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ΩÉeE’G  ∞∏N  OôØæªdG  ±ƒbh  ºμM

تتم  اإلمام  قفا  وحده  وصـفَّ  تامة  الصفوف  ووجد  المسـجد  دخل  من 
ال؟ أم  صالته 

صّلى  لرجل  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  ورسـول  والنقض،  بالتمـام  قولين  فيهـا  أن  أحسـب 
أن  نهاه  بل  الصالة  بإعـادة  أمُره  ُينقل  ولم  تعد»(١)  «ال  منفـردًا:  الصف  خلـف 

واهللا أعلم. ذلك،  مثل  إلى  يعود 

ájô¡édG  IÓ°üdG  øe  AõL  »a  ΩÉeE’G  QGô°SEG

يسّبح  ولم  سرًا  الفاتحة  وقرأ  سـرًا  اإلحرام  تكبيرة  وكّبر  سـها  إذا  اإلمام 
من  جهر  بل  جهرًا  القراءة  إلى  يرجع  ولم  للسـورة  وانتبه  المأمومون  له 

ال؟ أم  الصفة  تلك  على  صالته  أتتم  القراءة  في  عقل  حيث 

في  والنسـائي  الصف.  دون  ركع  إذا  بـاب  األذان  كتـاب  صحيحـه  فـي  البخـاري  (١) رواه 
الصف. دون  الركوع  باب  اإلمامة  كتاب  السنن 

áYÉªédG  IÓ°U
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ويكبر  يرجع  أن  عليه  بل  عندي  فيما  بذلك  والمأمومين  اإلمام  صالة  تصح  ال 
ذلك  غير  يجزئ  وال  الجهـر  صالة  في  كان  إن  الحمـد  بقراءة  ويجهـر  جهـرًا 

واهللا أعلم. جميعًا،  وصالتهم  صالته  فسدت  يفعل  لم  فإن 

¢TGôa  ¥ƒa  Ωƒ≤dGh  ÜGôàdG  »a  ΩÉeE’G  IÓ°U

تامة  أصالتهم  التـراب  في  واإلمام  فراش  فوق  صلـوا  إذا  المأمومـون 
ال؟ أم 

واهللا أعلم. الفراش،  في  التساوي  يلزم  لم  إذ  تامة  صالتهم 

ø«ª«≤e  ΩDƒj  kGôaÉ°ùe  ¿Éc  ƒdh  ≈dhC’G  áeÉeEG

يجيد  ال  من  القوم  وفي  الوسطى  بمقيمين  يصّلي  مسافر  راتب  إمام  عن 
في  وربما  حينئٍذ؟  باإلمامة  أولى  فمـن  براتب  وليس  مقيم  وهو  القـراءة 
يسـع  وهل  المسـافر  خلف  الرباعية  الصالة  يحسـن  ال  من  المأموميـن 
عالم؟  غير  أو  خلفه  المأمومين  بتثاقـل  عالمًا  يقدمه  أن  المسـافر  اإلمام 

اهللا. هداك  أرشدنا 
أولى  المقيم  كان  وإن  فإنه  اهللا  بأحكام  وأعلمهم  اهللا  لكتاب  أقرؤهم  القوم  يؤم 
وقد  واألحكام  بالقـراءة  العلم  فضيلة  تقاوم  ال  فاإلقامـة  المواطن  بعـض  فـي 
وأهل  مسـافر  منهم  وكل  مكة  بأهل  وعلي  وعمر  بكر  وأبـو  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  صّلـى 
المسافر  خلف  الصالة  يحسن  لم  ومن  حسنة  أسوة  فيهم  ولكم  مقيمون  مكة 

واهللا أعلم. فليتعلمها، 
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¬Mô°üH  áYÉªédG  ¿hO  óé°ùªdG  πNGóH  kGOôØæe  IÓ°üdG

أن  لرجل  يجـوز  هل  خارجًا  المسـجد  صـرح  في  الصـالة  أقيمـت  إذا 
أحب  ما  اختالف  المسـألة  في  كان  وإن  ال؟  أم  المسـجد  داخل  يصّلي 
أقيمت  إذا  معنى  ما  اختـالف  المسـألة  في  كان  فإن  وأيضًا  منهما؟  لـك 

اإلمام؟ بصالة  إال  صالة  فال  المسجد  في  الصالة 
أقيمت  «إذا  لحديث:  النقض  إلّي  وأحب  عليه  نقض  وال  أساء  أنه  ذلك  في  قيل 
ذلك  أن  إلى  نظروا  فإنهم  المرخصون  وأما  المكتوبة»(١)  إال  صالة  فال  الصالة 
أن  ولنا  المنفـرد  صالة  تمام  من  مانـع  فال  اإلمام  مع  فيـه  تجـوز  ال  الموضـع 
لكم  أين  فمن  اإلمام  مع  الموضع  ذلك  في  الصالة  تجوز  ال  أنه  سـلمنا  نقول 
في  الصالة  صحة  ينفي  الحديـث  ظاهر  أن  مع  اإلمام  مع  الصالة  تـرك  جـواز 
واهللا أعلم. ضدان،  ألنهما  الفساد  تبين  الصحة  انتفت  وإذا  معه  إال  الوقت  ذلك 

ΩÉeE’G  ∞∏N  ∞°üdG  »a  OôØæªdG  IÓ°U

والصف  اإلحرام  تكبيرة  وكّبـر  قام  قد  اإلمام  ولقي  للصالة  جـاء  رجـل 
ال؟  أم  صالته  أتتم  وصّلى  الصف  خلف  بنفسه  فوقف  الرقعة  وأراد  تام 

الحال؟ ذلك  في  يفعل  تأمره  فما  تامة  تكن  لم  وإن 
واحدًا  الصف  طرف  من  جذب  اإلحرام  تكبيرة  إلى  وصل  فإذا  يوجه  أن  يؤمر 
وراء  وحده  وقف  لكن  هكذا  يفعل  لم  فإن  يحرم  ثم  السترة  وراء  معه  ويوقفه 

واهللا أعلم. خالف.  صالته  تمام  ففي  الصف 

نافلة  في  الشروع  كراهية  باب  وقصرها  المسافرين  صالة  كتاب  صحيحه  في  مسلم  (١) رواه 
المؤذن. شروع  بعد 
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ممن  وهو  الصـالة  به  تنتقض  مما  شـيء  أحدهم  عـرى  إذا  المأمومـون 
جّل  صّلى  قد  وهـو  الصف  من  فخرج  اإلمام،  سـترة  يسـار  عن  يصّلـي 
سترة  إلى  يساره  عن  الذين  يلتصق  ولم  مكانه،  أحدًا  يجذب  ولم  صّالته 
صالتهم  أترى  منهم  جهـًال  الصالة  تمام  إلى  فرجة  مكانـه  فبقي  اإلمـام 

ال؟ أم  تامة 
يسعهم  وال  ذلك  غير  فيها  أعرف  وال  منتقضة  المنقطعين  صالة  أن  األثر  ظاهر 

