ال ــــواو ث ــــو ال   ه

ـــا أول االســـم    ـــني واخل ـــع الع ـــم ض    تعل
   

  وزاء تليهــــــا الــــــراء والطــــــاء بعــــــدها
   والم وهـــــــذا االســـــــم باهلـــــــاء خيـــــــتم  

   
ــــل خــــاء ــــن قب ــــا م ــــاوضــــع ألف    وتالي

  يرســـــم لـــــالم وبـــــني الكـــــاف والغـــــني   
   

                                                
 .يعلم) م(يف )  ١(
 ).ت(سقطت من )  ٢(



٣٦٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  فــــــذلك خوشـــــــلع بزرطلــــــه اقتفـــــــى
   يتلـــــــــوه أخالكـــــــــاغ و اهللا أعلـــــــــمو  

   
ــــــــضلها ــــــــة أســــــــامء تظــــــــاهر ف   ثالث

  عــــىل أهنــــا يف كــــف ذي الطهــــر تــــرقم  
   

ــــوال ــــىل ال ــــرتني ع ــــل اســــم م ــــضع ك   ف
ـــب احـــرضوا      وتكلمـــوا ومـــن بعـــدها اكت

   
ـــــــث قولـــــــه ـــــــس تتلوهـــــــا إىل حي   وي

ـــــــدينا حمـــــــرضون لتعلمـــــــوا      وكـــــــل ل
   

ـــــا ـــــحيح موافق ـــــسان ص ـــــل إن ـــــا ك   وم
ـــرصع   ـــن ي ـــرصع ولك ـــنهم  ل ـــبعض م   ُال

   
ـــــه ـــــهفدونك ـــــحيحا رويت ـــــا ص    رصع

ــــــان ذاك    ــــــن أيب نبه ــــــن اب ــــــذم ع   القلي
   

ـــــرب املـــــسمى بنـــــارص ـــــو العـــــامل احل   ه
ـــــــنعم   ـــــــاللطف اإلهلـــــــي ي ـــــــالزال ب   ف

   
  روى عــــن أبيــــه الــــسيد القطــــب جاعــــد

ــــامل البحــــر العظــــيم    ــــو الع   الغطمطــــم ه
   

ـــــه ـــــو أهل ـــــا ه ـــــل م ـــــه ســـــالم مث   علي
ــــــم   ــــــيس يعل ــــــرصه ل ــــــك يشء ح    وذل

   
 

 
 تقول يف إخراج أعداد األمالك من األوفاق إذا تقدم يف اللفظ األقل من العدد أو ما

 ؟ سواء أم الاألكثر منه، أو األوسط أكله
 

 . أعلم اهللاو.  األقل إال مع األلوفيقدم
 

                                                
 .ترصع) س(يف )  ١(
 .فدونك خذ) م(يف )  ٢(
 .لكله) س(يف )  ٣(



٣٦٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 

 ؟ يبطلها أم مما يكرها مم الكنيف باألرسار، ولبس اجلنب هلا أهنام تقول يف دخولما
 ؟ّوإذا ثبت أهنام مكروهان أتكون كراهيتهام كراهية حتريم أم تنزيه هلا تفضل بالبيان

 
 أدري يف األرسار قوال من أهل العلم مما يكره حلـائض وال جنـب، وال يف كنيـف ال

 ألن موضـعها القلـب، وال يلتـبس يشء مـن ؛لك ممـا يبطلـهوال يف غريه، وال أن شيئا من ذ
 .هذا

 مل أرد بقويل األرسار ما أخشى فيه من املودعة يف القلوب، فإنام أردت هبا ما 
 . العظام من األرسار اخلفياتاهللانطوت عليه أسامء 

 ؟ا ترى فيها ما استفهمتك عنه يف مسألتي التي أجبتني فيها حسب ما أفهم لفظهفهل
 تلم املجيب عىل ما يف القلب هو الرس العجيب، وقد أمجل السائل ملا احتمل ال 

 وبعض أهل كثريا من الصور فيام هو قائل، ففي احلديث 
 إىل ونالرس يف احلجر، ورآه آخرون يف الشجر، وأثبته قوم يف الشعر، وفرعه آخر: العلم قال

 .أخركثرية أنواع 
 رجعنا إىل ما كان من األرسار يف اآليات، أو يف األسـامء املعظـامت، أو احلـروف وإن

لكـن نفـس .  أحكـاماملطلسامت، أو األوفاق املشكالت فأمر آخر يقتـيض وال بـد جلملـة
األسامء وما تنطوي عليه من األرسار اخلفية يشبه أن يكـون عـىل وجـوه كثـرية مـن البـسط 

                                                
 .أههام) ت(يف )  ١(
 القـدر رس اهللا مـن «:^قال رسـول اهللا : عن عائشة قالت. ٧/١٩١ "الكامل"أخرجه ابن عدي يف )  ٢(

 .»تكلم به يسأله عنه يوم القيامة ومن مل يتكلم به مل يسأله عنه
 .حلملة): ت(يف )  ٣(



٣٦٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

لرتتيب، واالستخراجات والتكعيب، والتوليدات املتسلسلة املستنتجة والتكسري، واملزج وا
من بعضها بعض بالقوانني احلرفية، والرباطات الفلكية، وقد يكـون يف بعـضها لبعـده عـن 

 . حتى ال يكره لبسه عىل حاله،األصل أو قربه منه ما تتبدل األحكام ب
ال وال لبسا، بخالف اآليـة  األسامء ال يمنع منها جنب وال غريه، ذكرا وال محونفس

اذكرين عىل كل حال، فإنه خـري :  ملوسى عليه السالم تعاىل بقولهاهللالرشيفة كام ثبت عن 
 .لك، وذلك ال يبطل رسها

 إال أن اجلنب واحلائض ينبغي وضعهام لذلك، ملا ثبت يف احلـديث أن املالئكـة اللهم
 ما يبطل ذلك من  وأخاف أن يكون فيها، وهذا مضاد لألرسار املأمولة،ال تقرهبم بخري

 . أعلم اهللاو. غري نص أحفظه، فينبغي أن ينظر فيه، فإنه ال عىل اإلطالق أيضا فيام أرجوه
 

 تقول يف الوفق واألسامء املتخذات لألوراد ليشء من املعاين إذا أجنب حاملهن يف ما
صـية مـنهن، ويبـدل غـريهن، أم ال بـأس املنام وأزاهلن منه يف احلني مع يقظتـه، أتبطـل اخلا

