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البـاب الأول

في الم�ساجد والمدار�س

والأموال الموقوفة للمتعلمين وجميع الأوقاف 
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البـاب الأول

في الم�ساجد والمدار�س والأموال الموقوفة للمتعلمين وجميع الأوقاف 

}من جوابات �سيخنا العالمة اخلليلي ر�سوان اهلل عليه))){:

التعليم من مال الوقف

مسألة:

مال  يف  اخللييل))){  خلفان  بن  سعيد  }العامل))){  }شيخنا  تقول  وما))) 
موقوف)5) للتعليم يف بلدة معلومة وأراد أحد))) أن يعلم يف تلك البلدة)7) وقعد 
يف موضع للتعليم))) فلم جييء إليه أحد من األوالد ليعلمهم والزم }ذلك))){ 

صباحا)1)) ورواحا.

)))  ما بني املعقوفني سقط من مجيع النسخ عدا: ب.
)))  يف ج: ما.

)))  سقط من: ج.
)))  سقط من النسختني: أ، ب.

)5)  الوقف لغة احلبس يقال: وقفت الدار للمساكني إذا منعت أن تباع أو توهب أو تورث ووقف 
الرجل إذا قام ومنع نفسه من امليض والذهاب.

ويف االصطالح: حبس العني عىل ملك الواقف والتصدق باملنفعة.   
أنظر: معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ))/)))).  

)))  يف أ: أحدا.
)7)  يف ب، ج: البلد.

)))  يف د: التعليم.
)))  سقط من: أ.

)1))  يف أ: صباحاه.
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}الغلة))){  املال عىل هذه الصفة أم ال جتوز له  }هذا))){   أجتوز))) له غلة 
حتى يأتيه أحد للتعليم؟.

الجواب)))

إذا عدم من يتعلم معه مل جيز له أخذ)5) هذه الغلة ولو جلس لذلك ألنه ال 
حتل له إال بالتعليم.

وقد يوجد يف مسائل الشيخ أيب نبهان رمحه اهلل أنه إذا قعد عىل نية التعليم 
فلم يأت إليه أحد إنه جيوز له أخذ هذه الغلة.

ويف جواب الشيخ عمر بن سعيد البهلوي))) أنه إذا قعد عىل نية التعليم وقرأ 

)))  يف أ: أجيوز.
)))  سقط من مجيع النسخ املعتمدة للتحقيق عدا: ب.

)))  سقط من: ب.
)))  يف ب، ج، د: قال.

)5)  يف أ: مل جيز له الغلة أخذ.
)))  هناك علامن من أعالمنا تسميا هبذا االسم واللقب يفصلهام عن بعضهام قرن من الزمان األول 
العالمة أبو حفص عمر بن سعيد بن راشد بن ورد البهلوي من علامء النصف األخري من القرن 
الثامن وأول القرن التاسع وهو من فقهاء زمانه وكان ممن يقول الشعر وله قصائد وأراجيز يف 
الفقه أكثرها يف األديان وقد نظم كتاب خمترص اخلصال لإلمام احلرضمي وكتاب خمترص البسيوي 

وله أراجيز خمتلفة.
والثاين العالمة عمر بن سعيد بن عبد اهلل بن سعيد بن عمر بن أمحد بن أيب عيل بن معد بن عمر   
بن أمحد بن معد بن أمحد بن زياد بن موسى البهلوي وهو من علامء القرن العارش وممن عارص 
اإلمام حممد بن إسامعيل ومن بعده من األئمة وامتد به العمر حتى أوائل القرن احلادي عرش وهو 
قرن حافل بكثري من العلامء وهو صاحب كتاب منهاج العدل وقد ورد ذكر هذا الكتاب مرارا يف 

)التمهيد( فهو يرد إما يف كالم السائل وإما يف جواب املحقق اخللييل.
أما عمر بن سعيد األول فال أعرف له كتابا معينا وألجل هذا فأغلب الظن أن الشخص املعني   
بالرتمجة هنا هو عمر بن سعيد بن عبد اهلل صاحب كتاب منهاج العدل ملا ذكرناه من االستشهاد 
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بنفسه فهي له جائزة.

وأما أنا فلم يبن يل فيه وجه اجلواز))) إذا كان مال املدرسة موقوفا للتعليم به 
فإذا مل يوجد التعليم اختل رشط اجلواز))) يف الوقت فاإلباحة مع عدم الرشوط 

خمالفة ألصل))) الوضع فلذلك مل يبن يل فيه غري املنع. واهلل اعلم فلينظر فيه.

غلة الأر�س الموقوفة للمقبرة

مسألة:

وعن أرض أوقفها صاحبها للمقربة وفيها أشجار النارجيل))) وغريها وهلا 
غلة فلمن تكون)5) وما حكمها واملوقف))) لألرض قد مات؟.

الجواب:

ال أدري ما صفة)7) هذا الوقف وال أعلم حكم هذا الشجر أداخل فيه أم 

بكتابه يف مواضع عدة من التمهيد.
وكتاب منهاج العدل من الكتب املشهورة عند األصحاب يقع يف أربعة جملدات كبرية خمطوط   
وقد التزم تصدير كل باب من أبواب كتابه هذا بجواب عن العالمة أمحد بن مفرج البهلوي. تويف 

الشيخ عمر بن سعيد سنة )11) هـ.
)))  يف أ: بجواز.

)))  يف أ: اختل الرشط بجواز.
)))  يف أ: األصل.

)))  املقصود به شجرة جوز اهلند.
)5)  يف أ: تكن.

)))  يف أ: واملوقوف.
)7)  يف أ: ال أدري ما أدري ما صفة.
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خارج عنه وباجلملة فال يترصح اجلواب مع عدم الوقوف عىل أصل لفظه))) فإن 
سنة)))  خفي أمره وجهل أصله فيجوز أن يرجع به إىل ما أدركه))) }فيه))){ من 

أعلم. واهلل  }اهلل)5){ فيه. 

انعدام ال�سرف الموقوف

مسألة:
ما))) تقول شيخنا فيمن)7) اشرتى ماال ووجد يف ذلك املال }وقفا))){ مؤبدا 
خيرج من غالته عرش حممديات فضة))) إلصالح يشء من الديار أو األهنار أو 
اآلبار)1)) أو ما أشبه ذلك من أفعال الرب فمىض عىل ذلك خلف بعد سلف ثم 
األرض برصف غريه  تلك  أهل  وتعامل  الرصف  ذلك  ذلك)))){ عدم  }بعد 

نحاسا وعددا من ذلك الرصف النحاس يسمى باالسم املتقدم.

أيلزمه أن حيرض املحمدية املقدم ذكرها إذا مل توجد إال يف أطراف األرض 
واخلروج إلتياهنا أم ال عليه ذلك وتلزمه قيمة حممدية الفضة عىل أشهر وزهنا 

)))  يف ج: أمره.
)))  يف أ: أدرس.
)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: الشبه.

)5)  سقط من: أ، د.
)))  يف أ: وما.

)7)  يف أ، ب، ج: وفيمن.
)))  زيادة من املحقق مل ترد باألصل.

)))  املحمدية رصف قديم وزهنا مثقال من الفضة وتساوي بالوزن احلديث 5).) غرام.
)1))  يف أ: واألهنار واآلبار.

))))  سقط من مجيع النسخ عدا: ب.
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وقيمة الفضة يف ذلك العرص؟ أم يكتفي بإخراج التسمية ولو نقصت عن ثمن 
الفضة؟.

وإن لزمه إخراج ثمن))) الفضة، هل عندك حفظ يف وزهنا ألين لست عارفا))) 
بحقيقة الوزن فأحكم به؟ وأرجو منك كشف ذلك.

الجواب:

اهلل أعلم والذي عندي أن عليه أن خيرجها حممديات فضة ما))) وجدت يف 
التوقيف كام حدها))) املوقف للامل، وليس له أن خيرج بدهلا حممديات نحاسا)5) 
بحسب التسمية ألن النحاس غري الفضة فإن عدمت املحمديات الفضة))) فلم 
ذلك قول الغارم من املال وعليه  يف  القول  يكون  توجد أصال }جاز)7){ أن 

أن حيتاط لنفسه.

يرجى  ال  عدما  عدمت  إن  آخر  رأي  عىل  الوقف  ببطالن  القول  وجيوز 
موقوف،  مشكوك  كل  ألن  بحكمها  القطع  عن)))  الوقوف  وجيوز  وجودها، 
وجيوز))) القول بثبوت الوقف عىل حاله لكن ال حيكم فيه بيشء معني إلشكاله 

)))  يف د: لزمه ثمن إخراج.
)))  يف أ: بعارف، ويف ب، ج: عارف.

)))  يف أ: وما.
)))  يف ب: حذها.

)5)  يف أ، ج: نحاس.
)))  يف ج زيادة كلمة أصال بعد الفضة.

)7)  سقط من: ج.
)))  يف أ: عىل.

)))  يف أ: وال جيوز.
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حتى يأيت زمان توجد فيه حممديات الفضة أو يرث األرض وارثها))). 

ولو قيل فيه بأن تعطى بوزن املحمديات من أوسط))) الفضة يف احلكم أو 
أعالها يف االحتياط إال أن يصح أن فضة املحمديات أفضل مما حيكم أو أدنى 
فريد إىل ما صح من صفتها مل أبعده كل البعد عن الصواب لئال تتلف األوقاف 
واحلقوق مع وجود العلم بكوهنا من جنس معني ألهنا من الفضة وهي موجودة 

ومعلومة الوزن.

ويف األثر))): أن حممدية الفضة مثقال))) والالرية مثقال وربع فليحفظ، لكن 
وإال  علم  إن  برصفها  يعطى  أن  فيجوز  واحدة  الفضة  من  حممدية  وجدت  لو 
بقيمتها يف ذلك الزمان من نوع الرصف املتعامل به وإنام يتأكد اللبس وتتعارض 

اآلراء إذا انقرضت أصال. واهلل أعلم.

التو�سع في المال الموقوف للم�سجد

مسألة:

وسئل)5) عن أهل بلد ادعوا عىل وكيل املسجد شيئا من املأكوالت من مال 
اجلعل  هذا  إن  املسجد وقوهلم: إن هذه سنة سابقة. وقال }هذا))){ الوكيل: 

)))  يف د: وراثها.
)))  يف أ: واسط.

)))  تقدم تعريف األثر يف هامش اجلزء األول.
)))  يف ب، ج: مثقاال.

)5)  يف أ: وسائل.

)))  زيادة يف: ب.
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واألمناء)))، ودعواهم أنه سنة  الثقات  }قد))){ جعلوه))) ألناس }ال))){ من 
قديمة من خلف بعد سلف والوكيل يقول: إهنا حدث)5)، ما القول يف ذلك؟.

الجواب:

أنه عمل بباطل  إذا ثبت ذلك كذلك يف املسجد ومل يصح باطله وال شهر 
فيجوز عندي أن يقتفى فيه ما سبق وال سيام فيام خيص عامره فهو أرخص.

ويوجد يف بعض املسائل))) عن الشيخ أيب نبهان ريض اهلل عنه أن مال املسجد 
إذا فضل عن عامره وإصالح ماله ففيه أقوال ثالثة أخرجها الشيخ هذا.

يكون)7) عىل عامره ويف مصاحلهم وما سألوه))) من  أن  أنه جيوز  فأوسعها 
مأكول أو مرشوب أو حطب لالصطالء أو نحو ذلك مما يكثر به عامر املسجد 

ويرغبهم للقيام فيه، وقيل: جيوز ولو أرادوا منه للسائل وغريه.

وأنا يعجبني أن جيوز التوسع مما يكثر عامر املسجد ال لغريه))) وذلك أوىل 
يف نظري من حرث األموال وحفظ األموال لغري فائدة، ولكن رشط كون ذلك 
أموال  عىل  املتجربين  من  لغريهم)1))  ال  والذكر  للصالة  وقوامه  املسجد  ر  لعاماّ

)))  زيادة يف: ب.
)))  يف ب: جعله.
)))  سقط من: أ.

)))  يف ب: ألناس غري الثقات وال أمناء.
)5)  يف ب: إن ذلك حدث.

)))  يف أ، ب، ج: مسائل.
)7)  يف ج: تكون.

)))  يف أ: وما شالوه، وتعقبها املصحح يف اهلامش فقال: لعله: وما سألوه بالسني املهملة.
)))  يف أ: ال غريه.

)1))  يف أ: ال غريهم.
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املساجد والوقوفات بالباطل فإن احلالل حالل عىل وجهه حرام عىل من خالف 
سبيل احلق فيه.

هذه األمور ولكن الرخصة توجد  أكثر  يف  أشهر  والقول }فيه))){ باملنع 
كام ذكرناه. والتوسع هبا لعامرة املسجد فيام عندي. واهلل أعلم.

اإ�سالح درج الم�سجد وجداره

مسألة:
جيوز))) إصالحها بالصاروج))) من مال  املسجد  درجة  تقول))){ يف  }وما 

املسجد أو من كان له }عليه)5){ ضامن)))؟.

ويف جدار املسجد إذا كان الصلح متقرشا واجلدار منقشعا أحسن صلحه أم 
ال؟. ال؟ وجيوز أن يشرتى له تراب)7) إلصالحه }به))){ أم 

الجواب:
إىل  حيتاج  اجلدار  كان  وإذا  حكمه،  فلها  املسجد  من  الدرجة  كانت  إن 

الصاروج لتقويته وتوثيقه))) فجائز صلح جدار املسجد بذلك. واهلل أعلم.

)))  سقط من: أ، ب، ج.
)))  سقط من: أ.

)))  يف ب: أجيوز.
)))  تقدم تعريفه يف هامش اجلزء السادس.

)5)  سقط من: ج.
)))  يف أ، ب: كان عليه له ضامن.

)7)  يف مجيع النسخ عدا ب: ترابا.
)))  سقط من: أ، ب، ج.

)))  يف أ: وتوسيعه.
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الخال�س من قب�س مال المدر�سة

مسألة:

اخلالص  وأراد  الدراهم  من  شيئا  املدرسة  مال  من  قبض  فيمن  تقول  وما 
منها، أجيوز))) له أن يعمر هبا يف ماهلا إذا كان املال مندثرا وحيتاج إىل فسل وغري 
لم  ذلك من القيام ويكون له خالصا من الضامن أم يؤجر هبذه الدراهم أحدا يعاّ

هبا؟.

الجواب:

لم به فهو خالصه وإن ثبت أن عامرة هذا  ما كان من الغلة فيؤجر))) به من يعاّ
املال جائزة من غلته بوصاية صحيحة أو سنة فيه ثابتة فهو خمري يف إصالح املال 
املدرسة ما مل يكن مانع حيجر أحد الوجهني  يف  يعلم  بذلك أو يتجر }به))){ من 

بحق فيلزم))) اآلخر. واهلل أعلم.

الخال�س من �سمان الفلج والم�سجد

مسألة:

ومن كان عليه ضامن لفلج)5) أو ملسجد ومل يكن عنده سعة ليتخلص))) من 

)))  يف أ: جيوز.
)))  يف أ: فيتجر.

)))  سقط من: د.
)))  يف أ: يلزم.

)5)  تقدم تعريفه يف هامش اجلزء الثالث.
)))  يف أ: لتخليص.
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النخيل من ماله رهنا مقبوضا وكل غلة  ذلك، أجيوز له أن جيعل هلام شيئا من 
يعجبك  وما  له خالصا؟  أيكون  النخيل جيعلها))) يف إصالحهام  سنة من هذه 

من ذلك.

بام))) عليه من الضامن من غالة تلك  يؤدي  تفضل }بني له ذلك))){ حتى 
النخيل.

الجواب:

يعجبنا أن يشاور يف ذلك من قدر عليه من مجاعة املسلمني وإال فجباة الدار 
يف بعض القول فإن رأوه صالحا كان برأي اجلميع وإال ترك، وإن مل يقدر عىل 
يتحرى)5) األصلح  أن  فعليه  العدل  احلاكم  عدم  بعد  }كله))){  ذلك وهذا 

للمسجد ولنفسه من خالصها واهلل يعلم املفسد من املصلح واهلل أعلم.

�سمان ما جعل بيد غير الأمين من مال الم�سجد

مسألة:

ملسجد)))  ماال  طنا)))  }قد)7){  جهله  أيام  يف  كان  رجل  يف  تقول  ما))) 

)))  يف أ: جيعلهام.
)))  سقط من: ب، د.

)))  يف أ: ملا.
)))  سقط من: د.

)5)  يف ج: يتجرى.
)))  يف أ: وما.

)7)  زيادة يف: ب.
)))  تقدم تعريف الطناء يف هامش اجلزء اخلامس.

)))  يف أ، ج: طنا مال املسجد.
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املسجد  عندهم  الذي  البلد  أهل  عليه  فأقام)))  بلده  غري  يف  }واملسجد))){ 
ينفذ)))  أن  يريد  و}هذا)5){ الرجل  يريدون))) قبض دراهم }ذلك))){ املسجد 
فنازعوه وال))) قدر }أن))){ يمتنع منهم  املسجد  قيام  الذي عليه)7){ يف  }احلق 
والرجل  جيوز)1))،  ال  وفيام  جيوز  فيام  علمه  لقلة  الدراهم  وقبضهم  املال  فرتك 
}ليس)))){ ثقة)))) غري أنه من أجاويد أهل  القابض)))) }هلذه)))){ الدراهم 

البلد. 

الرجل  عىل  باق  أم  بالغات  إهنن  القول  من  يعجبك  ما))))  }تفضل)5)){ 
ذلك. ضامهنن للمسجد)7))؟ تفضل }شيخنا)))){ ببيان 

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ، ج: فأقاموا.

)))  يف ب، ج: يريدوا.
)))  زيادة يف: ب.
)5)  زيادة يف: ب.

)))  يف أ، ج، د: ينفذه.
)7)  زيادة يف: ب.

)))  يف ب، د: وألنه، ويف ج: ومل.
)))  سقط من: أ، ب، ج.

)1))  عبارة النسخة ب: لقلة علمه باجلائز.
))))  يف ج: القايض.

))))  زيادة يف: ب.
))))  سقط من: د.

))))  يف د زيادة بعد كلمة ثقة )وال عىل ثقة(.
)5))  زيادة يف: أ.
))))  يف ب: بام.

)7))  عبارة النسخة ب: بام يعجبك من القول أنه قد سلم من الضامن أم الضامن باق عليه.
))))  سقط من: ب.
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الجواب:

أما دراهم املسجد إذا قبضها غري األمني فعليه ضامهنا حتى }يعلم أهنا))){ 
وضعت باإلنفاذ فيام جاز من مصالح املسجد أو مصالح ماله. واهلل أعلم.

تكرار الأكل من اإفطار الم�سجد

مسألة:

وذهب  فأكل  الفطرة)))  مال  من  }املسجد))){  يف  يفطر  فيمن  تقول  ما))) 
ال؟. ليأكل)))، أجيوز)7) }له))){ }ذلك))){ أم  ثانية  يرشب }ثم)5){ يأيت 

الجواب:

يف ذلك اختالف وما مل خيرج من املسجد فنحب)1)) اجلواز وبه نعمل واخلروج 
فيختلف فيه أيضًا ما مل يأكل من غريها.

وقيل: ما مل يكتف من الفطور يف حاله ذلك. واهلل أعلم.

)))  سقط من: د.
)))  يف أ: وما.

)))  سقط من: أ.
)))  مال الفطرة هو املال املوقوف إلفطار الصائمني.

)5)  سقط من: أ.
)))  يف د: يأكل.

)7)  يف أ، ب، ج: جيوز.
)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ، ب، ج.
)1))  يف ج: فنجب.
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الأكل من اإفطار الم�سجد قبل ال�سالة وبعدها

مسألة:

ثم يأيت))) ثانية  وصىل  ورشب  الفطرة  مال  وما تقول فيمن }أكل))){ من 
يشء  الصالة  ليأكل))) من مال الفطرة، أجيوز له أم ال؟ والذي }أكله))){ قبل 

قليل بقدر ما يرشب عليه؟.

الجواب:

نأخذ. واهلل أعلم. باإلجازة  وهذا فيه اختالف }أيضا)5){ ونحن 

الأكل من المال الموقوف لفطرة ال�سائم

مسألة:

تقول))){ فيمن)7) يأيت من عنده شيئا من احلالء))) ليأكله ويأكل معه من  }وما 
مال الفطرة وينوي به من ضامن))) عليه للفطرة أو)1)) ال ينوي به جائز أم ال؟.

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ: ليأيت.

)))  يف د: يأكل.
)))  سقط من: ج.
)5)  سقط من: د.
)))  سقط من: أ.
)7)  يف أ: وفيمن.

)))  تقدم تعريف احلالء يف هامش اجلزء اخلامس.
)))  يف أ: الضامن.

)1))  يف د: لفطره أم.
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عىل  جيب  ما  مدروكة،  البلد  يف  وسنتهم  عادهتم  وهذه  جيوز  ال  كان  وإن 
املحتسب ألصول األوقاف فيام مىض من السنني إذا كان احلال ما ذكرت لك 

فيها من العمل أيكون ضامنا فيام مىض بجهالته أم ال يشء عليه؟.

الجواب:
مساجدنا))) من مثل هذا  ويف هذا اختالف أيضًا ونحن ال نمنع }من))){ يف 

توسعا بام فيه من رأي من أجازه. واهلل أعلم. فلينظر))) فيه.

تكفين الغني من الأموال الموقوفة لالأكفان

مسألة:
وفيمن يف يده يشء من األموال املوقوفة لألكفان فهل جيوز }أن يكفن))){ 

منها الغني والفقري أم ال يكون)5) إال للفقري؟.

وما حد ما جيوز للميت أن يكفن فيه من الثياب؟ وال خيفى عليك ما قيل يف 
كفن امليت. قيل: بإزار))) وعاممة ولفافة، وقيل: بأكثر من ذلك، وقيل: بأقل.

الجواب))):

نعم هو جائز للغني والفقري عىل سواء ما مل يكن حمدودا للفقراء، ويعجبني 

)))  سقط من: ج.
)))  يف أ: املساجدنا.

)))  يف أ: فينظر.
)))  سقط من: أ.

)5)  يف ب، ج: تكون.
)))  يف د: بإزارين.
)7)  يف ج، د: قال.
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يف حده أن ينظروا))) األصلح به من األقوال الواردة يف عدد الثياب يف الكفن 
فإن كان املال قليال والناس كثريين))) فيكتفى بلفافة تواري السوءة وتسقط))) 

الوجوب))) عن األحياء.

وإن كان يف الثياب سعة فيوسع منها عىل موتى املسلمني يف كل رأي بام حده 
أو)))  مخار  أو  وعاممة  وإزار  فيه من أهل العلم والبرص من قاله }من)5){ لفافة 
قميص أو ما ينوب عنها)7) فكله مما قيل به حتى العصابة للمرأة عىل قول وإن 

كنت ال أبرصه.

وما جاز أن يكون من مال امليت ولو خلف يتيام))) أو دينا فال يضيق عندي 
أن يكون من املوقوف لذلك بل هو عندي أوسع ما مل جيد يف أصله ليشء ال جيوز 

أن يتجاوز عنه إىل غريه. واهلل أعلم.

عمارة اأوقاف الم�ساجد من غلتها

مسألة:

وما تقول يف أموال املساجد والفطرة وما أشبههام))) من األوقاف إذا اندثرت 

)))  يف أ، ب، ج: ينظر.
)))  يف أ، ب، ج: كثريا.

)))  يف ج: وسقط.
)))  يف أ زيادة )عىل( بعد الوجوب.

)5)  سقط من: أ.
)))  يف أ، ج: و.

)7)  يف ب: عنهام.
)))  يف أ، ب، ج: يتام.

)))  يف أ: أشبهها.
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واحتاجت إىل الفسل وغريه من القيام ومل يدرك املحتسب بأمواهلن من سنة ثابتة 
أو عادة جارية جائزة عند املسلمني يف قيامهن من أمواهلن))).

أجيوز أن تقام أمواهلن من غلتها ويشرتي هلن الرصم))) للفسل إن كانت))) 
األموال فيها فضلة عام حيتاج إليه املسجد والفطرة وما أشبههن))) أو ال يكون 

فيها فضلة؟.

وإن كان يوجد االختالف يف هذه املسألة)5) فتفضل علينا بام يعجبك لنا فقد 
ابتلينا بيشء من األوقاف.

الجواب:

يشرتي هلن الرصم من غلة أمواهلن وتفسل وتعمر وال بأس بذلك وال يبني 
يل علة متنع ذلك ما مل تكن األموال موقوفة غلتها عىل يشء فهو الذي قيل باملنع 
فيه يف احلكم وعىل نظر الصالح لبقاء أصلها فعسى أنه))) ال يتعرى من دخول 

االختالف عليه غري أن األول أظهر ما فيها وأشهر واهلل أعلم)7). 

)))  يف د: أمواهلم.
)))  الرصمة هي صغري النخل.

)))  يف أ: كان.
)))  يف أ: يشبهن، ويف ب، ج: يشبههن.

)5)  يف ب، ج: مسألة.
)))  يف د: أن.

اهلل  اخللييل رمحه  املحقق  اهلل عىل جواب  البطايش رمحه  بن حممد  العالمة سلطان  الشيخ  )7)  عقب 
بقوله: نعم هذا عندي صحيح واهلل أعلم. من الفقري سلطان بن حممد البطايش.
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تعذر معرفة الوكيل لموا�سع نخيل الأوقاف

مسألة:

يف نخيل األوقاف من مسجد))) وفطرة وما أشبههام))) من األوقاف إذا ماتت 
تلك النخيل وتغريت مواضع أصوهلا))) عن حاهلا))) لكثرة املدة ومىض عليها ما 
أراد الوكيل أو))) املحتسب يف أمواهلن فسل تلك  ثم  السنني  من  }اهلل)5){  شاء 
النخيل ومل يعرف املوضع بعينه أعني مكان النخلة ليفسل مكانه ومل يدرك من خيربه 
متحيزات  ال  لألوقاف  التي  }النخيل)7){  هذه  أصول  ومواضع  بعينه  باملوضع 

متفرقات يف األموال يف البلد فبعض األموال فيه نخلتان وبعض فيه أكثر وأقل.

الجواب:

األرض  له  عنهن وما صح موضعه أو أقر }به))){ من  }احليلة))){ يسأل 
فيفسله وما جهله فريجع به إىل ما يقر }له)1)){ به من له املوضع أو ما يشهد به 

أعلم. العدول فيوجبه احلكم }فيه)))){ واهلل 

)))  يف أ: املسجد.
)))  يف أ، ب، ج: يشبهها.

)))  يف أ: أصلها.
)))  يف ب، ج: جاهلا.

)5)  سقط من: د.
)))  يف أ: و.

)7)  سقط من: أ. 
)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ.

)1))  زيادة يف: ب.
))))  سقط من: أ.
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مو�سع الأكل من وقف فطرة الم�سجد

مسألة:

وما الذي يعجبك وتعمل به وتدل عليه يف فطرة املسجد داخل رصحه أم 
خارج))) عنه عىل جداره؟.

الجواب:

كله ال يضيق عليهم ويعجبني أن ينظر األصلح للمسجد. واهلل أعلم.

وقت التعليم في المدر�سة بح�سب المعهود والمتعارف

مسألة:

وما تقول يف املدرسة إذا كانت السنة اجلارية))) }فيها))){ واملعهود هبا التي 
أخذها اخللف عن السلف ومل يصح باطلها أن يوم األربعاء واخلميس واالثنني 

لم فيهن إال إىل انتصاف النهار وبقية األيام إىل الغروب. ال ُيعَّ

ثم إن بعض أهل البلد))) التي هبا تلك املدرسة رأوا)5) األصلح))) لألوالد 
وأنفع هلم أن يشرتطوا عىل من أراد أن يعلم فيها أن يتم تلك األيام تعليمها فال 

يكون له وقت فيها بخالف غريها بل أرادوا أن تكون األيام سواء.

)))  يف أ: خارجا.
)))  يف أ: اجلايرة.
)))  سقط من: أ.
)))  يف د: البلدة.
)5)  يف ب: أراد.

)))  يف أ: األصالح.
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يلزم نفسه  املدرسة وما هلا وقائم هبا ذلك عليهم وامتنع أن  بيده  فأبى من 
شيئا مل جتر به العادة إال ما أرادوه منه وزعموا أهنم وجدوا معلام غريه ممن يرىض 

بذلك.

هلذه  التعليم  يرتك  أو  ذلك  يفعل  أن  والالزم  املعلم  عىل  الواجب  من  هل 
املدرسة وال بد؟.

فإن قلت: ال جيب ذلك عليه.

قلت: كذلك إن كانت العادة أن الذي يعلم هبذه))) املدرسة يكون بيدارة))) 
نرىض إال أن يكون البيدار))) غريك فأبى ذلك وامتنع  ال  ماهلا }له))){ فقالوا: 
البيدارة برتكهم له أو)5)  منه هنالك ألنه وجد فيه السنة كذلك أجيب أن يرتك 

ال؟.

واجب عليه. غري  ذلك  إن  فإن }قلت))){: 

ليس هلم موضع معلوم  أن  اجلارية  السنة  كانت  إن  كذلك  }قلت)7){: 
هنا عىل اختالف))) األوقات صيفا)1)) وشتاء  ها  للتعليم فتارة هنا }و))){مرة 

)))  يف أ: يعلم به هبذه.
)))  تقدم تعريف البدارة يف هامش اجلزء اخلامس.

)))  سقط من: أ.
)))  تقدم تعريف البيدار يف هامش اجلزء اخلامس.

)5)  يف ب، د: أم.
)))  سقط من: أ.
)7)  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ: اإلختالف.
)1))  يف أ، ب، ج: حرا.
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فاشرتطوا عليه أن يعلم يف مكان معلوم ال))) ينتقل عنه يف كل وقت أبدا فلم 
يقبل الرشط ومل يسلم هلم األمر إال ما وجده عادة ماضية وسنة جارية أيلزمه 

االنقياد هلم واإلذعان لقوهلم أو ال)))؟.

فإن قلت: ال جيب ذلك عليه.

قلت: فإن عناّ له سفر يف الزم أو مباح جائز فلم يرضوا أن يستخلف غريه 
}ال))){  لزعمهم أنه غري قائم بالواجب عليه، هل من الواجب }عليه))){ أن 

يستخلف غريه وال يسعه إال قيامه بنفسه؟.

وما صفة الذي يصلح أن جيعله نائبا عنه فيسلم له من اإلثم والضامن؟.

الجواب:

إن كانت املدرسة يف توقيفها رشوط معروفة وسنة مدركة عليها فهي عىل 
ذلك وال جيوز أن ختلف عن سنتها اجلائزة وإن كانت السنة فيها تنقيلها)5) من 

البلد. أهل  موضع إىل موضع فال))) يلزم }املعلم)7){ رشط 

}األصلح))){  وينظر  السنن  من  وال  الرشوط  من  أظنه  فام  البيدارة  وأما 

)))  يف أ: وال.
)))  يف أ: يل.

)))  سقط من: د.
)))  سقط من: أ.
)5)  يف أ: تنقلها.

)))  يف ب زيادة )يسلم( بعد فال.
)7)  سقط من: د.
)))  سقط من: أ.
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يف ذلك وللمعلم))) كذلك ال يلزمه إذا اشرتطوا عليه من التعليم أكثر من سنتها 
السابقة فال يلزمه ذلك وإن اصطلحوا عىل أن يعلم عىل عادة الناس يوم األربعاء 
صباحا ورواحا ويوم االثنني واخلميس صباحا))) فإنه ال مرضة عىل اجلميع يف 

ذلك.

الذي  وهو  عنه  للتعليم  يصلح  من  موضعه  يف  يرتك  أن  فعليه  سافر  وإن 
حيسن))) التعليم ويؤمن عليه. واهلل أعلم.

الحت�ساب في عمارة اأموال الأوقاف

مسألة:

يف رجل ابتيل بيشء من أموال املساجد والفطرة وما أشبه ذلك من األوقاف 
يأخذ  ال  املباالة)))  وقلة  اجلهل  أهل  من  أحد  فيهن  يطمع  لئال  تعاىل  هلل  حمتسبا 
البلد وكيال يف ذلك ثم إن هلذه املساجد وما  أجرة عىل ذلك وال أقامه)5) أهل 
أهل  أموال  يف  يشتمل عليهن من األوقاف مجلة مواضع }أصوال))){ متفرقة 
البلد قد اندثرت عن الفسل وتغريت مواضعهن وال يعرف املوضع بعينه وقد 

مىض عليهن ما شاء اهلل من السنني.

فهل يلزم هذا املحتسب هلن فسل مواضع األصول أم ال يلزمه ذلك ألن 

)))  يف أ: وللعلم.
)))  يف أ، ب، ج: صبحا.

)))  يف ج: حيس.
)))  يف أ: املال.

)5)  يف أ، ج: أقاموه.
)))  سقط من: أ.
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فعله قربة إىل اهلل تعاىل)))، فإن كان ال يلزمه فسلهن))) أيلزمه أن))) يظهر أمره 
عند مجلة أهل البلد ويقول هلم عىل فسل مواضع أصول هذه األوقاف التي يف 
يدي فعسى أن ينظروا هلن غريه فإن تركوهن عنده عىل ما سبق مل تبق))) عليه 

حجة)5) عند اهلل تعاىل؟.

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 

وقدرته؟. باجتهاده  بلسانه  وعليه)7){ اإلنكار  }ذلك  }ال))){ يلزمه 

الجواب:

إذا قدر عىل فعل ذلك كله فهو من اخلري ويؤجر عليه وما عجز عنه فمعذور 
منه، وأما اللزوم فأصل احلسبة))) كلها تطوع ال لزوم إال أن يكون بحيث ال جيد 

غريه من حاكم وال وكيل وال مجاعة من املسلمني.

اليتامى واملساجد ومن يف  بأموال  القدرة  القيام يف موضع  بلزوم  وقد قيل 
حكمهام حيث ال قائم هبا وال جيوز تركها ضياعا مع وجود القدرة عىل القيام هبا 
وعدم العذر فحكم البعض يف هذا كحكم الكل والعكس كذلك. واهلل أعلم. 

فينظر يف ذلك.

)))  يف أ: قربة هلل تعاىل.
)))  يف د: فسله.

)))  يف أ: أنا.
)))  يف أ، ج، د: ال بقت.

)5)  يف أ زيادة )وال( بعد حجة.
)))  سقط من: ج.
)7)  سقط من: ج.

)))  تقدم تعريف احلسبة يف هامش اجلزء اخلامس.



(( الم�ساجد والمدار�س والأموال الموقوفة للمتعلمين

ويعجبني ملن عرف من أحد اجلور والظلم أن ينصحه وينهاه ويأمره بالعدل 
فإن عجز عنه مل يضق عليه أن يستعني عليه بمن يردعه من السالطني أو أعواهنم 
اختالفا يف  املسألة  بلزوم هذا عليه ألن يف  أقول  بالقيد واحلبس ولكن ال  ولو 

أصل جواز ذلك له فكيف باللزوم. واهلل أعلم.

جواز هدم ما خيف �سرره من اأجزاء الم�سجد

مسألة:
ويف))) جدار املسجد ودمامه))) إذا بان فيه الضياع وخيشى منه اهندامه ويرض 
باجلامعة إال أنه بعده ساد بعضه عىل بعض ومل تظهر منه مرضة يف احلال إال ما 
خيشاه ويرجوه يف العاقبة فهل جيوز للوكيل أن هيدمه ويصلحه من مال املسجد 

قبل اهندامه أم ال جيوز له؟.

الجواب:
إذا خيف وقوعه وخيش الرضر منه جاز هدمه وبناؤه من مال املسجد وال 

يرتك))) حتى يقع عىل اجلامعة. واهلل أعلم.
ا�ستبدال ثمرة المال الموقوف لفطرة الم�سجد

مسألة:
جباة  اجلامعة  وتناظر  ونغال)))  بريش  ساير  نخيله  كان  إذا  الفطرة  مال  ويف 

)))  يف أ: يف.
)))  دمام املسجد أي سقفه.

)))  يف ب، د: يرتكه.
)))  الربيش والنغال من أنواع النخيل.
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البلد وأجاويدهم أن تباع))) غلة تلك النخيل أو تطنى ويستطنى هلم هبا رطب 

أو متر فرض))) لفطرهتم هل جيوز ذلك أم ال؟.

الجواب:

ال بأس بذلك إن مل يكن خمصصا))) ليفطر بنفس تلك الثمرة خاصة. واهلل 

أعلم.

رفع جدار الم�سجد من مال الوقف

مسألة:

واملسجد إذا كان غري عال مرتفع وأراد من يف يده ماله أن يعلو جداره لريفعه 
من مال املسجد أجيوز له ذلك أم ال؟.

وكذلك إن أراد أن يوسع داخل املسجد وينقص))) ذلك من الرصح أجيوز 
ال؟. أم  املسجد  مال  }ذلك)5){ من 

ميزابني  له)7){  يركب  }أن  وأراد)))  واحد  ميزاب  للمسجد  كان  وإذا 

)))  يف د: تبلغ.
)))  الفرض نوع من النخيل.

)))  يف أ: خمصصة.
)))  يف أ: وينقض.

)5)  سقط من: أ.
)))  يف أ، ج، د: ورأوا.
)7)  سقط من: ب، د.
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}من))){  أو  املسجد  مال  من  ذلك)))  أيضًا  أجيوز)))  له  أصلح  }وذلك))){ 
غريه؟ عرفنا ذلك ولك األجر والثواب.

الجواب:

قيل: ال جيوز ترفيعه وال تزييده منه فإن فعله من ماله مل يضق عليه }وإن)5){ 
احتاج إىل ميزابني فال بأس أن جيعلهام من مال املسجد. واهلل أعلم.

النية في بناء الم�سجد

مسألة:
به ألهل اخلالف))) وألهل مذهب االستقامة)7)  ناويا  بنى مسجدا  وفيمن 
وأن تلك البقعة أكثرها مساكن أهل اخلالف وهو متعمد لذلك إال إن حصل 

األباضية))) فهم القائمون))) وإن عدموا فحينئذ هؤالء. 

ماذا يصري حكم الباين أله األجر بذلك أم مأثوم بإعانتهم؟ وكيف إذا نوى 
أن املسجد هلل وحيثام أقاموه فهم ال ملذهب خمصوص أم ليس له هذه النيات بل 

نيته ألهل االستقامة فقط وإن نوى غري ذلك ال أجر له؟.

)))  سقط من: ب، د.

)))  يف أ، ج، د: جيوز.
)))  يف ب: ذلك أيضا.

)))  سقط من: د.
)5)  سقط من: أ.

)))  املقصود هبم املوحدون من املسلمني من غري االباضية.
)7)  تقدم تعريف أهل االستقامة يف هامش اجلزء الرابع.

)))  سبق التعريف بمصطلح االباضية يف هامش اجلزء الثاين.
)))  يف أ: قائمون.
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الجواب:

ينويه هلل ال لغريه وبناؤه يف ديار املسلمني أهل االستقامة يف الدين أفضل وال 

املحال وملسجد)))  نية  من  ألهنا  الدين  يف  اخلالف  جيوز أن ينوي }به))){ ألهل 

أسس عىل التقوى من أول يوم أحب إىل اهلل وأرىض وهو للعبد أحظى وحيثام 

بني والقصد به وجه املوىل ال غريه فجائز واألفضل أوىل، وإن نواه مع ذلك))) 

ألهل الدين عونا عليه فهو أعىل. واهلل أعلم.

عمارة الم�سجد من المال الموقوف على راأي القائمين

مسألة:

وما تقول يف مال املسجد إذا جعل إلصالحه وبسطه وإصالح بئره ولرشاء 

آلة الوضوء ملن يصيل فيه وعىل رأي عامره.

فهل ملن جعل عىل رأيه أن يعمل حوض))) صاروج من ماله بدال من آلة 

مع  بالطني  البئر  حائط  يكرس  وأن  وغريها  الكيزان)5)  مثل  هي  التي  الوضوء 

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: واملسجد.

)))  يف ج: زيادة )عونا( بعد ذلك.
)))  يف أ: حوضا.

املتخذ  اإلناء  وهو  العرب  لغة  فصيح  من  أيضا  وهو  دارج  عامين  مصطلح  كوز  مجع  الكيزان    (5(
للرشب. قال يف لسان العرب: )باب كوز(: يقال: كاز يكوز واكتاز يكتاز إذا رشب بالكوز قال 
فهو كوز  بعروة  كان  فإذا  بال عروة  الكوز  بالكوب وهو  إذا رشب  يكوب  األعرايب: كاب  ابن 

يقال: رأيته يكوز ويكتاز ويكوب ويكتاب واكتاز املاء: اغرتفه. أهـ.
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خوف رضورة من قبل املاء ويبدله بصاروج))) أيضًا)))؟.

الجواب:

ال يضيق فعل ذلك برأي من كان من أولئك عىل ما يظهر يل يف هذه املسألة 
واهلل أعلم.

اعتذار المحت�سب عن الإ�سراف على اأوقاف الم�سجد

مسألة:

الناس))) لصالة)5) اجلامعة وهو  وعن رجل بقربه مسجد يؤم }هو))){ فيه 
حمتسب يف ماله غري وكيل فأراد أن يعتزل عن املال وإن ال حيتسب له وال يتوكل 
املسجد  جريان  من  ليسوا  ولكنهم  منه  وأعرف  منه  أفضل  هو  من  البلد  ويف 

وصالهتم وقيامهم يف غريه من مساجد البلد.

وال  فيه  يدخل  وال)7)  املال)))  عن  يعتزل  أن  املسجد  جلار  جيوز  هل 
حيتسب له ولو خترب املال وضاع إذا كان قليل العلم وخائفا))) من اللوازم 

والضامن؟.

)))  يف ب: بالصاروج.
)))  يف ج: بصاروج أم ال.
)))  سقط من: أ، ب، ج.

)))  يف أ، ب، ج زيادة كلمة )هو( بعد الناس.
)5)  يف أ: الصالة.

)))  يف أ: عن مال املسجد.
)7)  يف أ، ج: ومل.

)))  يف أ، ب، ج: وخائف.
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الجواب:

إن كان يرتكه إىل ثقات املسلمني فجائز وأما أن يرتكه ضياعا فال إال لتقية 
عىل نفس أو دين أو مال هذا إن))) كان قادرا عليه ومل جيد من يقوم به أو يلزمه 

ذلك غريه من أهل البلد.

قلت له))): واملحتسب إذا عمل بيده يف مال من احتسب له هل جيوز له أن 
يأخذ من املال قدر عناه وخدمته أم ال جيوز له ذلك؟.

قال))): قد قيل جيوز له ذلك فيام مل يكن متربعا به طلبا لألجر والثواب فال 
يضيق عليه أن يعمل بأجر مثله يف ما بينه وبني اهلل. واهلل أعلم.

ال�سرب من ماء الم�سجد

مسألة:

وعمن لقي ماء يف مسجد ويرى الناس يرشبون منه هل جيوز))) له أن يرشب 
منه ويقدم عليه وهو ال يعرف كيف أصل ذلك املاء ومل يدر أهو)5) ملن أراد أن 

يرشب منه أو غري ذلك غري أن الناس رآهم يرشبون منه؟.

ويف هذا الزمان أكثر عادات الناس وخاصة الغريب واملسافر الذي ال يعرف 

)))  يف د: إذا.
)))  يف أ مسألة يف موضع قلت له.

)))  يف أ: اجلواب.

)))  يف ب: أجيوز.
)5)  يف د: هو.
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احتاجوا إىل الرشب وأكثر املساجد  إذا  املساجد  أحدا يلتمسون }املاء))){ من 
املعمورة فيهن))) ماء للرشب أحيل ملن أراد أن يرشب أم ال؟.

الجواب:

جعل  مما  املاء  ذلك  بأن  قلبه  اطمأن  إذا  الواسع  يف  وأما  فال  احلكم  يف  أما 
للرشب وقفا مباحا فعسى أن ال يضيق عليه ذلك إذا مل يرتب فيه، والسؤال عنه 

أحوط. واهلل أعلم.

تعدد الأكل من وقف فطرة الم�سجد

مسألة:

واآلكل من فطرة املسجد، هل جيوز له أن يأكل من فطرة }مسجد))){ ثانية 
يف غري ذلك املكان عىل قول من أجاز أكل الفطرة يف غري املسجد؟.

والصبي  أشبهها.  وما  وعىل قول من أجاز الرجوع إليها }بعد))){ الصالة 
إذا كان دون املراهق أيأكل من الفطرة إذا كان صائام أم ال؟.

الجواب:

خيتلف يف جواز ذلك كله ما مل يكتف بالفطرة فيمنع. واهلل أعلم.

)))  سقط من: د.
)))  يف د: فيها.

)))  زيادة يف: ج.

)))  سقط من: أ.
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بيع اأثاث البيت الموقوف لعمارته

مسألة:

ويف بيت موقوف وفيه آلة))) من أرسة ومناديس))) وغري ذلك وصار البيت 
خموفا مل يسكن هل جيوز حتويل ما فيه من املذكور إذا كان خيشى ضياعه ويستعمل 

يف موضع))) آخر أم ال جيوز حتويله ويرتك }يف))){ مكانه؟.

وهال)5) من رخصة فيه ليباع ويعمر به البيت إذا كان ليس له مال يعمره؟.

الجواب:

إن كان موقوفا لذلك فيرتك مكانه ال يباع وال يغري. واهلل أعلم.

نقل الوقف من بلد اإلى بلد اآخر

مسألة:

ما تقول شيخنا يف حملة خراب وكان فيها رحا تدور وقربة ماء وتنور وهلن 
نخل لقيامهن وهن))) خراب واملحلة خالية من السكان.

)))  يف د: أكثر.
)))  املندوس صندوق يصنع من أجود أنواع اخلشب املجلوب من اهلند ومن رشق إفريقيا يتخذ حلفظ 

امللبوس من ثياب وصيغة وغريمها.
)))  يف أ، ب، ج: مسكن.

)))  زيادة يف: ب.
)5)  يف أ: وهل.
)))  يف أ: وهو.
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أينقلوهنن))) يف البلد مع القاطنني أم يقيموهنن))) بمحلة اخلراب؟ أفتنا فيهن 
مأجورا إن شاء اهلل }تعاىل))){.

الجواب:

أخرى  حملة  إىل  األشياء  هذه  فتحويل  عامرهتا  ترجى  ال  املحلة  كانت  إن 
معمورة يوجد فيه الرتخيص من أهل العلم وإن))) كان املنع أكثر. واهلل أعلم.

الت�سرف في مال اأوقف للمتعلمين

مسألة:

يف  اخللييل))){  خلفان  بن  سعيد  }العامل)5){  }وقدوتنا  وما تقول شيخنا 
الفواكه  من  يشاءون  ما  األثر  يف  املتعلمون  يأكلها)7)  غالته  أدركت  ببلديت  مال 
مثل احللوى وغريها أو يقتسموهنا))) درامها))) أو نخال وأنا قد ابتليت بقبضها 
ومل أجد أحدا يستحق ذلك كالذين أدركتهم من قبل إال بعضا من الناس تارة 

يطالع اآلثار وتارة يرتك ذلك زمانا)1)) ولكن يطلق عليه اسم املتعلم.

)))  يف أ، ب، ج: أينقلوهن.

)))  يف أ، ب، ج: يقيموهن.
)))  سقط من: أ، د.

)))  يف أ: وإذا، وتعقبها املصحح يف اهلامش فقال: لعله وإن كان.
)5)  زيادة يف: أ.

)))  سقط من: ج، د.
)7)  يف أ، ب: يأكلوهنا.

)))  يف أ، ب، ج: يقسموهنا.
)))  يف د: دراهم.
)1))  يف أ: زمان.
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فيها  }يترصفون))){  أدركتهم  الذين  زمن  يف  أنه  سمعت  رجل  وكذلك 
يطالع يف اآلثار ويتعلم معهم وأنا مل أشاهده عىل ذلك ولكني أحيانا أراه يقرأ 
شيئا من الكتب وربام يعرب يف قسمة الوارثني من العصبات وذوي السهام ويف 
بعض من األحكام عىل قدر معرفته عساه))) حيفظ ذلك من قبل فإذا طالبوين 
الغلة مثل ما كان  الذين ذكرهتم لك يف أن اجعل هلم تلك  أو أحد من هؤالء 
يفعل))) هبا الذين هم يستحقوهنا بالتسمية واملعرفة بالعلم والتعلم أيسعني ذلك 

وأكون بريئا من ذلك إذا وضعتها فيهم عىل هذه الصفة أم ال؟.

أرأيت إذا كان الرجل املطالع يف بعض أحيانه أعمى يقرأ له بعض القائمني 
باملسجد اجلامع مثل االستقامة))) وغريه من الكتب من غري رغبة)5) من القارئ))) 
للمتعلم فيام أراه وال جمتهد)7) عىل ذلك إال أنه أكثر أوقاته إذا دعاه أجاب عىل 

ذلك كان ليال أو هنارا فهل يكون مثله))) يف االستحقاق؟.

وكذلك الذين يطالعون األثر قليال قليال يكون هلم }يف))){ ذلك نصيب من 
ذلك أم ال أرأيت شيخنا إذا)1)) كنت أنا يعطيني ممن كان يف يده قبيل لقيامي)))) 

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: عسا.

)))  يف أ، ب، ج: كانوا يفعلون.
)))  راجع تعريف كتاب االستقامة يف هامش اجلزء األول. 

)5)  يف أ: غريه رغبته.
)))  يف أ: القادر.
)7)  يف أ: جيتهد.

)))  يف أ: ملله.
)))  سقط من: أ.

)1))  يف أ زيادة )ما( بعد إذا.
))))  يف أ: قبل قيامي.
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معهم يف املسجد بالقراءة والتعليم بالبلدة املوقوف املال هبا ثم انتقلت إىل أخرى 
إذا جاز هلم شيئا  املقام هبا عىل ذلك كام كنت وأتيت هلؤالء  ساكنا ومل يمكني 
فإذا أعطوين  إليهم مجلة  السنة ودفعته  فيه  الدراهم كام رأيت  الفواكه أو)))  من 
يل نصيبا منه مثلهم إذا اقتسموه)))  جعلوا  أو  ذلك  من  عندهم  }شيئا))){ من 

مجيعا؟. أجيوز يل بوجه أحرزه أم ال جيوز }بالوجهني أم جيوز))){ هبام 

ولكني  وجدهتم  أو  البلدة  تلك  يف  وصفتهم  الذين  من  أجد  مل  إذا  أرأيت 
اعرف أناسا هم لذلك أهل وأحق به يف بلدة أخرى فإذا أتيت هبم ونقيم معا 
يوما أو يومني أو أكثر ليال أو هنارا نطالع األثر ونتعلم ونقرأ بام يرس)5) اهلل من 
وغريها عىل  احللوى)7)  بالفواكه  الغلة  تلك  من  }معا))){  غذيتهم  فإذا  ذلك 
ذلك إىل أن يستفرغوها من يدي رسيعا أم ال جيوز ذلك إال 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))) ألنه يرجى الزيادة من املقام عليه وللزيادة من القراءة يف ذلك ألنه إذا 
كفتهم الفاكهة ليوم ليكفيهم))) ذلك لثالثة أيام أم كله جائز إذا وصلت الغلة 

كان؟. وجه  بأي  }إىل)1)){ أرباهبا 

)))  يف أ: و.
)))  سقط من: ج.
)))  يف ج: اقتنوه.
)))  سقط من: أ.
)5)  يف ج: يرسه.

)))  سقط من: ب، د.
)7)  يف د: احللوة.

)))  يف ب: من الصيد واللحم.
)))  يف ج: ليكفهم.

)1))  سقط من: أ، ب، ج.
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أرأيت إذا جاز ألحد هؤالء املذكورين أو هلم مجيعا فقدم عليهم أحد من 

الصبيان أو غريهم من البلد أو غرباء من بعض البلدان وهم يأكلون هل واسع 

هلم أن يعطوه أو يدعوه يأكل معهم لكوهنا أعني))) الغلة قد استحقوها وصاروا 

أم  ذلك  من  يعطونه)))  ما  أخذ  مثلهم  املعطى  ذلك  وسعهم  فإذا  هبا  يترصفون 

ال؟.

الجواب:

اعلم))) يا أخي أين قليل املعرفة))) وليس عندي حفظ فيها وال أنا ممن يقول 

بالقياس يف األثر عن علم وبصرية ولكن عن تكلف)5) وختبط إن كرهت الرد 

}وليتدبروه وليأخذوا باألحسن  ألحد من اإلخوان يف اهلل فلينظروا فيام أقول 

منه إن وافق وإال فليهملوه))){.

معنى وحده لكان أسهل  كل  السؤال  فرقت  لو  أخي  يا  لك)7){:  }وأقول 

أخي  يا  مني  جوابك  وهذا  فيه  الرتدد  يطول  ذكرت  ما  ألن  وأوىل  للجواب))) 

عىل سبيل املذاكرة ال الفتيا ألين يف العلم واملعرفة لست أعرف منك.

)))  يف أ: أغنى.
)))  يف أ، ب، ج: يعطوه.

)))  يف ج: واعلم.
)))  يف ج: قليل العلم املعرفة.

)5)  يف أ: التكلف.
)))  سقط من: أ.
)7)  سقط من: أ.

)))  يف أ: اجلواب.
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يطلق  ولكن  زمانا  ذلك  يرتك  وتارة  اآلثار)))  يف  يطالع  تارة)))  قولك  فأما 
عليه اسم املتعلم فاعلم يا أخي أن هذا املال يكفيك فيه أن يكون عىل ما أدرك 

فيه من أصله فضعه كذلك فاملتعلمون عىل أصناف وأحكام.

واجتهادهم  وطلبهم  تعليمهم  }حال))){  للمتعلمني أي يف  فإن كان هو 
فهذا حكمه غري حكم املتعلمني عىل اإلطالق.

فلو تعلم اإلنسان يف نوع من أنواع العلم كاملرياث ولو مل حيكمه ولكن صار 
من العارفني يف كثري من مسائله فهو يف إطالق االسم من املتعلمني ولو مل يتعلم 
بعد ذلك مدة عمره فاسم املتعلم ال يفارقه وال تزايله))) طبقات التعلم بحال ما 
بقي له علم من نوعه يفارق به عامة الناس من غريه املتعلمني يف ذلك وليس هو 

عىل اإلطالق كذلك.

حظ  مثل  )للذكر  األوالد:  يف  كقوله  املسائل  مشاهري  من  مثال  عرف  فلو 
األنثيني)5)( فهذا ال يستحق اسم املتعلم ألنه ربام يتأدى إليه ذلك من غري اعتناء 

بالتعلم وبحث عنه.

وكذلك يف سائر مسائل))) األثر فإن وجوب الصالة مثال عىل العاقل املكلف 
من املتعارف عليه من اسم  يعرفه كل أحد وال يسمى به متعلام إذ }ليس)7){ هو 

املتعلم يف االصطالح.

)))  يف أ، ج: قولكتارة.
)))  يف أ: األثر، ويف د: األثارة.

)))  سقط من: أ.
)))  يف ب، د: يزايله.

)5)  النساء ))
)))  يف أ: املسائل.
)7)  سقط من: د.
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فبهذا البحث ينكشف أن اسم املتعلم االصطالحي غري اسم املتعلم اللغوي 
املطلق فهذا املال كأنه أريد به املتعلم االصطالحي فهو عىل قسمني: متعلم فيام 
احلال  يف  }هو))){  أي  احلال  يف  متعلم  أو  أخربتك  كام  األثر  من  ليشء  مىض 
طالب))) للعلم فاملال ال بد إما أن يكون هلام أو ألحدمها فلريجع فيه إىل ما أدرك 

عليه إن عرف وإال فهو للفريقني لعدم املانع.

التارك  بخالف  حاله  عىل  ثابت  ألنه  أوىل  احلال  يف  التعليم  وصاحب  نعم 
املكتفي بام مىض عنده، وألن املطلوب املساعدة عىل طلب العلم وذلك ينفرد 
يف  حاله  عىل  باق  فاإلطالق)))  وإال  النظر)))  يف  هكذا  احلال  يف  الطالب  به 

احلكم)5).

وأما يف قولك: يطالع يف اآلثار فاملطالعة ال يطلق عليها اسم التعلم عىل))) 
حال فقد يمكن من)7) اإلنسان إذا عناه أمر أن يطالع فيه ليشء من األثر فليس 
إذا كانت مطالعته  نتكلم اآلن عليه إال  الذي  التعلم))) االصطالحي  ذلك من 
للتعليم فهي هو وال خيرجه من حد التعليم إن كانت مطالعته أقل من املجتهدين 
للعلم  مجيعا  عمره  يف  يتجرد  ولو بكثري فإن األحوال ختتلف ومن }ذا))){ الذي 

فام هم إال قليل.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: يف حال الطلب.

)))  يف أ: النظرة.
)))  يف أ: فال طالق.

)5)  يف أ: حكم.
)))  يف أ: يف.

)7)  يف أ: عىل.
)))  يف أ، ج: املتعلم.

)))  سقط من: أ.
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فإن كان إذا رجع من أشغاله رجع إىل طلب العلم فقرأ ما يتيرس))) له فهذا 
من املتعلمني وإن اختلفت األحوال باالجتهاد وقلته إال أن يستغرقه الشغل عن 
طلبه بحيث ال يلتفت إىل طلب علم إال قليال ال اعتبار به وال حتصيل له فإن 
كثريا ما نشاهدهم يقرؤون وال يدرون وال هم يف احلقيقة طالبون إنام حيملهم 
عىل القراءة يف بعض األحيان ضجر يعنيهم))) فيتعللون بالقراءة يتلهون))) هبا 
وذلك يعرف بقرائن األحوال ملن يشاهدها منهم فميز املتعلم الطالب من غريه 
فام كل مطالع يطلق عليه وال كل مطالع ال يستحق أن يسمى متعلام وإن قلت 
املطالعة منه وال سيام إن كان الرتك ملعنى يعذر به كاألعمى إذا مل جيد القارئ ولو 
زمانا أو سنني إذا ظهرت عليه شواهد الطلب. فبهذه البحوثات والتفريعات))) 

إن فهمتها إن شاء اهلل. يتضح)5) }األمر))){ لك 

كانت  فإن  منه حاله  اعترب  ما ذكرته فكذلك  يقرأ لألعمى عىل  الذي  وأما 
عىل  قراءته  كانت  وإن  املتعلمني،  من  هو  فليس  غري  ال  لألعمى  إجابة  قراءته 
األعمى عىل نية التعليم وقد اختذ األعمى له شيخا أو معينا عىل ذلك فذلك هو 

التعليم والطلب بعينه.

وأما قولك)7): إذا دفعته إىل املتعلمني ثم أعطوك منه فإن قبضه املستحقون 
له عىل ما جاز فلهم أن يعطوا منه ما شاءوا ومن شاءوا عىل أصح ما قيل فيه وقد 

)))  يف ب، ج: تيرس.
)))  يف ب، ج: يعتيهم.

)))  يف ب: تيلهون.
)))  يف أ: التفريقات.

)5)  يف د: يتضح.

)))  سقط من: د.
)7)  يف د: قوله.
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عمل بمثل ذلك الشيخ أبو سعيد))) عىل ما يوجد عنه، والشيخ أبو نبهان عىل ما 
حيكى عنه وكفى هبام قدوة.

وأما قولك: إذا وجدت أحدا أحق به يف غري تلك البلد))) فاعلم يا أخي إن 
كان ال يعرف أصل الوصية فالنظر إىل ما أدرك املال عليه إن عرف.

وإن كان ال يعرف له سنة من منع أو إباحة فأقول: إن كان يف البلد))) من 
يستحقه فهو به أوىل وإن كان غريه))) أفضل وأعىل وانظر يف ذلك إىل ما قيل يف 
الزكاة إهنا تنفذ كل زكاة بلد فيها ال حتمل إىل غريها، فكذلك ال معنى جللب 
الناس إليها من)5) غريها ألهنام يف النظر سواء إذ ليس املنع ملجرد))) البالد ولكن 

ملنافع أهلها.

للبالد وأهلها  البالد أصلح  املتعلمني يف  التعليم فوجود  املطلب  وإذا كان 
دفعها  إذا  }إال)7){  نعم  إال هلم،  يكون  أن  ينبغي  فال  من وجودهم يف غريها 
ملستحق))) غريهم من غريها فال غرم  عليه ولكن دخل يف أمر كرهه املسلمون))) 

كام قيل يف الزكاة عىل ما أحب من ذلك.

)))  الشيخ العالمة أبو سعيد الكدمي تقدمت ترمجته يف اجلزء األول.
)))  يف د: البلدة.
)))  يف د: البلدة.

)))  يف أ، ب، ج: غريهم.
)5)  يف أ: ومن.

)))  يف أ، ب، ج: املجرد.

)7)  سقط من: أ، ب، ج.
)))  يف أ، ب: املستحق.

)))  يف أ: أمر الكراهية املسلمني.
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يف  لغريهم  بالدفع  بأس  فال  البلد  يف  موجودا  املستأهلها)))  يكن  مل  إذا  أما 
ذلك  البلد أو غريها ويف البلد أوىل إن اتفق وال تكريه عليه }وال لوم))){ يف 
الوجه  التكريه يف  أن  ولتعلم  البلد  }تلك))){  أهل  مع عدم مستحقها))) من 
األول ليس هو كراهية لوجود شبهة توجبها يف األصل بل األصل جمرد اإلباحة 
فيها وإنام التكريه يف ذلك كتكريه ترك األفضل إىل املفضول وإن كان جائزا يف 
نفسه ألن املكروه مع الفقهاء عىل وجهني يف إطالق ألفاظهم:أحدمها)5): تكريه 

للشبهة))) فهو موضع الوقوف عنه للسالمة.

فأراده  شاءه  ملن  والتوسع  التجوز  موضع  فهو  التفاضيل  التكريه  والثاين: 
واألخذ باألفضل ملن اختاره فهذا من هذا النوع ولذلك فإن)7) كثريا من العلامء 
يتوسعون به فيتجوزون يف أموال الوقوفات))) التي للفقراء ونحوهم فيأخذوهنا 
وينفردون))) هبا وإن كانت من غري بالدهم وإن كان يف البلد من يستحقها وربام 
}هبا)))){  قيامهم  }يف)1)){  كان التوسع يف حقهم أفضل من التحرج إن كان 
صالح اإلسالم وأهله لتجردهم للعلم النافع للعباد وال سيام إن كان يف الرتك 

)))  يف أ: ملتساهلها.
)))  سقط من: د.

)))  يف أ، ب، ج: املستحقها.
)))  سقط من: أ، ج، د.

)5)  يف ج: أحدها.
)))  يف د: للمشبهة.

)7)  يف أ، ب، ج: إن.
)))  يف ب: الوقوف.

)))  يف أ: وبه ينفردون.
)1))  سقط من: أ.
))))  سقط من: د.
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ما يعرتي هلم من الشغل واملنع عن التجرد الذي به إحياء العلم النافع.

حاهلم  اعتبار  يوجبها)))  ملعان  أحق  النظر  يف  كانوا  إن  كذلك  واملتعلمون 
مع عدم الرضر عىل غريهم فال بد من اعتبار احلال والقيام هلل يف أمواله وعباده 
هلوى  وال  إنسان  حلب  اتباعا  ال  هلل  طلبا  واألرفق  واألوىل  واألوفق  باألصلح 
نفس واهلل مطلع عىل النية والضامئر فاعرف هذه الوجوه عسى أن جتد املراد))) 
فيها وإال فابحث عنها باجلد من أهلها العارفني بتمييزها وتفصيلها عىل وفاق 

تأصيلها }واهلل يرشدك))){.

أما قولك: إذا جاز يف الفواكه ونحوها فهل جيوز يف األرز واللحم فاعلم أهنا 
إذا كانت إنام أدركت عىل رأي القائم هبا أو))) عىل رأي املتعلمني فهم وشأهنم 

يفعلون فيها ملا يشاءون من ذلك.

أو)7)  دراهم  يقتسموها)))  }أن)5){  لو شاءوا  اجلواز حتى  كان أصل  وإذا 
شيئا من املأكول دفعة))) واحدة فال شك أنه ارخص وأوسع.

حاله  فعىل  خمصوص  ليشء  إال  املنع  اإلدراك)1))  أو)))  األصل  كان  وإن 

)))  يف أ: توجيها.
)))  يف أ: الراد.

)))  سقط من: د.
)))  يف أ: و.

)5)  زيادة يف: د.
)))  يف أ، ب: يقتسموهنا.

)7)  يف أ: و.
)))  يف أ: دفقة.

)))  يف أ: و.
)1))  يف ب تكررت كلمة اإلدراك مرتني.
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بأصله. والسالمة }يف))){ االقتداء 

وإذا مل يعرف مانع يف اصل))) ذلك من أصل أو إدراك فيعجبني أن يكون 
األصل فيه كونه عىل رأي اجلامعة القائمني به أو))) املتعلمني))) املباح هلم ذلك 

ألنه إذا ثبت هلم بالوصية جوازه)5) فيحتاج املنع إىل دليل.

وإذا مل يصح دليل عىل منعه فهو عىل اإلطالق فيه بجواز))) الترصف املطلق 
عىل إرادهتم)7) واختيارهم إال حيث يصح مانع من أي وجه ما.

وأما قولك: إذا كانوا يأكلون فقدم عليهم أحد من الصبيان }أو))){ الغرباء 
نفسك:  عن  سؤالك  عند  ذلك  عن  اجلواب  مىض  فقد  يعطوه  أن  هلم  فهل 
هل جيوز أن يعطوك فإن كنت أنت من غري املستحقني هلا بالتعلم فأنت وسائر 
مسألتك  جواب  فهذا  الفرق  لعدم  اهلل  رشع  حكم  يف  سواء  والصبيان  الغرباء 
له  انتبه)1))  مل  يشء  يكون  أن  إال  سألت  عنه  ما  بجميع  حميط  أنه  ظني  ويف))) 

فاعرف ذلك وتدبره حرفا حرفا.

وإذا وجدت زلال فأصلحه إن قدرت وإال فأمهله فإين كثري الغلط والسهو 

)))  سقط من: ج.
)))  يف أ: األصل.

)))  يف أ: و.
)))  يف ب، ج: املتعلمي.

)5)  يف أ: جواز.
)))  يف أ: جيوز.

)7)  يف أ: إرادهم.
)))  سقط من: ب، ويف أ: و.

)))  يف أ: يف.
)1))  يف أ: مل أن نتبه.
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والنسيان وقد اجتمع الكل مع قلة املعرفة والبالدة وأعظم من ذلك التكلف.

فال تغفل يا أخي عن نفسك فتتكل عيلاّ فإن))) أكثر ما قلته قياس من نفيس 
عىل ما ظهر يل يف اجتهادي وإن مل أكن من أهل ذلك وأنت انظر))) يف ذلك وناظر 
فيه العارفني املبرصين بنور اهلل اهلادي إىل اهلل واهلل }تعاىل))){ }سبحانه))){ هو 
املسئول ألن يتوالنا مجيعا ويسددنا واحلمد هلل وصىل اهلل عىل }سيدنا)5){ حممد 

النبي وآله))) وسلم.

الرجوع عن وقف الم�سجد

مسألة:

وما قولك فيمن)7) بنى مسجدا وأوقف))) له بيت حجر أو شيئا غري ذلك 
ونص القول أنه وقف مؤبد))) إىل يوم القيامة أو قيد ذلك إىل وقت معلوم أو 
أطلق القول ومل يذكر إال كونه 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.

)))  يف أ، ب، ج: فإين.
)))  يف د: فانظر.

)))  سقط من: أ، ب، د.
)))  سقط من: ج.

)5)  سقط من: أ، د.
)))  يف أ: وإليه.

)7)  يف ب: وفيمن.
)))  يف ب: أو أوقف.

)))  يف أ: مؤبدا.
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مثله  بيتا  عوضا  له  جيعل  أو  عنه  البيت  يسرتجع  }أن))){  أراد  إنه  ثم 
بالقياض))) أو أفضل أو أدون أو شيئا غري ذلك مما يقاومه يف الثمن أو عزم))) أنه 

يسرتجعه بغري عوض أله ذلك أم ال؟.

الجواب:

ال رجوع له فيام أوقفه ملسجد أو غريه من أبواب الرب مطلقا وال جيوز القياض 
به وال البيع له وال التعويض عنه وال يكون الوقف إىل زمان معني حمدود بل هي 
وصية إىل أجل معدود وكل ما سمى وقفا))) فهو وقف أبدا ولو مل يذكره وقفا 
مؤبدا ألن ما)5) ثبت له حكم الوقف مل جيز نقل حكمه الثابت له يف أصله وال 

غاية يف ذلك إال انقطاع أمد الدنيا وهو معنى التأبيد ال غريه.

هذه  بذكر  مرادك  كان  فإن  املسجد  مصالح  من  ليشء  غلته  أن  ذكره  وأما 
فإذا ثبت جعله له كذلك  إياه ملا ذكره من ذلك اليشء  العبارة عن كون جعله 
خمصوصا بالغلة فهو أشبه))) معنى الوقف له إن جعل غلته لذلك فيام يأيت عىل 

الدوام ال يف غلة حارضة وال خمصوصة وما مل جيعله لذلك فهو له.

وال بد يف ثبوت)7) جعله له عىل هذا من أن يكون بلفظ يصح عن عقد نية 

)))  زيادة يف: د.
الرجل  باب )قيض(:قايض  اللسان:  ابن منظور يف  قال  املبادلة واملعاوضة بني شيئني  القياض    (((
وأخذ  سلعة  أعطاه  إذا  مقايضة  وقايضه  بيعان  يقال  كام  قيضان  ومها  بمتاع  عارضه  مقايضة: 

عوضها سلعة والقيض: العوض ويقال: قاضه يقيضه إذا عاضه.
)))  يف أ: غرم.

)))  يف أ: وقف.
)5)  يف أ، ج، د: مؤبدا الزما.

)))  يف أ: يشبه.
)7)  يف ج: ثبوته.
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بمجرد))) ذكره عىل غري  اهلل ال  بينه وبني  فيام  إىل حكم وقفه  ملكه  خترجه عن 
ما يثبت))) يف أصله إال أن خيرج خمرج اإلقرار اجلائز عليه فيؤخذ به يف احلكم 
الباطن  }عنه))){ يف  بالظاهر إن دعا إليه وصح عليه ولو كان }له))){ خمرج 
واإلشهاد ال يزيده ثباتا فيام بينه وبني اهلل وال يرتكه يقيض بفساده إال أنه حجة 
يف الظاهر له وعليه فيؤمر به أمرا أكيدا)5) لئال يبقى يف يده من بعد فيكون لورثته 
أو  عليه  اإلشهاد  فيلزم  فيه  والدعاوى  احلجج  ثبوت  من  عليه  اخلوف  ومع))) 

تشهريه حتى يظهر أمره فال خيفى فينكر. واهلل أعلم.

الأخذ من مال اأوقف للفقراء

مسألة:

وما تقول يف مال الفقراء إن كان قد سبق فيه فقري حيوزه ويمنعه ويثمره)7) 
بعض  ويعمره عىل يد فقري آخر جعله فيه حيرزه له بسهم منه))) }جيوز))){ تناول 
غري  عن  لكونه  ضامن  اعتقاد  بغري  الثمرة أو)1)) الزرع ألحد }من)))){ الفقراء 

)))  يف أ: ملجرد.

)))  يف ج: ثبت.
)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: د.

)5)  يف أ: أكيد.
)))  يف أ: لورثته مع.

)7)  يف ب، ج: ويتمره.
)))  يف ج: له.

)))  سقط من: أ.
)1))  يف أ: و.

))))  سقط من: ج.
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رضا من أحدمها أم ال؟ تفضل ببيان احلق فيه فضال.

الجواب:

أما ما زرعه الفقري القابض فهو أوىل به وال جيوز لغريه قطعا إال بإذنه فإن 

رسق منه فقري أو غصب فهو آثم ضامن ظامل وال يبني يل يف ذلك اختالف.

وأما ما تثبت))) فيه اليد بعينه كالنخيل إال أن املال يف يد فقري يستحقه فقد 

من  يد  يف  ثبت  قد  ألنه  فيه  يده  بسط  لغريه  ينبغي  ال  أن))){  }له:  قيل 

يستحقه))) فال معنى خيرجه عنه إىل غريه.

فقري ففي قول الشيخ أيب  يد)5){ وهو  }يف  شيئا  فإن أخذ }آخذ))){ منه 

نبهان رمحه اهلل يعجبه أن ال ضامن عليه وإنه لقول فصل وما هو باهلزل وأزيد عىل 

ذلك فأقول: وال إثم عليه أيضا لكونه غري متعد))) فيام ال يستحقه يف األصل إال 

أن)7) يدفعه عنه القابض فليس له أن يدافعه))) عليه بإغالظ من قول أو فعل.

األول  عن  حوزه  عىل  قدر  وإذا)))  ضامن  بال  اإلثم  فعليه  قرسا  أخذه  فإن 

)))  يف د: ما مل تثبت.
)))  سقط من: أ.

)))  يف د: يستحق.
)))  سقط من: أ.

)5)  زيادة يف: أ.
)))  يف أ: متعمد.

)7)  يف أ: أنه.
)))  يف أ: يدفعه.

)))  يف أ: وإن.
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إذا  اإلثم  عليه  لكن  أهال)))  له  الثاين  كان  وإن)))  إليه  برده  عليه  حيكم  مل  قهرا 
دافع األول عام يستحقه بعنف وعتل إال إذا تركه األول بال دفاع فال إثم وال 
إياها  }الستحقاقه  الغلة)))  من  األول  يد  قبضته  ما  ضامن وليس كذلك حكم 
فليس لغريه أن يمد يده إليها إال برشاء أو إباحة))) منه، فإن اعرتض هلا غريه من 

الفقراء فاملعرتض آثم أو ظامل)5){ واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

اإعادة بناء الم�سجد

مسألة:

ويف رجل أراد أن هيدم مسجدا ليوسعه عام كان أسس سابقا واملسجد قائم 
أبوابه  وتقطع  سقفه  يف  الذي  حطبه)))  سقوط  من  التخريب  بعض  به  إنه  بل 
ذلك  حيتاجه)1))  مما)))  املغرم  مجيع  جيعل  أن  لذلك)))  الطالب  ونية  ودرايشه)7) 
املسجد أن يكون من ماله ليس من مال املسجد تقربا إىل اهلل }تعاىل)))){ لرجاء 

نيل الثواب من العزيز الوهاب.

)))  يف ب، ج: إليه إن.
)))  يف أ: أهل.

)))  يف د: األول.
)))  يف أ: مباحة.

)5)  ما بني املعقوفني سقط من: ب.
)))  يف أ: حيطه، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله حائطه.

)7)  الدرايش مجع دريشة مصطلح عامين واملقصود به النوافذ أو النافذة.
)))  يف أ: كذلك.
)))  يف ج: الذي.

)1))  يف ب زيادة )املغرم مما حيتاجه( بعد حيتاجه.
))))  سقط من: ب، ج، د.
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وكذلك إن جاز هلذا الرجل أن يفعل هذا ماذا يكون يف }الزيادة))){ التي 
تصح يف املسجد))) أيكون))) بسطها من مال املسجد أن يعمله جموفا ويكون يف 
النجار ويكون املسجد فوق  أسفله عىل وجه))) األرض نجار)5) ويسقفه فوق 

السقف والنجار ليكون))) لوضع حوائج الناس وألكل الطعام يف أيام املأتم؟.

وكذلك من بنى مسجدا جديدا وجعله عىل هذه الصفة أيقع عليه تسمية)7) 
مسجد أم ال يكون ذلك مسجدا؟.

كذلك من وضع حفرة يف املسجد للامء اجلاري من الوضوء وللامء الفايض))) 
إهنام  بل  املسجد  يف  داخلتني))))  ليستا  احلفرتان)1))  وتلك  املسجد  بئر)))  من 
وهو)))) متصل بجدار املسجد أجيوز للداخل  حتت أساس }جدار و)))){ البئر 

يف املسجد إن غلب عليه بول يف تلك احلفرتني)))) أم ال؟.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: مسجد.

)))  يف ج: أتكون.
)))  يف ب زيادة )الظاهر( بعد وجه.

)5)  وردت كلمة نجار يف مجيع النسخ األربع املعتمدة للتحقيق ويف طبعة وزارة الرتاث وتكررت يف 
هذا املوضع مرات عديدة وهي كلمة ال معنى هلا وال تبعد أن تكون تصحيفا لكلمة بخار القريبة 

ار بلغة أهل عامن املستودع أو املخزن املعد حلفظ املتاع. منها يف الرسم، والبخاّ
)))  يف ج: يكون.
)7)  يف أ: تسميته.

)))  كذا يف مجيع النسخ املعتمدة للتحقيق ولعل الصواب الفائض.
)))  يف أ: بني.

)1))  يف أ: حفرتان.
))))  يف أ، ب، ج: داخلتان.

))))  سقط من: د.
))))  يف أ: والبئر هو.
))))  يف أ: احلفرتان.
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يكن  ومل  املسجد  جدار  يف  حديد  من  مسامري  يغرز  أن  أراد  فيمن  وكذلك 
سابقا من ذلك ومراده أن يضع ساعة ليعرف هبا األوقات للصالة أم ال؟.

وكذلك أجيوز))) للقائمني أن يدخلوا وطاياهم))) يف املسجد ويضعوها يف 
درايش املسجد ومنهم))) من جيعلها بني أرض املسجد وبسطه من شدة الرسق 

للوطايا إن وضعت عىل باب املسجد أم ال؟.

وكذلك إن فضل يشء من متر الفطرة لشهر رمضان أجيوز للجامعة أن يشرتوا 
به)))؟ . }يكون)7){ يفعل  به حال))) للرساج)5) يف املسجد أم ال }أم))){ ماذا 

أفتنا يف ذلك))) عىل الترصيح مأجورا إن شاء اهلل }تعاىل)1)){.

الجواب:

ذلك  خرج  إن  وتقويته  بنائه  تشديد  أو  توسيعه  ملعنى  املسجد  هدم  أما 
لضيق)))) عن عامره أو لوهن)))) يف جداره أو ما  فيه  الصالح  }عىل)))){ معنى 

)))  يف ب: جيوز.
)))  الوطايا مجع واحده وطية وهي النعل.

)))  يف أ: املسجد منهم.
)))  يف أ: حل.

)5)  أي زيته.
)))  زيادة يف: ب.

)7)  سقط من: ب.
)))  يف أ، ج، د: هبا.

)))  يف ب: أفتنا يف مجيع ما سألناك عنه.
)1))  زيادة يف: أ.

))))  سقط من: ب.
))))  يف أ: ليضيق، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله لضيق.

))))  يف أ، ب: هلن، وتعقبه مصحح النسخة أ فقال يف اهلامش: لعله أو لوهن.
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يشبه هذا من نظر األصلح يف عامره فال يضيق ذلك عىل فاعله إن كان املغرم من 
وغريه  هذا  ماله ويرجو من اهلل جزيل أجره ملن عمل صاحلا }لوجهه))){ يف 

وال يلزمه أن جيعل للمسجد وقفا ملا أراده))) إال أن يتربع به نافلة من عنده.

مال  من  زيادته  من  فيه  بام  بعد  من  عامرته  جواز  يوجد  }األثر))){:  ويف 
قول  وهو  كله  حكم)))  منه  البعض  فحكم  مسجدا  كله  صار  قد  ألنه  املسجد 
صحيح وال جيوز أن جيعله جموفا لنجار وال إلطعام يف مأتم وال غريه ألن تلك 
واسعة  اهلل  وأرض  أبدا  مسجد  يف  ذلك  جيوز  ولن  مسجدا  ثبتت)5)  قد  البقعة 
فينبغي أن ال خيالف السنة  شاء  اجلائز  الفضاء ملن أراد الرتفق فيها }بام))){ من 

فيه.

وقد ثبتت)7) من فعل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته وكل من نعلمه من صالح 
السلف واخللف مجيعا أهنم مل جيعلوا املساجد غرفا وال اختذوا حتتها دورا وال 
زخرفوها قصورا وما جعلوه للصالة من غرفة مل يسموها بمسجد عرفا وال لغة 

وكفى هبم قدوة يف احلق وأسوة.

البدع والفتن فدعه إىل غريه لعدم خريه  السنن فهو من  ما))) خالف  وكل 

)))  سقط من: ج.
)))  يف أ: زاده.

)))  سقط من: أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله ويف األثر.
)))  يف د: كحكم.

)5)  يف ج: ثبت.
)))  سقط من: أ.
)7)  يف ج: ثبت.
)))  يف أ: وكلام.
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ومن أحدثه))) فوق داره أو اختذه))) عىل نجاره مل يبن يل إال أنه غرفة يف صورة 
مسجد وحكمه وال بد أن يشملها معنى اسمه وأرجو أن يف األثر ما دل عىل هذا 

إن صح حفظي فيه.

عامره)))  ملنافع  للمسجد  مالصقا  مطهرة)))  أو  بئر  أو  حفره  من  كان  وما 
املساجد  أبواب  يتخذ عىل  أن  يؤمر  وقد  املسجد  نفسه ال حكم  فحكمه حكم 
املطاهر وجيعل هلا الكنف)5) فإن كان البول بتلك احلفرة مما ال يؤذي املسجد وال 

عامره فال بأس به فيام عندي))) ألهنا ليست من املسجد.

وال بأس بجعل املسامري يف جدار املسجد لوضع ساعاته)7) ملعرفة األوقات 
واللبس  الغيم  بكثرة  املخصوصة  األماكن  إليها وال سيام يف  احلاجة  يف موضع 
إن احتاج عامره إىل ذلك فقد يوجد االختالف يف األثر يف جواز مثله حيث ال 

مرضة منه بجدار املسجد.

النعال فيه ملعنى احلفظ به مع وقايته عن مماسة)))  وكذا))) ال بأس بإدخال 
ما هبا إن كان من دنس قذر غري نجس)1)) ويكره إدخاهلا به وهبا نجاسة)))) غري 

)))  يف أ: أحدث.
)))  يف أ: اختذ.

)))  يف أ، ج، د: مطهر.
)))  يف أ: لعامره.

)5)  الكنيف هو املوضع املعد للتخيل من الدار. والكنيف: هو الساتر ويسمى الرتس كنيفا ألنه يسرت 
صاحبه.

)))  يف أ: عند.
)7)  يف أ: ساعته.
)))  يف أ: كذلك.

)))  يف أ، ج: مماسته.

)1))  يف ب: نحس.
))))  يف أ: نحاسة.
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طاهرة إال لعذر من خمافة عليها مع عدم اإلمكان لغسلها يف احلال وال جيوز أن 
يدخل به ما فيه نجاسة))) ظاهرة إال أن ال يقدر عىل إزالتها لعذر.

أصاب  إن  بد  ال  ما)))  أنه  إال  ماله  إضاعة  من  خوفا  مثله  جواز  األثر  ففي 
املسجد يشء منها من لزوم غسله عليه مع القدرة إال لعذر.

ملا  هي  وإنام  وغريه)))  حل  من  لغريها  جيعل  أن  جيوز  فال  للفطرة  كان  وما 
جعلت له فإن مل يكن إنفاذه يف ذلك العام ففي غريه من األعوام.

بيع بعدل سعره واشرتي عنه  بعينه  وإن خيف فساده لرتكه ومل يكن وقفا 
أو))) متى رأى الصالح يف رشائه وأطعم يف  إنفاذه  بدله))) يف }وقت)5){ جواز 

الفطرة عىل أصله. واهلل أعلم فلينظر يف ذلك كله ثم ال يؤخذ منه إال بعدله.

ال�سراء من وقف للفقراء

مسألة:

صار  قد  وهو  هلم  وقفا  املجعوالت  الفقراء  أموال  من  بيشء  ابتيل  فيمن 
دوابا وعروضا وغري  ويشرتي  له  ملا حيتاج  منهن  ويأخذ  املعيشة  مؤنة  مكفوال 
ذلك ومل حترضه نية عند رشائه أنه يشرتي ما يشرتيه حلاجته }بل أراد أن يشرتي 

)))  يف أ: نحاسة.
)))  يف ب: مما.

)))  يف أ: من حل غريه.
)))  يف ج: بدل.

)5)  سقط من: د.
)))  يف أ: و.
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حال  يف  فقري  ومل جيد يف يده إال هذه األموال ثم صار ما اشرتاه حلاجته))){ وهو 
رشاه))) وحدث عليه غنى من بعد.

يرجع  أم  األصول  من  له  وحيسب  أصال  }له))){  اشرتاه  الذي  أيكون 
للفقراء؟.

}ونمى  الثمن  يف  زاد  ثم  بقليل  ومشرتاه)))  للفقراء  يرجع  أن  وجب  وإن 
أم قيمته حني وفر)))؟. أيرجع ثمنه)5){ السابق 

لعله)))  وخيدمه  فيه  يتعبث  أن  ونيته)7)  ماال  الفقري  هذا  اشرتى  إن  وأيضا 
يتغانى عن مال الفقراء ومسألة الناس وحال رشائه له))) معدم ثم ملا وجب أداء 
مال الفقراء ليؤدي ثمن املشرتى))))  عن  }عليه)))){ غنى  حيدث  }ثمنه)1)){ مل 

وصار عليه دينا بل ليس من باب كسب املعيشة إنام هو مشرت ماال.

أجيوز له أن يأخذ من مال الفقراء ليويف دينه املذكور وصفقة)))) البيع ليست 

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ: رشاء.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: ومشرتا، ويف ب: ومشرتاي.

)5)  سقط من: أ.
)))  يف أ: وقر، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله أم قيمته حني اشرتاه أوفر.

)7)  يف د: وبنيته.