واهللا أعلم. ذلك،  في  الجهل 

äÉ«ëàdG  »a  ƒdh  áYÉªédG  OƒLh  ™e  kGOôØæe  IÓ°üdG  øe  ™æªdG

أن  وأراد  اآلخرة  التحيات  في  قعودًا  الجماعة  فوجد  المسجد  دخل  من 
مرارًا  فعل  وإن  اإلمام؟  تسليم  قبل  بصالته  اإلحرام  له  هل  وحده  يصّلي 

بدل؟ عليه  هل 
لظاهر  أراه  فال  مختارًا  ذلك  فعل  يتعمد  أن  وأما  بدًال  عليه  أرى  فال  البدل  أما 
لم  اإلمام  دام  وما  المكتوبـة»(١)  إال  صالة  فال  الصالة  أقيمـت  «إذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  قولـه 

الصالة. إقامة  حكم  في  فهم  يسلم 
األخيرة  التحيات  فـي  اإلمام  مع  الدخول  له  يجز  لم  مـن  قول  على  ويخـرج 
المحدث  صالة  بتمام  يقـول  من  قول  على  يخرج  أيضًا  وكذلك  فعلـه  جـواز 
والطيبات،  إلى:  انتهى  إذا  تتم  قال  من  قول  وعلى  فقط  التحيات  كلمة  قال  إذا 

(١) تقدم.
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قول  وعلى  اهللا  إال  إله  ال  أن  أشهد  قوله  إلى  انتهى  إذا  تتم  قال  من  قول  وعلى 
أحدث. ثم  التحيات  يقول  ما  بقدر  التحيات  لقراءة  قعد  إذا  تتم  قال  من 

اإلمام  تسليم  قبل  أحرم  إنما  ألنه  كلها  األقوال  هذه  على  جائز  المصّلي  هذا  ففعل 
قدمت  ما  عندي  والصحيح  سؤالك  في  وضعك  على  التشهد  أكثر  مضى  أن  بعد 

واهللا أعلم. اإلمام  تسليم  بعد  إال  الصالة  في  يدخل  أن  له  ليس  أن  وهو  لك 

âHÉK  ΩÉeEG  óé°ùªdG  »a  øμj  ºd  GPEG  áªFC’G  Oó©J

إمام،  الليـل  لصلـوات  فذ،  مسـجد  في  يصّليـا  أن  يجـوز  هـل  إمامـان 
ال؟ أم  إمام،  النهار  ولصلوات 

فال.  الدنيا  لمنافسـة  كان  وإن  القصد  صح  إن  وأربعة  وثالثة  ذلك  يصح  نعم 
كل  في  ثابت  واحد  لهم  يكن  لم  إذا  كما  إليه  الحاجة  عند  ذلك  يجـوز  وإنمـا 

واهللا أعلم. بالُسنَّة.  اقتداء  ثابتًا  إمامًا  يتخذوا  أن  لهم  وينبغي  وقت 

áYÉªLh  ΩÉeEG  OƒLh  ™e  kGOôØæe  IÓ°üdG

فصّلى  جاهًال  لكونه  للرقعة(١)  معـه  يدخل  ولم  يصّلي  اإلمام  وجد  مـن 
كان  إذا  الصـالة  له  تصح  َأَوَال  جانبـه،  من  أو  أمامـه  أو  الصـف  خلـف 

يصّلي؟ اإلمام 
كل  نفاه  لما  خير  فيه  كان  ولو  والجهل،  فدعني  اإلمام  مع  الدخول  يتعلم  أن  عليه 
السالمة. طريق  يكون  ألنه  العلم  من  أشرف  لكان  عذر  به  ولو  نفسه،  عن  أحد 

(١) االستدراك.
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كما  اإلمام  بصالة  فيـه  الصالة  تصح  ال  موضع  في  الجاهـل  هـذا  صّلـى  وإن 
الصفوف  وبين  بينه  أو  ذراعًا  عشـر  سـبعة  قدر  تأخر  أو  قليًال  اإلمام  تقدم  لو 

واهللا أعلم. صالته،  بتمام  قيل  فقد  فيه  فرجة  ال  حاجب 

ôNBG  ΩÉeE’  QÉ¶àf’Gh  ΩÉeE’ÉH  AGóàb’G

يصّلي  أو  اإلمام  مـع  الدخول  له  األفضل  هـل  يصّلي  اإلمام  وجـد  مـن 
ثاٍن؟ إمام  مع 

والسـالم:  الصالة  عليه  لقوله  األول  اإلمام  مع  الدخول  الواجب  بل  األفضل 
يمكن  فال  للوجوب  األمر  وحقيقة  فاقضوا»(١)  فاتكم  وما  فصّلوا  أدركتم  «فما 

بقرينة. إال  عنه  صرفه 
مختلف  الواحد  المسـجد  من  الواحد  المكان  في  الجماعات  فتعدد  وأيضًا 

فيه.
من  والمطلوب  التنفيـر  يقتضي  تفـرق  األول  مـع  الدخول  ترك  ففـي  وأيضـًا 
ذلك.  ينافي  الجماعات  وتعدد  اإلسـالم  شـعار  وإظهار  االئتالف  الجماعات 

واهللا أعلم.

ø«∏°üª∏d  ΩÉeE’G  QÉ¶àfGh  óé°ùªdG  ΩÉeEG  A»ée  πÑb  kGOôØæe  IÓ°üdG

ينقص  أو  صالته  تبطل  هل  المعتاد  المسجد  إمام  مجيء  قبل  صّلى  من 
الزم؟ الوقت  ثلثي  إلى  ترقبه  وهل  ثوابها 

(١) تقدم.
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فصّلى  المسـجد  إمام  جاء  ثم  مسـجد  في  جماعة  صّلـوا  قوم  في  بشـير  قـال 
غيره. وجوزها  فاسدة  اإلمام  قبل  صّلوا  الذين  صالة  إن  جماعة 

وتكون  الوقت  ثلث  إلى  الجماعة  ينتظر  أن  اإلمام  على  قيل  فقد  انتظاره  وأما 
الوقت  ثلث  إلـى  اإلمام  انتظـار  الجماعة  وعلـى  الثلث  هـذا  حد  فـي  صـالة 

فيه. صالتهم  أيضًا  وتكون 
أن  إال  ذلك  فـي  العادة  على  الوقت  أول  يدعـوا  أن  أحـب  ال  بعضهـم  وقـال 
الحد  أن  ذلك  وبيان  العذر  غير  مع  ذلك  يعتاد  وال  العذر  فيه  لعـارض  تكـون 
التأخر  تعود  من  أما  العادة  دون  العذر  حال  في  هو  إنما  االنتظار  في  المذكور 

واهللا أعلم. الوقت،  أول  لفضيلة  مفوتًا  بذلك  يكون  ألنه  له  انتظار  فال 

¿É°†eQ  ΩÉ«b  ∫ÉM  áYÉªL  áeÉbEG

يصّلي  واإلمـام  المسـجد  صرحة  في  جماعة  العتمـة  صالة  تجـوز  هـل 
ال؟ أم  بالناس  القيام 