 ؟ احلال وأنت املأجورنيبذلك عرف
 

 أعلم ال أحفظ فيه شيئا، ويعجبني أن ال تبطل، وإن خاف بطالنه اهللا إبطال الرس فأما
 . أعلم اهللاو. فليبدله

 
                                                

 .لقوله): ت(يف )  ١(
عن احلسن بن أيب احلسن عـن ) ٤١٨٠(يف اخللوق للرجال : باب: الرتجل: أخرج أبو داود يف كتاب)  ٢(

 ثالثـة ال تقـرهبم املالئكـة جيفـة الكـافر واملتـضمخ بـاخللوق ": قـال^ارس أن رسول اهللا عامر بن ي
 . ومل نجد احلائض"واجلنب إال أن يتوضا

 .فيهام) م(يف )  ٣(



٣٦٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

، وقـد عمـل أبـو ] أهـل عـامنبـسوء[ تتفضل شيخنا بوفق بذهاب مـن أراد لعلك
 . ملن ساء فيها، وصح عمله وأنت اخلليفة يف هذا العلم، ولك األجر- اهللارمحه -نبهان 

 
 . وهو أرحم الرامحني،ً خري حافظااهللاف

 
 
إن هذا البالء هـو الـزار املعـروف عنـد أهـل مـسكد :  ابتاله اهللا ببالء، وقيل لهفيمن

، وإعطاء األجرة من مال املبتىل للذين وغريها، ودواؤه وشفاؤه باستعامل الرقص واللعب
 من رضورة، ومل كان يعملون ذلك، أجيوز له أن يقصد إىل التداوي هبذا الدواء ال سيام إن

 فاعله بعد النهي لـه، وعـىل ىليرج له الشفاء إال بذلك الدواء الرقص واللعب، وما ترى ع
 خروجه قاصدا عىل هذه النية،  عليه بذلك، وشايعه عندمن أعانه عليه وريض به، وأشار

 .أكلهم سواء يف اإلثم عىل اجلهل منهم أو العلم
 

 الزار املعروف عندهم اآلن هو نوع منكر ال جيوز عـىل حـال، ومل جيعـل اهللا تعـاىل إن
شفاء يف الرقص واللعب والفسوق، مع أنه خطر عىل املريض ملا فيه مـن الـرضب بالـسياط 

 وال العلم، اجلهل حد يباح، فام هو إال نوع من الظلم، ال جيوز عىل عىل غري استحقاق ال إىل
وكأين من فتى قد حان بذلك محامه، وقدر له به من املوت الفجيع زؤامه، فكيف يستباح ما 

 .ال يباح يف دين املوىل فال جيوز لذلك لفاعله، وال للمعني وال للدال عليه
                                                

 .يسوء عامن): ت(يف )  ١(
 .إذا): ت(يف )  ٢(
 .شار): م(و)ت(يف )  ٣(



٣٧٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـن الواجـب عـىل حـال، وعـىل فاعلـه  كل قادر أن يزجرهم عن املنـاكر، فإنـهوعىل
واملعني عليه واآلمر به والدال عليه أن يرجعوا كلهم باحلق إىل صدق التوبة، واخلروج من 

 .واهللا أعلم. احلوبة، فإن ربك لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا ثم اهتدى
 
ــه أحــد خيــصه مــن زوجــة أو ولــد أو مملــوك أو قريــب، فعارضــه يشء مــفــيمن  ن ل

إنـه : عوارض كاملشهور بالزار عند احلبشة، فاستمر به املرض، فقـال املـريض لوليـه ذلـكال
افعل أو بنظرك أو أعانه بيشء من املال، وهو ال يعلم : يريد يتداوى، فسكت عنه أو قال له

ُ يريد يتداوى به، لكن يغلب عىل ظنه أنه عمل يشء من املعايص، يف ذلك احلني أي الدواء َ َ
 .ء من النجاسات كالدم ونحوهمثل رشب يش

 أن يرضب له الطبل، وجيتمع لـه أراذل النـاس يكفحـون لـه ويغنـون فيلتهـون ومثل
 الشأن يف هذا الزمان، وال دواء له يف املتعـارف بذلك ويلعبون، وذلك دواء مع أهل هذا

 مـتعلال  ال يربأ إال أن يضع له ما ذكرت آنفا، وإال يبقـىمعهم، واألغلب من أمورهم أن
مدة حياته إىل أن حترضه الوفاة أيلحق وليه بأس إن سكت عنه، وأعرض عن ذلك وتغافل 

 . تفضل بني لنا ذلك؟فلم يأمر ومل ينه، أم ال
 

 وعالجه باملعايص واألوزار أنه ال جواز له ار أعلم، والذي عندي يف مثل هذا الزاهللا
ره يف العباد، وليس هو من التداوي اجلائز يف يف حال؛ ألنه نوع ضالل، ملا به من فساد ظاه

يشء أبدا، وأما اإلذن يف الدواء املباح، فال خيفى جوازه، واإلعانة عليـه وسـيلة يطلـب هبـا 

                                                
 .الزوي): ت(يف )  ١(
 ).م(سقطت من )  ٢(
 .أم): ت(يف )  ٣(



٣٧١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 إليه، فإن جهل ما األجر، وربام جيب التداوي، ويلزم مع القدرة عليه يف موضع الرضورة
ــاح أو حمجــور مل جيــز اإلذن عــىل اإل ــه مــن مب ــاح، يتــداوى ب ــاح مب ــداوي باملب طــالق، فالت

 . له يف مجيع وجوهه، واإلعانة كذلكعوباملحجور حمرم، وباملكروه كمثله، واإلذن به تب
 غلبــة الظــن بــاملحجور ألمــارة تــدل عليــه مل جيــز اإلذن، ومل يكــن إال الرضــاء ومــع

ح الـرقص والتسليم، وذلك تقدير العزيز العليم، وليس يف دين وال يف رأي املسلمني ما يبي
للزار يف موضع الرضورة فضال عن االختيار، ولكن يف كتاب اهللا تعـاىل مـا دل عـىل منعـه، 
وأمر بقطعه؛ ألنه يف شمول املعنى أنواع من جنس اإلعاذة باجلن والشياطني، العتقاد النفع 

 .والرضر منهم، وذلك باطل يف الدين
 دينه داخـال حتـت لـواء مـن  يكن مسلم تم إيامنه وكمل يقينه وسلم له بفضل اهللافال