)))  يف ب: لعل.
)))  يف ب: وحني اشرتاه.

)1))  سقط من: أ.

))))  سقط من: أ.
))))  يف ب: ثمن ما اشرتاه.

))))  يف أ: وصفة.
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مذكورة أن الثمن من هذا املال أعني مال الفقراء؟ تفضل سيدي أفتني يف هذا.

الجواب:

أما ما اشرتاه حلاجته من عروض أو دواب أو غريها وهو فقري فأخذ من مال 
الفقراء لقضاء دينه ذلك فهذا ما اشرتاه قد صار له أصال فهو له ولو بقي معه 

إىل أن استغنى.

وأما إن كان اشرتاه عىل أنه من مال الفقراء فهو للفقراء وله أن ينتفع منه ما 
دام يف حال الفقر، وأما أن يشرتي عىل غري نية وال معنى فهذا ال أعرفه إذ ليس 
مال الفقراء لقضاء ما عليه من دين قد أدانه  من  هو بيشء، وأما }ما))){ أخذه 
يف رشاء األصول فام عندي فيه علم أرفعه لك عن حفظ أرويه من أثر وكأنه يف 

النظر ال يبعد أن ختتلف))) أحواله يف كثرة وقلة.

فإن كان اآلخذ يف حد الفقر واملأخوذ))) يف حد))) ما مل)5) يستغن مثله 
أنفقه يف مصاحله يف غري ذلك من الرشاء فاجلواز أشبه عندي  لو  بمثله 
وإال فاملنع فيام يظهر يل إن صح ما أراه باجتهادي وسل عن ذلك. واهلل 

أعلم.

)))  زيادة يف: د.
)))  يف أ: خيتلف.

)))  يف أ: الفقر املأخوذ.
)))  يف أ: حدها.

)5)  يف ب، ج: ال.
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الخروج بالكتب الموقوفة من الم�سر

مسألة:
وفيمن 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؟.

الجواب:
القول وال  أكثر  فيها عىل  املوقوفة  أن خيرج هبن من األرض  ال جيوز ذلك 

يتعرى من االختالف عىل حال. واهلل أعلم.

وقف نخيل لإ�سالح الكتب

مسألة:
ويف نخل يقال إهنا للكتب ومل يصح أهنا إلصالح كتب بعينها هل جيوز أن 
يصلح بغلتها كل كتاب موقوف أو))) هل جيوز أن يشرتى بغالتها كتب فتوقف 

األجر. ولك  أو ينسخ هبا كتب فتوقف؟ }تفضل))){ افتنا 

الجواب:
هي عىل ما أدركت عليه. فإن مل }يكن))){ تعلم))) هلا سنة فيعجبني جواز 

هذه األوجه كلها يف ذلك. واهلل أعلم.

)))  يف أ: و.
)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: ب، د.
)))  يف ج: يعلم.
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الت�سرف في وقف الم�سجد على راأي جماعته

مسألة:

مال  من  أرادوه  ما  مجيع  يف  رأهيم  أجيوز  مجاعته  رأي  عىل  ماله  مسجد  ويف 
املسجد من رشاء حلوى وقهوة هلم وملن أرادوا إطعامه حارضا ومسافرا أم ال 

جيوز إال ما كان فيه صالح))) للمسجد؟ تفضل باجلواب.

الجواب:

خيتلف يف ذلك ويعجبنا جوازه هلم. واهلل أعلم.

ت�سرف وكيل الم�سجد في الوقف

مسألة:

إن  ثم  مجاعته  رأي  عىل  موقوفة  غلته  كانت  إذا  املسجد  مال  يف  تقول  وما 
الوكيل جعل يشرتي هلم السكر واحللوى ويفرقها عليهم بغري رأي }مجيع))){ 
مجاعة))) املسجد وربام حرض بعضهم ومل حيرضوا مجيعا وربام شاور بعضهم وربام 
حرض عند التفريق من ليس من مجاعة املسجد وربام يف مجاعة }املسجد من))){ 

السكر. ملص  أسنان  له  ليس  }املسلمني)5){ من 

)))  يف ب: صالحا.
)))  سقط من: أ، ب.

)))  يف ب: مجاعته.
)))  سقط من: د.

)5)  سقط من: ج.
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أ الوكيل اجلامعة عام سبق  أجيوز))) عىل هذه الصفة وإن كان غري جائز إذا براّ
من مثل هذا أيربأ أم ال؟.

الجواب:

ال بأس بذلك إذا كان برأي من له الرأي من مجاعته))) وإن مل حيرضوا مجيعا، 
وإما إعطاء من ليس من مجاعته إذا حرض معهم فقيل: جيوز برأي مجاعته. وقيل: 

ال جيوز إال أن يقبضوه هم ويدفعوه إليه. واهلل أعلم.

بيع المال الموقوف للفقراء

مسألة:

ويف الذي يشهر عندنا بتظاهر األخبار أن املال الفالين للفقراء وربام استشهدنا 
عىل ذلك من ال نتهمه يف الشهادة وقال كذلك فبعنا ذلك املال رضورة ألجل 
فقرنا ثم بعد ذلك صح عندنا أن اإلنسان الذي جعله للفقراء حي وهو اآلن يف 
للفقراء  غلته  املال  ذلك  }قد)5){ وقفت  أين  السواحل))) وكتب }إلينا))){: 

هل يكون))) حجة قوله)7) أم ال؟.

)))  يف ب: فيجوز.
)))  يف أ زيادة )إذا حرض( بعد مجاعته.

)))  راجع تعريف السواحل يف هامش اجلزء السادس.
)))  سقط من: أ.

)5)  زيادة يف: أ.
)))  يف أ: تكون.

)7)  يف ب: قوله حجة.
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الجواب:
يصري  يده  من  اخلروج)))  بعد  ألنه)))  احلكم  يف  بحجة  فليس  فيه  قوله  أما 
إليك ولعله هو اعرف  }فيه))){ بمنزلة شاهد، وأما يف معنى االطمئنانة فذلك 

ذلك. يف  بام كان }منه))){ فانظروا 

من تحق له العطية من وقف المتعلمين

مسألة:
يف  جمدا  األثر  يتعلم  من  أهو  منه  يعطى  أن  جيوز  ومن  املتعلمني  مال  ويف 
مطالعة الكتب والسؤال ألهل العلم أم كل من حيرض مع القارئني مفاجئا أو 

قاصدا؟.

الجواب:
اهلل أعلم. والظاهر أهنا ملن كان شغله التعلم ودأبه ذلك وهو أكثر مهه وعامة 

أمره وغالب حرفته. واهلل أعلم.

ر�سالة الإمام عزان بن قي�س في �ساأن المتعلمين

}مسألة))){:

)))  يف أ: ال أنه.
)))  يف أ: بعد أن خيرج.

)))  سقط من: د.
)))  سقط من: ب.

)5)  كلمة مسألة زيادة من املحقق.
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لفظ خط))) من إمام املسلمني عزان بن قيس))):

ٱ ٻ ٻ ٻ

الفاضل  الثقة  العزيز  الناصح  املحرتم  إىل الشيخ املحب }األكرم))){ املكرم 
}تعاىل)5){  اهلل  سلمكم  املتعلمني  وكافة  اهلاشمي)))  حممد  بن  اهلل  عبد  األخ 

وعافاكم))) وحرسكم ومحاكم)7).

سالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
فالواصل)))  ونعرفك  نعمه  من سبوغ  أوالنا  ما  اهلل عىل  نحمد  بخري  نحن 
إليك سامل بن هاشل اجلرادي قد بعثناه إىل بلدكم معلام يف النحو وقد جعلنا له 
له إال الفقراء  يشء  فال  البلد  أهل  من  كان  كل شهر ثامنية }قروش))){ ومن 

)))  اخلط هو الرسالة يف اصطالح أهل عامن وقد أثبت الشيخ السيفي مرتب التمهيد هذه الرسالة يف 
الكتاب وإن كان ظاهرها يدل عىل أهنا عن اإلمام عزان وليست عن املحقق اخللييل إال أن كثريا 
من الكتب التي كانت تصدر عن اإلمام عزان هي يف الواقع عن إمالء املحقق نفسه أو هي بخط 
يده وبإقرار من اإلمام فلعل هذه الرسالة املثبتة هنا هي من هذا الكثري وألجل ذلك أثبتها الشيخ 

السيفي.
)))  تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء السادس.

)))  زيادة يف: أ.
)))  تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء اخلامس. 

)5)  زيادة يف: أ.
)))  يف ج: وعافاهم.

)7)  يف ب: وحرسهم ومحاهم.
)))  يف ب: والواصل.

)))  سقط من: د.
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ومن كان من الغرباء فله قرشان ويكون ذلك من أموال املتعلمني التي عندكم 
ومن فضلة أموال املساجد.

وقد حجرنا أكل احللوى والفواكه بالفضلة ورأينا رصفها يف هذا األمر))) 
الذي يرتبى العلم ويقوي الدين ويكون التعليم))) يف مجيع املساجد وكل وقت 
يقيم املتعلمون يف مسجد فقيامهم))) منه واحرص عىل ذلك وذمرهم وشمر))) 
اخلصلة  هذه  إحراز  إىل  وسارعوا  القول  هلم)5)  وأغلظ  وانصحهم  بنفسك 

الرشيفة.

المال الموقوف لإ�سالح الكتب

مسألة:

ويف مال أويص به إلصالح كتب موقوفة وانقرضت تلك الكتب بيشء من 
املعاين أجيوز أن ينسخ بغلة))) ذلك املال كتبا غريها وجيوز أن يشرتي مصحفا أو 

ينسخ أو ما يفعل بالغلة؟ أم ترجع للورثة)7) أو إىل الفقراء؟.

بني لنا ذلك مثابا إن شاء اهلل.

)))  يف ج: األمة.
)))  يف أ: املتعلمني.

)))  يف أ: مسجد قيامهم.
)))  يف أ: وشمرهم.

)5)  يف أ: عليهم.
)))  يف أ: بغلته.

)7)  يف أ، ج: إىل الورثة.
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الجواب:
ترجع إىل ورثة املويص إن علم إذا فنيت الكتب. واهلل أعلم.

النخلة الموقوفة لزيارة القبور

مسألة:
وفيمن وجد يف ماله رصمة وقيل له: إهنا لزيارة يشء من القبور ومل يكن))) 

عنده صحة وال عند))) القائلني غري هذا.

ما يكون حكم الترصف يف هذه النخلة لصاحب املال أم جيوز له أن يزيلها 
من ماله وخيرجها؟ أم مصريها للفقراء أم تكون ملا أوقفت))) له؟.

الجواب))):
أما هذه النخلة التي ذكرهتا فال يبني ىل وجه يبيح إخراجها باإلزالة هلا عن 

مكاهنا لعدم وجود معرفتها ملا هي ولكن تبقى عىل ما ثبت من الوقف فيها.

به من  العلم  ملا هو من أصله بحيث ال مطمع يف  وإذا تعني جهل توقيفها 
طول  عىل  سدى  يرتك  فال  اهلل  مال  ألهنا  للفقراء  هبا  حيكم  أن  جاز  هبا  عارف 

املدى.

)))  يف د: تكن.
)))  يف أ: عندنا.

)))  يف أ: وقفت.

)))  يف د: مسألة.
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وإذا))) عرف أهنا يف األصل للزيارة))) وجهل املوضع املزور من القبور فقد 
صارت يف حد ما ال يعرف ربه فجاز هلا من احلكم ما جيوز فيه.

ما شاء اهلل  القرآن  لفقره وليقرأ هبا من  فأخذها  الفقراء  لبعض  أمكن  وإن 
عىل نية الزيارة هبا ملن هي يف األصل لزيارة قربه فهو األحوط فيها واألحسن 
من وجوهها إن ثبتت أهنا للزيارة وإال فللفقراء ترجع بحكم ما مل يعرف ربه. 

واهلل أعلم.

اأخذ الوكيل التمر من وقف الم�سجد وجعله في وقف الفطرة

مسألة:

وما تقول يف الوكيل اخلائن إذا متَّر لفطرة املساجد مترا من مجلة أمواهلن من 
عامر ووقف))) وسائل وفطرة))) ال من أموال فطرهتن خاصة وتظاهر هو بذلك 
لفطرة هذه  التمر  كذلك وقال: هذا  }كان)5){  أنه  والعام  اخلاص  وشهر عند 

املساجد.

أيؤخذ بإقراره أنه لفطرة املساجد أم يكون هذا التمر راجعا لتنويع))) أموال 
املساجد من عامر وفطرة ووقف وغريه؟.

)))  يف د: فإذا.
)))  يف أ: الزيارة.

)))  يف أ: عامر وقف.
)))  يف ج: وفطر.
)5)  زيادة يف: د.
)))  يف أ: لتنوع.



تمهيد قواعد الإيمان ((

جعلت لكل مسجد كذا ولكل مسجد كذا من  إنام  قال:  }قلت))){ وإن 
التمر أيكون ذلك كقوله أم بني املساجد بالسوية أم كيف الوجه يف ذلك؟.

الجواب:

إن أقر هو أو صح أن ذلك التمر ليس من مال الفطرة))) عىل اخلصوص وإنام 
ويرجع  هو من أموال املساجد))) فجعله هو إياه للفطرة ليس }هو))){ بحجة 
حكمه إىل حكم أموال املساجد فيام جاز إنفاذها فيه من معلوم منها أو جمهول. 

واهلل أعلم.

وقف الم�سجد اإذا تعذر تعيينه

مسألة:

وما تقول شيخنا يف مسجدين بمحلة اسمها الصاروجية من قرية نزوى)5) 
وقد  الرشع  مسجد  واآلخر  رمضان  مسجد  املسجدين  هذين  أحد)))  واسم 
يدي  يف  املساجد  تلك  أموال  وبقيت)7)  آثارها  واندرست  املحلة  تلك  خربت 
اجلبابرة))) من أروض ونخل متفرقة حتى أن مع عامة الناس أن هذه األموال 

)))  سقط من: د.
)))  يف أ زيادة بعد الفطرة: ليس بحجة ويرجع حكمه إىل أموال املساجد فجعله هو إياه.

)))  يف أ زيادة بعد املساجد: فيام جاز إنفاذها.
)))  زيادة يف: د.

)5)  سبق التعريف بنزوى يف هامش اجلزء الثالث.
)))  يف أ: أحدها.

)7)  يف ب، ج: وبقت.
)))  يف أ: احلبارة.
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والنخيل واألروض ملساجد الصاروجية ومل يفرقوا ما هلذا من اآلخر إىل أن ظهر 
برهان احلق أقام عامل اإلمام وكيال هلذين املسجدين فالتمس الوكيل النسخ))) 
ليفرق ما بني أمواهلن))) فمسجد رمضان وجد له ثالث نسخ كلهن عىل نسق 

واحد يقتيض))) ألموال))) معلومة. 

وأما مسجد الرشع فلم جيد له نسخة وال وجد من يعلمه بأمواله وبقي يشء 
من األموال واملفاسل والنخيل القائمة ال يف نسخ مسجد رمضان.

أتكون هذه األموال ملسجد الرشع }أم ال)5){؟.

يف  نخلة  املساجد وله: مسجد الرشع))){  نسخ  بعض  يف  وجدنا  }وقد 
ملسجد  الذي  املال  يف  نخلة  له  الفالين  للمسجد  وكذلك)7)  كذا  املسمى  املال 
نخلة  سهييل)))  أو  الرشع  مسجد  نخلة  نعيش)))  نخلة  كذا  مسجد  وله  الرشع 

الدفرت الذي يكتب فيه حق املسجد من األموال املوقوفة له ومن  )))  نسخة املسجد عرضته وهي 
أمواه الفلج.

)))  يف د: أمواهلام.
)))  يف أ، ب، ج: تقتيض.

)))  يف أ: األموال.
)5)  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ.

)7)  يف ب: وكذا.
نعش  بنات  وثالثة  مربعة  ألهنا  نعش  منها  أربعة  كواكب  سبعة  نعش  وبنات  النعش  جهة  أي    (((
والعامنيون يقولون يف اصطالحهم: اجلهات أربع: رشق وغرب وسهيل ونعش فالسهيل عندهم 

جهة اجلنوب والنعش جهة الشامل.
أنظر: لسان العرب )باب نعش(.  

)))  أي جهة سهيل وهو كوكب يامن قال األزهري: سهيل كوكب ال يرى بخراسان ويرى بالعراق، 
وقال ابن كناسة: سهيل يرى باحلجاز ويف مجيع أرض العرب وال يرى بأرض أرمينية وبني رؤية 

أهل احلجاز سهيال ورؤية أهل العراق إياه عرشون يوما.
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مسجد  نسخة  يف  توجد  مل  }التي))){  واألموال  النخيل  وهذه  الرشع  مسجد 
رمضان.

هذه  يف  الوجه  وكيف  ال،  أم  ألمواله  الوجه  هذا  عىل  داللة  هذه  أتكون 
األموال؟.

الجواب:

له وما قامت  له وما صح ملسجد الرشع فهو  ما صح ملسجد رمضان فهو 
عليه داللة أنه ملسجد الرشع فيعطى إياه بتلك الداللة التي يطمئن القلب هبا وما 
مل تقم عليه حجة وال داللة جتوز))) يف معنى الواسع فال حيكم به ملسجد الرشع 

وله حكم األموال املجهول رهبا بام فيها من قول. واهلل أعلم.

وقف الم�سجد من المفا�سل في مال من ل يملك اأمره

مسألة))):

وما تقول يف املفاسل))) التي هي غري قائمة يف مال من ال يملك أمره إذا وجد 
وكيل املسجد يف نسخة املسجد وله املسجد الفالين يف املال الفالين نخلة الذي 

هو لكذا.

أيأخذ بام يف النسخ أم يرتك املفسل بحاله؟ تفضل باجلواب.

أنظر: لسان العرب )باب سهل(.  
)))  سقط من: ب.

)))  يف أ: جيوز.
)))  هذه املسألة وجواهبا سقطا من النسخة: أ.

)))  موضع فسل )غرس( النخلة وتسمى النخلة عند فسلها فسيلة.
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الجواب:

يف  هبا  األخذ  أما إذا كانت النسخ بخط الثقات }وأهل العدل))){ فيجوز 
معنى الواسع ما مل تعارض يف ذلك حجة حق فيجب املنع إال بقيام حجة تثبت 

يف احلكم ولكن ال ينبغي كشف هذا للفسقة لئال تكون وسيلة هلم إىل الظلم.

وأما إن كان النسخ بخط من ال يؤمن وال حتصل به االطمئنانة فيعجبني أن 
ال يملك أمره. واهلل أعلم. من  مال  هبا  }ال))){ يعرتض 

اأوقاف الم�سجد لما جعلت له

مسألة:

وما تقول يف املسجد إذا مل ختصص أمواله ليشء معني إال أن يف نسخته))) 
التي كتبت له وله كذا وله كذا وله سنة جارية يفطر فيه من مجلة ماله))).

بغلته  يشرتى  ماء  أثر  له  وجدنا  ألنا  ال))){  }أم  اجلارية  السنة  أنقتفي)5) 
خبز)7) لفطرته أتكون هذه داللة أن له فطرة من ماله أم ال؟.

)))  سقط من: ب.
)))  زيادة يف: ج.

)))  يف أ: النسخة.
)))  يف أ: أمواله.

)5)  يف أ، ب، ج: أتقتفي.
)))  سقط من: د.
)7)  يف ب: خبزا.
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الجواب:
مثل هذا يقتفى))) السنة الثابتة فيه وال معنى لتغيري السنن))). واهلل أعلم.

اإعادة بناء الم�سجد من مال وقوفات متنوعة

مسألة:
يف))) مسجد اجلامع إذا اهندم مجيعه وغلة مال عامره))) ال تكفيه خلدمته مدة 
أعوام أجيوز أن خيدم من غالة ما كتب له من وقف وهجور وسحور وما يفرق 

عىل اجلامعة من حلوى وغريها؟.
وكذلك ما كتب لسائل إذا كان)5) مجاعة املسجد راضني))) بذلك ويف النظر 
مال عامره  إال من  أم ال جيوز  عليه  ما هو  يرتك عىل  يبنى)7) وال  أن  أنه أحسن 
خاصة؟ أم جيوز من يشء دون يشء؟ وإن كان ال جيوز ذلك أجيوز أن يقرتض 

عليه من غلة))) يشء مما ذكرناه؟.
 بني لنا شيخنا وجه احلق فإن احلاجة إىل ذلك ماسة.

الجواب:
إذا اهندم فعىل أهل  الوجوه كلها واجلامع  بناؤه من يشء من هذه  ال جيوز 

)))  يف أ: تقتفى.
)))  يف ج: الثمن.

)))  يف ب: ويف.

)))  يف أ: عمره.
)5)  يف أ، ج: كانوا.
)))  يف أ: راضيني.

)7)  يف أ: يبني.
)))  يف أ: غالة.
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الدار كلهم بناؤه))). واهلل أعلم.

اإعطاء الغريب من وقف الفقراء

مسألة:
ويف مال وقف عىل فقراء بلدة وأراد أصحاب البلدة أعني اجلباة منهم أن 
يعطوا رجال يسكن))) عندهم ذلك الوقف))) ونيته إن مل يعطوه ال يريد السكن 

أحيل له ذلك أم ال؟.

الجواب:
إن كان فقراء البلدة كثريين ال يمكن توزيعه فيهم فيحتاج أن يكون يف ثالثة 
من فقرائها أو اثنني عىل قول والغريب ليس من فقرائها إال أن يتخذها وطنا فيتم 
الصالة فيها))) فيجوز له منه ما جاز لغريه وال يتعرى من االختالف يف جوازه 

للواحد)5) إن صح ما حرضين. واهلل أعلم.

تو�سيع الم�سجد على نظر ال�سالح

مسألة:

وما قولك شيخنا يف مسجد ضيق وباجلانب))) الغريب منه بيوت وبني املسجد 

)))  يف د: بناؤه كلهم.
)))  يف أ: ليسكن.

)))  يف ب، د: الوقت.
)))  يف ب: هبا.

)5)  يف ب: لواحد.
)))  يف أ: أو باجلانب.
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والبيوت طرق متر عىل تلك البيوت وتالقي الطريق اجلائز))) جانب آخر وكان 
للمسجد مال كثري فأراد بعض العامر أو غريهم أن يوسع املسجد من ماله هل 

جيوز له ذلك؟.

وإذا  به؟  تربع  من)))  مال))){  }من  جيوز  فهل  ماله  من  جيز  مل  كان  وإذا 
بالرشاء  بعد أخذها  }فيه))){  البيوت  الطريق وبقيت  إدخال  جاز ذلك وأراد 
وحتول)5) الطريق يف جانب آخر وتالقي اجلائز كام كانت فهل من الواسع وإذا 
وسع وجاز ذلك فبعد متام الزيادة هل جيوز إصالح املحدوث من مال املسجد 

املتقدم أم ال؟.

الجواب:
أما توسيع))) املسجد عىل نظر الصالح إذا احتاج إليه العامر فواسع من مال 
من رام بناءه ال من مال املسجد عىل ما جاء يف األثر وإدخال بعض البيوت فيه 

بأمر مالكها أو)7) غريها من األرض املباحة كله سواء.

ويف حتويل الطريق))) اجلائزة 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.

)))  مصطلح الطريق اجلائز بينا معناه يف هامش اجلزء الرابع.
)))  سقط من: ب.

)))  يف ب: ملن.
)))  سقط من: أ.

)5)  يف أ، ب: وحيول.
)))  يف أ: توسع.

)7)  يف أ: و.
)))  يف ب، ج: الطرق.
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قلت له))): وإذا مل يكن قرب هذا املسجد ماء للوضوء والطهارة))) وأراد من 
تربع))) بحفر بئر قريبا منه هل له إصالحها))) ورشاء ما حتتاج إليه من حبال)5) 

ودالء وغري ذلك }من مال املسجد أم ال))){؟.

}قال: خيتلف يف ذلك إذا كان)7){ مما حيتاج إليه عامر املسجد. واهلل أعلم.

التاأجير على اإمامة الم�سجد من وقفه

مسألة:

ما))) تقول يف املسجد إذا مل يوجد له إمام وال مؤذن إال بأجرة))) وأجروا من 
ماله عىل القيام بذلك أجيوز)1)) ذلك أم ال؟ عرفنا وأنت مأجور)))).

الجواب:

فهو من عامرته وعامرته  ذلك  يعجبنا  القول جوازه ونحن  بعض  خيرج يف 
أوىل من حفظ الدراهم وكنزها. واهلل أعلم.

)))  يف أ: مسألة.
)))  يف أ: أو الطهارة.

)))  يف أ: يتربع.
)))  يف ب: صالحها.

)5)  يف أ: احلبال.

)))  سقط من: أ.

)7)  سقط من: أ.
)))  يف أ: وما.

)))  يف أ: باألجرة.
)1))  يف أ: جيوز.

))))  يف ب: املأجور.
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بناء ما تهدم من الم�سجد من وقف العمار

مسألة:

ويف))) مال املسجد إذا فضل))) غلة ماله عن عامره ووجدت جداره مبنيا))) 
بالطني أيسعني أن ابنيه بالصاروج فإن أردت أن أبني ظفوره))) عىل ظفور ماله 
بالصاروج واحلىص وأنفذ أجرة ذلك من غالة مال املسجد أو املساجد أم ال؟ 
ماله أم كالمها جائز))) من ماله؟  }غالة)5){  إال املسجد نفسه ألظفر ماله من 

أفتنا يف ذلك.

الجواب:

ينظر  أن  وجيوز  اهندم  إذا  ماله  من  بناؤه  فيجوز  املسجد  من  ذلك  كان  إن 
األصلح من الطني والصاروج إذا كان يف املال سعة فيام يظهر يل. واهلل أعلم.

تبدير غير الثقة في اأوقاف الم�سجد

مسألة:
وإذا)7) مل أجد بيدارا ثقة أبدره يف أموال املساجد وال أمينا إال أنه يف }هذا))){ 

)))  يف أ: يف.
)))  يف ب: فضلت.

)))  يف أ: مبني، ويف ج: مبنا.
)))  الظفور هي اجلدر املبنية باحلجارة يف بلدان اجلبال. )حممد بن شامس(.

)5)  سقط من: د.
)))  يف ب: جائزان.

)7)  يف أ: إذا.
)))  سقط من: د.
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أنه  غري  وغريه  النبات  من  املال  هذا  حمارضة  وحيسن)))  تشاغل  من  إال  الشغل 
جاهل بلوازم ذلك تارة يطمئن به قلبي وتارة يف نفيس منه وهنا وحرجا))) وال 
أجد غريه إال من أدنى منه وتركته))) يف ذلك خوف إضاعة املال أيسعني ذلك 

أم كيف السبيل يف ذلك؟.

الجواب:
قيل بجوازه يف مثل هذا عىل نظر الصالح خمافة))) التعطيل واخلراب ألموال 
املساجد ويعجبنا ذلك يف الواسع ال يف احلكم وإن قيل فيه باملنع فكأنه من باب 

احلكم. واهلل أعلم.

جعل الوقوفات بيدي غير الثقات

مسألة:
هلا  نجد  ومل  اجلبابرة)))  أيدي  من  الوقوفات  نزعنا  قد  شيخنا  }أيضا)5){ 

وكالء ثقات واآلن حمتارون)7) فيها فام يعجبك فيها؟.

الجواب:

أما الوقوفات فاتركوها يف أيدي األمناء واجعلوا عليهم))) العيون.

)))  يف أ، ب: وحيس.
)))  يف أ: أو حرجا.

)))  يف أ: وترتكه.
)))  يف أ: خمالفة.

)5)  سقط من: ب.
)))  راجع تعريف مصطلح اجلبار يف هامش اجلزء السادس.

)7)  يف أ: خمتارون.
)))  يف د: عليها.
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زيادة اأموال وقف فطرة الم�سجد عن الحاجة

مسألة:

رجل  قرب  عىل  أسس  أنه  البلد  أهل  يزعم)))  مسجد  يف  شيخنا  تقول  وما 
السلف الذين يعبدون أموات  صالح وافتتن الناس بحبه واللغو }فيه))){ مثل 
ال  التي  واألمواه  األموال  وكثرت  أمواهلم  أصول  للمسجد  وكتبوا  الصاحلني 
املأكلة  تفرغها  ال  واألموال)))  رمضان  شهر  يف  مأكلة  سنة  له  وجعلوا  حتىص 

املجعولة فام الذي تأمرنا به يف هذا املال؟ بني لنا احلكم اجلائز.

يقدر  العدول  من  أحد  وال  موقوفة  أموال  يف  القول  ما  شيخي  وكذلك 
يشء)5) من املواقيف إال بقول رجل ممن ال جتوز به)))  ألي  هبا  }أن))){ يشهد 

الشهادة وهي يف أيدي اجلبابرة واآلن يف يد)7) املسلمني كيف احلكم يف ذلك؟.

الجواب))):

يعجبني يف مال هذا املسجد أن جيعل له))) عامرا يقيمون فيه ويتعلمون)1)) 

)))  يف أ، ب، ج: يزعمون.
)))  سقط من: ب.

)))  يف أ: زيادة )التي( بعد األموال.
)))  سقط من: أ، ب، ج.

)5)  يف ب: يشهد هبا ليشء.
)))  يف أ: له.

)7)  يف أ، ب: أيدي.
)))  يف ب: قال.
)))  يف د: بامله.

)1))  يف أ: املتعلمون.
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}فيه))){  واملتعلمني  }عامره))){  هم  ويكونون)))  }الرشيف))){  العلم  فيه 
إىل أن تفرغ درامهه وغلته.

تعمير الم�ساجد من �سمان للوقف

مسألة:

ويف رجل لزمه ضامن من أموال مساجد شتى واألموال حميط هبا جدار ومل 
أجيوز  الظلمة  أيدي  واألموال يف  األموال حصته  لكل مسجد من هذه  يعرف 
غري ذلك من مصاحلها  أو  سامد  أو  جدار  مثل  يعمرها  هلذا }الرجل)5){ أن 

أم ال؟.

الجواب:

ال يضيق ذلك عليه))) إذا كان قصده بذلك صالحها. واهلل أعلم.

�سرف المال الموقوف للتعليم اإلى مو�سع اآخر

مسألة:

معلوم  بمكان  العظيم  القرآن  يعلم  ملن  بغالته  موىص)7)  مال  يف  تقول  وما 

)))  سقط من: ج.
)))  يف أ، ب، ج: ويكونوا.

)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ.
)5)  سقط من: د.

)))  يف ج: ال يضيق عليه ذلك.
)7)  يف أ: املوىص.
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وتغلب عىل ذلك املكان متغلب واختذه حصنا ومنعه كجامع نزوى.

القرية  املكان يف)))  يعلم يف غري ذلك  أن يرتك أحدا  املال  يده  أجيوز ملن يف 

التي فيها املوضع أو جيعله يف املدرسة الكبرية التي باملحلة إذ هو مال ال يكفل 

ليتحجر))) به معلم أم ال يسع هذا لعدم اجلواز؟.

واملال جتمعت من غالته))) دراهم كيف يصنع هبا إذ غالة املال قليلة واآلن 

حاقل))) منها بقدر)5) ثالثني قرشا؟ صف يل كيف أصنع ولك اجلزاء من اهلل.

الجواب:

إذا منع املوضع فيجوز حتويله عنه إىل موضع غريه وال يعطل الوقف. واهلل 

أعلم.

�سراء الم�ساحف بمال موقوف لإ�سالح الكتب

مسألة:

ويف مال موقوف إلصالح الكتب وهن موقوفات ملن أراد أن يقرأ منهن من 

املسلمني.

)))  يف أ: ويف.
)))  يف أ: لتحجر.
)))  يف ب: غلته.

)))  يف ب: حاصل. واملعنى واحد.
)5)  يف أ: يقدر.
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منهن  أجيوز أن يشرتي من غلته))) مصاحف ملن أراد }أن يقرأ))){ القرآن 
من املسلمني وقفا مؤبدا إىل يوم القيامة؟.

الجواب:
ال جيوز ذلك ألن هذا غري ما أوىص به املويص. واهلل أعلم.

انقرا�س اأ�سحاب الوقف

مسألة:
فالن  لبني  أو  البلدان  من  بلد)))  يف  حملة  أو)))  بلد  لفقراء  كتب  وقف  ويف 

فذهبت تلك البلدة أو املحلة أو القبيلة)5).

أو  منها  قريب)7)  هو  التي  للبلدة)))  أيكون  الوقف  هذا  مرجع  يصري  ملن 
املحلة إذا كانت هي األقرب أم }هو))){ حرشي))) أم جيوز أن يدفع لفقراء)1)) 

املسلمني؟.

)))  يف أ: غالته، ويف ب: غلتها.
)))  سقط من: د.

)))  يف أ: و.
)))  يف أ: البلد.

)5)  يف أ: البلدة واملحلة والقبيلة.
)))  يف أ: لبلد، ويف ب: للبلد.

)7)  يف أ، ب: هي قريبا.
)))  سقط من: أ.

)))  احلرشي اليشء املؤبد إىل احلرش كاملال الذي ال يعرف أهله قيل: إنه يكون حرشيا أي ال يملكه 
أحد وقيل: يعطى الفقراء وقيل: يصري بيت مال. )حممد بن شامس(.

)1))  يف ب: إىل فقراء.
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بنو فالن هلذه  أوقفه  بأنه قد  شهر  قد  الوقف  هذا  كان  وإن  }قلت))){: 
يف  هم  الذين  نسول  أم  غريهم  من  به)))  أوىل  نسوهلم  أيكون  املحلة  أو  البلدة 

األصل من أهل البلدة أو املحلة)))؟ أخربين وأنت املأجور.

الجواب:

وإال  علموا)5)  إن  للورثة  راجع  فهو  فانقرضت)))  قبيلة  لنسل  أوقف  إن 
صار من األموال 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 أوبتهم)7) }بتة))){ صار القول فيها كالقول يف الوقف 

لبني فالن. واهلل أعلم.

الأكل من وقف الفطرة خارج الم�سجد

مسألة:

وما تقول شيخنا يف الذي يفطر من فطرة املسجد أجيوز له أن يفطر خارجا 

)))  سقط من: أ.
)))  يف ب: نسوهلم به أوىل.

)))  يف أ: البلد أم املحلة.
)))  يف أ: فإن انقرضت.

)5)  يف أ: عملوا، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله إن علموا.
)))  يف أ: وكذلك.

)7)  يف أ: ال يرجى أوبته.
)))  سقط من: أ.
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عن املسجد ألنا))) قد سمعنا إجازة ذلك عن الشيخ جاعد بن مخيس رمحه اهلل، 
وإذا أفطر وصىل أجيوز له أن يرجع يأكل ثانية وما عندك أنت شيخنا يف ذلك؟.

الجواب:

قد قيل إنه جيوز أن يفطر خارجا من املسجد كام قاله))) الشيخ الرباين رضوان 
ثانيا وذلك  الفطرة  اهلل عليه وإذا افطر ثم صىل فال يرجع يأكل }ثانية))){ من 
ال يتعرى من االختالف فقد توجد اإلجازة به وال سيام إن كان الفطر))) األول 

قليال بقدر ما تقوى به نفسه يف الصالة. واهلل أعلم.

ما يفعل بوقف الم�سجد اإذا تعذرت فيه الجماعة

مسألة:

ووجد  اجلامعة  صالة  فيه  تقام  ال  املحلة  عن  خارج  بمسجد  ابتيل  وفيمن 
من  شيئا  هبا  يشرتى  أو  دراهم  لعامره  }غلتها)5){  تفرق  نخيال  نسخته  يف 
أو شيئا من  باألسحار))) يف رمضان  للذين يصلون  منها  املأكوالت هلم وشيئا 

النوافل كصالة الضحى ومل جيد املبتىل من هؤالء أحدا.

}فيه)7){  يعلم  ملن  أو  القرآن  أو  الرشيعة  فيه  يقرأ  ملن  كان  إذا  وكذلك 

)))  يف أ: ألن.

)))  يف أ: قال.
)))  سقط من: أ، ب.

)))  يف أ: الفطرة.
)5)  سقط من: ج، د.

)))  يف أ: لألسحار.
)7)  سقط من: أ.
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املذكورين. املبتىل  فعدم  يرسج }به))){ فيه  لزيت  أو  }القرآن))){ الصبيان 

أتكون هذه الغلة أمانة أم جيوز له))) إذا قال لعمرو وزيد: أما))) حتبون أن 
ما  الطاعات عىل حسب  من  نعمل شيئا  الفالين  املسجد  الليلة يف  نقيم)5) هذه 
من  ليشء  الفاعلني  هم)7)  يكونون)))  ما  مقتىض  عىل  الصفات  من  تقدم 
منها  أيربأ  النخيل  به من غالة هذه  ابتيل  ما  فيدفع حينئذ  الطاعات  }هذه))){ 

إن))) كان عىل غري وعد منه بذلك؟ وإن وعدهم)1)) أيكون أيضا ساملا وال يشء 
عليه؟ أخربين.

الفالين  للوقف  أهنا  نخيال  النسخة  يف  وجد  إذا  أيضا  له  وجيوز  قلت: 
أن  أيضا  وقف  مال  يف  أو  أمره  يملك  من  مال  يف  حوضية))))  أو  عاضدية)))) 
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 أو علمه 

)))  زيادة يف: ب.
)))  سقط من: أ.

)))  يف ج، د: أم يكون.
)))  يف ج، د: ما.

)5)  يف أ: حتبون أيقم، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله حتبون أن نقيم.
)))  يف ب: يكونوا.

)7)  يف أ: ما يكون نواهم.
)))  سقط من: ج، د.

)))  يف ب: إذا.
)1))  يف أ: أوعدهم.

))))  راجع تعريف النخلة العاضدية يف هامش اجلزء السادس.
))))  النخلة احلوضية هي التي تكون وسط النخل تقايس ما يليها من النخل من كل جانب. )حممد 

بن شامس(.
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الفالين أخربين  أو يف عاضد  نخلة  الفالين  املال)))  أن يف  تنادي  النسخة  أن  إال 
ولك عظيم الثواب.

الجواب:

فيه  اخلمس  يصلون  الذين  إهنم  قيل:  فقد  لعامره  منها  كان  وما  أعلم.  اهلل 
مجاعة لكن ال بمعنى أهنم يصلون اخلمس فيه يوما واحدا ولكنهم مقيمون فيه 
برشط توطنهم))) فتكون صالهتم هنالك متاما ال سفرا وما أوىص به لعامره فال 
جيوز لغريهم ولو عدموا وال أدري ما يكون يف املصلني فيه باألسحار وأخاف 
أن ال يكون ملن ذهب يصيل به يوما واحدا ليحل له أكل احللوى }منه))){ وإنام 
يكون ملن ثبت فيه عىل صالة السحر يف شهر رمضان إال من عذر، وكذلك يف 

صالة الضحى وقراءة القرآن. 

وصل  من  }به)5){  املراد  ليس  أنه  هذا)))  يف  يل  يتوجه  ما  صح  إن  واألثر 
إىل  الضحى  يف  ركعتني  صىل  أو  واحدة  سورة  أو  واحدة  مسألة  فقرأ  املوضع 
السحر وإنام هو للمداومني عىل هذه))) الرواتب ترغيبا عىل ذلك وحثا عىل فعل 
اخلري واملداومة عليه فلينظر يف هذا إن صح ما يتوجه يل فيه فإين مل أقله بحفظ 
ولو قال أحد بخالفه تعلقا بأولويات األسامء ومتسكا بمبادئ املفهومات مل أقل 
إنه أخطأ دينا ولكن حمبتي يف هذا ما هو أحوط من أن تكون الوصية للمتصفني 

)))  يف أ: مال.
)))  يف أ، ج، د: تواطئهم.

)))  زيادة يف: أ.
)))  يف أ: يف واحده.

)5)  سقط من: ب، ج، د.
)))  يف أ: هذا.
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هبذه الصفات وال يكون ذلك إال باملداومة عليها حتى تكون عادة وصفة. 

وما وجد يف النسخ التي ال يرتاب فيها فاألخذ به يف معنى االطمئنانة جائز 
ما مل يعارض يف ذلك أحد بحجة حق يف حكم الظاهر فال))) جيوز دفع احلجة 
التي ال  الشهرة  أو  العادلة  البينة  للموقف))) من  تقوم  }إال بحجة))){  القيمة 

تدفع. واهلل أعلم.

الو�سية ب�سراء رحا واإيقاف نخلة لإ�سالحها

مسألة:
بقرش)5) وأوصت هلا بنخلة)))  رحا  هلا  ويف امرأة أوصت }أن))){ يشرتى 
إلصالحها ومكث الويص زمانا يسأل عن رحا ومل جيدها ويستغل النخلة ثم بعد 

ذلك أوىص هذا الرجل بقرش)7) ونصف والنصف عوض عن غلة النخلة.

الرحى تشرتى))) عىل ما كانت من قبل يف وصية  شيخنا))){ هذه  }أرأيت 
افتنا)))){. الرجل؟  وصية  املرأة }أم }بام)1)){ يف 

)))  يف أ: وال.
)))  سقط من: أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله التي تقوم.

)))  يف أ: للوقف.
)))  سقط من: أ، ج، د.
)5)  يف ب: بقرش رحا.

)))  يف أ: نخلة.
)7)  عبارة النسخة ب: ثم إن هذا الرجل أوىص بقرش.

)))  سقط من: ب.
)))  عبارة النسخة ب: أتشرتى هذه الرحا.

)1))  زيادة يف: ب.
))))  سقط من: أ.
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}الجواب))){:
يف  القرش  نصف  وينفذ  الرحى عىل حسب الوصية))){ السابقة  }تشرتى 

إصالحها. واهلل أعلم.

المال الموقوف لإ�سالح ال�سور

مسألة:
ويف مال مكتوب إلصالح سور الفالين واحلارة التي عليها السور خراب ال 

أحد))). فيها  يرجى }أن))){ يسكن 
أرأيت إذا أراد أصحاب هذا السور أن يبنوا سورا يف احلارة التي هم ساكنون 

فيها أجيوز هلم ذلك أم ال؟.

الجواب:
ال جيوز إنفاذه يف غري السور الذي هو له. واهلل أعلم.

خلط وقوفات فطرة الم�ساجد

مسألة:

ويف رجل عنده }مال)5){ ملساجد))) شتى ومل يعرف هذا املال لكل مسجد 

)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ، ب.

)))  يف أ، ب: أحد يسكن فيها.
)5)  سقط من: ج، د.

)))  يف ج، د: مساجد.
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أقل أو أكثر ومجع غلة))) 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)))؟.

الجواب:

بالشهرة ليشء من))) املساجد فهي له وإن جهل  إذا كانت األموال تعرف 
ذلك وتعذر معرفتها فلها حكم األموال املجهول رهبا بام فيها من قول يف األثر 

املشهور. واهلل أعلم.
القيا�س باأموال الوقف

مسألة:

وما تقول شيخنا يف القياض بأموال الوقف أجيوز أم ال؟ وما تستحسنه أنت 
يف ذلك؟ ويف رشاء األصل للمساجد نجده يف األثر ال جيوز ما العلة يف هذا؟ 

أفتنا.

الجواب:

القياض بأموال الوقف ال جيوز وخمتلف يف رشاء األصول للمسجد عىل نظر 
الصالح. واهلل أعلم.

)))  يف أ، ب: غالة.
)))  يف أ: فيهن.

)))  يف ج، د: عن.
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اإحداث باب جديد للم�سجد

مسألة:

وما تقول شيخنا يف املسجد إذا مل تكن))) له أبواب من جانب عىل اليمني 
والشامل وحلق اجلامعة يف زمن احلر ضيق وزمن الشتاء ظالم وآل رأي اجلامعة 
أن ينقبوا))) له بابا للروح وللضوء))) ويركبوا له باب خشب ويف النظر أنه أصلح 

للقوام وأزهى وأحىل للمسجد أجيوز ذلك أم ال؟.

وإن))) كان ال جيوز ذلك وفعل ذلك فاعل ما خالصه أيكون هالكا أم ال؟ 
إذا  الفعل  }هذا)7){  عوض  }شيئا))){  للمسجد  يكتب  }أن)5){  أراد  وإذا 
شاء  }إن  مأجور  وأنت  عرفنا  ال؟  أم  صواب  وجه  له  أترى)))  جائز  غري  كان 

اهلل))){. 

}الجواب)1)){:

نظر  بجوازه عىل  قيل  فقد  صالحه  ظهر  إذا  }ذلك)))){  ال يضيق عليه 

)))  يف أ: لكن.
)))  يف أ: نقبوا، ويف د: يبقوا.

)))  يف أ، ب: ولضوئه.
)))  يف أ: وإذا.

)5)  سقط من: أ.
)))  سقط من: ج، د.

)7)  سقط من: أ.
)))  يف أ: أتراه.

)))  زيادة يف: ب.
)1))  سقط من: ب.

))))  سقط من: د.
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الصالح وال هيلك به فاعله ألنه موضع رأي وإن قيل بعدم جوازه يف احلكم. 
واهلل أعلم.

تحديد مو�سع الأكل من وقف فطرة الم�سجد

مسألة:

من  قريبا  أتكون  املسجد  من  خارجا  الفطرة  جازت  إذا  شيخنا  تقول  وما 
املواضع التي حوله أم بعيدا عنه؟ عرفنا بحده يف اجلوار والبعد.

الجواب:

ال حتديد يف ذلك عىل قول من أجاز نقلها عن موضعها. واهلل أعلم.

تو�سيع الم�سجد ب�سم الطريق اإليه

مسألة:

يف))) مسجد قديم بحذاه طريق جائز واسع وتشجع أحد من اجلامعة ليزيده 
يف الطريق ألهنا عريضة واملسجد صغري وتربع هذا الرجل وزاده أيكون مصيبا 

أم خمطئا وجتوز الصالة يف الزيادة أم ال؟.

أم يكون كمن بنى قرصا وهدم مرصا وإن كان ال جيوز ما خالصه وما العلة 
يف  العلامء  رآه  الذي  الرأي  ما  للمساجد)))  األصل  رشاء  جواز  قلة  يف  شيخنا 

ذلك؟.

)))  يف أ: ويف.
)))  يف أ، ج: للمسجد.
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الجواب:

ال جيوز أن يزاد يف املسجد من الطريق وخالص من فعل ذلك أن يرد كل 
يشء إىل أصله وإال كان كمن بنى قرصا وهدم مرصا والرشاء للمساجد ال يمنع 
إال أن يكون من مال ثبت وقفا ليشء فال جيوز التبديل فيه وكذا))) يف احلكم من 
الصالح خيتلف  نظر  عىل  أمواله املجعولة ملصاحله))) لكن يف }غري))){ احلكم 

يف هذا.

ذهاب اأ�سل ما اأوقف له

مسألة:

موهتا وأوصت بنخلة  بعد  ماهلا  من  رحا  ويف امرأة }أوصت))){ برشاء 
ألصالحها)5) وماتت املرأة واشرتى الويص الرحا والنخلة قد غلت غلة كثرية 

وحصلت منها دراهم والرحا }ال))){ حتتاج إىل يشء.

كيف افعل هبذه الدراهم أجتوز)7) ليشء أم تكون موقوفة حرشية؟.

للطحني  تصلح  ال  وصارت  ضاعت  أو  الرحى  هذه  ذهبت  إذا  أرأيت 

)))  يف أ: وكذلك.
)))  يف ب: لصاحله.
)))  سقط من: ب.
)))  سقط من: ب.

)5)  يف أ: إلصالحه.
)))  سقط من: ب.

)7)  يف ب، د: أتتجوز.
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وتعطلت ملن حكم هذه الدراهم والنخلة أيرجعان))) للورثة أم جيوز أن يشرتى 
رحا غريها إذا كانت النخلة))) جعلت إلصالحها؟.

عرفنا وجه اخلالص هبا وأنت مأجور إن شاء اهلل.

الجواب:
النخلة  الرحا رجعت  تلفت)))  وإن  له  به  أوصت  ما  ال جتوز))) ليشء غري 

والغلة)5) للورثة. واهلل أعلم.

اإ�سالح درجة الم�سجد من مال الوقف

مسألة:
ويف درجة املسجد أجيوز عامرها من مال املسجد إذا كانت))) سابقا ال تعمر 
من ماله واآلن مل يصح هلا أحد يعمرها ورأى الوكيل صالحها)7) يف عامرها))) 

ال؟. أجيوز }له))){ أم 

الجواب:
درجة املسجد من املسجد وجيوز عامرها من ماله.

)))  يف أ، ب: أيرجعا.
)))  يف ب: الغلة.
)))  يف ب: جيوز.

)))  يف أ: تلف.
)5)  يف ج: رجعت الغلة والنخلة.

)))  يف أ: كان.
)7)  يف أ، ج: صالحا.

)))  يف أ: عامرهتا.
)))  سقط من: أ، ب.
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اإ�سالح �سرح الم�سجد ومجائزه من مال الوقف

مسألة:

ويف سور رصح املسجد أجيوز))) أن يبنى من مال املسجد إذا كان صالحا 
للمسجد أم ال؟.

يبنى هلن  أن  إذا كان ال عليهن سرت أجيوز  املسجد  وكذلك جمائز))) رشايع 
سرت من مال املسجد؟.

وإن كان ال جيوز هذا وأراد اجلامعة أن يبنوا من مال املوقوف للفقراء عىل 
نظر الصالح للمسجد أجيوز أم ال؟.

الجواب:

سور رصح املسجد حكمه حكم املسجد وجيوز بناؤه من ماله عىل ما كان 
البناء فإهنا ملنافع)))  قبل من استقالله وجمائز املسجد ليس هلا حكم املسجد يف 

عامره وال بد أن خيتلف يف جواز بنائها مما أويص به لعامره.

وال جيوز بناؤها من مال الفقراء إال أن يأخذه أحد منهم لفقره فيكون له يف 
ذلك حكم ماله جيوز له أن يبني منه ما شاء من جمائز وغريها وله يف ذلك أجره 

إن تقبل اهلل منه. واهلل أعلم.

)))  يف أ: أوجيوز.
)))  املجازة بناء ساتر عىل ساقية الفلج ويكون مستحام ومغتسال ويف الغالب ختتص به النساء. 

)))  يف أ: املنافع.
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المال الموقوف للكفن

مسألة:
ويف مال مكتوب للكفن والثياب كثرية فاضلة عن موتى تلك القرية أجيوز 

أن يبعث هبا للقرى يكفن))) هبا موتى))) املسلمني أم ال؟.

الجواب:
جيوز. واهلل أعلم.

خال�س وكيل الم�ساجد من �سمان الوقوفات

مسألة:
ويف رجل لزمته ضامنات ملساجد شتى))) توكلهن وبعض هذه املساجد له 
مال كثري وبعضها له مال قليل ومل يعرف مال هذا من هذا وأراد اخلالص ما 

خالصه؟. 

وإذا كانت))) هذه املساجد دثارا أجتوز)5) الفطرة فيهن قبل عامرهن أم ال؟.

الجواب:
اهلل أعلم. وال بد من وضع كل يشء يف حمله املأمور به فإن املخالفة إىل غريه 

ال تسع. واهلل أعلم.

)))  يف د: ليكفنوا.
)))  يف أ: املوتى.

)))  يف أ: شى.

)))  يف أ: كان.
)5)  عبار النسخة: أ: كان هذه املساجد شتى دثار أجيوز.
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دفع جزء من الوقف للجبار

مسألة:

ويف مال موقوف أراد أحد من اجلبابرة أخذه وهو يف يد رجل أجيوز للرجل 
أن يسده بيشء منه إذا خاف ذهاب الكل أم يرتكه للجبار وال يلزم))) الرجل يشء 

أكله بالسواء))) أم ال؟. سنة  كل  يف  عادة  وإذا اختذ اجلبار }هذه))){ املسدة 

الجواب:

إذا خاف عليه أن يذهب كله فقد قيل يسعه يف معنى اجلائز أن يفديه ببعض 
الغلة عىل نظر الصالح للوقف وأما يف احلكم فال جيوز ذلك ولكنه مما أجيز يف 

الواسع.

اإتباع ال�سنة الثابتة في اأكل المال الموقوف للم�سجد

مسألة:

بعد  يؤكل  ماله  بعضا من  اجلامعة  أدرك  مال معروف ملسجد معروف  ويف 
الظهر داخل املسجد رطبا ثم حتولت سنة تلك املال للعامر))) بعد سنني.

اطمأن  وإذا  الوكيل  زمانه  أدرك هو يف  ما  أم عىل  املتقدمة  السنة  به  أيمتثل 
قلب الوكيل بالسنة املتقدمة أجيوز له ذلك أم ال؟.

)))  يف أ: يلزمه.
)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: سوي.
)))  يف أ: للامر.
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الجواب:

إذا صح أن له سنة ثابتة فيه فالرجوع إليها أوىل ألهنا األصل وإن مل يصح 
ذلك فعىل ما أدرك من اجلائز فيه. واهلل أعلم.

تبديل الوكالء لأوقاف الم�ساجد

مسألة:
ويف مال وجد مكتوبا يف نسخة بخط رجل ذي ورع ثقة أن غلته تنفذ فيمن 
يقرأ القرآن العظيم يوم ثامن من شهر ذي احلجة ويف مسجد معروف ويشرتى))) 

هلم هبا شبخال))).
ثم إن رجال صار وكيال هلذا املسجد املكتوب غلته ملن يقرأ القرآن العظيم 
من قيامه وجد غلة هذا املال املذكور يفرق بعضها دراهم ألهل حارة قريبة من 
هذا املسجد يعطى البالغني من الرجال وبعضا من النساء دون األطفال وربام 
كان فعل ذلك عن غري حجة وبعضها ينفذ فيمن يقرأ القرآن العظيم يوم اخلتمة 

يف هذا املسجد املذكور.

وكان الذين جيعلون بعض هذا الوقف املذكور يف أهل هذه احلارة القريبة))) 
أمناء  وال  ثقات  غري  وهم  له  يصريون)5) وكالء  الذين  املسجد  }هذا))){  من 
فأراد هذا الرجل الذي صار وكيال أن جيعل غلة هذا املال كلها فيمن يقرأ القرآن 

العظيم وال يلتفت يف ذلك إىل فعل الوكالء الذين من قبله. 

)))  يف أ، ب: معروف يشرتى.
)))  يف أ: شنجال. وهي كلمة مل أتوصل إىل معناها ولعله طالتها يد التصحيف فغريت من رسمها.

)))  يف أ، ج: قريبة.
)))  سقط من: د.

)5)  يف أ: يرصون.
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كذلك وجد هذا الوكيل يف نسخة أخرى عن ثقة آخر توجيه هذا الوقف كله 
}مكتوبا))){  ملن يقرأ القرآن العظيم يف هذا املسجد وال وجد يف النسخة شيئا 
بخط هذين الثقتني))) يف هاتني النسختني وال يف غريمها يفرق هذا الوقف ألهل 

هذه احلارة هل له ذلك وعليه؟ تفضل علينا باجلواب وأنت إن شاء اهلل مثاب.

الجواب:
إذا كان الوكالء غري ثقات وكانوا معروفني بتبديل األوقاف عن مواضعها 
النسخ  يف  ما  إىل  الرجوع  هذا  مثل  يف  ويعجبنا  بحجة  ليس  ذلك  ففعلهم))) 

الصحيحة التي بخط الثقات))) فاتباع)5) ما حرره الثقات أوىل. واهلل أعلم.

القيا�س باأوقاف الم�سجد

مسألة:

وسئل يف القياض بامل املسجد جيوز أم ال؟.

}الجواب))){:

اختالف.  جوازه  ففي  العدول  نظر  يف  للمسجد  صالحا  القياض  كان  إذا 
واهلل أعلم.

)))  سقط من: د.
)))  يف أ: الثقني.
)))  يف أ: فعلهم.

)))  يف أ: الثقة.
)5)  يف د: فيتبع.

)))  سقط من: أ.
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الأخذ من وكيل الم�سجد اإذا لم يقر اأنه من الوقف

مسألة:

غري  من  باملسجد  يفرقه  ما  وبعض  املسجد  وكيل  ومن أخذ }من))){ يد 

أن يقر أنه من مال املسجد املجعول لذلك يف حال القبض إال بعد))) التعريض 

مثل ألجعل هذا من مال الوقف باملسجد هلذا والوكيل))) ظاهر اخليانة يكون 

حالال))) ذلك أم حراما؟.

الجواب:

إذا أقر أنه من مال املوقوف لذلك جاز إال أن يتهم)5) فيه فدع ما يريبك.

 }((( قلت له))): وإن كان يف املثل حراما)7) كيف اخلالص منه؟ تفضل }عيلاّ

بالبيان عنه. 

قال))): قد مىض. 

)))  سقط من: ب، د.
)))  يف أ: بعض.

)))  يف أ: هلذا الوكيل.
)))  يف ج: رجال.

)5)  يف د: يتم.
)))  يف أ: مسألة.

)7)  يف أ: احراما.

)))  سقط من: د.
)))  يف أ: اجلواب.
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يف  مأمون  غري  أنه  وكيل)))  من  مثال  ريب  القلب  يف  وقع  وإن  له))):  قلت 
أمانته إال يف دينه هل من رخصة يف أخذ ما يقر به ويبديه أنه من مال كذا }أو))){ 

ينفذه كام وجده فسلفت سنته عليه أم ال؟. 

قال))): قد مىض. 

قلت له)5): وهذا املعنى))) يكون حكمه حكم ما قيل من املعنى ما احتمل 
حقه وباطله فاحلق أوىل به أم ال يشبه هذا ذلك؟.

قال)7): له مواضع وفيه دقائق تبنى عىل أصلني حكم وورع ثم عىل فرعني جائز 
وأفضل وعىل نوعني حرام وشبهة والشبهة عىل قسمني ملعارض أو ال والقول فيها 
بالتقسيم خيرج ما إىل حد اإلطالة ولكن وال بد أن يلحق معنى ما احتمل فاحلق 

أوىل به وكل مشكوك موقوف فهام أصالن والتفريع نتيجتهام والسالم.

ما يفعل بوقف بني فالن اإذا انقر�سوا من البلد

مسألة:

وما تقول شيخنا يف وقف شهر أنه لبني فالن فلم يبق يف البلد }أحد))){ من 

)))  يف أ: مسألة.
)))  يف أ: وكال.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: اجلواب.

)5)  يف أ: مسألة.
)))  يف ج: املغي.

)7)  يف أ: اجلواب.
)))  سقط من: أ، ب.
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أناس من غريهم فأخذوا ما تيرس منه ثم عارضهم  فأتاه  القبيلة  }أهل))){ تلك 
به من غريكم وإنام يف  أوىل  فقال: لستم  أو من غريهم  يف ذلك معارض منهم 

البلد))) الفالين من هو }أوىل))){ منكم فلستم أنتم }أوىل))){ به.

}يعطي))){  أن  أوكله  منه  هل جيوز للحاكم أن يمنع }الذين)5){ قبضوا 
كل من أتاه من سائر البلدان الذي هو شهر منهم أم ال؟.

قلت: وإن أتى رجل منهم فسكن يف البلد الذي)7) فيه الوقف فأتم الصالة 
فيه))) أو قرص أجيوز للحاكم أن يقبضه هذا الوقف ويمنع غريه عنه؟ أفتنا وأنت 

مأجور إن شاء اهلل))).

الجواب:

إن كان الوقف لبني فالن ومل يصح ختصيصه بأهل تلك الدار فيجوز دفعه إىل 
يف التسمية  هلم  الوقف  }أن  صح  الذين  بني فالن حيث كانوا }إذا كانوا)1)){ من 

تلك البلد من بني فالن. أهل  من  كان  ملن  خمصوص  وإن صح)))){ أنه 

)))  سقط من: د.
)))  يف أ: بلد.

)))  سقط من: أ، ب.
)))  سقط من: أ.

)5)  سقط من: ج، ويف أ، ب: الذي.
)))  سقط من: أ.

)7)  يف أ: زيادة )هو( بعد الذي.
)))  يف أ، ج: فيها.

)))  يف أ، ج: أفتنا فيها إن شاء اهلل.
)1))  سقط من: أ.
))))  سقط من: أ.
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فمن جاء من أولئك املذكورين فسكن البلد وأتم فيها الصالة جاز له الوقف 
وجاز للحاكم دفعه إليه ومل جيز منعه منه إال أن يصح أنه ألحد خمصوص من 
املذكورين.  أولئك  بني فالن أولئك فال جيوز دفعه لغري من ثبت }له))){ من 

واهلل أعلم.

اإ�سالح �سور المحلة المختربة من مال الوقف

مسألة:

وما تقول يف وقف جعل ليشء من احللل فاخرتبت تلك املحلة ومل يبق فيها 
لبناء سورها برأي من  أحد أجيوز للحاكم أو املحتسب أن جيعل ذلك الوقف 
إليها  برجوعهم  طمع  إذا  صالحا  ذلك  يف  رأى  إذا  نسوله  أو  فيها  ساكنا  كان 

وعامرهتا أم ال؟.

منها  قلت: وإن كان ال يسعه ذلك أيكون هذا الوقف ملن }هو))){ خرج 
وسكن قريبا منها أم هو جلميع من كان خارجا منها ولو سافر ما مل يقطع البحر 
ومن ملك من خراهبا أيكون داخال معهم يف الوقف؟ أخربنا وأنت مأجور إن 

شاء اهلل.

الجواب:
إن كان الوقف للمحلة))) فيجوز عامرهتا وبناء سورها وإصالح مساكنها منه 
إن كان مما جعل لذلك ويكون حكم املحلة يف هذا حكم املسجد فام أويص به 

)))  سقط من: د.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ: احللة.
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للمحلة))) جيعل يف مصاحلها وعامرهتا وما أويص به للمسجد جيعل يف مصاحله 
وعامرته.

وإن كانت))) الوصية ألهل املحلة فهو ملن يتم الصالة فيها وإن كان ملن يف 
ومل  املحلة  خربت  فإن  املحلة)))  منه  تعمر)))  أن  جيوز  وال  لساكنيها  فهو  املحلة 
بحاله  فالوقف)))  إليها  أهلها  رجوع  واحتمل  ساكن  فيها  وال  أهل)5)  هلا  يبق 
حتى يرجع)7) إليها أو يأيت عليها حال ال يرجى وجود ذلك فيها فيبطل الوقف 
ويرجع للورثة إن علموا))) وإال رجع للفقراء أو غريهم ممن ترجع إليهم األموال 

املجهولة عىل ما فيها من قول واهلل أعلم.

ال�سالة على نية الأكل من فطرة الم�سجد

مسألة:
وما تقول شيخنا يف مسجد له مأكل))) حلوى تؤكل وقت السحر ومل يصل 
ما  األكل  نية  فيه }أحد)1)){ مجاعة أجيوز ألحد أن يسري يصيل }فيه)))){ عىل 

دام األكل قائام أم ال؟.

)))  يف أ، ج: للحلة.
)))  يف أ: إن كان.

)))  يف أ: يعمر.
)))  يف أ، ج: احللة.

)5)  يف ج، د: ومل يتوهلا أهل.
)))  يف د: فالوقوف.

)7)  يف أ: يرجعوا.
)))  يف أ: علموا.

)))  يف أ: ما يأكل.
)1))  زيادة يف: ب.
))))  سقط من: أ.



(1( الم�ساجد والمدار�س والأموال الموقوفة للمتعلمين

الجواب:
إن الصالة عىل نية األكل ال جتوز وليس من اإلخالص يف يشء أن تكون 

الصالة لغرض يسري من أغراض))) الدنيا.

ال�سالة في الم�سجد لأجل الفطرة الموقوفة

مسألة:
أن  ألحد  أجيوز  ما))) تقول يف مسجد له فطرة ومل يصل فيه }أحد))){ مجاعة 

يصيل فيه عىل نية الفطرة أم الفطرة ملن يصيل مجاعة خاصة أم ال جيوز؟.

أفتنا مأجورا إن شاء اهلل. ويسلم من عنده الفطرة عىل هذا اإلنفاذ أم }هو))){ 
مضمون أم ال؟ وكيف الوجه)5) احلق يف إنفاذ))) فطرته.

الجواب:
هي)7)  وإنام  اجلامعة  بصالة  ختتص  ال  والفطرة  الفطرة  ألجل  الصالة  جتوز  ال 
للصائمني فكل من صام عىل السنة جازت له الفطرة املخصوصة يف العبارة بام يأكله 

الصائم عند إفطاره من صومه وأما لفظة الفطرة عىل اإلطالق فقد تكون ملعان.

)))  يف ب: أعراض.
)))  يف أ: وما.

)))  زيادة يف: ب.

)))  زيادة يف: ب.
)5)  يف ب: وجه.

)))  يف أ: إنفاد.
)7)  يف ب، ج، د: مال.
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و�سع البواري في م�سجد ل تقام فيه الجماعة

مسألة:
ما))) تقول يف مسجد مل يصل فيه مجاعة أجيوز لوكيله أن يوضع فيه بواري))) 

أم ال جيوز؟.

الجواب:
إن كان ال يصىل فيه فال معنى لوضع البواري ألهنا مما تستعمل لعامر املسجد 

للصالة عليها ال))) للمسجد. واهلل أعلم.

اإنفاذ المال في وقف الم�سجد

مسألة:
ويف نسخة املسجد إذا وجد فيها مكتوب ولوقفه))) ما يعمل فيه كيف الوجه 

يف إنفاذه يرمحك اهلل؟.

الجواب:
واطمأنت  ذلك  غري  فيه  يصح  مل  إن  ينفذ ذلك فيام ينفذ فيه و}قفه)5){ 

القلوب إىل صحة النسخة. واهلل أعلم.

)))  يف أ، ب: وما.
)))  البواري فراش من خصف النخل تتخذ للجلوس عليها.

)))  يف أ: إال.
)))  كلمة )ولوقفه( كررت مرتني يف النسخة: ب.

)5)  سقط من: أ.
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قر�س الم�سجد من مال وكيله

مسألة:
غلة  له  تكن  ما))) تقول يف وكيل املسجد إذا احتاج املسجد }عامرا))){ ومل 
يف ذلك احلني أجيوز))) له أن يقرضه ويأخذ من الغلة إذا وجدها أم ال جيوز له 

ذلك؟ عرفنا وجه احلق.

الجواب:
ال يضيق عليه ذلك يف الواسع وما عىل املحسنني من سبيل. واهلل أعلم.

بيع المال الموقوف للورثة

مسألة:
وما تقول }يف))){ املوقوف مثل نخل أو أرض أو ماء ألناس معينني يأكل)5) 
غالته ذكورهم وإناثهم وأوالد اإلناث ال))) هلم }منه)7){ يشء فانقرضوا }ومل 

البعض))) من اإلناث فأرادت اإلناث بيعه أهلن ذلك أم ال؟. يبق))){ إال 

)))  يف أ: وما.
)))  سقط من: د.

)))  يف أ، ج، د: جيوز.
)))  سقط من: أ.

)5)  يف أ، ب: يأكلوا.
)))  يف ب: ليس.
)7)  سقط من: أ.

)))  زيادة يف: ب.
)))  يف ب: بعض، ويف ج، د: بعضا.
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الجواب:
ليس ذلك هلن وإذا انقرضن رجع إىل ورثة املويص إن علموا وإال فهو من 

األموال املجهول رهبا بام فيه من قول. واهلل أعلم.

تعمير الم�سجد من غير وقفه خطاأ

مسألة:
له  املسجد ومل تصح  أنفد))) نخيال يف عامر  إذا  املسجد  تقول يف وكيل  وما 
النخل غلطا منه أجيوز له أن يأخذ منه عوضا مثل ما أنفذ فيه أم ال جيوز أعني 

املسجد الذي يف يده؟.

الجواب:
ليس له ذلك يف احلكم وعسى أن ال يضيق عليه يف الواسع }وكأنه إن كان 
يل فيه ومل يكن  يتوجه  ما  صح  ما أنفذه ليس بنفس الغلة فكأنه أوسع))){ إن 

عندي يف ذلك حفظ أنصه. واهلل أعلم.

�سرب الم�سافر من ماء الم�سجد

مسألة:
وهل جيوز للمسافر أن يرشب من املاء الذي ترك يف املسجد وكذلك صاحب 

البلد أم ال يكون ذلك إال جلامعة املسجد؟.

)))  يف ب، ج، د: نفذ.
)))  سقط من: أ.
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الجواب:

ألصله. ثبت  ما  ال جيوز أن يتعدى }فيه))){ حكم 

طناء وقف الفطرة

مسألة:

وما تقول يف النخل املوىص بغلتها ليفطر هبا صائمو))) }شهر))){ رمضان 
إذا كانت مثل النغال))) هل جيوز أن تطنى ويطنى)5) بثمنها خرايف)))؟.

اخلبز  غلتها  }ثمن)7){  أن يشرتى من  وإن كان يف غلتها فضلة هل جيوز 
واحلالء خصوصا يف هذا الزمان لقلة أمانة الوكالء؟.

الجواب:

جيوز))) ذلك يف الوجهني عىل ما قيل.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: صائمون.

)))  سقط من: أ، ب، ج.
)))  النغال نخلة مشهورة يف عامن ال تكاد بالد ختلو منها.

)5)  كذا يف مجيع نسخ املخطوط ولعل الصواب: ويستطنى.
)))  اخلرايف يف لغة أهل عامن النخل الرشيفة مثل اخلالص واخلنيزي والزبد. )حممد بن شامس(.

)7)  سقط من: ج.
)))  يف أ: ال جيوز.
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المال الموقوف للم�ساجد اإذا جهل لأي م�سجد هو

مسألة:

لنا  تعرف ألي مسجد هل جيوز  ومل  للمسجد  إهنا  يقال  التي  األموال  ويف 
املساجد  من  به يف يشء  لنرسج  دهنا  به  لنشرتي  غلتها شيئا  ثمن  نأخذ من  أن 
غريها)5) لنقرأ شيئا من  }من))){  الذي))) يكون فيها))) قيام أهل البلد أكثر))) 

آثار املسلمني كان هذا املسجد يكفيه أو ال يكفيه)))؟.

أفدين)7) اجلواب رصحيا مفهوما لك األجر.

الجواب:

قد تكرر السؤال غري مرة عن هذه املسألة فتارة أجيب ومرة أترك اجلواب 
معنى واحد فإن كان  عن  املسائل  ترديد  بكثرة  املطلوب  }ما))){  وال أدري 
مل يكف اجلواب مرة واحدة أو مرتني فاسألوا عن ذلك غريي فعسى أن تقنعوا 
وإال فسأكتب لكم جوابا إن شاء اهلل عىل قدر املعرفة فإن كفى وإال فال تعيدوا 

السؤال مرة أخرى فمن مل يقنع بقليل احلكمة ربام يرضه كثريها.

فأقول: إن صح مال أنه للمسجد ومل يصح ألي مسجد من مساجد البلد 

)))  كذا يف مجيع نسخ التحقيق األربع ولعل الصواب )التي(.
)))  يف ب، ج: فيه.

)))  يف أ: كثريا.
)))  سقط من: ب.

)5)  يف ب، ج: غريه.
)))  يف أ، ب: تكفيه أو ال تكفيه.

)7)  يف ب: أفدنا.
)))  سقط من: أ، د.
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غريه من  من  }به))){  أو غريها فقد قيل يف األثر: إن املسجد اجلامع هو أوىل 
}أهل))){  أنه املسجد الذي جيتمع فيه أكثر  املساجد ومعنى اجلامع فيام عندي 
املسجد  فيه كرب  العربة  فليست)))  منه  أكرب  فيها مسجد  كان  ولو  للصالة  البلد 

أو صغره. 

فإذا تعني مسجد أنه كذلك وجب أن يكون املال له لعموم املصالح فيه ألهل 
القرية مجيعا أو األكثر منهم ويكون حكمه يف ذلك حكم مال هذا املسجد وما 
جاز منه من رساج أو غريه }فكذلك من هذا جائز وهذا القول أكثر وجودا يف 
من احلكم به للفقراء وغريهم)5) ألن ثبوته  إيلاّ  احب  األثر من غريه))){ وهو 
للمسجد يوجب أن يكون ملسجد خمصوص وإذا عز التعيني منها لواحد بعينه 
وجب أن يكون لشامل أهل البالد وجامعهم لعموم املصلحتني وحلكم التغليب 
والرسول  والكتاب  العقبة  كالم  منها  لألظهر  للتعريفية  املالزمة  العهدية  يف 
واإلمام حتى ذكر النحاة أن هذه الالم توجب العلمية وإن صح له هذا التقدير 

يف عرف لسان أهل البلد فاحلكم له به واجب وإال فمرتجح إن ترجح))) فيه.

والرتجيح يوجب اجلزم به أيضا ألنه حكم بمقتىض مرجح يقتضيه إن عدم 
البلد  أهل  يعم غالب  البلد جامع  يكن ألهل  مل  فإن  له  املوجب  هذا  غريه من 
دون املتفرقني يف األموال واألماكن اخلارجة عن احلد األصيل)7) الشامل ألهل 

)))  سقط من: د.
)))  زيادة يف: ب.

)))  يف ب، ج: فليس.
)))  سقط من: أ.
)5)  يف أ: وغريه.
)))  يف د: رجح.

)7)  يف أ، ب، ج: اخلارجة عن احللل األصلية.
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البلد فإذا جيب احلكم به إما للفقراء وإما حرشيا وإما لبيت املال وإما للمساجد 

ائ  ﴿ى  تعاىل:  قوله  يف  كام  اجلنسية  قدرنا  إن  تعريفها  يف  بالسوية  كلها 

يطالب  منها  واحد  كل  ألن  احلال  يف  أرى  فيام  عندي  أصح  ائ)))﴾وهذا 
لسان حاله لبلوغ ما جيب من حق له))) يف ذلك. 

وإما أن يكون ملساجد البلد كلها عىل تقدير هذا الوجه املذكور اآلن لكن من 

دون التزام قسمة وتسوية إال عىل نظر القائمني بالعدل يف املصالح))) هبا فترصف 

فيام احتاج إليها منهن دون ما اكتفي تشبيها بامل الفقراء يف عدم لزوم التسوية 

بني كل فقري بل يصح إذا صار إىل فقري واحد يستأهله ما مل خيرجه عن حد الفقر 

فريجع إىل غريه وجوبا.

سائغا  سابعا  وجها  حيتمل  ان  وعسى  أيضا  حسن  أنه  عندي  الوجه  وهذا 

منه  إليه  أحوج  وهو جواز كونه لصالح مسجد أيا كان سواء }كان))){ غريه 

أم ال إذا كان له يف الوقت حاجة إليه ولو له مال يكفيه تشبيها له بالضيافة)5) يف 

جوازها لغني وفقري عىل األصح وهذا من مال اهلل من مساجده فال معنى خيرجه 

عن جوازه له إن كان حيتاج إىل يشء من الصالح هبا ولو كرساج))) أو بساط أو 

نحوه.

)))  الفجر ))
)))  عبارة النسخة ب: ما جيب له من حق.

)))  يف أ: بالعدل فاملصالح، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله يف املصالح.
)))  زيادة يف: ب.

)5)  يف ب، ج، د: بالصافية.
)))  يف أ، د: لرساج.
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مسلمون)))  مجاعة  وباجلملة إن مل يكن إمام عدل }وال حاكم عدل))){ وال 
العارفون عىل  البلد  يتوىل بعضهم بعضها))) فأحب))) اجتامع صلحاء  عارفون 
النظر يف هذا املال هلل تعاىل فيضعونه يف مسجد يرون األصلح كونه له من غريه 
قيامهم هلل  فيا حبذا وأرى جواز ذلك هلم وهلم األجر يف  وإن كان هو اجلامع 
بالنظر من  وحترهيم ملصالح املسلمني ومنافعهم يف الدين وعىل وفاق ما يرونه 
 }(5( األصلح يكون هو اجلائز فيه ال غري فهذا قياس ثامن وهو أحب الوجوه }إيلاّ
اللفظ من  بالقياس عىل دالالت  ثامنية وجوه عىل رشوطها فصلتها لكم  فهذه 

غري))) حفظ لكنها كذلك فلينظر فيها الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

أرى  وال  املالم  يرجع  عيلاّ  ال  فعليكم  الكالم  معنى  تفهموا  مل  كنتم  وإن 
اجلواب يقتيض أكثر من هذا فإن أشكل عليكم فألقوه عىل رجل خبري باملعاين 

بصري يدلكم عىل أحسنه ويبني لكم حلن اخلطاب منه. والسالم.

�سراء ال�سراج من مال وقف الم�سجد

مسألة:
وما)7) تقول يف مسجد ليس من سالف فيه قيام))) مجاعة وال قراءة قرآن وال 
غريه واآلن انتظروا مجاعة فيه بقيام وله مال كثري وربام يفضل من عامره وأراد 

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: املسلمني.

)))  يف ج: بعضا.
)))  يف ب: فأحبت.

)5)  سقط من: ب، د.
)))  يف أ، ب، ج: دون.

)7)  يف ب: ما.
)))  يف ب: صالة.
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شاء  ما  عليه  ليقرءوا  القائمون فيه رساجا من ماله))) أعني }هذا))){ املسجد 
صيفا))) كان أو شتاء  األوقات  اهلل من القرآن أو اآلثار يف أي }وقت))){ من 

هل جيوز هلم ذلك أم ال؟ أفتنا يرمحك اهلل)5).

الجواب:

ما))) زالت تأتيني املسائل عنك)7) عن الرساج يف املسجد فأجبتك وال أدري 
مل هذا التكرار فأقول: إن الرساج من مال املسجد خمتلف فيه عىل حسب املوجود 
ومل  املسجد  لعامر  أو  للمسجد  املال  ثبت  إذا  هذا  ألنفسكم  وانظروا  األثر  من 

يثبت فيه ختصيص.

بتفريعات وكشفت  لك  فأتيت  الرساج  أجبتك عن مسألة  قد  السابق  ويف 
لك عن وجوه لتنظر))) فيها، كذلك أرجو فإن أعجبتك هي فهي وإال فاإلمجال 

فتدبره. هنا  كام }هو))){ اآلن 

)))  يف ب: مال.
)))  زيادة يف: ب.

)))   سقط من: أ، ج.
)))  يف أ، ب، ج: حرا.

)5)  عبارة النسخة ب: أفتنا مأجورا إن شاء اهلل.
)))  يف أ، ب، ج: ال.

)7)  يف أ: عندك.
)))  يف أ: لينظر.

)))  سقط من: د.
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الأكل من وقف الفطرة قبل ال�سالة وبعدها

مسألة:

وما تقول فيمن أفطر من فطرة املسجد حني الفطر))) للصائم قبل أن يقىض 
فريضة املغرب فأكل منها ورشب بعد األكل ماء من ماء املسجد أو من غريه.

هل جيوز له أن يرجع مرة ثانية بعد ما قىض املغرب يأكل من الفطرة األوىل 
التي أكل منها أوال يف ذلك احلني أم ال جيوز ذلك؟ عرفني لك األجر إن شاء 

اهلل.

الجواب:

أوال عن حد  فنبحث)))  أصلها  والكشف عن  التنبيه  من  بد  دقيقة ال  هذه 
اإلفطار الرشعي احلكمي املعترب عند العلامء وهل هو خمالف لإلفطار اللغوي أو 

ال وهل هذه املسألة منها أوال؟.

فاإلفطار لغة ورشعا أول ما يلج بطن الصائم وبه ينقض الصيام وأما هذه 
املسألة فليست من تلك ولو كان كذلك ملا جاز األكل مترة واحدة أو حسوة ماء 
بعد أن يأكل بعد ذلك من متر الفطرة مترة واحدة فضال عام فوقها حلصول أنه 

ورشعا. لغة  ظاهر  مفطر فتبني بذلك غري اإلفطار }نعم))){ وهو 

املصدر  وجد  فقد  الفعل  حصل  ومتى  أفطر  مصدر  فاإلفطار)))  لغة  فأما 

)))  يف أ: الفطرة.
)))  يف ب، ج: فبحث.

)))  سقط من: د.
)))  يف أ: لغة يف اإلفطار.
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ووقع))) احلكم به ألنه األصل عىل اكثر ما يوجد فيه من أقوال النحاة وبه قال 
عىل  ابن مالك))) يف األلفية))) واحلريري))) يف امللحة)5) وغريهم }نعم))){ وهو 

القولني كذلك حكام لعدم الفرق.

فإن قيل: فام معنى الفطرة إن مل تكن من ذلك؟.

قلت: هي اسم للطعام الذي يأكله الصائم عند إفطاره كالفطور بفتح الفاء 
الصائم عند سحوره بضم  يأكله  }الذي  للطعام  السني اسم  بفتح  وكالسحور 
إثبات  بعد  منه  يأكلوا  أن  لآلكلني  جاز  السني وملا ثبت أنه اسم للطعام)7){ 

كوهنم مفطرين لغة فلهم ذلك يف اإلفطار إىل حد الكفاية.

فعىل هذا فحكم املسألة التي ذكرهتا جواز األكل من متر الفطرة ما مل تكن أكلته 
السابقة مغنية له يف حال الرتك بأن))) قام عن الطعام عىل نية االجتزاء ال لقاطع يف 
احلال من تدارك الصالة وأما بتمرة أو نحوها فله أن يأكل من بعد الصالة وذلك 

)))  يف أ، ب، ج: فوقع.
)))  تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء األول. 

)))  راجع تعريف األرجوزة يف هامش اجلزء األول.
)))  القاسم بن عيل بن حممد بن عثامن أبو حممد احلريري البرصي: األديب الكبري صاحب املقامات 
احلريرية كان دميم الصورة غزير العلم ولد سنة ))) هـ باملشان )بليدة فوق البرصة( وتويف سنة 

))5 هـ بالبرصة ونسبته إىل عمل احلرير أو بيعه وكان ينتسب إىل ربيعه الفرس.
)5)  ملحة اإلعراب أرجوزة يف النحو وبعض أبواب الرصف أليب حممد القاسم بن عيل احلريري تقع 
يف )7) بيتا إال أنه مل يستوعب فيها مجيع أبواب النحو كام فعل ابن مالك يف ألفيته )اخلالصة( ومع 
ذلك فقد طبقت شهرهتا اآلفاق وقد عنياّ برشحها وتلخيصها كثري من العلامء عىل مر العصور 
وقد عداّ بعضهم ستة عرش عاملا ممن كانت هلم يد يف االهتامم هبا ولوالدي رمحه اهلل تلخيصان عليها 
أحدمها مفقود واآلخر موجود وهو قريب من األول يف وضع األلفاظ إال أنه خيالفه يف بعضها 
واسم خمترصه هذا حتفة األصحاب عىل ملحة اإلعراب وهو يقع يف ))) بيتا وال يزال خمطوطا.

)))  سقط من: د.
)7)  سقط من: أ.

)))  يف ب: ان.
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يسمى فطرة يف حقه وإن كان مفطرا بتمرة أو حسوة ماء أو نحو ذلك نعم إن كانت 
التمرة التي أكلها من غري الفطرة فال يعود إىل متر الفطرة ثانية عىل ما قاله العلامء.

وعىل هذا االعتبار ففيه نظر ظاهر ملن تدبره وكأنه يف األصل موضع ِرأي ملن 
رآه لعدم املانع ولكنا ضعفاء فاالقتداء بنا أوىل واهلل نسأله اهلداية للحق فهذا ما 
قياس نحوي  عىل  قلناه  إنام  كذلك  مرشوحا  نجده  مل  حرضين }فيها))){ وإن 

ولغوي ورشعي))) فلينظر فيه أهل النظر.

حكم باب الم�سجد الم�ستبدل  باآخر

مسألة:

وما تقول يف رجل بنى مسجدا وركب))) له بابا صغريا إىل أن حيصل له باب 
كبري فحصل الباب الكبري ملن يكون الباب))) الصغري للمسجد أم للرجل }إذا 
أين أعري هذا املسجد إىل حصول  نية  بال  }الباب))){ الصغري  كان)5){ ركب 

الباب الكبري؟ عرفني ذلك.

الجواب:

فهو  منه  إن ركبه يف املسجد عىل سبيل العارية إىل أن حيصل }عىل)7){ خري 

)))  سقط من: د.
)))  يف أ، ج، د: شعري.

)))  يف أ: أو ركب.
)))  يف ب، ج: باب.

)5)  سقط من: أ، ب، ج.
)))  سقط من: أ.

)7)  سقط من: أ، ب، ج.
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له ال للمسجد وإن ركبه يف املسجد للمسجد فهو للمسجد وإذا حصل الباب 
الكبري وأراد هو الباب الصغري فيقايض))) به عىل نظر الصالح للمسجد إن شاء 

ذلك وإال تركه للمسجد. واهلل أعلم.

طبخ العي�س في �سرح الم�سجد

مسألة:
وجيوز شيخنا طبيخ العيش))) ودقاق األبازر))) يف رصح املسجد إذا كان ما 

عنده موضع بيت أم ال جيوز ذلك؟ عرفنا وجه الصواب.

الجواب:
}بنيت))){  وإنام  له  بنيت  ملا  بنيت  قد  املساجد  فإن  بجواز ذلك  ال علم يل 
إال  وبيوتا  مساكن  الختاذها  وال  العيش  لطبيخ  ال  وللصالة  اهلل  لذكر  املساجد 

أن تتعني للرضورة)5) يف نوادر من األمور فللرضورات أحكام. واهلل أعلم.

دخول الم�سجد بالنعال

مسألة:
إىل  هبا  يدوس  طاهرة  نعال  رجليه  ويف  املسجد  يدخل  أن  للرجل  وجيوز 

الفراش أم ال جيوز ذلك؟.

)))  يف أ: فقايض، ويف ج: فنقايض.
)))  العيش هو األرز.

)))  البزر هو التابل ومجعه أبزار وأبازير مجع اجلمع.
)))  سقط من: أ.