في  اختلفوا  قـد  أنهم  على  واحـد،  حال  في  مسـجد  في  جماعتـان  يكـون  ال 
المنع  إال  هو  مـا  الجماعة،  مع  بالجماعة  ظنـك  فما  الجماعة  بعـد  الجماعـة 
على  لكن  ونفـًال  فرضًا  الصالتين  الختـالف  مثلها  في  بعضهـم  رخـص  وإن 
قول  وعلى  ذراعـًا،  عشـر  خمسـة  على  تزيد  مسـافة  بينهما  يكـون  أن  شـرط 
بعضهم  رؤية  يمنع  حائل  بينهما  يكون  أو  ذراعًا،  عشـر  سـبعة  على  تزيد  بأن 

كالمهم. معاني  من  أخذته  مني  زيادة  التقييد  وهذا  لبعض، 
جهته  من  يقرأ  كل  كالمدارس  المساجد  تكون  ال  إذ  المنع  مع  فأنا  ذلك  ومع 

واهللا أعلم. موحشًا.  وللقلوب  مشوشًا  بهذا  وكفى 
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فصف  تم  قد  الصـف  فوجد  الجماعة  عنـد  للصالة  المسـجد  أتى  مـن 
اإلمام  ركع  فلما  الصالة،  في  ودخل  بهم  ولصق  وحده  الجماعة  خلف 
المأمومين  قيام  بعد  أيلزمه  بالجماعة  الصف  عن  قليًال  وتأخر  معه  ركع 

كاألول؟ بهم  يلصق  أم  مكانه  يقف  الركوع  من 
يلصق  وقيل  الصـالة،  مـــن  يفرغ  حتـى  سـجـد  حيث  مكانه  يقـف  قيـل 
أيسـر.  واألول  تأخـر،  والسـجود  الركـوع  أراد  وإذا  قـام  كلمـا  بالصـف 

واهللا أعلم.

ΩÉeE’G  IÓ°U  øe  »≤H  ÉªH  ¥ƒÑ°ùªdG  º∏Y  •Gôà°TG

أن  عليه  يشـترط  هل  الجماعة  صـالة  في  اإلمام  مع  الدخـول  أراد  مـن 
بقول  يكتفي  هـل  الشـرط  ثبت  وإن  ال،  أم  الصـالة  مـن  بقي  مـا  يعلـم 
السـور  بعض  اإلمام  معتاد  كان  إن  مثًال  السـور  وبقراءة  الصغير  الطفل 

مثًال؟ الجهر  صالة  في  الركعات  بعض  في 
له  أجد  ولم  يخالفه،  قوًال  أجد  ولم  اإليضاح،  في  به  وجزم  ذلك  يشترط  قيل 

لذكروه. عندهم  يشترط  كان  ولو  المشارقة  قول  في  ذكرًا 
االشـتراط  على  دليًال  أجد  لم  إذ  اشـتراطه  عدم  المعـارج  في  اختـرت  وقـد 
يقيد  دليل  وال  فاقضـوا»(١)،  فاتكم  وما  فصّلوا  أدركتم  «مـا  مطلق  والحديـث 

اإلطالق. هذا 

(١) تقدم.
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من  أو  الصبي  قول  من  ذلك  يعلم  أن  فيجزئه  ذلك  اشـترط  من  قول  وعلى 
إلى  سبيل  وال  فات  وما  بقي  بما  الظن  المطلوب  ألن  قراءته  في  اإلمام  عادة 

واهللا أعلم. القاطع.  العلم 

áeÉbEÓd  kGQÉ¶àfG  á«ëàdG  »à©cQ  ºjó≤J

ما  بقدر  سعة  وفيه  المكتوبة  الصالة  وقت  حضر  وقد  المسـجد  أتى  من 
االنتظار  أم  التحية  ركعتـي  تقديم  له  األحسـن  ما  التحية  ركعتي  يصّلـي 

اإلمام؟ إلقامة 
ويكون  الجماعة  على  يضيق  لم  إذا  المسجد  تحية  ركعتين  يصّلي  أن  يؤمر  نعم 

واهللا أعلم. أحد،  منه  يتأذى  ال  موضع  في 

√ô«¨H  ¿hóà≤e  ºgh  ¬Ä«ée  ºK  ΩÉeE’G  ôNCÉJ

أو  مقيم  غيره  بإمـام  يصلون  الجماعة  فوجد  المسـجد  دخل  إذا  اإلمـام 
يدخل  الداخل  اإلمام  هذا  يفعل  ماذا  يتوضؤون  الجماعة  وبعض  مسافر 
الجماعة  كان  إذا  يتوضؤون  الذين  أولئك  ينتظـر  أم  الجماعة  صالة  فـي 
الوقت  ثلث  مضى  حتى  عنهم  هو  تأخر  وإن  تعجلوا؟  قد  يصلون  الذين 
معهم  يدخل  ولم  ذلك  بعد  هو  فجاء  بهم  يصّلي  إمامًا  فقدموا  يجئ  فلم 
بصالة  معه  ومن  صالته  تجوز  موضع  فـي  مثله  تأخروا  بقوم  صّلى  بـل 

الجهل؟ على  منفردًا  أو  جماعة  صالته  بتمام  قول  من  هل  أولئك 
قد  وكان  الجماعـة  في  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  دخل  كمـا  معهـم  يدخـل  أن  األولـى 
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فإن  الجماعات  تتكرر  ال  حتى  يتأخر  وال  الظهر(١)  أول  في  بكر  أبو  بهم  صّلى 
خالف،  تعجلوا  إن  األولين  صالة  وفي  وجهان  خلفه  بمـن  صالته  ففي  فعـل 

واهللا أعلم.

¬Ø∏N  øªd  Iôà°S  ΩÉeE’G  ¿ƒc  ≈æ©e

سجودهم  وبين  بينهم  ما  تحته  أيدخل  خلفه  لمن  سترة  اإلمام  إن  قولهم 
ال؟ أم 

وراءها،  المار  عن  إال  تنفع  وال  السترة،  عن  ورائه  من  يكفي  اإلمام  أن  معناه 
سـجوده.  وبين  بينه  ما  فكيف  عليه  قطع  والمصّلي  السـترة  بين  قاطع  مر  فلو 

واهللا أعلم.

áYÉªédGh  »q∏°üªdG  ø«H  »q∏°üªdG  ô«Z  π°üa

وهو  منهما  فالمؤخـر  فيهـا  فدخال  الجماعـة  صالة  إلـى  جـاءا  رجـالن 
من  اإلمام  قيـام  بعد  والثاني  الركـوع،  فـي  اإلمام  أدرك  الصـف  طـرف 
الجماعة  وبين  بينه  فصل  صاحبه  ألن  المؤخر  صالة  أتفسـد  السـجود، 

صالة؟ حال  في  وهو 
الرخصة،  تعدم  وال  الفساد  مثله  في  عرفنا  ما  فأكثر  األول  الصف  في  كان  إن 