̀ M  b a :قال اهللا فـيهم  _ ̂  ] \ [ Z Y X WL أي فـسادا يف 
 االلتجـاء إىل اجلـن خوفـا مـن مفاسـدهم، دينهم، ونقصا يف يقينهم، ملا يف عقائـدهم مـن

ورجاء لذلك لدفع مضارهم، وجلب منافعهم ومسارهم فزجرهم اهللا عن ذلـك، وذمهـم 
واهللا أعلـم، وبـه . ونصريا، وكفى به بذنوب عباده خبريا بـصرياهنالك، وكفى بربك هاديا 

 .التوفيق
 
 
 

 
                                                

 .إال بالرضورة): م(يف )  ١(
 ).٦(اآلية : اجلن)  ٢(
 ).ت(سقطت من )  ٣(



٣٧٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 يأكلون بعضهم بعضا،  عن كالم العامة من الناس أن يف اخللق السحر وأهنمسئل

باطل، وهل لذلك أصل ثابت أم  الضباع، ويطريون يف اهلواء، أحق ذلك أم ويركبون عىل
 ؟ال

 
 السحر يف اجلملة فهو ال شـك فيـه، وأمـا أكـل بعـضهم بعـضا وركـوب الـضباع أما

 يف ] ذلـكمـن[ حمتمل بواسطة من اجلن والشياطني، وال مانع والطريان يف اهلواء فكله
ر، وهذه ساحرة، بـال هذا ساح: ، فقيلمة النقل، وإنام وقعت الفتنة يف العاالعقل، وال يف

حجة وال دليل، وال قصد إىل سبيل من احلـق، فاعرتضـوا عـىل النـاس باهلـذيان، وآذوهـم 
 أو غيلـة بام زاد عىل ذلك من العقاب، بأصـناف العـذاب، والقتـلبشقشقة اللسان، أو

 .جهارا، فجزاهم اهللا نارا وأعد هلم عىل ذلك وبارا وتبارا وخزيا وشنارا
يف ذلك بقول منجم كذاب مـرجم، أفـاك أثـيم شـيطان رجـيم، يغـري  حكموا وربام
 .واهللا أعلم.  بني الناس، وذلك ماال جيوز كله عىل حالغضاءالعداوة والب

 

                                                
 .أو أهنم): م(و)ت(يف )  ١(
 ).م(سقطت من )  ٢(
 .فكل): م(يف )  ٣(
 .يف لذلك): ت(يف )  ٤(
 ).م(سقطت من )  ٥(
 .و): م(يف )  ٦(
 .أو القتل): ت(يف )  ٧(



٣٧٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 

 
 

 .وبه نستعني[
 هللا الذي هدى عباده ملعرفة احلساب، فضبطوا أسنى وقائعهم وأيام نـوادرهم احلمد
 .ال يقع فيها االرتياببالتاريخ لئ

  وسالمه عىل رسوله القريش، وعىل آله وصحبه يف الضحى والعيش،وصالته
 : بعدأما

فـدخل [ اهللا تعـاىل فهـا أبيات منقولة يف ضبط تاريخ سيل عظيم وقع بمكـة رشفهذه
 : وهي هذه األبيات قوله شعرا،] إن املاء وصل إىل القناديل: قيلاحلرم الرشيف حتى

ـــــسيل ـــــى ال ـــــاأت ـــــة طالب ـــــا ملك    جمتاح
 

   فطهرهــــا واجتــــاح منهــــا األبــــاطيال
ـــــام  ـــــشنيع وإن ـــــرض ال ـــــصد ال ـــــا ق   وم

 
   أراد مــــــن الــــــركن املعظــــــم تقبــــــيال

ـــــون أرخ كونـــــه قلـــــت فـــــاكتبوا    يقول
 

   ســــمعت بــــأن املــــاء القــــى القنــــاديال
لـييل  عىل هذه األبيات شيخنا العالمة الفقيه األسـتاذ سـعيد بـن خلفـان اخل مروملا 

 إال أنـه ، منها صيغة التاريخ غاية االستطرافراقته طرهتا، وأعجبته بردهتا، فاستطرف
                                                

حتى قيل يف املاء وصـل ) م(ل احلرم الرشيف ويف حتى قيل إن املاء وصل إىل القناديل فدخ): ت(يف   )١(
 .إىل القناديل

 .أباطيال) م (يف  )٢(
 .عثر) م (يف  )٣(
 .فاستظرف) م(يف   )٤(
 .االستظراف) م(يف   )٥(



٣٧٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

أنه استدرك عىل ناظمها معنى البيت األول منها، لكونه أثبت ملكة وحرمها أبـاطيال، كأهنـا 
قارة فيها فاجتاحها هذا اآليت املزيد، وكان األوىل حـسم ذكرهـا رأسـا، واسـتعامل مـا يـديل 

 عليها، والتقـديس ملحلهـا عـن اقرتاهنـا باألباطيـل، كـام دح اجلميل هلا، والثناء احلسنبامل
 . البيت العتيق]هو حرمة[تقرر رعاية هلا، ملا خصت به من الرشف الباذخ الغريق أال 

 كـشف يل هـذا الـشيخ عـن هـذا املعنـى احلـسن البـسن، وأطلعنـي عـىل ذلـك وحني
يمن، تشوقت إىل سـبكه يف قالـب احلـسن واللطافـة، وتاقـت  بل له نسج الق الدقيالنسج

نفيس إىل إبراز صورته النورانية كام استجىل أوصافه، فلم أر من بذلك الغرض نسيج وحده 
يف عرصه، سوى ذلك الشيخ الذي ترشف القلم آنفا بذكره، فحاولت حينئذ من جنانـه أن 

 . قصدي، ففاض به ثمدي وأورى به زندي حديايكون
 وقد ضمن ذلك التاريخ السيل الذي وقع بمكة، ودخل حرم الكعبـة يف سـنة :فقال

 .]تسعة وسبعني ومائتني وألف[
 :فقال

  لقـــــد حـــــج بيـــــت اهللا ســـــيل عرمـــــرم
 

ـــاف كـــام طـــاف احلجـــيج وســـلموا    وط
ـــــــة  ـــــــق ومك ـــــــت العتي ـــــــشوق للبي   ت

 
   فجــــــاء كــــــام يــــــأيت املــــــشوق املتــــــيم

  وقبــــل منــــه الــــركن واحلجــــر الــــذي 
 

   ساما فحيـــــــاه احلطـــــــيم وزمـــــــزمتـــــــ
 

                                                
 ).م(سقطت من   )١(
 .وهو) م(يف   )٢(
 ).م(سقطت من   )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
 .حذيا) م(يف   )٥(
 .١٢٧٩) م(و ) ت(يف   )٦(