)5)  يف ب: رضورة.
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الجواب:

املنع  فيه  وحيسن  املسجد،  حلرمة  تعظيام  كرهه  وبعض)))  ذلك  جيوز  نعم 
القذرة  املواضع  يف  كان  فإن  فيه  البقاع  ختتلف)))  أن  وحيسن  له،  }تنزهيا))){ 
كالبنادر))) فاملنع ألنه يؤدي إىل فساد املسجد وتأذي العامر وإن كانت النعل غري 
حمكوم بنجاستها وإن كان يف البقاع الطاهرة واألروض)5) الطيبة فاجلواز وإال 

فالتكريه. واهلل أعلم.

اإعارة كتب الوقف لغير الثقات

مسألة:

وفيمن عنده يشء من كتب الوقف أجيوز له أن يعطي شيئا منهن من مل يكن 
ثقة أم ال؟.

الجواب:

جيوز إن كان ال يغيب به عنه ويقدر عىل استخراجه منه وال خياف }عىل))){ 
حدث منه فيه يرض به. واهلل أعلم.

)))  يف ب: وبعد.
)))  سقط من: أ، ج، د.

)))  يف أ: خيتلف.
)))  راجع تعريف البندر يف هامش اجلزء السادس.

)5)  يف د: واألرايض.
)))  سقط من: أ.
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من بنى م�سجدا ولم يتمه

مسألة:

أيضا إذا بنى رجل هلل مسجدا ثم مات عنه قبل إمتامه أحيكم عىل ورثته بإمتامه 
أم ال أو))) أراد بنفسه تركه أحيكم عليه بإمتامه مع القدرة عليه أم ال؟.

الجواب:

ال أعلم وجوب ذلك عليه وال عىل ورثته من بعده ولكن يؤمر به وينهى عن 
إضاعة ماله. واهلل أعلم.

تبديل وقف فطرة الم�سجد اإلى وقف لعماره والعك�س

مسألة:
أيضا ما تقول شيخنا فيمن ابتيل بمسجد خمرتب ومل جيد له شيئا من األموال 
لعامره ووجد يف النسخة شيئا من األموال والنخيل))) غالتها لفطرة ومنها تفرق 
لعامره هل جيوز أن جتعل غالتها))) لعامره إىل أن يستقيم }املسجد))){ ويصلح 

للصالة أم ال؟.

وكذلك إذا كانت النخيل لعامره هل جيوز أن يرصف يشء من غلة }هذه)5){ 
النخيل لفطرة ومنها يفرق لعامر املسجد إذا رأوا يف ذلك صالحا أم ال؟.

)))  يف أ: و.
)))  يف د: النخيل واألموال.

)))  يف د: غلتها.
)))  سقط من: أ، ج، د.

)5)  سقط من: أ.
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قلت: وإذا مل جيد هلذا املسجد من يقيم فيه هل جيوز له أن يأخذ منه))) غالة 
ماله التي هي لعامره أو لوقف يفرق فيه فيؤجر أناسا يقيمون فيه ويدفع هلم ما 

كان موقفا لعامر املسجد ويربأ املبتىل؟.

الجواب:

اهلل أعلم، وال جيوز يف يشء من الوقف))) أن يبدل عن أصله فيكون ذلك 
تغيريا عام))) ثبت فيه فنخيل))) الفطرة ال جتوز للتفريق وال للبناء وما ثبت ليفرق 
وال الفطور إال إذا قبضه من جيوز تفريقه عليهم  عىل العامر مل جيز }به)5){ البناء 
فيجعلوه))) لذلك بعد قبضهم له وال نظر هلم يف ذلك إال فيام جعل عىل رأهيم، 
وكذلك القول فيام جعل من ذلك ليشء فال جيوز أن يؤجتر به من يقيم يف املسجد 

فهذا كله باب واحد. واهلل أعلم.

حكم اأوقاف الحوائر الداثرات

مسألة:

منهن  ويشء  البيوت  قائامت)))  وهن  املسكونات  غري  احلوائر)7)  أوقاف  يف 

)))  يف ب، ج: من.
)))  يف أ: الوقوف.

)))  يف أ: عنام.
)))  يف أ: فيحل.
)5)  سقط من: أ.

)))  يف أ، ج، د: فجعلوه.
)7)  يف أ: اجلوايز.
)))  يف ب: قائمة.
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خراب وأهلهن أحد منهم ساكن يف البلد وأحد منهم غائب وأحد منهم ميت))) 
وال يدرى أين بيته.

واملال يشء منه للسور ويشء منه للوقف))) يفرق يوم احلج ويشء للنخل))) 
ويشء للرحى ويشء منهن))) ألبواهبن ويشء يفرق يف رمضان وكل يشء جمعول 

ليشء عرفنا }ما)5){ وجه الصواب فيهن وما يعمل بام هلن؟.

رصح لنا ذلك ترصحيا شافيا كافيا ألنه لزمت))) احلاجة إىل ذلك متى وجدنا 
هلن سبيال وأنت املأجور }إن شاء اهلل)7){.

الجواب:

إن كان يرجى رجوعهم إليها وسكوهنم هبا فترتك وقفا إىل أن تعمر احلوائر))) 
فينفذ ذلك فيام كتب له وإن مل ترج عامرهتن وآيس من ذلك فتكون }هذه))){ 

األوقاف لبيت املال أو)1)) لفقراء املسلمني.

)))  يف ب: مايت.
)))  يف د: للوقوف.

)))  يف أ: للحل.
)))  يف ب: منه.

)5)  سقط من: أ، ب.
)))  يف ب: كافيا فقد أجلأت.

)7)  سقط من: ب.
)))  يف أ: اجلوايز.

)))  سقط من:: د.
)1))  يف أ: و.
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تقبي�س قعد وقف الم�سجد للوكيل

مسألة:
وما تقول يف املسجد إذا وجد له سهم يف النسخة من مال بني مساجد يف يد 
غري ثقات وال أمناء واملال قد قعدوه رجال مثلهم فإن أراد املستقعد أن يقبض 
وكيل هذا املسجد سهمه أجيوز أخذه منه وإن جاز له أخذه أيصري))) له وحده 

أم للجميع؟.

سهم  يف  املستقعد  يطالب  ان  للوكيل  وجيوز  رصح لنا }ذلك))){ بفضلك 
املسجد عىل هذه الصورة))) أم ال؟.

قلت لشيخي: وإذا كان اللفظ الذي يف النسخة أن املال الفالين ثلثه لفطرة 
الفالين))){  مسجد  لفطرة  وثلثه  الفالين  مسجد  لفطرة  }وثلثه  الفالين  مسجد 
أم)7)  لعامره  سهمه  يكون  الصبحة))){  }فمسجد  الصبحة)5)  ومسجد 

لفطرته؟.

وال  سنة  لذلك  نجد  ومل  الثواب.  جزيل  اهلل  من  ولك  اجلواب  لنا  أوضح 
شهرة وإنام يأكلون من سابق إىل أن اطلعنا عىل النسخة فقلنا))) هلم فلم يمنعوا 

املستقعد من تسليم هذا السهم املذكور.

)))  يف أ، ج: يصري.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ، ج، د: عىل الصورة هذه.
)))  سقط من: أ.

)5)  يف ج: الصبخة.
)))  سقط من: أ.

)7)  يف أ: أو.
)))  يف أ: فقلت.
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الجواب:

يكون  وال  منه  قبضه  عليه  يضق  مل  املسجد  لذلك  أنه  إليه  دفعه  بام  أقر  إذا 
للمسجد  لزمه  حق  ذي  كل  إىل  باخلالص  املتعبد  وهو  اجلميع  بني  }رشكة 
إصالح  وغريه))) وما صح أنه ملسجد ومل يصح أنه لفطرة فإنفاذه يكون))){ يف 

املسجد وعامرته. واهلل أعلم.

النخلة الموقوفة لم�سجد غير متعين

مسألة:

املساجد عىل وجني)))  ندر ألي مسجد هي من  للمسجد))) ومل  نخلة  ويف 
ساقية بحذا مال املسجد، كيف حكم هذه النخلة تكون تبعا ملال املسجد التي 
هي بحذاه أم هي موقوفة أم هي للمسجد)5) اجلامع عىل قول أم حكمها حكم 

املال املجهول الذي مل يعرف له رب أم كيف رأيك فيها؟.

الجواب:

وقيل:  منها،  املساجد  ألقرب  هي  وقيل:  اجلامع،  قيل: }هي))){ للمسجد 
هي كاألموال املجهولة فهي لبيت املال أو للفقراء مع عدم اإلمام. واهلل أعلم.

)))  يف ب، ج: لزمه من مسجد أو غريه.
إال يف  يكون  لعله ال  اهلامش:  فقال يف  النسخة  أ، وتعقبه مصحح  املعقوفني سقط من:  بني  ما    (((

إصالح.
)))  يف أ: املسجد.

)))  راجع تعريف الوجني يف هامش اجلزء الرابع.
)5)  يف ب: ملسجد.

)))  سقط من: د.
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المال الموقوف للمدر�سة

مسألة:

ويف))) مال مكتوب للمدرسة يف بلد فيها))) حاجران))) واحلاجر الذي فيه 
املال مل يعلم فيه واحلاجر الثاين يعلم فيه أيكون هذا املال تبعا ملال املدرسة التي 

يعلم فيها أم ال؟.

أم حيتاج أن يقام معلم يعلم بقدر هذا املال هلذا احلاجر الذي فيه املال الذي 
هو مل يعلم أحد فيه أم كيف رأيك؟.

 أفتنا شيخنا ولك األجر من اهلل.

الجواب:

ينظر الصالح يف ذلك. واهلل أعلم.

جعل وقف الفقراء ل�سيوف البلد

مسألة:

ويف مال موقوف لفقراء قبيلة معروفة وأرادوا أن جيعلوه لكل ضيف نازل 
يف البلد أجيوز هلم ذلك أم ال؟.

)))  يف د : يف.

)))  يف د: فيه.
)))  يف مجيع النسخ املعتمدة للتحقيق: حاجرين واحلاجر احللة من البيوت واملنازل وهو رديف مصطلح 
احلجرة وأوسع منه كونه يشتمل عىل األموال اخلرضاء والزروع واألفالج أما مصطلح احلجرة 
فيطلق ويراد به مكان جتمع الناس خارج املزارع وعليه فالبلدة الواحدة قد تشتمل عىل حاجر أو 

أكثر وعىل حجرة واحدة أو أكثر بحسب مساحة البلد وعدد سكاهنا وتوزيع سكناهم. 
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الجواب:

ال جيوز إال بعد أن يأخذوه هلم ويردوه فيام شاءوا أعني أن يأخذوا غالة هذا 

املال هلم. واهلل أعلم.

المال الموقوف لم�سجد غير متعين

مسألة:

ويف مال يسمى مال املسجد وال أحد يعلم به))) أنه ألي مسجد من املساجد 

واملساجد شتى كيف حكم هذا املال؟.

الجواب:

هو  وقيل:  منه،  املساجد  ألقرب  هو  وقيل:  اجلامع،  للمسجد  هو  قيل: 

املال، وقيل))):  كاألموال املجهولة التي مل يعلم هلا رب، وقيل: }هو))){ لبيت 

للفقراء. واهلل أعلم.

)))  يف ب: وال يعلم به أحد.
)))  سقط من: د.

)))  يف ب، ج: أو.
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الحت�ساب في اإنفاذ اأموال وقف الم�سجد

مسألة:

وفيمن احتسب ملسجد أجيوز له األخذ بام يف النسخة))) يف إنفاذ أمواله إذا مل 
جيد من يثق به فيدله عليه؟. 

وهل جيوز له باحلكم أن جيعله كله للعامر إذا مل))) يستدل بأحد من العامر وال 
من غريهم من ساكني الدار ليقتفي سنتهم أم ال؟.

له  أجيوز  موزعا  خمصصا  النسخة  يف  وجده  ما  عىل  أنفذه  إذا  أرأيت  قلت: 
األخذ باالطمئنانة فيام فعله ويكون ساملا منه عند اهلل؟.

الجواب:

من  أو  ثقة  بخط  كان)))  إن  الواسع  معنى  يف  بالنسخة  األخذ  له  جيوز  نعم 
أن  النسخة وعسى  ما يف  بأهنا عىل  ثقة خيربه  يد  أخذها من  أو من  لثقة  يكتبها 
ال يضيق األخذ عليه))) هبا فيام سوى ذلك إن كان يطمئن القلب هبا عىل غري 

خماطرة من تبديلها أو تغيريها ومع غري هذا فال يكون إال املنع.

وإذا مل يصح يف يشء من أموال)5) املساجد يشء من السنن اجلائزة فمرجعها 
إىل ما حيتاج املسجد من اإلصالح أو))) البناء وعسى أن ال يضيق عىل وجه آخر 

)))  يف أ، ب، ج: األخذ بالنسخة.
)))  يف أ: زيادة )جيد( بعد مل.

)))  يف أ، ج: كانت.
)))  يف ج: عليه األخذ.

)5)  يف أ: األموال.
)))  يف أ: و.



تمهيد قواعد الإيمان (((

أن تكون يف عامرته))) أيضا ويكون ساملا عند اهلل من اتبع احلق وعمل بالصدق. 
واهلل أعلم.

قيام الوكيل باإ�سالح ما �ساع من اأوقاف الم�سجد

مسألة:
وما تقول فيمن كان وكيال أو حمتسبا يف يشء من مال األيتام أو األوقاف 
أو املساجد))) وما أشبه ذلك أجيوز له أن يصلح أمواهلا إذا كانت بينها مساقاة 

ويسلم األجرة من ماهلا؟.

الجواب:

نعم وكيل املسجد وغريه من األوقاف جيوز))) له إصالح ما ضاع من مال 
املسجد وربام لزم مع القدرة عليه إذا كان يف تركه الرضر. واهلل أعلم.

كراهية رفع ال�سوت في الم�ساجد

مسألة:

ويوجد يف بعض اآلثار لعله عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال يف املساجد: ال ترفع فيها 
واملنازعة  الناس  بني  مثل اخلصومات  الصوت  رفع هذا  ما صفة  األصوات))) 

)))  يف أ: عامرهتا.
)))  يف أ، ج: مال األيتام واألوقاف واملساجد.

)))  يف أ: وجيوز.
)))  يشري إىل ما رواه واثلة بن األسقع ريض اهلل عنه أن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »جنبوا مساجدكم صبيانكم 
سيوفكم  وسل  حدودكم  وإقامة  أصواتكم  ورفع  وخصوماتكم  وبيعكم  ورشاركم  وجمانينكم 

واختذوا عىل أبواهبا املطاهر ومجروها يف اجلمع« . 
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صوته  يرفع  }أن))){  له  البعد))) عنه أجيوز  ينهم أحدا وهو يف  وكذلك فيمن 
أو))) يكون تفسري ذلك النهي لرفع األصوات بغري ذلك؟.

بني لنا))) ذلك وهل يوجد يشء من الكراهية لرفع األصوات يف غري املساجد 
حلاجات تعرض)5) للناس لبعضهم بعض؟.

الجواب:

أو  الرافع  به  يعذر  ملعنى  إال  مما ال حيسن  كله  نعم كذلك ورفع األصوات 
يسوغه حلاجة تؤكد وإال فهو إىل الكراهية أقرب. واهلل أعلم.

التخلي عن وكالة اأوقاف الأفالج والم�ساجد

مسألة:

املساجد  أو)))  األفالج  من  يشء  يف  حمتسبا  أو  وكيال  كان  فيمن  تقول  وما 
وأراد اخلروج منها ومل جيد هلا أمينا يضعها عىل يده.

ويف الباب عن أيب الدرداء وأيب أمامة وجبري بن مطعم  ومعاذ بن جبل ريض اهلل عنهم.  
أخرجه ابن ماجه يف سننه كتاب املساجد واجلامعات باب ما يكره يف املساجد ))/7))، رقم   
الكربى  السنن  يف  والبيهقي   ،)(1155 رقم   ،(1(/(1( الكبري  املعجم  يف  والطرباين   ،)751

كتاب الزكاة باب كراهية البخل والشح واالقتار ))/)))، رقم )1)7).
)))  يف أ: فالبعد، ويف ب: بعيد.

)))  سقط من: أ، ج.
)))  يف ب: أم.

)))  يف أ: زيادة بعد كلمة لنا عبارة: واملنازعة وكذلك فيمن بينهم أحدا وهو فالبعد عنه أجيوز له. 
)5)  يف ج: لتعرض.

)))  يف أ: و.
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أمينا  أجريا  جيد  مل  إذا  الزمان  هذا  يف  خصوصا  سدى  يرتكها  أن  له  أجيوز 
يستأجره يف خدمة))) األفالج واملساجد وخاف عىل نفسه الضامن من أمواهلن؟ 

وما األفضل له القيام هبا أم))) تركها إذا كان احلال كام ذكرت لك؟.

الجواب:

جيوز له تركها إذا خاف عىل نفسه أو دينه أو ماله فذلك يف العذر الواسع له 
وإن قدر عىل القيام بحقهن فهو له أفضل. واهلل أعلم.

من يجوز تكفينه من المال الموقوف للكفن

مسألة:

وما تقول يف املال املوقوف لألكفان أجيوز أن يكفن منه الغني أم خصوصا 
للفقري وإن كان ال جيوز فام حد الفقري))) الذي يكون))) ال يملك شيئا أم يكون 

عنده املال وال يكفيه لقوامه؟.

الجواب:

جيوز للغني والفقري ما مل يكن خمصصا)5) يف أصل وقفه لنوع خمصوص. واهلل 
أعلم.

)))  يف أ: خدمته.
)))  يف ب: أو.

)))  يف أ: الفقر.
)))  يف ج، د: الذي ال يكون. بزيادة ال.

)5)  يف أ: خمصوصا.
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بادة الفلج لما وقفت له

مسألة:

ويف بادة))) الفلج إذا كان وقفها وسنتها مشتهرة))) مع أخيار البلد))) وكبارهم 
لدولة السلطان وبناء الربوج وغريه من مصالح الفلج والبلد))).

الجواب:

ال جيوز تغيري ما وقفت له وصحت فيها سنة مشتهرة من أيام وقفها. واهلل 
أعلم.

من ي�ستحق الأكل من وقف الفطرة ووقف عرفة

مسألة:

وما تقول يف مال الفطرة ومال الوقف إذا كانت له سنة من سابق ألهل البلد 

)))  البادة حصة معينة من ماء الفلج )النهر( وهي يف عرف أهل عامن أربعة أرباع فالنهار عندهم: أول 
النهار ونسميه نحن )أهل املسفاة( النجخ والثاين نسميه نصف النهار والثالث وهو متى تكون 

الشمس يف وسط السامء نسميه التعريق والرابع نسميه القيالن وهو آخر النهار.
والليل أربعة أرباع: فأول الليل مع غروب الشمس نسميه العشاء والذي يليه نسميه الذي ييل   
العشاء والثالث نسميه نصف الليل والرابع الرشوق وكل ربع )بادة( ست آثار ولكل أحد تسمية 
وكانت قسمة املاء يف النهار عىل الظل ويف الليل عىل النجوم واآلن صارت القسمة عىل دوران 

الساعة. )حممد بن شامس(.
)))  يف أ: مشهرتة.

)))  يف ب: مع أخيار أهل البلد.
)))  يف ب: مصالح البلد والفلج.
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كل من أراد من ذلك الطعام يفطر به صائموا شهر))) رمضان والوقف كذلك 
ليؤكل يوم عرفة عند املسجد.

هل يلزم القائم بأموال الوقوفات فيام بينه وبني اهلل تعاىل أن خيص أحدا من 
اجلامعة القائمني عىل صالة اجلامعة أم يكون يف احلكم مجيعهم داخلني يف مجلة 

اإلسالم إذا مل يظهر له منهم }يشء))){ من املناكر الظاهرة؟.

إذا  البحث عنهم  التتن))) هل جيب عليه  أنه يعمل  غري أن أحدا منهم ربام 
كانوا كلهم فقراء وهل جيوز أن حيمل يشء من طعام الوقف يوم عرفة للنساء 
عند مسجد غري هذا املسجد قريب منه؟ ألن قيامهن فيه ومن سابق))) يعطني 

منه ليأكلن عند ذلك املسجد.

الجواب:

أنه  الفطرة جيوز لكل صائم وكل من عرف  البحث عنهم وطعام  يلزم  ال 
صائم أو قال إنه صائم شهر رمضان فقوله مصدق وكل من مل يصح أنه مفطر يف 
شهر رمضان فاألوىل أن حيمل عىل حسن الظن به إن كان ممن جيب الصوم عليه 

ومل يكن أمره حمتمال يف األصل كاملسافر واحلائض.

فيه إىل قوله ال غري  فاملرجع  الوجهان لوجه حق أو غريه  فيه  ومن احتمل 
منه  يعطى  أن  بأس  الوقف فال  يوم  ليؤكل يف  الطعام  فيام عندي. وما كان من 

للنساء)5) كام سبق من السنة فيه. واهلل أعلم.

)))  يف أ تكررت كلمة شهر مرتني.
)))  سقط من: ج، د.

)))  تقدم تعريف التتن يف هامش اجلزء الثاين.
)))  يف ب: سايق.

)5)  يف ب: النساء.
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تحويل وقف الفطرة من الم�سلى المندثر اإلى الم�سجد

مسألة:

ويف الفطرة إذا كانت ملصىل))) يفطر هبا فيه يف شهر رمضان وذلك املصىل 
برأهيم))){  }أرادوا  املسجد  ذلك  مجاعة)))  أن  وذلك  مسجد  حذاه  ويف  اندثر 
}جيوز))){  حتويل هذه الفطرة إىل هذا املسجد))) }أعني فطرة املصىل)5){ هل 

هلم ذلك أم ال؟.

وإذا كان ال جيوز هلم وقد فعلوا ذلك لقلة علمهم أتكفيهم التوبة والرجوع 
عن ذلك وإن كان عليهم ضامن تلك الفطرة ما تأمرهم أن يفعلوا وهم يف هذا 
أو  أقل  أو  ذراعا)))  قدر عرشين  واملصىل  املسجد  قد حتريوا وبني)7) هذا  األمر 

اكثر. أفدنا زادك اهلل علام }وفهام))){ وحلام.

الجواب:

قد اختلف يف جواز مثل هذا ونحن ال نضيق عىل الناس ما وسعهم يف احلق 
ويف رأي املسلمني متسع ألهله. واهلل أعلم.

)))  يف أ: املصيل.
)))  عبارة النسخة ب: وذلك املصىل فاندثر ذلك املصىل وكان بحذاه مسجدا فأراد مجاعة.

)))  سقط من: ب.
)))  عبارة النسخة ب: حتويل فطرة ذلك املصىل هلذا املسجد.

)5)  سقط من: ب.
)))  زيادة يف: ب. 

)7)  يف د: بني.
)))  الذراع وحدة لقياس الطول تساوي ).)) سم.

)))  زيادة يف: ب.
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تاأجير وكيل الوقف من يقوم على م�سالح وقفه

مسألة:
وله  باملاء  وسقيها  قبضها  عىل  يقيم  أن  فطرة)))  بامل  موكل  رجل  وعن 
املوكل  الرجل  هذا  أجر  القيظ)))  أدرك  فلام  عام  كل  عىل  العرش  قيامها  عىل 
كنازها  عىل  وأجر  املصطاح)))  إىل  عيشها  سواقة  عىل  ماهلا  من  الفطرة  هبذه 
وخصافها))) من ماهلا وهو يأخذ العرش عىل قيامها أجيوز هلذا الرجل عىل هذه 

الصفة أم }ال)5){؟.

السامد وأجر هلا من يفسل  من  شيئا  ماهلا  }من))){  أرأيت إذا اشرتى هلا 
رصومها وعامرها .

بني لنا أرصح األقوال وعلمنا مما علمك اهلل، مأجورا إن شاء اهلل.

الجواب:
ال بأس بذلك عليه إذا ثبتت وكالته فيها عىل ما جاز فله أن يأجتر عىل ذلك 

كله من ماهلا. واهلل أعلم.

)))  يف أ: رجل.
)))  يف أ، د: القبض.

)))  املسطاح هو املكان املعد لتجفيف التمر بعد جنيه أو البرس بعد طبخه.
)))  اخلصاف مجع خصفة مصطلح عامين والبعض يسميها جراب وهو الظرف الذي يوضع التمر 

بداخله ويصنع من سعف النخل.
)5)  سقط من: د.
)))  سقط من: أ.
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كراهية كثرة �سراء الأموال والأوقاف للم�سجد

مسألة:

املسجد  مال هذا  للمسجد وأمواله))) ويف  تعمر  أموال كثرية  له  يف مسجد 
وكيل موكل عىل رأي أهل البلد بصالح املسجد وأمواله وكانت أكثر أمواله يف 
بلدة معتزلة وحدها وللمسجد حيوز منها قدر ثالثة أسهم وباق من هذه البلدة 

قدر))) سهم واحد والذي ال يملكه.

املسجد وكيل فقام يشرتي للمسجد)))  أرأيت إذا دخل يف }مال))){ هذا 
من هذا البلد }فلام)5){ تناظر))) املوكلون هذا الرجل بامل)7) املسجد وقالوا له: 
ال تشرت للمسجد من هذه البلد))) }إال بام مىض من سابق أهلم منعه من الرشاء))) 

من هذه البلدة)1)){ }ألهنم)))){ خيافون)))) أن خيلصها كلها للمسجد.

)))  عبارة النسخة أ: تعمر املسجد له وأمواله.
)))  يف ب: بقدر.
)))  سقط من: د.

)))  يف أ، ب، د: ملسجد.
)5)  سقط من: ب.

)))  يف أ: تناظروا، ويف ب: فتناظر.
)7)  يف أ: ملال.

)))  يف أ: البلدة.
)))  وردت العبارة يف ج، د هبذا اللفظ: أهلم القول عليه أن يقف عن الرشاء.

)1))  سقط من: أ.
))))  سقط من: أ، ج، د.

))))  يف أ، ب: خيافوا.
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الجواب:

قوهلم هذا عىل نظر الصالح جائز وله أن يوافقهم عليه وله أن خيالفهم فيه 
وسمعت الشيخ نارص بن جاعد يقول: إن أباه كان يكره كثرة الرشاء للمساجد 
واألوقاف ويقول فيه رضر عىل الناس وربام تنتهي أن ختلص البلدان للمساجد. 

واهلل أعلم.

اإنفاذ اأوقاف الم�ساجد في بناء ما تخرب منها

مسألة:

وجدنا يف بلد لوى))) مساجد خاربة ومل يبق إال رسمها وقضت هبن الشهرة 
مع أهل البلد))) أن هذه املساجد كانت لألباضية))) حتى جاء مطلق النجدي))) 

)))  لوى والية من واليات الباطنة تيل صحار إىل الغرب ومن ضواحيها غضفان بلدة اإلمام الربيع 
بن حبيب ريض اهلل عنه وهبا قربه. )حممد بن شامس(.

)))  يف أ: البلدان.
)))  يف ب، ج، د: األباضية.

)))  مطلق بن حممد املطريي النجدي قائد وفارس شجاع له صولة وبطولة أرسله امللك سعود بن عبد 
العزيز عامال له عىل أهل عامن ممن ارتىض منهم بالذل واهلوان ونافق يف أمر دينه فكان له أنصار 
من أهل الظاهرة وجعالن وشايعهم ناس كثري فقدم عامن سنة )))) هـ يف حكم السلطان سعيد 
بن سلطان فكان قدومه عىل عامن عذابا واصبا وبالء وبيال فقد استحل دماء املسلمني ورشكهم 
ودعا الناس إىل مذهبه ومن أبى قتله وسبى نساءه وذراريه وغنم أمواله وعامل املسلمني معامله 

أهل الرشك فرضب عليهم اجلزية وأخذ منهم اخلراج.
فأعد له السلطان سعيد الرجال للقتال فام اغنوا شيئا وجاء له بالعرب والعجم فهزمهم بإزكي   
وسار إىل مطرح ودخلها وهنبها وأدى إليه السلطان اخلراج ليدافعه عن البالد حني مل تغن الرجال 
اعتناق  الناس عىل  وأجرب  والرشقية  املعاول  بلدان  بحرب  وقام  معقال  الربيمي  من  واختذ  شيئا 
مذهبه الوهايب وملا فشا ظلمه وامتأل صاعه سخر اهلل لقتله فتية قليلني من احلجريني وهو وسط 
جيشه الكبري فام استطاعوا نرصه من خذالن اهلل له ثم تفرق جيشه وهزم رش هزيمة وكان مقتله 

بالرشقية سنة 5))) هـ وقيل سنة )))) هـ.
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وأمر ببثهن وقربت حوهلا األموات وربام ال يمكن التطرق))) إليهن إال باملرور 
عىل القبور وناءت عنهن املنازل وبقيت منفردة وهلن أموال وأروض. 

وأمواهلن يأكلهن هؤالء))) السنية))) جيعلون بيوتا من اخلوص))) ومن أقام 
باآلذان واإلقامة يف هذه البيوت أباحوا له أكل غلة هذه األموال فإن كان يسع 
كيف الوجه اجلائز تعمر)5) هذه املساجد ولو كانت القبور عىل طرقها وأساسها 
وال يرجى هلا القائم فيها للصالة لبعدها عن املنازل أم غلتها يف عز الدولة عىل 

هذه الصورة أم تدخر))) إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها؟.

الجواب:

وإن  عادهتا)7)  عىل  وترد  بنائها  يف  فتنفذ  معروفة  املساجد  أموال  كانت  إن 
كانت ال تعرف ألي مسجد هي فتجعل يف عز الدولة. واهلل أعلم.

ما حكم به لبيت المال ل تثبت فيه الو�سية

مسألة:

ويف الذي أوىص به عبد اهلل بن حممد للمسجد وللنخل والكفن أيثبت ذلك 
أم يكون لبيت املال؟ عرفنا ذلك مأجورا إن شاء اهلل.

)))  يف أ: النظر.
)))  يف أ: هذه.

)))  املقصود هبم اتباع املذاهب األربعة: املالكية والشافعية واحلنفية واحلنابلة.
)))  اخلوص سعف النخل.

)5)  يف ب: بعمر.
)))  يف أ: تذخر.

)7)  يف أ، ب: عاداهتا.
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الجواب:
إن حكم به لبيت املال مل تثبت الوصية فيه. واهلل أعلم.

اإ�سالح الم�سجد على راأي عماره

مسألة:
إذا أراد عامر املسجد القائمون فيه للصلوات اخلمس أن جيعلوا ملسجدهم 
أعىل رصحته عامرا ووقاء))) من حر الرمضاء وصالحا))) ألبوابه من الشمس 
وأن حيفروا جلذوعه مساكن يف جداره وجيعلوها))) عىل))) سطحه ورأوا ذلك 

صالحا هلم وألبوابه يف السابق ليس فيه عامر أجيوز هلم ذلك أم ال؟.

الجواب:
باملسجد فال يضيق عىل من  إن كان يف ذلك صالح لعامره من غري مرضة 

فعله عىل نظر الصالح. واهلل أعلم.

غر�س الموز مكان النخل في مال الوقف

مسألة:
بغالته  ويف مال الزيارة إذا كان مترصما ليس فيه)5) كثرة }نخل))){ واملستأجر 

)))  يف ب: أو وقاء.
)))  يف ب: فصالحا.

)))  يف د: وجيعلوه.
)))  يف ج: زيادة )رصح( بعد عىل.

)5)  يف ب: فيها.
)))  سقط من: د.
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لزيارة القبور التي تزار بغالته فقري))) وأراد أن يغرس موزا مكان أصول النخل 
املترصمة لرسعة غالته أجيوز له ذلك أم ال لكونه حمتاجا))) إىل الغلة }أم))){ ال 

جيوز له ذلك؟.

الجواب:

اهلل أعلم. وال أقول بتحريمه وال يعجبني االكتفاء به عن النخل إال ألمر 
يوجبه صحيح النظر فيعجبني))) أن ينظر فيه. واهلل أعلم.

�سراء الدلو والحبال للم�سجد من مال الوقف

مسألة:

له أن يشرتى هبا دلوا أو)5) حباال  ويف رجل عليه دراهم ملسجد هل جيوز 
لطويه)))؟.

املسجد  مال  من  ذلك  ويكون  اإلمام  يسع)))  ال)7)  ضيقا  املسجد  كان  وإن 
ويعمر ماله كمثل السامد واهليس)))؟ رصح لنا ذلك مأجورا إن شاء اهلل.

)))  يف أ: فقر.
)))  يف أ: حمتاج.

)))  سقط من: د.
)))  يف أ، ب: فينبغي.

)5)  يف أ: و.
)))  الطوي هي البئر.

)7)  يف أ، ج، د: مل.
)))  يف أ: يوسع.

)))  اهليس: حرث األرض.
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الجواب:
إذا كان املسجد حمتاجا عامره إىل الدلو واحلبال للوضوء فيجوز أن يشرتى 

من مال املسجد عىل رأي عىل نظر الصالح وحكمهام كحكم رشاء البسط. 

مال  وسامد  ذلك  جيب  فال  املسجد  عن  وخترجيه  املحراب  تسوية  وأما 
الصالح.  نظر  إليه عىل  احلاجة  املسجد من صالحه وجيوز ذلك يف موضع 

واهلل أعلم.

الرجوع في عطية الم�سجد

مسألة:
رأيت  وإذا  ال؟  أم  ذلك  أله  الرجوع  وأراد  نخلة  مسجدا  أعطى  ورجل))) 
ذلك غري جائز أجيوز))) أن تباع ويشرتى))) بثمنها للمسجد نخلة أخرى))) عىل 

نظر الصالح؟.

الجواب:
بعض  أجازه  فقد  منها  أحسن  له  ليشرتي  بيعها  وأما  الرجوع  له  جيوز  ال 

املسلمني عىل نظر الصالح. واهلل أعلم.

)))  يف ب: رجل.
)))  يف د: جيوز.

)))  يف أ: أو يشرتى.
)))  عبارة النسخة ب: ويشرتى بثمنها نخلة أخرى للمسجد.
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الأكل من عدة وقوفات لفطرة الم�سجد

مسألة:

ورجل حرض))) مسجدا وقت شهر رمضان ووجد عرشة رجال كل واحد 
بيده فطرة وكانت الفطرة لذلك املسجد والواصون))) مجاعة وأراد))) }أن))){ 

يأكل من عندهم مجيعا أجيوز له ذلك؟.

لنا  رصح  ماء؟  يرشب  أو  التمر  قبل  احلالء  يأكل  }أن)5){  أراد  وإذا 
ذلك.

الجواب:

اجلواز تساهال للناس وتساحما هلم. يعجبنا  ونحن  خيتلف }يف))){ ذلك 

الخال�س من ت�سييع جدار الم�سجد اأو ثمره

مسألة:

أو  النخل  ثمرة  أنه))) ضيع شيئا من  املسجد فشك  مال  الذي خيدم  ويف)7) 

)))  زيادة )يف( بعد حرض يف: أ.
)))  يف أ: والواصلون.

)))  يف أ: وأرادوا.
)))  سقط من: أ.

)5)  سقط من: ب.
)))  سقط من: ب، ج، د.

)7)  يف ب، ج: يف.
)))  يف د: أن.
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شيئا من جدر))) املسجد أو أكل منه رطبا أو برسا كيف صفة خالصة أيرد ذلك 
إىل النخل أم عىل املسجد؟.

الجواب:

ماله  من  ضمنه  وما  إصالحه  يف  فيجعل  املسجد  جدر  من  ضمنه  ما 
واهلل  ماله.  من  أو  املسجد  مصالح  من  املال  ذلك  إنفاذ  جاز  فيام  فيجعل 

أعلم.

ت�سرف وكيل الم�سجد في وقفه على راأي الجماعة

مسألة:

وعادة  اجلامعة  رأي  عىل  وماله)))  املسجد  وكيل  يف  شيخنا  تقول  وما 
ذلك))) املسجد جيعل فيه عيشا يف يوم معلوم ويأكله من))) شاء اهلل من الناس 
يفعله))) أصحاب تلك املحلة مثل حطب للشوي)7) وغريه  ما  }وكذلك)5){ 

من الرميات))) فهذا يكون عىل رأي اجلامعة أم ال؟.

)))  يف أ: اجلدار.
)))  يف أ، ج، د: واملسجد.

)))  يف أ، ج: تلك.
)))  يف د: ما.

)5)  سقط من: أ.
)))  يف أ: ما يعتزوه، ويف ب، ج: ما يعرتوه.

)7)  يف ب: لشوي.
)))  الرمية والبعض يسميها الكرسة أو الورة وهي املسامهة املادية من قبل اجلامعة مجاعة املسجد أو 
مجاعة البلد أو غريها من اجلامعات عىل فعل أمر فيه صالح للفرد أو للجامعة كاملسامهة يف بناء 

مسجد أو مدرسة أو إصالح فلج أو إعانة منكوب وكل يساهم بقدره.
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وجيوز هلذا الوكيل أن خيرج من مال املسجد هذا املذكور وهل جيوز لإلمام 
الذي يصىل يف هذا املسجد أن يأكل رطبا من ماله بقدر حاجته أم ال؟.

الجواب:

إن كان املال موقوفا عىل رأي مجاعته ويف املسجد مجاعة ممن))) هلم الرأي فيه 
فإذا انفذ الوكيل ذلك برأي اجلامعة املذكورين فال يضيق عليه ولو كان حلطب 
من  اإلمام  وأكل  ومثله  هذا  يف  خيتلف  مما  األصل  يف  كان  وإن  ونحوه  الشوي 

رطبه إن كان برأي مجاعته))) فكذلك وإال فال. واهلل أعلم.

منع اأخذ �سيء من تراب الم�سجد اأو لبنه

مسألة))):

لبنه وال سميم))) بواريه)5) وال يشء منه  وال جيوز أخذ تراب املسجد وال 
وال جيوز اختاذه ملكا وال حتويله وال تبديله ومن أخذ منه شيئا فهو له ضامن 

للمسجد قل ما أخذه أو كثر من كل ما له قيمة. واهلل أعلم.

)))  يف ب: من.
)))  يف أ: اجلامعة.

)))  اكتفى مرتب التمهيد العالمة السيفي رمحه اهلل هنا بإيراد اجلواب ومل يذكر السؤال.
)))  يف أ، ب، ج: سميمه.

)5)  السمة فراش يصنع من خصف النخل تستخدم للجلوس عليها أو لفرش التمر فيها بغية تنقيته 
أو جتفيفه وقد تفرش لغري التمر أيضا.

والبواري تقدم تعريفها وهي بمعنى السمة التي يفرتشها الناس وإذا أضيفت إحدامها إىل األخرى   
فال تفيد السمة من املعاين املتقدمة إال معنى الفرش اآلدمي.
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اأخذ القليل من اأموال الم�ساجد

مسألة:
ماذا  له  قيمة  ال  قليل  يشء  مثل  املساجد  أموال  من  شيئا  أخذ  رجل  يف 

عليه؟.

}الجواب))){:
واهلل  له.  قيمة  ال  الذي  يف  الناس  كأموال  املساجد  وأموال  عليه  ضامن  ال 

أعلم.

الخال�س من كتب الوقف

مسألة:
وبعد شيخنا ما اخلالص يل من كتب قبضتها من بعض اإلخوان أقر عندي 
أخذها  وأنه  }اجلهضمي))){  أهنا موقوفة مما خلفها الشيخ راشد بن سعيد))) 

بيده من مندوس وقال: متى مل تردها اتركها يف املندوس. 

)))  سقط من: ب.
من  وكان  عرش  الثاين  القرن  علامء  من  اجلهضمي  حنظل  بن  راشد  بن  سعيد  بن  راشد  الشيخ    (((
مشهوري فقهاء زمانه علام وورعا وزهدا ومن املتصدرين للفتيا وهو من أهل سمد الشان ومسكنه 
منها العالية وهي وطنه ووطن آبائه ومسجده وقربه معروفان هبا كانت له مكتبة كبرية حتتوي عىل 

مئات الكتب املخطوطة إال أهنا عىل مر الزمان ضاعت وتفرق أكثرها يف أيدي الناس.
والشيخ راشد بن سعيد من مجلة العلامء الذين اجتمعوا عىل عزل اإلمام بلعرب بن محري اليعريب   
من اإلمامة يف الفرتة الثانية من إمامته التي كانت سنة 57)) هـ وانتهت بابتداء دولة البوسعيد يف 
عامن سنة )))) هـ له فتاوى كثرية يف األثر فقد كان من العلامء املربزين يف ذلك العرص وكانت 

وفاته سنة )7)) هـ. 
)))  سقط من: د.
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الكتب  منه  قبضت  والذي  سوء،  منها  يعلم)))  مل  امرأة  بيت  يف  واملندوس 
سافر للحج وتوفاه اهلل تعاىل.

أجيوز يل اآلن أن أرجعها هلذا))) املندوس إن أردت منها السالمة أو أقبضها 
من استأمنه عليها من اجلهاضم)))؟.

شاء اهلل. إن  مأجورا  يل  وتستحسنه  يعجبك  تفضل علينا }باجلواب))){ وبام 

الجواب:
ال يبني يل وجه اخلالص برتكها يف املندوس إال أن يكون يف بيت ثقة أو أمني 
والذي مل يعلم منه سوء غري حمكوم له باألمانة)5) وال عليه باخليانة وأمره موقوف 
حتى يصح فيه أحد))) املعنيني، وإنام األمني الذي جربته ورقت)7) طباعه فربئ 

عندك))) من التهمة بالدخول يف يشء إال بعلم))).

وإن تركتها)1)) عند ثقة أو أمني من اجلهاضم وأخربته بام هي عليه من الوقف 
فأرجو أنه وجه خالص إن شاء اهلل. فانظر أخانا يف ذلك ثم ال تأخذ منه إال احلق 

واعذر وسامح من تأخر اجلواب.

)))  يف أ: تعلم.
)))  يف أ، ب: إىل هذا.

)))  اجلهاضم قبيلة من أوالد مالك بن فهم ومقرهم من عامن سمد الشان ويوجدون يف غريها ولكنهم 
غري كثريي العدد وبنو جهضم هم جبل العز الذي عز قرعه املستطيل. )حممد بن شامس(.

)))  سقط من: أ.
)5)  يف د: بأمانة.
)))  يف أ: واحد.

)7)  يف أ: وذقت، ويف د: وصفت.
)))  يف أ: عندي.

)))  يف ب: يشء ال يعلم.
)1))  يف أ: تركها.



تمهيد قواعد الإيمان (((

�سفة المتعلم الذي يعطى من وقف المتعلمين

مسألة:

منه هو من يتعلم األثر جمدا يف  يعطى  أن  ويف مال املتعلمني و}من))){ جيوز 
مطالعة الكتب والسؤال ألهل العلم أم))) كل من حيرض من))) القارئني مفاجئا 

أو قاصدا؟.

الجواب:

اهلل أعلم. والظاهر أهنا ملن كان شغله التعلم ودأبه ذلك وهو أكثر مهه وعامة 
أمره وغالب حرمته. واهلل أعلم.

وجود اأوقاف لقبور غير متعينة

مسألة:

ويف أموال القبور املوجودة يف أيدي غري األمناء والثقات وجهل وكيل إمام 
العدل موضع القبور وأخربه من كانت يف يده.

أيكون))) خربه حجة ويسعه إنفاذ األجرة من غالة تلك األموال حني أخربه 
من كانت يف يده عىل هذا أم ال؟.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: أو.

)))  يف أ: مع.
)))  يف ب: يكون.
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الجواب:

يعرف مثل هذا بالشهرة واالطمئنانة فحيث ال تعارض فيه الشبهة وال يقع به 
الريب أخذ وما))) التبس أمره ومل تقم احلجة عليه فقد دخلته اجلهالة. واهلل أعلم.

اإنفاذ غلة المال الموقوف لقبر في زنجبار في مقبرة بعمان

مسألة:

يف الوكيل إن قيل له: إن هذا املال موقوف لقرب يف زنجبار))) ووجدت له 
سنة يقرأ بغالة ذلك املال يف مقربة بوادي املعاول))) من عامن أيسعه أن ينفذ هذه 

األجرة عىل هذه السنة أم ال؟.

الجواب:

هذه ليست بسنة وال معنى التباعها فإن كان القرب معلوما أنفذت يف حملها 
وإن جهل فلها حكم األموال املجهول))) رهبا. واهلل أعلم.

النخلة الموقوفة لزيارة قبر غير معلوم

مسألة:

ويف نخلة وجدت يف يد رجل تذكر أهنا لزيارة قرب غري معلوم يف أي املقابر 

)))  يف أ: ما بدون واو.
)))  راجع تعريف زنجبار يف هامش اجلزء السادس.

)))  راجع تعريف وادي املعاول يف هامش اجلزء السادس.
)))  يف أ: املجهولة.
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املجهول)))  يف  كالقول  هذه  يف  القول  أيكون  معروف  معلوم  املقبور  املرء  وال 
}ويكون))) حكمها حكم املجهوالت))){ عىل هذا؟.

ومن وجدت يف يده مل خيرب بموضع القرب وإنام يقرأ هبا عىل خرب سمعه أنه 
يقرأ بغالتها يف مقربة معلومة فتوسطها وقرأ بغالتها فيها كيف احلكم يف هذه؟.

:}((( }الجواب 

واهلل  الصفة  هذه  عىل  املجهولة  األموال  حكم  هلا  أن  يل  يظهر  هكذا  قال: 
أعلم.

�سقي مو�سع دون مو�سع من اأر�س وقف الم�سجد

مسألة:

أجيوز لوكيل مال املسجد أن خيص بالسقي قطعة من مال املسجد دون قطعة 
إذا مل يكف املاء جلميع أمواله ومع ذلك فال بد أن يتلف يشء }من ماله)5){ أن 
مال  يف  غلة  لتحصل  }ال))){  ذلك  يفعل  مل  إن  بل  مكان  دون  مكانا  يسقي 
من  يصل)7){  حيث  باملاء  }ويسقي  األصل  مراعاة  أوىل  عندك  أين  املسجد 

أمواله؟.

)))  يف أ: املجهوالت.
)))  يف ب: وتكون.

)))  سقط من: أ.
)))  كلمة اجلواب زيادة من املحقق.

)5)  سقط من: ج.
)))  سقط من: أ.
)7)  سقط من: أ.
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أم جيوز له أن خيص به مكانا حلصول الغلة فيه لصالح))) املسجد وهل عىل 
الوكيل ضامن للمسجد إن تلف يشء من ماله بفعله ذلك أم ال ضامن عليه؟.

الجواب))):

إذا كان يف ختصيصه بيشء))) دون يشء تلف أصله فذلك غري جائز من فعله 
ونخاف))) عليه الضامن يف هذا ومثله إن كان يقدر عىل إحياء ماله بيشء من ماله 

فقرص)5) من غري عذر يوجبه رشعا واهلل أعلم.

زراعة اأر�س وقف الم�سجد

مسألة:

أجيوز لوكيل املسجد أن يأخذ أرضا من مال املسجد ليزرعها بال ثمن بال 
زيادة عن العرش الذي جعله له املسلمون))) ملا به من الفقر وسعة مال املسجد أم 

ذلك حمجور)7) عليه وال جيوز له أخذه إال بثمن)))؟ افتنا يف ذلك.

)))  يف أ: الصالح.
)))  ورد يف النسخة: د جواب هذه املسألة متداخال مع السؤال وجاء رديفا له وكأنه السؤال نفسه.

)))  يف أ: ليشء.
)))  يف أ: وخياف.

)5)  يف أ: قرص.
)))  يف أ: جعلوه له املسلمني.

)7)  يف أ، ج، د: حمجوب.
)))  يف أ، ب: بثمنه.
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الجواب:

ال جيوز له))) ما فيه الزيادة مما جعل له من مال املسجد إال بثمنه إن كان مما 
له قيمة. واهلل أعلم.

اإقامة مظلة في �سرح الم�سجد من مال الوقف

مسألة:

ويف املسجد إذا أراد عامره أن يسووا))) هلم ظلة يف رصحه للروح يف احلر كانت الظلة 
بخشب أو بناء طني))) أو صاروج أجيوز ذلك من ماله إن))) كان يف ماله سعة أم ال؟.

وإذا كان جديل)5) رصحه من قبل بنائه بطني ومغمى عليه صاروج واهندم ورأى 
ال؟. العامر أن بناءه بالصاروج))) أبقى وأصلح ويف ماله سعة أجيوز }ذلك)7){ أم 

الجواب:

أما البناء بالصاروج فجائز وأما الظلة وما يشبهها))) مما هو لصالح عامره))) 
ففيه اختالف. واهلل أعلم.

)))  يف أ زيادة )ذلك( بعد له.
)))  يف ب: جيعل.

)))  يف ج، د: بطني.
)))  يف أ، ب: إذا.

)5)  اجلديل هو اجلدار.
)))  يف أ: بصاروج.
)7)  سقط من: ب.
)))  يف د: أشبهها.

)))  يف أ: لعامره.
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الإنفاق على ال�سيف من وقف الم�سجد

مسألة:

ويف وكيل }املسجد))){ إذا طلب))) منه أهل البلد أن يعطيهم شيئا من مال 

املسجد لضيف أو غري ذلك مما يكون صالحه هلم ال للمسجد.

أجيوز للوكيل أن يعطيهم عىل هذه الصفة إذا كان يف املال))) سعة ومل تكن 

ثم))) سنة متقدمة أم ال؟ أفتنا يف ذلك.

الجواب:

عدل  شهادة  أو  شهرة  أو  بخربة  ذلك  جيوز ذلك إن صح }معه)5){ ثبوت 

وإال فيجوز له أن ينزل فيه إىل معنى االطمئنانة مع ارتفاع))) الريب وإن مل تكن 

أدركت له سنة كذلك واحتمل صواهبا ومل يصح معه باطلها فيجوز له يف احلق 

اتباع ما ثبت من سنته.

وإن تعذر ذلك كله فاحلزم)7) له يف حفظ ماله حتى جيد له سبيال إىل اخلالص 

املسجد مجاعة  إن كان يف  فأقول  إياه  أفيدك  أزيدك وجها  أن  عىل وجهه ولعيل 

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: طلبوا.

)))  يف ب، د: مال.
)))  يف أ: له.

)5)  سقط من: د.
)))  يف أ: الرتفاع.

)7)  يف أ: فاجلرم، ويف د: فاجلزم.
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أم  احلرض  أهل  من  كانوا)))  سواء  }مجاعة))){  اخلمس  الصلوات  به  أقاموا 
املصلني قرصا للسفر فإذا رأى مجاعة املسجد إنفاذ ذلك من مال املسجد وهو 
كان  وإن  القول  بعض  ماله عىل  ثابت يف  رأي  املسجد  فرأي عامر  عنه  مستغن 

األكثر غريه واألشهر ما سواه من قول.

فإن يف رأي املسلمني متسعا ملن رآه فأبرص عدله فعمل بصوابه وإين أراه عىل 
قلة ما يذكر بالترصيح يف األثر من))) نحوها لوجها سديدا فاعرفه واهلل أعلم. 

فلينظر))) يف ذلك ثم ال يؤخذ بغري العدل منه.

انتفاع جماعة الم�سجد بما يف�سل من مال وقفه

مسألة:

يف مسجد له مال يفضل عام حيتاج إليه)5) لعامره وفطرة صائمي شهر رمضان 
وغري ذلك وحل الرساج وبسط ودلو.

فهل جيوز لوكيل املسجد أن ينفذ فضلة غالته عىل القائمني به من اجلامعة))) 
ملا يريدون من املأكوالت يزعمون أن ذلك عادة هلم وأن مال هذا املسجد هو 

عىل رأي اجلامعة؟.

)))  سقط من: ج، د.
)))  يف ج، د: كان.

)))  يف د: يف.
)))  يف أ: فينظر.
)5)  يف ج، د: له.

)))  يف أ، ب: زيادة )له( بعد اجلامعة.
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ذا  يكونون)))  هل  للعلم  طلبة  فيه  القائمني  اجلامعة  من  كانوا  إذا  أرأيت 
خصاصة من غريهم من القائمني أم كيف الوجه يف ذلك للمبتىل }به))){؟.

وهل جيوز للغريب النازل هبذا املسجد الدخول معهم إذا جاز للقائمني به؟ 
تفضل اكشف لنا عن نقاب السؤال حتظ بجزيل الثواب.

الجواب:
إذا وجد إنفاذه كذلك ومل يصح باطل هذه السنة فيه فيام فضل عن حاجة املسجد 
أنه ينتفع به عامره بمأكول ونحوه فتقتفى سنته هذه وال تغري وكذلك الغريب النازل 

به))) مجاعة فهو من عامره. اخلمس  به إن أتم الصالة }به))){ وأقام 

وإال فيجوز أن يكون عىل ما به من سنته يف مثله وإن أعطاه العامر من عندهم 
بعد قبضه فيجوز له أيضا وإن كان عىل رأي عامره فأعطوه عن رأي منهم جاز، 

واهلل أعلم.

الو�سية باإ�سالح الم�سجد والفلج

مسألة:

وفيمن أوىص بقرش يصلح به مسجدا أو)5) فلجا من أين خترج أجرة الصالح 
ورشاء الصاروج إن))) احتاج ذلك إليه وغري ذلك مما حيتاج إليه الصالح؟. 

)))  يف أ: يكونوا.
)))  سقط من: ج، د.

)))  سقط من: د.
)))  يف أ: وأقام به اخلمس.

)5)  يف أ: و.
)))  يف أ: وإن.



تمهيد قواعد الإيمان (5(

الجواب:

خترج منه األجرة ورشاء الصاروج وغري ذلك فكله مما يصلح املسجد ومعلوم 
أن بناء املسجد ال يقوم))) إال باألستاذ والعامل وال يصلحونه إال باألجرة))) وما 
إنفاذها يف األجرة ملصاحله والقائم عىل األستاذ  بالدراهم إال  معنى إلصالحه 
وعامله هو من باب))) القائمني بمصالح املسجد فله أجرته والفلج عىل نحو هذا 

يكون. واهلل أعلم.

وقف م�سجد �سبيب

مسألة:

الظاهرة))) وشبيب هذا رجل جمهول ال  الغباّي من  ببلد  مال شبيب هذا 
زمن  يف  حفر  حتى  مسجد  أو  قرب  أنه  مسجده  يف  القول  تعارض  له  وارث 
اإلمام عز ان رمحه اهلل فأخربنا بعض عامل اإلمام أنه ظهر مسجد له خراب)5) 
املال منه للمسجد ومنه  إن  واسطوانات وسئل أهل الغباّي }عنه))){ فقالوا: 

لشبيب.

)))  يف أ: تقوم.
)))  يف أ: بأجرة.

)))  يف أ، ب: بعض.
)))  راجع تعريف الظاهرة يف هامش اجلزء الرابع.  

)5)  يف ج، د: مسجد وله حمراب.
)))  سقط من: د.



(5( الم�ساجد والمدار�س والأموال الموقوفة للمتعلمين

الجواب))):

خلفان))){ }اخللييل))){  بن  وهذا جواب فيه من شيخنا }العامل))){ }سعيد 
رمحه اهلل: 

}قد)5){  العزري  اهلل  عبد  بن  حممد  الشيخ  أن  شبيب  مال  قبل  من  ذكرت 
والباقي  املسجد  منها  ويعمر  غلته  يقبض  ثقة  وكيل  له  يقام  فاملراد  منه  تعذر 
ينفذ يف مصالح الدولة اإلسالمية نظرا ملصالح اإلسالم }عىل قول من يقول إهنا 
من أموال اهلل تعاىل وهو قول موجود يف األثر. والسالم))){ من إمام املسلمني 

عزان بن قيس والفقري سعيد بن خلفان بن أمحد }اخللييل)7){ بيده.

تغيير �سفة الوقف

مسألة:

وما تقول فيمن وقف كتبا أو ماال موقوفا ملسجد من يشء معلوم بقرية))) 
القرية  ألهل  املسلمني  لكافة  املوقوفة)))  تلك  يبيح  حياته  يف  أراد  ثم  معلومة 

وغريها أله ذلك أم ال؟.

)))  يف ب، د: مسألة.
)))  سقط من: ج.

)))  سقط من: ج، د.

)))  سقط من: أ، ب.
)5)  سقط من: ب.

)))  سقط من: أ.
)7)  سقط من: أ، د.

)))  يف ب: لقرية.
)))  يف أ، ج: يبيح ذلك املوقوف.



تمهيد قواعد الإيمان (5(

الجواب:

ليس له ذلك وقد ثبت التوقيف عىل ما أسس.

ال�ستعانة بالظلمة ل�ستخراج وقف الفقراء

مسألة:

ألحد  ويف))) مال الفقراء))) إذا كان يف أيدي الظلمة }واجلبابرة))){}أجيوز 
سهام منه حتى يطلع  له  جيعل  الظلمة)5){ وأن  من  أن يستعني }عليه))){ بأحد 

حق الفقراء أجيوز))) ذلك أم ال؟.

الجواب:

ال جيوز ذلك.

انتفاع جماعة الم�سجد بوقفه

مسألة:

وما تقول يف مسجد له مال جزيل ويف زمن الشتاء جيمد املاء يف تلك البلدة)7) 

)))  يف أ: يف.
)))  يف أ زيادة بعد كلمة الفقراء )يف رضورة فعسى تسمح نفوسهم بذلك(.

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: د.
)5)  سقط من: أ.

)))  يف أ، ب: جيوز.

)7)  يف أ، ب: البلد.
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احلاممات))) أجيوز))) ذلك من  }مثل))){  أن يصنعوا هلم  املسجد  وأراد مجاعة 
غلة ماله أم ال؟.

الجواب:
إن كان هو مما حيتاج له عامر املسجد وقوامه ويرغبهم والقيام))) باملسجد فقد 

جيري االختالف يف جواز مثله من مال عامره. واهلل أعلم.

  

)))  سقط من: أ.
)))  يف ج، د: اجلامعات.
)))  يف ب، ج، د: جيوز.

)))  يف د: القيام.
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(5( زيادات الباب الأول

}ومما هو م�ساف اإىل الكتاب عن �سيخنا البطا�سي))){:

ق�سمة غلة المال الموقوف على اأهله

مسألة:

وفيمن ابتيل بغالة مال موقوف لطائفة من الناس يفرق))) عليهم يوم احلج 
وفيهم احلارض البلد وفيهم الغائب منها.

فيه  املتقدمة  السنة  تعرف  مل  إذا  الغائب  دون  للحارض  أم  مجيعا  هلم  أجيب 
وإذا وجب))) هلم مجيعا كيف يصنع بحق الغائبني منهم ذلك اليوم ويوم احلج 

يفوت؟.

جزيل  اهلل  شاء  إن  ولك  اقتفيه  لعيل  فيه  الرشاد)))  وجه  عرفني  تفضل 
الثواب.

الجواب:

رشع  عليهم  املوقوف  ذلك  يف  كلها  فالقبيلة  سنة  لذلك  تدرك  مل  إذا 
مل  من  واحليلة  وغائبهم  حارضهم  وإناثهم  ذكراهنم  }صغريهم)5){ وكبريهم 

)))  سقط من: أ.
)))  يف ج: تفرق.
)))  يف أ: أوجب.

)))  يف أ: الرشادة.
)5)  سقط من: ب.



تمهيد قواعد الإيمان ((1

حيرض منهم عند التفرقة يف ذلك اليوم أن يوكلوا))) أحدا من احلارضين يقبض 
هلم نصبيهم منها. }واهلل أعلم))){.

الوقف لأهل القرية و�سكانها

مسألة:

وإذا كان التوقيف ألهل احلارة الفالنية ملن حكمه وهل فرق }بني))){ أن 
أو)5) هلا؟ تفضل أوضح يل الفرق))) بني  يكون ألهلها أو }يكون))){ لسكاهنا 

هذه األلفاظ الثالثة واحلكم فيها.

وكذلك اللفظ لبني فالن أو ألوالد فالن الرجال والنساء يف اللفظتني أم يف 
إحدامها دون األخرى؟.

أهلها ملن  وتشتت  احلارة  خربت  أو  املوقوف  له  وإذا }انقرض)7){ من 
ابتىل)))؟  بذلك  من  به  فيتوسع  للفقراء  مرجعه  يكون  أن  رأي  فيه  وهل  يرجع 

عرفني بجميع ذلك.

)))  يف أ: يأكلوا.
)))  سقط من: ب.
)))  سقط من: ب.

)))  زيادة يف: ب.
)5)  يف د: لسكاهنا أوضح.

)))  يف أ: لفرق.
)7)  سقط من: أ.

)))  يف أ: من ذلك من ابتىل.



((( زيادات الباب الأول

الجواب:

مخيس  بن  جاعد  الشيخ  عن  القرية  إىل  املضاف  األهل  لفظه  يف  وجدنا  قد 
أهنم))) هم الذين آباؤهم))) وأجدادهم))) هبا ال احلادثني وقد ذكر الشيخ يف ذلك 

أنه استدل عليه }بام))){ أشبه)5) إن صح.

القرية كذا فإذا مل يكن سكنا حمدودا يف وصيته أو سنة فيلحق  وأما سكان 
معناه))) كل من نزل هبا فنام أو جامع.

وأما ما أوقف ملحلة كذا إن مل تدرك له)7) سنة فيشبه أن))) يكون لعامرهتا، 
وأما أوالد فالن فيدخل فيهم }الذكر))){ واألنثى)1)) }بال خالف نعلمه، وأما 

فيه. }فيهم)))){ بالرأي  خالف  بنو فالن فيدخل فيهم)))) أناس)))){ عىل 

حكم  فيلحقه  املوقف  يعرف  وأما إذا انقرض املوقوف }عليهم)))){ ومل 

)))  يف أ، ب، ج: أنه.
)))  يف أ، ج، د: وآباؤهم.

)))  يف ب: جداد.
)))  سقط من: ب.

)5)  يف أ: أشبهه.
)))  يف أ: معنا.
)7)  يف ب: هلا.

)))  يف ج زيادة بعد أن: يشبه.
)))  سقط من: أ.

)1))  يف أ: اإلناث.
))))  يف د: فيه.

))))  سقط من: أ.
))))  زيادة يف: ب.

))))  سقط من: ب.



تمهيد قواعد الإيمان (((

الوقف  هذا  هبا  التي  احلارة  خراب  وأما  بالرأي،  القول  من  فيه  بام  املجهول 
أن  رشطه  من  ليس  إذ  كانوا  حيث  هلم  وهو  ذلك  يبطل  ال  فخراهبا  ألهلها))) 

يفرق فيها عىل معنى املسألة. واهلل أعلم.

نقل الوقف من مو�سع لآخر

مسألة:

وما تقول فيمن وقف رحا يف حياته وتركها يف حملة أناس ينتفعون هبا فلام 
تويف))) جاء))) ورثته وأرادوا أن ينقلوا هذه الرحى يف حملتهم إىل بلد آخر وقالوا: 

نحن أحق بام وقفه صاحبنا ومل يرض))) اآلخرون بذلك.

بينهم)5)  حيال  ال  أم  بحاهلا  مكاهنا  وترتك  الرحى  هذه  تنقيل  من  أيمنعون 
وبينها وهم أحق هبا من غريهم؟.

الجواب:

أما الرحى التي أوقفها اهلالك يف حياته فجعلها يف موضع معلوم فهو أوىل 
هبا ذلك املوضع وال سبيل لورثته يف نقلها إذ ال مرياث هلم فيها وهم وغريهم يف 
معنى االنتفاع هبا يف موضعها سواء إال ملانع وإال فهو كذلك. واهلل أعلم. فانظر 

شيخنا وال تأخذ إال ما وافق احلق والصواب.

)))  يف أ، ج: أهلها.
)))  يف أ: مات.

)))  يف ب: جاءت.
)))  يف أ: ومل يرضوا.

)5)  يف أ، ب: بينه.



((( زيادات الباب الأول

اإ�سالح حو�س الم�سجد من مال وقفه

مسألة:

مال  بيده  من  فأراد  ضيقا)))  به  الدائر  البنيان  كان  إذا  املسجد  حوض  ويف 
رفعة)))  ويزيده  األوىل  هيئته  من  أوسع  وجيعله  جديدا  بنيانا  يزيده  أن  املسجد 

ويزيد يف احلوض باليل))).

أجيوز له تسليم أجرة هذه الزيادة من مال املسجد عىل هذه الصفة أم ال؟.

الجواب:
إن ذلك من صالح عامره ويعجبني أن ال يكون من مال عامره. واهلل أعلم.

وطالعوا كتاب املساجد))) الذي ألفه شيخنا العامل الرئيس أبو نبهان جاعد 
بن مخيس فعسى أن جتدوا فيام أورده رمحة اهلل من التلخيص)5) شيئا من الرتخيص 

فإنه مل يكن عندنا.

)))  يف أ: ضعيفا.
)))  يف ب: ويزيد رفعه.

املعروفة يف اصطالح  املاء وخروجه من األحواض وهي  آلة تتحكم يف تدفق  بلولة وهي  )))  مجع 
عىل  مقترصا  تركيبها  يعد  ومل  احلارض  الزمن  يف  استعامهلا  يف  توسع  وقد  باحلنفية  العرص  أهل 

األحواض.
)))  كتاب املساجد ويعرف أيضا بأحكام املساجد واملدارس للشيخ جاعد بن مخيس اخلرويص ال 
وإقرار،  ووصايا  أوقاف  من  هبا  له صلة  ما  املساجد وكل  أحكام  يبحث يف  يزال خمطوطا وهو 
ويبحث أيضا يف أحكام املدارس وما يتعلق هبا من أوقاف وتبعات وحقوق وأموال وآداب ختص 
املعلم واملتعلم وغريها من األحكام العامة ويبحث كذلك يف أحكام تسوير البلد وما يلحق به من 

أمور تتعلق بالسور من إصالح وأوقاف وغريها.
)5)  يف أ: التخليص، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله التلخيص.



تمهيد قواعد الإيمان (((

الأولى بالعناية بالموقوف

مسألة:

وفيمن وقف كتابا يف حياته أله الوالء أم هو واملسلمون فيه بالسواء؟.

الجواب:

إن املوقوف من نحو ذلك ال يكون مهمال من الوالية وأوىل الناس بواليته 
هلم  وقف  قد  }هم))){  الذين  من جعله كذلك وهو أيضا من مجلة املسلمني 

هذا الكتاب فانتفاعه به غري ممنوع له منه. واهلل أعلم.

الوقف اإذا لم يعرف لأي م�سجد هو

مسألة:

وما تقول يف نخلة يقول))) أهل البلد: إهنا ألوقاف وال أحد يرصحها))) إال 
أهنا مل تعرف ألي مسجد فمنهم من يقول ملسجد الفرفارة))) ومسجد محيم)5) 

ومنهم من يقول ملسجد الفرفارة ومسجد اللجيلة))) مشرتكة. واهلل أعلم.

كيف اخلالص ملن بيل بيشء من غلتها وما يصنع بغلتها فيام أقبل ويف بقية 
أموال األوقاف من نخيل ومواضع؟.

)))  سقط من: ب، د.
)))  يف أ، ب، ج: يقولوا.

)))  يف د: يرصجها.
)))  قرية تابعة لوالية بدبد باملنطقة الداخلية.

)5)  قرية تابعة لوالية سامئل.

)))  قرية تابعة لوالية سامئل.



((5 زيادات الباب الأول

البلد األمني  الشهرة من أهل  فيهن قول  يقبل  }أن))){  أجيوز للمحتسب 
وغري األمني إذا كانت مشتهرات عند أهل البلد واملحتسب يطنيهن }عىل))){ 
ينكر عليه أترى  أحد  وال  كل سنة وال أحد يتعرض له }من أهل))){ األموال 

عليه بأسا أم ال؟.

الجواب:

فقال  فيه  العامة  واختلف  للمسجد  أهنا  صحت  إذا  املذكورة  النخلة  إن 
أحد  يف)))  كان  فإن  كذا  ملسجد  إهنا  آخرون:  وقال  كذا  ملسجد  إهنا  بعضهم: 
تقوم احلجة  بقوله وإال فال  الثقات عمل  املختلفني يف ذلك أحد من  الفريقني 
تنفذ  أن  }هذا)5){  عىل  هبا  ما  وأحق  كثروا  ولو  جمهول  وال  متهم  وال  بخائن 
غلتها يف عامرة املسجد اجلامع))) ألهل البلد أو أكثرهم يف الصالة والعبادة وإن 

مل تصح أهنا للمسجد إال من قول أمثال هؤالء وأحق ما هبا أن تكون للفقراء.

يوثق  من  فيهم  وليس  األحكام  من  بحكم  اليشء  يف  القائلني  كثرة  وليس 
بقوله مما تقوم به حجة وال من الشهرة الصحيحة يف يشء وإنام الشهرة الصحيحة 
هي)7) العلم املوجود يف القلب الذي ال جيوز عليه االنقالب املأخوذ من تظاهر 

)))  سقط من: أ، ج.
)))  سقط من: ب، ويف د: عن.

)))  سقط من: أ.
)))  يف د: من.

)5)  سقط من: د.
)))  يف أ: اجلامع، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله اجلامع.

)7)  يف أ: هو.



تمهيد قواعد الإيمان (((

األخبار التي))) ال جيوز الشك فيها))).

كام نعلم))) أن نبينا حممدا ملسو هيلع هللا ىلص هو ابن عبد اهلل بن عبد املطلب وأن أبا بكر 
ابن  هو  عنه  اهلل  ريض  عمر  وأن  قحافة  أيب  ابن  هو  عليه  اهلل  رضوان  الصديق 
يمكن  ال  مما  والبلدان  الناس  من  ذلك  غري  إىل  آباءهم  وال  نرهم  ومل  اخلطاب 
من  إهنا  يقال  ما  ال  الصحيحة  الشهرة  حد  هو  وهذا  املكان  هذا  يف  حرصه))) 

اخلمسة فصاعدا فلينظر فيه ثم ال يؤخذ منه إال احلق.

الخال�س من �سمان الم�سجد

مسألة:

وفيمن عليه ضامن ملسجد واملسجد له أموال فاضلة من عامرة وال يرجى له 
دثار فيعمره هبذا الضامن وليس له وكيل ثقة فمن عليه هذا الضامن ما يصنع يف 

اخلالص منه؟.

الجواب:

واهلل  السبيل.  جيد  متى  حمله  يف  إلنفاذه)5)  ادخاره  إال  فيه  عندي  حيلة  ال 
أعلم.

)))  يف أ، ب، ج: الذي.
)))  يف أ، ب، ج: فيه.

)))  يف أ، ج: تعلم.
)))  يف أ: حرضه.

)5)  يف ب، ج: يف إنفاذه.



((7 زيادات الباب الأول

الف�سل في مو�سع نخلة الم�سجد

مسألة:

وفيمن يف ماله نخلة ملسجد أو ما يشبه ذلك من األوقاف أنه ال جيوز لوكيل 
مكاهنا  ويفسل  قلعها  بعد  إال  موضعها  غري  يف  النخلة  تلك  يفسل  أن  املسجد 
وإذا مل يعلم مكاهنا فيفسل مع ما يبيح له صاحب املال إذا مل يكن املوضع الذي 

يفسلها فيه أدنى))) من موضعها األول.

مبادلة دراهم الم�سجد بالقرو�س

مسألة:

قلت لشيخي البطايش: هل جيوز يل إذا أردت أن أكارس))) بدراهم املسجد 
الذي يف يدي بالدراهم التي من رصف النحاس التي يسموهنا البيس آخذهن 
بسعر القرش عىل ما يستقر))) يف األسواق أي أعطي املسجد القروش وأنا آخذ 

بيس املسجد؟.

}الجواب))){:

فقال يف جوابه)5) يل: أما يف احلكم فال يمكن إال بقابض منك ودافع لك وأما 

)))  يف ب: أدىل.
)))  كرس الدرهم بمعنى جتزئته إىل أنصاف أو أرباع أو أثامن أو دون ذلك .

)))  يف أ، ب، ج: يسعر.
)))  زيادة من املحقق.

)5)  يف د: جوازه.



تمهيد قواعد الإيمان (((

ما يستقر))) القرش يف  يف الواسع فال خيلو من اإلجازة إذا كان }ذلك))){ بعد 
األسواق. واهلل أعلم.

جهالة مو�سع نخلة وقف الم�سجد

مسألة:

والنخلة  األوقاف  ويف نخلة ملسجد))) أو فطرة))) أو ما أشبه }ذلك)5){ من 
معروفة ويقر هبا وهي يف ماله ولكن موضعها جمهول مل تقم عليها))) احلجة من 
شهادة عدول وال شهرة حق إال من قول أناس من أهل البلد جمهويل)7) احلال 
موضع  عىل  جيتمعوا  ومل  هاهنا،  يقول  من  ومنهم  هاهنا،  يقول  من  فيهم  ليس 

واحد. 

فقال من له األرض: تفسل هاهنا قريبا من املوضع الذي قال))) فيه))) أولئك 
حيث  النخلة  تلك  يفسل  أن  املحتسب  أو  الوكيل  هلذا  يعجبك  فام  املجهولون 

يأمره من له األرض)1)) ويرتك قول من ال يثق بقوله أم ماذا يصنع؟.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ، ب، ج: يسعر.

)))  يف أ: املسجد.
)))  أي أن النخلة موقوفة إلفطار الصائمني.

)5)  سقط من: أ.
)))  يف أ: عليه.

)7)  يف أ، ب، ج: جمهولني.
)))  يف أ، ب، ج: الذين قالوا.

)))  يف ج: فيها.
)1))  يف أ زيادة بعد األرض: له.



((( زيادات الباب الأول

أرأيت إن اجتمعوا عىل موضع النخلة وليس فيهم ثقة فام تقول يف ذلك؟.

الجواب:

عند جهالة موضع األصل وعدم قيام احلجة عليه بشاهدي }عدل))){ يف 
له  املال يف ماله جممال فيخرج  إقرار صاحب  الواسع مع  احلكم وباملأمونني يف 

من ذلك املال أصل متوسط ال من اخليار وال من الضعاف. واهلل أعلم.

مبادلة دراهم الم�سجد والوقوفات

مسألة:

وفيمن قبض شيئا من الدراهم من طناء أموال الوقوفات من مسجد وفطرة 
يتبدل)))  لئال  الغوازي  أن يكارس هبن قروشا عن  له  وما أشبه ذلك فهل جيوز 
الرصف ألنه))) ربام يف زماننا يتبدل عىل كذا كذا رصف القروش))) ربام أنه ال 

يتبدل رصفها عن القروش)5)؟.

املحتسب  هذا  فكرس  أرأيت إن احتاج املسجد إىل خدمة }فيه))){ بغوازي 
املسجد فنقص))) ثمنه عام أخذه سابقا فهل يلزمه ضامن  قروش  }شيئا)7){ من 

)))  سقط من: أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله بشاهدي عدل.
)))  يف أ، ب، د: عن تبديل.

)))  يف أ ب، د: الرصف عن هذا.
)))  يف أ: القرش.
)5)  يف أ: قروش.
)))  سقط من: أ.
)7)  سقط من: د.

)))  يف ب: ونقص.



تمهيد قواعد الإيمان (71

أن يرتكهن بحاهلن كام  يعجبك  أم  }يشء))){  يلزمه  أم ال  ما نقص من ذلك 
قبضهن؟.

الجواب:

داعية  للمسجد  الذي  النحاس  رصف  من  يكون  ما  إىل  احلاجة  كانت  إن 
وإن  حمله  يف  وإنفاذه  لرصفه  تركه  فيجب  االستقبال  يف  منه  قريبا  أو  احلال  يف 
كان املسجد مستغنيا عنه وصار أمره إىل تركه وحفظه إىل ما يدرى من الزمان 
فأخذ القروش برصفها منه أوىل يف نظر الصالح، واهلل يعلم املفسد من املصلح 

وكذلك))) يف ظاهره من اإلحسان وما عىل املحسنني من سبيل. واهلل أعلم.

التاأجير على خدمة اأموال الوقف من غير مناداة

مسألة:

اندثرت  إذا  ذلك  أشبه  وما  وفطرة  مسجد)))  من  األوقاف  أموال)))  يف 
واحتاجت إىل الفسل وغريه من املصالح وليس هلا وكيل يأخذ أجرة عىل ذلك 

وقد ابتىل هبا أحد من الناس حمتسبا فيها)5) هلل تعاىل عن الضياع بالكلية.

فهل جيوز هلذا املحتسب أن يؤجر عليها مساومة بغري مناداة رجال))) خيتصه 

)))  زيادة يف: د.
)))  يف أ: وكذا.
)))  يف د: مال.

)))  يف أ: املسجد.
)5)  يف أ: فيهام.

)))  يف أ: رجل.



(7( زيادات الباب الأول

ويطمئن به قلبه عىل فسلها وعىل مجيع ما ذكرت من مصاحلها وإن كان األمني يف 
هذا الزمان قليال))) إال ما شاء اهلل تعاىل فام تقول يف ذلك؟.

أرأيت إذا كان هذا املحتسب يعلم أن املناداة عىل ما ذكرت من اإلجارات 
أوىل وأوفق وأقل أجرة من املساومة إال أنه ليزابن عىل تلك اخلدمة كل من يريد، 
تصلح  بام  ليخدمها  خدمته  عند  معه  قيام  فمن املستأجرين }من حيتاج))){ إىل 
}ومنهم من ال حيتاج إىل ذلك ليخدمها بام تصلح))){ حرض املحتسب أو غاب 

وكان ذلك أيرس للمحتسب، فام يعجبك يف ذلك؟.

بغلتها  التفطري  ويف  الفطرة  نخيل  حصاد  ويف  املساجد  خدمة  يف  وكذلك 
لصائمي شهر رمضان أجيوز هلذا املحتسب أجرة من خيتصه عىل ذلك بغري مناداة 
ولو زادت أجرته عن))) أجرة غريه من ال يطمئن به قلبه عىل نحو ما ذكرت من 

معاين املسألة؟.

الجواب))):

أجرة  مثل  إذا مل حيصل للعمل املذكور أحد من األمناء عىل }أن))){ يأجره 
الذين ال يؤمنون عليه وإنام حصل األجري األمني عىل ذلك بأكثر من أجرة غريه 
ممن ال يؤمن ومل)7) جيد املحتسب بعد اجتهاده أجريا من األمناء إال بتلك األجرة 

)))  يف أ، ب، ج: قليل.
)))  زيادة من املحقق.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: عىل.
)5)  يف د: قال.

)))  سقط من: أ، ج.
)7)  يف د: وال.



تمهيد قواعد الإيمان (7(

هذا  عىل  املحتسب  هلذا  عندي  فيجوز  فاحشة  زيادة  زيادهتا  تكن  ومل  املذكورة 
تأجري األمني بام زاد من األجرة عىل تأجري غريه من اخلائنني أو املجهولني وما 

هو يف ذلك إال حمسن وما عىل املحسنني من سبيل. واهلل أعلم.

اإ�سالح جدار الم�سجد من مال الوقف

مسألة:

وما تقول يف املسجد }إذا كان جداره))){ رهيفا))) وأراد أرباب املسجد أن 
ال؟. أم  ماله  من  يرضفوا))) له جدارا من ماله أجيوز }عليه))){ الرضف 

له  أجتوز  بيدار  فيهن  وهن  فلج  يسقيهن  ال  الذي  املسجد  نخيل  وكذلك 
البيدارة تامة منهن أم ال؟.

الجواب:

زيادة  ترك  فيعجبني  ضعفه  أجل  من  اهندامه  منه  خيشى  ال  اجلدار  كان  إن 
بناينه حتى يصري إىل حد اخلطر والبيدارة عىل قدر العنا وعىل من عىل يده مال 
املسجد أن جيتهد يف ذلك وال لوم عليه بعد االجتهاد)5) ما مل يضع))) شيئا ال عذر 

له فيه. واهلل أعلم.

)))  زيادة يف: ب.
)))  يف أ، ج، د: رهيف.

)))  الرضف الزيادة من مثل اليشء.
)))  سقط من: ب.
)5)  يف أ: اجتهاده.

)))  يف د: يصنع.



(7( زيادات الباب الأول

اإ�سالح �سرح الم�سجد و�سراء زيت لم�سباحه من الوقف

مسألة:

وما تقول يف رصح املسجد إذا كان له باب ودرج من جانب))) الفلج وال 
له باب غريه هل جيوز أن حيدث له باب ودرج من جانب احلجرة إذا كان ذلك 
أصلح لعامر املسجد ألنه))) أقرب إىل منازهلم بعد فراغهم من الصالة ويكون 

ذلك احلدث من مال املسجد أم ال جيوز ذلك؟.

وهل جيوز أن يشرتى من مال املسجد الدهن ليرسج به للقراءة }والصالة))){ 
إذا كان ال من عادته }أن))){ يرسج)5) فيه؟.

باب  وإىل  وتوثيقه  لتقويته  خدمة  إىل  جداره  احتاج  إذا  املسجد  رصح  ويف 
من مال املسجد ويشرتى }له)7){  أيكون له حكم املسجد وجيوز }أن))){ خيدم 

باب أم ال؟. 

الجواب:

أما فتح باب من جدار الرصح من جهة احلجرة وبنيان درج له عىل وجه 
احلدث فال يبني يل من عامر املسجد وال أقول بجوازه عىل هذا من مال عامره.

)))  يف ج: باب.
)))  يف ب: ألهنا.
)))  سقط من: د.

)))  زيادة يف: د.
)5)  يف ج: ليرسج.

)))  سقط من: أ، ج.
)7)  سقط من: أ.



تمهيد قواعد الإيمان (7(

مما خيتلف يف  أنه  فعندي  والصالة،  عليه  للقراءة  له  الرساج  حدث)))  وأما 
جوازه من مال عامره ويعجبني جوازه إذا كان فيه فضله عام حيتاج إليه من صالح 

جدرانه وسقفه.

وأما حدث باب خشب وتركيبه يف باب الرصح))) السالف فإن كان ملعنى 
صيانة املسجد عن دخول الدواب ونحوها فيه فيعجبني جوازه ألنه عىل هذا من 

عامره وإن كان تركيبه ال يفيد شيئا من نحو ذلك))) فيعجبني تركه.

وأما إذا كان جدار الرصح))) مستقيام بذاته عىل أصله السابق فال يعجبني أن 
يزاد عليه برضفه إال إذا ضاع منه يشء فيكون)5) صالحه من ماله وإال فيرتك 

بنيانه بحاله إال أن يتصدق عليه أحد فيزيده))) من مال نفسه. واهلل أعلم.

الخال�س من �سمان وقف المدر�سة

مسألة:

اخلالص  وأراد  الدراهم  من  شيئا  املدرسة  مال  من  قبض  فيمن  تقول  وما 
منها أجيوز له أن يعمر هبا يف ماهلا إذا كان املال مندثرا أو حيتاج إىل فسل أو غري 
ذلك من القيام فيه ويكون له خالص فيام بينه وبني ربه من هذا الضامن أم يؤجر 

هبذه الدراهم أحدا يعلم هبا وما يعجبك من اخلالص له؟.

)))  يف ج: واملحدث.
)))  يف أ: الرسح.

)))  يف أ: من حق ذلك ذلك.
)))  يف أ: الرسح.
)5)  يف د: فيجوز.

)))  يف أ، ب، ج: فيزده.



(75 زيادات الباب الثاني

الجواب:
إن كانت السنة قد مضت بعامرهتا وعامرة ماهلا من غلته فإذا))) عمره بام صار 
يف ذلك  تتقدم  مل  عنده من غلته فهو وجه خالص))) له }إن شاء اهلل))){ وإن 
سنة فعامرته بذلك ال جتوز يف احلكم وجتوز يف الواسع عىل نظر الصالح. واهلل 

أعلم.

  

)))  يف أ: من غالته فال.
)))  يف أ: اخلالص.
)))  سقط من: ب.





(77

الباب الثاني

في البحر وحريمه و}في))){ الأنهار والآبار }وحريمها))){ وفي 

الطرق  }وال�سواقي))){ وت�سريجها))) و�سحبها))) وفي  النتفاع 

}من))){ الأفالج والإباحة لما يمنع  النا�س

)))  زيادة يف: ب.
)))  سقط من: ج، د.

)))  سقط من: أ.
)))  ترصيج الساقية خدمتها بالصاروج.

الرتاب وعروق األشجار واألوساخ.  الفلج من  الشحب هو إخراج ما يكون عالقا يف ساقية    (5(
)حممد بن شامس(.

)))  سقط من: ب.





(7( البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق وال�سواقي

الباب الثاني
في البحر وحريمه وفي الأنهار والآبار وحريمها))) وفي الطرق  

وال�سواقي وت�سريجها و�سحبها وفي  النتفاع من الأفالج 
والإباحة لما يمنع  النا�س

بطالن �سنة فلج البحير

}مسألة))){:

}رمحه  اخللييل  بن خلفان)5){  }العامل سعيد  شيخنا)))  }من جوابات))){ 
اهلل))){:

كانت  إن  أرأيت  الشان)))  سمد  من  البحري  فلج  أهل)7)  إىل  مسألة  جواب 
سنة هذا الفلج يرد منه املاء يف الليل عىل النجوم عىل حساب حرروه وعرفوه 
السنة  }هي))){  أهنا  وزعموا  يقال  فيام  شهرا  السنتني  عىل  فيه  كبس  زيادة  مع 

املدروكة فيه.

)))  سقط من: ج، د.
)))  سقط من: ج.

)))  سقط من: أ، ب.
)))  يف ج: الشيخ.

)5)  زيادة يف: ج.
)))  سقط من: ب، ج.

)7)  يف ج: جواب مسألة ألهل.
)))  تقدم التعريف بسمد الشان يف هامش اجلزء السادس.

)))  سقط من: د.