واهللا أعلم. فأرخص،  الصفوف  سائر  في  كان  وإن 

اإلمام  فجاء  الناس  ليـؤم  دخل  من  باب  األذان  كتاب  في  صحيحـه  فـي  البخـاري  (١) رواه 
الوالي. جاء  ثم  الرعية  من  الرجل  تقدم  إذا  باب  اإلمامة  كتاب  السنن  في  والنسائي 
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يصّلي  الجماعة  فوجد  الصالة  وقت  المسـجد  جاء  إذا  المسـجد  إمام 
تأخر  اإلقامة  من  فراغـه  فبعد  اإلقامة  قراءة  في  وهو  منهـم  رجل  بهـم 
اللهم  سـبحانك  من:  فبـدأ  الصالة  اإلمـام  فأقـام  المقدم  الصـف  فـي 
وإقامة  األذان  عن  غيبته  حال  في  اإلمام  هذا  على  بأسًا  أترى  وبحمدك، 

ال؟ أم  الصالة  أول 
اإلمام  مسـابقة  فإن  عادة  يجعله  وال  ذلك،  بجميع  عليهـم  وال  عليـه  بـأس  ال 
أئمة  أكثر  أرى  وإنـي  العجز  يتعـود  أن  لإلمام  ينبغـي  وال  المشـروع.  خـالف 
أن  سمعوا  لما  تسـاهلهم  ولعل  الجماعة  تنتظرهم  حتى  يتسـاهلون  المسـاجد 
وإنما  والتساهل  العجز  تعود  فيمن  ذلك  وليس  الوقت  ثلثي  إلى  ينتظر  اإلمام 
أول  [تفويت]  للـزم  ذلك  ولـوال  أحيانه  بعض  فـي  اشـتغل  أو  نام  فيمن  هـو 

واهللا أعلم. اهللا.  رضا  فيه  أن  مع  الوقت 

óé°ùªdG  ΩÉeE’  ≈£©j  Ée

فريضة  ماله  من  شـيئًا  بالجماعة  فيه  القائم  المسـجد  إمام  أعطى  الوكيل 
ال؟ أم  ذلك  له  يجوز  شهر،  كل  في  له 

أن  لهم  فإنه  الجماعة  برأي  إال  بذلك  القائـم  يعطي  أن  المسـجد  لوكيل  ليس 
في  الصالة  علـى  ال  العطاء  يكـون  ذلك  وعلى  النـاس  يعلم  مـن  فيـه  يقيمـوا 

واهللا أعلم. المسجد 



18

ÜGôëªdG  AÉ≤∏J  á«fÉãdG  áYÉªédG  IÓ°U  ºμM

أن  لهم  هل  آخرون  جاء  فراغهـم  وبعد  المحراب  تلقاء  قـوم  صّلـى  إذا 
الجماعات  تكرار  جوز  من  قول  على  األول  اإلمام  مكان  إمامهم  يصّلي 

أخرى؟ ناحية  في  ينحرف  أن  يجب  أم 
فيه  تجوز  ال  موضع  في  يكون  حتى  األول  اإلمام  موضع  عن  يتنحى  قالوا 
المسـافة  لبعد  إما  وذلك  هناك،  مصل  وقف  إن  األول  اإلمام  مع  الصالة 
األول  موضع  عن  يتقدم  أن  وإما  ذراعًا،  عشر  خمسة  من  أكثر  تكون  بأن 
لم  ملسو هيلع هللا ىلص  والنبـي  وجهـًا،  لالشـتراط  أعرف  وال  كالمهـم  مـن  يؤخـذ  كـذا 
معه،  فيصّلي  يعني  هذا(١)  على  يتصدق  من  قال  حين  ذلك  في  حدًا  يحدد 

واهللا أعلم.

AÉYódG  »a  ø«eƒeCÉªdG  ΩÉeE’G  ∑Gô°TEG

متوّلين  كانوا  إن  دعائه  في  المأمومين  يشـرك  أن  اإلمام  على  يجب  هل 
أخرويًا؟ أو  دنيويًا  الدعاء  كان  متوّلين  غير  أو  له 

نفسـه  يخص  أن  له  وليس  الدعـاء  فـي  يشـركهم  أن  لزمـه  لذلـك  قدمـوه  إذا 
دعا  ذلك  غير  كانوا  وإن  الدعاء  أطلـق  الوالية  أهل  من  كانوا  فـإن  فيخونهـم، 
منهم  الوالية  أهل  إرادة  على  يدعو  أن  جاز  اختلفوا  وإن  الحال،  يناسـب  بما 

واهللا أعلم. الدنيا،  بدعاء  والجمع  اآلخرة  بدعاء 

حبان  وابن  الخدري  سعيد  أبي  مسند  المكثرين  مسـند  باقي  في  مسـنده  في  أحمد  (١) رواه 
الصالة. في  الحدث  باب  والجماعة  اإلمامة  باب  صحيحه  في 
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بعد  الصـالة  في  الجماعة  علـى  االنحـراف  تـرك  له  جـاز  كيـف  اإلمـام 
ينحرف  ثم  والنوافل  السنن  من  اهللا  شاء  ما  فيصّلي  الفريضة  من  التسليم 
ذلك  بعد  الجماعة  من  أحدًا  يجد  ال  وربما  ذلك،  بعد  منهم  الباقين  على 
إذا  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  الحديث  في  ورد  وقد  والشغيل،  الفارغ  فيهم  ألن 
ومنك  السـالم  أنت  اللهم  يقول:  ما  بقدر  إال  يقعد  ال  الصالة  من  سـلم 
دار  الجنة  وأدخلنـا  بالسـالم  ربنا  فحينـا  السـالم  يرجع  وإليـك  السـالم 
عليهم  ينحرف  ثم  واإلكـرام(١)،  الجالل  ذا  يا  وتعاليت  تباركـت  السـالم 
حّظ  ال  إذ  ُسنَّته  عن  العدول  يجوز  فكيف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  فعًال  ثبت  فهذا 
أصلي»(٢)،  رأيتموني  كمـا  «صلوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  وقد  األثر  وجود  مـع  للنظـر 

بالجواب. علينا  تفضل  االبتداع؟  من  أولى  به  واالقتداء  االتباع  أليس 
يبتدع،  وال  يتبع  ممن  ـ  اهللا  رحمهم  ـ  وأصحابنا  االبتداع،  من  أولى  االتباع  نعم، 
يختلف  الجماعة  على  واإلقبال  األثر،  ورود  مع  للنظر  حظ  ال  القائلون  وهم 
التسليم،  من  الفراغ  بعد  عليهم  يقبل  أن  حسن  كثيرًا  كانوا  فإن  األحوال.  باختالف 
في  ُتصلَّى  التي  الرواتب  المؤكدات  بعد  عليهم  يقبل  أن  جاز  قليًال  كانوا  وإن 
على  الزائدة  النوافل  بصالة  يشتغل  وال  بها  اشتغل  قد  الكل  ألن  المساجد، 
ال  قّلت  أو  الجماعة  كثرت  حسنًا  كان  الفريضة  بعد  عليهم  أقبل  فإن  الرواتب، 
الجماعة  في  يكن  لم  ما  ذلك  قبل  الخروج  لهم  يصح  بل  انحرافه  انتظار  يلزمهم 
شاء  من  ذلك  بعد  النساء  تخرج  حتى  يمكثون  فإنهم  نساء  فيهم  كان  فإن  نساء. 