٣٧٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

ـــــه ـــــرا فإن ـــــاد بح ـــــوا إن ع ـــــال تعجب   ف
 

ــــــتعظم ــــــل مــــــا ي ــــــدرا مث    تعــــــاظم ق
  ومـــــا كـــــان جمتاحـــــا وال مفـــــسدا هلـــــا 

 
   ولكــــــن بــــــه مــــــن رمحــــــة اهللا أنعــــــم

  يطهـــــــر أوســـــــاخ البقـــــــاع مقدســـــــا 
 

ــــــيص وجمــــــرم ــــــسه منهــــــا ع ــــــا م    ّمل
ــــدت  ــــت واحلجــــر اغت ــــاء البي ــــام بفن   ك

 
ــــــذنوب وحتــــــ    سمتطهــــــر أوســــــاخ ال

ــــــــه    فللــــــــه مــــــــن أرض مقدســــــــة ب
 

ــــــــسلم ــــــــامم م ــــــــا غ    وتارخيــــــــه حي
 فيها أهيا املتوسم، فهي لعمري خريدة ال يظفر بمثلها اخلطاب، تكاد أن تعشق فتأمل 

بمجرد الصفات من وراء احلجـاب، ثـم إن شـيخنا البحـر الزاخـر الفـرات، بعـد مـا طـرز 
برازه يف صورة غـري األوىل، عـىل أهنـا حوايش هذه األبيات، سنح له يف تأمل ذلك التاريخ إ

 :فقال شعراأرفع من الريح، 
ـــــذكورا ـــــن م ـــــا مل يك ـــــد ســـــمعنا م   ق

 
ــــــــــورا    آيــــــــــة متــــــــــأل املــــــــــسامع ن

  ذرفــــت أعــــني الــــسحائب مــــن خــــشية 
 

ـــــــــــا غزيـــــــــــرا ـــــــــــسامء دمع    رب ال
ــــــو أهنــــــا اســــــطا    ســــــكبته مــــــاء ول

 
ــــورا ــــدماء بح ــــن ال ــــرت م ــــت ألج    ع

ـــــــه  ـــــــب من ـــــــأتى ســـــــيلها ويف القل   ف
 

ــــــــــــ ــــــــــــه مــــــــــــذعوراخفق    ان تظن
  َّعجبــــــا هــــــز عطفــــــه وهــــــو الزحــــــا 

 
   ف واجلفــــــن منــــــه أضــــــحى ســــــهريا

  أقلقتــــــــــــه خمافـــــــــــــة اهللا حتـــــــــــــى 
 

ـــــــل بطحـــــــاء مكـــــــة مـــــــستجريا    ح
ـــــــــــــه    أدركتـــــــــــــه عنايـــــــــــــة أوردت

 
ــــــــــــورا ــــــــــــه املعم ــــــــــــرم اهللا بيت    ح

ــــــن اهللا  ــــــان م ــــــو واألم ــــــب العف   يطل
 

   وكــــــــان املــــــــوىل ســــــــميعا بــــــــصريا
  عقــــــــد النــــــــذر والطــــــــواف فقــــــــل 

 
   تارخيـــــه فـــــاجي الـــــسيل واىف النـــــذورا

 أهيا الناظر ناظريك يف رياض نظم هذا الشيخ املولوي الجـتالء حماسـن غـرره، فنزه 



٣٧٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 بل لعمري ، ثمره الطري، فإنك تظفر هنالك بام يربو يف القيمة عىل العنيواجتناء أطاييب
ن ما نظمته عـن مـشاعر بمنية النفس وقرة العني، وقد نظمت أيضا عىل هذا النمط، وإن كا

 .ذلك الشيخ وسحط
 

 
 سأله أحد جوابا هلذين البيتني يف احلامسة وليكون اجلواب عىل نـسقهام والبيتـان وقد

 :مها هذان كام ترى
ـــــــــــا ـــــــــــسيف واخلنجـــــــــــر رحيانن   ال

  
   ٍأف عـــــــــــــــىل النـــــــــــــــرجس واآلس

  رشابنــــــــــــا مــــــــــــن دم أعــــــــــــدائنا   
  

   وكأســــــــــــنا مججمــــــــــــة الــــــــــــرأس
    

  جــــــــــــواب بيتــــــــــــني أراد امــــــــــــرؤ
  

   منـــــــي مهـــــــا مـــــــن نظـــــــم أكيـــــــاس
ــــــــــام عنــــــــــدي مهــــــــــا غايــــــــــة      وإن

  
   للمجــــــــد مثــــــــل التــــــــاج للــــــــرأس

ــــــــال ومهــــــــا    ــــــــن الع ــــــــف ال اب   فكي
  

ــــــــن نظــــــــم أنكــــــــاس    هــــــــذان ال م
ـــــــــــا    ـــــــــــسيف واخلنجـــــــــــر رحيانن   ال

  
ـــــــــــــــرجس واآلس    أف عـــــــــــــــىل الن

  رشابنــــــــــــا مــــــــــــن دم أعــــــــــــدائنا   
  

  وكأســــــــــــنا مججمــــــــــــة الــــــــــــرأس
ـــــــوغىوهـــــــذا       جـــــــوايب لكـــــــامة ال

  
ـــــــساس ـــــــح ج ـــــــب رم   ســـــــيف كلي

  البـــــــــــيض والـــــــــــسمر رياحيننـــــــــــا   
  

ــــــــرجس  ــــــــاس[ال اآلس والن   ]يف الب
   

                                                
 .أطايب) م(يف   )١(
 .هذا): ن(يف   )٢(
 .والياس): ت(يف   )٣(



٣٧٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

ـــــــدى ـــــــذب جتـــــــيح الع ـــــــا الع   رشابن
  

   وكأســـــــــــنا رأس فتـــــــــــى كـــــــــــايس
  يطربنـــــــا وقـــــــع القنـــــــا يف الـــــــوغى   

  
ــــــــاس ــــــــن وحــــــــشة الن ــــــــسنا م    وأن

ـــــــزل    ـــــــا مل ت ـــــــع الظب ـــــــال وق   ويف الط
  

ــــــــــــــ ــــــــــــــام أع ــــــــــــــده أي    رايسنع
   اىل غرينــــــامــــــن ينــــــسب البــــــاس   