تمهيد قواعد الإيمان ((1

باملشاهدة  عرفوا  قد  أهنم  إال)))  خالفها  العادلة  بالبينة  ألحدهم  يصح  ومل 
والعيان أن من له املاء يزاد يف }كل))){ عام))) طوال وكثرة وأخذ مما يليه حتى 
وهي  أصال  يشء  منها  يبق  ومل  الليل  آخر  من  املياه  بعض  تلف  }ربام))){ 
أصول كانت قد أدركت تباع وتشرتى ويسقى هبا ومل خترج من أهلها ببيع وال 

هبة وال يشء من الوجوه)5) املباحة إال بنفس ما اقتضته هذه السنة املدركة.

وال نعلم أن أحدا غري فيها أو بدل وقد أنكرها أهل األموال))) التي تلفت 
بسببها)7) ومل يرضوا هبا ونزلوا إىل أحكام اهلل فيها.

فكيف يكون احلكم بينهم يف هذا ومن الذي حجته أقوى وأحق أن تسمع؟ 
أرشدنا ألوضح املسالك.

الجواب:

قد تأملت يف هذه القضية والذي ظهر يل أن هذه السنة املدركة يف هذا الفلج 
عىل هذه الصفة أهنا من السنن الباطلة احلرام املحجورة بال خالف يصح يف هذا 

أبدا فإهنا من رصيح الظلم ألخذها أمواه الناس بغري ما أجازها.

وعندي أن صاحب ماء األصل أوىل بامئه من هذه السنة التي جتره عىل الدوام 
إىل غريه وال جيوز أبدا يف رأي وال دين أن تكون هذه السنة أوىل هبذا املاء ممن 

)))  يف أ: ال، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله إال أهنم.
)))  سقط من: د.

)))  يف د: العام.
)))  سقط من: ج.

)5)  يف أ: الوجه.
)))  يف ب: األمواه.

)7)  يف أ: بسنتها.



((( البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق وال�سواقي

ثبت))) له أصله وكل ما أجرته))) هذه السنة الباطلة من هذا املاء لغري مالكه قل 
أو كثر فهو حرام حمض والسنن ال تنقل األمالك وال تزيل اليد }وذو اليد))){ 

أوىل بام يف يده.

وصاحب األصل هو ذو اليد فيه بال خالف وهو أوىل }به))){ ممن)5) جتره 
إليه هذه السنة الفاسدة وهذا إمجاع ال جيوز خالفه أبدا وكل من ثبت له أصل 
ماء يف هذا الفلج أو غريه فال جيوز إخراجه عنه وإزالته منه إال ببيع أو عطاء أو 

ما جيري جمرى ذلك من وجوه اإلباحة.

يف  وال  ملسو هيلع هللا ىلص  ورسوله  تعاىل  اهلل  أحكام  يف  وال  اإلسالم،  سنن  يف  نعلم  وال 
ينتقل هبا يشء من األمالك عن أرباهبا بوجه من الوجوه  العلم سنة  قول أهل 
أبدا فإن هذا من الباطل املحض ولو شهد به مائة ألف عدل من علامء املسلمني 
كالشيخني أيب سعيد وحممد بن حمبوب))) رمحهام اهلل مل تقبل شهادهتم)7) يف نقل 
هذه األمواه عن أصلها بمثل هذه السنة والعادة التي ال تزال مستمرة عىل نقص 

مال هذا أو زيادة اآلخر منه ال عن رضا وال بيع صحيح.

وليت شعري أي سنة جتوز يف هذا مع خمالفتها ألحكام كتاب اهلل تعاىل وسنة 
رسوله حممد ملسو هيلع هللا ىلص وإمجاع األمة عىل أنه ال حيل مال امرئ مسلم  إال بطيبة نفسه 

أو بام أجازه من بيع أو نحوه.

)))  يف أ: يثبت.
)))  يف ب: جرته.

)))  سقط من: أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله وصاحب اليد.
)))  سقط من: ج، د.

)5)  يف ج، د: من.
)))  تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء الثاين.

)7)  يف د: شهادهتام.



تمهيد قواعد الإيمان (((

وليس مما أجازه أن يؤخذ شبه الغصب بسنة باطلة األصل والفرع ال جواز 
هلا يف الرشع مستمرة بالدوام عىل أخذ أمواه األنام بغري دليل وال واضح سبيل 
إال ما أدرك من هذا القياس الذي ضاعت به أموال الناس فظنوه جلهلهم بحكمه 
سنة فيه وليس كذلك فإن السنن))) اجلائزة ال تكون إال فيام وافق احلق وطابق 

بحال. مرضة  العدل ومل يكن فيه عىل أحد مظلمة وال تلف }مال))){ وال 

فإن خرج عن هذا مل يكن من السنن يف حكم اإلسالم أصال فينبغي هلم بل 
يلزمهم ترك هذه البدعة إىل ما وافق احلق والعدل ومل يكن فيه ظلم ألحد وال 
تلف ملاله فإن الرجوع إىل احلق خري من التامدي يف الباطل واهلل أعلم. فلينظر فيه 

ثم ال يؤخذ منه إال باحلق))).

الإقتعاد من بادة الفلج

مسألة:
ويف فلج له بادة يوم وليلة تقعد إلصالحه يقتعدها))) أهل البلد أرباب الفلج 
فمنهم من يقتعد ثالث)5) آثار))) }ومنهم من يقتعد أقل من ذلك)7){ ومنهم من 
يقتعد أكثر))) من ذلك إىل ست))) آثار وباجلملة فال أحد ممنوع الذي عنده بعض 

)))  يف ب: السنية.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ: احلق.
)))  يف أ: يقتعدوها.

)5)  يف أ، د: ثالثة.
)))  راجع تعريف مصطلح أثر املاء يف هامش اجلزء الرابع.

)7)  سقط من: ب، ج، د.
)))  يف ب: أقل.

)))  يف مجيع النسخ: ستة.  



((( البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق وال�سواقي

والذي عنده أكثر كلهم متساوون يف ذلك كل منهم يقيس عىل نفسه ودرامهه.

أفعلهم هذا))) جائز موافق لرشيعة املسلمني أم غري جائز؟.

أرأيت إن أراد وكيل أو غريه من أربابه أن يزيد قعدا عن غريه مثال إىل تسعة 
أثار أو أكثر من ذلك فهل جيوز له ذلك أم ال؟.

يل عليهم املاء إال أنه حمتاج لسقي ماله وهل ألرباب   إذا مل يكن مراده أن يغاّ
عىل  ذلك  يف  إنكار  هلم  ليس  أم  غريه  من  قعدا  يزيد  من  عىل  اإلنكار  الفلج 

ذلك؟.

الجواب:

ليس هلم إنكار عىل من يزيد وعىل من ينقص وكل أحد يقيس عىل نفسه إن 
أعلم. واهلل  شاء قليال أو كثريا فذلك جائز }له))){. 

نقل الفلج من مو�سع لآخر

مسألة:

يف أناس نظروا الصالح))) لفلجهم وأرادوا أن ينقلوه))) }عن)5){ موضعه 
عنهم  حول  فإذا  نخيل)))  عضدة  وعليه  السابق  يف  عليه  كان  عام  ينزلوه  أو 

)))  يف أ، ب، ج: هذا فعلهم.
)))  زيادة يف: ب.

)))  يف أ: إصالحا.
)))  يف د: ينقلوا.
)5)  سقط من: د.

)))  النخل العاضد والعواضد هو املغروس بموازاة الساقية.



تمهيد قواعد الإيمان (((

الفلج ماتت هذه النخيل أجيب لصاحب النخيل الثمن }أم ال))){؟.

وإذا وجب له الثمن عىل من أداءه عىل وكيل الفلج أو عىل مكسورة الفلج))) 
أو عىل أهل البلد؟.

الجواب:

ال يشء ألهل العاضد عىل أرباب الفلج وال غرم هلم عىل هذه الصفة. واهلل 
أعلم.

الف�سل على ال�سواقي

مسألة:

والعامد))) املعروف يف البلد))) الذي ال حيرم عنه إىل كم نفر حيوزه؟.

والثالث  البلد  صدر  يف  ماهلام)))  اثنان  أنفار:  لثالثة  البلد)5)  كان  إذا  مثاله: 
ماله يف آخرها أجيوز هلام الفسل عىل العامد وال حيرمان عنه؟. 

وكذلك إذا انفرد من العامد املعروف الذي ال حيرم عنه عامد غريه لثالثة 
أنفار أو أربعة أو مخسة أجيوز ملن تصدر منهام الفسل عليه وال حيرم عنه؟.

)))  سقط من: ب، والعبارة قبلها: أجيب لصاحب النخيل ثمن نخيله.
إلصالح  وتقعد  برضاهم  الناس  أمواه  من  تؤخذ  املاء(  من  معينة  بادة )حصة  الفلج  )))  مكسورة 

ساقية الفلج إذا مل يكن للفلج ماء موقوف عليه أو إذا مل يف وقفه إلصالح رضره.
)))  عامد الفلج ساقيته األم التي جيري فيها الفلج. )حممد بن شامس(.

)))  يف ب: املعروف بالبلد.
)5)  يف ب: بلد.

)))  يف أ: هلام.



((5 البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق وال�سواقي

الجواب:
حكم السواقي يف ذلك سواء معنا إذا ثبت أن األرض للفاسل ثبت. واهلل 

أعلم.

ت�سريج ال�سواقي الجوائز

مسألة:
له أن ينقله من مكان  وإذا كان إلنسان }خمطف ماء يف مال إنسان))){ أجيوز 

إىل مكان إذا مل يكن رضر عليه؟.
وكذا))) إذا أراد أن يرصج من له))) املخطف عامده أجيوز له ذلك وجيوز له 

أن يفسل عىل هذا املخطف املذكور وال حيرم عنه اإلحرام))) الرشعي؟.

الجواب:
خمتلف يف مثل هذا إن كان ال رضر فيه ونحب جوازه إن كان أقرب وأصلح 
أموال  يف  اجلوائز  السواقي  ترصيج  أن  }غري)5){  ذلك  له  من  فلينظر  وإال 
قيل:  الناس خمتلف فيه ويف وجوب اإلحرام للفسل اختالف }فيه))){ أيضا، 
حيرم ذراعني، وقيل: ذراعا ونصف ذراع، وقيل: ذراعا، وقيل: ما مل يمس املاء، 

وقيل: ما مل يرد املاء.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ، ب: وكذلك.

)))  يف أ: ماله.
)))  يف ج: إحرام.

)5)  سقط من: ب.
)))  زيادة يف: أ.



تمهيد قواعد الإيمان (((

اعتذار الوكيل عن الإ�سراف على خدمة الفلج

مسألة:
وأشاروك سيدي إين ابتليت بوكالة الفلج وقد من اهلل علينا بالغيث وسال 
الوادي ووقع يف الفلج رضر كثري وقد تكلفت الوقوف عىل العامل بعض األيام 
وقد خدمت منه))) }الذي))){ أكثر))) ويف تركها رضر عليه))) وبقيت فيه خدمة 

كثرية واألجري األمني عديم ومل يوجد القائم األمني عىل العامل.

أيكون يل عذر هبذا يف ترك)5) خدمة الفلج ودرامهه عندي أمانة أم يلزمني أن 
أتكلف امليش والوقوف عىل العامل ما دمت قادرا))) عىل ذلك؟.

الجواب:
تقدر عىل خدمته بغري مرضة  يلزمك إدخال الرضر عىل نفسك والذي  ال 
أوىل  يلزمك واهلل  تقدر عليه إال بمرضة ختافها عليك فال  مل  فاخدمه وما  عليه 

بالعذر وما عىل املحسنني من سبيل. واهلل أعلم.

المزابنة على قعد ماء الفلج

مسألة:
ويف بادة ماء تقعد وقفا لصالح املسجد وقعدها متفرق باآلثار وكل أحد من 

)))  يف أ: فيه.
)))  سقط من: ب.
)))  يف ب: األكثر.

)))  يف د: عليها.
)5)  يف ب: هبذا برتك.

)))  يف أ: قادر.



((7 البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق وال�سواقي

املستقعدين من هذه البادة مالزم))) ماء يستقعده وال ينفك عنه ولو بغالء من 
الثمن وإن قاومه أحد يف قعد ذلك املاء باملزابنة))) فال يزال }هو))){ عليه.

أهل التقية)5)؟. من  ليسوا  وهم  هل ترى }هذا))){ جائزا 

الجواب:
فاسدة. نية  هذا ليس بحرام ومن فعل ذلك مل يأثم إذا مل تكن }له))){ فيه 

حريم الطريق الجائز

مسألة:
وفيمن أراد أن يرمي بيشء من الرمل واحلىص وما أشبهه)7) يف أرض موات 
الفيايف والقفار وكان هنالك طريقا جائزا)))  ال ملك ألحد فيه أو يف يشء من 

فكم له من اإلحرام؟.

الجواب:

أربعون  حريمها  }أن)1)){  األثر:  ففي  الصحراء  يف  الطريق  كانت)))  إن 

)))  يف ب: مالزما.
)))  املزابنة املزايدة يف الثمن عىل رشاء سلعة معينة أو استقعادها.

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: ب.

)5)  راجع تعريف مصطلح التقية يف هامش اجلزء الثاين.
)))  سقط من: أ، ج، د.

)7)  يف ج، د: أشبه.
)))  يف د: طريق جائز.

)))  يف أ: كان.
)1))  سقط من: أ.



تمهيد قواعد الإيمان (((

سبع)))،  وقيل:  أذرع،  ثامين)))  اجلائز  الطريق  إن  فقيل:  البلدان  يف  وأما  ذراعا، 
وقيل: ست))) إال أن توجد أكثر من ذلك فهي كذلك. }واهلل أعلم))){.

وكالة الفلج وت�سريجه و�سحبه

مسألة:

قلت)5) لشيخي اخللييل: ما تقول يف وكالتي للفلج؟.

الجواب:

عىل  لك  جيعلونه)))  البلد  أهل  من  برضا  العرش  منه  تأخذ  ان  لك  يعجبني 
قيامك فيه وجتعله أنت يف الفلج عن كل ضامن يلحقك منه أو تقصري أو تضييع 

عن أن تضمنه من مالك.

السنة  فيه  اقتفي  أن  وشحبه)))  ترصجيه  يف  أوال  أجبتني  قد  له)7):  قلت 
املدروكة فقد أدركنا سنته له صوار))) معلوم يرصج ويشحب)1)) منه إىل أعىل 

)))  يف أ: ثامنية.
)))  يف أ: سبعة أذرع.

)))  يف أ: ستة أذرع.
)))  سقط من: ب.

)5)  يف أ: وقلت.
)))  يف أ، ب: جيعلونه.

)7)  يف أ: مسألة.
)))   يف ب، ج، د: وشجبه.

)))  الصوار هو االجالة وهو الفتحة يف الساقية لعبور املاء تفتح وتغلق حسب احلاجة.
)1))  يف أ، ب، ج: ويشجب.



((( البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق وال�سواقي

الصوار))) الذي جيمع الكل))). ليس  البلد  وسط  يف  أنه  و}هو))){ ربام 

الجواب:

أما الترصيج والشحب))) فيجوز)5) أن يقتفى فيه السنة املدروكة))) اجلائزة. 

رصجه  عليك  بأس  ال  قلت له: السنة اجلائزة حتتاج)7) إىل تفسري. }قال))){: 

ويشحب)))) منه. وال  منه  يرصج  أدركته  الذي  واشحبه))) }من)1)){ الصوار 

بأس عليك إن شاء اهلل.

تاأجير وكيل الفلج على الخدمة بالمقطاع اأو باليوم

مسألة:

فيه رضر كثري من الوادي يف مجلة مواضع  وقع  فلج  يف  }تقول)))){  وما 

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: وسط البلد الصوارم ليس.

)))  يف أ: الكال.
)))  يف ب، ج، د: والشجب.

)5)  يف أ، ب: جيوز.
)))  يف د: املدركة.

)7)  يف أ: حيتاج.
)))  سقط من: ب، ج.

)))  يف د: واشجبه.
)1))  سقط من: أ.

))))  يف ب، ج، د: ويشجب.
))))  سقط من: أ.



تمهيد قواعد الإيمان ((1

عىل  والقائم  عديم  األمني  واألجري  البلد)))  عن  بعيدة  وساقيته  ظرفه)))  من 
العامل كذلك. 

من  يأخذ)5){  }}أن))){  الفلج  بوكالة  املبتىل  هبذا  األوىل  }ما))){ 
وخيدم فيه بطاقته وقدرته ولو  عليهم  الوقوف  العامل بقدر }ما يقدر))){ عىل 

كان يف تأخري خدمته رضر عليه؟.

الغائب  الفلج غري  أرباب  ينادي عىل اخلدمة عىل حرضة من حرض من  أم 
واليتيم والذي ال يطمع باخلدمة ويكون الوكيل ساملا من الضامن إن زادت األجرة 

عن أجرة الذي خيدم باليوم ووقع حيف عىل الفلج ألن اخلدمة جمهولة؟.

بكيفية  املناداة  بعد  يعلم  ومل  عليه  ينادي  أن  أعجبك)7){  }إن  أرأيت 
اخلدمة جمهولة))){  }ألن  الفلج  وإنام وقع حيف عىل  احتاجت  بام  اخلدمة وال 

ال))){ أو)1)) علم بذلك أكله)))) سواء أم فرق فيام بني ذلك؟. }أم 

وقع  أنه  يعلم  حتى  ذلك  عن  البحث  }السؤال)))){  وهل يلزم الوكيل 

)))  ظرف الفلج ساقيته.
)))  يف ب: الفلج.

)))  سقط من: ج، د.
)))  سقط من: ب.

)5)  سقط من: أ.
)))  سقط من: ج.

)7)  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ، ج، د.

)))  سقط من: ب.
)1))  يف أ: و.

))))  يف ج، د: كله.
))))  سقط من: ج، د.
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حيف عىل الفلج أم ال يلزمه وال يبحث عن ذلك؟ وإن أعجبك جواز املناداة 
عىل معنى ما تقدم يف املسألة.

الجواب:

إذا أجره بالنداء باملقطاع))) فجائز وال يلزمه البحث عن األجرة باليوم، وإذا 
أجره باليوم ورآه))) أحسن فجائز له وينظر له الصالح يف ذلك وليس عليه غري 

اجتهاده وطاقته وال يكلف اهلل نفسا إال وسعها. واهلل أعلم.

اإحداث حو�س في عامد الفلج

مسألة:

وهل جيوز أن حيدث حوض))) يف عامد الفلج املشرتك بني أهل البلد الذي 
جيمع الكل، وكذلك هل جيوز يف عامد ثان منفرد منه لبعض األنفار من اخلمسة 

فصاعدا أم ال جيوز؟.

أرأيت إن رضوا))) خيار أهل البلد وأرباب الفلج لصالح رأوه يف ذلك وبقوا)5) 
األغياب واأليتام واملساجد ومن ال يملك أمره أيكون رضا هؤالء حجة أم ال؟ 

فإن كان ذلك جائزا)))، فهل لتعميق احلوض وتوسيعه حد معلوم يف ذلك؟.

)))  األجرة باملقطاع أن يؤجر عىل عمل معني بأجر معني من غري اعتبار للمدة ويقابله األجرة بالوقت 
سواء أكان يوما أو ساعة أو دون ذلك أو أكثر وله من األجر بقدر املدة التي عمل فيها.

)))  يف أ: وأراه.
)))  يف ب: حوضا.

)))  كذا يف مجيع النسخ والصواب ريض.
)5)  كذا يف النسخ األربع املعتمدة والصواب بقي.

)))  يف أ: جايز.



تمهيد قواعد الإيمان (((

وكذلك إن))) احتاج إىل تزحيف وجينه وتوسيع ظرفه، فهل جيوز توسيعه 
يف مال من هو مار يف ماله؟.

تزحيفه  أيكون  إنسان  مال  عىل  وجني  كل  الفلج  وجني  كان  إن  أرأيت 
وتوسيعه عىل أهل املالني بينهام بالسوية؟.

فهل  الطريق  عىل  الثاين  والوجني)))  إنسان  مال  عىل  وجني  كان  إن  أرأيت 
جيوز تزحيفه عىل مال إنسان وعىل الطريق أم ال جيوز عىل الطريق وجيوز عىل 

مال اإلنسان؟.

الجواب:

اهلل أعلم. وعندي أنه جيوز برضا أرباب الفلج إذا كانوا هم ممن جيوز عليه 
أمره وكان ذلك يف أرض املحدث أو يف أرض من ريض بحدثه وهو ممن جيوز 
واهلل  رأهيام.  من  بد  فال  إليهام  واحتاج  الثنني  الوجينان  كان  وإن  رضاه،  عليه 

أعلم.

ترك الح�سى وال�ساروج المزال من �ساقية الفلج في اأموال النا�س

مسألة:

ويف عامد املرصج السلطاين الذي جيمع الكل أو كان ال جيمع الكل إال أنه 
خلفا))) بعد سلف وال أحد ينكر ذلك. الترصيج  فيه  }قد))){ سبق 

)))  يف أ، ج: إذا.
)))  يف أ، ج: ووجني.

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ، ج: خلف.
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فإذا))) احتاج إىل توسيع وجينه))) وتعميق ظرفه فالصاروج والرتاب واحلىص 
املخرج من ظرفه أجيوز أن يرتك يف مال من هو مار يف ماله أم ال جيوز؟.

ماء  من  محله  عىل  يؤجر  أن  الفلج)))  لوكيل  أجيوز  جيوز  ال  كان  إن  أرأيت 
الفلج ويرمى حيث ال رضر منه عىل أحد وتكون األجرة من مكسورة الفلج؟.

الجواب:

اهلل أعلم. وال يبني يل جواز ترك الصاروج واحلىص املزال يف أموال الناس 
وعىل من أزاله أن خيرجه عنهم.

البادة  من  إنفاذه  جيوز  وإذا كان الترصيج والصاروج }يف األصل))){ مما 
عليه  متر  هي  من  مال  من  إخراجه  يكون  أن  ويشبه  منها)5)  فإزالته  املكسورة 

كذلك يف تسليمه من البادة عىل هذه الصفة. واهلل أعلم.

تقفي الوكيل للعادة عند ت�سريجه الفلج

مسألة:

الصوار  له عادة يف ترصجيه لظرفه من صوار معلوم أسفل من   يف فلج))) 
املدروكة)7)  العادة  فيه  يقتفي  أن  للوكيل  جيوز  فهل  الكل  جيمع  الذي  األعىل 

)))  يف د: فإن.
)))  يف أ: وجينها.

)))  يف أ: لوكيل املسجد العلج.
)))  سقط من: د.

)5)  يف د: منه.
)))  يف أ: الفلج.

)7)  يف د: املدركة.
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ويرصجه من بادته))) التي تقعد إلصالحه أم ال جيوز له ذلك؟.

الجواب:

أو شحبه)))  ترصجيه  يف  اجلارية  سنته  جيوز أن يقتفي به }ما أدرك به))){ من 
من مال الفلج إىل حيث ثبتت فيه سنته بذلك. واهلل أعلم.

النتفاع بالفلج عند اختالطه بماء ال�سيل والأودية

مسألة:
أوديتهم  فسالت  بالغيث  وما تقول يف أهل بلد قد من اهلل }تعاىل))){ عليهم 
ورشاجهم وانكرس الفلج من أعىل البلد وبقي جيري من أسفل الكرس من املاء 

الذي فيه أو من الرشاج واألودية أو من السيل.

الذي  املاء  كحكم  املاء  حكم  يكون  هل  الفلج  ظرف  احتمل  فام  وباجلملة 
املباح  املاء  الوقت أم حكمه حكم  املاء يف ذلك  له  فيه سابقا ويكون ملن  جيري 

وجيوز االنتفاع به لكل من أراد أن يكرسه يف ماله؟.

الجواب:

أرجو أنه خيتلف فيه، وقيل: إذا ترك هلم بقدر مائهم األصيل)5) فامء السيل مباح لكل 
أحد وجيوز االنتفاع منه، وإن ترك فأحسن الختالطه بامئهم وعدم متييزه. واهلل أعلم.

)))  يف أ: بادة.
)))  سقط من: أ.
)))  يف د: شجبه.
)))  سقط من: د.
)5)  يف أ: األصل.
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�سراء الوكيل الزيت وال�سمع من وقف الفلج لخدمته

مسألة:

متام  فمع  سلول)))  قرح  أو  ظرفه  يف  خدمته  عىل  اجر  إذا  الفلج  وكيل  ويف 
اخلدمة حيتاج إىل نظر اخلدمة والفلج نازل فيه ظلمة.

يستضيئوا  أجيوز للوكيل أن يشرتي من دراهم))) }الفلج))){ حال ومشاميعا 
هبن لنظر اخلدمة إذا مل تدرك))) لذلك فيه سنة)5) مؤبدة؟.

الجواب))):

نعم جيوز له ذلك من مال الفلج)7) إذا كان لصالحه ولنظر خدمته إن كان ال 
يبرص ما فيه من العيوب والنقد بدون ذلك. واهلل أعلم.

حريم الطريق الجائز

مسألة:

الصحراء  يف  خارج  ال  والضواحي  النخيل  بني  البلد  يف  داخل  موات  ويف 

)))  سل الفلج هو املوضع الكائن أسفل سقف ساقيته التي جيري فيها. 
)))  يف د: دراهم.
)))  سقط من: د.

)))  يف أ، ب، ج: يدرك.
)5)  يف ب: لذلك سنة فيه.

)))  يف ج: قال.
)7)  يف د: من ماء املسجد.
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وفيه بئر وطريق فأراد من يدله أن يعمره فكم ذراعا))) يرتك للطريق؟.

الجواب:

يف الطريق اجلائز يف }القرية))){ سبعة))) أذرع يف أكثر القول إال أن توجد 
أوسع من ذلك فترتك بحاهلا. واهلل أعلم.

اأخذ الأجرة على وكالة الفلج

مسألة:

وبعد شيخي قد ناظرتك))) سابقا يف قضية هذا الفلج وكثرت عليك ملا أجد 
يف نفيس من الضعف وقلة العلم ولكني استيضء بنور)5) }علمك))){ يف مجيع 
أموري يف ديني ودنياي وقد أجبتني فيه وأعجبك أن آخذ منه أجرة عىل قيامي 
}عىل  البلد))) عىل ما نتفق عليه وجيعلونه))) يل أجرة  أهل  }من)7){  فيه برضا 
أضعها فيام يلحقني  و}أعجبك)))){ أن  األجرة  يف  أجبتني  قيامي فيه)1)){ وقد 

)))  يف أ، ب: ذراع.
)))  سقط من: أ.

)))  يف ب، ج، د: سبع.
)))  يف أ: ناظرناك.

)5)  يف د: بنورك.

)))  سقط من: د.
)7)  سقط من: أ.
)))  يف د: الفلج.

)))  يف أ، ب، ج: وجيعلوه.
)1))  سقط من: ب، ج، د.

))))  سقط من: د.
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منه من الضامن وأشكك عىل نفيس يف يشء من أموره تقول))) عن يذهب مالك 
أهذا الزم أم مستحب.

فإذا أردت))) أخذ األجرة النتفع هبا فام تقول فيها حالل أم التنزه عنها أحسن 
وقد أجبتني يف أهل البلد ان حيرضوا مجيعا عند خماطبتي هلم يف أخذ األجرة ويف 
أمر الوكالة تقول حتى النساء فلم يتفق يل ذلك ألن منهم غائبا ومنهم من ال 

يملك أمره))) مثل األيتام وما أشبه ذلك.

املياه  وأهل  وأخيارهم  البلد  }أهل)5){  جباة  حرض)))  إن  تقول  فام 
واألموال وختلف منهم األقل مل حيرض أيكونون))) جازين)7) أم ال؟.

أرأيت إن أدركت بعد دخويل يف الوكالة الغائبني الذين مل حيرضوا أيلزمني 
مشاورهتم أم ال؟.

الجواب:

أو  أخذه  شئت  إن  فيه  خمري  وأنت  مستحب  وال  بالزم  ليس  األجرة  أخذ 
تركه))) وإنام استحسنته))) لك ليكون وقاية لك عن مالك إذا لزمك منه ضامن 

أو تقصري، والرأي فيه إليك. 

)))  يف أ: نقول.
)))  يف أ: أرت.

)))  يف أ: وأمره.
)))  يف أ: حرضوا.

)5)  سقط من: أ.
)))  يف ب: أيكونوا.

)7)  يف أ: جائزين.
)))  يف أ: اتركه.

)))  يف أ: استحسنه.
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األيتام  عن  وجائزة  كافية  وهي  اجلباة  من  تثبت)))  الفلج  من  والوكالة 
الذين يمكن رضاهم وجيوز))) عليهم  وغريهم وإنام قلت لك تستأذن اجلميع 

أعلم. واهلل  فعلهم احتياطا ووثيقة }ال غري))){. 

الإنكار على تارك الإحرام ال�سرعي للطريق

مسألة:
وفيمن مل حيرم عن الطريق اإلحرام الرشعي فهل عىل القادر أن يرصف عنها 

الفسل والبنيان بيده ويلزمه ذلك فيام بينه وبني ربه؟.
وإن مل يفعل ذلك أيكون منه تقصري يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر أم 

ال يلزمه ذلك ويكفي منه االنكار بلسانه عىل فاعله؟.
وكذلك إن كان أرض موات وفيها طريق بقرب بيت رجل وأراد هذا الرجل 
أذرع))) أجيوز له ذلك  أربعة  للطريق  }املوات)5){ ويرتك  هذا  يف  }أن))){ يبني 

أم يرتك هذا املوات ملرافق الطريق؟.
هذا  وأراد  منازل  مجلة  فيه)7)  الطريق  فيه  الذي  املوات  هذا  كان  إن  أرأيت 
املنازل  بقرب منزله مثل غريها من طرق)))  التي  الطريق  أن يرتك هذه  الرجل 

أجيوز له ذلك أم ال؟.

)))  يف أ: ثبتت.
)))  يف د: ويكون.
)))  سقط من: د.
)))  سقط من: أ. 
)5)  سقط من: د.

)))  يف مجيع النسخ املعتمدة للتحقيق: أربع ذرايع، وهي عبارة عامية. 
)7)  يف أ، ب، ج: يف.

)))  يف أ، د: طريق.
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الجواب:
بإخراجه  تكليفه  عىل  قدر  إن  إخراجه  حمدثه  وعىل  قدر  إن  بلسانه  ينكره 
ومل)))  قول  عىل  نظرا  له  جاز  بيده  خيرجه  أن  عىل  وقدر  عنه  عجز  وإن  فذلك، 
بخالف  رضره  لتعني  ألزم  يكون  أن  فعسى  الطريق  نفس  يف  يكن  مل  ما  يلزمه 

احلريم فرضره متوقع ليس بحارض.
ولو قيل فيه: ال يلزم غري املحدث ألنه غري نفس اإلنكار واإلزالة تلزم هبا 
املحدث فحسن  امتنع  إذا  القدرة  قيل: عليه إخراجه مع  املحدث حلسن، وإن 

}أيضا))){.
ويف املسألة يوجد اختالف يف وجوب اإلنكار عىل من فسل أو بنى من غري 
إحرام، وإذا))) كانت الطريق أوسع من أربعة))) أذرع مل جيز التعرض هلا وترتك 

بحاهلا هذا يف األثر. واهلل أعلم.

حكم الطريق التي تمر في اأموال النا�س

مسألة:
ويف الطريق)5) التي يف أموال الناس متر عىل الدكوك))) واجللب)7) والسواقي 

وهتاس وتسقى باملاء فهل حيكم هبا طريقا وجيوز املرور عليها؟.

)))  يف أ: وإن مل.
)))  سقط من: د.

)))  يف أ: وإن.
)))  يف ب، ج، د: أربع.

)5)  يف ج: الطرق.
)))  الدك ما ارتفع من األرض وعال.

كبرية  جلبته  الكبري  فالفلج  األفالج  قدر  عىل  وتكون  للزراعة  تقطع  األرض  من  مقدار  اجللبة    (7(
والفلج الصغري بقدره وغيز املنجور بقدره. )حممد بن شامس(.
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الجواب:

علق  فيام  نعم هي طريق))) وجيوز املرور هبا وال ضامن عىل من }مر))){ هبا 
برجله من غبارها أو تراهبا. واهلل أعلم.

ا�ستحقاق الأجرة بتمام خدمة الفلج

مسألة:

وما تقول يف وكيل الفلج إذا أجر عىل خدمة خشن))) بالباع))) عىل سل تام 
إىل أن ينثقب إىل الثقبة)5) ومسافة السل معلومة كذا كذا باعا فراجع))) األجراء 
عىل  املستأجر  ورشط)))  حتتها  وينزلوا  الصفا)7)  قطع  عن  حيتالوا  أن  الوكيل 
الوكيل  هلم  فسمح  للفلج  يصلح  بام  السل  ينثقب)))  أن  إىل  اخلدمة  بتامم  نفسه 

برتك اخلشن ألجل عهد املستأجر عىل إمتام اخلدمة واملطلوب ذلك.

فخدموا ما شاء اهلل تعاىل وتركوا السل قبل أن ينثقب ومل يظهر هلم خشن 

)))  يف أ، ج: طرق.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ، ج، د: الوقبة.
الباع   قياس  فيكون  سم   ((.( احلديث  بالقياس  يساوي  والذراع  أذرع  أربعة  يساوي  الباع    (((

).))) سم.
العامرة  الفلج قبل وصوله  الوقبة، والثقبة جتمع عىل ثقاب وهي فتحات تعمل يف جمرى  )5)  يف د: 

ألجل التهوية والصيانة.
)))  يف أ، ب: فراجعوا.

)7)  تقدم تعريف الصفا يف هامش اجلزء الرابع.
)))  يف ج: وأرشط.

)))  يف ج: يثقب.
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خمالفا عام نظروه ومل يقدر عليهم الوكيل عىل إمتام))) اخلدمة.

متام  مع  إال  أجرة  هلم  يكون  ال  أم  خدمتهم  بقدر  أجرهتم  هلم  أتكون))) 
خدمتهم؟.

للوكيل  جيوز  هل  وإن كانوا ال يستحقون))) أجرة إال مع }متام))){ عملهم 
أن يصاحلهم عىل نصيفة األجرة أو أقل أو أكثر إذا مل تبن)5) له مغضة عىل الفلج 

ونظر الصالح؟.

الجواب:

إن كانت األجرة عىل ثقاب السل وهو أبواع))) أو أذرع معروفة فإذا دخل 
األجري يف األجرة فعلية متامها وال يستحق األجرة إال بإمتامها فيام عندي أنه قيل 

يف معاين اإلجارات إال أن يرتكها لعذر رضوري فيام بينه وبني اهلل.

فقد قيل: إن له من األجرة بقدر عنائه فليس عليه غري ذلك ويستأجر الوكيل 
غريه }وإال)7){ حكم))) عليه بأن يتمها أو يستأجر من يتمها وتنفذ األجرة فيه.

فإن بقي له يشء منها فهو حقه وإن بقي عليه يشء فهو يف ماله، فإن مل جيد 

)))  يف أ، ب، د: متام.
)))  يف أ: أيكون.

)))  يف أ: يستحقوا.
)))  سقط من: د.

)5)  يف أ، ب: يبن.
)))  يف ج، د: أنواع.
)7)  سقط من: ب.

)))  يف ب: واحلكم.
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الوكيل من حيكم عليه بذلك جاز له أن يستأجر هو عليه لتامم }األجرة)))، فإن 
الثانية  بقي له يشء رده إليه أي إىل املستأجر))) األول بعد تسليم هذه))){ األجرة 

من أجرته تلك عىل نحو هذا من املعنى قد يوجد يف اإلجارات من األثر.

ما  عىل  فيها  بالقياس  صح  إن  ولكنه  وإن مل يكن))) }يف املسألة)5){ بعينها 
حتريناه. واهلل أعلم. فلينظر يف هذا كله ثم ال يؤخذ منه إال بعدله.

تاأجير ماء مك�سورة الفلج

مسألة))):

أن  الفلج يف زمان)7) قعده صرب وأجرته صرب))) جيوز  املستأجرين من  ويف 
ما كانوا يأخذونه)1)) يف السابق يوم  ثمن  عىل  املكسورة  يعطوا }من))){ ماء 

القعد صرب بام بقي هلم من الدراهم؟ واهلل أعلم.

)))  يف ج، د: األجر.
)))  يف ب، ج: أي للمستأجر.

)))  سقط من: أ.
)))  يف ج: تكن.

)5)  سقط من: ج.
)))  هذا جواب ملسألة مل تثبت يف النسخ املعتمدة.

)7)  يف أ: زمن.
)))  الصرب مصطلح يف لغة العامنيني إذا اقرتن باملعامالت املالية من بيع ورشاء وإجارة ونحوها فإنه 
يقصد به معنى اآلجل يف مقابل العاجل فقوهلم: باعه صربًا أي باعه عىل ثمن آجل وأجره صربا 

أي أن ثمن أجرته مؤجل.
)))  سقط من: د.

)1))  يف أ، ج: يأخذوه.
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فيام عينه يل السائل مما رأيت الصالح فيه للفلج  بذلك  نعم }قد))){ قلت 
ظاهرا بحيث رأيت فيه املصلحة تزيد))) للفلج بأضعاف مضاعفة فقلت بذلك 

يف جوابه نظرا للصالح. واهلل أعلم. فلينظر فيه.

قيام وكيل الفلج بالخدمة مع الم�ستاأجرين

مسألة:
ويأخذ  املستأجرين  مع  وما تقول يف وكيل الفلج أجيوز له }أن))){ خيدم 

أجرة مثلهم }أم ال))){؟.

الجواب:
إذا جعل له من وكلوه جاز يف بعض القول وإال مل جيز لعدم إنفاذ)5) األجرة 
يتعرى من قول بإجازته  ال  أنه  وأرجو  احلكم،  بمعنى  القول  أكثر  }له))){ يف 

يف معنى الواسع فلينظر فيه. واهلل أعلم.

التخل�س من �سمان الفلج

مسألة:

وما تقول فيمن عليه ضامن لفلج وأراد التخلص منه أجيوز له أن حيدث له 

)))  سقط من: د.
)))  يف ب: يزيد.
)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ.

)5)  يف ج: إنعقاد.
)))  سقط من: أ.



تمهيد قواعد الإيمان (1(

تزييدا))) مثل ما جيوز أن حيدث بام يفضل من بادة القعد أو فرق فيام بني ذلك؟.

الجواب:

إن كان الضامن إنام هو حق عليه من بادة الفلج املجعولة لذلك فهو جائز 
وال فرق بينهام فيام عندي، وأما إن كان الضامن من نوع آخر فلكل يشء حكم. 

واهلل أعلم.

زيادة ثقاب الفلج بما ف�سل من المك�سورة

مسألة:

وما تقول فيام فضل من املكسورة من خدمة ظرف الفلج أجيوز له أن حيدث 
له زيادة يشء من الثقاب أم يف أي موضع يضعهن الوكيل؟.

الِغري)))  للمستأجرين  وهل  ال؟  أم  الفلج  خدمة  عىل  املناداة  جتوز)))  وهل 
أوجبهم  ما  بعد  غري  للوكيل  وهل  استوجبوها؟  ما  بعد  املجهولة  اخلدمة  من 

اخلدمة؟.

ألحد  أو  بعض  لبعضهم  مرافقة  منهم)))  صح  إذا  البلد  أهل  يف  تقول  وما 
يل  خمصوص ال يتزابنون)5) يف قعد ماء املكسورة هل جيوز للوكيل أن يزابنهم ويغاّ

عليهم املاء أم يسعه اإلمساك عنهم والتغايض؟.

)))  يف أ، ب: حيدث له ما يزيد.
)))  يف أ: جيوز.

. )))  يف أ، ب، ج: ِغريرَ
)))  يف أ: من.

)5)  يف أ، ب، ج: يتزابنوا.
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وما تقول يف الوكيل))) إذا منعه مانع يف نفسه أو يف أهله وأوالده أو شغله 
شاغل يف))) أمور الدنيا واآلخرة))) هل جيوز له أن يرتك أحدا عند املستأجرين 
تركه)7)  الذي  الرجل  وكان)))  باملقطاع  أو)5){  }باليوم  خيدمون)))  الذين 

قلبه ويقبض دراهم قعد مكسورة))) الفلج أم ال؟. به  }ممن))){ يطمئن 

الجواب:

إذا كانت القعادة فيها سنة ثابتة)1)) أن ما فضل منها يزاد به قرح يف الفلج 
فالزيادة منها جائزة واملناداة عىل خدمة الفلج جائزة وهي أوىل وأحسن)))) من 

املساومة.

واخلدمة املجهولة جيوز فيها الِغريرَ للجميع للمستأجر)))) إن شاء وللوكيل 
عىل  القعد  يل  ليغاّ يزابن  أن  للوكيل  جيوز  وال  ذلك،  يف  املصلحة  عدم  ظهر  إذا 

املقتعدين إذا مل يكن مراده أن يقتعده.

)))  يف أ: ما تقول فالوكيل.
)))  يف ب: من.

)))  يف ب، ج: أو اآلخرة.
)))  يف أ، ج: خيدموا.

)5)  سقط من: أ.
)))  يف ب: إذا كان.

)7)  يف ب: يرتكه.
)))  سقط من: ب.

)))  يف ب، د: املكسورة.
)1))  يف د: ثانية.

))))  يف ج: وأسلم.
))))  يف أ: املستأجرين.
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الوكيل فرتك عنه أحدا))) من األمناء يقوم مقامه مما حيسن له  وإذا اشتغل 

من ذلك فجائز. واهلل أعلم.

اإماتة ثقاب واإحداث اأخرى جديدة في الفلج

مسألة:

ويف))) النهر إذا كان له ثقاب يوردون منها أرباب النهر أو غريهم يف حملتهم 
وأراد أحد أن يميت منهن واحدة وحيدث غريها أخرى))) يف جانب آخر هل 

جيوز له ذلك أم ال؟.

الجواب:

أما إحداث الثقبة يف الفلج فام عندي يف جواز ذلك حفظ وكأنه يف النظر إىل 
املنع أقرب ألنه إزالة ملك ثابت ألهل الفلج فال أبرص وجه إجازة ذلك))) إال 
ملنافع  الفلج فيجتمعون)5) عىل اإلباحة  أو  البلد  الذين هم احلجة يف  أن جيتمع 
املسلمني فعسى أن ال خيرج يف حقهم من اجلواز ما مل يتأت منه رضر عىل أهل 
الفلج إن كانت الساقية هنالك جائزا))) مارة يف ملك أو مباح فكل ذلك سواء 

)))  يف أ: أحد.
)))  يف أ، د: يف.

)))  يف ج: وحيدث أخرى غريها.
)))  يف أ زيادة )فيه( بعد ذلك.

)5)  يف د: فيجتمعوا.
)))  تقدم تعريف مصطلح الساقية اجلائز يف هامش اجلزء السادس. 
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عىل ما ظهر يل يف احلال إن صح أن))) السامم))) ألهل الفلج فإزالة))) ما هو ثابت 
ممنوع اإلباحة من أهله. 

فيه  احلجة  هم  الذين  إىل  فأمرها  املسلمني  بني  مشرتكا  احلكم  يف  ثبت  وما 
فقد أجيز هلم يف مواضع شتى أن ينظروا األصلح للمسلمني، وقد ينحط عنهم 
الضامن هبذا االعتبار إن فعلوه كذلك، كام قيل بانحطاط الضامن عنهم يف كثري 
من أمثاله وكأنه شبيه ملا قيل يف أشباهه من ذلك إن صح))) ما يتجه يل من القياس 

فيه.

إال  فيه  للجواز  أعرف موضعا  الساقية محالنا)5) فال أجدين  كانت  إن  وأما 
بإذن أربابه.

ثالثة  }دون))){  ما  احلمالن  فقيل:  واجلائز:  احلمالن  حد  يف  وخمتلف 
عىل  عرشة  أو  تسعة))){  }أو  سبعة  أو  ستة  أو  مخسة  أو  أربعة  أو  أجايل)7) 

االختالف املقول فيه يف األثر.

الفلج وال مشورة  أهل  رأي  بغري  اإلجالة  فتح  بجواز  اجلوائز  قيل يف  نعم 
ألحد منهم ولكنه ال يشبه ذلك يف فتح الثقاب فال أقوى عىل القول به قياسا إال 

أن يكون عندك وإال فالسالمة نعم الطريق.

)))  يف أ، ج: ألن.
)))  السامم غلق الثقاب.

)))  يف ب، ج: فإزالته.
)))  يف د: من ذلك أوضح.

الساقية  مقابل  يأيت يف  دون مخسة أصورة وهو مصطلح  هبا  التي  الساقية  احلمالن هي  الساقية     (5(
اجلائز.

)))  سقط من: أ.
)7)  اإلجالة هي فتحة لترصيف املاء وحتويل جمراه تكون يف ساقية الفلج.

)))  سقط من: أ، د.
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زيادة بادة في الفلج للقعد

مسألة:

أتاهم  إذا  البلد))){  }أهل))){  }وكان كبار  وفيمن له مال وماء يف بلد))) 
إىل  يقعدوهنا  بادة  الفلج  يف  ضيف أو جعل عليهم السلطان }غرامة))){ زادوا 
أن يأخذوا)5) من قيمة قعدها ما غرموا أو))) زادوا ألنفسهم إن أرادوا ألهنم)7) 

غري مأمونني.

مثال إن كان دوران الفلج إىل سبعة أيام ثم زيدت فيه البادة فصار دورانه إىل 
ثامنية أيام فاختلفت املياه واختلطت))) فكان كل من))) له ماء يوم السبت صار 
ماؤه يوم األحد وكل من)1)) كان ماؤه يوم األحد صار ماؤه يوم االثنني فصار 
هذا يسقي بامء هذا وهذا يسقي بامء هذا والذي ال يرىض هبذا الفعل ال يقدر 

}أن)))){ يمنعهم.

الغائب واليتيم واملسجد ومنهم من مل يرض ومل يقدر عىل يشء  البلد  ويف 

)))  يف أ: البلد.
)))  سقط من: ج.

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: ج، د.

)5)  يف أ: يأخذوهنا.
)))  يف أ، ج: و.

)7)  يف أ: إال أهنم.
)))  يف د: واختلفت.

)))  يف أ، ج: كلام.
)1))  يف أ، ج: وكلام.

))))  سقط من: أ، ب، ج.
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أجيوز هلذا السائل أن يسقي ماله من هذا الفلج يف حال اختالف دورانه إذا كان 
له فيه ماء؟.

وكيف حد املقدرة هنا إذا كان عليه أن جياهدهم بالرضب أم بام دونه بلسانه 
فيكفيه بلسانه عن املضاربة؟ أفتنا يف ذلك وأنت مأجور.

الجواب:

البادة  إن  الصفة:  هذه  عىل  قيل يف البلد إذا زاد يف فلجها }اجلبار))){ بادة 
تكون كرسا عىل اجلميع أي تكون كأهنا مل تكن وللناس أن يسقوا بأمواههم عىل 
فلجهم  السلطان وذلك ال حيرم عليهم  زادها  التي  البادة  إخراج  بعد  الرتتيب 
وهذا صحيح وأما حد القدرة عىل املنع فإذا قدر عليه بغري مرضة تلحقه يف دين 

وال نفس وال مال فذلك عليه. واهلل أعلم.

بعد أن  الفلج  هذا  من  }ماله))){  قلت له: وإذا كان))) له بيدار يسقي له 
يزيد))) فيه هذه البادة واملاء خمتلط وخمتلف دورانه هل عىل صاحب املال يشء؟ 

وهل يسعه السكوت بام ضيعه بيداره؟.

قال: ال بأس به عىل البيدار وال عىل صاحب املال وهذا ال يسمى خمتلطا)5) 
وإنام انتزع اجلبابرة منه شيئا مل يعتد به أهل الفلج ولو فعلوا غري ذلك لظلموا 

بعضهم بعضا.

)))  سقط من: ج، د.
)))  يف أ زيادة كلمة )تلحقه( بعد كان.

)))  سقط من: أ، د.
)))  يف أ، ج: زيد.
)5)  يف ج: خمتلط.
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أرادوا  ما  قعدها  من  وأخذوا  قعدوها  أن  بعد  البادة  تركت  وإذا  له:  قلت 
وعاد الفلج إىل دورانه األول سبعة أيام غري أن املاء خمتلط مل يقدر أحد أن يرجع 
بعد  ماءه  وأخذ  واختالطه  ختلفه  قبل  األول  وملكه  مائة  إىل  }أحدا))){ 

اختالطه يف الفلج ماؤه وماء غريه خمتلط أحيل له ذلك أم ال؟.

قال: نعم حيل له ذلك وقد مىض من القول ما فيه كفاية. واهلل أعلم.

توكيل البيدار على �سقي المال من قعد الفلج

مسألة:

والذي له مال ومل يكن له ماء يف ذلك الفلج فجاء إىل رجل وقال له: أريد 
أن أبيدرك يف مايل عىل أن يكون عليك سقيه وبام حتسب))) عيلاّ من قيمة سقيه 
فأعطيك ذلك ومل يقل له غري ذلك ثم أخربه البيدار أو علم به أنه يأخذ له املاء 
ويسقي له من وكالء األغياب ووكالء األيتام وهم غري مأمونني))) فام ترى عليه 

إذا مل يأمره ومل ينهه؟.

الجواب:

إذا علم ظلمه فعليه هنيه ومنعه إن قدر، وإن احتمل أن يأخذه بوجه جائز 
فال بأس عليه وأموال األيتام واألغياب وغريهم قد جيوز القعد فيها إذا كان عىل 

وجهه اجلائز. واهلل أعلم.

)))  سقط من: أ، ج.
)))  يف ج، د: حيتسب.

)))  يف ج: مونني.



((( البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق وال�سواقي

واختالطه إذا أراد  واختالفه  قلت له: وهل له بيع مائه من }هذا))){ الفلج 
بيعه وكيف ذلك؟.

شبهة  قال: نعم جيوز له بيعه وجيوز له إمساكه وهو حالل حمض }له))){ ال 
فيه.

مقاي�سة الأر�س بجزء من الطريق الجائز

مسألة:

طرق)))  من  جائز  طريق  عىل  أرض  له  فيمن  تقول  ما  له))){  }قلت 
املسلمني وكانت األرض من جانب فيها أعرض من جانب ومن جانب أقب)5) 
والطريق من اجلانب الذي هو))) أعرض أي هو)7) أقب ومن اجلانب الذي هو))) 

أقب))) هو)1)) اعرض.

أجيوز لصاحب األرض أن يقايض)))) الطريق يأخذ من اجلانب الذي هو 

)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ، د.

)))  يف ج، د: طريق.
)5)  أي أضيق.

)))  يف أ، ب، ج: اجلانب التي هي.
)7)  يف أ، ب، ج: هي.

)))  يف أ، ب، ج: اجلانب التي هي.
)))  يف ب: أقرب.

)1))  يف أ، ب، ج: هي.
))))  يف أ: يقارض.
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أعرض منها ويدخله يف أرضه ويعطيها من أرضه من اجلانب الذي هو أعرض 
احلارضون  من أرضه سواء كان ذلك بحرضة أحد من املسلمني أم }ال))){ سواء 

البتة؟. ثقات أو ال }أم))){ جيوز 

الجواب:
خيتلف يف مثل هذا إن كان هو األصلح للطريق وتركه أسلم وفعله ال يضيق 

واهلل أعلم }بالصواب))){.

الأخذ من حريم البحر لل�سكن

مسألة:
فيمن آل إليه إرث))) بمرياث أو رشاء أو هبة وهو عىل ساحل البحر إذا مد 
البحر وصل إىل جدار بيته وإذا جزر يصل)5) إىل بعيد))) ومل يدر هذا أن البحر 
قد أكل حريمه أو أهل البلد أجيوز له أن يقدم بيته يف البحر قليال أو كثريا ما مل 

تكن)7) من ذلك مرضة عىل أحد من املسلمني؟. 

أرأيت إن مل جيز له ذلك فأخذ آخذ منه قليال أو كثريا كان البيت باقيا))) يف 
يده أو انتقل؟.

)))  سقط من: د.
)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: ب.
)))  هذه الكلمة تعقبها مصحح النسخة أ فقال يف اهلامش: لعله بيت.

)5)  يف ج: وصل.
)))  يف أ: البعيد.

)7)  يف ب، ج: تكن.
)))  يف ج: باق.
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الجواب:
القرية وحيث حيتاج  كان يف  إذا  البحر  عىل  بيته  تقديم  }له))){  نرى  ال 

الناس إىل الرتفق واالنتفاع به من احلريم والطريق.

ومن أخذ منه فيعجبنا له رده إن قدر عليه فهو الذي عليه وإن عجز عنه فاهلل 
أوىل بعذره. واهلل أعلم هبذا وغريه.

الخال�س من �سمان خبورة الفلج

مسألة:
فيمن لزمه ضامن من خبورة))) فلج أدركت خلدمة ذلك الفلج وشحبه))) ومل 
تدر هي وقف أو غري ذلك وأراد الضامن اخلالص أيلزمه ألهل الفلج كلهم أم 

يكفيه خيدم به الفلج؟.

وإن مات من مات وباع من باع وكيف الرأي يف ذلك؟.

 عرفنا وجه الصواب مأجورا إن شاء اهلل }تعاىل))){.

الجواب:
يعجبنا أن خيدم به الفلج)5) بل عىل ما أدرك يف تلك اخلبورة من سنة جائزة 

يف إنفاذها من خدمة الفلج أو غريه.

)))  سقط من: أ، د.
)))  اخلبورة حصة معينة من ماء الفلج )النهر( وهي تساوي ماء يوم كامل وترادفها البادة وهي ماء 

نصف يوم واليوم بليلته خبورتان أو أربع بادات.
)))  يف ج، د: وشجبه.

)))  سقط من: ب، ج، د.
)5)  يف أ زيادة )أو غريه( بعد الفلج. 
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ويوجد يف يشء من اآلثار خالف هذا أنه إذا تبدل بعض أرباب }هذا))){ 
الفلج ببيع أو غريه فللبائع نصيبه.

ومعنا أن هذا ال يصح يف النظر إال أن تكون))) اخلبورة ملكا ألهل الفلج 
إليهم لكل))) بقدر حقه منها وال  وإذا كانت ملكا فينبغي أن يرجع باخلالص 

كان ممن له األمر يف ماله. واهلل أعلم. إذا  خيدم منها الفلج }إال))){ بأمره 

عدم ت�سريج الم�سقى وت�سقيفه

مسألة:

وفيمن له مال وجمراه)5) عىل طريق))) جائز واملال ليس له ماء معلوم ووجده 
يف يد هالكه يسقيه كيف شاء عىل غري وقت معلوم فييل هذا املال أرض موات)7) 
دون  ذلك  يف  رخصة  له  فهل  املجرى  ذلك  من  وسقاه  الوارث  هذا  فاحتاج 

ترصيج املسقى وإتقان عمله وتسقيفه؟ بني لنا ذلك جزاك اهلل خريا.

الجواب:

يف األثر ما دل عىل أنه ليس له ذلك إال إذا سقفه منقضا له بام ال يرض بالطريق 
وكام تعلم فيه من االختالف واهلل أعلم.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: يكون وبعدها زيادة كلمة )يف(.

)))  يف أ: لكن.
)))  سقط من: أ.

)5)  يف د: وجمرى.
)))  يف أ: الطريق.

)7)  راجع تعريف مصطلح املوات يف هامش اجلزء السادس.



((5 البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق وال�سواقي

رهن وقف الفلج

مسألة:
ويف أهل فلج شكوا من رجل أنه أرهن ماء من بادة الوقف التي هي جمعولة 
من)))  كان  وقد  الفلج  أهل  نظر  عىل  لكن  أرهن  أنه  هو  وأقر  الفلج  إلصالح 
وأنكروا  قبضت  بام  أجرت  وقد  وحدث  خدمة  زيادة  الفلج  يف  ليزيدوا  رأهيم 

ليس من الرهن. البادة  قعد  من  به  أجرت  عليه وقالوا: }إن))){ الذي 

أيثبت هذا الرهن يف هذا املاء ومن املدعي منهم عىل صاحبه وهذا الراهن 
بيده قبض القعادة هل عىل أحد منهم يمني؟ عرفنا))) ذلك.

الجواب:
رهن الوقف باطل مردود وإن ادعى عليهم شيئا))) من احلقوق التي تلزمهم 

له فعليه يف ذلك البينة وعليهم له اليمني }واهلل أعلم)5){.

اإدعاء رهن وقف بادة الفلج

مسألة:

أهنا  يدعون)7)  أناس  }أيدي))){  يف  وجدت  الفلج  بادة  من  ماء  آثار  ويف 

)))  يف ج: يف.
)))  سقط من: أ، ج، د.

)))  يف أ، ب، ج: عرفني.
)))  يف أ: يشء.

)5)  سقط من: ب.
)))  سقط من: د.
)7)  يف ج: يدعوا.



تمهيد قواعد الإيمان (((

طويل  زمان  ذلك  عىل  ومىض  الرهن  ينكرون  }ال  البلد  وأهل  عليهم  مرهونة 
يتوارثوهنا وال يفرسون الرهن ألي معنى جائز أم غري جائز.

وجيوز فداها من مال  حجة  املاء  هلذا  أترى دعواهم }هذه))){ وحوزهم 
هلم))) أهنا مرهونة عليهم  الفلج أم عليهم البينة بام ادعوا وأهل البلد))){ يقرون 

لكن ال يعرفون وجه الرهن ألي يشء ومن أرهنها عىل هالكهم؟.

الجواب:

ال أراه حجة وتنزع من أيدهيم وترد عىل أصلها. واهلل أعلم.

العمل بعر�سة الفلج اإذا تركت مع غير ثقة

مسألة:

ويف))) عرضة األفالج)5) إذا كانت بخط ثقة ومرتوكة مع رجل ثقة هل جيوز 
هبا))){؟. احلكم  }جيوز  ال  العمل بام))) }فيها واحلكم هبا)7){ أم 

كانت بخط ثقة ومرتوكة مع غري ثقة كذلك جيوز العمل  إذا  أرأيت  }قلت: 

)))  سقط من: ج.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ: له.

)))  يف أ: يف.
)5)  راجع تعريف مصطلح عرضة الفج يف هامش اجلزء السادس.

)))  يف ج: هبا.
)7)  سقط من: ج.

)))  سقط من: أ، ب، د.
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هبا))){؟. احلكم  هبا أم ال }أم ال))){ جيوز 

الجواب))): 

وال حيث يمنع منها احلكم  احلكم  يف  ال  الواسع  جيوز }العمل هبا))){ يف 
وينبغي النظر يف ذلك لتمهيد أصوله عىل الوجه اجلائز. واهلل أعلم.

النتفاع بماء الآخرين القليل الجاري في ال�ساقية

مسألة:

فيمن متر عىل ماله ساقية وتارة يكون فيها غيز)5) ماء وهو ضائع من الفلج 
من غري اختيار أصحابه والغيز))) ال ينتفع به أحد.

ألصاحب)7) هذا املال أن يرده يف ماله وينتفع به مثل سقي رصمه أو شجره 
أو لغيلة)))؟.

ويف ذلك الوقت ال أحد يمنع عن مثل ذلك أهو من املباح لكل أحد يريده 
أم من املحجور؟ وأصحاب الفلج إن قفروا به ردوه وإن تغافلوا عنه ثبت ذلك 

دائام.

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: ج.

)))  يف ب، ج، د: قال.
)))  سقط من: أ.

)5)  تقدم تعريف الغيز يف هامش اجلزء الثالث.
)))  يف أ: والغري.

)7)  يف أ، ب، د: أله صاحب.
)))  تقدم تعريف الغيلة يف هامش اجلزء الثالث.



تمهيد قواعد الإيمان (((

وكذلك إن سقى أحد أسفل هذا املال متى رد عنه الفلج بقيت))) مجة))) ال 
ينتفع هبا السافل وال العايل وعىل وجني هذه الساقية يشء من نخل))) األوقاف 

أجيوز له االنتفاع هبذه اجلمة إذا رد اإلجالة مثل ما كانت من قبل؟.

قلت: أرأيت إن كانت هذه الساقية عليها نخل أو شجر ألناس أو ألوقاف 
أيكون حكمها واحدا أم ال؟.

الجواب))):

أما ما كان من املاء خارجا من أفالج الناس لضعف سد االجايل فذلك مما 
خيتلف حكمه باعتبار قلته وكثرته.

إليه لقلته فاالنتفاع  فإن كان مما ال يرجع إىل مثله ولو شاهده ربه ملا رجع 
بمثله جائز ملن)5) أراده من الناس سواء كان ربه حارضا أو غائبا أو يتيام أو بالغا 

فهو مباح عىل أكثر ما قيل فيه ما مل يصح احلجر من ربه فيمتنع منه حينئذ.

وأما إن كان لكثرته مما يرجع إىل مثله فال وجه لإلباحة فيه البتة إال إذا كان 
ذلك. منه  يصح  ممن  االطمئنانة  يف خمصوص من }الناس))){ بحكم 

وضابط القلة والكثرة يف مثل هذا مما خيتلف باختالف املواضع واألوقات 
فزمان اخلصب والسعة واألهنار العظيمة بخالف ذلك فال يصح القول بحكم 

)))  يف أ: بقت.
)))  اجلمة من املاء هي املتبقي من املاء يف قعر املنخفض من األرض.

)))  يف ب: نخيل.
)))  يف ب: قال.

)5)  يف أ: وملن.
)))  سقط من: أ.



((( البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق وال�سواقي

يف يشء منها إال باعتبار احلال يعرفه اخلبري به من املشاهدين))) له ال غري.

وأما ما بقي يف السواقي من املاء فكذلك القول فيه إن كان مما ال يرجع إليه 
ربه فهو عىل حكم اإلباحة يف جواز االنتفاع به ملن شاء ذلك ومعرفته أنه يرجع 

فهو املباح. ال  كان  فإن  مثله  يف  بالعادة  يعرف  إليه أم }ال))){ مما 

وأما النخل والشجر التي عىل وجني))) الساقية موقوفة أو للناس فال ملك 
فيه  السابق  احلكم  عىل  هلا يف ذلك املاء الباقي للناس }يف السواقي))){ وهو 

من جواز أو منع واهلل ويل التوفيق بفضله)5).

اإحداث اجالة في مزرع م�ساع

مسألة:

ويف رشكاء يف مزرع اشرتى أحدهم منه أرضا ال يمكن سقيها منها العتالئها 
عليها فأراد أن يفتح هلا))) إجالة من العامد الكبري الذي يسقي املزرع كله ومن 
أسفله  ومن  أجايل  ثالث  منه  اإلجالة  فتح  }يريد)7){  الذي  املوضع  أعىل 

أجايل كثرية.

)))  يف أ: الشاهدين.
)))  سقط من: د.

)))  يف د: وجه.
)))  سقط من: ج.

)5)  يف ب: واهلل ويل ذلك.
)))  يف أ: هلام، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله هلا.

)7)  سقط من: د.



تمهيد قواعد الإيمان ((1

علينا  تفضل  ال؟  أم  منه  أسفل  من  عليه  أبى  }إذا))){  ذلك  له  جيوز  هل 
باجلواب.

الجواب:

قد قيل: باملنع من فتح األجايل إال يف الساقية اجلائز وهي ما كانت هبا ثالث 
أجايل يسقى))) منها، وقيل: مخس أجايل.

ويف حفظي عن الشيخ }نارص))){ بن))) أيب نبهان أنه أفتى بسبع)5) أجايل 
ومل أقف عليه يف كتب األوائل ولعله من رأيه أو قول حدث عند املتأخرين ومل 

أكن عليه من املطلعني.

الواحد إذا كان مشاعا فقيل: حيسب كله إجالة واحدة،  املال  واختلفوا يف 
فقهاء  من  األقدمني  رأي  من  وكله  السهام  عدد  عىل  متعددة  أجايل  وقيل: 

املسلمني.

منها إجالة يف ماله أو  فإذا كانت))) الساقية جائزا جاز ملن أراد }أن)7){ يفتح 
يف أرض من جييز له ذلك فيها وهو ممن جتوز))) عليه اإلجازة يف حاله برشط أن ال 

يكون يف موضع يرض الفتح بأرباب النهر يف النظر فاملنع جيب حتام للرضر))).

)))  سقط من: أ.
)))  يف ج: ويسقى.

)))  سقط من: ب، د.
)))  يف ب، د: ابن.

)5)  يف ب: سبع.
)))  يف أ، ج: كان.
)7)  سقط من: أ.

)))  يف أ: جيوز.
)))  يف أ: حتام يف الرضر.



((( البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق وال�سواقي

بعد  العامد األصيل اجلامع إال  الفتح لألجايل يف  ويف قول آخر: فال جيوز 
أن يفتح منه يشء))) من األجايل }لألموال ولو واحدة ومنعه قبل أن يفتح من 

العامد يشء من األجايل))){ هو))) أكثر القول.

بعد ثالث أجايل وهو أوسط األقوال وخري  باملنع عىل حاله))) إال  وقيل: 
األمور أوسطها فيام يقال.

قول من  فتحها يف  املباح  واخلامسة: هي  أجايل  أربع  بعد  إال  باملنع  وقيل: 
هبذا)5) قائل.

وبعد هذا فال أعلم من قوهلم منعا فأرفعه لك قطعا إال إذا ظهر الرضر فاملنع 
منه الزم يف الكتاب والسنة واإلمجاع واألثر. واهلل أعلم. فينظر يف هذا }كله))){ 

ثم ليأخذ من شاء بعدله.

ت�سريج ال�ساقية التي مجراها في م�سيل ماء ال�سيل

مسألة:

الساقية ترصجيها  السيل وأراد أصحاب  ويف)7) ساقية جمراها يف مسيل ماء 
أهلم ذلك أم ال؟.

)))  يف أ: شيئا.
)))  سقط من: أ.
)))  يف ج: وهو.

)))  يف أ: حال وبعدها زيادة كلمة )أبعد(.
)5)  يف ب: هذا.

)))  سقط من: أ.
)7)  يف أ، د: يف.



تمهيد قواعد الإيمان (((

الجواب:

اهلل أعلم. وإذا كان الترصيج ال يكون أرفع))) مما كانت مل يبن يل منعه. واهلل 
أعلم.

بيع ما ل يملك من ماء الفلج

مسألة:

ويف فلج ليس مربوطا))) وجرت سنته أوان قعادته يف يد عريف))) يقسمه 
بني أهله وال أحد من أهله رابط دورا بعينه بل العريف أوان القعد يؤلفه بني 
أهله يقيض هذا من هذه السنة من دور والسنة األخرية يقضيه من دور آخر ومن 

خبورة أخرى.

فجرت سنته عىل هذه الصفة ال أحد له يد يف دور معروف }ثابت))){ يف 
يده بل عىل ما شاء)5) العريف وهذا الفلج عىل هذه الصفة مذ خلق ثم باع الذي 
آثار والذي له)7){  اثر إن باع قدر ثالثة  فالذي له  }فيه))){  املاء  }يشء من  له 
هو  األجل)))  يقولون  ما  عىل  يقضيهم  والعريف  آثار  أربعة  باع  آثار  ثالثة 

)))  يف أ: بلو أرفع.
)))  الفلج املربوط هو الفلج الذي ال يمكن نقل ملكية مائه من شخص إىل آخر وربط ماء الفلج 
مجيعه نادر أو من املتعذر ألن الربط يتصور يف أمواه مال األوقاف وما يف حكمها فهذه أمواه ال 

تنتقل ملكيتها ولكن قد يتحقق الربط يف جزء من ماء الفلج ربعه أو ثمنه أو أقل أو أكثر.
)))  عريف الفلج هو املتعهد والقائم بمصالح الفلج واألمني عىل عرضته )دفرته(.

)))  سقط من: د.
)5)  يف ج: يشاء.

)))  سقط من: ب.
)7)  سقط من: أ.
)))  يف أ: ألجل.



((( البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق وال�سواقي

اشرتى بنقل مائه))) فالذي رشا }آخر))){ نقل ماءه الذي اشرتاه يف العرضة ثم 
شيئا)5)  أراد مشرتي األول أن ينقل ماءه فلم جيد باقيا))) }من مائه))){ للبائع 

من املاء.

أيثبت بيع األخري أم بيع األول والبائع غني ليس بفقري فافهم شيخنا إذا كان 
}بيده)7){  رابط  أحد  }ال))){  لك  ذكرهتا  التي  الصفة  هذه  عىل  الفلج  هذا 
دور معروف إذا كان الغرم الزم البائع وحده عرفنا ألنه باع شيئا ليس له وإن 

كان ثابتا رشاء األول وباطال))) رشاء األخري، عرفنا }وجه))){ احلق.

الجواب:

يثبت بيع األول وينقل يف العرضة وما بيع من بعده إذا مل يكن للبائع ماء يف 
الفلج مل يثبت ومل جيز نقله يف العرضة وإن نقله)1)) وصح أنه يوم نقل مل يبق للبائع 
ماء فالنقل مردود وينقل عنه ما صح فيه البيع الثابت يف ماء البائع الذي باعه 
يوم له ماء يف الفلج ويرتك هذا األخري ويدمر)))) ملا ثبت أنه غلط وباطل. واهلل 

أعلم.

)))  يف أ: ماء، ويف ب: مائهم.
)))  سقط من: ب.
)))  يف أ، ج: باقي.

)))  سقط من: أ، ب.
)5)  يف أ، ب: يشء.

)))  سقط من: ب، د.
)7)  سقط من: ب.

)))  يف أ: وباطل.

)))  سقط من: د.
)1))  يف أ: نقل.

))))  يف أ: ويد من.



تمهيد قواعد الإيمان (((

حريم الطريق في ال�سحراء وبين القرى

مسألة:

حكم  يف  الذرع  من  هلا  كم  القرى  وبني  الصحراء  يف  األودية  يف  والطريق 

الرشع؟.

الجواب:

حكمها يف الصحراء كطريق الصحراء ويف غريها باعتبار موضعها.

قلت له: والطريق يف الصحراء من غري األودية كم هلا من حد يف الذرع أهو 

من كل جانبيها))) كام قيل لنا عنها: بالعرشين أم أقل أم أكثر؟.

الجواب))):

قيل: حريمها أربعون من كل جانب، وقيل: عرشون فهام قوالن.

املذكور من  الذرع  ألقى ملق شيئا يف أحد اجلانبني يف حكم  له: وإن  قلت 

الوجهني يصري عاصيا مطالبا بالتوبة مأخوذا بزواله بغري اختالف.

قال: قد خيتلف فيه والصحيح معنا ما يروى عن الشيخ حممد بن حمبوب أنه لو 

حفرت))) بئر يف هذا احلريم فسقط فيها أحد مل جيب عليه ضامن ما مل يكن يف الطريق 

)))  يف ج: جانبها.
)))  يف أ: قال.

)))  يف أ، ج: حفر.



((5 البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق وال�سواقي

نفسها أو))) حيث يعرف))) بالعادة مرور الناس عليه باعتبار النظر }فيها))){.

قلت له: ويوجد أن الذي يقذي يف العني يكون حكمها مؤذيا))) للطريق ما 
غري  أم  دينونة  تراه  احلجة يف هذا وهو بغري اختالف }أم فيها اختالف)5){ أم 

دينونة؟.

قال: قد قيل إهنا رواية ولوال كثرة مسائلك لرشحتها ولكن االعتناء برشح 
فانزل)7)  وتفهم  كل واحد حيتاج إىل مدة وفاقة وأنت تطالع }األثر))){ وتتعلم 
مواضع  فلها  الرشعية  املسائل  تدقيق  يف  عقلك  استعامل  من  نفسها  منزلتك 
خصوص وعموم واختالف وائتالف وتشديد وترخيص ومعنى يف نفس اللفظ 
العبارة.  اإلشارة ودعني من  إليه هبذه  فاهتد  العوام  أفهام  منه  يلج  ما  بخالف 

والسالم.

قلت له: وما))) معنى الرواية عنه ملسو هيلع هللا ىلص: »من آذى املسلمني يف طرقاهتم فهو ملعون)))« 

)))  يف ج: و.
)))  يف أ: تعرف.

)))  سقط من: د.
)))  يف أ، ج: موذي.

)5)  سقط من: د.
)))  سقط من: أ، ج، د.

)7)  يف ب، ج، د: فاترك.
)))  يف أ، ج، د: و.

)))  احلديث رواه اإلمام الربيع رمحه اهلل يف املسند عن اإلمام جابر بن زيد رمحه اهلل مرسال عن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ملعون من آذى املسلمني يف طريقهم ملعون من أتى هبيمة« .

ورواه غري الربيع مطوال من طريق ابن عباس وأبى هريرة ريض اهلل عنهام وجاء فيه: »ملعون من   
غري حدود األرض«  ويف رواية: »لعن اهلل من غري ختوم األرض« .

وهذه رواية ابن عباس قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لعن اهلل من كمه األعمى عن السبيل لعن اهلل   
من سب والديه لعن اهلل من توىل غري مواليه لعن اهلل من عمل عمل قوم لوط لعن اهلل من وقع 



تمهيد قواعد الإيمان (((

أهذا عىل ظاهره ختصيصا بطرق))) املسلمني أم وطرق))) املرشكني؟.

تفصل))) بمجمل  األوىل  قال: هذه كاألوىل ورشحها سواء }سواء))){ ألن 

أو  فيها  ختويفهم  يصح  فقد  املرشكني  طرق  يف  بإطالقه  القول  يصح  وال  هذه 

اغتنام أمواهلم والترصف بأذاهم ومن آذاهم يف هذا احلال يف طرقهم كغريها)5) 

فال خيفى أن له األجر ما داموا حربا للمسلمني فإن كانوا ذمة))) أو سلام حرم 

آذاهم وحرمت دمائهم وسباهم.

قلت له: وإن مل يصح معه أنه)7) آذى مارا شيئه))) الذي وضعه حتى أزال 

عىل هبيمة« .
وعن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لعن اهلل سبعة من خلقه فرد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل كل   
واحد ثالث مرات ثم قال: ملعون ملعون ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من مجع بني 
البهائم ملعون من غري  أتى شيئا من  املرأة وابنتها ملعون من سب شيئا من والديه ملعون من 

حدود األرض ملعون من ذبح لغري اهلل ملعون من توىل غري مواليه« . 
أخرجه اإلمام الربيع بن حبيب يف مسنده اجلامع الصحيح يف األخبار املقاطيع عن جابر بن زيد   
رمحه اهلل ))/5))، رقم )))(، والرتمذي يف سننه كتاب احلدود  باب ما جاء يف حد اللوطي 
))/57، رقم )5))(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/7))، رقم 75))(، وعبد الرزاق يف مصنفه 
)5/7))، رقم )))))(، واحلاكم يف املستدرك ))/)))، رقم )15)(، ورواه العجلوين يف 

كشف اخلفاء ومزيل اإللباس ))/)))، رقم ))))). 
)))  يف ب، د: بطريق.

)))  يف ب: بطرق.
)))  سقط من: أ، ويف د: بسواء.

)))  يف أ: تفضيل.
)5)  يف أ: كغري.

)))  راجع تعريف مصطلح الذمة يف هامش اجلزء الثالث.
)7)  يف ب، د: أن.

)))  يف ب، د: شيه.



((7 البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق وال�سواقي

من الطريق }ورفعه))){ أعليه اعتقاد ضامن ملن صح }معه أنه آذاه متى صح))){ 
عليه  والدينونة  إثم  مع  عليه  ضامن  الزم  يف  به  مأخوذ  حكم  من  صح  ما  عىل 

باملتاب أم ال؟.

الجواب:

قد ختتلف))) أحوال األذى فيجب الضامن يف بعضه والتوبة يف بعضه وعليه 
ما لزمه من ذلك.

قلت له: ومن عنده دابة فوقف هبا مضطرا يف الطريق فراثت أو بالت فهل 
من رخصة وسعة جتدها له أن ال يلزمه إخراجه منها؟.

ومثل البول كيف صفة زواله أيكبسه بالرتاب أم يغسله باملاء وإن كان ليؤذي 
من يمر ذلك بالطريق؟ تفضل أوضح لنا عن هذا األمر املضيق.

قال: ال أعلم وجوب))) ذلك عليه.

القلم  عليه  يعقل ويبرص ممن جيري  دابته ممن  كارى  قد  كان  وإن  له:  قلت 
وكان من كاراه قد أوقفها يف الطريق }عن أمره، من املأخوذ منهام إن راثت يف 

إخراج)7) ذلك؟. لزوم  احلكم  حاهلا)5) ذلك يف الطريق))){ يف 

)))  سقط من: د.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ، ب: خيتلف.
)))  يف د: وجود.

)5)  يف ج: إن راثت فيحاهلا.
)))  سقط من: أ.

)7)  يف أ: اإلخراج.



تمهيد قواعد الإيمان (((

قال: ال أعلم وجوب))) ذلك ومل أعلم أن أحدا لزمه من عهد النبيملسو هيلع هللا ىلص إىل 
يومنا هذا ولو لزم جلاءت به األخبار ممن هو خري منا، وقد كانوا يركبون.

مرضة منها  من  أصابت  من  أصابت  قلت له: وكذلك يكون }حكم))){ ما 
كرفسها برجلها أو عضها))) حال كضها يف ركضها لوقوفها يف الطريق واملسألة 

بعينها مشاركة الثالثة فيها أم ال؟.

قال: ال يضمنون ما أصابت بمؤخرها كرمح ويضمن ما أصابت بمقدمها 
يضمنه مالك زمامها وسائقها رشيكني إن كان ذلك يف حال سوقها وإال فعىل 

مالك زمامها وحده.

قلت له: وإن كانت قد اعتادت املرضة بمن))) كان بقرهبا ومل حيذر من يقرب 
فدنا منها من املارين هبا وال غريهم من القاعدين حال رؤيته هلم أعني مالكها 

ال؟. فأرضت أحدا يصري ضامنا لذلك }بذلك)5){ أم 

الجواب))):

فيام جيب ضامنه من مرضهتا  الرضر يضمن صاحبها عىل كل حال  معتادة 
بالناس وليس له أن يمر هبا يف طريق املسلمني إن كان ال يقوى عىل قهرها فإن 

مر فأصابت فعليه.

)))  يف أ: وجواب.
)))  سقط من: أ، د.

)))  يف أ: عضوها.
)))  يف أ: ملن.

)5)  سقط من: أ.
)))  يف أ: قال.



((( البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق وال�سواقي

يعلم هبا من كاراه عليها  دابته الرضر ومل  له: وإن كان عرف طبع)))  قلت 
أيكون ضامنا بام أصابته إذا مل يسأله فكتمه أم ال؟.

قال: نعم ذلك }عليه))){.

اإحداث اإجالة في �ساقية حمالن

مسألة:

ويف ساقية محالن تسقي نخال ملسجد وهي متر يف مال رجل عىل حافته من 
اجلانب الرشقي وله يف صدرها إجالة واحدة مفتوحة لسقي))) ماله وأدركت عىل 
ذلك من قديم الزمان ورشقي هذه الساقية دك مرتفع قدر قامة مقعد بجدار }وفيه 
الدك وساقية املسجد موات مرتفع عن  بنيان لصاحب املال وبني جدار))){ هذا 
الساقية قليال وفيه عاضد نخل لصاحب املال وهو قدر مخسة أذرع يزيد قليال أو 

ينقص قليال من حد الساقية إىل اجلدار أعني املوات الذي فيه العاضد.

وليس فيه فتح إجالة سابقة)5) من ساقية املسجد }بل إذا فسل صاحبه رصمة 
وجهل  علمه  وقلة  شق هلا غيزا من الساقية ومر هلا من ماء املسجد))){ بجهله 
ذلك  فعلهام  عن  الوكيل  وتغافل  ذلك  عن  املسجد  ملاء  صيانتهم  وقلة  البيادير 

أدرك كذلك من قديم الزمان.

)))  يف د: من.
)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: تسقي.
)))  سقط من: أ.
)5)  يف أ: ساقية.

)))  سقط من: أ.



تمهيد قواعد الإيمان ((1

خرصا  األرض  يف  وخيرصه)))  ينطله)))  أن  العاضد  هذا  صاحب  أراد  ثم 
ويفتح له إجالة من ساقية املسجد فمنعه الوكيل عن ذلك وقال له: ال أرىض 
غري))) األوىل لئال يتعني الرضر عىل ساقية  }من ساقية))){  لك أن تزيد إجالة 
املسجد وتزيد عليها أصورة فقال له: أنا اريد أسقي عاضدي فقال له الوكيل: 
اتركه كام كان مدروكا من قديم الزمان غري منطول)5) وهو تلحق))) عروقه من 
الساقية ألنه ليس بينها وبينه أكثر من ذراع ونصف وال أقدر أوسع لك لتفتح 

إجالة من ساقية املسجد واترك األشياء عىل حاهلا كام أدركت.

أرأيت سيدي إذا فعل هذا الفاسل هلذا العاضد ما وصفت لك أيلزمه غرم 
ما سقى به من ماء املسجد عىل هذه الصفة أم ال؟. 

وهل له فتح إجالة وال يلزم الوكيل منعه أم ال؟ بني لنا الصواب.

الجواب:
قيل: ليس له فتح إجالة يف ساقية محالن. واهلل أعلم.

تحويل ال�ساقية من مو�سعها

مسألة:

واحدة  إجالة  وفيها  مال رجل  بطن  متر يف  ويف ساقية ملسجد ورجل غريه 

)))  سبق بيان معنى النطل يف هامش اجلزء السادس.
  (((

)))  زيادة يف: أ.
)))  يف ب: فوق.

)5)  يف أ: املنطول.
)))  يف ج، د: يلحق.



((( البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق وال�سواقي

ملاله وأراد أن حييلها يف حافة ماله وخيرصها بحذا))) دك مرتفع قدر قامتني وهو 
متساند بطول الساقية فمنعه الوكيل وقال: ال أرىض لك أن حتيل هذه الساقية 
حتت هذا الدك ألنه خموف وال آمن عليه االهندام والرضر عىل الساقية إذا جاء 
السيل وهو حماط عليه بجدار واترك))) الساقية مكاهنا فقال: أنا مترصف باميل 

وأخرج لكم ساقية من حيث شئت. 

بحذا  ساقية  نريد  ال  أنا  غري  شئت  فقال الوكيل أخرج لنا }من))){ حيث 
هذا الدك خلوفنا تعني األحداث وكثرة الرضر.

إجالة  له  وفيها  حافته  عىل  رجل  مال  يف  ساقية)))  كانت  إذا  سيدي  أرأيت 
واحدة وأراد أن ينقلها وسط ماله ويفتح هلا)5) إجالتني لرشب ماله من اجلانبني 
فمنعه من له الساقية وقال))): ال أرىض لك تزيد عىل إجالة واترك الساقية مكاهنا 

أله منعه من ذلك أم ال؟.

الجواب:

ليس له حتويلها وال فتح اإلجالة منها عىل هذه الصفة. واهلل أعلم.

)))  يف أ: وخيرضها بحذ.
)))  يف أ، د: ويرتك.
)))  سقط من: ب.

)))  يف أ: الساقية، ويف ج: ساقطة.
)5)  يف أ: له.

)))  يف أ زيادة كلمة )له( بعد وقال.



تمهيد قواعد الإيمان (((

الماء المبيع من الفلج اإذا لم ينقل في العر�سة

مسألة:
ويف فلج أصل وله عرضة صحيحة بخط جائز عند املسلمني ويشتبه عىل 
العريف املاء يف بعض األوقات إىل أن يطالع العرضة وقد وجدنا شيئا من املاء يف 
العرضة ألناس ميتني وهو ال يف يد أحد يدعيه غري أن كل ماء شاذ))) }فهو))){ 

يف يد العريف.
بيعه  العرضة وأرادوا  املنسوب هلم يف  أربابه  به ورثة  أعلم  له هذا  بان  فلام 
كاتب من  املال بخط  بيع هذا  ذاهبة عىل صاحبها يف  وبعد ذلك طلعت ورقة 
كتاب املسلمني بإقرار وبيع من أربابه امليتني إال أنه متغافل عنها وقد رفعها عند 
الكاتب لينقلها له يف العرضة وتغافال عنها ومل يعارضه الورثة يف املاء أيكون هو 

أحق))) به أم ال؟.

الجواب:
إذا صح أنه اشرتاه أو ثبت له أحكام اليد ومل تعارضه فيه حجة حق توجب 

فيه حكام آخر فهو أوىل يف ظاهر))) احلكم. واهلل أعلم.

اإحاطة ال�ساقية بجدار

مسألة:
ويف رجل له ساقية متر يف مال رجل آخر وفيها إجالة للرجل)5) الذي متر يف 

)))  يف أ: ساد.
)))  سقط من: ج.

)))  يف أ: أيكون هذا حق.
)))  يف أ: الظاهر.
)5)  يف أ: لرجل.
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ماله وليس هو حماطا عليه بجدار ثم أراد الرجل أن حييط عىل ماله بجدار، فقال 
له الذي له الساقية: اجعل يل طريقا أدخل منها وأخرج منها ألتبع))) مائي.

رضر  وعىل  منه  وخترج  إجالتك  لتسد  مدخال  لك  أجعل  بل  ال)))  فقال: 
ألفتح لك بابني.

يسبقني  فقال صاحب املاء: ال بد يل من مدخل وخمرج خوفا }من))){ أن 
مائي))) إىل مال)5) غريي.

فقال الذي عليه الساقية: أنت ومل أصورتك))) اخلارجة عن مايل قبل أن تسد 
ماءك.

ما احلكم شيخنا يف هذا؟ بني لنا هذين الوجهني وما الصواب فيهام؟.