الذكر  اسـتحباب  باب  الصالة  ومواضع  المسـاجد  كتاب  في  صحيحه  في  مسـلم  (١) رواه 
الصالة. بعد 

(٢) تقدم.
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إذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  كان  قال،  سلمة  أم  حديث  من  والبخاري  أحمد  وعن  خرج. 
يقوم؛  أن  قبل  يسيرًا  مكانه  في  يمكث  وهو  تسليمه  يقضي  حين  النساء  قامت  سلم 
الرجال. يدركهن  أن  قبل  النساء  ينصرف  لكي  كان  ذلك  أن  واهللا أعلم  فنرى  قالت: 

يعارض  وال  المأموميـن  أحـوال  مراعاة  لإلمـام  يسـتحب  أنه  يدل  والحديـث 
يقول:  ما  مقدار  إال  يقعد  لم  سلم  إذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  كان  قالت  عائشة.  حديث 
هذا  ألن  واإلكرام،  الجـالل  ذا  يا  تباركت  السـالم،  ومنك  السـالم  أنت  اللهم 
األحوال  بعض  على  أو  نساء  فيهم  ليس  رجاًال  كلهم  كانوا  إذا  ما  على  محمول 
في  الصالة  بعد  الذكر  اسـتحباب  على  تدل  أحاديث  وردت  وقد  بعض،  دون 
مشـروعية  بحمل  بينها  وجمع  عائشـة  لحديث  معارضة  وهي  اإلمـام  موضـع 
ورد  ما  عـدا  على  يحمل  أو  كان،  لفـظ  به  يشـعر  كما  الغالب  علـى  اإلسـراع 
ال  المقيد  بالذكر  اإلتيان  مقدار  اللبث  أن  علـى  أو  الصلوات  من  بذلك  مقيـدًا 
ذلك. من  ألكثر  اتسع  ربما  النساء  ينصرف  ما  مقدار  اللبث  فإن  اإلسراع  ينافي 

يدل  وبعضها  المكث  على  بعضها  يدل  مختلفـة  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  الواردة  فاألحاديـث 
أن  على  يدل  وذلـك  الجماعة،  أحـوال  مراعاة  على  وبعضها  التعجيـل  علـى 
الناس  أحـوال  راعى  فمن  اتباعهـا  يجب  معينـة  ُسـنَّة  فيه  وليس  جائـز  الـكل 
بالُسـنَّة،  أتى  فقد  المسـتحب  بالذكر  أتى  ومن  بالُسـنَّة،  تأسـى  فقد  والجماعة 

أيضًا: بالُسنَّة  أتى  فقد  التعجيل  أحاديث  من  سمع  ما  ألجل  تعجل  ومن 
سبيل ــن  ــه ل مــرشــي  ــي  ــب ــان ج ـــال  ك

........................................
أحب  األحوال  ومراعـاة  الراتبة،  الصـالة  أو  المسـنون  الذكر  علـى  يزيـد  وال 

واهللا أعلم. إلّي. 
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عليه  يجب  هـل  جنابة،  رأى  الوقت  فـات  فلما  بقـوم  صّلـى  إذا  اإلمـام 
ال؟ أم  إعالمهم 

فات  وإن  قولـه  قبوَل  عليهم  يـرى  من  رأي  فعلـى  خالف:  ذلـك  فـي  يخـرج 
رأي  وعلى  إليهم،  يكتب  أن  فعليه  غابـوا  وإن  يخبرهم  أن  يلزمه  فإنه  الوقـت 
السـالمة،  على  وهم  بذلك  إخباُرهم  عليـه  فليس  قوله  قبوَل  يلزمهـم  ال  مـن 

واهللا أعلم. البدل.  هو  وعليه 

ΩÉeE’G  ôNCÉàd  áYÉªédÉH  óé°ùªdG  πgCG  IQOÉÑe

يوم  ذات  وفي  الجماعة  عن  يتخلف  ولم  معلوم  إمام  له  كان  إن  المسجد 
الجماعة  بعض  وحضر  المسـجد  جار  وبيته  الصالة  وضوء  في  اشـتغل 
فيه  صّلوا  الذي  مكانهم  أيضًا  وصّلى  صّلوا  قد  اإلمام  وأدركهم  وصّلوا 

ال؟ أو  نقض  منهم  أحد  على  هل 
بعض  في  ينتظـروه  أن  فعليهم  الوقـت  أول  بهم  يصّلـي  ثابتـًا  اإلمـام  كان  إذا 
التواني  عادته  كانت  وإن  الوقت،  ثلثي  إلى  وانتظاره  لعذر  توانى  إذا  األحيـان 
وصّلى  بعد  من  هو  جـاء  ثم  وصوله  قبل  فصّلوا  سـابقوه  وإن  له،  انتظـار  فـال 

واهللا أعلم. تفسد،  ال  وقيل  األولين  صالة  تفسد  فقيل  وجد  بمن 

?ΩÉeE’ÉH  ΩƒeCÉªdG  IÓ°U  §ÑJôJ  πg

إمامهم؟  صالة  بانتقاض  تنتقـض  هل  المأمومين  صالة  في  تقول  مـا 
الصحيح،  إلـى  وأرشـدني  لي  فبّينه  خـالف  من  المسـألة  فـي  وهـل 
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بحث  فيها  وقع  فقد  حـال  دون  حال  في  تنتقض  كانـت  إن  وكذلـك 
الحياة. مدة  عدمناك  ال  إليك؟  وغيرها  فيها  ومرجعنا 

والمعمول  وفسـادًا،  صحة  اإلمام  بصالة  مرتبطة  المأموم  صالة  هل  اختلفـوا 
عليهم  استخلفوا  جماعة  مع  أو  منفردًا  صالته  يتم  أن  وله  تنتقض،  ال  أنها  به 

واهللا أعلم. إمامًا، 

√ô«¨H  hCG  ¬∏ãªH  Qhò©ªdG  áeÉeEG

أترى  بغيره؟  يؤم  أن  لـه  هل  المذي  خروج  أو  البول  بسـلس  ابتلي  مـن 
الجماعة  ترك  األولى  فهل  لإلمامة  يصلح  من  الجماعة  في  يكن  لـم  إذا 
كرسـفًا  إحليله  في  أولج  إذا  وأيضًا  بهم؟  المبتلى  هذا  صـالة  أم  أصـًال 
الكرسـف  من  يظهر  ولم  الذكر  ظاهـر  إلى  النجاسـة  ظهور  منـع  حتـى 
في  كان  وإن  الصحيح؟  حكم  لهذا  أم  كاألول  حكمه  يكون  هل  شـيء 

يعجبك؟ الذي  وما  تختاره؟  الذي  فما  اختالف  المسألة 
وأما  مثله  بعليل  وإن  الجواز  بعدم  وقيل  جائزة  بمثله  ذكرت  من  إمامة  إن 
عبارة  سياق  وأشعر  خالفًا،  العلماء  بعض  فيها  ج  خرَّ فقد  باألصحاء  إمامته 
(وإن  بلفظ  الديوان  عبارة  به  وصرحت  فيها،  بالخالف  اإليضاح  صاحـب 
يرخص)،  مـن  ومنهم  صالتهم  يعيـدون  فإنهم  باألصحـاء  العليـل  صّلـى 