  
ــــــــــــاس    فلــــــــــــيس منــــــــــــسوبا إىل ن

  وكــــــل مــــــن ناشــــــا يــــــرى غرينــــــا   
  

  للـــــــرضب والطعـــــــن هـــــــو النـــــــايس
ـــــــــا بلظـــــــــى بأســـــــــنا    ـــــــــم أذين   فك

  
ــــــــــدا شــــــــــاخما رايس ــــــــــودا حدي ًط ً  

ـــــــــا رأى    ـــــــــد مل ـــــــــا اجلام ـــــــــاع لن   م
  

ــــــــــــا باهليبــــــــــــة القــــــــــــايس    الن لن
   

 
 
 : بعضهم شعراوقال

   وعــضهالزمــان  نــوبمــنمــن خــاف 
  

    بأرضـــــه  النـــــضري القـــــتفليـــــزرع 
ــــــأيت    ــــــه ت ــــــةيف كــــــل شــــــهر من    غل

  
  وقرضــــه  عــــن ديــــن البخيــــل تغنيــــك

    :فقال جماوبا له رمحه اهللا            
   الزمــان وعــضهمــن خــاف مــن نــوب

  
ـــــدع رب  ـــــرشفلي ـــــه  الع ـــــالق أرض   خ

   تـــــــأيت رمحـــــــةمنـــــــهيف كـــــــل يـــــــوم    
 : يف هذا الشأنوللمتنبي           

ــــل وقرضــــه ــــن البخي ــــن دي ــــك ع   تغني
                                                 

 .الناس): ت(يف   )١(
 .ناب) ت(يف   )٢(
 .يف أرضه) م(يف   )٣(
 .تأتيك) م(يف   )٤(
 .تغنيه) ت(يف   )٥(
 .ناب) ت(يف   )٦(



٣٧٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   قاعــــداإذا مل جتــــد مــــا يبــــرت العمــــر
  

  يبــرت العمـــرا فقــم واطلـــب األمــر الـــذي 
  مهـــــــــا خلتـــــــــان ثـــــــــروة أو منيـــــــــة   

  
   لعلـــــــك أن تبقـــــــي بواحـــــــدة ذكـــــــرا

 :-رمحه اهللا-يد بن خلفان اخللييل  سعللشيخو   
ـــــم  ـــــن العل ـــــغ م ـــــت مل تبل ـــــةإذا أن   رتب

  
ــه الــشكرا ــص ل ــوىل وأخل ــد امل ــم واعب   فق

ــــــــرام عبــــــــادة    ــــــــان للك   مهــــــــا رتبت
  

   وعلــــــم هبــــــن اهللا حييــــــي لــــــه ذكــــــرا
   

 

 
 

 فالليايل داخلـة يف اليـومني M % $ # " !L :  معنى قوله تعاىلما
 . األجروالثواب بني لنا ذلك ولك؟أم ال، أم النهار خاصة

 
 يف اليوم، هل يطلق عىل النهار وحده أم عىل النهار والليل معا، وأكثر القول اختلف

¿ M À : فيام عندي أنه إذا ذكـر الليـل معـه فـاليوم يـراد بـه النهـار فقـط، كقولـه تعـاىل
 Ã Â ÁL فقد سمى الثامن يوما، وال ليلة له، وإذا مل يفصل فهو يشمل الليل 

هار معا، فالشهر ثالثون يوما أو تسعة وعرشون يوما بلياليها، واألعامل التي يف األيـام والن
 يف[ لتحريمـه جتوز يف الليـايل عـىل هـذا القـول إال ملـانع رشعـي منـه يف األصـل كالـصيام

                                                
 .الفقر) م(يف   )١(
 ).١٢(اآلية : فصلت  )٢(
 ).٧(اآلية : احلاقة  )٣(
 .يف الصيام) ت(يف   )٤(



٣٧٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 . ] الليليف[
 

 
 :تذكريه أبيات فيام يؤنث من جسد اإلنسان وال جيوز هذه

ــــة ــــل جارح ــــن ك ــــسائيل ع ــــا أهيــــا ال   ي
  

ــــــا يف النحــــــو يعتمــــــد ــــــرء تأنيثه    يف امل
  العــــني والــــسن واألذن التــــي ذكــــرت   

  
ـــــد ـــــضد نيطـــــت هبـــــا أصـــــبع وي    والع

ــــــسطت    ــــــشامل ويمناهــــــا إذا ب   ثــــــم ال
  

ـــــصد ـــــوغى ق ـــــوم ال ـــــا ي ـــــا والقن    بكفه
ــرش    ــدها األضــلع العوجــا عــىل ك   مــن بع

  
   عــــدت عــــىل قــــدم عجــــىل هلــــا جتــــد

ــــب والرجــــل يف ســــاق إىل فخــــذ     والعق
  

ــورك واجلــذالء ــب وال ــد  ال والقل   والكب
  واإلست والـرحم والقتـب الـذي عهـدت   

  
ــل  ــا يكم ــد فيه ــن بع ــف م    العــدد والكت

   
 

 
 ؟ النساء يف الكتابة باأللف أم باهلاءأسامء
 

ف أو اهلاء، وما كان أوله ساكنا فالبد مـن األلـف يف  عىل لغاهتم إن كان باأللتكتب
 .أوله وغري ذلك فال تزاد فيه األلف

                                                
 .بالليل) م(يف )  ١(
 .واجلذال): ت(يف   )٢(
  أورد الشيخ السيفي هذه األبيات يف التمهيد دون نسبة للمحقـق اخللـييل، ومل نجـدها تنـسب ألحـد، )٣(

 .  ًفربام هي للمحقق، وقد أورد بعدها أبياتا يف املوضوع نفسه، وهي لغريه



٣٨٠ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 : يف األسامء التي يشتبه آخرها قال يف جوابه:  جوابهومن
 إن كان باأللف أو باهلاء، ويف لغة العرب عزاء، وعـزة بـالوجهني، م عىل لغتهتكتب

 لغتنا باملد فيهام، وكل موضع خمـصوص وأسامء باملد ومل نحفظ نرصاء وشمساء، أما هي يف
 .واهللا أعلم. يف ذلك بلغة أهله

 
 
 تفضل علينا باجلواب يف هذا اجليم أخذناه عىل ما قلت نحن ومن اتبعنا فيـه، شيخنا

  أخذه عىل سبيل التقليد خمافة أن يرتكوانلكن منهم من أخذه عىل سبيل الشك، ومنهم م
 فوقـع ،عهم تركـه مـن رد احلجـة ودخـول الـشبهة، وأخـذوا عـىل هـذا الـسبيلما ال يـس