أرأيت شيخنا إذا كان عىل رجل ساقية وطريق لرجل آخر وأراد أن خيرج له 
ساقية)7) }وجيعل طريقه فيها. فقال الذي له الطريق والساقية: أريد))){ ساقية 

وحدها وطريقا وحدها. أله ذلك أم ال؟.

وكم له من الذرع للطريق والساقية؟ والذي جاء يف األثر ال يوطئه طينا وال 
وعوثة.

)))  يف أ: ألبيع.
)))  يف أ: له.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ، ج، د: ماء.

)5)  يف أ: ماء.
ار )االجالة( بالفتح أو الغلق حسب احلاجة ملاء الفلج. )))  التوليم مبارشة الصوَّ

)7)  يف د: ساقية.

)))  سقط من: أ.
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الجواب:
إذا خاف أن يسبقه فعىل صاحب املال أن جيعل له مدخال وخمرجا))). وطريق 

أعلم. واهلل  ذراعان.  القول  أكثر  تابع))) }املاء))){ يف 

زيادة غلة اأوقاف الأفالج عن حاجتهن

مسألة:
ويف أموال األفالج))) إذا فضلت غلة املال عن إصالحهن وفضلت الدراهم 

وكثرت فام)5) الذي يصنع فيهن؟.

الجواب:
أما أموال األفالج فيخدم هبا األفالج وال ترصف يف غري ذلك. واهلل أعلم.

منع م�ستري البيت من ا�ستخدام الطريق المحدثة

مسألة:
ويف بيت بني وأسست طريقه برا وبجنبه مال لصاحب البيت فأحدث من 
له البيت طريقا يف ماله متر يف ساقية املال للورد وصارت يسلكها من أراد من 

املارين لذلك البيت واملال.

)))  يف أ: أو خمرجا.
)))  يف أ: وطريقا بايع.

)))  زيادة يف: د.
)))  يف أ زيادة بعد األفالج عبارة )وال ترصف يف غري ذلك واهلل أعلم(.

)5)  يف أ، ج: ما.
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ومات صاحب املال والبيت واقتسم الورثة وخرب البيت ومل يسكن بعد 
املال بطرقه وحقه والطريق  أصحابه األولني وباعه من استحقه عىل غري أهل 
املحدثة))) هي عىل حاهلا ومل يصح فيها ذكر رشط وأراد }رب املال أن))){ يمنع 

مشرتي البيت عن الطريق التي هي أحدثت يف املال.

أترى للبيت ما أسس عليه أم يصري له حقا يف هذه الطريق التي أخرجت للورد؟.

الجواب:
إذا ثبتت الطريق للبيت فليس له منعه وهو ثابت. واهلل أعلم.

حريم الطرق الجوائز وغير الجوائز

مسألة:
عرفني  فرق؟  بينهام  أم  اجلوائز  مثل  اجلوائز  غري  هي  التي  الطريق  وحريم 

ذلك.

الجواب:
اجلوائز وغري اجلوائز يف احلكم سواء. واهلل أعلم.

ت�سريج ال�سواقي في اأموال النا�س

مسألة:

وترصيج السواقي اجلوائز وغري اجلوائز يف أموال الناس أجائز عندك أم ال، 

)))  يف أ: املحدوثة.
)))  سقط من: أ.
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وإذا كانت من قبل فيها يشء من عالمات  الساقية  إذا مل يرض من }يف))){ ماله 
الصاروج يف بعض منها دون بعض أيقتفى به ذلك أم ال؟.

الجواب:

اختلف الفقهاء يف جواز الترصيج للسواقي يف األموال فأجاز أحدهم ومنع 
اآلخرون }واهلل أعلم))){.

رمي التراب في الأودية

مسألة:

ويف واد كبري من األودية الفحول الذي يمر بني القرى أجيوز ألحد أن يرمي 
السالمة  أم  قوته  فيه ترابا كثريا أم ال، ألنه يف االعتبار ال يمنعه }يشء))){ من 

من ذلك أسلم؟.

الجواب:

اهلل أعلم ونقول السالمة من ذلك أسلم إن كان يريد وضع الرتاب واحلىص 
سائر  يف  وأما  الناس،  أموال  وبني  القرى  يف  منه  يمر  هو  الذي  املوضع  يف  فيه 

املواضع فال بأس.

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ، ج، د.

)))  سقط من: د، ويف أ نص العبارة: ال يمنعه أرباهبا وال أعلم فرقا بني يشء.
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ال�ساقية اإذا كانت تمر بمال رجل

مسألة:

املال  وإذا كان لرجل ساقية يف مال رجل وهجرها فقام }عليه))){ صاحب 
خطف  إن  وإما  مايل  نفسك منها }ألخلطها))){ يف  تطيب  أن  إما  }فقال))){: 

فيها مثل األول أله عليه حجة يف ذلك أم ال؟.

الجواب:

ال حجة عليه يف ذلك فإنه ال يلزم أحد احلالني عىل صاحب الساقية وصاحب 
النخل إذا أراد سقيها فيحتال يف ذلك. واهلل أعلم.

حريم الطرق باأنواعها

}مسألة))){:

وعنه رضوان اهلل عليه)5):

طريق املال قد ذرعوا ثالثـا          وأربع أذرع طـرق البيوت

وطرق التابعني كنصف هذا          وبعـض بالثالث هلن يويت

وســـــت أو بسبع أو ثامن          جوائز طرقهم فافقه نعويت

)))  سقط من: أ.
)))  زيادة من املحقق مل ترد بالنسخ األربع.

)))  سقط من: د.
)))  سقط من: أ، ج، د.

)5)  يف أ، ج: وعنه رمحة اهلل عليه، ويف ب: وعنه رمحه اهلل.



تمهيد قواعد الإيمان (((

اإحداث �سوار في �ساقية الفلج

مسألة:
أعني  أصحابه  صوار  علوي)))  صوارا  فلج  يف  أحدث  رجل  يف  تقول  وما 
رشكاءه وأراد أن يفتح علوي صوار احلدري))) ويسد احلدري أجيوز له ذلك أم 

ال؟ بني لنا ذلك.

الجواب:
}ثالثة))){  أعاله  من  كان  إن  للجوائز  السواقي  يف  بجوازه  }قيل))){: 

وأسفل)5) منه كذلك. واهلل أعلم.

اإحداث طريق في اأر�س موات

مسألة:
تثبت حني  أن حيدثوا طريقا  بلد)7)  أهل  أراد  إذا  شيخنا يف أرض موات))) 
تسلك وتبني أم حتى تستقيم البالد ببنيان ونخل وزرع، وإذا أراد رجل منهم أن 
حييلها عن موضعها عرشين ذراعا وكلها بعدها أرض موات))) أجيوز له ذلك أم 

ال؟ بني لنا وجه الصواب.

)))  راجع تعريف مصطلح العلوي يف هامش اجلزء السادس.
)))  راجع تعريف مصطلح احلدري يف هامش اجلزء السادس. 

)))  سقط من: ج، د.
)))  سقط من: د.

)5)  يف د: وأسفله.
)))  يف أ: أموات.

)7)  يف أ، ج: الفلج.
)))  يف أ: أموات.



((( البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق وال�سواقي

الجواب:

تثبت الطريق إذا تعينت طريقا وظهر أثرها، ويف حتويل الطريق إىل عرشين 
ذراعا جيري االختالف. واهلل أعلم.

فتح اأجالة في ال�ساقية الجائز

مسألة:

وأيضا ما تقول شيخنا يف أناس قسموا فلجا ورشطوا عىل بعضهم بعض 
لكل بادتني صوارا))) وما عملوا عىل رشطهم وأخذ كل واحد ألرضه صوارا))) 
أجيوز ألحد أن يعارضهم فيام أحدثوه ويسد صوارهم عىل رشط القسمة السابقة 

عرفني وجه الصواب. ال))){؟  }أم 

الجواب:

ثبوهتا  بعد  للجائز  الساقية  يف  إجالة  فتح  من  أن  يل  يظهر  والذي  أعلم  اهلل 
جائزا ففي األثر أنه ال يمنع، وإذا كان ال يمنع فال جيوز أن يعرض له إال برضاه. 

أعلم))){)5). }واهلل 

)))  يف أ: صوار.

)))  يف أ: صوار.
)))  سقط من: ب، د.

)))  سقط من: أ.
)5)  أردف العالمة السيفي رمحه اهلل تعليقا عىل جواب املحقق اخللييل رمحه اهلل املتقدم مل يرصح بنسبته 
إىل أحد سوى قوله: قال الناظر ويبدو أن قول الناظر هذا عرض عىل املحقق اخللييل فعقب عليه 
بالتصويب وهذا نص التعليق:قال الناظر يف هذا: فنعم هو كام قال لكن املعنى يف ذلك أنه إذا كان 
أسفل من ثالث أجايل أو أربع عىل قول آخر أو مخس عىل رأي ثالث وإال فعليهم متام ما قسموا 



تمهيد قواعد الإيمان ((1

حكم نقل الطريق الجائز

مسألة))):
وما تقول يف الذي ينقل الطريق يف أرض موات إىل ثالثني ذراعا أجيوز له 

ذلك أم ال؟.

الجواب:
قيل))): يف الطريق اجلائز ال جيوز نقلها، وقيل: جيوز إذا كان أنصب))) للطريق 

وإال منع، وقيل: جيوز إىل عرشين، وقيل: إىل أربعني. واهلل أعلم.

توقف الماء في ال�ساقية ب�سبب ت�سريجها

مسألة:
وما تقول يف ساقية الفلج إذا رصجها الوستاد))) وأطلق)5) فيها املاء وصار 

املاء يف أرض أرسع وأوطأ؟.

ويف أرض ارفع يقف فيها الساقية املاء أقل جريانه عن أرض الثانية أيكون 

الشيخ  ما ذكره  بعدهن  فيحل من  الساقية جائزا  تثبت عليه األجايل فتصري  عليه فلجهم حتى 
جزاه اهلل خريا. واهلل أعلم. فليعرض عليه إن صح هذا التأويل وإال فلريد أو يدمغ.

قال الشيخ رمحه اهلل: هذا صحيح جائز رصيح. واهلل أعلم.  
)))  هذه املسألة وجواهبا واملسائل األربع التي تليها مع جواباهتا سقطت مجيعها من النسخة: أ.

)))  يف ب: قال.
)))  يف د: أنسب.

)))  الوستاد يف عرف العامنيني هو الصانع.
)5)  يف ج: طلق.



((( )))البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق وال�سواقي

عىل صاحب األرض املرشوع يشء))) أم ال، ما الوجه يف ذلك؟ بني لنا طريق 
الصواب.

الجواب:
ال أدري ومل يبن يل وجوب يشء عليه. واهلل أعلم.

�سقي نخل الم�سجد من ماء الغير

مسألة:
وما تقول يف رجل فسل نخال للمسجد عىل ساقية فلج وأراد أن يسقيه من 
أم ال؟  الساقية  من  له  ينزح  أن  له  أجيوز  الرشكاء  من  ولغريه  له  والفلج  الفلج 
وإذا ما جاز له من ماء غريه أجيوز له من مائه أن ينزح هلذا الرصم؟ بني لنا وجه 

الصواب.

الجواب:
أعلم. واهلل  ذلك.  شاء  إن  مائه  نعم }يسقيه))){ من 

التفاق على قعد الفلج

مسألة:
وما تقول يف رشكاء فلج جعلوا لفلجهم قعد مجعة واثنني وأراد واحد منهم 

)))  يف ب، ج: أيكون عليه يشء صاحب األرض املرشوع.
)))  سقط من: ب.



تمهيد قواعد الإيمان (((

أن جيتاز بسهمه من االثنني أله ذلك أم ال؟ عرفني))) وجه الصواب.

الجواب:
ليس له ذلك بعدما جعلوه كذلك إال أن يتفق اجلميع عىل نقضه فذلك إليهم 

إن كانوا مجيعا ممن يملك أمره. واهلل أعلم.

كب�س الطريق المحدثة

مسألة:
ويف أناس أرادوا أن حيدثوا طريقا جائزا يف فلج جديد والطريق عىل حذا 
الساقية وأراد أحد منهم أن يكبس هذه الطريق برتاب من ماله قبل أن تستقيم))) 

الطريق والطريق فيها ارتفاع ونزول أجيوز له ذلك؟.

الجواب:
إذا كان ذلك من مصالح الطريق كبسها وتسويتها فال يضيق عليه ذلك.

اإنكار اأ�سحاب الفلج على فاتح اأجالة جديدة

}مسألة))){:
أجايل يف  عىل  واتفقوا  حدث  فلج  يف  رشكاء  أناس  و}ما تقول))){ يف 

)))  يف ب: عرفنا.
)))  يف ب: يستقيم.

)))  كلمة مسألة سقطت من: أ.
)))  سقط من: أ، ب، د.
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الذي  واحد))) }من))){ الرشكاء  موضع معني الذي عليه }القسمة))){ فقام 
أجايل علوي املوضع عرشة أذرع)5) أو  ففتح  الفلج  هذا  بأمر  }هو))){ قائم 

أكثر.

عليه  تنكر)7)  بعد  ومن  الرجل  هذا  أجايل  عىل  الفلج  أصحاب  فتعبوا))) 
ال؟. فتحه))){ أم  }ما  بعضهم أعليه }هذا الفاتح))){ سد 

الجواب)1)):
إذا ثبتت هذه اإلجالة ومل ينكروها عىل بعضهم بعض يف }احلال)))){ وامتنع 
ثبوهتا  بعد  ذلك  يلزمه  أن  يل  يبني  فال  سدها  عن  بعد  من  اإلجالة  أصحاب 

وامتناع أهلها منه يف احلال. واهلل أعلم.
عاقلني  بالغني  كلهم  رشكاؤه  كان  إذا  الظاهر  احلكم  يف  وذلك  له:  قلت 

حارضين عىل رأي.
وقيل: إن هلم حجتهم ما مل يصح رضاهم وال يثبت ذلك عىل يتيم وال غائب 

وال جمنون إذا صح احلدث من حمدثه عىل هذه الصفة.

)))  سقط من: ب.
)))  يف ب: أحد.

)))  سقط من: ب، ج.
)))  سقط من: أ، ج.

)5)  يف ب: عرش ذاريع، ويف ج: عرشة ذاريع.
)))  يف أ: فعبثوا.

)7)  يف أ: تنكروا، ويف ب، ج: أنكروا.
)))  سقط من: أ، د.

)))  سقط من: ج.
)1))  يف أ: قال.

))))  سقط من: أ.



تمهيد قواعد الإيمان (((

وأما فيام بينه وبني ربه فال))) حيل له ذلك وال يطيب وإال فلكل أحد من أهل 
يصح  ال  ما  وهذا  الفلج  }أم))){  الفلج أن يفتح أجالة أعىل من صاحبه إىل 
أبدا ألن))) بذلك يكون ظلم ظاهر لبعضهم بعض يعرفه البصري به اللهم إال أن 
يكون لألفالج احلديثة حكم آخر فاهلل أعلم فيعرض هذا عىل شيخنا إن صح 

هذا التفسري وإال فليدمغ.

قال الشيخ رمحه اهلل: وهذا التفسري كله سائغ خارج عىل الصواب إن شاء 
اهلل واهلل أعلم.

فتح اأجالة في �ساقية الفلج من غير ر�سا ال�سركاء

مسألة:

اإلجالة  يف  األخرى)))  بعد  مرة  الصقري)5)  الشيخ  يسألك)))  شيخنا  أيضا 
التي فتحها وذلك أن أهل هذا الفلج الذي خدمه الوالد سعيد اتفق رأهيم عىل 

أن يكون)7) أول أجائله يف موضع عينوه وقسموا األرض عىل ذلك. 

)))  يف أ: ال.
)))  زيادة يف أ وأم الفلج رأسه ومنبعه.

)))  يف أ: إال أن.
)))  يف أ: نسألك.

)5)  الشيخ سعيد بن عيل الصقري أصله من بلد عز التابعة لوالية القابل من رشقية عامن كان معارصا 
للمحقق اخللييل ولعله أخذ عنه مل أجد له ترمجة وافية وتعذر عيل معرفة سنة الوالدة والوفاة وهو 
أحد العلامء املعدودين تلمذ عليه العالمة أبو مالك عامر بن مخيس املالكي املتوىف سنة )))) 

هـ.
)))  يف أ: أخرى.

)7)  يف ب: تكون، وقبلها زيادة كلمة )أول(.



((5 البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق وال�سواقي

ثم إنه غاب }بعضهم))){ عن))) املرص وبعضهم مات وترك أيتاما وبقي من 

بقي، ثم فتح سعيد هذا إجالة أعىل من ذلك املوضع قبل أن يفتح))) رشكاؤه من 

ذلك املوضع الذي اتفقوا عىل))) الفتح منه)5) وفسل عليه النخل وزرع الزروع 

إىل هذا الوقت. 

ثم إنه خاف أن يكون ذلك منه بغري احلق واعتقد السؤال عن ذلك ليعمل 

باحلق طلبا لرضا ربه ملوافقة الرشع الرشيف.

فتفضل بني لنا))) ما عندك يف هذه القضية إن كان له يف ذلك وجه حق فغري 

غني عن رخص اهلل تعاىل وإن مل يكن ذلك ففوات الدنيا أيرس عليه من فوات 

اآلخرة.

الجواب:

أن  إال  الصفة  هذه  عىل  جيوز)))  ال  األجالة  هذه  مثل  فتح  إن)7)  األثر:  يف 

يرتاىض هبا أهل الفلج. واهلل }أعلم))){.

)))  سقط من: ج، د.
)))  يف ب: من.

)))  يف ج: يفتحوا.
)))  يف أ، ب، ج: املوضع املتفقني عليه.

)5)  يف ب: عليه.
)))  يف ج: له.

)7)  يف ب زيادة )من( بعد إن.
)))  يف أ: جتوز.

)))  سقط من: أ.



تمهيد قواعد الإيمان (((

عليه رشكاؤه يف  ينكر)))  مل  اإلجالة  الرجل هذه  فتح  ملا  وأيضا  له))):  قلت 
احلال أيسعه فيام بينه وبني ربه إن مل يسد هذه اإلجالة؟ بني لنا وجه الصواب.

الجواب:
إن))) كانوا كلهم حارضين وهم بلغ أحرار عقالء فلم ينكروا عليه وقاروه 
عىل ذلك حتى فسل عليه وأثبت األموال واألصول فسكتوهم حجة عليهم يف 

ظاهر األحكام وهي حجة له فيام بينه وبني اهلل عىل قول.

وعليه رصفها يف قول آخر ما مل يصح رضاهم به عن طيبة نفس من غري تقية 
وال حياء مفرط.

وأنا مل أترك جوابك تعمدا جلفاء))) وال قصدا ملنع وال يف النفس غري اخلري 
للمسلمني كافة إن شاء اهلل.

حريم الطريق في ال�سحراء لمن اأراد اإحداث فلج

مسألة:
أربعون ذراعا ومل نجد غري هذا  الصحراء  الطريق يف  األثر أن حرم  وجدنا يف 
القول. ما تقول إذا أراد أحد أن يرشع فلجا جديدا قرب الطريق أو حيدث حدثا غريه 

هل له رخصة يف ذلك إذا ترك هلا سبعة أذرع أو أحاهلا يف الصحراء من جانب؟.

بني لنا ذلك واحتمل لنا كثرة السؤال فاخلويدم حمتاج والناس كذلك جعلك 
اهلل لذلك أهال بمنه وفضله.

)))  يف أ، ب، ج: مسألة.
)))  يف أ، ب، ج: ينكروا.

)))  يف أ: إذا.
)))  يف أ: جفاء.



((7 البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق وال�سواقي

الجواب:
اهلل أعلم. وأنا ال أدري إال ما يوجد يف األثر وحتويلها إىل ما حد بالذرع يف 

األثر خمتلف فيه حيث ال مرضة منه ومع ظهور املصلحة أرخص. واهلل أعلم.

الحكم على الممتنع عن ت�سريج ال�ساقية

مسألة:
وما تقول شيخنا يرمحك اهلل فيمن أراد أن يرصج ساقيته اجلائز وغري اجلائز 
فأبى من له نخل عليها حتيا))) هبا ومتوت))) بترصجيها أو تضعف عن حالتها))) 

أله ذلك أم ال؟. 

االنقياد  عن  النخل  له  من  أبى  وإذا  ذلك؟  يف  رأيك  ما  فيها  اختلف  وإذا 
أن  الترصيج  أراد  من  يأمر  }أن)5){  ألحد  أحيل  وعتوا  كربا)))  قطعا  للحكم 

يرصج عىل رغم خصمه عىل ذلك؟.

أرأيت إذا انقاد املمتنع بحكم بعض املسلمني ممن ليس له عىل العامة طاعة 
أيكون  املسلمني  آراء  من  برأي  عليه  فحكم  مجاعة  وال  سلطان  طرف  من  وال 
ذلك احلكم كحكم اإلمام أو))) من يقوم مقامه يف ذلك املختلف فيه أم يسعه رد 

السالم. وعليك  تؤجر.  ذلك احلكم حيث مل يوافق هواه؟ بني }لنا)7){ ذلك 

)))  يف أ، ب: حييى.
)))  يف أ، ج: ويموت.

)))  ف)ي أ، ب، ج: يضعف عن حاله.
)))  يف أ: عن االنقياد يف احلكم قطعا كبريا.

)5)  سقط من: أ، ب، ج.
)))  يف أ: و.

)7)  سقط من: أ.



تمهيد قواعد الإيمان (((

الجواب:

خيتلف))) فيه وإذا حكام أحدا من املسلمني يف حكم فحكم بام يوافق احلق 
من الرأي لزمه اإلتباع ومل تكن له املخالفة يف حكم))) الظاهر. واهلل أعلم.

الم�ساركة في اأ�سهم الفلج

مسألة:
وعن رجل ابتدع فلجا وحده))) ومن بعد أدخل معه أصحابه وأعطاهم منه 

من بود))) وربوع)5) وآثار مسامة وترك للفلج زيادة بود إلصالحه.

أيكون هو وأصحابه يف هذه الزيادة بالسوية أم هو املترصف فيها إذا هو باع 
هلم شيئا معلوما من هذا الفلج؟.

الجواب:
هي  التي  والربوع  البود  تلك  ترك  إذا))) كان هذا الفلج له }هو)7){ وقد 
البود تكون له خاصة وإن كانوا  من ماله إلصالح ماله الذي هو للفلج فهذه 
هم رشكاءه يف الفلج وهذه البود أخرجت من رأس الفلج لتكون وقفا للفلج))) 

)))  يف ج: خمتلف.
)))  يف أ: احلكم.
)))  يف أ: واحده.

)))  مجع بادة وقد تقدم تعريفها.
)5)  الربوع يقصد به ربع البادة وقد تقدم أن البادة )) أثر ماء واألثر مقدار نصف ساعة زمن فالبادة 

إذا )) ساعة وربعها ) آثار ماء ويساوي ثالث ساعات. 
)))  يف أ، ب، ج: إن.

)7)  سقط من: أ.

)))  يف ج: لفلج.
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مثل  ماله  مقدار  إال  أو ملكا ألربابه تركت إلصالحه فليس له }هو))){ منها 
سائر الرشكاء عىل الوجه الثاين وعىل الوجه األول وهو توقيفها للفلج إن ثبت 

ذلك منهم فقد خرجت عن))) ملك اجلميع. واهلل أعلم.

العطية من ماء الفلج

مسألة:

مسامة  وآثارا)))  وربوعا  بودا  الفلج  من  بالبيع  املعطي  الرجل  يكون  وما 
بالسوية للمعطي واملعطى أم الرجل املعطي أخص بالفلج؟.

الجواب:

اهلل أعلم وإذا ثبتت هلم فيه الرشكة معه فكلهم يصريون))) فيه سواء بالرشكة 
لكل بقدر ما خيصه منهم. واهلل أعلم.

ك�سر ماء الفلج

}مسألة))){:

فكرسوا  يرصجوه  أن  وما تقول يف أهل بلد نظروا }الصالح))){ لفلجهم 

)))  سقط من: أ.
)))  يف د: عىل.

)))  عبارة النسخة أ: بودا وربعا أو آثار.
)))  يف ج زيادة كلمة )معه( بعد يصريون.

)5)  كلمة مسألة سقطت من: ب.
)))  سقط من: ب.
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ماءه))) ببادة معلومة فإذا أرادوا))) هتبيط مائه بأي بادة يكون))) بالبادة التي كرس 
مىض  قد  وما  كرسه  أيام  يف  بوده  مجلة  حتسب  بوده؟  من  بعدها  فيام  أم  فيها))) 

منهن يف حال كرسه فال هيبط فيها إىل مائه.

أرأيت إذا كانت عادهتم كل بادة كرسوه هبا هبطوه فيها أجائز)5) هلم ذلك 
ماء  كرس  عىل  وأخيارهم  البلد)7)  أهل  جباة  تناظر)))  إذا  وكذلك  ال؟  أم 
كله  ذلك  يف  }األمر))){  مقتىض  إن  إال  للصالح  طلبا  الفلج  }هذا))){ 

بيد الوكيل وأمره هل يلزمه يشء من ذلك عند اهلل تعاىل أم ال عليه }يشء)1)){ 
من)))) ذلك؟.

الجواب)))):

كرسه  عىل  الفلج  جباة  اتفق  وإذا  فيها  كرس  التي  بالبادة  هتبيطه  يكون  نعم 
لصالح نظروه يف ترصيج أو غريه مل يضق ذلك عىل الوكيل وهو له جائز. واهلل 

أعلم.

)))  يف د: ماءهم.
)))  يف أ: وإذا أراد.
)))  يف ب: تكون.

)))  يف أ: التي كرسوها.
)5)  يف أ، ج: جايز.

)))  يف أ، ج: تناظروا.
)7)  يف أ: الفلج.

)))  سقط من: د.

)))  سقط من: د.
)1))  سقط من: أ.

))))  يف ج: يف.
))))  يف ب: قال.
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اإ�سالح ال�ساقية بال�ساروج

مسألة:
يتيام وله  وما تقول يف مال له رشب من ماء رجل آخر غائبا }كان))){ أو 
أن  البادة  فاستأذنه صاحب  املال  بمصالح  أمني وعارف  إنه  إال  ثقة  وكيل غري 

يصلح ساقية ذلك املال بالصاروج حدثا مل يكن فيها من قبل.
يسقى  واملال  عنده  من  أو  املال  لصاحب  عليه  تبعة  من  فرصجها  له  فأذن 
آدا من الرشب وآدا من ماء رب املال فمن هنالك رأي الوكيل صالحا له ألنه 

ليفضل له من مائه إذا اصطلحت الساقية فينتفع منه ملوضع آخر.
واملال  البادة  لنظر  الصالح))){  }عىل معنى  الصاروج  فهل يصح حدث 

عىل هذه الصفة؟.

الجواب:
يضيق عليه  ال  أن  فعسى  املال  إذا كان }ذلك))){}صالحا))){ لصاحب 

ذلك إذا أخرجه يف صالح مال الغائب. واهلل أعلم.

اإزالة الأذى عن الطريق

مسألة:
وما تقول يف املار يف الطريق فوجد)5) فيها شيئا مثل الشوك))) أو احلىص أو 

)))  سقط من: د.
)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: د.

)5)  يف ب: املار يف الطريق إذا وجد.
)))  يف أ، ب، ج: الشبق.
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ما كان يؤذي املسلمني فهل عليه أن يزيله إن قدر عليه وإن كان ال عليه وتربع 
بإزالة ذلك فلام محله يف يده أشكل عليه أمره أين يضعه ألنه ال يعرف املباح له 

دلنا إىل طريق احلق وخالص هذا املبتىل من أرس بليته.

أرأيت إذا كان حضار))) اجلانبني مشتبها أو))) خمتلفا أحكمهام واحد أم ال؟ 
وإن أحاله بعصاه أو برجله إىل جانب الطريق فهل يكون ضامنا إن أصاب أحدا 

من بعد وهل مباح له))) ذلك أم ال؟.

دليل غريه  إىل  أحتاج  كافيا ال  بيانا))) شافيا  كله  لنا معنى ذلك  بني  تفضل 
ولك األجر العميم من املوىل الكريم.

الجواب:

أما لزوم ذلك فعىل من جيب عليه إصالح الطريق ال عىل كل من مر هبا، 
وأما هو فإزالته مما يندب إليه كام ثبت يف احلديث يف اإليامن: » أن أدنى درجة 
فيه إماطة األذى عن الطريق)5) « وليس له أن يزيل الشوك من قارعة الطريق 

)))  تقدم التعريف باحلضار يف اجلزء اخلامس.
)))  يف أ، ج: أم.

)))  يف أ، ج، د: لك.
)))  يف أ: مثابا.

)5)  احلديث رواه أبو هريرة ريض اهلل عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإليامن بضع وستون شعبة أفضلها ال 
إله إال اهلل وأدناها إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة من اإليامن« . وورد يف بعض الروايات 

بضع وسبعون شعبة وأجيب بأن العدد ال مفهوم له هنا. 
ويف الباب عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه.  

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه كتاب اإليامن باب أمور اإليامن ))/))، رقم )(، واإلمام   
بيان عدد شعب اإليامن وأفضلها وأدناها ))/))، رقم  مسلم يف صحيحه كتاب اإليامن باب 
5)(، وأبو داود يف سننه كتاب السنة باب يف رد اإلرجاء ))/)))، رقم )7))(، والرتمذي 
يف سننه كتاب اإليامن باب ما جاء يف استكامل اإليامن وزيادته ونقصانه )1/5)، رقم ))))(، 
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إىل مكان  أحدا ضمن ولكنه))) خيرجه)))  فأصاب  فعل ذلك  فإن  إىل جانبها 
مباح.

اإحداث اأجالة في ال�ساقية

مسألة:
أعطى رجال ساقية من ماله وكان املعطى  رجل  وما تقول }شيخنا))){ يف 
أراد  ثم  ساقية  الرجل  منه  أعطى  }الذي)5){  له مال))) أعىل من هذا املال 
ارا من الساقية التي كان أعطى  أن يبيع املال الذي ال له ساقية ورشط له صوَّ
منها األول ساقية }وقال األول: أنا ال أرىض أن تعطي فالنا ساقية وهو األول 
أله حجة يف  أرىض  ال  األول:  معطى واألخري مبايعنه))) وأعطاه)7){ وقال 

ذلك أم ال؟.

رقم   ،((1/(( اإليامن  شعب  ذكر  ورشائعه  اإليامن  كتاب  السنن  من  املجتبى  يف  والنسائي 
5115(، وابن ماجه يف سننه كتاب اإليامن وفضائل الصحابة والعلم باب يف اإليامن ))/))، 
رقم 57(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/)7)، رقم ))))(، واإلمام البخاري يف األدب املفرد 
))/)1)، رقم ))5(، وابن حبان يف صحيحه كتاب اإليامن باب فرض اإليامن ))/)))، رقم 

((((
)))  يف ب، ج: ولكن.

)))  يف ج: خيرج.
)))  سقط من: ب.

)))  يف د: من.
)5)  سقط من: د.

)))  يف أ: مبايع له.
)7)  سقط من: ب.
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الجواب:

إن كانت الساقية من هناك جائزا فال يمنع من فتح اإلجالة منها وإن كانت))) 
محالنا فليس له فتح منها إذا مل يكن رشيكه املعطي راضيا بذلك. واهلل أعلم.

العترا�س على تحويل الفلج عن العا�سد

مسألة:

التي)))  الساقية  الفلج عادته جيري يف  ويف رجل له عاضد فوق فلج وكان 
أسفل  من  أو  العاضد  أعىل  من  الفلج  وخرب  الوادي  وجاء  العاضد  عليها 
العاضد  }هذا))){  حتت  فلجهم  يرصفوا  أن  الفلج  أصحاب  وأراد  العاضد 
إلصالح فلجهم وقال صاحب العاضد: أنا ال أرىض إن رصفتم فلجكم مات 
عاضدي أو ضعف))) نخيل له ذلك عليهم حجة أم ال أم له ثمن عاضده يقوم)5) 

بثمن العدول؟.

يف  الفلج  وعاد)))  الساقية  وأصلح  الوادي  جاء  مدة  بعد  كان  إذا  وكذلك 
عاضدي  أريد  أنا  األول:  العاضد  صاحب  وقال  العاضد  فيها  التي)7)  الساقية 

)))  يف أ: كان.
)))  يف أ، ب، ج: الذي.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: مات عضدي وضعف.

)5)  يف أ: ليقوم.

)))  يف د: وغار.
)7)  يف أ، ب، ج: الذي.
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وكان قد حاكم فيه أحيكم))) له بيشء))) من الثمن أو))) ال حيكم له بيشء)))؟. 

وإن كان أخذ شيئا من الثمن وقال: أنا أرده عليكم أله ذلك أم ال؟.

الجواب:
قيل: ألصحاب الفلج حتويل فلجهم وال حجة ألصحاب العاضد عليهم. 

واهلل أعلم.
طرح التراب من ال�سواقي المارة في اأموال النا�س

مسألة:
وعن رجل له ساقية يف مال رجل وجاء الوادي ودفن الساقية والنخل الذي 

فيه الساقية وجاء صاحب الساقية ليحفرها ويطرح الرتاب يف النخل.

فقال صاحب النخل: أنا ال أرىض بالرتاب يف مايل وكان من سابق يسحل 
الساقية ويوطي)5) الرتاب يف املال.

يف  تقول  ما  الوادي  حدث  املال: إن هذا الرتاب))){ من  صاحب  }وقال 
صاحب هذه الساقية يطرح هذا الرتاب يف هذا املال أم يرصفه إىل جانب؟.

أرأيت إن)7) كانت الساقية يسقوا منها مجاعة والساقية))) يف مال رجل وكان 

)))  يف أ: وكان قد حكم فيه فيحكم.
)))  يف أ: يشء.

)))  يف أ: و، ويف ج: أم.
)))  يف أ: يشء.

)5)  يوطي اليشء يف املكان الفالين بمعنى يرتكه يف ذلك املكان. 
)))  سقط من: ب.

)7)  يف أ، ب، ج: إذا.
)))  يف ج: والسقي.
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الرجل الذي يف ماله الساقية يسقي هو منها وجريانه مثل الساقية جتئ }الساقية))){ 
فلام سقى ماله))) جاء جاره  ماله  من غرينا يسقي منها الرجل الذي }جتئ))){ يف 
وسده))) من طرف املال حفر الساقية التي جتري يف ماله قيل: عليه بنفسه }أن)5){ 

حيفرها إىل أقىص ماله هل))) عليهم مجيعا حفرها؟ تفضل بني لنا ذلك.

الجواب:
ليس ألصحاب الساقية طرح هذا الرتاب منها يف هذه األرض والنخل، وليس 
هذا مثل الشحب وعليهم إخراجه عىل هذه الصفة)7) وحفر هذه الساقية عىل كل 

من له ماء جيري فيها وال خيص به من هي يف ماله وإن كان ماؤه منها. واهلل أعلم.

اإ�سالح ال�سكك التي بين النخل

مسألة:

النخيل  وخرب  الوادي  عليها  وحدث  النخل  بني  }التي  السكك  ويف 
البلد  أم عىل أهل  النخيل  عىل أهل)))  السكك))){  والسكك عىل من إصالح 

كلهم أم ال عليهم كلهم يشء؟.

)))  سقط من: ب، د.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ: له.
)))  يف ب: وسله.

)5)  سقط من: أ.
)))  يف أ، ب، ج: مل.

)7)  يف ج: الضفة.
)))  سقط من: أ.

)))  يف ج: أصحاب.
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أرأيت إذا كان الوادي ما من عادة يفيض عىل السكك والنخيل، وإن كان 
من عادته))) خيرب النخيل والسكك بني لنا ذلك.

الجواب:
البلد  أهل  عىل  وقيل:  األموال،  أهل  عىل  إصالحها  قيل:  ذلك  يف  خيتلف 

كلهم، وقيل: من بيت املال. واهلل أعلم.

زيادة اأ�سورة في �ساقية الفلج

مسألة:
ويف أناس من أهل الربيمي))) هلم أموال بجنب فلجهم وليس هبذه األموال 
ماء معروف تسقى))) به بل إهنم يرسقون هلا))) ماء من هذا الفلج عىل حني غفلة 

ودهور.  من أهل املاء وقد مضت هلم عىل }ذلك)5){ شهور 
ثم شكا معنا بعض أهل الفلج الذين ترسق مياههم))) وقد دعونا السارقني 
باحلجة ألخذهم هلذا املاء ومل نجد يف ذلك عندهم حجة وأقروا عندنا عىل أهنم 
يأخذون ذلك عىل وجه الرسق)7) وليس هلم دعوى إال أهنا قد جرت عادتنا إىل 

)))  يف أ، ج، د: عادة.
)))  الربيمي واحة كبرية يف اجلانب الغريب من عامن وتسمى أرض اجلو وهي تشتمل عىل ما خرج من 
حدود الرس )الظاهرة( إىل أقىص حدود أبو ظبي وهي مساحة كبرية تقطنها قبائل مهمة وهم بنو 

ياس والنعيم وبنوكعب وغريهم. )حممد بن شامس(.
)))  يف أ: يسقى.

)))  يف أ: بل إنه يرسقون له.
)5)  سقط من: أ.
)))  يف أ: ماههم.

)7)  يف ب: الرسقة.
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ذلك ثم منعناهم بعد ما عرفنا إقرارهم وعدم حجتهم.

ثم إهنم أرادوا أن يشرتوا ماء ألمواهلم بالوجه الصحيح وأن جيعلوا ألمواهلم سواقي 
وأصورة مما ييل أمواهلم من هذا الفلج ويف السابق ليس هلم ذلك غري مكارس))) صغار 
يأخذون فيها املاء كام ذكرنا لك سابقا وقد منعهم غالب أهل الفلج عن ذلك ويقولون: 

إنه ليس هلذه األموال أصورة ومتى كانت أصورة نخاف الرضر عىل الفلج. 

الساقية  إال  تسعه  ال  الربيمي  فلج  مثل  أن  تدري  وأنت  املانعني  كالم  هذا 
الكبرية أحيكم عىل أهل األموال أن حيدثوا سواقي وأصورة ألمواهلم بخالف 
مع كوهنا ال تسع  وهي  السابقة  الصغار  أصورهتم  إال  هلم  املعتاد }أم))){ ليس 

الفلج متى أرادوا أن يسقوا أمواهلم؟ تفضل باجلواب وأنت املأجور. 

الجواب: 
إن كانت هذه يف صدر الفلج قبل فتح األجايل))) فهذا ممنوع ال سبيل إليه 

وإن بقيت عىل حاهلا ما مل يصح باطلها فحسن وال تزاد فوق ذلك. واهلل أعلم.

اإ�سالح الطريق الذي يمر ب�ساقية الفلج

مسألة:

يف سواقي الفلج إذا كانت متر عىل طرق))) اجلوامع وكانت الطرق ال يصلح 
املرور عليها إال أن يطرح عىل الساقية جذوع أو سقوف.

)))  املكسار هو الصوار الصغري )الفتحة يف ساقية الفلج لترصيف املاء أو االجالة( ويسمى صوارا 
إذا كانت فتحة كبرية.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: األجالة.

)))  يف ب، د: طرف.
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عىل من يكون صالح الطريق عىل الفلج))) أم عىل أهل البلد أم عىل بيت املال؟.

هذا))) الطريق عىل  إصالح  }يقولون))){:  وكذلك إذا وجدنا أهل الفلج 
الفلج  أهل  عىل  أحيكم  ثقات  غري  أو  ثقات  القائلني  كانوا)))  عادة  من  الفلج 

بإصالحها)5) أم ال جيوز ذلك؟.

الجواب:

نة كذلك فتكون عىل  إذا ثبت أن إصالحها من قبل مال الفلج وأدركت السُّ
ما أدركت عليه وإن مل يصح ذلك. 

وإن قيل بإصالحها عىل أهل الفلج فال يبعد وتكون تبعا))) للساقية، وإن 
قيل: عىل أهل األموال التي تليها فهو وجه أيضا، وإن قيل: عىل بيت املال فهو 

وجه آخر. وكله غري بعيد من الصواب. واهلل أعلم.

حريم طريق تابع الفلج

مسألة:

وكم طريق الفلج الذي يمر فيه)7) تابع املاء؟.

)))  يف أ زيادة بعد كلمة الفلج: يقولون إصالح هذا الطريق عىل الفلج.
)))  سقط من: أ.
)))  يف ب: هذه.
)))  يف ب: كان.

)5)  يف أ، ب، ج: إصالحها.
)))  يف أ: بيعا.
)7)  يف أ: فيها.
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 الجواب:

طريق))) تابع الفلج ذراعان. واهلل أعلم.

تبعية الوعب لل�ساقية

مسألة:

آخر  لرجل  عابية)))  الغريب  جانبها  وعىل  حدثا  رصجوها  لقوم  ساقية  يف 
وبينهام وعب))) فلام رصجوها وأخذوا منها كفايتهم فضل من أرضها يشء قليل 

شرب أو أقل مع الوعب.

فأراد صاحب الضاحية أن جيعل فيه حضارا ملنع املرضة عن))) زرعه وأراد 
أصحاب الساقية أن يكون ذلك الفضل مع الوعب طريقا لتابع مائهم وعىل جانبه 
الرشقي موات ال يدعيه أحد ملرور تابع املاء بال مرضة عليهم فإذا تشاجروا)5) 

عىل ذلك ملن حكم الوعب وما فضل ومن يمنع منهم عن))) مطلبه ذلك؟.

الجواب:

احلكم يف الوعب أنه من الساقية وإن أراده أهل الساقية طريقا لتابع مائهم فهم 
أوىل به وإن مل حيتاجوا له وبنى فيه صاحب الضاحية حضارا فال بأس. واهلل أعلم.

)))  يف أ: وطريق.
)))  العابية هي األرض التي يزرع هبا القت واملحاصيل املوسمية.

)))  تقدم تعريف معنى الوعب يف هامش اجلزء الرابع.
)))  يف أ، ب، د: عىل.

)5)  يف أ، ب، ج: تشاحوا.
)))  يف أ: يمنع منه عىل.
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حكم الزرع في حريم الطرقات

مسألة:

وفسل  الزروع)))  عليها  زرعت  قد  زنجبار  يف  اجلائزة  الطرقات  ووجدنا 
يف  ثالثة  أو  ذراعان  أو  ذراع  إال  منها  يبقى  ال  حتى  والنارجيل  القرنفل  عليها 

بعض األمكنة ومل نعرف كيف حكمها إذا وقع التشاجر فيها. 

فقال أهل األموال: هكذا وجدناها وحفظناها وال هلا حق يف فسلنا وزرعنا. 
وقال املحتسب هلا: نحن نأخذ باحلكم وأراد توسيعها يف الذرع))) إىل سبعة أذرع 

أو ستة. وكذا))) إذا كانت الطرق لألموال والبيوت فوقع فيها ما وقع يف تلك.

أرأيت إذا مل ينكر))) أحد عىل أهل األموال أيسعهم)5) ترك الطريق }كام))) 
وجدوها ويزرعون)7) إىل ما وجدوا من قبل؟. 

أيكون عىل كل مال نصف  مالني  وإذا كان ال يسع وكانت الطريق))){ بني 
ما هلا من احلق أم كيف حكم ذلك؟.

الجواب:
اهلل أعلم وقد يوجد يف األثر أن املحتسب إذا وجد الطريق أضيق مما قيل يف 

)))  يف أ: الزرع.

)))  يف أ: املزرع.
)))  يف أ: وكذلك.
)))  يف أ: ينكروا.
)5)  يف ب: أيسع.

)))  يف ب: عىل ما.
)7)  يف ب، ج: ويزرعوا.

)))  سقط من: أ.
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حتديدها يف األثر ووجد عىل ذلك البناء والفسل الثابت يف احلكم ومل يصح معه 
حمدث وغاب عنه أمره إنه ال هيدم بناء الناس وال يقلع))) فسلهم إال بحجة تقوم 
عن غريه  فهو  وإال  أظن  معه بباطله كذلك أفتى الشيخ الصبحي))) }به))){ فيام 

صحيح. وهو  جزما  فإنه }يوجد))){ كذلك 

وأما الزرع)5) فال أراه حجة ويؤخذ الزارع برصفه))) إال أن توجد الطريق 
كذلك بني األموال األصول املحياة باملاء ومل يعرف األصل فيها إال ذلك فحكمها 

العلة. الستواء  معنا حكم العامرة بالبناء والفسل }املحكوم)7){ بثباهتام 

مل يضق عليهم تركها عىل حاهلا ما  }كذلك))){  وإذا أدركها أهل األموال 
مل يصح معهم باطلها إال أن يتربعوا))) بتوسيعها من غري حكم عليهم فهو من 

الوسائل ما مل يمنع منه مانع حق)1)) بدليل صدق.

التنازع في بادة الفلج

مسألة:

قال شيخنا اخللييل: من قبل مسألة البادة التي تراىض هبا أهل البلد وأطلعوها 

)))  يف أ: يقطع.
)))  راجع ترمجة الشيخ العالمة سعيد بن بشري الصبحي يف هامش اجلزء الثاين.

)))  سقط من: ب.

)))  سقط من: ب.
)5)  يف ب، د: الزارع.

)))  عبارة النسخة أ: ويوجد الزراع يرصفه.
)7)  سقط من: د.
)))  سقط من: د.
)))  يف أ: تربعوا.

)1))  يف أ، ج، د: حتى.
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نقضها  أراد  اآلن  ثم  سنون  ذلك  عىل  ومضت  اجلميع  برضا  فلجهم  ملصالح 
بعضهم وكره اآلخرون واحتمل معكم يف أصل دخوهلم فيها أن يكون عىل وجه 
جائز))) ومل يصح معكم باطلها وال اغتصاهبا فيسعكم تركها واإلعراض عنها 
وعدم املتابعة فيها إال أن تقوم))) عندكم بينه عدل }عىل بطلها))){ واغتصاهبا 

عن أهلها))) أو شهرة يف ذلك ال تدفع فعليكم ردها هي وأهلها إىل احلق.

البادة قد أخرجت  الفلج أن هذه  قد ادعى بعض أهل هذا)5)  له:  }قلت 
من مخس سنني يف أيام املحل لتقعد للفلج إىل أن ينشط فرتجع واآلن قد استغنى 

الفلج عنها وهي يف األصل زيدت من مياهنا واآلن ال نرىض بردها))){.

وقال آخرون: قد)7) زدناها أوال لنبيعها))) خلدمة الفلج ثم تناظرنا وأخرناها 
املحل  من  خوفا  بإرجاعها  نرىض  وال  معلومة  مدة  لغري  }خلدمته))){  لتقعد 

فكيف احلكم بينهم؟.

وهل تقبل شهادة من له فيها ويف الفلج حق ألنه إن شهد ببطلها فقد جرب 
لنفسه منها حقا وإن كان بالعكس فقد شهد للفلج وله فيه حق وإن كان أبعد 

من األوىل قليال. فتفضل)1)) بالبيان فالبلية هبا نازلة.

)))  تكررت كلمة جائز مرتني يف النسخة: ب.
)))  يف أ: يقوم.

)))  سقط من: أ، ج.
)))  عبارة النسخة ب: بينة عدل بظلمها بظلمها عدا أهلها.

)5)  يف ب: هذه.
)))  سقط من: د.

)7)  يف ب، ج: فقد.
)))  يف د: لنبعها.
)))  سقط من: د.

)1))  يف ب: تفضل.
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الجواب))):
املخرج  }امللك))){  حكم  عىل  باقية  أهنا  عىل  متفقة  كلمتهم  كانت)))  إن 
فحكمها  وإال  أوقفوها  أهنم  يصح  مل  ما  فله  فيها  الرجوع  أراد  فمن  للمصالح 

عىل قعدها لصالحهم. ملك هلم))) }قد)5){ تراضوا 

فإذا رجعوا يف ذلك أو بعضهم فلهم الرجوع فيه وال))) تثبت عليهم حجة 
يف ذلك وال يد. واهلل أعلم.

ويف ظني أنك قد أفسدت)7) اجلواب األول لعدم ذكر))) السؤال معه وعدم 
السؤال ها هنا لكن هو جواب))) معلوم عن سؤال جمهول  استقصائك ملعاين 

جيري عىل غري قاعدة واهلل أعلم.

خدمة �ساقية الفلج مقابل الحق الذي عليه للفلج

مسألة:

يف رجل عليه حق لفلج ميت)1)) أجيوز له أن خيدم الساقية باحلق الذي عليه أم ال؟.

)))  يف أ: قال.
)))  يف ب: كان.

)))  سقط من: ب، د.
)))  يف ب: له.

)5)  سقط من: أ.
)))  يف أ: فال.

)7)  يف أ: فسدت.
)))  يف أ: ذلك.

)))  يف أ: اجلواب.
)1))  الفلج امليت هو الداثر الذي ال جيري ماؤه.
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الجواب:

البلد. واهلل  ال جيوز له ذلك إال أن يرجى له نفعه عند))) وصول الفلج يف 
أعلم.

اإحرام الطريق في ال�سحراء

مسألة:

يف الطريق إذا كان يف أرض صحراء ما حرمه؟.

الجواب:

خيتلف يف ذلك، قيل: لكل جانب أربعون ذراعا، وقيل: عرشون))) ذراعا. 
واهلل أعلم.

ت�سريج �ساقية الفلج اإذا عدم الوقف

}مسألة))){:

إال  هبا  ينتفع  ال  خرابا  ختربت  الفلج  مال  من  ترصجيها  الفلج  ساقية  ويف 
بالترصيج ومل يكن حينئذ مال للفلج أجيوز جرب أرباهبا عىل ترصحيها أم ال جيوز 

إال من مال ذلك الفلج ولو هلكت))) األموال؟.

)))  يف أ: عن.
)))  يف أ: عرشين.

)))  كلمة مسألة سقطت من: أ.
)))  يف أ: أهلكت.
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الجواب:

قيل يف الفلج: إذا خيف تلف أمواله بدون ترصجيه أنه حيكم بترصجيه عىل 
أربابه وهذا }ما))){ عندي من ذلك.

الفلج كالذي ال مال له وكان إصالحه  املوقوف فقد صار  املال  وإذا عدم 
بالترصيج عىل أهل الفلج فيام عندي. واهلل أعلم.

اإحداث فلج جديد يمر في الطرق واأموال النا�س

مسألة:

بلدنا  فلج من شوانب)))  يتحرك عىل عمل  القلب  أن  ونشاورك))) شيخنا 
البحر  ينتهي إىل ساحل  للناس حتى  فيه منافع  البلد نفسها يكون)))  إىل داخل 
طارحا فيه إن كان لنا يف ذلك سبيل كي يعم النفع ألهل الرب والبحر وما أكربها 
من نعمة إن رخص لنا الرشع عمله واستوى لكن ال بد من ختطيفه يف أموال 
الناس عن رضاهم مع الطرق نصبا وحرزا)5)، فام احليلة للتوصل إىل هذا املرام 
مع اجتناب املهلكات من اآلثام؟ فإن نظرنا إىل عظم ما حيدث }تكون))){ لنا 

فيه رغبة.

تتولد خلفه رهبة. فأحببنا أن نشاورك  الطرق  وإذا نظرنا إىل األحداث يف 

)))  سقط من: أ، ب، ج.
)))  يف أ، ب: نشاورك.

)))  راجع معنى الشانبة يف هامش اجلزء السادس.
)))  يف أ: أيكون.

)5)  يف أ، ب: وجرزا.
)))  سقط من: أ.
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زلت لنا مرشدا وهاديا إىل خري  يف ذلك ونسألك يف وجه احليلة }لعمله))){ ال 
سبيل.

الجواب:

أما إجراؤه يف أموال الناس برضاهم إن كانوا ممن يملك أمره فجائز، وأما 
يف الطرق فال بد فيه من النظر وأخاف أن يفي نفعه برضره، وأما هو يف األصل 
يف  رضر  منه  خيش  ومل  واآلجر  باجلص)))  صنعتها  أحكمت  إذا  فيه  فيختلف 

احلوادث. واهلل أعلم.

ا�ستخدام الطريق المارة في اأموال النا�س

مسألة:

املال  املشرتي مشرتي  فأراد  له طريق يف مال رجل  ويف رجل اشرتى ماال 
ال  وقال:  }املمر))){  عليه  الذي  فامتنع  آخر  له  ملال  املال  هذا  من  يتطرق  أن 

أرضاك))) متر إىل مالك السابق يف مايل. 

أجيوز ملشرتي هذا املال أن يتطرق إىل ماله السابق عىل هذه الصفة وما الذي 
إذا كان ملاله السابق طريق  احلكم  ويف  اهلل  وبني  بينه  حتبه له وتراه }له)5){ فيام 

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ، ب، ج: باحلىص.

)))  سقط من: د.
)))  يف ب: ال أرىض.

)5)  زيادة يف: د.
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املهالك))){ وأنت  مجيع  }كفيت  إال أنه ربام يعوقه قليال خلص }لنا))){ ذلك 
املأجور }إن شاء اهلل))){.

الجواب:
طريقه  يف  إذا كانت له طريق ظاهرة يف املال ففي األثر أن له }أن))){ يمر 
ذلك إىل ما شاء من األموال بل يوجد أن له أن يمر إىل غريه من غري اشرتاط 

وال يبعد ذلك. متميزة  ظاهرة  }كون)5){ الطريق 

  

)))  سقط من: أ.

)))  زيادة يف: ج.

)))  زيادة يف: ج.

)))  سقط من: أ.
)5)  سقط من: د.
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(7( زيادات الباب الثاني

خدمة الفلج من مال الوقف

مسألة))):

قد سمعت الشيخ البطايش رمحه اهلل يقول: أخاف عليك من زيادة القرح 
تصح منه منفعة زيادة ماء. مل  بامل }الفلج))){ إذا 

اهلل  شاء  إن  فقال يل: إذا أردت أن تتشجع فاخدمه))) وال }عليك))){ بأس 
هبا))) أعني بدراهم }الفلج)7){ قرح اجلبل  يزاد  إن كنت }أدركت)5){  سنته 

فجائز لك ذلك إن شاء اهلل.

أو أمني  ثقة  أو سمعتها من  بنفسك  أدركتها  متقدمة  فيه سنة  وإن مل تدرك 
أو بشهرة))) من أهل البلد ولو مل يكونوا ثقات فجائز أن تقتفي يف ذلك خدمة 
الفلج عىل ما سمعته منه وإن مل تدرك له سنة وال سمعت فيه سنة من ثقة أمني 

أو شهرة حق فال اقدر أحدث فيه سنة.

قلت له: فام أعمل إن عزمت عىل وكالة الفلج؟.

فقال: أحرض أهل البلد مجيعا كل من يملك من الفلج شيئا حتى النساء.

)))  يف ب: اجلواب.
)))  سقط من: ب.

)))  يف أ: اخدمه.

)))  سقط من: أ.
)5)  سقط من: د.

)))  يف أ: به.
)7)  سقط من: د.

)))  يف أ: شهرة.
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قلت له: ما أقول يف))) خماطبتي هلم يف أخذ العرش منه؟.

}قد))){ أقمناك))) وكيال يف هذا الفلج وجعلنا  قال: قل هلم: }قولوا))){: 
لك العرش منه من الدراهم التي تقعد هبا بادة هذا الفلج ويقولون)5) مجيعا: قد 

رضينا بذلك))).

قلت له: فإن كان فيهم غائب)7) أو يتيم)))؟.

قال: ال بأس عليك إذا حرض))) جباة البلد ممن هلم النظر يف ذلك.

ومما هو م�ساف اإىل الكتاب عن البطا�سي:

حوز خيران البحر

مسألة:

فيها  البحر  وهيبط  ويطلع  للشبايك  معتادة  هي  التي  البحر  خريان)1))  ويف 

)))  يف أ: ما أقول هلم إن.
)))  سقط من: ب.

)))  سقط من: أ.

)))  يف أ: قمناك.
)5)  يف أ، ب، ج: ويقولوا.

)))  يف أ: كذلك.
)7)  يف أ: غائبا.

)))  يف أ، ب: يتيام.

)))  يف أ: حرضوا.
)1))  قال يف لسان العرب )خور(: اخلور مثل الغور: املنخفض املطمئن من األرض بني النشزين.



(7( زيادات الباب الثاني

حتى تيبس))) أيصح حوز اخلريان التي يبس ماؤها أم ال؟.

وإذا وجدت أجدادك حائزين قبلك ما تقول يف حوزهم أيصح لك مرياث 
ذلك احلوز والشبايك)))؟ رصح لنا ذلك مأجورا إن شاء اهلل.

الجواب:

إن))) ما وجدته يف يد موروثك مما حيتمل فيه احلق والباطل ومل تعلم أنت 
باطله فيجوز لك التمسك به أال ترى إىل ما يوجد يف األثر من حريم البحر واىل 
أحد  كل  فإن  الرشعي  احلريم  دون  ساحله  }عىل))){  البنيان الذي قد صار 
أوىل بام يف يده من ذلك ولورثته من بعده أن يتمسك به حتى يصح باطل إحداثه 

يف الظاهر. واهلل أعلم.

المناداة على خدمة الفلج

مسألة:

وما تقول فيام فضل من املكسورة من خدمة ظرف الفلج أجيوز أن حيدث له 
تزييد أم ال؟.

من  ِغري)5)  وللمستأجرين  ال؟  أم  الفلج  خدمة  عىل  املناداة  جتوز  وهل 

)))  يف ب: يبس.
)))  يف د: والشابك.

)))  يف أ: أم.
)))  سقط من: د.

)5)  يف د: الغري.
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أوجبهم)))  اخلدمة املجهولة بعدما استوجبوها وهل للوكيل غري }بعد))){ ما 
اخلدمة؟.

واحد  وما تقول يف أهل البلد إذا صح منهم مرافقة لبعضهم }بعض))){ إال 
يزابنهم  أن  }للوكيل)5){  يتزابنون))) يف قعد ماء املكسورة أجيوز  خمصوص ال 

ويغيل عليهم أم يسعه اإلمساك عنهم؟.

الجواب:
يقتفى))) يف اخلدمة بقعد بادة الفلج سنته املدركة)7). واهلل أعلم.

وجتوز املناداة عىل خدمة الفلج إذا كان أصحابه مل يتعاملوا عىل ترك املزابنة 
لبعضهم بعض ويف اخلدمة املجهولة الِغريرَ وكذلك للوكيل الِغريرَ وإذا مل يتعاقدوا 
املزابنة من  منهم  واحد  كل  ترك  عىل ترك املزابنة لبعضهم }بعض))){ وربام 
ذات نفسه فأرجوا أنه ال يضيق عليه والوكيل إذا مل يرد أخذ املاء بنفسه وإنام أراد 
أن يغليه عليهم فال))) يبني يل جواز املزابنة عليهم. }واهلل أعلم)1)){ فانظر فيه 

وال تأخذ منه إال احلق)))).

)))  زيادة يف: ب.
)))  يف ب: وجبهم.

)))  سقط من: د.
)))  يف أ، ب، ج: ال يتزابنوا.

)5)  سقط من: ب.
)))  يف أ، ب، ج: تقتفى.

)7)  يف أ، ب، ج: املدروكة.
)))  سقط من: د.

)))  يف ب زيادة بعد فال: جيوز.
)1))  سقط من: ب.
))))  يف ب: باحلق.
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خدمة الفلج من وقفه لغير م�سلحة ظاهرة

مسألة:

ويف فلج له دراهم فاضالت عن خدمة ظرفه فهل جيوز أن حيدث له هبن 
زيادة قرح))) صحت زيادة منفعة ماء أم ال كانت له سنة مدروكة إنام فضل يزاد 

به قرح أم ليس له سنة؟.

الجواب:

من  عىل  الضامن  فأخاف  وإال  ظاهرة  منفعته  تكون  حتى  حدثا  به  خيدم  ال 
خدم من قعد بادة الفلج ما ال مصلحة له فيه. واهلل أعلم.

الو�سية ب�سحب الفلج

مسألة:

سلطان  الشيخ  سمعت  أظن))){  اهلل:  }رمحه  حممد  بن  نصري  الشيخ  قال 
يقول شحوب الفلج إن فرق بني الذي يؤجر عليه من بادة قعده، ومن قبض 
شيئا من وصية هالك فأراد إنفاذهن يف صالح الفلج الذي يؤجر عليه من بادة 
قعده جيوز له عىل ما سبق فيه من العادة اجلائزة والسنة الثابتة، والذي يؤجره))) 
عن وصية هالك ال جيوز له إال من الصوار األعىل الذي جيمع الكل وال يكون 

أعىل منه يشء من األصورة. واهلل أعلم.

)))  القرح هو الشق بمعنى إضافة ساعد جديد للفلج.
)))  سقط من: ب.

)))  يف أ، ب: يؤجر.



تمهيد قواعد الإيمان (7(

من الضامن  عليه  بام  ينفذ  أن  الفلج  عىل  وجيوز للذي يريد }أن))){ يؤجر 
حديد)5) الفلج وحماحيله)))  من  أو))) من وصيه))) إذا أراد األجري }أن))){ يأخذ 

وجماذبيه)7) ليخدموا هبن فيه الذي جمعوالت خلدمته. واهلل أعلم.

والذي ينفذ بام عليه يف صالحه يف ظرفه من الكبس أو لشحوب ومل تصح 
منفعة يف الفلج أعني زيادة ماء ال عليه بأس وخالص له إن شاء اهلل.

حريم الطريق بين البيوت

مسألة:

أم غري  أذرع فهل))) عندك كذلك  أربعة  املنازل  األثر يف طريق  ويوجد يف 
ذلك ويكون))) عموما جلميع املنازل أم ليشء خمصوص؟.

الجواب:

ليس عندنا إال ما يوجد يف األثر، محل احلكم عىل العموم }هو األصل)1)){ 

)))  سقط من: أ، ج.
)))  يف أ: و.

)))  يف د: وصيته.
)))  زيادة يف: د.

)5)  أي األدوات احلديدية املستخدمة يف صيانة الفلج وخدمته.
)))  مجع حمالة وهي البكرة التي يركب عليها احلبل.

)7)  هي احلبال التي جيذب هبا الرتاب والعوالق من بطن الفلج. 
)))  يف ب: أهل.

)))  يف ب: وجيوز.
)1))  سقط من: ب.
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دون  بذلك  املنازل  بعض  خصوص  عندنا  يصح  ومل  اخلصوص  يصح  حتى 
بعض. واهلل أعلم.

حكم الرم اإذا كان بين مالين

مسألة:

يعبث  أن  األموال  أحد من أصحاب  وأراد  وفيه طريق  أموال  بني  رم  ويف 
ويرتك الطريق بقدر ما يكفيها أم يرتك اجلميع؟.

الجواب:

يعجبني إذا كان الرم بني مالني وفيه طريق أن يرتكه بحاله ملرافق املسلمني 
واهلل أعلم.

فتح �سوار في ال�ساقية الجائز

مسألة:

وجانبي الوجينني املال له وأعاله  مرصج  عامد  مال  يف رجل }له))){ يف 
وأسفله أصورة))) له ولغريه وأراد))) هذا الرجل أن ينظر ملاله األصلح وحيدث 
صوارا من ذلك العامد بدعة منه ألمر سابق يرشب ماله من ذلك الصوار أجيوز 

له ذلك أم ال وكان ملاله صوار باق؟.

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ، ج: صورة.

)))  يف أ، ب، د: فأراد.
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أرأيت إن كان العامد غري))) مرصج أجيوز له أن حيدث ملاله صوارا عىل ما 
ذكرت لك يف السؤال؟.

الجواب:
عىل معنى ما يوجد يف األثر إن كانت الساقية جائزا والوجني الذي يريد منه 

الفتح له فإنه جيوز له ذلك من غري مرضة عىل أرباهبا.
وال أعلم فرقا بني املرصجة وغريها إال أن املرصجة يلزمة فيها إصالح ما 

ضيعه بالصاروج.
الثاين بدال منه.  الفتح لذلك أن يسد صواره األول ويكون  ويعجبني بعد 

واهلل أعلم. فانظر يف مجيع ذلك ثم ال تأخذ منه إال احلق.
قلت له: وإذا كانت الساقية ليست هي اجلائز الذي جيمع الكل لكنها جلملة 
ال  منه  بدال  الثاين  ويكون  يسده  أن  يعجبك  الذي  والصوار  البلد)))  أهل  من 
يملكه بنفسه عليه فيه رشكاء ما يعجبك هلذا أن يفتح صوارا عىل ما يف املسألة 

األوىل أم يعجبك تركه؟.
صدر  أرأيت إن كانت الساقية ألربعة أنفار وكان أحدهم))) }ماله))){ يف 

العامد والوجينان)5) له واملسألة بعينها أجيوز له أن يفتح صوارا أم ال؟.

الجواب:
املتقدم ذكره))) بال رشط لسد األول، وإنام قلت بسده ال عىل  الفتح  جيوز 

)))  يف أ، ج: ال.
)))  عبارة النسخة ج: لكنها من مجلة ألهل البلد.

)))  يف أ، ب، ج: أحدمها.
)))  سقط من: ب، ج.

)5)  يف أ، ب، ج: والوجينني.
)))  يف أ، ب، ج: بذكره.
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مخسة  تسقي  كانت  ما  اجلائز  اللزوم والساقية األخرية ليست }بجائز))){ وإنام 
أموال وخلمسة أنفس عىل معنى ما يوجد. واهلل أعلم.

فتح �سوار جديد في ال�ساقية

مسألة:
وجانبي  العامد  صدر  ويف عامد ألربعة أنفار وكان أحدهم))) }ماله))){ يف 
الوجينني املال له فأراد هذا الذي ماله يف صدر العامد أن حيدث فيه صوارا إن 

ريض))) أرباب العامد وإن كرهوا أجيوز له ذلك أم ال؟.

الجواب:
أنفس فليست بجائز  إذا كانت تسقي ألقل من مخسة  املذكورة  الساقية  إن 

وعىل ذلك فال فتح لصوار إال عن رضا من الرشكاء.

ا�ستخدام الطريق المارة في اأموال النا�س

مسألة:
والسواقي  واجللب  الدكوك  عىل  متر  الناس  أموال  يف  التي  الطريق)5)  ويف 
وهتاس وتسقى باملاء فهل حيكم هبا طريقا وجيوز املرور عليها ويكون املار ساملا 

من ضامن ما محله نعاله أو رجاله أم ال جيوز املرور عليها؟.

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ، ب، ج: أحدمها.

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ، ب، ج: رضوا.

)5)  يف ج: الطرق.
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الجواب:

إىل  فيها  حيتاج  فاملرور  املال  صاحب  عىل  حادثة  أهنا  يعرف  املار  كان  إن 
إباحته))) بحكم أو اطمئنانة حتى يموت فتثبت عىل ما هي يف حياته.

باطلها  يصح  ومل  كذلك  ووجدها  حدثها  يعرف  وإن كان }أحد))){ ال 
فأرجو أن املرور فيها جائز. واهلل أعلم.

رمي �سحب الفلج في الأموال المحاذية

مسألة:

من  الوكيل  وأجر  البلد،  يف  األموال  بني  مارا  كان  إذا  الفلج  يف  تقول  وما 
يشحب الفلج الذي خيرجه))) الشاحب من احلىص والرمل من))) الفلج أجيوز 

له أن يرميه يف األموال التي)5) بحذا الفلج؟.

وإن كان ال جيوز له ذلك أيلزمه محله وال يضعه إال يف املكان املباح، وهل 
عىل الوكيل بأس إذا ألقاه الشاحب يف أموال الناس بغري أمره؟.

الجواب:

قد يوجد يف األثر أن للشاحب أن يرمي الشحب عىل جانب الوجينني ولو 
كان ممر الفلج يف أموال الناس ألن حكم األرض حكم الساقية ألهل املالني يف 

)))  يف أ، ب: إباحة.
)))  زيادة يف: د.
)))  يف أ: خيرج.

)))  يف أ: و.
)5)  يف أ، ب، ج: الذي.
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األموال ويكون يف أرضهم  تلك  منها هو ألهل  املخرج  فالطني  القول)))  أكثر 
حيث ال رضر منه وال إرضار.}واهلل أعلم))){.

}ومن غيره))){:

ت�سريج ال�سواقي التي على جوانبها نخل

مسألة:
ويف ترصيج))) السواقي التي عىل جوانبها نخل ملن ال يملك أمره أجيوز أم 

ال؟.

}الجواب))){:
السواقي  ألهل  أجاز  من  قول  ويعجبني  اختالفا،  ذلك  يف  وجدت  قال: 

إصالح سواقيهم بام أرادوا. واهلل أعلم.

  

)))  يف ب: القولني.

)))  سقط من: أ، د.
)))  سقط من: أ.

)))  يف ب: ترصيح.
)5)  زيادة من املحقق.





(((

البـاب الثالث

يف ال�سوايف))) والرموم))) واملباحات 
والأودية والقفار

)))  تقدم تعريف الصوايف يف هامش اجلزء السادس.
)))  تقدم تعريف الرم يف هامش اجلزء السادس.
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البـاب الثالث

يف ال�سوايف والرموم واملباحات  والأودية والقفار

التنازع في اإحياء الموات

مسألة:

من جوابات))) شيخنا اخللييل }رمحه اهلل))){: 

أنه مل حييه  له مواتا فلام أحياه زعم  أمر رجال حييي  وما قولك لو أن رجال 
لآلمر وإنام أحياه لنفسه كيف احلكم يف ذلك وهل يف غري احلكم يسعه ذلك؟.

الجواب:

يعجبني أن يكون القول يف ذلك قول املأمور ويثبت حياء له دون اآلمر ما مل 
يصح أنه أحياه له ألنه ال يلزم))) املأمور أن يمتثل أمر هذا اآلمر إن مل يكن عبده 

وال أجريه وال وكيله يف ذلك.

فإن كان وكيال له يف ذلك وقد قبل الوكالة فيه فادعى))) بعد ذلك أنه أحياه 
لنفسه مل يقبل قوله ذلك يف احلكم كام لو وكله يف رشاء عبد بعينه فاشرتاه وادعى 
أنه اشرتاه لنفسه فقيل: إن العبد يثبت للموكل ما مل يرجع عليه)5) يف الوكالة قبل 

)))  يف ب: جواب.
)))  زيادة يف: أ.
)))  يف أ: يلزمه.

)))  يف ج: ثم ادعى.
)5)  يف أ: إليه.
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الرشاء ولو أشهد العدول عىل ترك الوكالة قبل الرشاء ثم اشرتاه فيشبه أن يثبت 
الرشاء عندي يف هذا الوكيل))) كام لو رجع يف الوكالة وحكم األجري))) يف هذا 

حكم الوكيل فيام عندي. واهلل أعلم.

اإحياء الموات بزرع الأر�س دون �سقيها

مسألة:
فيها  وفسل  ورضمها)))  الشجر  منها  فقطع  موات  أرض  إىل  عمد  ومن 
األصول أو زرع هبا الزرع ومل يقدر عىل سقيها باملاء أو قدر فأغناه اهلل عنه وأنزل 

عليها املطر فاستوى عليه فسلها وزرعها حتى باد أو مل يبد.

فهل له أن يتخذ تلك األرض ملكا يبيعها وهيبها ويمنع عنه غريه منها وال 
أن يبيعها وإنام له أصول فسله وعيدان زرعه ما دامت قائمة فإذا ذهبت كان هو 
وغريه يف األرض بالسواء وإن باعها يكون كمن باع املباح وعليه رجوع الثمن 

ألنه مل حييها باملاء؟.

قلنا: وكذلك إذا كان ملا))) فسل وزرع سقى أصول النخل والشجر وسقى 
بعض األرض من هنا ومن هنا ومل يقم األرض كلها باملاء يكون حكمها واحدا 

أم بينهام فرق؟.

ويكون سقي البعض)5) إحياء للكل أم كيف ذلك؟ وهل ملن وجد مثل هذه 
األرض يف يد من يرثه أن يتخذها ملكا له حتى يعلم أنه مل يسقها باملاء أم ال؟.

)))  يف أ: للوكيل.

)))  يف د: الوكيل.
)))  الرضم قلب األرض وجعلها صاحلة للزراعة.

)))  يف د: له.
)5)  يف ب، د: األرض.
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الجواب:

النخيل  بفسل  األرض  هذه  أحيا  إذا  أنه  هذا  يف  عندي  والذي  أعلم  اهلل 
والشجر فقام هبا نخله أو شجره أهنا تكون ملكا له وليس لغريه أن يعارضه فيها 
بعد أن ثبتت فيها يده فاستقامت نخله فيها أو شجره سواء كانت النخيل فيها 
جوازي أو أحياها اهلل بغيثه))) والشجر مثله والزرع كذلك عىل األظهر فيه إذا 
ثبت أنه يزرعها ويستغلها))) فهو أوىل هبا لثبوت اليد له فيها كام ثبتت له اليد يف 

ولوارثه من بعده. املعدن باستخراجه منها))) فصار }ملكا))){ له 

وإن قيل فيه إنه باإلثارة نفسها مل يقع امللك، وال بنفس طرح البذر فيها ولو 
ثبت فال يبعد باستغالهلا وقبضها خيرج ما خرج يف غريها بالقياس كام إنه ثبت 
ذلك فيها بالبناء)5) وباستخراج ما يف املعدن ونحوه ألن حافر املعدن إذا وصل 
البئر إذا وصل املاء صار له بذلك ملكًا، وعامن وإن مل تقم عىل  املعدن كحافر 
املطر فإن فيها من اجلوازى))) وال سيام يف الباطنة)7) ومل نعلم أن أحدًا ينكر جواز 

ملكه وال بيعه. 
ويف))) آثار السلف ما دل باملعنى عىل ذلك كقوهلم: إن البناء }بالطني أنه))){ 

يثبت اليد وامللك يف األرض املوات وليس هو حياء باملاء. 

)))  يف أ: جوازي وأحياها اهلل بعيثها.
)))  يف أ: ويشغلها.

)))  يف أ: منه.
)))  سقط من: د.

)5)  يف أ: البناء.
)))  اجلوازي النخل التي ترشب بدون سقي من فلج وال غريه. )حممد بن شامس(.

)7)  راجع تعريف الباطنة يف هامش اجلزء اخلامس.
)))  يف أ: يف.

)))  سقط من: د.



تمهيد قواعد الإيمان (((

فهو  فيه  اليد  له  تثبت)))  أنه  منه:  فاستخرج  معدنا  حفر  فيمن  وكقوهلم))) 
باملاء يف يشء وإنام  له وليس لغريه أن يعارضه فيه وهذا كله ليس من اإلحياء 
تثبت))) له اليد ويستحق به امللك فيحل ملالكه ولوارثه من بعده ويباح فيه البيع 

والرشاء.

فهو  به  وثبتت عامرته  فيه  فسله  فقام  والزرع)))  بالفسل  فيه  اليد  ثبتت  وما 
أثبت حجة والبناء من املعدن وحكم الفسل إذا استقام يف األرض عىل الغيث 

كحكمه يف كونه عىل اجلوازي.

فهو حالل ملكه وبيعه ورشاؤه  اختالفا  الفسل)5)  أن يف هذا  يظهر يل  وال 
وإذا))) سقى باملاء ما فسله كان أثبت له امللكة فأقوى حلجته وإذا)7) كان الفسل 
شامال لألرض كلها إال أن ما بني الفسلتني مل حييه باملاء ومل يزرعه زرعا يثبت له 
اليد فيها فحكم ذلك املوات تابع للعامرة يف هذا املوضع عىل أكثر القول ومتنع 
منه املعارضة لغريه فيه عىل األصح إال ما كان منفردا عن مواضع الفسل متميزا 
وحده ومل يصح إحياؤه بام يثبت }العامرة فيه بزرعه واستغالله فله حكم املوات 
وال جيوز فيه البيع قبل اإلحياء أو ثبوت  بالدعوى  فيه  املباح وال تثبت))){ اليد 

فيه. اليد بام يوجب فيه امللك يف ذلك. }والسالم))){ فلينظر 

)))  يف أ: وقوهلم.
)))  يف أ: يثبت.
)))  يف أ: يثبت.

)))  يف ج: أو الزرع.
)5)  يف أ، ج: الفصل.

)))  يف أ: وإن.

)7)  يف أ: وإن.
)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: ج.



((( ال�سوافي والرموم والمباحات والأودية والقفار

حكم الأر�س المجهول ربها

مسألة: 

ويف أرض هبا آثارة عامر إسالمي))) ومل يعرف ربه حفر فيه أحد من الفقراء 
ليتخذها  فلجا  هلا  جيري  }أن))){  الناس  أحد من  أراد  ثم  بئرا وزرع األرض 
ملكا ويأخذها من اإلمام أو من وجه جائز لتكون له ملكا وأصال ويعطي من 

حفر الطوي عناهم هل جيوز ذلك وإذا امتنع املحدث للطوي أله ذلك أم ال؟.

الجواب:

للفقراء،  الدولة وفيه وجه  أربابه فمرجعه إىل اإلمام جيعل يف عز  ما جهل 
وقيل: يرتك حرشيا. واهلل أعلم.

اإحداث مال بالوادي

مسألة:

ومن أحدث ماال بالوادي للزرع من غري رضر عىل أحد من أهل األموال 
وأراد أن يمنعها باحلضار من الشوك وغريه أجيوز له ذلك إذا كان عىل خمافة أن 

يطرحه السيل بأموال الناس أم ال؟.

الجواب:

إن كان يف األودية التي بني القرى فهذا غري جائز.

)))  يف أ: عام إسالمي، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله عامر إسالمي.
)))  سقط من: ب، ج.



تمهيد قواعد الإيمان ((1

حيازة الأر�س الموات بعد ق�سمة الفلج

مسألة:
له  الفلج أيكون  الفلج أرضا))) مواتا بعد قسمة  وإذا حاز أحد من أرباب 
لو حاز أرض جاره وسقاها قبله باملاء وملن تكون))) ومما يوجد: » ال رضر وال 

إرضار)))« يف اإلسالم أيدخل هذا اخلرب يف هذه النازلة أم ال؟.

الجواب:
ينبغي  اإلحياء وال  قبل  بحاهلا  املوات  األرض  ملن سقاها))) وحكم  تكون 

كشف مثل هذا للمقتسمني)5) يف األفالج احلدث خوف املضارة. واهلل أعلم.

حد حريم البلد

مسألة:
أو غري  بئرا  أو  فلجا  قرهبا  أن حيدث  البلد وهل جيوز ألحد  وما حد حرم 

ذلك؟ تفضل ببيانه مأجورا إن شاء اهلل.

الجواب:
اختلف فيه. قيل: مخسامئة ذراع، وقيل: بغريه وال يبني يل جواز اإلحداث فيه 

)))  يف أ: أرض.

)))  يف أ: يكون.
)))  تقدم ختريج احلديث يف هامش اجلزء الثالث.

)))  يف ب، ج، د: أسقاها.
)5)  يف أ، ب: للقسمني، ويف د: يف املقتسمني.



((( ال�سوافي والرموم والمباحات والأودية والقفار

إال برضا أهل البلد))) ألن احلريم إنام جعل خمافة الرضار))) فال معنى لإلحداث 
فيه. واهلل أعلم.

من اأحيا مواتا فهو له

مسألة:
يف أناس يدعون موضعا من األرض أنه رم هلم فأراد أحد أن يبني يف هذه 

أله ذلك أم ال؟. ماء  }ببناء)5){ وال  حييوها  األرض بيتا))) }وهم))){ مل 

الجواب:
قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »األرض هلل فمن أحيا منها مواتا فهو له))) «.

خدمة ال�سواقي من الأودية

مسألة:
وما قولك شيخنا وإمامنا يف األودية التي تسيل يف أموال)7) الباطنة خيدموهنا 

)))  يف أ: الفلج.
)))  يف أ: الرضر.

)))  يف أ: بيننا.
)))  سقط من: أ.
)5)  سقط من: أ.

)))  احلديث رواه البخاري وغريه وقد تقدم خترجيه يف هامش اجلزء السادس.
)7)  يف ب ، ج، د : األموال.



تمهيد قواعد الإيمان (((

فعىل  }ملاله  يأخذ  أن  ألحد  يرضون  وال  ويتملكوهنا)))  أمواهلم  إىل  السيح  من 
حال مرور  يف  هذا من وارث إىل وارث أيمنع بالرشع من أراد األخذ))){ منها 

السيل فيها يكرس))) الوجني أم ال؟.
قلت له: أرأيت إن ضيع السيل الوجني أله أن يعمره مرة أخرى ويصري له 

هذا املمر بمنزلة امللك؟ رصح لنا ذلك مأجورا إن شاء اهلل }تعاىل))){.

الجواب:
إن األودية ال متلك وجيوز األخذ منها وأما سواقيهم التي خيدموهنا من األودية 
من  واملنع  هلا  التعرض  عدم  فيعجبني  عليها  وعمروا  مباح  موضع  يف  كانت  فإن 
الناس يضار بعضهم بعضا))) وإذا كرس السيل وجينه فيرتك  كرسها وال يرتك)5) 

يعمره وال يضار يف ذلك ومن توسع بمباح فهو عىل حكم اإلباحة. واهلل أعلم.

اإحداث ثقاب للفلج في الرم

مسألة:
أرجائه  وعىل  واحدة  قبيلة  }شتاتى))){ من  رم متمسكون }به)7){ أناس 

)))  يف ب: أمواهلم يتملكوهنا.
)))  سقط من: أ.

)))  يف ب: بكرس.
)))  زيادة يف: أ.
)5)  يف د: ترتك.
)))  يف أ: بعض.

)7)  زيادة من املحقق.
)))  سقط من: أ.



((( ال�سوافي والرموم والمباحات والأودية والقفار

ثقاب فلج ليمر إىل أسفل هذا الرم ألهل بلدة أخرى وبعض أرباب هذا))) الرم 
من أهل تلك البلدة التي هلا هذا الفلج.

فأراد أصحاب الفلج أن حييلوا ثقاب فلجهم يف هذا الرم واستأذنوا اجلباة 
}هذا))){  من أهل الرم والذين هلم نصيب يف البلد))) فأذنوا هلم أن حيفروا يف 

الرم الثقاب أجيوز ذلك من غري رضا أهله مجيعا؟.

أرأيت إذا كان فيه نصيب ليتيم أو غائب أفتنا ولك جزيل الثواب.

الجواب:
ليس هلم إحالة هذا الفلج يف الرم بإذن اجلباة وال بإذن مجيع أهل الرم ألنه 
إثبات ملك يف موقوف وليس ألهل الرم إباحة من ذلك فيه إال أن يكون متأسسا 
عىل جواز اإلباحة فيه بمثل ذلك بثمن أو دونه فيصح كام ثبت من األصل فيه 

للمنح واملستمنح مجيعا.

ولكن فال أظن أن يف مثل ذلك يثبت فيه سنة اإلباحة قطعا وكأهنا متعذرة 
إال ملعنى يوجبها))) بثمن عدل فدع ذلك فال وجه للجواز فيه إال أن يتلف الفلج 
بدون ذلك فال يمكن إخراجه يف غري هذا الرم من مباح فقد خيتلف يف مثل هذا 
بالثمن ولو كرهوا كام أفتى بجوازه سليامن بن عثامن)5) وحكم به اإلمام غسان))) 

عىل ما يوجد يف األثر. واهلل أعلم.

)))  يف أ: أهل، ويف ب زيادة )الفلج( بعد هذا.
)))  يف أ، ب: الفلج.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: يوحيها.

اجلزء  هامش  يف  ترمجته  تقدمت  النزوي  العقري  عثامن  أبو  وكنيته  عثامن  بن  سليامن  العالمة    (5(
السادس.

)))  اإلمام غسان بن عبداهلل الفجحي اليحمدي تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء السادس. 



تمهيد قواعد الإيمان (((

اإخراج التراب اإلى الأر�س المباح

مسألة:
يف رجل خيرج ترابا من أرضه إىل أرض مباح وصار الرتاب كثريا يف األرض 

املباح وأراد))) صاحب املال منه ملكا أله ذلك أم ال؟.

الجواب:
ال له ملك يف ترابه يف أرض املباح. واهلل أعلم.

  

)))  يف أ: وإذا.



((5

زيادات البـاب الثالث





((7 زيادات الباب الثالث

ومما هو م�ساف اإىل الكتاب عن }�سيخنا))){) البطا�سي:

انتفاع اأ�سحاب الموا�سي بالموات

}مسألة))){:

املوايش  بعض  وعندهم  ساكنني  عندنا  نزلوا  ناس)))  يف  شيخي  وأشاورك 
بقرب حلتنا بل إن سكوهنم يف السيح ال يف أمالك أحد األرباب عامي كل من 
أهل البلد))) يدعي متلك يشء من البقاع ومل يتقدم)5) منه فيها عامرة وال بناء طني 
أو  العامرة  من  بيشء  فيه  فهل حيكم هبذا املوات ألحد إذا مل }{يكن))){ تقدم 

بناء طني؟.

الجواب:

أما ملك الفيايف والقفار فهو هلل سبحانه وتعاىل وحده وليس للعباد إال ما 
وحافرهم  خفهم  يطؤه  ما  ذلك  من  بالد  لكل  إن  قيل:  وقد  منهم  به  يرتفقون 
وأرجو أن ذلك ال عىل سبيل امللك هلم ولكنه عىل سبيل اضطرارهم إليه فيكون 

يزامحهم عليه. أن  املنع لغريهم من }أجل)7){ ذلك 

)))  سقط من: ب، ج.
)))  سقط من: ج.

)))  يف أ: أناس.
)))  كذا لفظ العبارة يف مجيع نسخ التمهيد ومعناها مل يتبني يل.

)5)  يف ب: نتقدم.
)))  سقط من: د.

)7)  سقط من: ب.