انتهى.
لما  يعيد،  ال  العليل  هذا  خلف  صّلى  من  أن  الحال  هذا  في  لي  يظهر  والذي 
ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  ثبت  ولما  قيامًا  خلفـه  وصلوا  قاعدًا  بالناس  صّلى  أنـه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  ثبـت 
والسالم  الصالة  عليه  خرج  إذا  المدينة  على  مكتوم  أم  ابن  يولي  ما  كثيرًا  كان 
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أم  ابن  أن  صح  وقد  فيها،  الناس  على  الصالة  يوليه  إنما  بعضهم  قال  غازيًا(١)، 
حاًال،  منه  أكمل  البصير  وأن  علة  العمى  أن  شـك  وال  البصر  مكفوف  مكتوم 
القيام  عن  العجز  أن  يخفى  وال  االختيار  في  بالناس  يصّلي  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  له  فجعل 
ما  الحديثين  هذيـن  ففي  قاعد(٢)  وهو  بهم  ملسو هيلع هللا ىلص  صّلـى  وقد  علة،  الصـالة  فـي 

عنه. سألت  من  حكم  فكذلك  بالصحيح،  العليل  صالة  جواز  على  يدل 

فرقًا،  الطهارة  عن  العجز  وبيـن  الصالة  في  القيام  عن  العجز  بيـن  إن  يقـال  وال 
يخل  وال  الصالة  في  للنجس  مستصحب  غير  الصالة  في  القيام  عن  العجز  فإن 
عن  العجز  في  إن  نقول:  ألنا  ذلك،  جميع  الطهارة  عن  العجز  وفي  فيها  بالنظافة 
كانت  وإن  فإنه  الصالة،  في  القيام  وهو  الطهارة  من  أعظم  هو  بما  إخالًال  القيام 
تصح  ال  فيها  داخـل  ركن  فالقيام  االختيـار  حـال  في  لصحتها  شـرطًا  الطهـارة 
من  الشيء  حقيقة  فصحة  مدخًال.  أشد  والركنية  االختيار،  حال  في  أيضًا  بدونه 

األول. بطريق  ذكرت  من  إمامة  جواز  فيثبت  حقيقته،  عن  الخارجة  الشرطية 

ذكرته،  الذي  القياس  لك  يتم  فال  اختالفًا  بالقائم  القاعد  صالة  في  إن  يقال  ال 
بالقائم  القاعد  صالة  أجاز  من  مذهب  على  مبني  القياس  ذلك  إن  نقـول  ألنـا 
المقيس  األصل  على  االتفاق  القياس  صحة  في  يشترط  وال  الحديث،  لذلك 
يجب  فإنه  الخصوم،  مناظرة  باب  في  يشترط  وإنما  المجتهدين،  حق  في  عليه 
وقع  أصل  على  يبني  أن  الحجة  خصمه  يلزم  أن  شاء  إذا  منهم  واحد  كل  على 

في  وأحمد  يولى  الضرير  في  باب  والضرء  واإلمارة  الخراج  في  سننه  في  داود  أبو  (١) رواه 
مالك. بن  أنس  مسند  المكثرين  مسند  باقي  في  مسنده 

في  ومسـلم  به،  ليؤتم  اإلمام  جعل  إنما  باب  األذان  كتاب  صحيحه  فـي  البخـاري  (٢) رواه 
باإلمام. المأموم  ائتمام  باب  الصالة  كتاب  صحيحه 
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فهو  ذلك  اشتراط  من  األصول  كتب  في  وجدته  منهما،  تسليمه  على  االتفاق 
عليك. يشكل  فال  هنا  ها  ذكرته  ما  على  محمول 

على  وإن  باألصحاء  إليه  المشـار  العليل  إمامة  جواز  من  ذكرته  مـا  ثبـت  وإذا 
واهللا أعلم. الجماعات،  تعطل  وال  الجواز  بهذا  التمسك  فاألولى  رأي 

حكم  عندي  فحكمه  أصًال  خروجه  يمنع  ما  النجس  مخرج  في  أولج  إن  وأما 
وإنما  البدن  داخل  من  يخرج  لم  الذي  النجـس  يعتبرون  ال  ألنهم  الصحيـح، 

واهللا أعلم. خروجه،  المتيقن  النجس  يعتبرون 

ΩÉeE’G  ∞∏N  ø«æK’G  ±ÉØ£°UG

رجل  دخل  ثم  اإلمـام،  يمين  ليسـتر  الرجل  ووقف  برجل  ـي  ُيَصلِّ إمـام 
يصف  اآلخر:  يفعل  كيف  الصالة،  في  داخالن  وهما  معهم  ليصّلي  آخر 
ويكونون  األول  يتأخر  أم  اإلمام  يمين  على  ويكونون  األول  يمين  علـى 

أفتنا. كيف؟  أم  اإلمام  خلف 
واهللا أعلم. اإلمام.  خلف  جميعًا  ويكونان  األول  يتأّخر 

¿ÉμªdG  ≥«°†d  ΩÉeE’G  ø«ªj  ≈∏Y  ∞°üdG

يمين  على  أيصفون  صفين،  يسـع  ال  ضيق  مسـجد  في  يصلون  جماعة 
يفعلون؟ كيف  أم  الصرح؟  في  أعني  خارجًا  يصفون  أم  اإلمام 

من  خوف  أو  حـارة  شـمس  أو  مطر  أو  كبرد  لضرر  إال  الصرح  فـي  ـون  يصفُّ
واهللا أعلم. حاضر.  عدو 
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∞°U  áeÉbE’  ΩÉeE’G  ø«ªj  øY  OôØæªdG  qôL

يصّليان،  يمينه  علـى  ورجًال  اإلمام  فوجد  الجماعـة  في  دخل  رجـل 
عليهما  هل  خلفه،  وقاما  اإلمام  يمين  على  الذي  الرجل  الداخل  فجر 

بأس؟ من 
واهللا أعلم. تامة.  وصالتهما  به،  يؤمران  الذي  ذلك 

ø«eBG  ∫ƒ≤j  øeh  ÖgòªdÉH  ø«ØdÉîªdG  ∞∏N  IÓ°üdG

تكون  جـازت  وإذا  تجوز؟  هـل  الحرام  المسـجد  أئمة  خلـف  الصـالة 
من  منهم  ألن  بعـض  من  أجوز  بعـض  خلف  أم  األربعـة  خلـف  سـواء 

أسلم؟ السالمة  أم  يتركها  من  ومنهم  بآمين  يأتي 
سـيرة  وعليه  بالجواز  يقضي  الحديـث  وظاهر  خلفهم،  الصـالة  فـي  اختلـف 
من  خلف  الصالة  فـي  اختلفوا  والمرخصون  القديـم،  الزمان  في  المسـلمين 
مفسـدة  الصالة  في  زيادة  ألنها  منعها  علـى  واألكثر  آمين،  صالته  فـي  يقـول 
واهللا أعلم. صالته.  في  يقولها  ال  من  خلف  وصلِّ  فتخّير  صليت  فإذا  عندهم، 

السائل: قال 
سواء  وكلهم  عليه  يقطعون  هل  جماعة  صالتهم  وقت  صلَّى  إذا  المنفرد 