 نشهد إنك لرسول اهللا يف :قال املنافقوناالختالف يف الباطن، وصح االعتقاد يف الظاهر كام 
 . يف الباطن]لكاذبون[الظاهر واهللا يشهد إن املنافقني 

 ، قـائامننان معنيـا يف هذا اجلـيم كمـن تـرك القـاف وأخـذ بالكـاف، فهـذوذكرت
وحروف معرفة إذا تركت أحدمها رصت يف الثاين، فصارا بني حجتها عند اجلاهل ألنـه ال 

 .يمكن اجتامعهام
 احلرفان إذا تركت أحدمها صار اآلخر شاذا، ومل نعرف حجـة نعتقـدها فيـه، وهذان

 -رمحك اهللا-نا فمن ذلك احتجنا إىل بيان احلجة الواضحة من طريق اللغة والتأويل، فبني ل
بيانا ال بعده إال اإلرصار واإلدبار عن حجـة اهللا وحجـة علامئـه التـي ال يـسع جهلهـا بعـد 

                                                
 .زيادة عىل) م(يف   )١(
 .املعنى) م(يف   )٢(
 .هم الكاذبون): ت(و ) م(يف   )٣(
 .زيادة ومن) م(يف   )٤(



٣٨١ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 ؟قيامها عىل من سمعها من اجلاهلني هبا
 

 بحرف اجليم املعروف يف أصل به مل نختلف نحن وإياكم يف حرف اجليم، إذا نطق إنا
للغات املختلفة عن األصل كمـن جيعـل اجلـيم اللغة األصلية، وأما إذا نطق به عىل حسب ا

ياء والقاف جيام أو اجليم حرفا ثالثا مرتكبا من حرفني كام هو يف لغتكم، فليس هـو بـيشء، 
وإنام هو بدل من اجليم احلقيقي بحرف منكر جمهول عند العرب إال من اختص بـه، وكثـري 

اء والفـاء يف لغـة كثـريين، ومـا  يف ذلك كالياء املرتكبـة مـن بـني اليـمن احلروف ما تتشابه
 .يشاكل هذا كله، فال جتوز القراءة به

 بـني الـضاد ق مل حيسن النطق بـه فعليـه أن يتعلمـه مـع القـدرة، كـام يـتعلم الفـرومن
والظاء، وإذا جاز هذا جاز أن ينطـق بـاجليم يف موضـع القـاف فيقـول يف القـدوس القـدير 

له جهلة البادية من الشام واليمن وغريهم يف اجلدوس اجلدير، وال وجه جلوازه، وإن استعم
وهـذا كلـه أصـل واحـد إن جـاز ،] لغة األصولملخالفتهم[هذا الزمن، فال التفات إليه 

.واهللا أعلم. بعضه جاز كله، وإن فسد بعضه فسد كله 

 
 
 وذلـك إذا كـان مـا يـيل  ومـا يف موقعـه،مري ما يشبع ومـا ال يـشبع مـن الـضمعرفة

 ومـا M- , + *L : وجب خلـوه مـن اإلشـباع نحـو) أل: (الضمري ساكنا نحو
                                                

 .تشابه) م(يف   )١(
 .ملخالفة األصول) م(يف   )٢(
 .موقفه) م(يف   )٣(
 ).١(اآلية : التغابن  )٤(



٣٨٢ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

! " # $ M فاإلشـباع نحــو . أشـبهه، وإن كـان مـا يليــه متحركـا، واملتحـرك غــري مهـزة
%L،  M 2 1 0 / .L وما أشبهه، وإن كان ما يليه مهزة فاملد نحو 

 .يدا له أموال وما أشبه ذلك إن ز:قولك
حتـى :  وما يف موقعه وهو كل إشـباع وقـع يف هـذا املوضـع، فهـو مثلـه نحـو:وقولنا

 .وعسى وإىل وكل ما كان يف وزنه فهذا حكمه فقسه فإنه سهل واضح
 قبله ساكن فال حيتاج بعده إىل إشـباع، وإنـام ينطـق  كان هاء ضمري مذكر مفردفإذا

: نحـو[ركة من ضم أو كرس، فالكرس خمتص بـام يكـون قبلـه يـاء بحسب ما يقتضيه من احل
 M 8 7L :  قـرىءوبه، ُ، عليهُ، وإليه، وعليه، وجيوز ضمها قليال فيقال إليه]فيه

 كان ما قبل هذا الضمري متحركا وجب إشباعه بمدة جتانس والضم فيام سوى ذلك، فإذا
 .حركته

 كان ما قبله ساكنا غري  فالكرس، وكذا إن الضمري أن يكون ما قبله مكسوراومن
مل يرضبه، لكن حيذف اإلشباع إذا كان قبله ساكن مطلقا، وحيث : الياء فالضم له الزم نحو

 أن أحـدا وجب إشباعه فرتك اإلشباع جائز فيه مطلقا يف بعض اللغات، ولكن ال نحفظ
                                                

 ).٥(اآلية : الكهف  )١(
 ).٤(اآلية : اإلخالص  )٢(
 .يفرد): ت (يف  )٣(
 .جتويفية) ت(يف   )٤(
 ).٦٣(اآلية : الكهف  )٥(
 .فإما) م( يف  )٦(
 .كذا يف. مكسور) م(يف   )٧(
 .إذا) م(يف   )٨(
 .أحفط) م(يف   )٩(



٣٨٣ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 كانت لغته فقـرأ هبـا فـال نخطئـه إذا قرأ هبا يف القرآن، وأما يف الشعر واللغة فهو كثري، ومن
 .واهللا أعلم. وافق بعض اللغات العربية، وإن كنا ال نستحسن ذلك، وال نأمر به

 
 
 : شيخنا ارشح لنا هذا البيت، وهو من ألفية ابن مالكتفضل

ــــــذي األوىل الــــــذين مطلقــــــا   مجــــــع ال
  

ـــــــضهم بـــــــالواو رفعـــــــا نطقـــــــا    وبع
 وكـذلك استـشهاد الـشارح يف ؟ وما مراد النـاظم يف هـذه اللفظـة؟ مجع األوىلكيف   

ىل األوىل الذين يستلئمون عىل األوىل تفـضل ارشح لنـا ذلـك رشحـا بينـا لقلـة بوي: الرشح
 .فهمنا، وقلة من يساعدنا يف هذه الدار، وأنت مأجور إن شاء اهللا