تمهيد قواعد الإيمان (((

ومن غيره: 

الحدث في الوديان

}مسألة))){:

السيول  جماري  إن  الفقهاء:  بعض  قال  ذكر احلدث يف }الوديان))){ وقد 

ال حيدث فيها يشء.

وكذلك ما كان السيل يغشاه ال يبنى بالظفور))) وال باحلجارة والصاروج 

فريد املاء عىل جاره ولكنه يرتكه بحاله إال أن يكون قد كان مبنيا فلهم أن يبنوه 

عىل بنائه األول.

وقال الوضاح))) بن عقبة: إذا كان الوادي بني مالني فريض أحدمها بدفن 

اآلخر وإدخال يف الوادي فال بأس عليه.

)))  زيادة من املحقق.
)))  سقط من: ج.

)))  الظفور هي اجلدر املبنية باحلجارة يف بلدان اجلبال. )حممد بن شامس(.
)))  العالمة أبو صالح الوضاح بن عقبة من كبار علامء القرن الثالث اهلجري أخذ العلم عن العالمة 
موسى بن عيل االزكوي وغريه من الفقهاء عارص من العلامء حممد بن حمبوب وسعيد بن حمرز 

وبشري بن املنذر وأبا املؤثر وغريهم كثري.
أدرك إمامة املهنا بن جيفر ثم كان أحد املبايعني لإلمام الصلت بن مالك اخلرويص سنة 7))   

هـ.
تتلمذ عليه كثريون منهم ولده  يقدر هلا أن جتمع يف سفر واحد،  الفقه مل  آثار كثرية يف كتب  له   
زياد بن الوضاح بن عقبة وهو عامل فقيه وكان ممن حرض بيعة اإلمام الصلت بن مالك، وحفيده 
الوضاح بن زياد بن الوضاح بن عقبة وهو من فقهاء زمانه ويظهر أن له سرية فإن اإلمام الساملي 

ينقل عنه يف التحفه يف مواضع عديدة.



((( زيادات الباب الثالث

ويف سامع مروان))) بن زياد وذكر أخي العباس))) بن زياد عن أيب عبد اهلل))) 
أنه قال: إن يكن))) رما ألهل القرية فليس هلذا وحده وإن يكن)5) هلل فهو جمرى 

مائة إذا أنزله اهلل من سامئه.

قال: قد قيل البن عبد اهلل))) فإنه قد أحدث فيه عدول.

قال: ال نرىض)7) ممن عدهلم.

وقال: إنه حرام من أكل منه شيئا فليتصدق به عىل الفقراء. انقىض. 

اتكأ  وكلام  إليها)))  وتبلغ  عليها  تعتمد  التي  جمارهيا  عن  حتول  ال  والسيول 
السيل عىل أرض مل أر ألهلها أن حيبسوه عن أرضهم ويردوه إىل غريهم ولو كانوا 
يريدون رده عن أرضهم التي كانت من قبل جتري فيها السيول مأمورة مسرية 
اعتمدت  وما  بينها وبني طريقها)))  مل حيل  انتحت  اهلل فحيث  قبل  مقهورة من 

)))  الشيخ العالمة أبو احلواري مروان بن زياد وكان أعمى وهو غري أيب احلواري حممد بن عثامن 
األعمى القري النزوي من بلد تنوف.

أما الشيخ أبو احلواري مروان بن زياد فلم أجد له ترمجة وافية وقد ورد يف إحتاف األعيان ذكره   
وبيان كنيته وأنه أعمى ثم قال: وال أعرف عنه يف أي زمن وال من أي بلد...... الخ.

وإلن كان أبو عبد اهلل الوارد ذكره يف عبارة مروان بن زياد املقصود به العالمة حممد بن حمبوب   
فإن املرتجم له من أعالم القرن الثالث اهلجري. واهلل أعلم.

)))  الشيخ الفقيه العباس بن زياد أخو أبو احلواري مروان بن زياد ولعله من أعالم القرن الثالث كام 
تقدم يف ترمجة أخيه. 

)))  لعله اإلمام العالمة أبو عبد اهلل حممد بن حمبوب بن الرحيل.
)))  يف أ، ب، ج: يكون.
)5)  يف أ، ب، ج: يكون.

)))  كذا يف مجيع النسخ املعتمدة للتحقيق ولعل الصواب: قيل أليب عبد اهلل.
)7)  يف ب: ال يرىض.

)))  يف أ: وتتابع عليها.
)))  يف د: أهلها.



تمهيد قواعد الإيمان (11

عليه وليس ألهل األرض التي كان السيل جيري فيها من قبل أن ينحى عنها إىل 
غريها أو يردوه عن األرض التي انتحى إليها إىل األرض التي من قبل كانت 
أو  رضر  من  جيري فيها ولكن ترتك بحاهلا عىل ما جرت }وما كانت))){ عليه 

نفع يف أصل جمارهيا.

فأما إذا حفرت ورضت فأراد دفن ما حفرت أو حفر ما دفنت من أرضه 
كان له ذلك ومل حيل بينه وبني ذلك. إن شاء اهلل.

والسيول إذا انتحت ومل ينحها أحد واتكأت عىل جمار))) أخرى فإنام نرى أن 
تكون بحاهلا وإن كان إنام انتحت بدفن من أحد وحفر حوهلا وكان يف األحياء 

فاين أرى رد حرثه ويرد جمرى السيل عىل ما كان عليه من قبل.

وإن كان الذي أحدث قد مات فإين ال أرى ردها وهي بحاهلا كام هي اليوم 
عليه ألن املحدث قد مات وعسى إنام فعل ذلك بحق له وقد ماتت حجته.

وقد حفظنا أن كل من أحدث حدثا يف مثل هذا مل يكن له من قبل فإن حدثه 
يلزمه ورثته رد حدثه ولو قامت  مل  إليه ذلك حتى مات  مردود وإذا مل يطلب 
عليه بينه عدل أن اهلالك أحدثه فهو بحالة حلال وفاة الذي أحدثه ومل يعلم ما 

كانت.

  

)))  زيادة يف: د.

)))  يف أ: جمرى.



(1(

البـاب الرابع

في الأموال والقعادات والأجارات 

والأكرية والعمال
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الزيادة على الوزن المكارى عليه

مسألة:

اهلل))){: }رمحه  عن شيخنا }العالمة))){ اخللييل 

ل))) برسا والكرا بني صاحب البرس  وما تقول يف رجل أمر رجال أن يزن جلاماّ
واجلامل منقطع البهار))) بكذا وكذا فأخذ املأمور يزن البرس }للجامل)5){ ويرجح 

يف الوزن واجلامل حارض وهو ينكر عليه يف الرجاحة }عىل الوزن))){.

املأمور  هذا  أيلزمه  إنكاره  بعد  }البرس)7){  ثم بعد ذلك محل هذا اجلامل 
كراء تلك الرجاحة أم ال؟.

الجواب:

هذا  مثل  األكرية واألجارات يف  أن حكم  والذي عندي يف هذا  أعلم  اهلل 
شبيه))) بأحكام البيوع فلو باع }عىل))){ أحد بنقصان يف كيل أو وزن واملشرتي 

)))  سقط من: أ.
)))  زيادة يف: أ.

ل صاحب اجلامل املؤجرة أو القائم عىل أمرها. )))  اجلاماّ
)))  البهار وحدة وزن تساوي 11) مناّ أو 11) كيلو جرام.

)5)  سقط من: أ.
)))  سقط من: د.
)7)  سقط من: د.

)))  يف أ: يشبه.
)))  سقط من: أ.



تمهيد قواعد الإيمان (1(

ذلك عامل وينكر عليه فلم يتمه))) وأخذه املشرتي عىل ذلك عىل ما به من نقصان 
يف الكيل أو))) الوزن فالبائع ضامن ذلك))) وعليه إمتامه له وعليه اخلروج منه 
بام فيه خالصه))) من غري غرم أو حل أو برآن وال جيزيه علم املشرتي بذلك ألنه 

علم بالظلم وصرب عليه.

الوزن مثله فيام)5) ال خيرج يف  النقصان فزيادة  البائع ويف  وإذا ثبت هذا يف 
معنى التعارف بسبيل اإلباحة ممن جاز ذلك منه وإال هو مما تعورف به من زيادة 
يف الوزن))) مما جرى حكمه يف البلد فتكون الحقة به وما خرج عن هذا فال بد 
أن يكون مما زيد عليه بغري احلق وال بد فيه من اخلالص ملن بيل به إال أن يصح 
معه أن املكاري }له)7){ قد علم بذلك فتخلص منه هلام بغرمه أو بحل أو برآن 
ممن جاز له وإال فهو كذلك فيام يظهر يل يف هذا إن صح. فلينظر فيه واهلل أعلم.

تاأجير البيوت للن�سارى

مسألة:

هؤالء  بيته  يكري  أن  له  جيوز  هل  املسلم  الرجل  يف  شيخنا  تقول  ما))) 

)))  يف د: يتم.
)))  يف أ: و.

)))  يف أ: لذلك.
)))  يف أ: صالحه.

)5)  يف ب: مثله يف معنى ما.
)))  يف د: الورى.
)7)  سقط من: د.

)))  يف أ: وما.
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النصارى ألهنم ال جتري عليهم األحكام يستوون))) يف سطوح البيوت))) الاليت 
يكرتوهنا))) ويكشفون بيوت الناس أترى صاحب البيت ساملا أم عليه أن يسرت 

بيته؟.

وكذلك إذا يبَّسوا مثل الفلفل األمحر وحدثت))) منه مرضة عىل اجلريان مثل 
السعال والعطاس وغريه أذلك مرصوف }أم ال)5){؟. 

ويزيل  بيته  من  خيرجه  أن  البيت  صاحب  عىل  أحيكم  املستكري  امتنع  فإن 
املرضة أم مجيع ذلك مأخوذ به املستكري؟.

الجواب:

بد  ال  كراؤهم  كان  إن  أنه  ال أدري وال حيرضين يشء يف هذا }غريه))){ إال 
فيه من إدخال الرضر املمنوع يف اإلسالم عن اجلار أو غريه من األنام مع تعطيل 
األحكام بجور احلكام أو بغلبة)7) أهل الرشك واآلثام ففي نظري أن هذا الكراء 
من إدخال الرضر  بد  ال  }علم أنه))){  غري جائز وال حيل ملسلم أن يفعله إن 

بسببه ألنه ال رضر وال إرضار يف اإلسالم.

وأي فرق يقال بحق بني هذا وبني من أعار سيفا لقاطع طريق أو أعان))) 

)))  يف أ، ب، ج: ليسوا.
)))  يف أ: سطوح البيت البيوت.

)))  يف ج: يكرتوها.
)))  يف أ: وحدث.

)5)  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ.
)7)  يف أ: تغلبة.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: عان.



تمهيد قواعد الإيمان (1(

ظاملا عىل ظلمه بربية قلم أو مدة دواة والظلم حرام واإلعانة عىل قليله وكثريه 
وعىل ما يكون سببا له كله حمجور))) ال جواز له.

وكام يمنع من بيع))) سهمه من مال مشاع عىل من يعرفه بالظلم واجلور من 
رشكائه فكذلك هذا.

يف مسألة هذا البيع: بأنه ال جيوز إال عىل ثقة، وقيل: بجوازه عىل  قيل  }وقد 
األمني))){ وقيل))) باإلجازة عىل من ال خيشى ظلمه وال يعرف جوره.

عىل  وبغيه  وتعديه  اغتصابه  وخيش  وظلمه  جوره)5)  عرف  من  عىل  وأما 
الرشكاء فال أعلم وجها إلجازته يف رضورة وال اختيار))) وليس البيع والكراء 

إال من باب واحد والرضر كله ممنوع من حيث جاء. واهلل أعلم.

تاأجير من ل يتقن نطق ال�ساد على قراءة القراآن

مسألة:

فاستأجر  الضاد  العظيم وهو ال حيسن  القرآن  ليقرأ  أجر  فيمن  قولك  وما 
بقدر  إال  األجرة  له  }ليس)7){  أم  كلها  تبطل  أم  كلها  األجرة  أخذ  له  أحيل 

)))  يف أ، ب، ج: فمحجور.
)))  يف ج: يبيع.

)))  سقط من: ب.
)))  يف ب: قد قيل.

)5)  كلمة جوره مكررة مرتني يف: ب.
)))  يف أ: يف الرضورة واالختيار.

)7)  سقط من: ب.
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ذلك؟. يف  الرأي  الضادات التي يف تلك األجرة }أم))){ كيف 

الجواب:

اهلل أعلم وأنا مل أقف عىل هذه املسألة يف األثر وأنا ضعيف النظر فناظروا 
فيها أهل العلم باهلل واملعرفة بمعاين كتاب اهلل واالطالع عىل }أرسار))){ سنة 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثم أفيضوا علينا مما رزقكم اهلل من إصابة احلق واالقتداء بأهله 

والسالم.

بحث الو�سي عمن يتقن قراءة القراآن على القبور ليوؤجره

مسألة:

وما تقول))) يف الويص والوكيل اللذين بأيدهيام أوقاف موقوفة لقراءة القرآن 
تفريق  عىل القبور أو))) املساجد أعليهام أن يسأال من يأجتر أنه }هل)5){ حيسن 
الضاد من الظاء واملؤجتر عليه أن خيرب))) من يستأجره: إين ال أفرق بني الضاد 

من الظاء؟.

ويف  اللجل  الرجل:  يف  فيقول  الما  الراء  نطقه  يف  يبدل  كان  إذا  وكذلك 
زنجبار: زنجبال. ونحو ذلك.

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ، ج.

)))  يف أ: وأما قولك.
)))  يف أ: و.

)5)  سقط من: أ، ج.
)))  يف أ، ب، ج: خيربه.
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الجواب:

أهل  من  العلم ولست  أهل  قول  من  هذا شيئا  أحفظ يف  وأنا ال  أعلم  اهلل 
االعتبار والفهم، هذا مع قلة مطالعتي لألثر وقصوري عن))) النظر ولكن يقع 
يف حديس إن صح ما يف نفيس أن البحث عن معرفة الفرق بني الضاد والظاء 
كأنه ال من الالزم ما جيب عىل املؤجتر البحث عنه ألنه ليس بأشد مما يمكن أن 
مما  أو وقف  أو حروف يف وصل)))  إعراب  تبديل  بغريه من  اللحن  يكون من 

يتبدل به املعنى فتفسد به األجرة أو ما دونه من موجبات النقص))).

فإذا ثبت لزوم هذا فيجب عىل الوكيل أن ال يأجتر إال من يشهد))) له بعض 
علامء املسلمني الذين هم احلجة يف الفتيا من العلامء بام قاموا به من أمر الدين بأنه 
جائز القراءة يصلح لألجرة وليس لفقيه أن يشهد بذلك ألحد إال من قرأ عليه 
القرآن كله من أوله إىل آخره وهو يسمع لقراءته ويتدبر لتالوته بحيث ال يغفل 

عنه يف لفظة وما دوهنا من حروف.

فإذا جيوز للفقيه أن يشهد هلذا عىل هذه الصفة وال جيزي دون ذلك إال أن 
يكون الوكيل نفسه ممن له اليد عىل معرفة ذلك ملزيد علم وفقه يعلم به جواز 

قراءة هذا املؤجتر بعد أن يطلع عليها حرفا حرفا كام قلناه يف الفقيه.

ونرى أن هذا مل يقل به أحد ولو ثبت هذا ولزم لكان التعبد به يف الصالة 
حيسن  أوجب وأوىل وألزم فال جيوز ألحد أن يصيل إال خلف من }يعلم)5){ أنه 

)))  يف أ: عىل.
)))  يف أ: أضل.

)))  يف أ: النقض.
)))  يف أ: شهد.

)5)  سقط من: أ.
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القراءة ويصلح هلا بعد سامعها منه واألمة جمتمعة عىل خالف هذا.

ومل يسمع قراءته فصالته  والغريب الداخل يف الصالة خلف من }مل))){ يره 

جائزة بال خالف فيها من حيث القراءة هلذه العلة ما مل يبن له من قراءة اإلمام أو 

عمله يف الصالة ما يوجب النقض هذا وغري خفي يف ظاهر احلكم إنه ال جيوز 

أن يأجتر عىل القراءة إال الثقة أو))) األمني عىل قول.

ويعجبني أنه إذا قال الثقة أو من يف منزلته: إنه حيسن قراءة القرآن ويضبط 

إعرابه وال يبدل حروفه فهو املؤمتن عىل ذلك وجتوز أجرته وال يلزم بحثه عن 

األحرف  بعض  عن  وال  والوصل  الوقف  مواضع)))  عن  وال  والضاد  الظاء 

املتقاربة مما يشكل عىل كثري من العامة كاهلمزة والياء يف شيئه))) وال غري ذلك إال 

أن يكون بحثا عىل معنى الوسيلة احتياطا من غري لزوم وال إلزام.

واألصل يف هذا أن كل ما يصلح للصالة من القرآن جاز)5) لألجرة وما مل 

يصلح هلا مل جيز وعىل القارئ باألجرة بام استطاع من تبيني وترتيل وجتويد يف 

وقف أو وصل حتى لو استطاع أن يقرأ كام أنزل لفعل وكذلك يف الصالة.

إىل إخالل  اللحن  به  يبلغ  مل  ما  العجز  منه  يتحقق  مما  العذر  له  يكون  وإنام 

باللفظ أو فساد يف املعنى فيمنع يف الوجهني يف الصالة واإلجارة.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: و.

)))  يف أ: املواضع.
)))  يف د: يشء.
)5)  يف أ: جائز.
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يقلب الراء الما والالم  الذي  }وهو))){  وهلذا فال جتوز اإلجارة أللتغ))) 
ياء إنه))) ال جيوز))) يف الصالة وال يف األجرة قراءة من يقول: اللحمن اللحيم يف 
موضع: الرمحن الرحيم، وإن جازت صالته بنفسه لنفسه يف موضع عجزه لعدم 
يبدهلام بعضهام  قدرته فإهنا غري جائزة بغريه وال لغريه، وكذا يف الضاد والظاء 

ببعض.

عىل  ليكون  يأجتره  من  }به)5){  خيرب  أن  فعليه  نفسه  من  بذلك  علم  وإذا 
يف  فاملؤجر  لغش  عمد  يف  لكتامن  أو  لعذر  به  خيربه  مل  فإن  نفسه)))،  من  بصرية 
به ألنه قد وضع أمانته أال وهي األجرة عند من  الظاهر سامل }غري)7){ متعبد 
أجاز له احلق ائتامنه عليها إال وهو الثقة الذي جاز يف الرشع أن يأجتره ومل يكن 
متعبدا فيه السؤال))) عنه ألن هذا من أمر الدين الذي فيه املسلم مؤمتن عىل دينه 

ما مل يصح خالف قوله.

خيانته  وظهرت  أمانته  وزالت  ثقته  بطلت  عذر  بغري  منه  ذلك  ظهر  فإذا 
إن كان سكوته عىل  ائتجره  ملن  األجرة  رد  اجتنابه وعليه  املستقبل  ووجب يف 

ذلك كتامنا وغشا وهو))) يعلم وعليه التوبة مما دخل فيه.

)))  يف أ: أللثغ.
)))  سقط من: أ.
)))  يف أ، ج: إن.

)))  يف أ: جتوز.
)5)  سقط من: د.

)))  يف أ، ب، ج: أمره.
)7)  سقط من: أ.

)))  يف أ: بالسؤال.
)))  يف أ: وهن، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله وغشا وهو يعلم.
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فإن كان ممن يبلغ علمه عىل ذلك ومل تقم عليه احلجة به ومل هيتد إىل معرفة 

ذلك بنفسه وال بمن يبرصه بذلك من أهل العلم واملعرفة به ألن هذا مما مل))) 

أنه  الظاهر  فهو سامل يف حكم  السامع  من  إال  األصل  يف  }به))){  احلجة  تقم 

قارئ عىل ما جاز له فاستحق األجرة عند نفسه عىل قول من جييز األجرة عىل 

القراءة فأخذها عىل ما جاز له يف حكم الظاهر فهو جار عىل السالمة يف ذلك 

فيام يظهر يل))).

فإن صح معه من بعد أنه كان يلحن يف يشء من اإلعراب مما يتبدل املعنى به 

فال ضري))) منه وال فساد به.

تبديل  إىل  به  يبلغ  مل  }ما  احلروف  خمارج  يف  اإلتقان  عدم  يف  وكذا)5) 

يستحق  ومل  القراءة  بطلت  احلد  هذا  يف  صار)7){  }فإذا  بغريه  احلرف))){ 

األجرة أصال.

أو  والنسيان  اخلطأ  سبيل  عىل  وقع  مما  النازلة  هذه  مثل  يف  رخص  وبعض 

الغلط فقال: جيزي فيه أن حيتاط بقراءة يشء من القرآن يكون قدر ما أخطأ به أو 

نسيه أو غلط فيه، وعندي أن اجلهل كالنسيان، وقيل: كالعمد.

)))  يف أ: ال.
)))  سقط من: أ.

)))  يف د: فيام يصح ويظهر يل.
)))  يف أ: رض.

)5)  يف أ: وكذلك.
)))  سقط من: أ.
)7)  سقط من: أ.



تمهيد قواعد الإيمان (((

ويعجبنا إحلاقه بالنسيان يف موضع العذر لصعوبة التحرز))) منه عىل اجلهلة))) 
وألن الواقع فيه قد كان معذورا فيام بينه وبني اهلل تعاىل لعدم قيام احلجة عليه 
فيجوز له عىل قياد هذا القول أن يثبت))) يف العدل أن يأيت بمثل ما أخطأ به من 

غري ما يلزم تتبع ما فيه الضاد أو غريها مما كان الغلط به عىل اجلهل.

فإن قدر  أكثر اخللق  الغالب عىل  وملثل هذه االحتامالت مع أن اجلهل هو 
الوكيل عىل البحث واالحتياط مع معرفة املؤجتر بالقراءة وصالحيتها))) لذلك 
واحلزم  به  املأمور  غري  عىل  الوقوع  خمافة  الالزم  معنى  غري  يف  به  يؤمر  مما  فهو 
واالحتياط خري)5) ما استعمل يف أمر الدين ما مل يعتقد وجوبه يف غري الالزم. 
املستعان  اثر واهلل  فإنام قلت أكثره عن نظر ال حفظا من  فيه  فلينظر  واهلل أعلم 

وغريه. }عىل))){ هذا 

زيارة القبور داخل الم�ساجد

مسألة:

وقد سمعنا رخصة عنك يف زيارة)7) القبور باألجرة أهنا جتوز يف مسجد أو 
غريه مثال ولو  كان القرب موجودا. تفضل علينا بالبيان يف ذلك.

)))  يف د: التحذر.
)))  يف أ: اجلهل.

)))  يف ب: تثبت.
)))  يف أ: وصالحتها.

)5)  يف أ: غري.
)))  سقط من: أ.
)7)  يف أ: الزيارة.
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الجواب:

اهلل أعلم. وأنا ال احفظ أين أمرت بذلك مع وجدان القرب وإمكان القراءة 
عليه واألخذ باالحتياط أوىل ما استعمل.

وأما هو فقول غري خارج عن))) الصواب أعجب الشيخ أبا سعيد ثبوته وقد 
لوجوه  البيان  سبيل  عىل  لكن  وغريمها)))  نبهان  وأبو  الصبحي  الشيخان  ذكره 
احلق ال عىل األمر به ألن األول هو األكثر واألحوط وإن صدر عني يف ذلك 

عىل سبيل املذاكرة يشء فإين تابع فيه لعلامء املسلمني. واهلل أعلم.

ال�سرط المجهول في الإجارة على خدمة الفلج

مسألة:

ويف))) وكيل الفلج إذا أجر عىل حفر يشء))) من الفرض أو السلول أبواعا 
بأجرة معلومة ورشط األجرة عىل اخلشن ما ظهر منه وما بطن وعىل  معروفة 
تنزيل الفرضة وثقاب السل وبام حيتاجه بعد ثقابه من التنزيل عىل جري املاء يف 
ظرف)5) الفلج األزيل فريض األجري هبذا الرشط ودخل يف اخلدمة ونزل الفرضة 

ال؟. إىل املاء هل له ِغريرَ من اخلدمة بعد }ذلك))){ أم 

وجيب له عناه عن تنزيل الفرضة إن وجب له الغري؟ وهل جيوز هذا الرشط 

)))  يف أ، ج: من.
)))  يف أ، ب، ج: وغريهم.

)))  يف أ: يف.
)))  عبارة النسخة د: حفر الفلج شيئا.

)5)  يف أ: طرف.
)))  سقط من: د.



تمهيد قواعد الإيمان (((

ينقضه  مل  إذا  املجهولة  الوكيل عىل األجري يف اإلجارات  الذي يرشطه  املذكور 
أحدمها؟.

اخلدمة  }عن))){  قلت له: أرأيت إن وجب الغري لألجري ووجب له عناه 
وهل جيب للوكيل غري مثله إذا ظهر عدم املصلحة للفلج أو وجد أجرة أوفق 

من تلك األجرة؟.

الجواب:

انتقض  أحدمها  نقضه  وإن  بحرام  وليس  تم  تتاماه)))  إن  جمهول  رشط  هو 
ويرجع األجري فيام خدم))) إىل أجرة املثل.

معنى  قلت له: فإذا استأجر األجري أبواعا معلومة }بأجرة معلومة))){ عىل 
ما تقدم يف املسألة ونظر األجري إىل ما ظهر من صورة اخلشن وخدم فيه بيده. 

ثم قال له الوكيل: انظر إىل صورة هذا اخلشن املخرج من هذا الفلج الذي 
قد جرت فيه خدمة أجراء سابقني غريك فريض به ودخل يف اخلدمة عىل رشط 
ذلك اخلشن ومل خيتلف باطنه عن ظاهره هل له بعد ذلك منه النقض عىل هذه 

الصفة أم ال؟.

قال: ال نقض له عىل هذه الصفة. واهلل أعلم.

)))  سقط من: د.
)))  يف أ: تتامماه.
)))  يف أ: خيدم.

)))  سقط من: د.



((5 الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال

تربية الدواب على الن�سف من ثمنها م�ساركة

مسألة:
وما تقول شيخنا أرى بعض اخللق يدخلون يف يشء من األمور وما عندي 
فيه علم أنه جائز أم حمجور أراهم يعطون بعضهم بعضا شيئا من البهائم مثل 

البقر والغنم وما أشبه ذلك.

الدابة  صاحب  املعطي)))  يقول  بعضا  لبعضهم  إعطائهم  يف  وقوهلم 
املدة  انقضت  فإذا  معلوم  وقت  إىل  بالنصف  الدابة  هذه  أعطيك  للمستعطي: 

التي بينهم فيتفقون))) عىل ما خيتارونه ألنفسهم.

أما ثمن الدابة فأخذها منهم ليدفع لصاحبها))) نصف ثمنها بام يتفقون))) 
عليه من الثمن وإما يبيعاهنا لغريمها فيقسامن)5) ثمنها أو يذبحاهنا ويقسامهنا حلام 

طريا فام عندك شيخنا يف هذه املعاين جائزة أم ال؟. 

وهل حيتاج إىل رشط بينهام عند العطاء فيام تغتذيه الدابة وتعتلفه من الطعام 
أم ال حيتاج إىل رشط؟.

أرأيت إن كان هذا جائزا فام تقول فيام حتدثه هذه الدابة من الرض يف أموال اخللق 
وفيام يصيبها من اجلوع والعطش أيكون املعطي))) }واملعطى)7){ رشيكني))) يف 

)))  يف أ، ب، ج: العاطي.
)))  يف أ: فيتفقوا.

)))  يف ج: إىل صاحبها.
)))  يف أ، ب، ج: يتفقوا.

)5)  يف أ، ج: فيقسام.
)))  يف أ، ب، ج: العاطي.

)7)  سقط من: ج.
)))  يف أ، ب، ج: رشيكان.



تمهيد قواعد الإيمان (((

اإلثم أم ساملني))) من اإلثم أم اإلثم عىل أحدمها خاصة دون اآلخر؟.

الجواب:

تتامموها  إذا  تتم  التي  املجهوالت  من  }إنه))){  هذا:  مثل  يف  قيل  قد 
وتنتقض))) إذا نقضوها.

وأما خراب الدابة فحكمه مثل حكمه لو كانت عند صاحبها. واهلل أعلم.

قلت: فإذا مل ينقضوها فام صفة املتاممة؟.

وبينك  بيني  وقع  بام  رضيت  قد  لصاحبه:  منهام  واحد  كل  قال  إذا  قال: 
وأمتمته))) أو)5) أجزته أو أثبته أو ما يشبه))) هذا فهو كاف وقد يكون ذلك بنفس 
املدافعة والقبول عىل الرضا وعدم التناكر عىل معنى املساملة فيجوز ويكون كافيا 

فيام عندي. واهلل أعلم.

الإقتعاد من ماء الفلج الموقوف لإ�سالحه

مسألة:

ويف رجل فقري ليس له يف البلد مال وقد منح أرضا ليزرعها هل له أن يقتعد 

)))  يف أ، ب، ج: ساملان.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ: وتنقض.
)))  يف أ: فأمتمته.

)5)  يف ج: و.
)))  يف أ: أشبه.



((7 الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال

التي هي إلصالحه لسقي تلك األرض وإن  البلد  من خبورة }فلج))){ ذلك 
كره))) أهل البلد أو بعضهم أم ليس له ذلك؟.

الجواب:

ال يمنع من ذلك فليس هلم منعه. واهلل أعلم.

الإقتعاد من وكيل الفلج غير الثقة

مسألة:

من  يقتعد  أن  أراد  ملن  جيوز  هل  أمني  وال  ثقة)))  غري  الفلج  وكيل  كان  إذا 
مكسورة الفلج عند هذا الوكيل ويتوىل إنفاذ ما يقتعده بنفسه يف مصالح الفلج 

}أو)5){ األمني؟. أم ال جيوز القعد إال من }عند))){ الثقة 

الجواب:
نعم هو جائز إذا وقع بعدل من السعر يف احلال ويتوىل إنفاذه كام ذكرت. واهلل أعلم.

قعد اأر�س اإلى مدة معلومة
مسألة:

وما تقول يف رجل اقتعد من رجل أرضا إىل مدة معلومة أربع سنني أو مخس 

)))  زيادة يف: ب.
)))  يف أ: وإن كرهوا، ويف د: ولذكره.

)))  يف أ: ال ثقة، ويف ب: ليس بثقة.
)))  سقط من: أ.
)5)  سقط من: أ.



تمهيد قواعد الإيمان (((

سنني فزرع املقتعد األرض سنتني أو اكثر فيبس الفلج قبل انقضاء املدة إىل أن 
مضت له سنون كثرية.

فمن بعد أنزل اهلل الغيث وجرى الفلج وأراد مقتعد األرض أن يزرع أرضه 
املقتعد: ما  بيني وإياك فقال  التي  وقال له صاحب األرض إن املدة قد مضت 

زرعت إال سنتني ما احلكم بينهام؟.

الجواب:

ليس للمقتعد يشء بعد ميض املدة يف اخلصب أو))) املحل.  واهلل أعلم.

فداء المبيع بالخيار والتنازع في البيدارة
مسألة:

ومشرتي املال باخليار))) إذا عمل البيدارة بنفسه ثم فدا صاحب األصل))) 
يرض  ومل  البلد  أهل  سنة  عىل  عمله  املشرتي  فأراد  البيدارة  يف  وختاصام  ماله 

صاحب األصل أتثبت البيدارة للمشرتي عىل هذه الصفة أم ال؟.

}الجواب))){:

له بيدارته كام يستحق مثله يف ذلك ألنه داخل بسبب.

)))  يف أ: و.
)))  بيع اخليار هو طلب خري األمرين إمضاء البيع أو رده خالل مدة معلومة واخليار أنواع منها خيار 

الرؤية وخيار الرشط وخيار العيب.
)))  يف أ: األرض.

)))  سقط من: أ، ويف د: قلت.



((( الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال

موت الموؤجر قبل ال�سروع في الخدمة

مسألة:

وما تقول شيخنا فيمن أجر رجال ليهدم مسجدا ويبنيه بنيانا جديدا بأجرة 
نورة)))  لرشاء  ببعضها  فترصف  تامة  األجرة))){  املؤجر  فقبض  }معلومة 
وحىص ثم مات املؤجر قبل أن هيدم املسجد ما حال هذه األجرة ثابتة عىل حاهلا 

أم منتقضة؟.

ال زلت  القضية  هذه  من  تفضل أوضح يل وجه }الصواب و))){ السالمة 
املحل لكل نازلة وبلية بأمر رب الربية.

الجواب:

للمؤجر  األصل  يف  ذلك  واسعا  له  صالحا  وبناؤه  املسجد  هدم  كان  إن 
عليه  تقاطعا  ما  بحدود  عارفان  ومها  األمر  جائز  مسلم  حر  وكالمها  واملؤجتر 
من معلوم عندمها فاألجرة ثابتة وقد خرجت من مال املؤجر فال يبني يل أن له 
رجوعا فيها ولو كان حيا إن قبضها املؤجتر للمسجد لتنفذ))) يف صالحه إال أن 
يكون فيها يف األصل ما يوجب نقضها وإال فهي عىل ما قلناه فيام عندي. واهلل 

أعلم.

)))  سقط من: أ.
)))  النورة نوع من األصباغ يعمل من احلجارة.

)))  زيادة يف: أ.
)))  يف أ: لينفذه.



تمهيد قواعد الإيمان ((1

ترك الخدمة بعد الدخول فيها

مسألة:

وعرض  والعلو  والعرض  الطول  معلومة)))  دارا  يبني  أن  أراد  رجل  ويف 
جدارها وطوله))) وأجر))) رجلني حيرضانه حىص لبناء تلك))) الدار عىل ذلك 
الرشط واملقدار يف الطول والعرض والعلو ورغب كل جدار من مبتدأ خدمته 

إىل متامه فرتاضوا وإيامها عىل ذلك بالرشوط املذكورة.

فدخال)5) يف اخلدمة وجعال هييئان له احلىص كام اشرتطوا))) ثم إهنام قرصا)7) 
يف اخلدمة بحيث مل يستمرا يف إتيان احلىص عىل مطلوب الباين وصار صاحب 
احلىص لئال تتعطل خدمته ومل يزاال يامطالنه فلم يمكن  البناء }حمتاجا))){ إىل 

ذلك صاحب البناء فبلغ أمره إىل حاكم }البلد))){.

فقال احلاكم هلام: استقيام عىل خدمتكام فلم يفعال وأرادا االستفساح)1)) من 
اخلدمة فلم يرض صاحبهام ثم قال احلاكم لصاحب البناء: إنك اسرتددت)))) 

)))  يف أ، ب، ج: معلوم.
جدارها  وعرض  ج:  ويف  وطوهلا،  جدره  وعرض  ب:  ويف  وطوهلا،  جداره  وعرض  أ:  يف    (((

وطوهلا.
)))  يف د: وأراد.

)))  يف ب: ذلك.
)5)  يف أ: فدخل.

)))  يف ب: كام وقع الرشط بينهم.
)7)  يف أ، ج: قرصوا.

)))  سقط من: د.

)))  سقط من: د.
)1))  يف ب: الرخصة.

))))  يف أ: اسرتدد، ويف ج: اسرتد.



((( الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال

عليك  هلام)))  ال  ويكون  خدماه  ما  ويسمحانك)))  األجرة  من  سلمته  ما  منهام 
يشء من األجرة يف خدمتهام))) السابقة وال يدري صاحب البناء أن ذلك إرادة 
يقبل ذلك وكلفه أن))) يقبض ما سلمه هلم  أن  أو رأي رآه احلاكم وأبى  منهام 

وقبضه بغري رضا منه بعد عدة)5) أيام.

متت فبقوا ما شاء اهلل من  أن  إىل  دوهنام  ثم توىل بعد ذلك }خدمته))){ من 
الزمان وال صح يف ذلك مذاكرة وال مراجعة أهلام عىل هذه الصفة عناء يف احلكم 

طلباه أم)7) مل يطلباه أو ال؟.

أرأيت إن مل يطلباه حتى ماتا أو مات أحدمها أيسقط عن املؤجر الضامن فيام 
بينه وبني ربه أم ال؟. 

واضحا  كشفا  حقيقتها  }لنرى  املسألة  هذه  قناع  لنا  اكشف  شيخنا  تفضل 
بغري إشكال ألين قليل العلم ركيك الفهم وأجرك عىل اهلل ذي اجلالل))){.

الرأي األعدل  ذلك  من  لنا  بني  }وأيضا إن كان يف املسألة))){ اختالف 
عىل حسب نظرك مثابا مشكورا.

أحد  يد  عىل  كلها  األجرة  تسليم  من  بد  وال  الزما  الضامن  كان  إن  أرأيت 

)))  يف أ: ويساحمانك.
)))  يف أ: هلم.

)))  يف أ: خدمتهم.
)))  يف أ: فلم.
)5)  يف أ: مدة.

)))  سقط من: د.
)7)  يف أ: أو.

)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ.



تمهيد قواعد الإيمان (((

الرشيكني كان ثقة أو))) غري ثقة كان تسليمه له يف حياة صاحبه أم يف مماته أيسقط 
ال؟. أم  عنه وجيوز }له))){ ذلك 

الجواب:

إن مها رغبا يف ترك هذه األجرة من بعد الدخول فيها فواسع هلام ذلك وال 
يشء هلام من األجرة عىل األصح إن تركا العمل باختيارمها لغري عذر من قبل اهلل 
تعاىل فيكون ما قضاه احلاكم املشار إليه صحيحا يف هذا وال يبني يل أن يلزمهام 
إمتام األجرة مع عدم الرضر عىل صاحبهام إن طابا نفسا عام هلام من حق }يف))){ 
اإلجارة إال عىل قول من يرى أن اإلجارات كلها جمهولة فيجوز نقضها باجلهالة 
وحينئذ فيكون للمؤجتر قدر عنائه ألن املرجع يكون فيها إىل أجرة املثل إذا كام 
لو كان له عذر من قبل مواله سبحانه وتعاىل. واحلكم بذلك عليهام سواء يف 

حياهتام وبعد مماهتام أو موت أحدمها.

فإن كان هذا املؤجر يعلم اختيارمها لرتكهام من غري عذر يصح هلام فال يشء 
عليه هلام إال أن يعلم تركهام لغري هذه الصفة أو يرتاب فيها فريوم اخلروج من 
ذلك احتياطا بتسليم))) أجرة املثل إليهام فال جيوز له أن يعطي أحد الرشيكني 
إبالغ  يف  أمينا  فيجعله  قول  حق اآلخر إال أن يكون ثقة }أو أمينا)5){ }عىل 

حق رشيكه إليه أو إىل ورثته من بعده إن كان ميتا))){.

)))  يف ج، د: أم.

)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: لتسليم.
)5)  سقط من: د.
)))  سقط من: أ.



((( الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال

فيجوز له ذلك وعليه أن يسأله حتى خيربه ببلوغ احلق لربه فهو وجه خالصه 
إن قال: إنه بلغ لربه أو لورثته إن كان بعد موته وهو ممن يعلم وجه القسمة أو 
اخلالص إن كان يف الورثة ممن))) ال يملك أمره أو يتعذر البلوغ إليه يف احلال 
وإال فال بد من بيان ذلك له وتوقيفه عليه حتى يكون يف أدائه عىل ما جاز من 
فلينظر يف ذلك كله ثم ال يؤخذ منه إال  بعدله يف هذا وغريه  أمره. واهلل أعلم 

بحق))).

اإقتعاد الفلج من يد ظالم

مسألة:

وما تقول فيمن أراد أن يقتعد من فلج والفلج يف يد ظامل أجيوز له إذا احتاج 
ليشء من املاء عىل هذه الصفة ألن احلاجة إىل ذلك ماسة؟.

وكذلك إن أراد أن يأخذ شيئا من املاء من الفلج من عند العريف والعريف 
غري ثقة وال أمني.

الجواب:

إن كان ما يقعده))) اجلبار أو العريف من غري مائهام فال جيوز االقتعاد منه 
قطعا إال أن يعلم صحة اإلذن فيه من أرباب الفلج عىل الرضا من غري تقية وال 

جرب. واهلل أعلم.

)))  يف ب: و.
)))  يف أ: احلق.
)))  يف أ يقتعد.



تمهيد قواعد الإيمان (((

اإقتعاد الفلج من يد عريف غير ثقة

مسألة:
وفيمن))) استقعد من عريف الفلج ماء والعريف يشكوه أهل الفلج خيطيهم 
ماءهم عن يومهم الذي يسقون فيه وأحيانا ينقصهم من مائهم أحيل ملن أراد أن 

يسقي ماله من عند العريف أم ال؟.

الجواب:
إن كان يقعده من أمواه الناس فال جيوز. واهلل أعلم.

الم�ساركة في غلة النخل مقابل عمارتها

مسألة:
الغلة  من  بجزء  بصالحها  ويقوم  ليعمرها  نخال  رجال  أعطى  رجل  ويف 
يشرتطا  وأن  خيرجه  ال  سنة  }وكذا))){  كذا)))  إىل  ورقة  له  وكتب  وتشارطا 
أله  النقض  الزراعة وأراد أحدمها  سنني معلومة أكله سواء؟ وكذلك))) رشكة 

نقض الرشط أم ال؟.

النخلة إال  البلد ومل تثمر  للبيدار من كل نخلة عذق كذلك سنة  وإذا كان 
عذقا واحدا أو عذقني أله)5) عذقه أم ال؟.

)))  يف أ: فيمن.
)))  يف أ: كذلك، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله كذا وكذا.

)))  سقط من: أ.
)))  يف ج: وكل كذلك.

)5)  يف ج: أم له.
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ويف التني والقصب هل للبيدار حقه منه؟ وإن كانت سنة }البلد))){ خمتلفة 
ما يكون له من ذلك؟ عرفنا وأنت املأجور.

الجواب:

إذا شاركه))) يف غلتها بعامرها إىل مدة معلومة من أشهر أو سنني فليس له 
إخراجه قبل انقضاء املدة إال أن تطيب نفس الرشيك بذلك وإال فعىل كل منهام 

أن يقوم بام جيب عليه فيام التزمه من ذلك.

إىل  فهو  للبيدار  فهو  ولو عذقا  أثمرت  إذا  النخلة  أن  كانت سنتهم  وإذا))) 
سنتهم وتعارفهم ما كانوا متتامني ذلك ومرتاضني))) به.

وإن كان تعارفهم عىل غري ذلك فهو إىل ما تعارفوا به وتراضوا عليه وكذلك 
يف التني والقصب.

فإن  املوضع وتعارفهم  البلد فيكون عىل سنة ذلك  اختلفت سنة أهل  فإن 
اختلفت فعىل األغلب من أمورهم. واهلل أعلم.

ا�ستاأجر ناقة لحمل متاعه فجرفها الوادي

مسألة:

ويف رجل اكرتى من رجل ناقة ليحمل عليها متاعا فحمل عليها فلام صار 

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: شارطه.

)))  يف أ: وإن.
)))  يف أ: ذلك مرتاضني.
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إىل  وصار)))  فتلفت  فحملها  الوادي  وجاء  سيل  له  عرض  الطريق  بعض  يف 
صاحبها فأخربه))) فأنكره صاحبها ومل يصدقه ألنه عنده ركاب غريها وال ضاع 
منها يشء وليس عنده أحد حارض عىل ذلك ما الذي يلزمه أعليه بينة أم القول 

قوله يف ذلك؟.

الجواب:

إذا محلها السيل من غري اختياره وال تقصري منه يف حفظها فال ضامن عليه 
فيها ألنه موضع عذر له. واهلل أعلم.

اأخذ الأجرة على كتابة ماء الفلج

مسألة:

املاء يف  لنقل  عليهم  الكاتب)))  يأخذ  }أن))){  البلد  أهل  كانت سنة  وإذا 
من  ماء  انقل  }أن)5){  مني  وأرادوا  ذلك  عىل  سنتهم  ومضت  أجرا  العرضة 
سنتهم عىل  مضت  ما  مثل  أجرا  عليهم  بيع أو مرياث أجيوز يل }أن))){ آخذ 
شبهة وأعطوين بطيبة أنفسهم وهم  فيه  كان  ذلك }وتعارفهم يف ذلك)7){ وإن 

أحرار بلغ أيرضين ذلك أم ال؟.

)))  يف ب: ومحلها فتلفت ومىض، ويف ج: فحملها وتلفت فصار.
)))  يف ج: وأخربه.
)))  سقط من: ج.
)))  يف أ: الكتاب.

)5)  سقط من: أ، ج.
)))  سقط من: أ.
)7)  سقط من: أ.
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الجواب:
أما أخذ األجرة))) عىل النقل يف العرضة وغريها من الكتابة فهو مثل أجرة 
وال نعلم قوال بحرامه إال عىل قول من ال جييز األجرة))){  منه  يمنع  فال  }النسخ 
هو  اجلواز  لكن  االختالف  من  فيه  ما  فيشملها  الطاعات  أعامل  من  يشء  عىل 

األظهر واملعمول))) به. واهلل أعلم.

مقدار اأجرة الدلل

مسألة:
ويف أجرة الدالل من كم له األجرة؟ باألجزاء أم له))) يشء معني معلوم من 

كذا كذا درهم درهم؟.

الجواب:
والرشع ال حيدد شيئا وال يسعر البيع. واهلل  عليه  اتفقا  ما  عىل  }هي)5){ 

أعلم.

�سمان ال�سائغ من اختالط النحا�س بالف�سة

مسألة:
وما تقول شيخنا يف خدمة الفضة ال تقم))) دون حلام واللحام فيه نحاس 

)))  يف ج: األجر.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ: واملعمور، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله واملأمور به.
)))  يف أ: ال.

)5)  سقط من: د.
)))  يف ب، ج، د: تقيم.
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وإذا))) كان قليال ال يدرك متييزه أيلحقه إثم من  ميزه  فإذا كان }فيه))){ كثريا 
قبل هذا أم ال؟.

إذ))) اخلدمة ال تقم))) دونه وإذا واسى)5) هذا الصائغ أحدا))) أكثر من أحد 
يف املن ويطرح عن أحد أكثر من أحد مثل أقاربه أو أحد يلحقه منه مكافأة أله يف 

هذا رخصة أم يعجبك أن يساوي بني القوي والضعيف؟.

ويف املتورع إذا كان خيدم }مثل)7){ هذه اخلدمة ومل جيد منها بدا))) فإذا تركها ارض 
بنفسه وبعياله ما الذي أحسن له أن خيدم وجيتهد بحد))) االجتهاد أم تركها أحسن له 

وتكون هذه اخلدمة ليس فيها)1)) شبهة إذا سلم صاحبها مما وصفت لك؟.

وإذا خدم للذي يعطيه فضة آخر وترك لعطية)))) األول إذا استعجل اآلخر 
أيكون عليه فيه من قبل اهلل تعاىل؟.

هلا  الطرح))))  يريد  }إنه)))){  له:  وقال  خشل))))  فضة  أحد  أعطاه  وإذا 

)))  سقط من: أ، ب.
)))  يف أ: وإن.

)))  يف ب، ج: إذا.
)))  يف ب، ج، د: تقيم.

)5)  يف أ: ساوى.
)))  يف أ: حدا.

)7)  سقط من: أ، ب، ج.
)))  يف أ: يد.
)))  يف أ: به.

)1))  يف أ: فيه.
))))  يف أ: العطية.

))))  أي الفضة القديمة املهرتية.
))))  سقط من: أ، ج.

))))  يف ب: الطرحانة، ويف ج: الطرحان.
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وريض صاحبها أجيوز ذلك له أم ال؟.

الجواب:
أما اللحام إذا كان معروفا كذلك يف الصياغة))) فال بأس به فإن أمكن متييزه 

وإال احتاط بقدره وليس عليه أكثر من ذلك فيه.

وأما املواساة يف املن ملن شاءه من أقاربه أو))) غريهم فلم))) يضق عليه ذلك 
ألنه ماله ولكن ال يزيد عىل من مل يقاطعه يف املن فوق منه))) املعتاد من مثل تلك 
الصيغة عند عامة)5) من يستأجره وليس عليه ترك صنعته ألهنا من اجلائز املباح 

ما مل يدخلها يشء من املفاسد. واهلل أعلم.

الأجرة على تاأويل ما غاب من ال�سوال

مسألة:
وما قولك شيخنا فيمن ذهب له يشء من الضوال وبرح يسأل عنه فقال))) 

له رجل: أعطني كذا وكذا وأنا أدوره لك وعىل هذا دأهبم أحيل هذا أم ال؟.

الجواب:
األجرة عىل تأويل ما غاب من الضوال جمهولة ولكنها جتوز إذا تتامموها وال 

جتوز هي ملن علم موضع الضالة فكتمها عىل صاحبها. واهلل أعلم.

)))  يف أ: الصناعة.
)))  يف أ: و.

)))  يف أ، ج: مل.

)))  يف ب: من.
)5)  يف أ: العامة.

)))  يف أ، ج: وقال.
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اإقتعاد ماء الفلج من يد الجبار

مسألة:
إياه وأنا ليس))) يل ماء ويل  الناس وقعدهم  الفلج عىل  اجلبار  وإذا غصب 
نخل ما احليلة ألقتعد لنخيل أتركها متوت أم يل رخصة ولو كان }يل))){ }يف))){ 

اجلائز }يف ذلك)5){. الوجه  عرفني  الفلج ماء ألقتعد بقدر مائي }ماء))){؟ 

الجواب:
اقتعد منه ماءك بعينه إن قدرت وإال فبقدر مائك عىل قول خيتلف يف جوازه.

الأجرة على تعليم جزء من القراآن

مسألة:

هذه  له  أتثبت  بيسة  بعرشين)))  اجلزء  القرآن  يعلم  أن  استؤجر  رجل  ويف 
األجرة أم ال؟.

الجواب:

عىل  األجرة  أجاز  من  قول  وعىل  املجهوالت  اإلجارات  }من)7){  هي 

)))  يف مجيع النسخ: لست.
)))  سقط من: ج.

)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ.
)5)  سقط من: ب.
)))  يف أ: عرشين.
)7)  سقط من: أ.



((( الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال

التعليم فإذا تتاموها جازت))) وإن نقضوها انتقضت وعىل قول من كرهها أو))) 
منعها فهي لذلك تبع. واهلل أعلم.

المكاراة على اأجرة المثل

مسألة:

ويف رجل كارى رجال عىل محل يشء من املتاع ومل ينقطعا يف الثمن غري بام 
يصري كراء مثله فلام وصال إىل املوضع أراد أن يعطيه زائدا عن كراء مثله فأبى 

}صاحب))){ املال وصار غري راض أعليه زائدا إذا مل يرض أم ال؟.

الجواب:

ليس عليه أكثر من كراء مثله. واهلل أعلم.

قعد الفلج م�ساومة

مسألة:
املناداة  من  أصلح  رأوه  إذا  مساومة  ليقعدوه  اجتمعوا  إذا  الفلج  جباة  ويف 

أعني العصا التي))) تقعد)5) أزلية ملصاحله أجتوز املساومة أم ال؟.

)))  يف ب: تتامموها متت.
)))  يف أ: أم.

)))  سقط من: أ، ج، د.
)))  يف أ، ب، ج: الذي.

)5)  يف ب، ج: يقعد.
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الجواب:
إذ كان ذلك أصلح يف النظر مل يضق عليهم ذلك يف الواسع يف بعض القول 

عىل نظر الصالح. واهلل أعلم.

اأجرة المعلم على ختم القراآن

مسألة:

الصبي  ختم  فمتى  باخلتمة  العظيم  القرآن  الصبيان  يعلم  فيمن  وسئل))) 
فللمعلم من األجرة كذا وكذا قرشا أحتل هذه األجرة للمعلم أم ال؟.

الجواب:

قيل: باملنع، وقيل: باإلجازة لكنها من اإلجارات املجهولة إن أمتوها جازت 
عىل قول وإن نقضوها))) انتقضت. واهلل أعلم.

ما ي�ستحقه الأجير من الأجر اإذا اأخل الموؤجر بالعقد

مسألة:

مكان  يف  ليعلمه  أشهر  أربعة  اآلخر  عند  يقيم)))  أن  عىل  اتفقا  رجلني  ويف 
معلوم عىل فريضة معلومة ثم إن املتعلم خان من غري عتب عىل))) املعلم)5) بل 

)))  يف ب: وسأل.
)))  يف أ: أو أنقضوها.

)))  يف أ: يقيام.
)))  يف ج: عن.

)5)  عبارة النسخة ب: ثم إن املتعلم خان عىل املعلم من غري عتب عليه.
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ما خلت سبعة  أراد أن ينتقل عن ذلك املكان الذي اتفقا عىل القيام }به))){ بعد 
عرش يوما.

أم فريضة  أم فريضة شهر  أربعة أشهر  ما جيب عىل املؤجر للمعلم فريضة 
سبعة عرش يوما؟ أفتنا مأجورا }مشكورا))){.

الجواب))):

املتعلم  فعىل  اجلهالة  تدخله  ال  هلام  معلوما  عليه  املقاطع  التعليم  كان  إن))) 
أجرته  ولألجري  عليه  الرشط  وقع  كام  أشهر  أربعة  }إىل)5){  الوفاء بالرشط 

تامة إال أن يكون للمؤجر عذر من قبل اهلل تعاىل.

فإن أراد املؤجر ترك التعليم بعد الدخول فيه بغري عذر يصح له فعليه أجرة 
بحساب  األجرة  من  أربعة أشهر، وإن كان لعذر من قبل اهلل }تعاىل))){ فعليه 

مثله. عناء  األيام التي علمه)7) فيها، وإن كان التعليم }جمهوال))){ فله 

وعىل قول من ال جييز األجرة عىل العلم فال يشء له ألنه من عمل الطاعة 
فأجره عىل اهلل تعاىل. واهلل أعلم بحسب هذا حفظنا يف مثله عن الشيخ أيب سعيد 

رمحه اهلل.

)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ.
)))  يف ب: مسألة.

)))  يف أ: إذا.
)5)  سقط من: أ.

)))  زيادة يف: أ.
)7)  يف د: عمله.

)))  سقط من: ج.
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اإقتعاد الماء من غير الثقة

مسألة:

ثقة  غري  رجل  من  أكثر  أو  أقل  أو  لسنة  ماء  اإلنسان  يقتعد  أن  جيوز  وهل 
ويكون الضامن عىل املقتعد األول أم ال؟.

الجواب:

جيوز أن يقتعد من الثقة وغري الثقة إن كان املاء للمقتعد.

النيابة في ا�ستقعاد ماء الفلج
مسألة:

وهل جيوز سيدنا إذا حرضت عند قعادة الفلج أن أقول لرجل استقعد ستة 
}هو))){  فيستقعد  أقل  أو  أكثر  أو  لك  آثار  ثالثة  و))){  يل  آثار  }ثالثة  آثار 
القعادة)))  دراهم  يده  يف  للذي  وال  للقاعد  ال  للمستقعد  ينوبني  بام  أنا  وأسلم 
املستقعد  ثقتني ويكون  والوكيل غري  الدالل  كان  إذا  قوهلم:  الوكيل عىل  وهو 

الضامن وأنا السامل أم ال؟.

الجواب:

استقعده هو لنفسه عىل ما  قد  يكون  أن  ال يبني يل جواز ذلك }لك))){ إال 

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: ج.
)))  يف د: للقعادة.
)))  سقط من: ب.
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فيجوز  أمره  غاب  فيام  رأي  عىل  جوازه  جاز يف إمجاع أو رأي }إذا))){ احتمل 
ذلك منه عىل ما وصفت. واهلل أعلم.

بيع غلة نخلة الوقف تحايال على مغت�سبها

مسألة:
وما تقول شيخنا يف نخلة موقوفة لتنفذ غلتها ملن يقعد عند قرب املويص هبا))) 
يقرأ القرآن العظيم وهذه النخلة قد احتازها أحد من الظلمة سنني))) ثم غاب 
من احتازها وتعرض هلا))) غريه بأمر من هي يف يده مغلوب)5) عليه فطلب))) 
من خيلجها)7) وأجره ووقف عنده حتى فرغ ولقط ما سقط منها ومحله وباعه 

وقبض ثمنه فلام حان طناها سمع))) أن الظامل الذي احتازها سيقدم))) غدا.
فلام جاء غدا قبل وصول الظامل طلب من خيرفها)1)) مترا أو رطبا وأجره ووقف 
عنده حتى فرغ ولقط ما سقط منها ومحله إىل السوق وباعه وقبض ثمنه ومل يزل 
يفعل ذلك مرة بعد أخرى حمافظا عىل حصادها غاية جهده إىل أن فرغ ما هبا من 

)))  سقط من: د.
)))  يف أ: هبذا.

)))  يف أ: سنتني.
)))  يف أ: له.

)5)  يف أ، ب: ومغلوب.
)))  يف أ: وطلب.

)7)  ختليج النخلة أو حتديرها سحب عذوقها إىل األسفل هتيئة هلا قبل جني ثمرها والتخليج يكون 
بعد تلقيح النخلة بالنبات بمدة بقدر ما يتكون اخلالل )وهي البرسة قبل أن تصفر(.

)))  يف ج، د: وسمع.
)))  يف د: ليقدم.

)1))  اخلراف جني الرطب من عذق النخلة.



تمهيد قواعد الإيمان (((

التمر وأنفذ الثمن فيام جعلت له بالعدل فهل يستحق سيدنا هذا املتعرض))) عرش 
ثمن غلة هذه النخلة عىل هذا العناء والتعب كام وصفت }لك))){؟.

فإن قلت: إن العدل لو أطناها. قلت: إن الداللني))) يف هذا الزمان غري أمناء 
فيوجبوهنا والناس بعد يزابنون. 

الثانية))): إهنا لو نودي عليها ربام مل تبلغ من الثمن ما بلغت اآلن،  الثالثة: 
إنه خياف أن يستوجبها رجل من الظلمة بأبخس قيمة ثم ال يسلم الثمن كام فعل 

األول. 

فهل ترى سيدي هذا املتعرض)5) ساملا من الضامن مستحقا للعرش عىل ما 
وصفت لك من األحوال وبينت لك من األقوال؟.

الجواب:
إن فعله طلبا لألجر فال عرش له وهو مأجور فيه، وإن فعله قصدا عىل أن 
يأخذ منه أجرة مثله فمختلف يف جوازه له يف الواسع عىل غري سبيل احلكم إذ ال 

وجه يف احلكم إال منعه فيام ظهر يل. واهلل أعلم.

التاأجير على اإر�سال الدراهم من غير م�ساورة اأ�سحابها

مسألة:

وما تقول يف رجل أراد إرسال دراهم لرجل فكتب له املرسل: واصلك كذا 

)))  يف د: املعرتض.
)))  سقط من: ب.

)))  يف ب، ج: الدالليل.
)))  يف أ: والثانية.

)5)  يف د: املعرتض.
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وكذا))) مائة قرش فضة وأجرت عليهن أو كاريت بقرشني بال نظر صاحب))) 
الدراهم أيسع))) ذلك املرسل أم ال؟. 

علمني من واسع فضلك وهذه املسألة واقعة بيني وبينك وأفتني فيها جوابًا 
يشفي))) الغليل وأجرك من املوىل جزيل.

الجواب: 
أما هذا فال يثبت يف احلكم عىل املرسل إليه، وأما فيام بيني وبينك فحسن 
منك وأنت املتجمل والفضل هلل ثم لك وإن تيرس يشء فافعل ذلك مأجور إن 

شاء اهلل.

قيام الأجير بالتاأجير على الخدمة

مسألة: 
بعد  وعن رجل أجر أجريا واملؤجر)5) أخذ عنده أجريًا فخدموا))) اخلدمة 
متامها فقال أجري املؤجر لصاحب اخلدمة: اعطني أجريت. فقال: ما أجرتك أنت 

أيكون هذا األجري الثاين له دعوى عىل صاحب اخلدمة }أم ال)7){؟.

)))  يف أ، ج: واصلك كذا كذا.
)))  يف أ، د: أصحاب.

)))  يف أ، ج: أيسعه.
)))  يف أ: شافيا، ويف ب، ج: شايف.

)5)  يف ب: واألجري.
)))  يف أ: أجرا فخدم.

)7)  سقط من: أ.
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الجواب: 

اعلم.  واهلل  استأجره.  من  عىل  أجرة }األجري))){ الثاين 

موت م�ستاأجر ال�سوم قبل انق�ساء ال�سهر

مسألة:

ويف رجل صام بأجرة شهرا))) عن هالك ثم مرض ومات قبل انقضاء الشهر 
فامت املستأجر أيكون له يشء من األجرة أم ال؟. 

الجواب: 

ال يبني يل ثبوت األجرة له عىل هذه الصفة لعدم إمتامه العمل إال أن يتمه 
الوارث. واهلل أعلم.

ال�سوم نيابة عن الم�ستاأجر الهالك

مسألة: 

وإذا صام رجل عن هذا املستأجر األول اهلالك مراده متام شهر أيتم))) الشهر 
بصوم هذا وملن تكون األجرة لألول أم للثاين أم ال تكون))) هلام أجرة؟ بني لنا 

ذلك.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: شهر.

)))  يف أ، ب، د: يتم.
)))  يف أ، ب، ج: يكون.
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وإن مل يتصل صوم الثاين بصوم األول فمكث أياما ثم بدا له أن يصوم بعد 
يومني عن اهلالك املستأجر كيف يكون صومه الثاين تام أم ال؟.

الجواب: 

للورثة  احتسابًا  اهلالك  بصيام  متصال  الويص  بأمر  الرجل)))  هذا  إذا صام 
فجائز ذلك ولكل منهام بقدر صيامه من األجرة.

وإن كان الوارث هو الصائم فجائز ذلك وتتم له األجرة إال إذا كان الصوم 
متفرقا ففي املسألة اختالف يف فساد الصوم ومتامه واستحقاق األجرة وعدمه. 

واهلل أعلم.

التاأجير على خدمة الأر�س بالذرع

مسألة:
وفيمن اجر أجريًا ينطل له أرضا كلها أو ما شاء منها بالذرع كذا وكذا))) 
باعا بقرش فضة وخدم األجري ما شاء اهلل ثم أتى عليها))) السيل فكبسها قبل 
ذرعت  لو  خدمتي  أن تذرع))) فيعرف ما يستحقه خادمها فقال }األجري)5){: 
ألتت مائة قرش وأريد أجريت وقال املؤجر: ال أجرة لك حتى تذرع خدمتك 
وتشاجرا  بالذرع  }إال))){  األجرة  تستحق  ال  إذ  كلها  األرض  خدمت  ولو 

)))  يف ب: لرجل.
)))  يف أ: كذا كذا.

)))  يف أ، ب: عليه.
)))  يف ج: تزرع.
)5)  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ.
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فكيف احلكم يف ذلك؟. 

تفضل ببيانه مأجورا إن شاء اهلل، وأيضًا))) وهل عىل املؤجر أن يتحرى ذلك 
ويعطيه حقه فيام بينه وبني اهلل؟.

الجواب: 

له أجرته وال حجة له بالتعلق بالذرع فإن علم الذرع أعطاه حقه متامًا وإن 
بالبينة واليمني ألنه قد عمل  القواعد  بينهام يف احلكم عىل موجب  جهل رجع 
واستحق األجرة وإنام جهل مقدارها فإن الذرع ليس من األجرة وال من العمل 

املؤجتر عليه وإنام هو لبيان املقادير فقط واهلل أعلم.

الأمر بالتاأجير على خدمة معينة

مسألة:

}مايل))){  خدمة  عىل  معلوم  غري  أحدًا  يؤجر  من  أمرت  أين  شيخنا  اعلم 
أنه اجر من ال يملك أمره أو يشق علينا احلق من  ففعل وادعى أو صح معي 

قبله أيسعني أن أعطي األجرة من أمرته أم ال؟.

الجواب:

إن كان هو نائب عنك يف التأجري فال يسعك دفع األجرة إليه هو وإنام تدفعها 
إىل املؤجتر عىل))) ما جاز من وجه، وإن كان هو اجر عىل نفسه وهو ليأخذ األجرة 

)))  يف ب، ج: أيضا.
)))  سقط من: د.

)))  يف د: عن.
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دفعها إليه. لك  ذلك  فواسع  }له))){ منك 

قلت له: إن أمره بذلك مطلقا ال عىل أنه ذلك يؤجر عىل نفسه ويعطيه هو 
األجرة هلم وال أنه))) ليدفعها إليهم بنفسه ويكون الرسول واسطة، ماذا يكون 
والدنيا  واجلهل  لذلك  مضطرون  فإننا  عنك  اهلل  لريىض  ذلك  لنا  بني  هذا  عىل 

علينا متساعدان.

كان  فإن  له  قوله  اهلل: اهلل أعلم مل))){ يرصح  رمحه  اخللييل  الشيخ  }قال 
تكون  أن)))  رأي  عىل  احلكم  يف  فيجوز  العمل  هذا  عىل  اجر  فالن  يا  له:  قال 
األجرة عىل من اجر هبا ال عىل القائل كام لو قال له: أعط فالنا كذا ومل يقل له: 
التعارف  يف  لكن  نفسه  مال  من  ذلك  أعطاه  إذا  يلزمه  ال  احلكم  ففي  مايل  من 

حيسن أن يدفع ذلك إليه فإن توسع باحلكم)5) مل يضق عليه. واهلل أعلم.

ت�سليم الأجرة منجمة بقدر الخدمة

مسألة: 

ورشط  سل  وثقاب  وما تقول يف األجري إذا استؤجر عىل }تنزيل))){ فرضة 
عليه الوكيل: إذا نزلت قامتني ألقضيك كذا من الدراهم فإذا نزلت الفرضة إىل 

املاء ألتم لك أجرتك.
}إذا خدمت باعني ألقضيك كذا من الدراهم، فإذا  وكذلك رشط السل: 

)))  سقط من: أ، ب، ويف ج: ليأخذ األجرة منك له.
)))  يف ب، د: أن.

)))  سقط من: أ وأبدل كلمة اجلواب مكان العبارة.
)))  يف أ: من.

)5)  يف أ: توسع يف احلكم.
)))  سقط من: د.
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األجرة. من  بقي  ما  لك  ألتم  فيه  عليك  ما  ثقبت السل))){ وخدمت 
فإذا احتاج إىل زيادة يشء من الدراهم فمنعه الوكيل هل عليه بأس فيام بينه 

وبني اهلل }تعاىل))){؟.
متام  قبل  الوكيل  عليه  رشط  عام  الدراهم)))  زيادة  من  شيئا  يستحق  وهل 
خدمته أعني ال زيادة عن األجرة السابقة ولكن األجري حمتاج إىل تقديم يشء من 
الدراهم هل يلزم الوكيل قضاؤه إال بام رشط))) عىل نفسه ليقضيه قبل دخوله يف 

اخلدمة ورضاه بذلك؟.
الجواب:

ليس عليه تقديمه إذا وقع الرشط عىل ذلك ورضيا)5) به وتتامما عىل ذلك 
فإن تغايرا فهو رشط تدخله اجلهالة وهلام الرجوع فيه فريجع إىل أصل ما وقعت 
األجرة عليه إن))) كانت بالباع أو القامة أو ما حداه من يشء لتعيني األجرة فإذا 

أتم الباع أو)7) القامة أو ذلك احلد املعني فله أجرة ذلك. واهلل أعلم.

ا�ستراط الدلل الجعالة على المتبايعين

مسألة: 

والبائع  املشرتي  عىل  فيشرتط  األصول  بيع  يف  الناس  بني  يسعى  وفيمن 

)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ.

)))  يف أ: دراهم.
)))  يف أ: إال برشط.

)5)  يف أ، ب: وريض.
)))  يف د: إذا.

)7)  يف أ: و.
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}أجرا))){ فينعام))) له بيشء مل يعني معهم بقلة أو))) كثرة أو))) مل يشرتط إال أنه 
يف التعارف معهم أن ال بد من اجلعل كان ذلك يف املوضع له قدر معروف)5) أو 

خيتلف عىل أحوال الناس يف الشح والسامحة.

فإذا أخذ هذا منهام أيكون حالال ذلك أم ال؟ قل أو كثر دخل عىل احلياء 
أن ذلك متعارف أخذه يف الدار وخمتلف يف القلة  والتقية أحدمها }أم ال))){ مع 

والكثرة.

أرأيت إذا وقع التشاجر بينهام فمنع من مطلبه بعد متام الصفقة فرفع أمرمها 
إىل احلاكم ما احلكم)7) له عليهام من ذلك؟.

الجواب:

إذا  نقص  أم  زاد  باشرتاطه  بأس  وال  األجرة  سبيل  }عىل  كان  إذا  حل  هو 
من يملك أمره. مال  كان))){ من 

فإن اختلفا ومل يصح رشط ثم رجع به إىل أجرة املثل إن علمت فإن اختلفت 
فاألوسط وحيكم هبا كذلك إذا تقاررا))) عىل األجرة واختلفا يف احلكم.

)))  سقط من: د.
)))  يف د: فيشرتط عىل املشرتي والبائع أن ينعام.

)))  يف أ، ج: و.
)))  يف أ: و.

)5)  يف أ، ج: له قدرا معروفا.
)))  زيادة يف هامش النسخة: أ استحسنها مصحح النسخة فقال يف اهلامش وقد أشار إىل موضعها يف 

املتن: لعله أم ال.
)7)  يف أ، ب، ج: حيكم.

)))  سقط من: أ.
)))  يف ب، ج: تقارا.
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وإن اختلفا يف أصل االستحقاق فزعم املدعى عليه أن املدعي متربع وقال: هو 
ساع بأجره، نظر يف قرينة حاهلام فإن كان مثله من يسعى باألجر أعطي أجرته مع 
يمينه، وإن كان مثله من يتربع منع من األجرة واليمني عىل املدعى عليه واهلل أعلم.

التاأجير على حرث الأر�س مقابل ح�سادها

مسألة: 

وما تقول يف اهلياّاس))) إذا استأجر هيس))) األرض بقدر بذرها كان مكياال 
أو جريا أو أقل أو أكثر ليأخذه عند حصاد الزرع فضاع الزرع ومل يؤخذ منه يشء 

من احلب مثل الرب أو غريه أيلزم))) رب األرض أجرة اهلياس أم ال؟.

الجواب: 

له أجرته إن ضاع الزرع أو اعتدل.

تفاوت الأجرة بين خادمي الفلج

}مسألة))){: 

أحسن)))  خدمته  من  فيهم  باليوم  الفلج  خدمة  مستأجري)5)  يف  تقول  وما 

)))  اهلياس من حيرث األرض للزراعة.
)))  يف أ: استأجر عىل هيس.

)))  يف أ: أيلزمه.
)))  يف ب: يوجد بياض مكاهنا.

)5)  يف أ: املستأجري.
. )))  يف أ: أخرياّ
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وفيهم من خدمته أضعف هل جيوز التساوي بينهم باألجرة برضا اجلميع، وإذا 
مل يرض أحد منهم وصح عند الوكيل أن خدمته أحسن))) عن خدمة غريه هل 

جيوز له أن يزيد أحدا أو))) ينقص عىل أحد ويمنع الذي ال تصلح خدمته؟.

الجواب:

بام يراه أهال خلدمته. أحد  كل  ينظر الصالح }للخدمة))){ ويؤجر 

منع الأزارقة من المكاراة

}مسألة))){: 
األزارقة))) مثال من بندر)7) مسكد)))  كارى  و}ما تقول شيخنا)5){ فيمن 

. )))  يف أ: أخرياّ
)))  يف أ، ج: و.
)))  سقط من:.

)))  يف ب: يوجد مكاهنا بياض.
)5)  سقط من: ب.

)))  األزارقة يف األصل هم أتباع نافع بن األزرق بن قيس احلنفي احلروري ثم اخلارجي فهم فرقة 
من فرق اخلوارج من معتقداهتم الفاسدة ترشيك أهل القبلة وإلن ذهبت هذه الفرقة ومل يبق أحد 
من أتباعها وأشياعها فقد ظهر يف القرن الثاين عرش من ينادي ببعض عقائدها حتت عباءة السلفية 
وحماربة البدع وهم الذين عناهم السائل يف هذا املوضع وهم املعنيوون عند أصحابنا كلام ارتبط 

ذكرهم بالقرون املتأخرة وأعني هبم الوهابية النجدية اتباع حممد بن عبدالوهاب.
وإنام عرفوا باإلزارقة ألهنم شاهبوا االزارقة يف ترشيك أهل القبلة كام أهنم شاهبوا احلنابلة يف مسألة   

التشبيه والتجسيم فقد أخذوا من كل مذهب أغثه وقالوا: قد أصبنا دينًا كام صنعت الصابئة.
وقد انترش مذهبهم يف جزيرة العرب ويف عامن هلم أتباع فقد أعملوا السيف يف رقاب الناس حتى   

يعتنقوا مذهبهم وكان أول أمرهم يف عامن يف عهد السلطان سعيد بن سلطان.
)7)  يف د: بلدة.

)))  راجع تعريف مسكد يف هامش اجلزء الثالث.
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إىل سامئل))) فلام محلوه لقيهم األباضية يف وادي بورش))) فقالوا هلم: ال تسريوا 
إىل سامئل حاملني شيئا بالكراء ألن ذلك ال عادة لكم وال نرىض بذلك بل لكم 
من مسكد إىل بورش فخاصموهم عىل ذلك وأعطوهم الكراء من عند صاحبهم 

من مسكد إىل بورش فهل يصح هذا عندك وجيوز أم ال؟. 
أرأيت إذا سفر األزارقة من مسكد إىل عامن فيضعفون))) األباضية ويقوون))) 
األزارقة بذلك وربام)5) يؤثر يف ضعف الدين فهل جيوز ملن وجدهم خمتصمني يف 

ذلك أن يكون عونًا لألباضية أم ال؟.
وهل هذه بدعة يف الدين أم ال؟ وهل عىل املحمول كراء اجلميع لألزارقة 
إىل  الكراء  األباضية من  أعطاهم)))  ما  إال  املخاصمة  إذا صحت  ليس عليه  أم 

بورش؟ تفضل عرفنا باحلق لك األجر إن شاء اهلل.

الجواب:
وال بأمر رشع وال سرية عدل بل هو من املغالبة  حق  بحكم  }هذا)7){ ليس 
عىل الدنيا والتطاول فيها، وليس ضعف الدين هبذا وإنام يضعف بالباطل وهيلك 
إعانة األباضية وال  النفس))) وهذه بدعة ال جتوز  باجلور والظلم واتباع هوى 

غريهم عليها.
وإذا منع املكارى عن محله ولو باجلور والظلم يف األصل فليس له عىل من 

)))  راجع تعريف سامئل يف هامش اجلزء الثالث.
)))  راجع تعريف بورش يف هامش اجلزء الثالث.

)))  يف أ، ب، ج: فيضعفوا.
)))  يف أ، ج: وينشطوا، ويف ب: وينشط.

)5)  يف أ، ج، د: فربام.
)))  يف أ، ب، ج: أعطوهم.

)7)  سقط من: د.
)))  يف أ، ج، د: األنفس.
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كاراه))) إال كراء املثل إىل ذلك املوضع. واهلل أعلم.

ال�سالة في الم�سجد البعيد دون القريب

مسألة: 
البلد أنك عليك أن تكون  القرآن ورشط عليه أهل  ورجل يعلم الصبيان 
مسكنه  وقرب  املدرسة  عن  بعيد  مكان  يف  وهو  اآلذان  وعليك  للجامعة  إماما 
مسجد أجيوز له أن جياوز عن املسجد الذي بقربه ويسري للمسجد الذي بقرب 
املدرسة ومن سابق الذي يعلم يف ذلك املكان ما عليه))) قيام املسجد واآلن))) 

}قد))){ ترصمت الناس من املعرفة.

بعد  البدل  أله  أقل  أو  أيام  عرشة  بقدر  يسافر  }أن)5){  أراد  إذا  وكذلك 
رجوعه؟ وكذلك إذا أصابه مرض أو مرض أحد من أهله ومل يمكنه أن خيرج 

عن مريضه.

النواد))) وذلك  املدرسة خوف  يقلد)7) يف  أو  أن يسف)))  أراد  إذا  وكذلك 

)))  يف ب: كارى.
)))  يف أ: عىل.

)))  يف أ، ج، د: وإال.
)))  سقط من: أ، ج، د.

)5)  سقط من: أ، ب.
)))  معنى يسف أن يصنع من سعف النخل سفة وهي حزام ممتد يطول أو يقرص ومتوسط عرضة 
التي  التمر وكالسمة  بقدر عرض الكف يستخدم ألغراض شتى كالظرف الذي حيفظ بداخله 

تستخدم كفراش للجلوس عليها أو لفرش التمر فيها.
)7)  القلد أن يصنع من ليف النخل أو سعفه حبال.

)))  النواد غلبة النعاس .
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شغل ال يلهيه عن الصبيان أجيوز له أم ال؟. 

وكذلك أن جاءه إنسان وقال له: اكتب يل ورقة أو اقرأ يل هذا اخلط }يف))){ 
وقت قعوده للتعليم أجيوز له أم ال؟ أفتنا يرمحك اهلل.

الجواب: 

أما املعلم إن))) لزمه القيام باملسجد الذي بقربه ومل يكن فيه من يقوم بعامرته 
سواه ففي ظاهر قوهلم: أنه ال جيوز له أن يتعداه إىل غريه إال لعذر.

فإن كان هذا من عذره لرضورة تدعو إليه فعسى أن ال يمنع وإال فال يتعدى 
إىل غريه.

وإذا سافر فيرتك عنه من يقوم مقامه يف التعليم وما يتعلق به فهو أوىل به من 
البدل إن قدر عىل ذلك، وإال فقد قيل يف األثر بجواز البدل لكني أخاف أن ال 
جيد من يعلمه البدل إن كان التعليم مستمرا يف املدرسة يف أوقات التعليم دائام 
ويف غري أوقات التعليم ال حيصل من الصبيان تعليم بحسب العوائد املعروفة 

فيتعذر البدل.

وأما االشتغال يف حال التعليم بشغل خفيف إن كان مما ال يمنع من العلم ال 
يقطعه))) وال يقرص فيه بسببه فال بأس به.

وإن كان يشغله عن التعليم ولو قليال فال بد من املنع، وكتابة األوراق وما 

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ، ج، د: فإن.

)))  يف أ: ال يقطيه.
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جوازه. أعلم  فال  يشبهها))) فيام يظهر يل شغل }عن))){ التعليم 

وال  القلب  هبا  يشتغل  ال  أن  أمكن  إن  به  اليد  تشتغل  مما  السفة  مثل  وأما 
اللسان عن شغل))) التعليم فعسى أن ال بأس به لعدم حصول القاطع بسبب))) 

ذلك واهلل أعلم.

موت الدابة الم�ستاأجرة قبل بلوغ المق�سد

مسألة: 

ويف رجل كارى رجال من بلده إىل بلد معلوم ثم يرجع به إىل بلده فبلغه إىل 
بلد القاصدين إليها ثم ماتت الدابة كيف يكون له من الكراء؟.

وإن)5) غرياّ أحدمها قبل متام الرشط كيف احلكم بينهام إذا))) ادعوا اجلهالة يف 
طول الطريق وقرصها؟.

وهل فرق بني أن يكونا)7) عارفني بطول املسافة أو أحدمها عارفا هبا فأراد 
الغرياّ عن الكراء أله ذلك أم ال؟.

الجواب:

إن ماتت دابته فله كراء املثل إىل حيث وصلت، وقيل: له من األجرة بقدر 

)))  يف أ: يشبها.
)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: الشغل.
)))  يف أ: لسبب.

)5)  يف د: وال.

)))  يف أ: وإذا.
)7)  يف أ: يكون.
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تلك املسافة، وأما إن غرياّ املكاري بغري حجة فال يشء له وإن غرياّ بدعوى اجلهالة 
فله))) أجرة املثل }بنظر العدول))){.

أجرة املثل))){ وإن  فعليه  باجلهالة  الراء  بكرس  املكاري  غرياّ  إن  }وكذا 
كانا عارفني باملسافة فال غري هلام، فإن غرياّ املكاري فعليه متام األجرة، وإن غري 

املكارى بالفتح فال يشء له إال أن يكون لعذر. واهلل أعلم.

قعد الأر�س للزراعة �سنة واحدة

مسألة: 

يف رجل اقتعد من رجل أرضا ليزرعها إىل احلول وال صار فيها حد معلوم 
وكان الزرع قتًا))) ثم رجع صاحب األرض ليأخذ أرضه، وكان عادة أهل البلد 
إذا اقتعدوا)5) شيئا من األروض مل يطلبوها من عنده حتى يموت الزرع ولو قال 

له: أنا ال أقعدك إياها لكان أخذها من عنده عىل هذا املعنى.

الجواب:

رب  عىل  بالعادة  حيكم  وال  أخذها  له  فجائز  سنة  القت  يستغل  تركه  إذا 
األرض. واهلل أعلم.

)))  يف أ: فعليه.
)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ.

)))  القت هو الصفصفة والعامة تطلق عليه الربسيم. 
)5)  يف أ: أقعدوا، ويف ب، ج: قعدوا.
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ا�ستراط �سقي النخل على البيدار

مسألة: 

ويف))) رجل عنده نخل يف حد الرسم يسقيه من مائه ويف حد))) الطناء قال 
للبيدار: إن كنت تريد النخل اسقه))) يل كنخيل عىل ثالثة أيام وأعطك))) الدراهم 
ومل يقل له: خذ يل ماء واسق يل نخيل وكان النخل يف حد الرسم يرشب)5) عىل 

ستة أيام))).

من))) اهلل. األجر  أجيوز هذا املعنى أم ال؟ بني لنا }ذلك)7){ لك 

الجواب:

إن كان هذا رشط))) عىل البيدار عىل أن يكون هو حيتال عىل املاء يأخذه عىل 
نفسه ال عىل صاحب املال فقد قيل: هذا وجه جائز يف موضع الرضورة ووقت 

احلاجة مع عدم أهل الثقة واألمانة.

وإذا استقعده عىل نفسه وسقى به فال بأس عليه هو أن يدفع إليه الثمن ويف 
جواز هذه املسألة اختالف. واهلل أعلم.

)))  يف أ: يف.
)))  يف ب: جد.

)))  يف أ، ب: أسقيه.
)))  يف أ، ب: وأعطيك.

)5)  يف ج: ترشب.
)))  يف ب: الست األيام.

)7)  زيادة يف: أ.
)))  يف ب: عند.

)))  يف أ: الرشط.
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اأخذ الأجرة من غير الموؤجر

مسألة: 
يف رجل أجر آخر أن يرقب له ماله ويف وسط ماله مال آلخر أو يف جنبه فأبى 
أن يسلم ما ينوبه من األجرة وقال: أنا ال أريد ملايل حروصه أجيرب عىل تسليم ما 

جيئ))) عليه من األجرة.
وكذلك إن أجر أحدا يرى))) له زرعه وكان له جار زارع نحو زرع املؤجر 

أيلزمه تسليم يشء من األجرة أم ال؟.

الجواب:
ال تلزمه األجرة إن مل يكن))) بأمره. واهلل أعلم.

اإ�ستقعاد ماء الفلج من الوكيل غير الثقة

مسألة: 

ماء  له  يستقعد  }أن))){  القعد  زمن  يف  وأراد  مال  قرية  يف  له  رجل  ويف 
ليسقيه وكان الذي قابض الفلج غري ثقة وجاء حمتاجا للقعد وقال)5) لرجل: خذ 
بادة أو نصف بادة من هذا الفلج ورد عيلاّ منه ربع ماء فأخذه ورد عليه ربع ماء 

ودفع إليه))) الثمن أيربأ عىل هذه الصفة أم ال؟.

)))  يف ب: جيب.
)))  يف أ، ب، ج: يشوف.

)))  يف ب: تكن.
)))  سقط من: أ، ب، ج.

)5)  يف ب: فقال.
)))  يف أ، ج: عليه.
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الجواب:

قيل: إن ذلك جائز له يف بعض القول رخصة ملن احتاج إليه عىل ما يف املسألة 

من االختالف. واهلل أعلم.

ال�سمك اأجرة على الدللة بدل الدراهم

مسألة:

ويرتك  سمكا  داللته  عن  ويأخذ  الصيد)))  عىل  ينادي  الذي  الدالل  ويف 

الدراهم والسمك مرة يزيد ومرة ينقص عن عنائه.

أجيوز هلذا الدالل أن يأخذ عن داللته سمكا أم ال؟.

أرأيت إذا تراىض))) صاحب السمك والدالل يف أخذ السمك وإن مل يرتاضيا 

أقل)))؟. أو  أكثر  أو  بيسات  أربع  أجيوز أن يقطع بينهم مثل }إن))){ القرش 

الجواب:

فليقطعوا)))  به، وإن مل يرتاضوا  بأس  تراضيا)5) هو والسامك بذلك فال  إن 

)))  الصيد هلجة عامنية دارجة يقصد هبا السمك.
)))  يف أ، ب، ج: تراضيا.

)))  زيادة يف: ب.
)))  يف د: أو أقل أو أكثر.

)5)  يف د: تراىض.
)))  يف د: وإن مل يرتاضيا فليقطع.
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واهلل  حرض.  فيام  املثل  أجرة  إىل  ويردون)))  أقبل  فيام  }بمعلوم))){  األجرة 
أعلم.

نق�س الخدمة بعد الدخول فيها

مسألة:

ويف الوساتيد الذين يورشون اخلشب يقع التخاصم منهم بعد ما دخلوا يف 
خدمة اخلشب ومل يقولوا: إنا جاهلون هبذه اخلدمة بل يقولون))): ال نخدم هبذا 

واخلدمة تلحقها اجلهالة هل حيكم عليهم احلاكم بإمتام))) خدمتهم؟.