ال؟ يقطع  بعضهم  أو  ذلك  في 
قوله  على  يلزم  أجازهـا  فمن  إمامتهم،  في  الثابت  الخـالف  ذلك  فـي  يخـرج 
فإن  الجماعة،  عن  تهـرب  وال  عدمه  قوله  على  يلزم  يجيزها  ال  ومـن  القطـع 

واهللا أعلم. نفًال،  معهم  فصلها  وإال  فذاك  فرضًا  كان 
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السائل: قال 
أتأمرهم  التطـوع  فيه  يجـوز  وقت  في  جماعـة  ون  يصلُّ وجدهـم  عمـن 

أسلم؟ السالمة  أم  تطوعًا  معهم  بالصالة 
واهللا أعلم. بشيء،  يفسدوها  لم  ما  ونفًال  فرضًا  خلفهم  صلِّ 

ΩGôëdG  óé°ùªdG  »a  ±ƒØ°üdG  ájƒ°ùJ

أم  كغيـره  الزم  هـو  هل  الحـرام  المسـجد  فـي  الصفـوف  تسـوية  عـن 
ذلك؟ بعدم  مخصوص 

خرج  حتى  طال  إذا  الصف  في  الخالف  أن  غير  أعرفها  فـال  الخصوصية  ـا  أمَّ
يبقى  بل  يستدير  ال  وقيل  فرض  االستقبال  ألن  يستدير  قيل  الكعبة  مقابلة  عن 

واهللا أعلم. هؤالء،  عند  كاف  الجهة  واستقبال  هيئته،  على 

áeÉeEÓd  áYÉªédG  ¬àeób  øe  Ωó≤J  ÜƒLh

عن  فامتنع  بنـا  صلِّ  منهم:  لواحـد  فقالوا  مكان  فـي  قائمين  نـاس  عـن 
قفاك  نصلي  نريد  نحن  فقالوا  مأمومًا،  يكون  أن  واسـتحب  بهم  الصالة 
بّين  بهم؟  ُيَصّلي  أن  يلزمه  هـل  ذلك  على  يسـعفهم  فلم  مّنا  خير  ألنك 

ذلك. لنا 
ذلك  عليه  فال  دونهم  أو  مثلهم  كان  وإن  يتقدم،  أن  لزمه  منهم  أفضل  كان  إذا 

واهللا أعلم. الجماعة،  تعطيل  خاف  إذا  إال 
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حيث  منفرد  مقيم  رجل  ويصّلي  جماعة  المسـافر  يصّلي  أن  يجوز  هل 
تقطع  اإلمام  صـالة  أم  نفسـها  تقطع  صالة  كل  أم  اإلمام  صـالة  تجـوز 

صالة؟ كل 
ترخيص،  ففيه  والعصر  كالظهـر  اختلفا  وإن  ذلك،  امتنع  الفرضـان  اتحـد  إذا 

واهللا أعلم.

ΩÉeE’G  ™e  ø«eƒeCÉªdG  ¢†©H  ∞°U

لهم  يجوز  هل  اإلمام.  يمين  على  بقي  من  وصّف  األول  الصف  امتأل  إذا 
المسـجد  ضيق  في  فرق  وهل  ثالثة؟  أو  صفين  يسـع  والمسـجد  ذلك 

وسعته؟
واهللا أعلم. االضطرار.  في  ويصح  االختيار  في  ذلك  يصح  ال 

¬ZGôa  ó©H  ÜGôëªdG  øY  ΩÉeE’G  »ëæJ

أم  ة  ُسـنَّ أهو  الفريضة  صالة  من  فراغه  بعد  لإلمام  المحراب  عن  التنّحي 
وهل  المحراب؟  في  والنوافل  السنن  صالة  له  تجوز  أم  عليه  اتفقتم  رأي 
في  واحدة  فريضة  في  إمام  بعد  لإلمام  واحد  محراب  في  الصالة  تجـوز 

واحد؟ وقت 
الفريضة  بعد  لنافلته  الرجـل  تنقل  أن  يقتضي  ما  األحاديث  بعـض  في  يوجـد 

بلفظه. الحديث  أنص  وال  مستحب، 
جماعة  وأما  أحد  على  ضرر  ال  حيث  المحراب  في  النوافل  بصالة  بأس  وال 
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ذلك  جعلوا  إن  وهو  تفصيل  المسـألة  في  وعندي  خالف،  ففيها  جماعة  بعد 
وإن  الوقت،  بـأول  والتهاون  الجماعات  تشـتيت  إلى  يفضي  ألنـه  منع  عـادة 

واهللا أعلم. بأس  فال  نادرة  وقع 

ΩƒeCÉªdG  IÓ°U  äó°ùa  ¿EGh  ¬àeÉeEG  »a  ΩÉeE’G  »°†e

وهما  اإلمام  المأموم  فيسـابق  عندهما  ثالث  وال  ألحد  إمامًا  يتقـدم  مـن 
أُيِسـّر  تقدمه  صحة  بعد  اإلمام  يفعل  كيـف  الجهر،  أو  السـّر  صالة  فـي 
مسجد  في  كان  سواء  ذلك  صاحبه  من  يتيقن  بعدما  القراءة  أو  التكابير 
في  ذلك  بإجازة  يقول  من  قـول  على  الجهر  له  يباح  أم  مسـجد  غيـر  أو 

الصفة؟ هذه  على  اإلمامة  وجه  جواز  وكيف  المساجد 
صالة  فســدت  وإن  فيهـا  الدخـول  بعـد  إمـامــته  عـلى  يمضـي  أن  لإلمـام 

واهللا أعلم. عليه.  يبني  أن  وله  أمر  في  دخـل  ألنه  وذلك  المأموم، 

´ƒcôdG  »a  ΩÉeE’G  ∑GQOEG

للصالة  مدركًا  يكون  هل  الرابعة  والركعة  الركوع  في  اإلمـام  أدرك  مـن 
ال؟ أم 

واهللا أعلم. للصالة.  مدركًا  يكون  قيل 

¬YƒcQ  »a  ΩÉeEÓd  ΩƒeCÉªdG  ∑GQOEG  ΩóY

صالته  في  يدركه  ولم  كله  الصـالة  ركوع  في  اإلمام  سـبقه  إذا  المأمـوم 
اإلعادة؟ عليه  أم  تامة  صالته  فهل  كلها. 
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تام  حد  واإلمـام  المأموم  بيـن  كان  وإذا  الصـالة  حـدود  من  حـد  الركـوع 
ترخيص،  وفيه  القول،  أكثر  على  المأموم  صالة  فسـدت  أحدهما  فيه  ليس 

واهللا أعلم.

¬LQÉN  ¿ƒeƒeCÉªdGh  óé°ùªdG  πNGO  ΩÉeE’G  OGôØfG

أن  اإلمـام  وأراد  الجماعـة  لصفـوف  يسـع  ال  ضّيقـًا  كان  إذا  المسـجد 
الباب  من  مقابلوه  ـ  المأموميـن  أعني  ـ  وهم  داخل  بهم  يصّلـي  يدخـل 
أيجوز  معهم  خارجًا  هـو  يقف  أن  من  أوسـع  هذا  كان  إذا  الصرح  فـي 

ال؟ أم  ذلك 
الباقون  ويصف  صـف  المسـجد  في  معه  يدخل  لكنه  بنفسـه  عنهم  ينفـرد  ال 

واهللا أعلم. خارجًا. 