 
ذا كان يف مجع العقالء املـذكرين  قيل يف املوصول الذي أنه للعاقل املفرد املذكر، فإقد

 اللذون يف الرفع خاصة، وهو معنى : يقول الذين يف اجلر والنصب والرفع، وبعضهم:قالوا
 .قوله وبعضهم بالواو رفعا نطقا

 طـا لفظة األوىل بضم اهلمزة بعدها الالم مقصورة ويرسم بينهام الواو خواستعملت
ن له، أي هي موصولة للعقـالء املـذكرين، ال لفظا، فتكون يف موضع الذين استعملت الذي

 مجع الذي األوىل، وليس املراد به أهنا صيغة مجع كصيغ مجوع التكسري وال : قولهوهو معنى
 . مقام اجلمع يف االستعاملالسالمة، وإنام سامه مجعا تسمية جمازية باعتبار إقامته

 : ذكره الشارح يف البيت املستشهد بهوما
  مون عـــــــىل األىلوتـــــــبىل األىل يـــــــستلئ

 
ــــل ــــدإ القب ــــروع كاحل ــــوم ال ــــراهن ي    ت

 
                                                

 .أقامت): م(يف   )١(



٣٨٤ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 وأن الثانية منها قـد اسـتعملت يف ن، استشهد به عىل األىل املقدمة يف البيت بمعنى الذيفقد
مجع املؤنث، وقيل يف معناه يف املنية تبىل الفرسان الذين يستلئمون عىل اخليل الـاليت تـراهن 

 .واهللا أعلم. يوم الروع إىل متامه
 

 
 ؟ آل النافية جتزم الفعل أم اليف

 
 الفعل املضارع ال الناهية، وزيادة املـدة يف  الفعل بال النافية، ولكن جيزم جيزمال

 .واهللا أعلم. ال كام هو يف السؤال غلط من الكاتب
 
̈ © M ¬ « ª :  اهللا تعاىلقال  §L ما معنى هذه الـالم 

 ؟املكسورة التي رفعت هذا الفعل
 

 يقـال هلـا الم كـي، والفعـل حينئـذ منـصوب هبـا،  هذه الـالم الم التعليـل التـيإن
فإذا جاء وعد : وعالمة نصبه حذف النون من مضارع فعل اجلامعة، واملعلل حمذوف تقديره

 .واهللا أعلم. اآلخرة بعثناهم ليسوءوا وجوهكم
 

                                                
 .جتزم) م(و ): ت(يف   )١(
 .جتزم): م(يف   )٢(
 ).٧(اآلية : اإلرساء  )٣(
 .التي ال يقال): ت(يف   )٤(



٣٨٥ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 

 لست لغري اجتامعها مع الـساكن الـصحيح أم ال، ومـا العلـة يف نقـل  حذفت ياءمل
 ؟ضمة يقوم إىل القاف للثقل أم لغريه

 
اء لست الجتامعهـا سـاكنة مـع الـساكن الـصحيح، فحـذف الـساكنني مـن ي حذفت

ــصحيح قبلهــا  ــع الــواو نقلــت إىل الــساكن ال ــه، والســتثقال اجــتامع الــضمة م املعتــل خلفت
 .سكنتوأ

 
 

 : قولك يف قولكما
ــــــل ســــــلوكها ــــــات أله ــــــا مقام   وفيه

 
ـــــــري وأنجـــــــام  ـــــــامرا تن    ًشموســـــــا وأق

 ؟ هنا تنري معدى أم الزم أم جيوز فيها الوجهان وما حملهالفظة 
 
 لغـريه  تنور ومعداها تنري، وشتان بني نري يف نفسه غري منري لغريه، وبني منـورالزمها

نري يف نفسه، ألن كل ما أنار لغريه فال شك أنه نري يف نفسه، وإال ملا تعدى النور منه لغـريه، 
واملقامات املذكورة واسعة األنوار، مبثوثة أنوارها يف صدور أهليها، وهبم لغريهم أيضا ربام 

 .حصل التعدي فيها

                                                
 .تاء): ت(يف   )١(
 .ههنا) م(يف   )٢(



٣٨٦ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

ول يف الذي وجدته يف هذه النقول، عن ذوي العقول، يـروي أن الـشيخ نـارص  تقما
 ال إله إال اهللا وحده، حجته أن مـا :قول القائلبن جاعد، يروي عن أبيه رفع دال وحده يف 

 ال يكون إال مرفوعا، ومل يتضح يل هذا ألين فيام وطئت من كتب النحو مل أجد بعد املنفي
مـنهم مـن جعلـه عـىل احلـال، ومـنهم مـن جعلـه عـىل :صبوجه الرفع، بل وجدت النـ

املصدر، ومنهم من جعلـه عـىل الظـرف، حتـى جـاء أحـد مـن علـامء أهـل اخلـالف حنـبيل 
 ذلـك، هـل وجـه وضـحاملذهب، فجوز الرفع يف ذلك ملا سألته، ومل أثـق بكالمـه، تفـضل أ

 ؟ة مأجورا إن شاء اهللا وبأي يشء رفعه باالبتدائية أم باخلربي؟يوجد باجلواز أعني الرفع
 

  نعرف وجه رفعها وال ضمها لقصور علمنا، وقلة فهمنا، ومعتمدنا فيها النصبال
 قواعد العربية، أو الفتح بناء كام يف الكتب النحويـة، ولقـد كنـت يف يف إعرابا عىل ما ذكر

 .واهللا أعلم. كزمان هذا الشيخ معه وهو يقول برفعها، وقويل بنصبها ويساملني عىل ذل

 

 

                                                
 .النفي) م(يف   )١(
 . النصف)ت(يف   )٢(
 .بالنصب) ت(يف   )٣(
 .ذكره):ت(يف   )٤(



٣٨٧ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 

 : سليم األزكوينمن مخيس ب
  أهنــــــــى إىل البــــــــدر الــــــــذي تبلجــــــــا

  
ــــــى   ــــــد دج ــــــوره وق ــــــان ن    يف ذا الزم
ــــــا    ــــــا عرج ــــــرء إذا م ــــــو امل ــــــن ه   وم

  
   عليـــــــــه قـــــــــر نـــــــــاظرا وابتهجـــــــــا  
  واخلطــــــب إن يــــــدج جــــــاله باحلجــــــا   

  
  والــــــنجم ال يـــــــرشق إال يف الـــــــدجى  
ــــــ      ــــــن غــــــدا مق ــــــد عرجــــــاوم   داره ق