يف  دخوهلم)))  قبل  اخلروج  وأرادوا  الرشط  عند  كاتبتهم)5)  وإن  قلت: 
إذا وقع الرشط عىل  باخلدمة  اخلدمة، واملسألة بحاهلا هل حيكم عليهم احلاكم 
لكثرة  اجلهالة  تلحقها)))  أن  من  }بد)7){  ال  أم  السفينة  طول  يف  معلوم  ذرع 

أشغاهلا واختالف))) أنواعها؟.

)))  سقط من: د.
)))  يف د: ويردان.

)))  يف ب، ج: يقولوا.
)))  يف ب، ج، د: بتامم.
)5)  يف ب، ج: كاتبهم.

)))  يف ج: الدخول.
)7)  سقط من: ج، د.

)))  يف ب: يلحقها.
)))  يف د: وكثرة.
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الجواب:

فاجلهالة  }معلوم  إذا وقع الرشط عىل يشء  تلحقها اجلهالة لكن  أن  بد  ال 
فقيل:  الدخول  قبل  أحق واألجرة تثبت يف أكثر القول، فإن نقضها))){ أحدمها 

له الرتك، وقيل: ليس له ذلك، ونرى األول أصح اللتباسه باجلهالة يف هذا.

وبعد الدخول))) فال نرى هلم ذلك إال إن كان ليس عىل املؤجر رضر لوجود 
غريهم ومل يطلبوا شيئا من األجرة عليه فيلحقها االختالف حيث يكون))) ما 
فعلوا يف ماله من صالحه ال من فساده عليه فإن تعني))) الثاين لزمهم اإلمتام فيام 

عندي إذا كانت األجرة عىل يشء معلوم بأجرة معلومة كام تقرر. واهلل أعلم.

التاأجير على حمل متاع من م�سيرة

مسألة:

واملنول  برس  ظرفة  أو  صيدة  ألف  له  يشحن  أن  عىل  إنسانا  نول  فيمن 
نازحة  أهنا  إال  غريها  أو  املصرية)7)  يف  واملتاع  صور)))  يف  عليه  }واملنول)5){ 
للمتاع  قاصدًا  مصرية)))  إىل  صور  من  السفينة  صاحب  فسار  صور  بندر  من 

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ زيادة بعد الدخول: فقيل: له الرتك وقيل: ليس له.

)))  يف ب: يكونوا.
)))  يف ب، ج: تعينوا، ويف د: تعيبوا.

)5)  سقط من: أ.
)))  تقدم تعريف والية صور يف هامش اجلزء اخلامس.

)7)  مصرية بلدة عىل ساحل عامن الرشقي مقدار ستني ميال حييط هبا البحر يسكنها البدو. )حممد بن 
شامس(.

)))  يف ب: املصرية.
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املنول عليه فلم جيد شيئا هنالك، وأصل النول من بندر صور))) إىل اهلند فسافر 
صاحب السفينة إىل اهلند بمتاع لنفسه أو لغريه فام جيب عىل هذا املنول للصيد 

أو البرس؟.

الجواب:

إذا  اهلند  إىل  خروجه  يف  }يشء))){  يلزمه  إىل صور وال  نوله  بقدر  عليه 
خرج بامل غريه فيام يظهر يل واهلل أعلم.

الأجرة بالتفاق بين الموؤجر والم�ستاأجر

مسألة:

بيسات  عرش  يوم))){  }كل  األجري  عادة  البلد  يف  كانت  إن  اإلجارة  ويف 
وتغلبوا  األشغال  فتكاثرت  ذلك  بنصف  النهار  آخر  وأجرة  بذلك  معروف 
وطلبوا الزيادة وأجلئوا الناس إىل الرضورة فانتهى األجري إىل عرشين }بيسة))){ 

أو إىل مخس }عرشة)5){ بيسة.

وال  رضر)))  ال  ويكون  السابقة  األجرة  إىل  يردهم  أن  القائم  يسع  فهل 
إرضار)7) يف ذلك أم ال؟.

)))  يف أ: الصور.
)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: د.

)))  سقط من: أ، د.
)5)  سقط من: أ.

)))  يف أ: رضورة.

)7)  يف ب: رضار.
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الجواب:

اإلجارة عىل ما اتفق عليها املؤجر واملستأجر والقائم ال خيصه ذلك.

الرجوع عن قيمة الأجرة المتفق عليها

مسألة:

قلت له فهؤالء اجلامعة املساكرة))) قد أجروا رشاة للربيمي واكرتوا ركابا 
والكراء  األجرة  وسلموا  وكرائه  املثل  }أجرة))){  من  بأكثر  إليها  حلملهم 
وما))){  رأيك؟  }فام  إلينا  وحاكموا  الرد  وطلبوا  الزيادة)))  يف  اآلن  ورجعوا 
احلكم يف ذلك؟ أنردهم إىل أجرة املثل }وكرائه)5){ ونحكم))) هلم برد الفضل 

أم كيف الرأي؟ بينه لنا ترصحيًا.

الجواب:

قيل: بردهم)7) إىل أجرة املثل يف وقت الرضورة وأما اآلن فقد زال الرضر 
اعرف  إين ال  عليهم  بالرد  فمن حيكم  عليها  اتفقوا  التي  أجرهتم  الناس  وأخذ 

ذلك وال أدري ما عندكم فيه.

)))  املساكرة قوم من األزد وهم من القبائل املهمة برشقية عامن ومركزهم والية إبرا.
)))  سقط من: أ.

)))  يف ب: اآلن للزيادة.
)))  سقط من: ب.
)5)  سقط من: ب.

)))  يف أ: وحيكم.
)7)  يف أ: يردهم.
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ال ل ي�سقط عنه ال�سمان ن�سيان الجمَّ

مسألة:

ر))) أيكون النسيان من عذره يف أموال الناس وال بأس عليه  ل واحلاماّ يف اجلاماّ
أو))) هو غري))) معذور وحيملون باألجرة)))؟.

الجواب:

وال يعذرون بالنسيان أيضًا واهلل أعلم.

�سمان الأجير على عمل يده

مسألة:

وما تقول باحلكم)5) يف مثل خياطي))) الثياب واجلوخ)7) واللذين يعملون 
باألجر بأيدهيم إذا قالوا: اليشء الفالين نسيناه أو ذهب أو غاب أو رسق ونحن 

تاركون))) مالك يف موضع احلفظ كيف حكم الرشع بينهم؟.

ر صاحب احلمري املؤجرة أو القائم عىل أمرها. )))  احلاماّ
)))  يف ب: أم.

)))  يف أ، ب، د: ال.
)))  يف ج، د: األجر.

)5)  يف أ: فاحلكم.
)))  يف أ، ب، ج: خياطني.

)7)  اجلوخ نوع من اللباس مثل الصوف أغال ثمنا. )حممد بن شامس(.
)))  يف أ، ج: تاركني.
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الجواب:

له  يصح  حتى  قبضه  ملا  ضامن  إنه  كهؤالء:  يده  عمل  عىل  األجري  يف  قيل 
العذر منه وليس النسيان من عذره وال قوله: ذهب أو غاب وإنام العذر أن يأيت 
عليه يشء من األسباب اخلارجة عن قدرته كرسق من حرز أو حرق أو هنب 

قوم أو نحوه إذا صح له السبب. 

فيه مع  إنه يكون مصدقا  البيت ونحوه  إذا ظهر سبب ذلك كنقب  وقيل: 
يمينه ما مل يصح باطل قوله. واهلل أعلم.

ال للمتاع الموؤجر على حمله �سمان الجمَّ

مسألة:

ر الذين حيملون أمتعة))) الناس بالكراء إذا قالوا:  ل واحلاماّ وما تقول يف اجلاماّ
تالشى، أو ذهب يف محله بيشء)))  أو  تلف  أو  انكرس  الفالين  }إن))){ اليشء 

من مالنا وال قرصنا يف يشء من مالك أو كسب علينا يف الطريق.

ماذا جيب هلم وعليهم مع املحاكمة واخلصومات؟ عرفنا وجه احلق والصواب.

الجواب:

هم ضامنون له يف األصل حتى يصح له العذر، فإن صح هنبه بام مل يقدروا))) 

)))  يف ب: أموال.
)))  زيادة يف: ب.

)))  يف أ، ج: يشء، ويف ب: ليشء.
)))  يف أ: يقدر.
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عىل دفعه فال ضامن }هلم))){ عليهم.

وكذا))) إذا سقط من أيدهيم أو عىل الدابة عىل وجه اخلطأ ال عىل وجه عمد 
وال إمهال. واهلل أعلم.

ما ي�سمنه الأجير على النظر كالراعي وال�سائف

مسألة:

}به))){  وصحت  أغنامه  من  يشء  عليه  ذهب)))  إذا  باألجرة  الراعي  يف 
بام  الشائف)))؟ عرفني  احلكم و}كذلك)5){  أرباهبا كيف  بينه وبني  اخلصومة 

جيب عليهام)7) }من))){ الضامن أو الفكاك))).

الجواب:

أكثر  أنه ال ضامن عليهام يف  والشائف:  كالراعي  النظر  قيل يف األجري عىل 
القول، وأنا يعجبني ذلك فيام مل يتعمدا)1)) الضاعته.

)))  زيادة يف: أ.
)))  يف أ: وكذلك.
)))  يف ج: ذهبت.

)))  زيادة يف: د.
)5)  زيادة يف: ب.

)))  الشائف هو املوكل بحراسة البساتني من الطري.
)7)  يف ب، د: عليه.

)))  زيادة يف: د.
)))  يف ب: الضامن أو عدمه.

)1))  يف أ، ج: يتعمد.
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فإن تعمدا))) لرتكه أو أمهاله حتى ضاع فهام ضامنان فيام أرى. واهلل أعلم 
فينظر يف هذا كله.

اأجرة العامل بالحكومة اإذا اعتراه في عملة مر�س اأو �سفر

مسألة:
ال خيفاك شيخنا ما أنا به من املقام يف شأن احلكومة اضطرارا ال اختيارًا إن 
أصابني الرمد والسقم أو مانع من املوانع حيول بيني وبني قضاء حوائج الناس 
فيام  أياما هل يف ذلك بأس  أو غريه لقضاء حوائجي  أو سافرت سفرا لوطني 

آخذه من اجلعل الذي جعله يل السلطان عىل ذلك؟.

كالسفر  رأيه  بال  مني  ذلك  صح  أو)))  ذلك  استأذنته عىل)))  إن  فرق  وهل 
فيام يكون من قبيل وما يكون من قبل اهلل))) فرق أم  وغريه من أشغايل؟ وهل 

ال؟.

الجواب:
إن كان اجلعل من عند صاحبك فيكون األمر بينكام يف ذلك عىل ما يطمئن 
به قلبك وتطيب به نفسك من رضاه ما يكون ذلك إال أن يكون اجلعل لوقت 

معلوم فال لك منه إال مقدار كون ذلك يف الوقت. واهلل أعلم.

)))  يف أ: تعمد.
)))  يف ب: يف.

)))  يف أ، ج: أم.
)))  يف أ: من قبل غريي.
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التاأجير على خدمة الفلج باأمر الجبار

مسألة:
إذا أمرين جبار أن أؤجر يف خدمة فلج أناسا))) علموا أين أجرهتم من أمر ذلك 
أجرتكم  اجلبار فقلت هلم: إين أجرتكم عىل أن ال أكون ضامنًا }لكم))){ بل 
أجرهتم  ظلمهم  إذا  ))){ ضامن  عند فالن أعني اجلبار فقبلوا ذلك أيكون }عيلاّ

أم ال؟.

أن  يسعني  هل  الفلج  ماء  من  شيئا  آخذ)))  وأنا  منه  حقهم  من  آيسوا  وإن 
مل  أم  إياهم  بظلمه  أقضيهم أجرهتم)5) إذا رصت أنا املؤجر هلم }وأنا))){ عامل 

يكن عيلاّ ضامن؟.

الجواب:
إذا أجرهتم يف موضع جوازه لك عىل أن أجرهتم عىل فالن ومل تعرفهم)7) 
إياه }ظلام))){ فعندي أن هذا رشط جمهول وأخشى أن جيوز هلم }الرجوع))){ 

إليك. واهلل أعلم.

)))  يف ب: أناس.
)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ: أجد.
)5)  يف ب، ج: أجارهتم.
)))  سقط من: أ، ب، ج.

)7)  يف ب: يوفهم، ويف ج: يعرفهم.
)))  سقط من: د.
)))  سقط من: أ.
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انقطاع ماء الفلج بعد القعد

مسألة:

ثم انقطع الفلج وقد  معروف  }إىل أجل))){  ويف رجل اقعد ماء من فلج 
سقى املستقعد بعض تلك املدة وأراد املقعد أخذ درامهه كلها وقال املستقعد: 
ال أعطيك إال بقدر ما أسقيت))) من مائك كيف احلكم بينهام)))؟ بني لنا ذلك 

مأجورًا.

الجواب))): 

إذا انقطع الفلج بطل القعد. واهلل أعلم.

التاأجير على ال�سفر اإلى بلدة معينة

مسألة:

من الطريق  ويف رجل يريد قرية معلومة وكارى رجال وسار)5) }إىل))){ مدة 
فرجع)7) املسافر ومل يبلغ تلك القرية املعلومة ما يلزمه يف الكراء؟.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: سقيت.

)))  يف أ، ب، د: بينهم.
)))  يف ب: مسألة.
)5)  يف د: أو سار.
)))  سقط من: أ.

)7)  يف د: ورجع.
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الجواب:

يلزمه))) الكراء إال أن يكون رجوعه لعذر فيام بينه وبني اهلل يمنع من وصول 
حصل  الذي  املوضع  إىل  مثله)))  كراء  فللمكارى)))  }إليها))){  املكارى  الدار 

العذر فيه واهلل أعلم.

اإ�ستقعاد الماء من عريف الفلج غير الثقة

مسألة:

وعن رجل يستقعد ماء من عند عريف فلج ومل يسأله ملن املاء الذي يقعده)5) 
إياه والعريف غري ثقة وال أمني وأهل الفلج يتظلمون منه وهو ال يعلم باملاء الذي 
}تعاىل))){  اهلل  وبني  بينه  يقعده))) إياه حالل أم حرام وشاك قلبه }فيه)7){ فيام 

ما خالصه فيه؟.

الجواب:

إذا عرف من العريف أنه يقعد أمواه الناس بغري رضاهم عىل سبيل الظلم ومل 
يعلم له ماء حالال يقعده فال جيوز أن يقتعد من عنده عىل هذه الصفة. واهلل أعلم.

)))  يف أ: أيلزمه.
)))  سقط من: د.

)))  يف أ، ب، د: فلام كارى.
)))  يف أ: مثل.

)5)  يف ب: أقعده.
)))  يف أ، ب، ج: أقعده.

)7)  سقط من: ب.

)))  سقط من: ب.
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مزابنة وكيل الوقف على الطناء لنف�سه

مسألة))):

وما تقول إذا أمر وكيل املسجد دالال عىل أرض ليقعدها أو نخل ليطنيها 
للمسجد وأراد هو شيئًا من ذلك.

له عىل  يزابن  أم يوكل وكيال غريه  لنفسه  بنفسه  الدالل  يزابن  أن  له  أجيوز 
ذلك اليشء أم ما عندك يف ذلك؟.

الجواب:

قيل: يقيم لنفسه وكيال أو يأمر أحدا يقتعد له إال أن جيعل ذلك له من وكله 
واهلل أعلم.

اأخذ الأجرة على تعليم القراآن

مسألة:

وفيمن أراد أن يعلم الصبيان القرآن هل جيوز له أن يشرتط أجرة عىل التعليم 
عىل العناء؟.

الجواب:

القول  واكثر  األجري  تلزم  ال  التي  الطاعات  عىل  األجرة  أخذ  يف  خيتلف 
أخذ  فيجوز  القبيل  هذا  من  الزمة  فريضة  تأدية  لغري  القرآن  وتعليم  بجوازها 

العناء عليها. واهلل أعلم.

)))  يف ب: اجلواب.
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قعد النخيل وال�سجر

مسألة:

احلج وفطرة شهر رمضان  تاسع  لعرفة  فيه ضامنات  ماال  ويف رجل قبض 
هل  اجلامعة  برأي  القبض  وذلك  املذكور  الرجل  هذا  عند  املال  فضلة  وكانت 

جيوز له أن يقعده أربع سنني بكذا وكذا }أم بالسنة كذا وكذا))){؟.

اهلنات  عن  للصوانة  قعدها  يف  الرخصة  إىل  سبيل  األموال  هذه  يف  وهل 
والضعف وضياع املال بسبب أنه ال له رب واحد يترصف فيه وهؤالء اجلامعة 
أم هو  إذا قبضه منهم واحد برأي اجلميع وفيه نخيل وأشجار موز وغريه  إال 

حرام القعد فيه وعدم من الرخصة }أم ال))){؟.

الجواب:

قعده  فيجوز  واملاء  األرض  قعد  جيوز  وإنام  والشجر  النخيل  قعد  جيوز  ال 
نظر األصلح يف ذلك للوقف. واهلل أعلم. عىل  أكثر  أو  والسنة  }عىل))){ الشهر 

اأخذ الأجرة على تعليم القراآن

مسألة:

الصبيان  يعلم  }أن))){  قريته وأراد  قرية غري  إىل  تقول يف رجل سار  وما 

)))  سقط من: أ، ب.
)))  سقط من: د.

)))  زيادة يف: أ.
)))  سقط من: أ، ج.
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عىل  أجرة  قرشا  حول  كل  يبذلون  القرية  تلك  أهل  ووجد  باإلجارة  القرآن 
تعليم))) الصبيان ووجد أحدا يعلم غريه وأراد أن يعلم ومل يرشط))) عليه آباء 
منهم  وال  منه  ذلك  الصبيان أن ال يسري))) يف حوائجه وال صح))) }ذكر)5){ يف 

يف اخلروج عن الصبيان. 

يزدادون معه)7) يف  يزالون  الصبيان معه وال  قليل من  وربام أول))) دخوله 
صح رشط))) يف خروجه عنهم من األولني واآلخرين  وال  }دخول))){ التعليم 
ووجد بعض املتعلمني من أهل تلك القرية يسريون يف بعض حوائجهم ومل يدر 
أن يسري يف  }له  أم ال جيوز  الصبيان  آباء  عىل أي وجه يسريون عىل رشط من 
وربام  ال)))){  }أم  بدال  أحدا  خليفة  }عند الصبيان)1)){  حوائجه وال يرتك 
أجرته  له  ويسلموا  ذلك  عليه  ينكروا  ومل))))  الصبيان)))){  آباء  بعض  يلقاه 

ويطالبهم أحتل له تلك األجرة وجتوز له تلك املطالبة أم ال؟.

عىل  اشرتط  وإذا  خروجه،  يف  يلزمه  ما  وفعل  ذلك  له  جيوز  ال  كان  وإن 

)))  يف ب: عدد، ويف ج: عدم.
)))  يف أ: يشرتطوا، ويف ب: يشرتط.

)))  يف ب، ج: يميض.
)))  يف ج: وال وقع.

)5)  سقط من: ب.
)))  يف ب: عند.

)7)  يف ب: ومل يزل يزدادوا عليه.
)))  سقط من: ب.
)))  يف ب: رشوط.
)1))  زيادة يف: ب.

))))  سقط من: ب.
))))  سقط من: أ.
))))  يف ب: وال.
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بعض آباء الصبيان القليل منهم ال الكثري وعىل أن يسري))) يف حوائجه وأذنوا له 
أكثرهم؟. أو  كلهم  يستأذهنم  حتى  أجيزيه))) }ذلك))){ أم 

}الجواب))){:

إن كان املستأجرون كلهم بلغا أحرارا عقالء فعىل قول من جييز األجرة عىل 
وإما  صحيحة  العقد  ثابتة  معلومة  }إما)5){  فاألجرة  الالزم  غري  يف  التعليم 
للمعلم))) من  بد  فإن تكن األوىل فال  الرتايض واملتاممة  تقع إال عىل  جمهولة ال 
القيام برشوطها وال حيكم له باألجرة إال بتاممها وليس له أن خيرج يف يشء من 

حوائجه غري الالزمة كالبول والغائط إال ما وقع عليه رشط ثابت له معلوم.

وكذلك  حالال،  وإن تكن الثانية)7) فام ترضوا عليه جاز }وثبت))){ وكان 
يف العقد األول الصحيح إذا مل يقم برشوطه فأجازوه هم))) عىل أنفسهم وهم 

ممن جيوز عليه)1)) رضاه جاز وثبت.

له  جازت  األيام  }من)))){  فإن مل جييزوه له عن رضا وأبدل ما قرص فيه 

)))  يف ج: يميض.
)))  يف أ: أخيرج.

)))  زيادة يف: ب.
)))  كلمة اجلواب سقطت من: د إذ أن اجلواب جاء متصال بالسؤال من غري فصل بينهام.

)5)  زيادة يف: ج.
)))  يف أ: للعلم.
)7)  يف أ: الثابتة.
)))  زيادة يف: أ.

)))  يف أ، ج: هلم.
)1))  يف أ: هلم.

))))  سقط من: أ.
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األجرة فيام أرجو عىل بعض الرأي إن صح ما يتجه))) يل فيه.

وقيل: ليس إال عناه يف هذا عىل رأي العدول إال أن يكون لعذر من قبل اهلل 
تعاىل فليس عليه إال بدله وله أجرته، وإن تركه خمتارا فلم يأت بام عليه رشطا 
عدال وقسطا فال يشء من األجرة له عىل أصح ما عندي فيه وأحب للمبتىل هبذا 

أن خيرب من أجره بصفة حاله وتقصريه.

جيزي  وال  أسلم  فالسالمة  بذلك  يرضوا  مل  وإن  جاز  وأمته  ريض  فإن 
}البعض))){ يف هذا عن البعض بل ينبغي له أن خيرب اجلميع بذلك ويسرتضيهم 
فيه إال أن يعلم اهنم علموا بذلك فأجازوه له عن رضا منهم فال يشء عليه وال 

إثم فيام وقع عىل الرتايض اجلائز منهم من دون حكم. واهلل أعلم.

النق�س في الإجارة المجهولة

 مسألة: 

وفيمن عنده سفينة واخذ أناسا))) بمقطاع حول سنة عىل خدمة السفينة ثم 
بدا ألحد منهم أن خيرج عن صاحب السفينة أله أجرة بقدر عناه))) أم ال؟.

وكذلك إن)5) أراد صاحب السفينة أن ينزل أحدا منهم واألجري ما))) يريد 

)))  يف د: يبيح.
)))  زيادة يف أ، ج.

)))  يف أ: إنسانا.
)))  يف ج: عنائه.

)5)  يف أ: إذا.
)))  يف ج: ال.
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فام وجه عناه))) يف ذلك؟ أفتنا مأجورا إن شاء اهلل.

الجواب:

إن مثل هذه اإلجارات املجهولة كلها جيوز فيها التناقض وأهيام نقض عىل 
صاحبه جاز النقض ويكون للعامل يف الوجهني بقدر عنائه عىل نظر العدول. 

واهلل أعلم.

الو�سية بقر�س لإ�سالح م�سجد اأو فلج

مسألة:

وفيمن أوىص بقرش ليصلح به مسجد أو فلج))) من أين خترج أجرة الصالح 
ورشاء الصاروج إن احتاج ذلك إليه وغري ذلك مما حيتاج إليه الصالح؟.

الجواب:

املسجد  يصلح  مما  فكله  ذلك  وغري  الصاروج  ورشاء  األجرة  منه  خترج 
إال  يصلحونه  وال  والعامل)))  باألستاذ)))  إال  يقوم  ال  املسجد  بناء  أن  ومعلوم 
باألجرة)5) وما معنى إصالحه))) بالدراهم إال إنفاذها يف األجرة ملصاحله والقائم 

)))  يف ج: عنائه.
)))  يف ب، د: مسجدا أو فلجا.

)))  يف أ: بأستاذ.
)))  يف ب: إال بالعامل واألستاذ.

)5)  يف أ: بأجرة.
)))  يف أ، ب، ج: الصالحه.
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عىل األستاذ وعامله هو من بعض القائمني بمصالح املسجد فله أجرته والفلج))) 
عىل نحو هذا يكون. واهلل أعلم.

اأخذ الأجرة على المكاتبة

مسألة:

ما تقول سيدي يف رجل أراد منه رؤساء القبائل أن يكتب بني املسلمني ومل 
يكن عندهم بيت مال حتى يعطوه فريضة ووجدوهم يعطون))) للورقة شاخة))) 

وأرادوا أن يعطوه مثل ذلك أجيوز له أخذ هذه األجرة وحتل له.

بني لنا ذلك.

الجواب))):

عليه رضاه  الكاتب وهو ممن جيوز  برضا  األجرة  ذلك عىل سبيل  كان  إذا 
فذلك جائز. واهلل أعلم.

اأخذ الأجرة عن الحت�ساب عن الوقف والأيتام

مسألة:

للموقوف  إنسان  واحتسب  والعامل  احلاكم  منها  إذا عدم  البلد  تقول يف  ما 

)))  يف أ: فله أجرة الفلج.
)))  يف ج: يعطوا.

)))  الشاخة رصف قديم وزهنا ربع مثقال من الفضة واملثقال يساوي بالوزن احلديث 5).) غرام.
)))  يف ب: قال.



تمهيد قواعد الإيمان (7(

واأليتام وأشباه ذلك وكان املحتسب من أهل العرس أله أن يأخذ بقدر عناه))) أم 
كيف الرأي يف ذلك؟ }أفتنا))){ يرمحك))) اهلل }تعاىل))){.

الجواب: 

القرية  أكابر  من  البلد  جباة  جيتمع)5)  أن  فيعجبنا  واحلاكم  العامل  عدم  إذا 
مثله  يف  العدل  يوجبه  ما  عىل  األجرة  له  ويعينوا  بذلك  فيقيموه)))  ورؤسائها 

فيكون فعله)7) جائزا وحجة ملوافقته))) العدل.

فإن تعذر هذا فأخذ األجرة ال جيوز))) للمحتسب وعسى أن ال يتعرى من 
االختالف يف غري احلكم من الواسع أن يأخذ بقدر عنائه كام جاز لوىل اليتيم أن 

يأكل باملعروف أن كان فقريا واهلل يعلم املفسد من املصلح.

)))  يف أ، ج: عنائه.
)))  سقط من: ج.
)))  يف ج: رمحك.

)))  زيادة يف: أ.

)5)  يف أ: جيمع.
)))  يف ج: فيقيموا.

)7)  يف أ، ج: فعلهم.
)))  يف أ، ج، د: ملوافقة.

)))  يف ج: ال جتوز.



(7( الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال

الدراهم عو�سا عن الحب ثمنا لقعد الأر�س

مسألة:
وما تقول فيمن قعد أرضا له بكذا كذا جري))) ذرة أو بر فعجز املستقعد 
أخذ  للقاعد  أجيوز  دراهم  احلب  ثمن  يسلم  يكون  أن  وأراد  احلب  تسليم  عن 
تشارطا  الذي  احلب  حبًا من غري)))  أعطيك  له:  قال  أو  احلب  الدراهم))) عن 

عليه أم ال؟.

الجواب:
قد قيل: جيوز مثل هذا كله فيام عندي إال يف السلف فقد قيل: أنه ال جيوز 
اجلائز رضاه  املفرتض  من  األفضل عن رضا  أخذ  إال يف  القرض  وأجازوه يف 

فاختلفوا فيه إال إذا كان عن رشط يف القرض فاإلمجاع عىل حتريمه.

  

)))  اجلري وحدة كيل تساوي )) صاعا أو ))) مدا.
)))  يف ج: دراهم.

)))  يف أ: خيار.
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ومما هو م�ساف اإلى الكتاب عن �سيخنا البطا�سي:

الو�سية بدراهم لمن يغ�سل الميت ويحفر قبره

مسألة:

القرب  وحفر  قربه،  وحيفر  امليت  يغسل  ملن  بدراهم  أوىص  فيمن  تقول  وما 
الوصية  ترجع  أم  قربه  وحيفر  يغسله  ملن  أم  األجرة  أهلام  واحد  وغسله  واحد 

للورثة؟ بني لنا ذلك.

الجواب:

عىل معنى هذا اللفظ الذي فيه عطف الصلة عىل الصلة ملوصول واحد فال 
تكون الوصية إال ملن جيمع بني الصلتني اللتني مها الغسل واحلفر ال ملن ينفرد 

بأحدمها. واهلل أعلم.

التاأجير على قراءة القراآن على قبر مجهول

مسألة:

وفيمن إئتجر لقراءة القرآن العظيم عند قرب يف مقربة معروفة غري أن القرب 
تكون  أين  طرفها  يف  وال  وسطها  يف  وال  أوهلا  يف  أنه  يعرف  ال  جمهول  وحده 

قراءته؟.

وهل جيوز أن يؤجر أحدا ليقرأ معه هو وإياه ساعة واحدة ويبتدئ أحدمها 
من البقرة والثاين من املعوذتني؟.



تمهيد قواعد الإيمان (7(

الجواب:

يف  له  غريه  مشاركة  حيسن  فال  بنفسه  يقرأ  }أن))){  استؤجر  قد  كان  إن 
ذلك. واهلل أعلم.

قعد الفلج بغر�س اإ�سالحه

مسألة:

ليصلح  يسدوه  أن  أهله  وأراد  ضياع  فيه  صح  الذي  الفلج  يف  تقول  وما 
تلك  يستقعد من  أن  يريد  فيمن  تقول  ما  يطلقوه  أن  أرادوا  أن  فلام  بالصاروج 
اليوم  القعادة هلذه اجلمة ملغرمه وهي ال تدرى ذلك  تلك  اجلمة وقد جعلوها 
ألغياب أو للفلج صار ذلك يف النظر من  أو  ملوقوف  أو  ملن }من))){ الناس 

القائمني به وبأمره؟.

جاء))) منه غري يف حال سده أيكون سبيله للقعادة كسبيل  قلت: }أرأيت))){ إن 
ما وصفت لك أم ال وهو األول واآلخر؟ افتنا يف ذلك مأجورا  إن شاء اهلل.

الجواب:

منه  يشء  قعادة  عىل  الفلج  جباة  اتفق  إن  األثر:  يف  يوجد  ما  حسب  فعىل 
إلصالحه وهم مأمونون عىل ما يكون بأيدهيم للفلج ومل يتفق أرباب املاء عىل 
أن يسلم كل أحد منهم ما ينوبه بغري قعادة جاز للقاعد واملقتعد وإن كانوا جمهويل 

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله ملن من الناس.

)))  سقط من: ب.
)))  يف د: كان.



(7( زيادات الباب الرابع

احلال أو ظاهري اخليانة فال يربأ من اقتعد منهم بالتسليم إليهم حتى يعلم أنه قد 
بلغ. واهلل أعلم فانظر يف ذلك ثم ال تأخذ منه إال احلق.

عمل البيدار في مال اأ�سله حرام

مسألة:
وفيمن دخل يف مال حرام عىل معنى البيدارة فيه بجزء من غلته أحيل له ذلك 

أم ال؟.
وهل ملن اشرتى منه شيئا من تلك الغلة أو وهبه له أم ال؟ كان هذا العامل 

فقريا أو ال؟.

الجواب:
أن  بعد علمه  للبيدار  الفرع ألجله فال جيوز  فساد  فساد أصله مما جيب  إن 
يأخذ منه أجرا عىل مساعدة الظامل عىل ظلمه وعىل تقدير أخذه من املال فيلزمه 

ضامنه والتوبة من إثمه. و اهلل أعلم.

القتعاد من وكيل الفلج غير الثقة

مسألة:

يف وكيل الفلج }إذا كان))){ ال))) ثقة وال أمني هل جيوز ملن أراد أن يقتعد 
عند هذا الوكيل ويتوىل أنفاذ ما اقتعده بنفسه  من  من مكسورة }هذا))){ الفلج 

)))  زيادة يف: ج.
)))  يف ج: غري.

)))  زيادة يف: ج.



تمهيد قواعد الإيمان ((1

يف مصالح هذا الفلج أم ال جيوز القعد إال من عند الثقة أو األمني ال غري؟.

الجواب:

إذا اقتعد منه بعدل السعر جاز له إذا وضع القعد يف حمله. واهلل أعلم.

التاأجير على خدمة الخ�سن

مسألة:

ونظر  له  ظهر  ما  اخلشن)))  املستأجر  عىل  ورشط  خدمة  عىل  أجر  وفيمن 
عليه  املستأجر صورة اخلشن وريض به ودخل يف اخلدمة ثم بعد }ذلك))){ زاد 

اخلشن يف اخلدمة وأما يف الصورة فام ختلفت عن حاهلا السابق.

الجواب:

ال حجة عىل الصورة ونظر اخلشن وإنام احلجة عىل زيادة اخلشن مع اخلدمة 
يف  وبقي  أجره  من  عىل  املستأجر  يغري  مل  إذا  ولكن  السابق  حاله  عن  وصالبته 

خدمته إىل متامها ال بأس عىل من أجره فيام بينه وبني اهلل. واهلل أعلم.

ا�ستحقاق الأجرة بعد تمام الخدمة

مسألة:

يف مستأجري الفلج إذا أستأجر أحد عىل يشء من قطع الصفا ومسافته معلومة.

)))  اخلشن: الصلب ويقال: خدمة خشنة أي صلبة إذا كانت يف أرض صخرية وضدها خدمة هشة 
إذا كانت األرض ألني. 

)))  زيادة يف: د.



((( زيادات الباب الرابع

الجواب:

فعندي أنه ال يستحق األجرة إال بعد متام اخلدمة. واهلل أعلم.

تاأجير مجهول الحرية على الخدمة

مسألة:

يف أجرة العبيد الذين ال أحد يعرفهم أهنم أحرار أم مماليك ألهنم ال من البلد 
أجيوز ألحد أن يؤجرهم ويدفع هلم األجرة؟.

وهل يكون فرق بني أجرة العبيد واألحرار أم يكونون))) كلهم أحرارا حتى يصح 
أهنم مماليك؟ وهل عىل الوكيل بأس إذا أجرهم ويدفع األجرة ملن أجره منهم؟.

الجواب:

إن احلكم يف األسود واألمحر من بني آدم احلرية فيجوز تأجري كل من بلغ 
منهم احللم وعقل ودفع أجرته إليه بال خالف نعلمه يف ذلك حتى يصح عىل 
أحد منهم بعينه معنى الرق يف موضع جوازه عليه، وال جيب عىل املؤجر سؤاهلم 

هل هم أحرار أم عبيد. واهلل أعلم.

ل ي�سمن الموؤجر ما اأ�ساب الم�ستاأجر

مسألة:

الرجل  له حاجة فذهب  األماكن يقيض  إىل موضع من  وفيمن أجر رجال 

)))  يف أ، ب، ج: يكونوا.



تمهيد قواعد الإيمان (((

فأصابه قتل أو كسب أو غري هذا حدث عليه من حوادث الزمان أترى بأسا عىل 
من أجره أم ال؟.

الجواب:

ال ضامن عىل املؤجر))) ما مل يكن خروجه عىل جرب. واهلل أعلم.

قعد اأر�س الوقف اإلى مدة معينة

مسألة:

وهل جيوز قعد مال الوقوفات من مسجد وغريه مثل فطرة وما أشبهها))) 
إذا رشط املحتسب بأمواهلن أو))) الوكيل عىل املقتعد إين أقعدك زراعة هذا املال 
إىل مدة سنة بكذا من الثمن غري النخيل واألشجار فاتفقوا عىل ذلك هل قيل يف 

هذا بيشء من الكراهية أم ال؟.

وهل فرق يف القعد بني أن يكون أرضا بيضاء وهلا رشب أو ماء معلوم أو 
يكون له مال فيه نخيل واملقتعد ال له إال زراعة االرض والنخيل لرب أصل 

املال أم ال فرق يف ذلك؟.

الجواب:

ال بأس بقعد املال واألرض واملاء عىل هذا ولو فيها نخيل وشجر إذا كان 
النخل والشجر غري داخلني يف القعادة. واهلل أعلم.

)))  يف ب: املؤجر األجري.
)))  يف ج: أشباهاها.
)))  يف أ، ب، ج: و.



((( زيادات الباب الرابع

قال غريه:

 نعم هذا عندي صحيح. واهلل أعلم.

رعاية الدابة مقابل ن�سف ولدها

مسألة:

وفيمن أعطى إنسانا دابة بنصف ولدها))) أو أكثر أو أقل أجيوز له ذلك أم ال؟.

الجواب:

طعامه  عن  عناه  إال  منه  أخذها  للذي  وليس  لصاحبها  وولدها  الدابة  إن 
ومعاناهتا وهي باقية يف ملك صاحبها.

تعليق البائع اأجرة الدلل على ر�ساه بالثمن

مسألة:

من  أبيع شيئا))){  أو  }من مايل  أن أطنى شيئا  أردت  إذا  له))){:  }قلت 
متاعي فهل يل أن أقول للدالل: إن ابتاع هذا أو صح طناه فلك منه داللتك وإن 
مل يعجبني ثمنه تركت بيعه أو طناه فال لك فيه داللة فهل يل هذا الرشط ويثبت 

عليه أم له أجرته؟.

)))  أي أعطى دابته آلخر ليعلفها له وليعتني هبا مدة بقائها معه عىل أن يكون له نصف نتاجها أو أقل 
أو أكثر.

)))  سقط من: ب.
)))  سقط من: أ.



تمهيد قواعد الإيمان (((

}الجواب))){:
قال: إذا ريض بالرشط بقلة الداللة مل يبن يل عليك بأس إال إذا غري املشرتي 
بعد الواجبة فقد انتقض الرشط، ويف قول آخر: إن هذا رشط جمهول فإذا نقضه 

الدالل فله عناؤه، وإذا مل ينقضه مل يبن يل عليك بأس إن شاء اهلل.

الو�سية بدراهم لمغ�سل الميت

مسألة: 
ويف رجل هلك وكتب ملن يغسله بعد موته بعضا من الدراهم وعركه))) رجال 

كثري))) كيف تكون الدراهم للجميع أم للرجل الذي يعتقد عليه غسل املوتى؟.

الجواب: 

إن الغاسل للميت هو الذي يعركه مع صب املاء عليه أو داخل املاء فالوصية 
له إذا كانت ملن يغسله غسل املوتى ال ملن يقرأ لفظ النية له. واهلل أعلم.

انعدام الثقة الذي ي�ستاأجر على ال�سيام

مسألة:

فيمن قبض دراهم من طناء مال جمعول))) }ملن)5){ يصوم))) بغلته أو كان 

)))  زيادة من املحقق.
)))  يف أ، ج: وعركوه.

)))  يف ب: وعركه ناس كثرية.
)))  يف أ، ب: جمهول.

)5)  زيادة يف: ج.
)))  يف أ، ب، د: ليصوم.



((5 زيادات الباب الرابع

الصيام كيف  يستأجره عىل  األمانة  أمينا ظاهر  ثقة وال  مل جيد  إذا  هلالك  وصيا 
اخلالص له؟.

الجواب:
واهلل  تأجريه.  جيوز  بمن  منها  اخلروج  إىل  السبيل  جيد  حتى  أمانته  حيفظ 

أعلم.

ومن غيره:

ا�ستحقاق الدلل اأجرته ببلوغ ال�سلعة ثمن معين

مسألة))):
أنه  عىل  وعن املنادي إذا أعطاه أحد شيئا ينادي عليه إن }بلغت))){ أردت 

أن بلغ كذا وكذا بعته وأخذت كراءك وإن مل يتفق بكذا وكذا فليس لك كراء.

فقال املنادي: نعم. فإن نادى عليه ومل يبلغ ما رشطه عليه فليس له عليه يشء، 
وإن أعطاه شيئا ينادى عليه بغري رشط فلم يبلغ له ما أراد أن يبيعه به فللمنادي 

افة عىل هذا السبيل. }واهلل أعلم))){. اف والطواّ عليه بقدر عنائه، وكذلك الطواّ

)))  أثبت املرتب رمحه اهلل هنا اجلواب وترك السؤال.
)))  زيادة يف: ب.
)))  زيادة يف: ب.



تمهيد قواعد الإيمان (((

ومما هو م�ساف اإلى الكتاب عن ال�سيخ اأبي نبهان:

نق�س قعادة الأر�س بالحب بدعوى الجهالة

}مسألة))){:

وسئل عن قعادة األرض باحلب أو الدراهم عىل رأي من أجازها هل جيوز 
عليها النقض باجلهالة؟.

}الجواب))){:

قال: نعم إال أن يكون كل منهام عاملا بام فيه من هذا دخل))) فإنه هنالك ال 
بالنقض وعكسه مجيعا فيها  يتعرى من دخول معنى االختالف عليها والقول 
كان))){  }قد  كان  وإن  املناقضة  عند  منها  يبعدان  ال  النظر  يف  الوجهني  وكال 
اإلثبات هو املرصح به يف حكمها فإهنا عند التناقض يف هذا املوضع ال خترج)5) 
ألهنا  تثبت  ال  املناقضة  عند  بأهنا  نظر  عىل  فيها  والقول  االختالف  معنى  عن 

رضب من األكرية واألكرية نوع من اإلجارة. 

واالجارات كلها وإن كانت بمعلوم يف معلوم وإىل معلوم فإهنا غري منفكة 

)))  سقط من: أ.
)))  زيادة من املحقق.

)))  يف أ: داخل.
)))  سقط من: د.

)5)  يف أ، ب، ج: ال خيرج.



((7 زيادات الباب الرابع

باألصول واألقرب  عن املوجبات لدخول معنى االختالف }عليها))){ واألشبه 
إىل احلق فيام أرجو والعلم عند اهلل ثبوت النقض فيها وكأنه األوجه فيام يتوجه 
يف هذا عند التناقض باجلهالة ملا يأيت منها من النفع يف مقابلة املبذول من العناء 

والغرامة.

وما كان عىل هذا احلال حاله واىل هذا السبيل مآله فالنقض به أوىل وانحالل 
من  كان  ما  }ثبوت))){  األكثر  يف  قيل  قد  كان  وإن  أحىل  النفس  يف  عقدته 
املعلومات باملعلوم يف األكرية فإن ذلك مهام تفكرت يف باطنه وأبرصت حقيقته 
مل تكن توجد له حقيقة علم ألنه داخل يف الباطل حتت املجهوالت رصاحًا ملعاين 
ما بينت لك فيه من العلة املالزمة له املوجبة لبقاء اجلهالة فيه عىل حال. واهلل 

أعلم.

  

)))  سقط من: د.

)))  سقط من: د.





(((

البـاب الخام�س

في المفا�سلة وقيا�س))) النخل والف�سح وفي 

الزراعات والم�ساقاة))) والأ�سمدة 

واأحكامها وفي ال�سركة }لجميع الأ�سياء))){

)))  يف أ: وقيام.
)))  املساقاة من السقي ألن أصلها مساقية وذكر اجلوهري أن املساقاة: استعامل رجل رجال يف نخل 

أو كرم يقوم بإصالحها ليكون له سهم معلوم من غلتها. 
ويف االصطالح: دفع الشجر إىل من يصلحه بجزء من ثمره.  

أنظر: معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ))/71)).  
)))  سقط من: د.





((( المفا�سلة وقيا�س النخل والف�سح والزراعات والم�ساقاة والأ�سمدة

البـاب الخام�س
في المفا�سلة وقيا�س النخل والف�سح وفي  الزراعات والم�ساقاة 

والأ�سمدة  واأحكامها وفي ال�سركة لجميع الأ�سياء

الف�سح ال�سرعي للف�سل بجوار نخلة وقف الم�سجد

مسألة:
جوابات شيخنا اخللييل))){: }من 

للمسجد وبينها وبني  ماله نخلة  يف  فيمن  }اخللييل))){  تقول شيخنا  وما 
نخلته ستة عرش ذارعًا أجيوز له أن يقسم األرض نصفني جيعل لنخلة املسجد 

ثامنية أذرع))) ولنخلته كذلك؟. 

ثم إذا))) أراد الفسل فسح ثالثة أذرع عن نصيفة األرض التي جعلها لنخلة 
املسجد أم ال جيوز له الفسل إال مكان نخلته؟.

الجواب:
واهلل  الصفة.  بالفسل عىل هذه  بأس  فال  النخلتني  بني  إذا قسمت األرض 

أعلم.

)))  سقط من: أ، ب، ج.
)))  سقط من: ب، د.

)))  يف أ زيادة بعد أذرع: عن نصيفة األرض التي جعلها.
)))  يف أ: إن.



تمهيد قواعد الإيمان (((

وجوب اإزالة المف�سول دون الحريم ال�سرعي

مسألة:

وما تقول فيمن فسل فسلة مضادة جلاره دون الفسح))) الرشعي املعروف 
املسلمني  عند)))  شهر  ما  حد  إىل  بتنقيلها  وأمره  جاره  عليه  فأنكر  أذرع  ثالثة 
استعامله فأبى وقال: ال انقلها فإن أردت أن تفسل مثيل فافعل أجيرب عىل تنقيلها 

أم ال، ألن مقاربة الفسل فيه رضر؟.

الجواب))):

عىل قول من حيكم باحلريم وهو أكثر القول.  عنه  نقلها  نعم }جيرب))){ عىل 
واهلل أعلم.

مقدار الف�سح عن ال�ساقية الحمالن والجائز

مسألة:

وما تقول يف الساقية احلمالن التي تسقي ماال }واحدا)5){ وهي متر بني مالني))) 
ملالكني إذا أراد أحدمها الفسل يف ماله عليها كم يفسح عنها }من)7){ الذرع؟.

)))  يف أ، ج، د: الفسل.
)))  يف أ زيادة بعد عند: قوله عىل من حيكم عىل قول ورأي من حيكم عىل.

)))  يف ج: قال.
)))  زيادة من املحقق مل ترد باألصل.

)5)  زيادة يف: أ.
)))  يف أ: املالني.
)7)  سقط من: أ.



((( المفا�سلة وقيا�س النخل والف�سح والزراعات والم�ساقاة والأ�سمدة

الجواب:
}وخمتلف))){  يل  يظهر  فيام  سواء  واحلمالن  اجلوائز  السواقي  عن  الفسح 
وقيل:  ذراعًا،  وقيل:  ونصفًا،  ذراعًا  وقيل:  ذراعني،  يفسح  قيل:  الفسح،  يف 
نصف ذراع، وقيل: ما مل يرض باملاء ويعجبنا ملن أراد الفسح أن يفسح ذراعني 

عن السواقي.

ينازع يف ذلك استحبابًا للسائل عن  الذراعني أن ال  وإن فسل عليها دون 
هذه املسائل واهلل اهلادي إىل رصاط مستقيم.

الف�سح ال�سرعي عن �سجرة الأمبا

مسألة:

أن  املال  الرجل صاحب  وأراد  آخر  مال رجل  أمبا))) يف  له شجرة  وفيمن 
يفسل شجرة أمبا عىل هذه الشجرة كم يفسح هلا من الذرع؟ أفدنا يرمحك اهلل.

الجواب:

يفسح ستة أذرع واهلل أعلم.

الف�سح ال�سرعي عن نخلة الوقف

مسألة:

وما تقول فيمن أراد أن يفسل بني نخلة املوقوف ونخلته أو أراد صاحب 

)))  سقط من: ج، د.
)))  تقدم تعريف شجرة األمبا يف هامش اجلزء السادس.



تمهيد قواعد الإيمان (((

جواز  يف  احلد  يف  الذرع  يف  هلا  وكم  الفسح  من  هلا  كم  يفسل.  أن  املوقوف 
فسلها؟.

الجواب:
وكم  هلام  أو)))  للموقوف  أو  }له))){  األرض  أن  يبني  مل  ألنه  أدري)))  ال 

الوسع بينهام. واهلل أعلم.

مقدار الف�سح عن نخلة الوقف لمن اأراد الف�سل

مسألة:
وما تقول فيمن يف ماله نخلة موقوف وبينها وبني نخلته أقل من سبعة عرش 
مثل  ممنوع  ذراعًا))) أيفسل بينهام وبني نخلته إن أراد الفسل أم }ال؟ أم)5){ هو 
نخلتي املوقوف إذا كانتا يف ماله وهو))) أقل من سبعة عرش ذراعًا؟ أفتنا يرمحك 

اهلل.

الجواب:
}واهلل  له.  كلها  وقيعة واألرض  الوقف  نخلة  أن  أن يصح  إال  باملنع  قيل: 

أعلم)7){.

)))  يف ج: ال أرى.
)))  زيادة يف: أ.

)))  يف أ، ج، د: أم.
)))  يف أ: أذرعا.

)5)  سقط من: ب.
)))  يف أ: وهن.

)7)  زيادة يف: ب.
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حريم �سجرة ال�سدر

مسألة:

تكون  حتى  الذرع  من  هلا  كم  رجل  مال  قرب  نبتت  سدرة  يف  تقول  وما 
مرصوفة؟.

الجواب:

إن كانت فيام دون احلريم)))  ترصف  ما دخل يف ماله }رصف))){ وقيل: 
وهو تسعة أذرع.

النتفاع ب�سجرة ليمون بين نخلتي وقف

مسألة:

وما تقول يف شجرة لومي))) يف مال رجل بني نخلتي موقوف وجد أهله))) 
يستغلوهنا وهي يف القياس مل تأخذ مفاسلها أجتوز له غلتها أم ال؟. 

الجواب:

إذا وجدت يف يد أهلها ومل يصح باطلها ففي الظاهر أهنا تثبت هلم بحكم 
اليد.

)))  سقط من: ج، د.
)))  يف ب: دون أذرع.

)))  اللومي أو اللومى هو الليمون املعروف.
)))  يف أ: أهلها.



تمهيد قواعد الإيمان (((

مقدار الف�سح لمن اأراد الف�سل بين النخلة والأمباة

مسألة:

وكم ذراعًا))) يفسح ما بني النخلة واألمبا عند))) الفسل؟.

الجواب: 

قيل: يفسح ثالثة أذرع يف أكثر القول، وقيل: ستة))) أذرع، ومن أراد فسل 
األمبا فقيل: يفسح ستة أذرع يف أكثر القول، وقيل: تسعة أذرع. واهلل أعلم.

الف�سل مكان الأمباة

مسألة:
ويف شجرة األمبا كم يفسح))) عن الطريق اجلائز إذا وجدت أمباه }قديمة)5){ 

فسحها أقل من))) ستة أذرع عن الطريق.
الطريق رضر واجلوائز وغري  يلحق  }إذا مل)7){  أم ال  الفسل مكاهنا  أجيوز 

اجلوائز سواء يف احلكم أم ال؟.
بينهام فرق؟. أم  اجلوائز  مثل  اجلوائز  وحريم الطريق التي }هي))){ غري 

)))  يف أ، د: ذراع.
)))  يف د: عن.

)))  يف ج: بستة.
)))  يف ج: تفسح.
)5)  سقط من: أ.

)))  يف ج: عن.
)7)  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ، ج.



((7 المفا�سلة وقيا�س النخل والف�سح والزراعات والم�ساقاة والأ�سمدة

الجواب:

اجلوائز وغريها يف احلكم سواء وال يضيق عىل أحد أن يفسل مكان شجرته 
أو نخلته واهلل أعلم.

حد ف�سح الأمبا عن الطريق

مسألة:

أو  أذرع  ثالثة  قدر  أمباة  وإذا وجدت  الطريق؟  األمبا عن  فسح  وكم حد 
أربعة أذرع عن الطريق وفسل أحد مكاهنا إذا ماتت أجيوز أم ال؟.

الجواب:

إذا وجد أقرب مل يضق أن يفسل  لكن  أذرع  ستة  لألمبا  }قيل))){ يفسح 
مكان شجرته }السابقة))){ وإن أرض يشء بالطريق رصف عنها. واهلل أعلم.

حريم الأمبا عن الطريق

مسألة:

عرفنا  فسله؟  أراد  إذا  واجلار  الطريق  عن  عندكم  األمبا  شجر  حريم  وكم 
ذلك.

)))  سقط من: ب، د.
)))  سقط من: د.



تمهيد قواعد الإيمان (((

الجواب:

واهلل  أذرع.  ستة  القول  أكثر  يف  وغريها  الطريق  عن  األمبا  شجر  حريم 
أعلم.

�سراء اأر�س فيها �سركة ولم تق�سم

مسألة:
له  رشيك  وبني  بينه  رجل  من  أرضا  اشرتى  رجل  يف  شيخنا  تقول  وما 
وهو  يزرعه)))  نصفها  حائز)))  يبع  مل  الذي  الرشيك  أن  غري  تقسم  مل  مشاعة))) 
خمتار بوجني ونصف البائع يزرعه الرشيك أيضًا يف بعض األوقات ويسلم له 
يطلب  ومل  حقه  وباع  األرض  فيها  التي  البلدة)))  يف  حيرض  مل  البائع  ألن  عرشة 
الرشيك الشفعة)5) من حني علم بالبيع وحاز املشرتي نصف األرض وزرعها))) 
فيها قسم  إن هذه األرض ال صح  فقال:  الرشيك  فيها غرامة فجاء  قتا وغرم 

وأنت زرعت وقاسمت)7) بنفسك.

)))  يف أ: مشاع.
)))  يف أ: جايز.

)))  يف أ: يزرعها.
)))  يف أ، ج: البلد.

)5)  الشفعة: لغة الضم ومنه الشفع يف الصالة وهي ضم ركعة إىل أخرى. والشفعة يف العقار ألهنا 
تضم ملك البائع إىل ملك الشفيع. 

ورشعًا: عرفها الشيخ الثميني رمحه اهلل بأهنا متليك قهري يثبت للرشيك القديم عىل احلادث فيام   
ملك بعوض.

انظر: رشح النيل وشفاء العليل )))/)))).
)))  يف ب: فزرعها.
)7)  يف د: وقسمت.



((( المفا�سلة وقيا�س النخل والف�سح والزراعات والم�ساقاة والأ�سمدة

يف األرض وجينا وسألت  وجدت  أنا  فقال املشرتي الزارع }األرض))){: 
أهل البلد فقالوا: إن فالنا قد حاز املوضع الفالين وأنا أخذت اجلانب اآلخر.

فقال الرشيك: إن هذه األرض مل تقسم فاشتجرا ومل جيد البينة عىل القسم 
وحلف الرشيك  أهنا مل تقسم فاشتجرا أيضًا يف القت.

فقال الزارع: أنا غرمت غرامة كثرية وأريدها وخذ حقك من))) القت.
فقال الرشيك: أنا ما أمرتك لتزرع يف أرض مشاعة))) بيني وبينك مل تقسم 
احلكم  كيف  وترصفه  املشرتي  هذا  زرع  عند  البلد  عن  نازح  يومئذ  والرشيك 

بينهام؟ عرفنا.

الجواب:

إذا ثبتت أهنا مشاعة وزرع فيها املشرتي فله فيها ما أنفق وعنا ألنه))) زارع 
بسبب وليس بمغتصب فيحسب له كل ما أنفق)5) فيها وكل ما أجر عليه وحيسب 

له عناؤه ويلزم ذلك رشيكه فيام صار له من األرض واهلل أعلم.

�سهم البيدار من زرع الهنقري

مسألة:

وما تقول يف الزارع مثل السكر أو القطن أو غريمها إذا زرع مثل التوريان))) 

)))  زيادة يف: ج.
)))  يف د: يف.

)))  يف أ، ج: مشاع.
)))  يف ج: ال.

)5)  يف أ، ج: أنفقه.
)))  التوريان شجر له ثمر يشبه الفاصوليا.
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واحلبل))) أو غريمها يف حافة الزرع أللبيدار مثل ما له من الزرع إذا أخذ اهلنقري))) 
من غري قسمة ويكون مثل الزرع وله حصته أعني البيدار ويضمن إذا مل يعطه 

سهمه من تلك األشجار؟ عرفني ذلك مأجورا. إن شاء اهلل }تعاىل))){.

الجواب:

عرف  أو  رشط  بينهام  كان  فإن  بينهام)))،  تعاملوا  ما  عىل  وذلك  أعلم  اهلل 
أو  ذلك  من  عرفوه  ما  عىل  وتعاملوا  منه  له  ليس  البيدار  أن  البيدار  }يف)5){ 

اشرتطوا))) مل يضق عىل صاحب املال أخذه وإال فعليه للعامل فيه سهمه. واهلل 
أعلم.

الحريم ال�سرعي للف�سل على مال الجار

مسألة:

وإذا كانت ساقية تسقي مالني ثم قسم املال األسفل نصفني وجعل له أجالة 
يفسل  أن  املال األعىل  مالني وأراد صاحب  املال  الساقية وصار ذلك  من هذه 

ال)7){؟. أم  ذلك  أله  الساقية  من  أذرع  ثالثة  }دون 

)))  احلبل نبات يؤكل حييش عىل األرض شبيه باللوبيا وأكرب منه.
)))  راجع تعريف اهلنقري يف هامش اجلزء اخلامس.

)))  زيادة يف: أ.
)))  يف أ، ج: به.

)5)  سقط من: أ.
)))  يف أ: اشرتطوه.

)7)  سقط من: أ.
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}الجواب))){:

احلريم كام يوجبه الرشع عىل ما  فعليه  جاره  مال  الفسل))){ عىل  أراد  }إن 
}صح))){ تنازع))) يف الفسح.

الف�سل للم�سجد على عا�سد الفلج

مسألة:

أحرمت)))  إذا  للمسجد  وعن عاضد الفلج الرشقي أريد }أن)5){ أفسله 
عن الفلج أربعة أذرع)7) أيسعني ذلك أم ال؟.

الجواب:

ال يبني يل منع ذلك وأرجو أنه يسعك إن شاء اهلل.

ف�سل اأمباة دون الحريم ال�سرعي

مسألة:
اجلدار  أن صاحب  ثم  منهام  لواحد  بينهام جدار واجلدار  لرجلني  مالني  يف 

)))  كلمة اجلواب سقطت من: أ.
)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: د.

)))  يف ج: التنازع.
)5)  سقط من: أ.

)))  يف أ، ج: حرمت.
)7)  يف ب، ج، د: ذرايع وهي هلجة عامنية دارجة.
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فسل يف ماله خلف جداره شجرة أمبا ومل يفسح عن اجلدار إال ثالثة أذرع لظنه 
أن اجلدر قواطع }يف األثر))){ وأنكر))) عليه جاره.

افتنا بام أراك اهلل  أتكون هذه الشجرة ثابتة أم مرصوفة يف رشع املسلمني؟ 
مثابا إن شاء اهلل.

الجواب:
يفسح ستة أذرع. واهلل أعلم.

لزوم اإ�سالح ما يدخل به ال�سرر على �سرب الأموال

مسألة:
ويف أهل األموال الذين هلم الرشب إذا تركوها مندثرة هل يلزمهم إصالح 

أمواهلم مثل اهليس والنطال وغريمها))) مما يكون أصلح للسقي.

الجواب:
نعم يلزمهم ذلك إلصالح ما يدخل به الرضر عىل }أهل))){ الرشب.

بناء جدار في المال على جنب عامد الفلج

مسألة:

وفيمن أراد أن يبني جدارا يف ماله وعىل جانب ماله عامد فلج وجينه عىل 

)))  سقط من: د.
)))  يف أ: وإن نكر.

)))  يف أ، ب، ج: والنغال وغريه.
)))  سقط من: د.
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ماله والوجني الثاين عىل مال غريه والعامد املذكور ليس الذي جيمع الكل إال أنه 
ألكثر أهل القرية وحذا ماله من جانب الثاين طريق جائز.

فهل يلزمه أن حيرم عن العامد والطريق؟ وكم))) عليه أن حيرم أم))) ال يلزمه 
إحرام ويبني يف ماله حيث أراد؟.

الجواب:

ال إحرام))) عليه عن العامد إذا بنى يف ماله خلف وجني الفلج وال فسح 
عليه إن مل تكن عىل العامد طريق والطريق اجلائز إن كانت سبعة أذرع، وقيل: 
وإن كانت  البنيان،  عن  هلا  عليه  إحرام  فال  أذرع  ثامنية  ستة }أذرع))){ وقيل: 

أقل مل جيز إحداث)5) البناء عليها خمافة الرضر. واهلل أعلم.

مقدار الحريم عن نخيل الأوقاف لمريد الف�سل

مسألة:

وفيمن يف ماله بعض النخيل لألوقاف فإذا))) أراد فسل يشء من األشجار 
مثل األمبا واللومي وما أشبه ذلك فكم عليه أن حيرم عن نخلة األوقاف؟.

)))  يف أ: وحيكم.
)))  يف أ: أن.

)))  يف أ: اإلحرام.
)))  سقط من: أ.
)5)  يف أ: إحداثه.
)))  يف ب: وإذا.
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قرب نخلة األوقاف موضع نخلة))) أو شجرة بينهن  أدرك  }أرأيت))){ إذا 
ستة أذرع أو أقل أجيوز))) له أن يفسل يف ذلك املوضع أم ال؟.

مكان  فإن جاز له الفسل }يف ذلك عىل ذلك أجيوز له أن يبدل الفسل))){ يف 
آخر وال حيرم إال كإحرام ذلك املوضع الذي أدركه، وكذلك جيوز له أن يبدل 

الفسل يف ذلك املوضع مكان النخلة شجرة ومكان الشجرة نخلة؟.

الجواب:

موضع  يف  فسل  إذا  ولكن  فيه  اإلحرام  وخيتلف  ختتلف  }الشجر)5){ 
النخلة نخلة أو شجرة مثلها أو أقل منها يف احلريم فال يضيق عليه، وإن نقلها يف 
موضع آخر يف))) ماله مل يضق عليه أيضًا إذا ترك لنخلة الوقف حقها من األرض 

واحلريم. واهلل أعلم.

الوقف  نخلة  بني  كان  وإذا  مثله،  والليمون  أذرع  ستة  األمبا  حريم  وقيل: 
ونخيل صاحب املال)7) أقل من ستة عرش ذراعًا فليس له فسل عليها يف أكثر 

القول إذا مل يدرك أصل نخلة يف املوضع الذي يفسل فيه. واهلل أعلم.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ زيادة بعد نخلة: األوقاف.

)))  يف د: أيكون.
)))  سقط من: أ.

)5)  سقط من: أ، ب.
)))  يف أ: موضع اآلخر من.

)7)  يف د: النخيل.
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الف�سل في المال الذي �ُسرُبه من ماء غيره

مسألة:

وما تقول فيمن له رشب من ماء غريه ملاله وأراد أن يفسل يف مواضع غري 
النخل القائامت خلفات)))عنهن هل جيوز له ذلك أم ال؟.

الجواب))): 

يف األثر: إنه ال جيوز أن يفسل إال يف موضع))) نخيله إال برضا من له))) املاء. 
واهلل أعلم.

اإخراج البيدار قبل تمام المدة المتفق عليها
مسألة:

وما تقول سيدنا فيمن بدر)5) بيدارا يف ماله من غري رشط إىل سنة أو أكثر أو 
أقل ثم حال احلول))) ومل يثمر املال فأراد صاحب املال إخراج البيدار من ماله 

حتى آخذ غلة فام))) احلكم بينهام؟. أخرج  فقال البيدار: }أنا)7){ ال 

)))  كذا يف األصل ولعل مراد السائل خلف عنهن أو بدل عنهن.
)))  يف ب، ج، د: قال.

)))  يف ب: مواضع.
)))  يف ب: هلم.

)5)  يف ب: بيدر.
)))  يف ب: حول.
)7)  زيادة يف: ب.

)))  يف ب: فكيف.
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الجواب:

البيدار منه يف احلكم إال أن يعطيه قدر  إذا مل يثمر))) املال فليس له إخراج 
عنائه عىل نظر العدول فليس للبيدار أكثر من هذا. واهلل أعلم.

غر�س الأمباة مكان النخلة على �ساقية عامد

مسألة:

ويف رجل له نخلة))) عىل ساقية عامد ووقعت تلك النخلة وغرس مكاهنا 
شجرة أمبا أجيوز له أن يغرس مكان النخلة أمباة أم ال؟.

الجواب:

ال يضيق عليه ذلك. واهلل أعلم.

الف�سل في المال الذي ل ماء له

مسألة:
ويف املال إذا كان ال ماء له معلوم بل له رشب فأراد صاحبه أن يفسله ويزيد 

فيه نخال غري األويل أو يفسل حتت النخل القائمة.
ما ترى يف ذلك أيلزمه أن يفسل مكان الواحدة نخلة وال يزيد أم جتوز))) له 

الزيادة إن))) أنكر عليه من له الفضلة؟.

)))  يف أ: يتمر، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله يثمر.
)))  يف ج: ويف رجل نخلته.

)))  يف أ: جيوز.
)))  يف ب: إذا، ويف ج: وإذا.
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القضية  به فإن هذه  القولني أعدل لنحكم  وإن كان يف ذلك اختالف فأي 
كثريا ما حتريين؟ بني لنا ذلك.

الجواب:

اجلواز،  املتأخرين  قول  وأكثر  املنع  األقدمني  قول  وأكثر  فيه  خيتلف  هذا 
مل  وإن  أظهر  فاملنع  يتامنعونه)))  كانوا  فإن  البلد،  عادة  عىل  يكون  بل  وقيل: 
واألول  بذلك  وغرينا  نحن  أخذنا  وقد  أوىل  فاإلباحة  يتامنعوه  }يكونوا))){ 
معاين التوسع يف اإلباحة))) مع تعامل الناس  يشبه  أشبه }باحلكم))){ والثاين 

هبا مع عدم تعني الرضر. واهلل أعلم.

الم�ساركة في زراعة الأر�س

مسألة:

أنه  ثم  الزراعة  تلك  وصياّف)5)  جزرا  أو  بصال  وزرعها  أرض  له  وفيمن 
أرشك غريه يف تلك األرض ليزرعها سكرا أو قتا))) والرشكة يف نفس)7) الزراعة 
ال األرض وعىل ذلك عمال ثم نقض من ذلك الزرع السابق البصل واجلزر يف 

)))  يف أ: يتامنعون.
)))  زيادة يف: أ.

أشبه  لعله  بقوله:  إىل موضعها  اهلامش وأشار  فأوردها يف  أ  النسخة  استحسنها مصحح  زيادة    (((
باحلكم.

)))  يف أ، ج: التوسع باإلباحة.
)5)  صيف الزرع أي أزاله.

)))  يف ب: قتا أو سكرا.
)7)  يف أ: نصف.
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الزرع املشرتى))) واختصام يف الناقض هذا يقول: من بقية زرعي ويل))) أريض 
وهذا يقول: من مائي وأنا أريد نصفه ما احلكم بينهام؟.

الجواب:

إذا كانت الرشكة يف الزرع))) املشرتك فام خرج من ذلك فصاحب األرض 
أوىل به. واهلل أعلم.

اأخطاأ الهيا�س فو�سع بذر هذا في اأر�س هذا والعك�س

مسألة:

وقد عرفناك يف اثنني تشاقا يف زراعة أرض مع احلصاد وذلك كالمها ترك 
مع اهلياس بذرا ألحدمها بر واآلخر شعري))) فوضع اهلياس بذرًا يف أرض هذا 

ذا مأجورًا. عن  عرفنا  األحكام  دون  وال قدرنا عليهام)5) }أن))){ يصطلحا 

الجواب:

أرضه  يف  الذي  الشعري  وله  الشعري  صاحب  عىل  بذره  قيمة  الرب  لصاحب 
ولصاحب الشعري قيمة شعريه عىل صاحب الرب وله الرب الذي نبت يف أرضه. 

واهلل أعلم.

)))  يف أ: املشرتك.
)))  يف أ: إىل.

)))  يف ج: املزرع.
)))  يف أ: ألحدمها برا واآلخر شعريا.

)5)  يف أ، د: هلام.
)))  سقط من: أ، ج.
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حريم الوقوف الموؤ�س�سة للزرع

 مسألة:

وكذلك حريم الوقوف املعلقة))) للزراعة من أراد أن يفسل نخال حدثا كم 
أو يفسح  له الترصف))) يف أرضه أنى))) شاء  أم  ذراعا يفسح عن أرض جاره 

ثالثة أذرع؟ رصح لنا ذلك.

الجواب:

إذا تراضوا وقيل:  إذا كانت الوقفان مؤسسة للزرع إال  الفسل  قيل: يمنع 
يفسح عىل ما يراه العدول، وقيل: يفسح ستة عرش ذراعًا. واهلل أعلم.

الم�ستري مال بالخيار اإذا تبدر فيه

 مسألة:

صاحب  فدى  ثم  بنفسه،  البيدارة  عمل  ثم  باخليار  ماال  اشرتى  وفيمن 
ومل  البلد  أهل  سنة  عىل  عمله  املشرتي  فأراد  البيدارة  يف  وختاصام  ماله  األصل 
يرض صاحب األصل))) هل تثبت البيدارة للمشرتي عىل صاحب األصل أم 

ال؟.

)))  يف أ، ب، ج: الوقفات املعلقات.
)))  يف أ: أم ال ترصف.

)))  يف أ: إن.
)))  يف أ: األرض.
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الجواب: 

بيدارته كام استحق مثله يف ذلك ألنه داخل بسبب. واهلل أعلم.

الحريم عن جدار الجار لمن اأراد اأن يبني جدارا

 مسألة:

فيمن أراد أن يبني جدارًا يف ملكه وبينه وبني جاره جدار جلاره أيفسح عن 
جدار جاره أم يبني عليه؟.

}الجواب))){:

إذا كانت األرض له ال فسح عليه ويبني عليه.

حريم اأر�س الجار لمن اأراد النطل اأو الرفع

مسألة:

عن  يفسح  كم  طريق  أو  جار  وقربه  ينطلها  أو  أرضه  يرفع  أن  أراد  فيمن 
الطريق أو عن أرض اجلار؟.

يف  اجلدار  واهندم  احلكم  من  عليه  ما  أدى  قد  وهو  اجلدار  اهنار  إن  أرأيت 
يلزمه؟. ماذا  موته  الطريق أو اهنارت األرض يف حياته }أو))){ بعد 

)))  كلمة اجلواب سقطت من: ج واتصل اجلواب بالسؤال.
)))  سقط من: أ.
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الجواب:

إذا حفر ذراعا يفسح  قالوا:  الفسح  أراد حفر األرض وتعميقها فعليه  إذا 
ذراعًا وإن حفر ذراعني يفسح ذراعني وإن حفر ثالثة أذرع يفسح ثالثة أذرع 

وهكذا فيام زاد.

وقيل: ليس عليه أكثر من ثالثة أذرع ولو حفر أكثر من ذلك ويعجبني أن 
يكون عىل رأى العدول باعتبار األرض يف الشدة والرخاوة))).

وأما ترفيع األرض فال أعلم فيه فسحًا لكن ال بد من النظر فيام يقبض الكبس 
عن اجلدر يف شدهتا وضعفها لئال يرض باجلدار باهندامه عليه. واهلل أعلم.

الم�ساركة في زراعة الأر�س

مسألة:

أنه اشرتك هو وآخر)))  وفيمن له أرض وكان هبا زراعة بصل أو جزر ثم 
عىل أن يزرعا))) تلك األرض سكرًا وعمال))) مجيعا واسقياها ونقض من تلك 
دون رشيكه. حيتازه  األرض بصل أو جزر وأراد }صاحب)5) األرض))){ أن 

)))  يف أ: يف شدة الرخاوة.
)))  يف ب: وآخران.

)))  يف أ: يزرعوا.
)))  يف أ: أو عمال.

)5)  يف ب: رب.
)))  سقط من: أ.
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بدعواه أنه أعانه فيه حني  يرض  مل  أو  الرشيك  ذلك))){ ريض  له  }فهل 
سقاه))) معه؟.

الجواب:

إن كانا رشيكني يف السكر فهام رشيكان فيه وما نبت يف األرض من زرعها))) 
األول فهو لرهبا عىل ما يظهر يل يف احلال وينبغي أن ينظر فيه.

الو�سية لالأقارب بثالث نخالت فر�س

مسألة:

بحدهن  ماله  من  فرض)5)  نخالت  بثالث  ألقاربه  أوىص  }ومن))){ 
فيه  ليس  واملال  هلن  املعتاد  املاء  من  ورشهبن  وسواقيهن  وطرقهن  وحدودهن 
}اعدل)7){  فروض  ثالثة  وفيه  سائر)))  والباقي  فرض  نخالت  أربع  إال 
موصاي  والذي  األضعف  أعني  عنهن  نازح  والرابع  بعض  بعضهن  قرب 
العدالت  الزينات  املتقاربات  الفروض  ثالثة  يأخذوا  }أن))){  يريدوا)))  هلم 

)))  سقط من: ب.
)))  يف ب زيادة بعد سقاه: أم ال.

)))  يف أ: زرعهام.
)))  سقط من: ج.

)5)  الفرض من أجود أنواع النخيل.
الفرض كالقش والربيش واملبسيل والنغال عدا اخلرايف كاخلالص  ما دون  السائر هو  النخل    (((

والزبد واخلنيزي التي هي أرشف النخل وأفضل من الفرض. 
)7)  سقط من: ب.

)))  كذا يف النسخ األربع ولعل الصواب: والذين موىص هلم يريدون.
)))  زيادة يف: د.
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ويرتكوا الضعيف أهلم ذلك أم ال؟. 

النخل كم يكون هلن من األرض  وكيف تكون قسمة األرض بني هذه))) 
بالذرع؟.

ستة عرش ذراعا أو أقل أو أكثر كم يكون هلم  النخل  بني  كان  إن  }أرأيت 
االنصاف أم بالزرع))){؟.

الجواب:
إذا كانت النخالت غري متعينات فله من الفروض األربعة ثالثة أرباعهن 

وليس هلم))) النقا وإنام هلم بالقيمة منهن بقدر ذلك عىل نظر العدول.

بني  تقسم  فاألرض  ذراعا  عرش  ستة  عىل  النخل  وإذا كان }ما))){ بني 
أكثر  املتحاذية هلا يف  النخلة  بينها وبني  التي  النخيل لكل نخلة نصف األرض 
القول، وإن كانت األرض أكثر من ذلك رجعت كل نخلة إىل ثالثة أذرع. واهلل 

أعلم.

  

)))  يف أ: هؤالء.
)))  سقط من: ج، د.

)))  يف أ: له.
)))  سقط من: أ.
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ومما هو م�ساف اإلى الكتاب عن }�سيخنا))){ البطا�سي:

الف�سل في مو�سع البرادة

مسألة:

ويف أرض إلنسان بحذاء عامد سلطانى))) ويف األرض برادة))) فوق العامد 
يفسل  أن  وأراد  الربادة  األرض)5)  رب  فقشع)))  نخالت  ثالث  الربادة  وقدام 
يكن)7)  مل  إذا  الربادة  }هذه))){  مكان  الفسل  أجيوز  العامد  فوق  الربادة  مكان 

هنالك من }قبل))){ يشء))) من الفسل)1))؟.

ويف هذه األرض طريق تابع املاء وسامد ووسع األرض من العامد ألناس 
هلذا  جيوز  الفسل  كان  إن  عرفنا  غريه ستة أذرع }أو سبعة أذرع)))){ تفضل 

الرجل رب األرض يف هذا املوضع؟. 

)))  سقط من: ب، ج.
)))  العامد السلطاين ساقية الفلج التي تتفرع منها اجلوائز واحلمالنات. )حممد بن شامس(.

)))  الربادة عريش جيعل يف البساتني أيام احلر. )حممد بن شامش(.
)))  القشع هو اهلدم.

)5)  يف د: املال.
)))  سقط من: ب.

)7)  يف ج: تكن.
)))  سقط من: أ.
)))  يف د: سابقا.

)1))  عبارة النسخة ب: إذا مل يكن هنالك من قبل سابقا هنالك يشء من الفسل.
))))  سقط من: د، ويف ب، ج: ست ذرايع أو سبع ذرايع.
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وكذلك إذا كان له ثالث فسالت عىل العامد أجيوز له أن يفسل بني الفسل 
أكثر من ثالث نخالت؟.

الجواب:

الرجل  أذرع هي))) ملك هلذا  الغري سبعة  أمالك  العامد وبني  بني  كان  إذا 
ثالثة  العامد  وترك طريق  ذراع  مقدار  العامد  هذا  الرصم عن  فسله  وفسح يف 
ذلك  بعد  والطريق  العامد  عىل  ناف  قد  ما  رصف  يف  إال  عليه  إنكار  فال  أذرع 

الفسح.

وجيوز له أن يفسل أرضه التي هي موضع الربادة إذا فسح الفسح املذكور 
فيام عندي إن صح واهلل  أعلم، فلينظر يف ذلك ثم ال يؤخذ منه إال احلق.

�سرب نخلة الوقف بعد ق�سمة المال

مسألة:

لبعض األوقاف فقسموا  املال نخلة  ويف رجل هلك وترك ماال ويف ذلك 
املال واشرتطوا عند قسمتهم رشب تلك النخلة عىل من يأخذ املال الذي فيه))) 

موضع تلك النخلة فاتفقوا عىل ذلك.

فهل ينحط رشب هذه النخلة عن الذي مل يأخذ املال الذي فيه موضع تلك 
النخلة ويكون ساملًا فيام بينه وبني ربه من رشب هذه النخلة إن كان رشيكه أمينًا 

عىل رشهبا أو غري أمني؟.

)))  يف أ: وهي.
)))  يف أ، ب، د: يأخذ.



((( زيادات الباب الخام�س

الجواب:

إن رشب النخلة من مجلة املاء ال حيتال بأن يكون من بعضه يف القسمة فال 
فرق عندي))) يف ذلك بني اخلائن واألمني. واهلل أعلم.

العمل في مال يتيم ل وكيل له

مسألة:

مال  يف  يكن  مل  إذا  وغريها  بيدارة  من  اليتيم  مال  يف  يعمل  أن  أراد  وفيمن 
اليتيم وكيل ثقة وال أمني ظاهر األمانة.

الجواب:

الواسطة يف  يكون هو  أن  ملاله من غري  املصلحة  فيام خيرج خمرج  أما عمله 
تقبيض غلته من ال يؤمن عليها فال أرى مانعًا من جوازه. واهلل أعلم.

ترك اأهل البلد الإحرام عن الطريق وال�سواقي

مسألة:

ما تقول إذا كانت عادة البلد ال حيرمون))) عن طرقهم وال سواقيهم وال عن 
بعضهم بعض إذا وجد اإلنسان جاره حارما عنه بقدر ذراع أو ذراعني احرم 

عنه مثل ذلك وذلك منهم لقلة علمهم؟.

وهل يسعهم ذلك وإن كان عىل الطريق يشء من النخيل أو األشجار ال له 

)))  يف أ: عند.
)))  يف أ، ب، ج: ال حيرموا.



تمهيد قواعد الإيمان ((1

إحرام رشعي أجيوز أن يرصف كان الفسل يغل أم ال؟.

وإن كان باقيا يشء من أصول النخيل واألشجار عىل الطريق وال له إحرام 
أجيوز لربه أن يفسل يف موضع أصول النخل واألشجار الذي كان له سابقا أم ال 
جيوز له إذا أراد أن يبدل الفسل يف ماله ويكون ال حيرم إال كإحرام الفسل السابق 

والفسل السابق ال له إحرام الرشعي؟.

الجواب:
إن هذه سنة باطلة فإذا وقع األمر كذلك عىل الطريق وبني احلاجزين من غري 
أن يدخل جذر النخلة املفسولة أو الشجرة يف الطريق أو يف مال اجلار فيحسن 
تركه بحاله مع رصف ما قد ناف عىل الطريق جزما وعن مال اجلار برشط عدم 

رضاه بذلك.

ومن فسل عليه جاره فيعجبني للمفسول عليه إذا أراد مقابلته بمثل فسله أن 
حيتج عليه برصفه، فإن مل يقبل منه ذلك وتركه جاز له أن يقابله بمثله.

ومن أدرك يف ماله نخيال دون الفسح الرشعي عن جاره أو عن الطريق ومل 
يعلم باطل ذلك جاز له أن يفسل مكانه بعد قلعه أو انقالعه ال يف مكان آخر من 

نحو ذلك. واهلل أعلم.

اإحرام الطريق الجائز وغير الجائز

مسألة:

والسامد  املاء  تابع  طريق  مثل  اجلوائز  وغري  اجلوائز  الطرق  يف  تقول  وما 
وغريهن أيكون))) إحرامهن سواء أم لكل طريق إحرام معلوم؟.

)))  يف ب: أم يكون.



((( زيادات الباب الخام�س

الجواب:

واهلل  اآلن.   تفصيله  حيرضين  مل  ولكن  معلوما  حريام  طريق  لكل  أن  أرجو 

أعلم.

حريم ال�ساقية لمريد الف�سل

مسألة:

وكذلك إن))) أراد الفسل يف ماله كم عليه أن حيرم عن ساقيه العامد؟.

}آخر  وجانب  املال  له  الوجينني  جانبي  ماله  من  جانب  كان  إن  أرأيت 

لغريه أيكون اإلحرام كله  مال  عليه  وجانب  له  املال  العامد  جانب))){ وجني 

سواء أم فرق يف ذلك؟.

الجواب:

ولكن  ملاله  ماله  يف  حريم  فال  له  الوجينان  كان  فإن  عنه  الفسل  حريم  أما 

يتوقى ما يرض الساقية يف النظر.

نصف  من  يكون  عنها  احلريم  أن  فأرجو  لغريه  الوجينني  أحد  كان  وإن 

الساقية واهلل أعلم.

)))  يف ج: إذا.
)))  سقط من: أ.



تمهيد قواعد الإيمان (((

}جاعد  نبهان  اأبي  }ال�سيخ))){  عن  الكتاب))){  اإىل  م�ساف  هو  }ومما 

بن خمي�س))){ }رحمه اهلل))){: 

حكم الزرع القائم في الأر�س المبيعة

مسألة:

وفيمن باع أرضا له فيها زرع فعمره املشرتي هلا وسمده فأقامه بغري رشط 
فيه أنه)5) هلام أو ألحد منهام حتى أدرك فهو تبع لألرض.

وقيل: للبائع وللمشرتى ما عناه وغرمه يف الزرع فإن صح ملن رآه جاز أن 
يلحق هبام أجرة األرض عىل قول من جييزها من يوم البيع إىل أن خيرج منها زرعه 

واهلل أعلم.

حكم الزرع القائم في الأر�س المبيعة

مسألة:

وفيمن باع عىل رجل أرضا وله زراعة فقد قيل يف املدركة: إهنا للبائع إال أن 
يشرتطها املشرتي ويف غري املدركة إهنا للمشرتي تبع ألرضها إال أن يشرتطها 

البائع.

)))  زيادة يف: ب.
)))  سقط من: ب.

)))  زيادة يف: ج.
)))  سقط من: ب.
)5)  يف أ، ج: ألنه.



((( زيادات الباب الخام�س

فله ما لألرض من كراء حتى  للبائع إال أن يشرتطها املشرتي وإال  وقيل: 
خيرج منها زرعه غري أنه عىل قول من أجازه فيهام ال عىل قول من مل جيزه فإنه 
ال يكون له إال ما غرم وعنا يف هذه الزراعة إال وانه ال بد عىل هذا الرأي من 

ذلك.

حكم الزرع القائم في الأر�س المبيعة

مسألة:

هي؟. فلمن  زراعة  وفيمن باع من رجل أرضا }له))){ فيها 

فإن كان هذا البيع منه هلا بعد كون دراكها فهي له إال أن يشرتطها املشرتي 
له، وإن كان قبل دراكها فهي للمشرتى تبع ألرضها إال أن يشرتطها البائع ويف 
قول آخر: للبائع وعليه للمشرتى يف هذا املوضع كراء أرضه حتى خيرج منها إال 

أن ما قبله أكثر ما هبا.

وإن كان عىل رشط بينهام يف هذه الزراعة فهي ملن اشرتطها منهام عىل حال 
مدركة كانت أو ال فهي كذلك وال أعلم أنه خيتلف يف ذلك.

ا�ستثناء البائع زرعه من اأر�سه المبيعة

مسألة:

وعليه للمشرتى  له  فهي  فاشرتطها  زراعة  وفيمن باع أرضا }له))){ فيها 

)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ.



تمهيد قواعد الإيمان (((

من أجرهتا ملا يبقى من وقتها عىل قول من أجازها مقدار ما يكون فيه ملثلها من 
بعض األجرة أو كلها إال أن يشرتط بأن الزرع له وال يشء عليه فله ما رشط.

بيع الأر�س المقعودة

مسألة:
وفيمن له أرض فباعها عىل رجل من بعد أن أقعدها آخر فدخل املستقعد يف 
قعادهتا والرجل عامل بالقعادة وبام هلا من حد أو جاهل هبا أو بامهلا من وقت فأمته 
عىل الرضا من بعد أن علمه أن كان الزرع يوم بيعها قد أدرك فالقعادة للبائع 
اقتعدها عىل حالة حتى يدرك فال حيكم عليه  وإال فهي للمشرتى والزرع ملن 

قبل ذلك بزواله.

مقا�سمة �ساحب المال للبيدار في العلف والب�سل قبل دراكه

مسألة:
أن  املال  العلف والبصل والقت وما أشبههام هل جيوز لصاحب  ويف مثل 
يقسمه للبيدار قبل الدراك ليأخذ كل واحد من نصيبه شيئا بعد يشء إىل أن يفرغ 
أو بقي منه يشء يف األرض حتى أدرك؟ وهل جتوز املقاسمة يف اليشء الدارك 

إال أنه مغيب يف األرض؟.

}الجواب))){:
قال: ففي قول املسلمني ما يدل باملعنى عىل أنه ال جيوز له ذلك فيام مل يدرك 

)))  زيادة من املحقق.



((5 زيادات الباب الخام�س

بعد عىل هذه الصفة ومع املتاممة بعد وقوع املقاسمة فيلحقه االختالف باملعنى 
فيام أدرك مما هو مغيب يف األرض ال يرى ويكون جوازه خترجيا عىل معنى قول 

لبعضهم.

قول ثالث: فيخرج  وعىل  الكراهية،  }معنى))){  ثان: فيلحقه  وعىل قول 
فيه معنى التحريم لكن عىل أكثر ما خيرج فيام هذا من قوهلم يشبهه جوازه مع))) 

إمتامه وفساده إن نقص.

قلت له))): واجلزر والفجل مثل العلف والبصل سواء))) يف هذا؟.

قال)5): نعم فيام ظهر }يل))){ منها والذي بطن يف األرض)7) من رءوسها 
فهو من الغيب ويدخله عىل تساويه يف مثل هذا معنى اجلهالة إن هو أشبه البيع 
وكلها يف قسمها فرتكها مما يلحقها به الفساد ويدخلها عىل الزيادة معنى الربا. 

واهلل أعلم.
اأحكام ال�سركة

مسألة:

يف الرشكة قد قيل: باإلجازة وال أدري فيها ما أقول إال إهنا يف عموم جلميع 
ما جيوز أن يشرتك فيه من األصول والعروض واحليوان حتى املامليك من نوع 

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: عىل.

)))  يف أ: مسألة.
)))  يف أ: سوي، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله سواء.

)5)  يف أ: اجلواب.
)))  زيادة يف: أ.

)7)  يف أ: والذي يف بطن األرض.



تمهيد قواعد الإيمان (((

املرياث  أو  العطية  ما يكون من  أو  البيوع  أوجبها من جهة  اإلنسان ألي يشء 
القيمة أو االختالط أو القسمة أو اإلقرار أو الوصية أو من جهة الربح يف  أو 
املضاربة باملال أو املشاركة باال بدان يف الصنائع وغريها من األعامل أو ما به يقع 
من وجه يف يشء ال متنع إال أهنا يف هذه املواضع ونحوها أو ما يكون منها يف 
الرشاء لليشء عىل أنه ولغريه من الرشكاء كأهنا ال من البيع خلروجها عن حده 

وعدم قرهبا من صورة عقده؟.

وعىل ثبوهتا فال فرق بني الواحد واجلمع فيها وال فيام يكون لكل واحد يف 
اليشء من األجزاء متاثلوا أو كانوا عىل مباينة يف األنصباء لرشط أوجبه أو لغريه 
من  }ذلك))){  فيام هي به من األشياء وال أعلم يف هذا أن أحدا يقول بغري))) 
ورأيه  أمره  عن  فيه  اشرتكه  وملن  له  أنه  عىل  رشائه  من  يكون  فيام  وال  الفقهاء 
من رشكائه أو إمتامه بعد الرشاء ملا قد فعله عىل الرضا فيام جترد من الرشط جلزء 

خمىل إال أنه بينهم بالسواء.

وإن اشرتاه يوما بنفسه ثم اشرتكه فيه آخر فأرشكه معه جاز يف هذا املوضع 
البيع أو ال، وعىل كل حال فليس ليشء  من  يكون  أنه  أن خيتلف }فيه))){ يف 

يف التوزيع له فيام بينهم إال حكم األوىل.

وإن حده فيه ثلثا أو ربعًا أو أقل أو أكثر فهو الذي له ال ما نقص عنه وال 
ما زاد عليه إال أن يقع الرتايض عىل ما فوقه أو دونه فإنه ال يمنع وإن أرشكه 
البائع فاالختالف يف  فيام اشرتى من السلع أو غريها إال أنه بعد مل يقبضه من 

جوازها عىل قول من رآها }بيعا))){.

)))  يف أ، ب، ج: بغريه.
)))  زيادة يف: د.
)))  زيادة يف: د.

)))  سقط من: د.



((7 زيادات الباب الخام�س

وعىل قياده فيجوز فيام يكال أو يوزن أن جيرى عىل هذا يف صحة كوهنا به 
كيل.  أو  بوزن  يقسامه  حتى  وفساده لرأي من }مل))){ جيزها 

ورأي من أجازها إن كانا رأياه فعرفاه ورأي من قال إن كان ما أواله إياه 
جزافا جاز هلام فصح بام دوهنام. 

وإن كان عىل حساب الكيل أو الوزن فال يصح إال أنه يف كل منهام عىل قول 
من ال يراها من البيع نوعا فال بأس عليهام إذ ليس فيه ما يدل عىل املنع من أن 

جيوز هلام.

وإن أرشك فيام ابتاعه فصار له مجاعة عىل الرتتيب فلكل منهم عىل التوايل 
نصف ما يبقى يف يده أوال فأوال إذ ليس للثاين من بعده وال للثالث والرابع رشكة 

إال يف سهمه ويف هذا ما دل باملعنى عىل الوجه يف قسمة أو غريه من هؤالء.

ما مر يف  فيكون عىل  له من احلصة  فيام  إال  أن يرشك أحدا  له  ليس  كذلك 
القسمة والنقض بدركها ملن له باجلهالة.

إذنه  عن  يكون  أن  إال  حمالة  ال  فاسدة  فهي  بعد  يشرته  مل  فيام  أرشكه  وإن 
فاشرتاه هلام.

وباجلملة: فيجوز عليها يف قول من جيعلها من البيع ما جاز عليه من احلل 
والتحريم والتكريه والتسليم والقبض والتلف))) واملتاممة والنقض ألهنام فرع ال 

صلة فال بد وإن تكون عىل ما به من حكم أو يف إمجاع أو رأي يف عدله.

وقد تكون الرشكة باألبدان يف الصنائع وغريها من األعامل فيجوز بني من 
ال يمنع يف حاله من ترصفه يف نفسه أو ماله إال أهنا جمهولة.

)))  سقط من: أ.
)))  يف د: والسلف.



تمهيد قواعد الإيمان (((

فإن أمتها الرشيكان جاز وإال رجع كل واحد منهام فيام اجتمع هلام هبا }إىل))){ 
مقدار عمله.واهلل أعلم فينظر يف ذلك.

  

)))  سقط من: أ.



(((

الباب ال�ساد�س

في ق�سم الأموال والدفع لها وما يجوز الق�سم فيه وما 
ل يجوز وفي القيا�س والبدال والعو�س))) ومن 

يجوز قيا�سه ومن ل يجوز وفي 

ال�سفعة واأحكامها

)))  يف ب: والقروض.





((( ق�سم الأموال والدفع لها وما يجوز الق�سم فيه وما ل يجوز 

الباب ال�ساد�س

في ق�سم الأموال والدفع لها وما يجوز الق�سم فيه وما  ل يجوز 
وفي القيا�س والبدال والعو�س ومن  يجوز قيا�سه ومن ل يجوز 

وفي  ال�سفعة واأحكامها

ق�سمة ميراث من ا�ستغرقت المظالم ماله

مسألة:

بلغا  املظامل ماله وترك ورثة  وما تقول شيخنا اخللييل))) فيمن))) استغرقت 
والعروض)))  األصول  وقوموا  اخلائن  ووصيه  منهم  البالغون  فعمد  وأيتاما 
بأثامن منها بخس ومنها عدل فأضافوها إىل ما خلفه من النقود وأخذ البالغون 
كل منهم شيئا من األصول وشيئا من العروض وأبقوا لليتامى نقودا))) أو بعضا 
لتغلبه وقدرته  أمواهلم  يؤمن عىل  العروض مع من ال  من األصول وشيئا من 

وعدم تقواه)5).

فهل ملن له رشكة يف هذا املال عىل قول من يقول: أنه مرياث بني الورثة أن 

)))  يف ب زيادة بعد اخللييل: رمحه اهلل.
)))  يف أ: وما تقول سيدي من.
)))  يف ب، ج، د: والفروض.

)))  يف أ: النقود.
)5)  يف أ، ج: تقايه.



تمهيد قواعد الإيمان (((

بام  الدينونة  مع  الرتاث)))  من  له  ما  بمقدار  م  قواّ ما  حسب  عىل  منه  شيئا  يأخذ 
ال جيوز؟.  أم  دينونة  غري  يلزمه لليتامى إذا بلغوا فغريوا }أو))){ عىل 

بعد  أمواهلم  أخذوا  بالواقع  األيتام  تعريف  عليه  فهل  ذلك  له  جاز  وإذا 
بلوغهم أو مل يأخذوها رضوا بذلك أم))) مل يرضوا أو جهل ما عندهم فيه؟.

وهل عليه رد غلته إذا غريوا ذلك التقويم أم تكون ها هنا الغلة بالضامن؟.

وباجلملة فهل جيوز الدخول فيه أو))) يف يشء منه كبيع لغالته)5) أو رشائها أو 
قبضها أو تقبيضها أو إعطائها أو استعطائها))) أو مساعدة حصاد عىل يشء من 
ثامرها أو غري ذلك من أمثاهلا ملن أراد منه ذلك من صار بيده املال عىل وجه من 

تلك الوجوه املذكورة كان أمينا عىل ما يدخل فيه من أمر دينه أم ال؟. 

فإذا)7) مل جيز من ذلك يشء فهل جيوز ألحد أن يدل التجار عىل رشاء يشء 
من غلة تلك األموال أو يشري عليه بذلك أو يشري عىل من بيده املال ببيع يشء 
من ثمراته))) أو ما يكون من غالته أو يقول له: إن التاجر فالنا يريد هذا اليشء 

عىل كذا وكذا من الثمن أو غري ذلك من ترصيح أو إشارة.

وهل عليه أن ينكر عىل من أعان هذا الداخل يف هذا املال }عىل ما تقدم إذا 

)))  تعقب مصحح النسخة أ الكلمة يف اهلامش فقال: لعله املرياث.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ: أو.

)))  يف أ: أم.
)5)  يف أ: غالته.

)))  يف أ: استعطائه، ويف د: اسقاطها.
)7)  يف ب: وإذا.

)))  يف أ: ثامره.



((( ق�سم الأموال والدفع لها وما يجوز الق�سم فيه وما ل يجوز 

ويكون ساملا }فيام  ال  أم  ذلك  بيع  عىل  رآه يساعده عىل حصاد هذا املال))){ أو 
دلني عىل ما فيه اخلالص، وإن تكن  سيدي))){  }تفضل  بينه وبني ربه))){؟ 

رخصة أو وجه))) عرفنيه فإن حاجتي إليه داعية.

الجواب:

اهلل أعلم والذي معي يف هذه األموال أهنا حتل للوارث رأيا ممن قاله مع عدم 
املعارض له يف احلكم بام يرفع عنه)5) االختالف وإن كان هو يف معاين النظر أدنى 
إىل الوهن لكن عىل قياده ملن أبرص عدله أو جاز األخذ به يف احلق له فالقسمة))) 
الكائنة معتلة وبام هبا من العلل خمتلة)7) فكأهنا ليست بيشء أصاًل خلروجها عن 
العدل وبعدها عن احلق فاألموال عىل هذه الصفة مشرتكة بني أهلها من بالغ 

أو يتيم.

ومن أراد التوصل إىل أخذ حقه من يشء منها فعليه يف حق البالغ أن يوصله 
إليه مع القدرة إال أن يتم له القسمة فريىض فيام يكون من سهمه أن جيعله له أو 
يكون عنده له من مثل هذا النوع وما))) يقاصصه))) به أو ينترص منه بمثل ماله يف 
موضع جواز ذلك مع عدم القدرة منه عىل غريه وعليه يف حق اليتامى أن حيفظه 

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ، ب، ج.

)))  سقط من: ب، د.
)))  يف ب، د زيادة بعد وجه: تفضل سيدي.

)5)  يف أ زيادة بعد عنه: يف احلكم.
)))  يف أ: يف القسمة.

)7)  يف أ: خمتلفة، ويف د: معتلة.
)))  يف أ: النوع ما.

)))  راجع تعريف مصطلح املقاصة يف هامش اجلزء اخلامس.



تمهيد قواعد الإيمان (((

هلم مع القدرة منه عىل ذلك أو يقيم له وكيال حيفظه أو يكون مضمونًا عنده هلم 
إىل حد بلوغهم. 

دائنا بذلك هلم بكل هذا ال يضيق عليه))){  عدمه  أو  منهم  إمتامه  }وعلم 
وإنام تلجئ الرضورة إليه يف))) غري زمان العدل لتعذر األحكام حيث ال يكون 
مجاعة  من  وال  عدل  حاكم  من  وكيل  وال  الوصاية  جائز  عدل  ويص  لأليتام 

املسلمني.

وربام يتعذر الدخول يف احلسبة هلم بام يوصلهم إىل بلوغ احلق إليهم أصاًل 
ملعان))) تدل عىل ذلك، وإن ترك هذا املال املشرتك طلبا للسالمة من تبعاته فقد 

أراح نفسه وسلم دينه. 

وإن متسك فيه بام جاز له من رأي أبرص عدله أو جاز له األخذ به مل خيطئ يف 
دينه ومل يضق عليه الدخول فيه لكن عىل بقاء املال يف حكم املشرتك بني اليتامى 
والبلغ إذا عجز عن إبالغ كل منهم حقه وقدر هو عىل أخذ حقه بمقدار نصيبه 
من مجلة هذا املال فيجوز يف رأى ثان أن يكون له فيه ما حيكم له به احلاكم من 
العدل بمقتىض قسمة الرشع من كل نوع من نقد أو عروض أو  حقه يف زمن 

حيوان أو أصول.

منها  نوع  من  يأخذ  أن  له  وليس  حقه  قدر  يشء  كل  من  األخذ  له  فيكون 
مقدار ماله من مجيعها ألن ذلك ال حيكم له به وليس له أن حيكم به لنفسه.

فإذا كان من مجلة الشوانب مثال لو قسمت يصري له قدر هذه الشانبة التي 

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: من.

)))  يف أ: أصل املعان.



((5 ق�سم الأموال والدفع لها وما يجوز الق�سم فيه وما ل يجوز 

أخذها فكأنه مل يأخذ إال قدر حقه ومل يبلغ إال إىل مقدار ماله فيها وله أن ال يسأل 
غريه مع صحة العجز منه عن إبالغ كل منهم إىل حقه بوجه العدل.

إذا مل  بينه وبني مسجد))) أو وقف  النخلة املشرتكة  وهذا كام أجيز له))) يف 
يقدر عىل حفظ حق املسجد لعذر ومل يكن له وكيل))) ثقة فقد أجيز له يف بعض 

القول أن يأخذ منها قدر حقه ويدع))) الباقي واهلل أوىل بعذره.

وليس عليه إضاعة ماله بسبب)5) هذه الرشكة حكى هذا الصبحي وغريه 
ونحوه ما حكاه إمام املذهب الشيخ الكدمي يف رشكاء يف زرع آن حصاده فلم 
حيرضوا فاحتج عليهم فلم يأتوا فأجاز له أن يأخذ قدر سهمه منه وحيفظ هلم 

سهامهم إن قدر وإال تركها وال ضامن عليه فيها واملعنى واحد.

والبالغ واليتيم والوقف يف حكم الرشكة و}يف))){ مجيع العذر سواء واهلل 
أكرم من أن يكلف عبدا ماال طاقة له به.

اجلميع  يد  اجلبابرة من هذا فخرج عن  استوىل عليه  فيام  النظر  ينبغي  لكن 
التالف عىل  يتيم منهم)7) فحكمه حكم  لبالغ وال  إليه  التوصل  حتى ال يمكن 
اجلميع فال يعتد به يف النظر يف معاين القسمة وتوزيعها وجواز األخذ للرشيك 
من سائر ما بقي منها وإنام يعتد به يف استيفاء القابض حقه منها فيقال قد أخذ 
مقدار حقه وازداد من سهام غريه بقدرته وغلبته فهو كاملغتصب له من اجلميع 

)))  يف أ: لنا.
)))  يف أ: املسجد.

)))  يف أ: وكيال.
)))  يف أ: ويدفع.
)5)  يف أ: لسبب.
)))  سقط من: أ.

)7)  يف أ: منه.



تمهيد قواعد الإيمان (((

يف هذا الرأي وممن هو له يف أحكام))) العدل عىل قول آخر.

جاز  وإنام  بيشء  ليست  الصفة  تلك  عىل  الواقعة  القسمة  أن  عرفت  وكام 
للرشيك يف هذا القول أخذ قدر حقه عىل سبيل االنتصار والتوسع باجلائز ال 
القسمة ويرتاضوا  فيتموا  اليتامى مجيعا  يبلغ  أن  ثابتة يف األصل إال  عىل قسمة 
أو يغريها عىل ما جاز بينهم يف قول من جيعل هذه األموال هلم وإال فلكل منهم 

حقه من كل مال ومن كل يشء.

لكن ما قبضه هذا الرشيك عىل أنه سهمه من الغلة من هذا املشرتك))) عىل 
وال لبالغ وال دينونة عليه  }ليتيم  قول من أجاز له ذلك فال يشء }عليه))){ فيه 
البالغون  أو  اليتامى  بعد ذلك ولو كره ذلك  منه من  فيه وليس عليه اخلالص 
االضطرار له  موضع  يف  املسلمون  أجازه  فإنه قد أخذ حقه وتوسع فيه))){ بام 

رخصة ونظرا منهم ملن بيل بمثل هذا.

حقهم  يف  وثبت  سهامهم  يف  ذلك  جاز  القسمة  هذه  له  البالغون  أتم  وإذا 
وبقيت الرشكة بينه وبني األيتام واملسألة بحاهلا وعليه تعريف األيتام إذا بلغوا 
وأبلغهم  نفسه  من  أنصفهم  وإال  له  جاز  أمره  يملك  ممن  وهم  ذلك  أمتوا  فإن 

حقهم مما يف يده.

أكثر من حقه وأوفر من نصيبه  البالغ  هذا  يد  يف  }فإن)5){ }كان))){ ما 

)))  يف أ: ومن هو له يف حكم.
)))  يف أ: املشرتي.

)))  سقط من: ب، د.
)))  سقط من: أ.

)5)  سقط من: ج.
)))  سقط من: أ.
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من نوع ما يف يده من غري ما تغلب عليه من قدر عىل أخذه من الكل فليس له 
فيام زاد عن حقه إال اخلالص منه إىل من له حق فيه إال أن يقبض عىل مقدار ما 
عىل ما أسلفناه من االختالف  فيكون  الباقي  ويرتك  جيوز له }فيه))){ رشعا 

يف املسألة.

هذا  يف  دخوله  كان  فإن  بيده)))  واألخذ  الوارث  هلذا  املساعدة  جواز  وأما 
التهور من غري مباالة وال سؤال فال جتوز معونته يف يشء من  املال عىل سبيل 
أمره لصحة نكره إال ما كان من مصالح األموال كعامرهتا والقيام هبا فال مانع 

من جوازه.

وإن كان دخوله فيها عىل معنى اجلهل بأحكامها والظن بجواز حاله من غري 
مزيد))) نظر، وال حتقق معرفة وال سؤال عن األصل فحكمه كاألول إذ ال عذر 
جلاهل وال عامل يف خمالفة األحكام وليس ألحد أن يتعاطى غري ما أباحه الرشع 

له بجهل وال علم واملعونة له يف هذا ال تصح إال فيام ال يمنع منه كام سبق.

وإن كان دخوله فيها عىل معنى االحتساب ألهلها))) من اليتامى وإلبالغ  
كل من البلغ واأليتام حقه من هذا املال املشرتك وهو ثقة }ومل يكن)5){ مستبدا 
فيه برأيه عمن هو أوىل بالنظر فيه من ويص ثابت الوصاية أو وكيل جائز الوكالة 
أو حمتسب صحيح احلسبة من ويل أو من جاز ذلك منه من غريه يف قول فضاًل 
عام زاد عليه من حاكم عدل أو مجاعة املسلمني فإعانته جائزة عىل ما دخل فيه 

)))  زيادة يف: أ.
)))  يف أ: من يده.

)))  يف أ: من غري يد.
)))  يف ج: بالهلها.

)5)  سقط من: أ.



تمهيد قواعد الإيمان (((

عىل  كالثقة  هذا  يف  واألمني  العدل)))  وموافقته  بالواجب  لقيامه  احلق  هذا  من 
قول.

وكذا))) إن كان قبضه له عىل ما جاز أن يكون من سهمه ومل يكن خارجا يف 
العدل إىل حد ما ال يباح له يف كثرته أو اختالف أنواعه التي ال تصح يف معاين 
القسمة أن يأخذه فمن علم جواز ذلك له عىل هذا الرأي واعتامده هو فيه عىل 
اجلائز بعلم منه أو بموافقة احلق يف موضع احتامله إذا أمكن حسن الظن به يف 
أبرص  إذا  له يف ذلك كله  اإلعانة  فتجوز  فيه  أو مل تصح خيانته  أو جهله  علمه 
املعني جواز ذلك له يف عدل الرأي وكان هو ممن يبرص األعدل عن بصرية علم 

وقوة اجتهاد ونظر. 

بقاؤه يف حكم االشرتاك  األعدل وهو  الثاين هو  القول  يرى  فإن كان ممن 
جلميع الورثة ويمنع هذا من أن يبسط يده يف كل يشء إال عىل قصد إبالغ كل 
منهم إىل حقه مل جيز له الدخول معه يف معونته عىل يشء من أمره إال أن يكون 
من نوع ما جاز ملصلحة الكل عىل معنى احلسبة وإن ضاق عليه))) التوصل إىل 

معرفة األعدل من نفسه فيمن يستدل عليه من أهل العلم.

رأي  من  بقول  يأخذ  أن  األعدل  بمعرفة)))  له  قدرة  ال  ملن  أجاز  وبعض 
املسلمني الثابت عنهم فيجيز له التوسع يف األخذ به ما مل يمنعه منه حكم عدل 

أو تقوم عليه احلجة بمعرفة األعدل عن بصرية.

وإذا اعتربت أصول املسالة مل يشكل عليك إن شاء اهلل معرفة باقي الصور 

)))  يف أ: للعدل.
)))  يف أ: وكذلك.

)))  يف أ: عىل.
)))  يف أ، ج: عىل معرفة.
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واألخذ والعطاء والداللة واإلنكار عليه أو))) العذر له.

فكل عذر أصاب الداخل فيه احلق فاملحق حقيق باملعونة عىل حقه يف بيعه 
منه. يشرتي  من  عىل  أو رشائه أو داللة }التخري عليه أو داللته))){  هو 

وكل ما احتمل حقه وباطله فالوقوف عنه هو السالمة وال حيكم بالباطل 
عىل من دخل فيه وال عىل من يعنيه.

وكل ما كان القابض أو الداخل اقرب إىل العدل واألمانة ومل يتهم أن يدخل 
فيام بيل به عىل جهل))) وال عىل قلة مباالة فجواز املعونة أظهر إال أن يصح له 
الوجه الذي دخل فيه بام ال إشكال يف جوازه عند من يرى فيه مثل رأيه فيباح له 

ذلك فيه عىل قياده.

ومن بنى أساسه عىل فساد وجتارة آخرته عىل كساد فاحلزم يف اجتنابه والبعد 
أوىل به.

وأما قولك يف الغلة))): أهنا تكون بالضامنة أم ال؟ فال يبني يل يف مثل هذا 
}فإنه)5){ ليس يف ضامنة أصاًل إنام هو مال مشرتك بني أربابه مل يرص))) إليه ببيع 
وال قياض وال قسمة جائزة وال وجه صحيح فالغلة ألهله تبعًا ألصله إال أن 
جيوز أخذها ألحد منهم عىل اخلصوص يف خمصوص من األمور كام سبق القول 

)))  يف أ: و.
)))  سقط من: د.
)))  يف أ: اجلهل.

)))  يف ب: غلتها.
)5)  سقط من: أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله إذ ليس.

)))  يف أ، ج: ومل يصل.



تمهيد قواعد الإيمان ((1

وتدبره فقد كتبته ها  ذلك  بمثله وكفى عن إعادته لوضوح }إفادته))){ فافهم 

هنا تسويدة))) من غري كثرة تأمل فلينظر فيه. واهلل أعلم.

ق�سمة الميراث الباطلة

مسألة:

وفيمن رأى أناسا يقسمون أمواال هلم خلفت))) عليهم وفيهم يتيم واألموال 

القسم أحد وال ممن  يعرفون  الذين  القسمة من  من األصل))) وليس معهم يف 

يد بعض  اليتيم بل صار يف  لقبض مال  به احلجة ومل جيعل وكيل يصلح  تقوم 

إخوته)5).

هل ملن علم بأصل هذا املال وهذه القسمة أن يأخذ شيئا من أثامن }هذه))){ 

العطية؟. أو  القرض  األموال من أيدي)7) البالغني }منهم))){ بسبيل 

له  حتصل  ومل  بلوغه  حال  اليتيم  غريَّ  }ثم))){  وإذا أخذ شيئا من أثامهنا 

)))  سقط من: أ.
)))  يف ج، د: تسويدا.

النسخة فقال يف اهلامش: لعله  أ: يقسمون أمواهلم يف خلفت، وتعقبها مصحح  النسخة  )))  عبارة 
يقسمون أمواهلم التي خلفت.

)))  يف أ: األصول.
)5)  يف أ: أخواته.
)))  سقط من: أ.

)7)  يف أ: يد.
)))  سقط من: د.

)))  سقط من: ج، د.



((( ق�سم الأموال والدفع لها وما يجوز الق�سم فيه وما ل يجوز 

له))) من ذلك  فيام  يراجعه  أن  اآلخذ  }هذا))){  إخوته هل عىل  مراجعة من 
الذي أخذه من إخوته أم ال؟.

الجواب:
اعلم أن القسمة إن وقعت عىل وجه العدل الثابت عىل اليتيم فيسعه الدخول 

فيام كان من سهام البالغني وال بأس.

وإن وقعت القسمة عىل ما فيه الصالح لليتيم والتوفري له من نظر من يعرف 
ذلك من العدول فال يضيق عليه ذلك الدخول فيام كان من سهم البالغ عىل هذا 

فإن غرياّ اليتيم يوما لزمه اخلالص منه إىل الكل.

وإن علم فساد القسمة وباطلها مل جيز له تناول يشء من سهام البالغني وال 
غريه إال بام جييزه عىل سبيل الرشكة يف مال اجلميع.

له فيها يشء  القسمة ومل يصح  أمر  وإن احتمل معه هذا وهذا وغاب عنه 
يوجب اجلواز أو املنع فيختلف يف جواز الدخول له يف مثل هذا مما كان بأيدي 

البالغني فقيل: باملنع عىل األصل حتى يعلموا جواز ما دخلوا))) فيه.

وقيل: باإلباحة الحتامل حقهم فيه حتى يصح الباطل منهم ويشبه أن خيرج 
فيها قول آخر أنه إذا كان يف أيدي الثقات أو))) األمناء فاجلواز أوىل ألهنم يف حمل 

حسن الظن هبم.

وإن كان يف أيدي اخلونة أو جمهويل احلالة فاملنع أوىل لعدم أمانتهم فال يؤمتن 
غري األمني واخلائن أشدهم يف ذلك. واهلل أعلم.

)))  سقط من: ج، د.
)))  يف أ: يرجعه يف ماله.

)))  يف أ: حتى يعلم جواز ما دخل.
)))  يف أ: و.



تمهيد قواعد الإيمان (((

قب�س حقوق الأيتام من قبل اأمهم واإخوتهم

مسألة:

وما تقول يف األيتام هل جتوز وتثبت مقاسمة إخوهتم هلم أو والدهتم أمناء 
واملصاحلة عنهم يف  واملحاسبة هلم  قبض حقوقهم  أمناء وكذلك  أو غري  كانوا 

مداعيهم. وباجلملة فجميع ما هلم وعليهم يف أمر املحاكمة واإليامن.

الجواب:

اهلل أعلم ال جيوز وال يثبت من ذلك إال ما وافق احلق وطابق العدل. واهلل 
أعلم.

اإقرار اليتيم بق�سمة الميراث بعد البلوغ

مسألة:

وال  بأمانة  يوصف  ال  احلالة  جمهول  ثقة  غري  رجل  له  قاسم  إذا  اليتيم  ويف 
بخيانة ثم بعد أقر بالبلوغ ويف النظر }أنه))){ بالغ وعرف ماله من مال رشيكه 
واحدث فيه ومل ينقض القسمة هل جيوز الرشاء من عند رشيكه عىل هذه الصفة 

أم ال؟. 

وهل يلزم سؤال اليتيم بعد بلوغه هل هو تام القسمة أم ال؟.

أرأيت إن كان عليه حيف))) ومل يغري يف القسمة بعد بلوغه هل جيب له الغري 
بعد ذلك أم ال؟.

)))  سقط من: د.
)))  يف أ، ب، ج: حيفا.



((( ق�سم الأموال والدفع لها وما يجوز الق�سم فيه وما ل يجوز 

الجواب:

إذا عرف ماله ومال رشيكه فترصف يف ماله ومل ينقض القسمة بعد بلوغه 
عند  ومن  عنده  من  الرشاء  وجيوز  لرشيكه  ذلك  عليه  ثبت  فقد  عقل  ذو  وهو 
رشيكه سواء كانت القسمة يف األصل ثابتة أم ال فقد ثبتت عليه بعد بلوغه إذا 

مل يغري. واهلل أعلم.

ق�سمة ميراث فيه حق لليتيم والغائب

مسألة:

ويف رجل هلك وخلف))) ورثة بلغا وأيتاما وفيهم غائب فأراد البلغ أخذ 
حقهم من مرياث أبيهم فأدخلوا رجلني غري ثقتني فقسام))) بينهم واخذ البالغون 
فعمروا  القسم  بصحة  منهم  معرفة  غري  من  وأروض)))  عروض  من  حقهم 
الغائب  الغائب فأراد  وترصفوا يف حقوقهم ترصف ملك فبلغ األيتام وآب))) 

بيشء من الدراهم وريض))). }الغري)5){ فسادوه 

أرأيت إن)7) ادعى اجلهالة من حيث اهنم يوقفون عىل مجيع))) األرض أله 

)))  يف ب: وترك.
)))  يف أ، ب، ج: فقسم.

)))  يف أ: وأرض.
)))  يف ج: وأتى.

)5)  سقط من: ج.

)))  يف ج: فريض.
)7)  يف أ: إذا.

)))  يف أ: اجلميع.



تمهيد قواعد الإيمان (((

بعد  تغيري  منهم رضا وال  يظهر  مل  واأليتام  يرد  مل  أو  عليها  الوقوف  أراد  ذلك 
البلوغ؟. 

أترى واسعا هلم التمسك بتلك القسمة حتى يصح باطلها أم ال جيوز إال أن 
يتتاموا يف ذلك؟. 

تاما وال جتاوبنا عىل قدر سؤالنا ألنه ال  إيضاحا  لنا  تفضل شيخنا أوضح 
يعدم من قصور بل الذي يظهر لك من الصور غري املذكور))) فزده منك تفضال 

وإمتاما للفائدة ألهنا مسألة عانية ونريد اخلروج منها ولك األجر.

الجواب:

ِغريَّ  منهم  يكن  مل  إذا  األيتام  عىل  وثبوته  ذلك  جواز  عىل  دل  ما  األثر  يف 
وكذا))) الغائب إذا مل يغرياّ مع قدومه أو ريض بعد الغري به فهو  }مع))){ البلوغ 

جائز هلم وعليهم يف ظاهر احلكم.

أو  بمعرفته  إقراره  من  به  معرفته  تصح  ومل  بيشء  اجلهالة  ادعى  من  وأما 
به  علم  أنه  توقيفه عىل حدوده فله الغري باجلهالة وعليه }اليمني إن))){ ادعوا 
القسمة فهو آكد وأحسن وبال متاممة جائز  تتامموا يف  ومل يصح ذلك عليه وإن 

وثابت عىل هذه الصفة واهلل أعلم.

)))  يف أ: املذكورة.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ: وكذلك.
)))  سقط من: د.



((5 ق�سم الأموال والدفع لها وما يجوز الق�سم فيه وما ل يجوز 

طلب اأحد الورثة اأخذ حقه من كل الأرو�س

مسألة:

بلدان  أو  واحدة  بلدة)))  يف  متفرقة  وأروضا  ورثة  وخلف  تويف  رجل  ويف 
شتى فأراد أحد الورثة أن يأخذ حقه من كل أرض أله))) ذلك أم ليس له ذلك 
عىل  إال يأخذ حقه من أحد األروض كان رضر يف أخذه من }كل))){ األروض 

الورثة؟ تفضل أوضح يل ذلك مأجورا إن شاء اهلل.

الجواب:

يف  والثمن  والغلة)))  والرداءة  اجلودة  يف  متساوية  األروض)5)  كانت  إن))) 
بلدة واحدة)7) متفقة الصفات فليس له ذلك وإن مل يرض كسائر الورثة وأما إن 
كان يف بلدان شتى أو مواضع خمتلفة أو هي غري مستوية الصفات ككون هذه 
عامرة وهذه خربة وهذه أغل وهذه أصل))) وهذه اقرب وهذه أبعد وهي مما 
يمكن قسمه وتوزيعه فله حقه من كل واحدة وكذلك إذا اختلفت يف رشهبا))) 

أو غري ذلك من املعاين املعتربة فيها. واهلل أعلم.

)))  يف أ: بلد.
)))  يف أ، ب، د: له.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: إذا.

)5)  يف ب: األرض.
)))  يف أ: والقلة.

)7)  يف أ: يف بلد واحد.
)))  يف أ: وهذه أغل وأيصل.

)))  يف أ: رشاهبا.



تمهيد قواعد الإيمان (((

ق�سمة الثمر عذوقا اأو نخال قبل الجداد

مسألة:

وما تقول شيخنا يف ثمرة النخل أجيوز قسمها غري مدركة يف رؤوس النخل 
لتقسم نخال ال عذوقا وال أصال.

أرأيت إذا))) كانت هذه النخل بينهم أصاًل أيكونون))) عاملني كانوا اثنني 
أو مجلة أعني الرشكاء.

الجواب:

أما قسم الثمرة))) عذوقا أو نخال قبل جدادها فذلك جائز من العارفني إن 
كانوا ممن جتوز))) مقاسمته عليه. واهلل أعلم.

المقاي�سة ببيع الخيار

مسألة:

ومات  بثمنه  خيار  بيع  رجل  عىل  ماء  ربيع  باع  رجل  يف  شيخنا  تقول  وما 
بامء  رجال  الوارث  به  قايض  ثم  الوارث  يد  يف  زمانا  ومكث  واملشرتي  البائع 
نخل ومل يقم ورثة البائع عىل ورثة املشرتي حني علموا بالقياض ومكث املاء 
عند املقايض حيوزه ويمنعه ويترصف فيه وبعد مدة طويلة قال)5) ورثة اهلالك: 

)))  يف أ: إن.
)))  يف أ، ب: أيكونوا.

)))  يف أ: ثمره.

)))  يف أ: جيوز.
)5)  يف ب، ج: قام.



((7 ق�سم الأموال والدفع لها وما يجوز الق�سم فيه وما ل يجوز 

}إهنم))){ يريدون))) ماءهم عند ورثة املشرتي وقد أتلف أهلم حجة أم ال؟.

وإن كان هلم حجة تلحقه املقايض يف هذا املاء أعني ورثة البائع واملشرتي 
وإذا احتج وقال: أنا قايضت باميل أصاًل وأخذت))) هذا املاء أصاًل بالقياض فإن 
ال  وأنا  املشرتي  ورثة  }أنتم)5){  أقضوه  حجة  }للامء))){  البائع  لورثة  كان 
عيلاّ لكم حجة عرفنا شيخنا بام عىل ورثة املشرتي وورثة البائع وما عىل املقايض 

مأجور)7). وأنت  املقايض))){؟  املشرتي  }لورثة 

الجواب:

واملشرتي فقد ثبت اخليار أصاًل  البائع  مات  إذا  يقول:  من  أما }عىل))){ قول 
البائع. لورثة  فالقياض ثابت فيه وجائز))) وهو لورثة املشرتي }وال خيار)1)){ فيه 

وعىل قول من يرى اخليار موروثا يف مدته فإذا صح أنه يف املدة فليس لورثة 
املشرتي أن يقايضوا به لكن إذا ثبت القياض والترصف وورثة البائع يعلمون 
به فلم يغريوه فقد قيل: أنه يثبت عليهم وسكوهتم لغري علة مبطل حلجتهم منه 

وهو أصح. واهلل أعلم.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ، ج: يريدوا.

)))  يف أ: وجدت.
)))  سقط من: ب، د.
)5)  سقط من: ب، د.

)))  سقط من: د.
)7)  يف أ: املأجور.
)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: وجاز.

)1))  سقط من: ج.



تمهيد قواعد الإيمان (((

مبادلة ال�سائغ بالف�سة

مسألة:
وما تقول شيخنا يف الصائغ إذا أتاه أحد بفضة ليصوغها له وأراد أن يبادله 

بفضه مثلها؟.
وإذا بادل بالفضة الناس بعضها ببعض إذا مل يكن يشء أدنى عن يشء أجيوز 

له ذلك }أم ال))){؟.

}الجواب))){:
أو  الناس غريها إال أن يستأذهنم يف ذلك أو يشرتهيا منهم  يبادل بفضة  ال 

خيربهم بذلك فريضون))) أو يطمئن قلبه إىل رضاهم.
فإن أتلفها بام صنع فليس عليه يف احلكم أكثر من ضامهنا هلم ببدل مثلها ال 

مزيد وال نقص يف وزن وال جودة.

ما يعطى للحا�سرين ق�سمة الميراث

مسألة:
والبيوعات  األموال  قسم  عند  وأناس  نحن  حرضنا  إذا  شيخنا  تقول  وما 
يف  البالغني  من  واخرجوا للقاسمني شيئا من املال }أو من الدراهم))){ برضا 

ظاهر األمر واهلل أعلم بباطن قلوهبم.

)))  سقط من: ج، د.
)))  زيادة من املحقق وقد ورد اجلواب يف النسخ املخطوطة متصال بالسؤال وكأنه جزء منه.

)))  يف أ، ب، د: فريضوا.
)))  سقط من: ج.



((( ق�سم الأموال والدفع لها وما يجوز الق�سم فيه وما ل يجوز 

أحيل لنا هذا وجيوز عىل األيتام والبلغ عىل هذه الصفة أم ال، أم جيوز عىل 
البالغني دون األيتام؟.

وإن كان مل جيز عىل األيتام والبالغني واستحللت البلغ فأحلوين ومل أدر أنه 
أبناء زماننا عىل هذا لشحهم عىل حطام  من حياء أم من طيبة نفس ومل يزل))) 

الدنيا وما الرزق الذي جاء به القرآن للقاسمني؟.

الجواب:

يف  األيتام  عىل  يشء  هلم  حيل  فال  للقاسمني  أجرة  ال  أنه  األثر  يف  يوجد 
بأس  البالغون عن رضا منهم وطيبة نفس فال  إياه  ما أعطاهم  أمواهلم وأما 
به وليس هو))) بحرام وال يتعبد اهلل أحدا بعلم بواطن))) الناس ورسائرهم. 

واهلل أعلم.

اإعطاء نخلة لقا�سمي الميراث

مسألة:

برضا البلغ  ماهلم  ويف مجاعة قسموا ماال بني ورثة }وطلعوا نخلة))){ من 
دون األيتام أحتل هذه النخلة للقاسمني أم ترجع إىل الورثة؟ وإذا أرادوا بيعها 

أحتل ملن اشرتاها إذا جعل لأليتام نصيبهم منها أم ال؟.

)))  يف ب: يزالوا.
)))  يف أ: وهو ليس.

)))  يف ب: بباطن.
)))  سقط من: أ.



تمهيد قواعد الإيمان (51

الجواب:
أما من مال األيتام فذلك غري جائز وال أجرة للقاسمني، وأما ما كان من 

أموال البالغني برضاهم فجائز واهلل أعلم.

المبادلة بالمال الحرام

مسألة:
يبيعها  سلعة  أو  حرام  دراهم  أو  حرام  دابة  أو  حرام  مال  عنده  الذي  ويف 

بدراهم حرام واخذ عن هذا كله عوضا أو بدال أو قياضا من احلالل.

أو  مال  من  احلرام  عن  هو  الذي  }به))){  املقايض  أو  به،  املبادل  أحيرم 
حيوان أو دراهم أم ال؟.

الجواب:
أما بدل املال احلرام فهو حرام سواء كان بدال أو قياضا أو عوضًا.

عدم رغبة ال�سفيع في ال�سراء اأول ل تبطل �سفعته

مسألة:
ويف الشفيع إذا جاءه))) البائع وقال له: أتريد أن أبايعك هذا املال بكذا وكذا 

)))  زيادة يف:ب.
)))  يف أ: جاء.



(5( ق�سم الأموال والدفع لها وما يجوز الق�سم فيه وما ل يجوز 

فقال))) له: ال، ثم باعه بعد ذلك وأراد أن ينتزعه من عند املشرتي بالشفعة))).

أله حجة بعد طيبة نفسه }أواًل أم ال))){؟. 

الجواب))):

له)5) احلجة وال تبطل بذلك شفعته. واهلل أعلم.

القيا�س بغلة النخل

مسألة:

واحد  وما تقول يف اللذين))) تقايضا بالنخل مثل القش واألزاد }إذ)7){ كل 
األخرى  من  غلتها)))  أميز  واحدة  تكون  أن  بد  وال  صاحبه  نخلة  خيرف  منهام 

وتراضيا بذلك أترى عليهام شبهة ضامن أم ال؟.

الجواب:

أن  }من))){  خوفا  مدركتني  كانتا  ولو  النخلتني  بغلة  القياض  أحب  ال 

)))  يف ب: وقال.

)))  يف أ: الشفعة.
)))  سقط من: أ.
)))  يف د: قلت.

)5)  يف أ: ال.
)))  يف أ: الذي.

)7)  سقط من: أ.
)))  يف ج: عليها.
)))  زيادة يف: د.



تمهيد قواعد الإيمان (5(

تدخل))) يف باب املزابنة التي هنى عنها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص))) وهى بيع ثمرة النخل 
بالتمر فيام قيل من التأويل.

اأخذ العو�س من وقف الم�سجد

مسألة:

وما تقول يف وكيل املسجد إذا أنفذ نخال يف عامر املسجد ومل تصح له النخل 
غلطًا منه أجيوز له أن يأخذ منه عوضا مثل ما أنفذ فيه أم ال جيوز أعني املسجد 

الذي يف يده؟.

)))  يف ج: يدخل.
)))  روى اإلمام الربيع رمحه اهلل يف املسند عن اإلمام أيب عبيدة رمحه اهلل عن اإلمام جابر بن زيد رمحه 

اهلل عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال: »هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن املزابنة واملحاقلة« .
واملزابنة بيع الثمر بالتمر كياًل عىل رؤوس النخل إن زاد فيل وإن نقص فعيل واملحاقلة كراء األرض.  

ويف الباب عن أيب هريرة وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد اهلل ورافع بن خديج   
وسعد بن أيب وقاص وسهل بن أيب حثمة ريض اهلل عنهم.

أخرجه اإلمام الربيع بن حبيب يف مسنده اجلامع الصحيح كتاب البيوع: باب ما ينهى عنه من   
الزبيب  بيع  باب  البيوع  كتاب  صحيحه  يف  البخاري  واإلمام   ،)5(( رقم   ،(((/(( البيوع 
بالزبيب والطعام بالطعام ))/1)7، رقم ))1)(، واإلمام مسلم يف صحيحه كتاب البيوع باب 
حتريم بيع الرطب بالتمر إال يف العرايا ))/71))، رقم 1)5)(، وأبو داود يف سننه كتاب البيوع 
باب يف املخابرة ))/)))، رقم 15))(، والرتمذي يف سننه كتاب البيوع  باب ما جاء يف النهي 
عن املحاقلة واملزابنة ))/7)5، رقم ))))(، وابن ماجه يف سننه كتاب التجارات باب املزابنة 
واملحاقلة ))/))7، رقم ))))(، واإلمام مالك يف املوطأ كتاب البيوع  باب ما جاء يف املزابنة 
واملحاقلة ))/)))، رقم ))))(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/))، رقم 7))5(، والنسائي يف 
الثنيا حتى تعلم ))/1)، رقم ))))(، وابن  السنن الكربى كتاب البيوع باب النهي عن بيع 

حبان يف صحيحه كتاب املزارعة )))/))5، رقم )))5).



(5( ق�سم الأموال والدفع لها وما يجوز الق�سم فيه وما ل يجوز 

الجواب:

ليس له ذلك يف احلكم وعسى أن ال يضيق عليه يف الواسع وكأنه إن كان ما 
أنفذه ليس بنفس الغلة فكأنه أوسع إن صح ما يتوجه يل فيه ومل يكن عندي يف 

ذلك حفظ أنصه واهلل أعلم.

حكم الحالل اإذا قوي�س به حرام

مسألة:

من  بعلم  حرام)))  يشء  به  قويض  إذا  احلالل  اليشء  يف  شيخنا  قولك  وما 
املتقايضني مجيعا ما حكم ذلك احلالل من بعد املقايضة ملن اشرتاه أو وهب له 

أو صار له بيشء من الوجوه حالل أم ال؟. 

الجواب: 

إن القياض فاسد واحلالل مردود إىل ربه وله حكمه، فإن كان هو الواهب 
منه أو البائع جاز وحل وإال ال. والسالم.

الو�سية لبع�س الورثة ومعاو�سة الآخرين

مسألة))):

والكسوة  العطر  من  عندها  بام  البنتها  وإذا أرادت امرأة }أن))){ تويص 

)))  يف أ، ب: إذا قايض به شيئا حراما.
)))  يف ب: اجلواب.

)))  سقط من: د.
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وتكتب لبقية أوالدها الذكور عوضا عن ذلك أجيوز هلا ذلك أم ال؟. 

الجواب: 

}يف  وصية  من  عوض  وال  لوارث  وصية  وال  ذلك  تكتب  أن  هلا  ليس 
وصية))){ وإنام))) يصح العوض عام أعطته يف احلياة. واهلل أعلم.

ال�سفعة في بيع الخيار

مسألة:

وهل لصاحب البيع اخليار شفعة إذا بيع ذلك املال باألصل بيع القطع)))؟.

الجواب: 

الشفعة لصاحب األصل فيام عندنا وليس لصاحب بيع اخليار شفعة. واهلل 
أعلم.

قيام حجة لأحد في ميراث الهالك بعد ق�سمه

مسألة:

ويف أناس اقتسموا أمواال خلفها))) هالكهم وفيه يشء من الشبهة وأراد أحد 

)))  سقط من: أ.
)))  يف ب، ج، د: إنام.

)))  يف ج: بالقطع.
)))  يف أ، ب، ج: خملف.
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خالص))) يف األصل  }هو))){  الذي  ويقسموا  الشبهة  يطلع  }أن))){  منهم 
والذي اغلب أمره.

قال: نقسم))) مجيع املال)5) ومضت سنون))) ثم أقامت حجة عدل يف رأي 
املسلمني واحتازوا شيئا من املال ثم غرياّ الذي دار يف سهمه يشء من الشبهة. 

تفضل شيخنا أفتنا مأجورا إن شاء اهلل.

وإذا جاز له الِغريَّ كل يرد بام دار)7) يف سهمه عىل حسب دراهم بام يكون من 
احلصة أم تكون قسمة األصل))) باطلة وينقض اجلميع األجل))) فيهم من باع 

وقايض وتغريت األموال عن القسمة السابقة)1)).

الجواب:

إذا استحق بعض األموال بحق بعدما ترصف أهل األموال يف سهامهم فعىل 
كل من الورثة بمقدار نصيبه من ذلك املال املستحق. واهلل أعلم.

)))  زيادة يف: د.
)))  سقط من: أ، ج.

)))  يف ج: خالصا.
)))  يف أ: يقسم، ويف ب: بقسم.

)5)  يف أ: اجلميع.
)))  يف أ، ب، ج: سنني.

)7)  يف أ: زاد.
)))  يف ج، د: األرض.

)))  يف أ: وتنتقض اجلميع ألجل.
)1))  يف أ، ج، د: الثالثة.
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ق�سمة المال الحالل المختلط بحرام

مسألة:

وسئل عام }يروى))){ عن الشيخ أيب }عيل))){ احلسن بن أمحد اهلجاري))) 
أن املال إذا كان فيه قطعة حرام ثم اقتسم الورثة املال فوقع لبعض الرشكاء يشء 

من املال احلالل أنه جائز له ذلك ويكون له حالاًل وال يرضه ذلك واهلل أعلم.

قال غريه: ولو وقع له السهم احلرام سلمه إىل أهله ومل يرجع إىل))) رشكائه 
قاله))){. مما يف أيدهيم }واهلل اعلم. فانظر يف هذا }اجلواب)5){ وما 

يف  مما  رشكائه  إىل  يرجع  ومل  أهله  إىل  سلمه  احلرام  السهم  له  وقع  }ولو 
هذا))) عىل ظاهره معنى أم ال أم له تأويل مل ينكشف  يكون  أيدهيم)7){ أعندك 
}عىل)))){  لقليل العلم ألنه فيام عندنا ويبني لنا أنه))) ال جيوز }أن حيرم)1)){ ماله 
ما خلفه عليه هالكه جلهالته بذلك املال احلرام وال جيوز له هو أن يمسكه عىل 
صاحبه بعدما قامت عليه بينة عادلة تشهد ملدعيه أنه ماله)))) قد اغتصبه عليه 

)))  سقط من: أ.
)))  زيادة من املحقق سقطت من مجيع نسخ املخطوط.

)))  تقدمت ترمجة العالمة أيب عيل اهلجاري يف هامش اجلزء السادس. 
)))  يف النسخ: أ، ب، ج زيادة بعد حرف اجلر إىل: أهله ومل يرجع إىل.

)5)  زيادة يف: ج.

)))  سقط من: أ.

)7)  سقط من: أ.
)))  يف د: أعندك هذا يكون.

)))  يف أ: أن.
)1))  سقط من: أ.

))))  سقط من: أ، ج.
))))  يف أ: مال.
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هذا اهلالك فامسك عن طلبه يف حياة غاصبه عجزا من تقية أو ما أشبهها من 
األسباب عرفني سيدي ما يبني لك يف هذا واهلل يعوضك }عىل ذلك))){ من 

جزيل عطائه.

الجواب))):

واهلل أعلم به إن صح هذا جاز))) يف بعض الصور فهو ما حيمل يف التأويل 
معنى  يف  له  يقدر  أن  ويمكن  العموم  يف  جوازه  لعدم  اخلصوص  معنى  عىل 

التخصيص صورتان: 

إحدامها: أن يكون الورثة مجيعا غري عاملني بالقطعة احلرام))) فاقتسموا املال 
عىل أنه)5) هلالكهم ثم صح عند من أخذ القطعة أهنا حرام ومل يصح ذلك عند 
رشكائه فلزمه ردها ألرباهبا ومل يلزم ذلك رشكاءه وال لزمهم))) رد العوض)7) 

له وال نقض القسمة لعدم صحة ذلك معهم. 

وأنت إذا أنعمت))) النظر يف هذه املسألة عىل إمجاهلا جتدها حمتملة هلذا الوجه 
وغريه من))) أوجه كثرية ألهنا مل ترصح بوجود علمهم بذلك وال عدمه فوجب 

)))  سقط من: د.
)))  يف ب، ج، د: قال.

)))  يف أ، ج: فجائز، ويف ب: فجاز.

)))  يف أ: غري ساملني بالعطية احلرام.
)5)  يف أ: أن.

)))  يف د: ألزمهم.
)7)  يف أ: البعض.
)))  يف أ: أمعنت.

)))  يف أ: ومن.
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اآلثار  الباطل كغريها من  الوجوه ومل جيز محلها عىل وجوه)))  إىل أحسن  ردها 
تقتضيه  ما  عىل  محلها  وال  تأويلها  صحة  يمكن  ال  التي  واألحاديث  املجملة 

﴿ہ ھ ھ  تعاىل:  لقوله  األوجه)))  بعض  إىل  بردها  إال  املعاين  من 
ھ ھ)))﴾ وهذا من أحسن وجوهها.

عن  القطعة  هبذه  هو  فريض  بذلك  عاملني  مجيعا  يكونوا)5)  أن  وثانيهام))): 
سهمه وأجاز هلم قسم ما سواه عىل أنه يكون هلم وهو عامل بأهنا مغتصبة وليس 
هلم ملكها وال شبهة معهم يف ذلك فيجوز عىل هذا))) من اختياره أن كان بالغًا 
عاقاًل غري خمادع وال جمرب أن يكون يف حكمه كمن عذرهم من سهمه وأمرهم 

بالقسمة ملوروثه تركًا حلقه هلم.

باختياره عىل هذه الصفة كان  بأمره وأحرزوه عليه  اقتسموه عىل هذا  فإذا 
يكون  أحرزه هلم من  أو  أمره  يملك  أحرزوه عليه وهم ممن  إن  ثابتا هلم  ذلك 
إحرازه هلم ثابتا عليه)7) ألنه يف هذا املوضع معنى من تركه حلقه لسائر الورثة 
إياه بمنزله العطية املحرزة وبطل أخذه هو  وهو جائز هلم عليه فقد ثبت تركه 

للامل املغتصب ألنه باطل وعليه رده إىل ربه.

فهو ظامل  مباالة بحالله وحرامه  لظلمه عىل غري  متعمدا  منه  فإن كان هذا 

)))  يف أ: وجه.
)))  يف أ: الوجه.

)))  الزمر )) 
)))  يف أ، ج: وثانيها.

)5)  يف أ: يكون.
)))  يف أ: هذه.

)7)  يف أ: عليهم.
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نيته وتضييع ماله لغري  فساد  آثم))) مضيع ملاله وليس عىل الورثة }يشء))){ من 
معنى وإنام إثم ذلك ووباله عليه، وقد ثبت هلم برتكه))) وإباحته هلم وترك ذلك 
يف حقهم بمنزلة))) العطية ملا جاء يف األثر من جواز ترك بعض الورثة لسهمه 
لسائر الوراث)5) وليس يف هذا ما يزيد عىل الرتك وقد ثبت عليه باإلحراز فأين 
موضع الرجوع له عىل هذا))) لكنه يف هذا املوضع مما حيسن فيه الرأي ويدخل 

عليه االختالف ألنه يشبه)7) عىل رأي آخر معنى البيع بقيمة من املال احلرام.

فعىل قول من يفسد البيع خيرج نقض القسمة ألهنا قد ثبتت عىل عوض حمرم 
مل تصح به))) وعليهم إخراج سهمه له. 

احلالل  من  قيمته  له  أن  ويرى  الرشط  ويبطل  البيع  يثبت  من  قول  وعىل 
فيخرج أن هلم ثبوت القسمة وعليهم له مثل سهمه أو قيمته لكن هذا ليس ببيع 

وإنام هو أشبه يشء بالقياض.

وإذا كان القياض بامل مغتصب مل يبن يل ثبوته أصاًل فيخرج أن عليهم نقض 
القسمة }وإبالغه إىل سهمه))){.

رشعية  بحجة  عليه  صحت حرمته بعد القسمة)1)){ واستحق  إن  }وما 

)))  يف ب: فهذا آثم ظامل.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ: تركه.
)))  يف ج: منزلة.
)5)  يف أ: الورثة.

)))  يف أ زيادة بعد هذا: ما يزيد عىل الرتك وقد ثبت عليه باإلحراز فأين موضع الرجوع له عىل هذا.
)7)  يف أ: ليشبه، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله يشبه.

)))  يف أ: فلم تصح له، ويف ج: فلم يصح به.
)))  سقط من: أ.

)1))  سقط من: أ.
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وجود))) الرد له  إال  املوضع  هذا  يف  يل  يبني  حيكم هبا عليه }وعليهم))){ فال 
منهم ونقض القسم إن كان املال باقيا بعينه.

فإن أتلفوه كان عليهم رد القيمة أو املثل يف موضع ما حيكم به وال أعلم يف 
هذا املوضع اختالفا يف ذلك. واهلل أعلم فلينظر فيه.

الت�سرف في المال يمنع نق�س القيا�س

مسألة:

وما تقول يف املتقايضني باألموال إذا حاز كل أحد منهام ماله ثم بدل فيه من 
إخراج بيدار أو ردود))) ماء أو))) رصف بعض النخيل واألشجار أو ما أشبه ذلك 
وكانوا مجيعا عارفني بأموال بعضهم بعض كثرت مدة القياض بينهم أو قلت ولو 

يوما ولو ساعة يقدر كل أحد منهم يغري يف املال الذي أخذه من صاحبه.

فهل جيب ألحدهم بعد ذلك النقض عىل هذه الصفة أم ال نقض بينهم عىل 
ذلك؟.

الجواب:

ال ِغريرَ له عىل هذه الصفة إذا كانوا كلهم ممن جيوز عليه بيعه ورشاؤه واهلل 
أعلم.

)))  سقط من: د.

)))  يف أ: بوجود.
)))  أي الترصف بامء الفلج لسقي األرض.

)))  يف أ: ثم.
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قيا�س الوقف وبيعه

مسألة:

وما تقول يف أموال))) الوقوفات))) إذا نظر الصالح جباة الفلج وأخيارهم 
هل جيوز هلم القياض والبيع هلم وانتقاهلن))) من موضع إىل موضع ومن بلد إىل 

بلد عىل نظر الصالح؟ تفضل علينا باجلواب.

الجواب:

يف ذلك اختالف يف القياض عىل نظر األصلح))) وعىل حال فال يعدم من 
دخول االختالف يف نقله من موضع إىل موضع ولو بالبيع إذا كان أصلح يف نظر 

أعلم. واهلل  القائمني }به)5){ بالعدل. 

ال�سفعة لمن طلبها من ال�سركاء

}مسألة))){:

ما تقول شيخنا يف الشفعة إذا كانت بني رشكاء فطلبها أحد منهم ومل يطلبها 
آخرون أتكون)7) بينهام أم للذي طلبها كذلك؟.

)))  يف أ: األموال.
)))  يف أ، ج: املوقوفات، وتعقبه مصحح النسخة أ فقال يف اهلامش: لعله يف أموال الوقوفات.

)))  يف د: واالنتقال.
)))  يف ج: الصالح.

)5)  سقط من: أ.
)))  كلمة مسألة سقطت من: أ.

)7)  يف أ: أيكون.
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وإذا))) كانت بينهام أتقسم بالسوية أم كل عىل قدر ماله عرفني مأجورا إن 
شاء اهلل }تعاىل))){.

}الجواب))){:

مل يطلب. واهلل أعلم))){. من  دون  طلبها  ملن  }هي 

�سفعة وكيل الغائب واليتيم

مسألة:
ويف رجل باع ماال وعليه فيه شفعة ملال يتيم أو غائب فأخذها وكيل اليتيم 
أو الغائب فلام بلغ اليتيم ورجع الغائب غرياّ أمر هذا املال أيثبت عليهام أم يكون 

للمستشفع أم للمشرتي؟ بني لنا ذلك.

)))شفعة لليتيم أن يأخذ شفعته بعد بلوغه  وكذلك إذا مل يأخذ }أحد)5){ هلام 
وللغائب أيضًا بعد رجوعه؟.

الجواب:

إذا أخذ الشفعة وكيل الغائب أو اليتيم)7) ثبت ذلك عىل الغائب واليتيم)))، 

)))  يف أ: وإن.
)))  سقط من: ب، ج، د.

)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ.
)5)  سقط من: ج، د.

)))  يف أ: يأخذ أحدمها.
)7)  يف أ: وكيل اليتيم أو الغائب.
)))  يف ب: عىل اليتيم أو الغائب.
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سفر  يف  غائبا  يكون  أن  إال  هلام  شفعة  فال  والغائب  اليتيم  وكيل  يأخذ  مل  وإن 
إىل رجوعه. واهلل أعلم. الشفعة  فله  جهاد  أو  }يف))){ حج 

وأما إذا كان الغائب غري خارج من املرص وإنام خرج من البلد إىل أن يرجع 
إليه فله الشفعة مع رجوعه. واهلل أعلم.

ال�سفعة في المال الم�ساع

مسألة:
وما رأيك يف مال كان مشاعًا فقسم والبئر تسقي السهام كلها ثم إن أحدا من 
أهل السهام باع سهمه فأراد بعض من أهل السهام شفعة باجلوار ألن السهام 
ليست حمظورة بحظار وال بناء وال قسمت األرض }التي))){ بني العواضد هل 
يف ذلك شفعة أيضًا إذا كانت))) البئر مشاعة بني أهل السهام هل يتناول هبا إىل 

الشفعة يف بقية السهام بذلك أم ال؟.

أيضًا إذا بيع املال وفيه بيع خيار ومل يطلب الشفيع شفعته من حني ما علم 
لكن طلبها بعد فك بيع اخليار }هل شفعته يف ذلك))) عىل رأي من قال }ال)5){ 
حكام؟  عليه  وتعول  ذلك  يف  تراه  الذي  يثبت البيع يف املبيع))) باخليار)7){ وما 

تفضل عرفنا رأيك فاحلاجة داعية.

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: ج، د.

)))  يف أ: كان.
)))  يف ب: هل يف ذلك شفعة.

)5)  سقط من: أ، د.
)))  يف ب، ج: املباع.

)7)  سقط من: أ.
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الجواب:
إذا مل تقسم األرض بني العواضد فلها يف هذا املوضع حكم ما مل تقسم))) 
وهو نوع من املشاع جتب به الشفعة عندي ويؤيده احلديث: » إذا رضبت احلدود 
وهي)))  احلدود  ترضب  مل  ما  أنه  رصيح  وهو   » شفعة)))  فال  الرضر  ورصف 
أهل  البئر مشاعة بني  إذا كانت)))  الشفعة، وكذلك  ففيه  يشبهها  اجلواميد وما 

السهام فيجوز)5) هبا الشفعة أيضًا ألن الشفعة باملال))) كالشفعة باألرض.

)))  يف ب: يقسم.
)))  احلديث أخرجه اإلمام البخاري وغريه واللفظ للبخاري عن جابر بن عبد اهلل األنصاري ريض 
اهلل عنهام قال: قىض النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالشفعة يف كل مال مل يقسم فإذا وقعت احلدود ورصفت املضار 

فال شفعة« .
ولفظه عند اإلمام مسلم وهو أيضا من طريق جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام قال: »قىض رسول   
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالشفعة يف كل رشكة مل تقسم ربعة ال حيل له أن يبيع حتى يؤذن رشيكه فإن شاء أخذ وإن 

شاء ترك فإذا باع ومل يؤذنه فهو أحق به« . 
ويف الباب عن أيب هريرة وزيد بن ثابت ريض اهلل عنهام.  

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه كتاب البيوع  باب بيع األرض والدور والعروض مشاعا   
الشفعة  باب  املساقاة  كتاب  صحيحه  يف  مسلم  واإلمام   ،)((11 رقم   ،771/(( مقسوم  غري 
الشفعة ))/5))، رقم  ))/))))، رقم 17))(، وأبو داود يف سننه كتاب اإلجارة باب يف 
))5)(، والرتمذي يف سننه كتاب األحكام باب ما جاء إذا حدت احلدود ووقعت السهام فال 
إذا وقعت احلدود فال  شفعة ))/)5)، رقم 71))(، وابن ماجه يف سننه كتاب الشفعة باب 
الشفعة  فيه  تقع  ما  باب  الشفعة  املوطأ كتاب  شفعة ))/)))، رقم7)))(، واإلمام مالك يف 
))/))7، رقم 5)))(، وابن أيب شيبة يف مصنفه ))/1)5، رقم ))7))(، وابن حبان يف 
رقم   ،(((/(( املنتقى  يف  اجلارود  وابن   ،)5((( رقم   ،5((/((( الشفعة  كتاب  صحيحه 
رقم   ،(1(/(( يقسم  مل  فيام  الشفعة  باب  الشفعة  كتاب  الكربى  السنن  يف  والبيهقي   ،)(((

.((((((

)))  يف أ: وهو.
)))  يف أ: كان.

)5)  يف ب: فتجوز.
)))  يف أ: باملاء.
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قسمت)))  فإذا  أيضًا  املشاع  حكم  فلها)))  تقسم  مل  ما  البئر  هذه  وإما 
صار هلا حكم اآلبار املعروفة وبقيت فيها))) الشفعة بالسواقي والطرق ملن 
كانت متر السواقي يف أرضه وذلك من باب الشفعة وذلك من باب الشفعة 

باملضار.

وأما إذا بيع املال هذا وقد بيع من قبل باخليار فإذا طلب الشفيع شفعته مع 
بيع األصل جاز عىل قول ومل جيز يف قول آخر لعدم ثبوت البيع.

فإذا فك اخليار ثبت أصاًل يف أكثر القول وجازت الشفعة عىل أكثر القول 
أيضًا ومعي لو حكمت به فال أراه إال حسنًا))). واهلل أعلم.

القيا�س باأوقاف الم�سجد

مسألة:
وسئل يف القياض بامل املسجد جيوز أم ال؟.

الجواب:
اختالف.  جوازه  ففي  العدول  نظر  يف  للمسجد  صالحًا  القياض  كان  إذا 

واهلل أعلم.

)))  يف أ، ب، ج: فله.
)))  يف أ، ب، ج: قسم.

)))  يف أ، ج: فيه.
)))  يف أ: فال أراه األحسنا، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله إال حسنا.
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مقاي�سة المال بغير لفظ

مسألة:

ويف رجل قايض))) }رجال بامل أصاًل بأصل وريض املقايض واملقايض))){ 
املراضاة  إال صحة  الرشع  لفظ عىل حكم)))  بينهام  يكن  بالغان ومل  ومها حران 

بينهام أيضًا.

وكيف اللفظ الثابت يف حكم الرشع يف القياض؟ رصح لنا ذلك لفظًا موجزا 
جزاك اهلل خريًا.

الجواب:

قد جيوز القياض بغري لفظ إذا وقع عىل الرتايض، فإذا قبض كل واحد منهام 
ماله جاز عليهام وله حكم بيوع املسألة.

وأما اللفظ فإذا قال كل واحد منهام لصاحبه: قد قايضتك هبذا عن هذا فقبل 
كل منهام ذلك جاز وثبت عليهام. واهلل أعلم.

المقاي�سة بمال فيه �سركة لأيتام

مسألة:

ويف الذي يقايض إنسانا له ماء مشرتك عنده فيه ماء أليتام بامء أحسن من 

)))  يف أ: تقايض.
)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: احلكم.
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مائه))) هل جيوز يل أن أقايض عىل هذه الصفة أو))) آخذ هذا املاء الذي فيه حصة 
أمينا أو ثقة أو  إذا كان املعطي  إذا أعطيته عوضه))) ماء أحسن من مائه  أليتام 

جمهواًل؟.

الجواب:

ثم هلم  لأليتام  أما يف غري احلكم فال يضيق ذلك إذا كان }ذلك))){ أصلح 
مع بلوغهم اخليار يف إمتامه أو نقضه واهلل أعلم.

لفظ قيا�س الماء اأ�سال باأ�سل

مسألة:

يف قياض املاء أصاًل بأصل كيف اللفظ الذي يثبت به القياض؟ وإن قال كل 
القياض أم حيتاج إىل  أيتم هذا  القياض أصاًل  واحد لصاحبه: قد رضيت هبذا 

لفظ غري هذا؟.

وإن كان ال يتم هبذا اللفظ دلنا عىل اللفظ الصحيح مأجورًا إن شاء اهلل.

)))  يف ج زيادة بعد مائه: هذا.
)))  يف أ: و.

)))  يف أ: عوض.
)))  سقط من: ج.
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الجواب:

أو))) باملساملة من دون لفظ تام  زاد  يتم هبذا اللفظ أو))) }بام دونه أو))){ بام 
إذا تراضيا به وأمتاه. واهلل أعلم.

مبادلة حب بر اأبي�س بحب بر اأحمر

مسألة:
أمحر بحب بر أبيض مثال بمثل فأرسله بعد  بر  وفيمن أراد }أخذ))){ حب 
اتفاقهام مع عبده أو غريه فقبض اآلخر احلب من الرسول وكال له مثله وقبضه 

الرسول.
أيكون هذا جائزًا وثابتًا أم فيه النقض ويسعه فيه احلل واملتاممة من بعد؟.

الجواب: 

إذا أرسل رسوله باحلب ليعطيه عىل وجه البدل ويأخذ منه مثله وكان البدل 
واملبدل منه يدا بيد فال بأس. 

عىل  عنده  احلب  }صاحب))){  وإن كان أرسله ليعطي ال ليأخذ)5) صار 
وجه القرض فريد عليه بدله)7) ما اتفقا عليه. واهلل أعلم.

)))  يف أ: و.
)))  سقط من: ج.

)))  يف أ: و.
)))  سقط من: ب.
)5)  يف أ: ال يأخذ.

)))  سقط من: أ.
)7)  يف أ زيادة بعد بدله: له.
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قلت له: وكذلك املتبادالن بقرة ببقرة إذا قبض كل واحد منهام بقرة صاحبه 
بيت  يف  دابة  وكل  }وتتاما))){  بالبدل  تراضيا  ثم  فيها  ما  لينظر  اخليار  عىل 
ري أحد عىل  النقض يف هذا أم جيوز هذا إذا مل يغاّ أيثبت  منهام  }كل))){ واحد 

صاحبه ويثبت هذا أو يصح بعد إتالف أحد منهام)))؟.

الجواب:

إذا أخذ كل واحد منهام دابة صاحبة عىل وجه املبادلة وعرف كل منهام ما 
أخذه وتراضيا بذلك وتتامماه فال يبني يل وجه النقض يف ذلك إذ ال جهالة فيه 
وقد عرف كل منهام ما أخذ وما دفع واهلل أعلم. فانظر أخانا يف ذلك ثم ال تأخذ 

منه إال احلق.

امتناع اأحد الورثة عن الموافقة على �سق الفلج

مسألة:

يف أناس ورثوا ماال من أبيهم يف بلدة بمحلة))) وقسموه وتركوا منها موضعا 
مشاعا ليحفروا هلا فيها)5) فلجا وهؤالء الوارثون كل جيوز عليه رضاه فأحد))) 
ومل  والتعمري  احلفر  عن  اآلخر  فامتنع  حدثا  وكونه  للفلج)7)  احلفر  أراد  الورثة 

)))  سقط من: د.
)))  زيادة يف: ب.

)))  يف ب: بعد إتالف أحدمها.
)))  يف ج: حملة.

)5)  يف أ: فيه.
)))  يف ب: وأحد.

)7)  يف أ: أراد حفر الفلج.
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تطب نفسه بذلك فاضطر رشكاؤهم من كون ذهاب ماهلم من املحل.

أيلزم  ذلك  يف  بينهم  احلكم  كيف  ذلك  يف  احلاكم  إىل  تنازعا)))  }فإن))){ 
املمتنع عن مقاومة رشكائه فيام نابه مرياثا من وارثه أن يقاومهم أو تطيب نفسه 

من ذلك؟. 

الجواب:

أما أنا فال أقوى عىل إلزامهم ذلك باحلكم إال إذا دخلوا فيه فيلزمهم إمتامه 
وإن كانت القسمة واقعة عىل هذا الرشط وأرادوا نقضها فيعجبني أن هلم ذلك. 

واهلل أعلم.

بيع ال�سفعة

مسألة:

ثم  الشفيع  يعلم  أن  املشرتي من حينه قبل  بيعت شفعة رجل وباعها  وإذا 
علم فمن من يأخذها من األول أم من املشرتي الثاين ألن األول خرجت من 

يده أم كيف القول؟.

وإذا قال الشفيع أخذت شفعتي من فالن ال غري ألنه مل يكن عنده معرفة إال 
ذلك أتثبت شفعته بذلك أم ال؟.

 الجواب))):

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: فتنازعا.

)))  يف أ، ب: قال.
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اهلل أعلم ما عندي فيه حفظ ويعجبني أن يأخذها ممن شاء فإن))) له يف كل 
بيعني))) شفعة فلينظر يف ذلك.

ولو قيل: قد أتلفها األول قبل ثبوت الشفعة فيها وهي ماله إذا أتلفها فالشفعة 
مل  نحوها  يف الثاين كان حسنا لكن يدخل عليه لو أتلفها بقياض }أو هبة))){ أو 
كاف  شفعتي  أخذت  وقوله:  األول،  هو  فالقول  نر بطالن }شفعة))){ الشفيع 

ألخذ الشفعة، وقوله: من فالن زيادة ال ترضه إن كان هو املشرتي. واهلل أعلم.

قيام ال�سريك بالق�سمة لنف�سه عند غياب �سريكه

مسألة:

وفيمن له رشيك يتيم أو غائب يف يشء من األصول مثل النخل وغريها ومل 
أحدا  يدرك  ومل  ويص  وال  يصح له من يقاسمه هلام من وكيل }وال)5){ حاكم 

من الثقات ليختار لليتيم.

فهل له وجه أن جيعل نفسه كاحلاكم ويقسم هذا املال ويأخذ سهمه ويترصف 
فيه ترصف املالك من بيع أو عطاء؟ تفضل علينا باجلواب.

الجواب:

اهلل أعلم. أما يف احلكم فال يبني يل ذلك ولكنه يف الواسع عسى أن ال يتعرى 

)))  يف أ: فإنه.
)))  يف أ: يف كل البيعني، ويف ج: يف كال البيعني.

)))  سقط من: د.
)))  سقط من: أ.

)5)  زيادة يف: أ.
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من جواز أن يأخذ حقه قدر سهمه إذا مل جيد من يقاسمه من ويص أو وكيل أو 
حمتسب ويل لليتيم))) أو غري وىل من ثقة أو أمني ناظر يف صالح اليتيم مع عدم 
احلاكم العدل أو من يقوم مقامه يف }ذلك من مجاعة املسلمني يف غري زمن اإلمام 

العدل))){.

جواز  يف  املختلف  من يقوم }به))){ من  ووجد  كله  تعذر))){ ذلك  }فإن 
ما قاموا به عىل وجه احلسبة من املصالح التي من)5) حقها أن يقوم حكام العدل 

ووالهتم وعلامؤهم ومجاعتهم.

فإذا عدموا وقام))) هبا غريهم عىل وجه االحتساب للحق مع موافقتهم له 
من  العامل  من  أيدهيم  حتت  من))){  }أو  اجلور)7)  حكام  من  ومعنى  صورة 
اجلباة  من  غريهم  أو  األيتام  عشرية  البلد من)1))  جباة  من  أو  قضاة  أو  والة))) 
الناظرين يف الصالح إذا قاموا بيشء من املصالح وخرج ذلك منهم عىل وجه 

العدل ونظر الصالح فقد اختلف السلف يف جواز ذلك منهم وقبوله عنهم.

والعمل  به  األخذ  فيجوز  الواسع يف غري احلكم  أنه من  النظر  والظاهر يف 

)))  يف أ: اليتيم.
)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ.

)5)  يف أ: يف.
)))  يف أ: وأقام، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله وقام.

)7)  يف أ: احلكام اجلواز.
)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: الوالة.

)1))  يف أ: و.
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عليه من املبتىل إذا عرف عدله ومل يمكنه غريه مما هو الثابت يف احلكم ممن هو))) 
احلجة فيه هو))) األوىل واألقرب من حكمه لنفسه لثبوته يف األثر الصحيح فيام 

أرجو أنه عن الشيخ أيب سعيد رمحه اهلل تعاىل.

البلوغ  إىل  وإذا تعذر ذلك كله وهو مل يبرص عدله ومل يكن }له))){ سبيل 
إىل أخذ حقه باملقاسمة بقي املال مشرتكًا عىل حاله يقسم غلة إىل أن يفرج اهلل 

}عنه))){.

بجواز أن يأخذ من أصله بقدر حقه كام حيكم له  رأي  فيه  و}إن)5){ قيل 
احلاكم به مع التوفري لليتيم ونظر الصالح له فيه احتياطا يف األفضل أو بالقسط 
بأنه مما يضيق عليه فيام بينه وبني اهلل تعاىل فال بد  }أقل))){  يف معاين احلكم مل 
نقضه  وإن  ثبت  يغريه  مل  أو)7)  أجازه  إن  بلوغه  بعد  النظر  فيه  لليتيم  يكون  أن 

انتقض.

ولو باعه وأتلفه))) مل يثبت البيع فيه إال إذا مل يغريه اليتيم ومجيع هذه الصور 
ما  إال  الباب  هذا  من  كلها  الرشيك  هذا  حق  إلبالغ  املسوغة  للقسمة  املبيحة 
خرج منها عىل ما يوجبه احلكم من حكام العدل من إمام أو غريه منهم أو ما 
يكون من ويص اليتيم الثابتة الوصاية من أبيه يف ذلك ومل خيرج منه عىل سبيل 

)))  يف أ: هلم.
)))  يف أ: فهو.

)))  سقط من: د.
)))  زيادة يف: أ.

)5)  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ.
)7)  يف ج: و.

)))  يف د: أو أتلفه.
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غري اجلائز واخطأ الصواب من امليل إىل غري احلق أو))) ما دونه من الدخول فيه 
عىل جهالة به توجب النقض أو الغري ملن رامه باحلق فإهنم يف ذلك كغريهم عىل 
سواء وإن مل يكن يف هذا أوكد))) وأوجب واهلل أعلم وقد كتبته عىل عجلة واهلل 

أعلم فلينظر فيه.

  

)))  يف أ: و.
)))  يف أ: أأكد.
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}ومما هو م�ساف اإىل الكتاب عن }�سيخنا))){ البطا�سي))){:

مقاي�سة مال الم�سجد من يد غير ثقة

مسألة:

الثقات فال أحب  بالقياض من غري  املسجد  مال  الرجل من  ما أخذه  فأما 
الدخول فيه بأخذه منه بالبيع والرشاء وال بوجه من وجوه الترصف فيه ملعنى 

ملكه ولو كان العوض أحسن من ذلك واهلل أعلم.

القيا�س من غير معرفة باألفاظه

مسألة:
وفيمن جهل اللفظ))) الرشعي يف قياض األموال بعضها ببعض، مثاله: أن 
الفالين  مايل  ألعطيك  الفالين  مالك  أتعطيني  لصاحبه:  املتقايضني  أحد  يقول 
تقول يف هذا  فام  القياض  ماله يف  منهام  أحرز كل  فإذا  لفظ عامي  تقايضني  أو 

القياض حالل جائز أم ال؟.
أرأيت إذا مل ينقضه احدمها))) عىل صاحبه فهل قيل يف هذا وما أشبهه بيشء 
من الشبهات عىل أحد من هذين املتقايضني بجهالتهام اللفظ)5) الرشعي أم ال 

شبهة عليهام؟.

)))  سقط من: ب، ج.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ، ب، ج: لفظ.

)))  يف أ، ب، ج: أحد.

)5)  يف أ، ب، ج: لفظ.
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الجواب:

اللفظ ومل جيبه اآلخر بإمتام ذلك ودفع كل واحد من  إذا قال احدمها هبذا 
أصحاب املالني ماله لآلخر واخذ منه ماله عىل معنى القياض واملعاوضة فهذه 
القلب وال شبهة عندي  إليه  الذي يطمئن  الواسع  التعارف ويف  أمور جتوز يف 
عىل من متسك بذلك حتى يطالب بام عليه يف ذلك باحلكم فيكون القول فيه بعد 

ذلك عىل ما يرى فيه أهل العلم. واهلل أعلم.

نيابة الوالد عن ابنته ال�سبية في الق�سمة

مسألة:

وما تقول شيخنا يف أيب الصبية إذا أراد رشكاؤها القسمة؟.

الجواب: 

أن أبا الصبية يقوم مقامها يف مقاسمة رشكائها إذا كان حيسن املقاسمة. واهلل 
أعلم.

الح�سور عند ق�سمة المال

مسألة:

الذي قسموه  املال  إذا كان يف  املال  أن احرض مع قاسمي)))  وهل جيوز يل 
نصيب أليتام؟.

)))  يف ج: قسم.
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الجواب: 

من  أحسن  سهمه  ويكون  اليتيم  عىل  حيف  لك  يبن  مل  إذا  ذلك  لك  جيوز 
سهام البالغني واهلل أعلم.

ق�سمة المال قبل بلوغ الأيتام من غير وكيل

مسألة:

ويف رجل هلك وترك ماال وأوالدا أيتاما وبالغني وقسموا))) ما ترك هالكهم 
يقاسم لأليتام))){  ثقة  وكيل  }بغري  األيتام  بلوغ  قبل  وغريه  }مال))){  من 
ثم إن األوالد البالغني أحرز كل منهم سهمه وسهم خليصه من األيتام أو كان 

غري خليصه.

وقد كان يف األوالد البالغني رجل منهم يف ظاهر أمره أمني يتسمى بالدين 
اهلالك وما عنده واكل  إذا كان من مال  يده  فهل جتوز))) مبايعته ورشاء ما يف 
بعينه  أنه  طعامه وواسع يف أحكام اهلل تعاىل مجيع ما عنده ويف يده حتى يصح 

األيتام؟. مال  أو  اهلالك  تركه  }أنه)5){ من 

وهل قيل يف هذا وما أشبهه أن التنزه عنه أحسن واألخذ فيه باحلكم واسع))) 
ملن احتاج إليه؟.

)))  يف ب: فقسموا.
)))  سقط من: أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله من نقد.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: جيوز.

)5)  سقط من: أ، د.
)))  يف أ زيادة بعد واسع: باحلكم.
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الجواب:
إن ظاهر احلكم يقيض بام يف يد الرجل مما ال دليل عىل مالكه بغري حجة أنه له 

فيجوز يف احلكم }ملن))){ مل يصح معه غري ذلك مجيع ما جيوز منه يف ملكه.

}ومما هو م�ساف اإلى الكتاب))){ عن �سيخنا))) اأبي نبهان:

ال�سفعة في المال المبيع بالخيار

مسألة))):
وسئل عن املال املبيع)5) باخليار إذا أخذه الشفيع من املشرتي بالشفعة ويف 

املال غلة ملن هي؟.

الجواب:
إن كان الرشاء قد كان والثمرة))) مدركة وإنام دخلت بالرشط يف البيع فإهنا 

فيام قيل: للشفيع إذا وجبت له الشفعة يف األصل.

وإن كان البيع والثمرة غري مدركة فكذلك إذا وقع االنتزاع }بالشفعة)7){

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ، ب.
)))  يف أ، ب: الشيخ.

)))  سقط من: ب.
)5)  يف أ، ب، ج: املباع.

)))  يف أ: والتمر.
)7)  سقط من: أ، د.
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فللمشرتي  البيع  بعد مل تدرك، وإن تكن أدركت قبل االنتزاع))){ وبعد  }وهي 
أو أذهبها قبل بوجه مل  أكلها  فإن  املشرتي،  يأكلها  مل  للشفيع))){ ما  }وقيل: 

أعلم. واهلل  اختالفا.  ذلك  يدرك الشفيع الغرم عليه وال أعلم }عليه))){ يف 

الق�سمة لالأيتام من قبل غير الثقات

مسألة:
وإذا مل يوجد الثقات يف البلد ويريد بعض الناس أن يقسموا بني أيتام هل 

يصح القسم إذا خرج ذلك عىل وجه العدل؟.

الجواب:
إذا مل يوجد الثقات وصح القسم ممن هو حيسن القسم من غريهم من الناس 
مما  هذا  ألن  ذلك  يف  إليهم  واحلاجة  احلجة  عدم  مع  العدل  وجه  عىل  وقع  إذا 
يلزم القيام به من قدر عليه وأحسن النظر فيه مع لزوم ذلك عليهم فذلك جائز 
وهم  النظر  وحيسنون  لأليتام  يقامون  بوكالء  إال  تكون  ال  لأليتام  واملقاسمة 

يؤمتنون عىل ذلك.

قال الشيخ جاعد بن مخيس مثل قوله يف جوازه ألنه حسن يف النظر موافق ملا 
يف األثر ولكنه عىل هذا خارج يف معنى اجلائز ال احلكم يف موضع الالزم عليهم 

والواسع هلم.

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: ب.

)))  سقط من: ب، ج.
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وانه لكذلك يف هذا املوضع رضورة إليه مع خوف املرضة أو رجاء املصلحة 
ولو كان بغري وكيل.

من أهل النظر فيه عىل وجه العدل واألمر  القسم  خرج  إذا  }وقيل))){: 
فيه راجع يف متامه بعد ذلك إىل رىض اليتيم بعد البلوغ، فإن أمته وإال انتقض ولو 

كان له يف املقاسمة ويص أو وكيل إذا مل يكونا من ثقات املسلمني واهلل أعلم.  

ومن غيره: 

مبادلة الثمار قبل الدراك

مسألة:
ويف رجلني تبادال ثمرة مال بمثلها من النخل أو الزرع يف بلدين فإن كان هذا 
البدال يف وقوعه قبل دراك الثمرتني مل جيز هلام إال أن يكون عىل رشط لقطعهام 
قبل كون الزيادة فيهام أو يف أحدمها وإن كانتا يف احلال مدركتني فاالختالف يف 

جوازه لقول من رآه ألمر النسيئة فأجازه من املسلمني.

من  حارضة  املبادلة  حال  املالني  من  الثمرة  يكون  حتى  جيزه  مل  من  وقول 
املتبادلني يدركها كل واحد منهام رؤية بالعني والقول فيهام إن كان البدال يوما 

بعد حصادمها عىل هذا احلال.

  

)))  سقط من: أ، ب.
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((( ............................................................... سقي نخل املسجد من ماء الغري
االتفاق عىل قعد الفلج............................................................................. )))
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((( ........................................................................... املشاركة يف أسهم الفلج
((( ................................................................................ العطية من ماء الفلج
كرس ماء الفلج.......................................................................................... )))
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((( ........................................................ حكم الزرع القائم يف األرض املبيعة
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((( ................................................................................. بيع األرض املقعودة
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أحكام الرشكة.......................................................................................... 5))

الباب ال�ساد�س
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