  
   فـــــوق الــــــسها والفرقــــــدين معرجــــــا  
ــــــن أمحــــــد رجــــــا     ــــــان ب   ســــــليل خلف

  
ـــــي املنهجـــــا   ـــــخ جـــــاء يبغ ـــــل رصي    ك
ـــــــزغ       ويرجتـــــــاحيـــــــث يقـــــــال إن ي

  
   تفـــــــــسريها أي أخـــــــــربين فأهبجـــــــــا  
ــــــــا    ــــــــو أدرج ــــــــا يعل   الزال يف العلي

  
ـــــا   ـــــه والفرج ـــــس ب ـــــرى األن ـــــزا ي    ع
ــــــــت انبلجــــــــا    ــــــــن أرأي ــــــــسألة ع   م

  
ــــــدين   ــــــي فأف ــــــا مرام     املنهجــــــافيه
ــــــا    ــــــل جي ــــــي أم فع ــــــل ه   اســــــم لفع

  
   وماضــــــيا كــــــصوغه املعلــــــوم جــــــا  
ـــــــــى هنجـــــــــا    ـــــــــل مي ـــــــــا فع   ولفظه

  
   فـــــــــام ملعنـــــــــاه ألمـــــــــر عرجــــــــــا  
  والتـــــــــاء فيهـــــــــا أضـــــــــمري وجلـــــــــا   

  
ــــــاب هنجــــــا   ــــــرف خط ــــــاك أم ح    هن
  والكـــــاف بعـــــد التـــــا ألي قـــــد جلـــــا   

  
ــــــاميم العجــــــا   ــــــك اليح ــــــو أرأيت    نح
ـــــا    ـــــا جي ـــــا هب ـــــا مطلق ـــــذي الت ـــــا ل   وم

  
   مفتوحـــــــــــة إن كافهـــــــــــا توجلـــــــــــا  
  فاكـــــشف لنـــــا برقـــــع لـــــبس مـــــدجما   

  
ـــــــدي التربجـــــــا   ـــــــا لتب ـــــــن وجهه    ع
ــــــــا توهجــــــــا    ــــــــت نرباســــــــا لن   الزل

  
   يف كـــــل ليـــــل للخطـــــوب قـــــد ســـــجا  
                                                   

 .يرع) م(يف   )١(
 .درجا) م(يف   )٢(
 .فأهدين): ت(يف   )٣(



٣٨٨ ٦ ج أجوبة املحقق اخللييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــذ ســـــالما أهبجـــــا ـــــن مخـــــيس خ   وم
  

ــــــــك سجــــــــسجا   ــــــــه إلي ــــــــة من    حتي
    

ــــــــا ــــــــات أعوج ــــــــا ببن ــــــــاك جواب   ه
  

ــــــا   ــــــه األرج ــــــن من ــــــو محل ــــــوء ل    ين
  واحلــــق يف الــــوزن ثقيـــــل حيــــث جـــــا   

  
  هيـــــــــدي حتيـــــــــات هبـــــــــا متوجـــــــــا  
  لطالـــــــــــب يف أرأيـــــــــــت املنهجـــــــــــا   

  
ـــــــسجا   ـــــــيض انت ـــــــصيغة امل ـــــــال ب   فع
  والفاعـــــل التـــــا يف األصـــــح حججــــــا   

  
ـــــاب أدجمـــــا   ـــــرف للخط ـــــاف ح    والك
  ومــــــــــا بفعــــــــــل غــــــــــريه توجلــــــــــا   

  
ــــــا   ــــــضاهيه جي ــــــل أو م    إذ الســــــم فع
ــــــى وجلــــــا      بــــــه عــــــىل اخلــــــصوص أن

  
   كمثـــــــل ذيـــــــاك وهـــــــاك البهجــــــــا  
ــــــا النهجــــــا    ــــــسهل يف الت ــــــذي ي   وذا ال

  
   أكـــــــان هـــــــذا الكـــــــاف إذ مل يلجـــــــا  
ــــــــراب جلــــــــا    ــــــــال وال حمــــــــل إع   فع

  
   صــــــار مــــــع التــــــاء كــــــيشء نــــــسجا  
ــــــا مــــــا ســــــمجا    ــــــا عــــــىل فتحته   مع

  
ـــــــا   ـــــــأخربين رج ـــــــا ب ـــــــربوا عنه    وع
ــــــــذي تبلجــــــــا    ــــــــى ال   إصــــــــابة املعن

  
   ســــــــهل الســــــــتفهام ذاك املخرجــــــــا  
ــــــن نجــــــا    ــــــل أأســــــلمتم يــــــا م   كمث

  
ــــا   ــــه خرج ــــرض والتخــــصيص في    والع
ـــــاه احلجـــــىذا    ـــــيس يأب ـــــدعاء فل    وال

  
   فـــــــــرحم اهللا فتـــــــــى لـــــــــه ارجتـــــــــا  
ــــــا    ــــــه الرج ــــــاه رب ارمحــــــه واكف   معن

  
   لكنهــــــــا ممــــــــا القيــــــــاس اختلجــــــــا  
  عنــــــه لتخــــــصيص هلــــــا بــــــذاك جــــــا   

  
   د ثبجــــــــاواحلمــــــــد هللا الــــــــذي قــــــــ  
ــــا    ــــل البهرج ــــد يزي ــــا ق ــــدى م ــــن اهل   م

  
   ًبــــــــاحلق محــــــــدا بالثنــــــــاء مبهجــــــــا  
   

 

                                                
 .ذوا) ت(يف   )١(



٣٨٩ ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الوصايا

 
 
 عـن ]أخـربين[ ألنه من باب فاعـل، تفـضل ... معاوية إذ صغر هل يكونألف

 ؟مجيع ترصيفه، ولك من اهللا عظيم األجر
 

واهللا . ون معية عىل األشهرلواو يف الياء فتك ا، فتدغم ألفها فتكون معيويةحيذف
 .أعلم

 
 

 ؟ معنى صديق خمرس عدو مبني، بني يل بيانا كافياما
: 

 كالم عامي مل يأت بـه كتـاب وال سـنة وال إمجـاع صـحيح وال أثـر رصيـح، فـال هذا
 .يعتنى بمثله

 

                                                
 ).ت(بياض يف   )١(
 ).م( من سقطت  )٢(
 .معنوية): ت(يف   )٣(
 .فيدغم): ت(يف   )٤(