á©côH  áYÉªédG  ∑GQOEG

الركعة  ففضيلة  الصالة»(١)،  أدرك  فقد  ركعة  أدرك  «من  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  معنى 
أفتنا. منه؟  حثًا  هذا  يكون  أو  الصالة  أدرك  كمن  له  تضاعف 

اإلمام  مع  دخـل  ركعة  أدرك  إذا  وأنـه  اإلمام  مـع  الدخول  لجـواز  بيـان  هـذا 
أن  شـك  وال  صحيحـة  صالتـه  أن  والمعنـى  الجماعـة،  فـي  الصـالة  وأدرك 

واهللا أعلم. أفضل،  السابق 

ركعة  الصالة  مـن  أدرك  من  باب  الصالة  مواقيـت  كتاب  صحيحـه  فـي  البخـاري  (١) رواه 
الصالة. من  ركعة  أدرك  من  باب  الصالة  ومواضع  المساجد  في  صحيحه  في  ومسلم 
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بهم  ليصّلي  المسـجد  إمام  قدوم  ينتظرون  مسـجد  في  جماعة  وجد  من 
أفضل  كان  إذا  جماعـة  بهم  يصّلي  أن  يلزمـه  فهل  يأتهـم  ولـم  جماعـة 
الجماعة  إلى  يدعوهم  أن  عليه  فهل  بهم  يصّلي  أن  يأمروه  لم  وإن  منهم؟ 
عليه  فهل  نفسـه  بصالة  وصّلى  بهم  الصالة  عن  أبى  وإن  بهم؟  ويصّلي 

أفتنا. ال؟  أم  الجماعة  فرض  تاركًا  يكون  وهل  حرج؟  من 
لم  فإن  عذر،  لغير  أو  لعذر  المسجد  إمام  تأخر  وإن  الجماعة  إهمال  يجوز  ال 
والمؤذن  أفضلهم.  موا  يقدِّ أن  حضر  من  فعلى  ينتظرونه  الذي  الوقت  في  يأت 
يتعاونوا  أن  وعليهم  يمتنـع  أن  التقدم  منه  أرادوا  لمن  وليس  يقـدم  الذي  هـو 
فيؤول  أيضًا  يمتنع  أن  لغيره  جاز  يمتنع  أن  لهذا  جاز  ولو  والتقوى،  الِبرِّ  على 

واهللا أعلم. يصح،  ال  وهذا  السنن  وتضيع  الجماعات  تعطيل  إلى  األمر 

IÓ°üdG  ¬H  ºàJ  Ée  IAGôb  ó©H  ΩÉeE’G  ≈∏Y  íàØdG  ΩóY

قدر  السـورة  من  قرأ  وقد  سـورة  قراءة  فيها  صالة  يصّلي  كان  إذا  اإلمام 
ينبهه  أن  للمأموم  أيجوز  متحيرًا  وقـف  ثم  أكثر  أو  أقل  أو  آيات  ثـالث 

ال؟ أم  اآلية  أول  على 
واهللا أعلم. ينبهه،  أن  للمأموم  يجـوز  فال  الصالة  به  تتم  ما  مقدار  اإلمام  قرأ  إذا 

∫hC’G  ∞°üdG  ¢ü≤f  ™e  m¿ÉK  ∞°U  áeÉbEG

تنتقض  هل  األول  الصـف  يتم  أن  قبل  ثانيـًا  صّفًا  صّفـت  إذا  الجماعـة 
بالجواب. شيخنا  تفضل  األول  فوق  ما  وهكذا  ال؟  أم  صالتهم 
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بتسـوية  واألمر  النقض،  على  أعرف  فيما  دليل  ال  إذ  صالتهم،  تنتقض  ال 
إال  يعمل  وال  ذلـك  في  فلينظر  واهللا أعلـم  ذلك  علـى  يـدل  ال  الصفـوف 

بعدله.

á∏¡L  ¢SÉfCÉH  ΩDƒ«d  áYÉªéH  ΩÉªàF’G  ΩóY

من  جماعة  فـرأى  الصالة  فـي  دخل  قد  واإلمـام  المسـجد  جـاء  رجـل 
حتى  صالته  يؤخر  أن  له  هـل  اإلمام،  عند  الدخول  يحسـنون  ال  النـاس 

جماعة؟ بهم  يصّلي  ثم  اإلمام  يفرغ 
معنى  وهو  اإلمام،  صالة  فـي  يدخل  أن  حينئٍذ  مأمور  ألنه  ذلك  لـه  يجـوز  ال 
يصنع  كما  فليصنع  حالـه  على  واإلمام  الصالة  أحدكم  أتـى  «وإذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  قولـه 
حقيقة  واألمـر  اإلمـام  مع  بالدخـول  األمـر  الحديـث  هـذا  ففـي  اإلمـام»(١)، 
لكم  «سـن  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقوله  حقيقتـه  عـن  به  العـدول  علـى  دليـل  وال  الوجـوب. 
ورواية  بها»(٣)،  فاستنوا  حسنة  ُسنَّة  مسعود  ابن  لكم  «سن  رواية  وفي  معاذ»(٢)، 
له  ذكر  حين  صنع»)  ما  مثل  «فاصنعوا  حسـنة  ُسـنَّة  معاذ  لكم  (سـن  اإليضاح 
وتبع  فأحرم  الصـالة  في  اإلمـام  دخل  بعدما  جـاء  مسـعود  ابـن  أو  معـاذًا  أن 
وما  بها)  (فاسـتنوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  في  ما  يخفى  وال  فاته  ما  يقضي  قـام  ثـم  اإلمـام 
أن  عرفت  قد  اإلمام  مع  بالدخول  األمر  من  صنع)  ما  مثل  (فاصنعوا  قوله  في 
وغيره  «هو  (وكان  ـ   تعالى  اهللا  رحمه  ـ  القطب  وقال  حقيقة.  للوجوب  األمر 

(١) تقدم.

(٢) تقدم.

(٣) تقدم.
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ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  ُروي  وما  المتقدم  األمر  بقرينة  للوجوب  هنا  وفعله»)  كمعاذ  يفعلون 
ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال  كان  حال  أي  على  اإلمـام  على  يدخل  أن  المسـبوق  يأمر  كان  أنـه 
السكينة  وعليكم  تمشون  وأنتم  وأتوها  تسعون  تأتوها  فال  الصالة  أقيمت  «إذا 

فاقضوا»(١). رواية  وفي  فأتموا  فاتكم  وما  فصلوا  أدركتم  فما 
كيفية  بيان  هو  إنما  منه  الغرض  ألن  الحديث  هـذا  في  دليل  ال  إنه  يقـال  وقـد 
كونه  مع  بأنه  فيجاب  اإلمام  مع  دخولهم  وكيفية  للصالة  إتيانهم  عنـد  فعلهـم 
أصحابنا  بعض  منع  هنا  ومن  المطلوب  على  دليًال  كونه  ينافي  ال  ذكر  لما  بيانًا 
فهموا  أنهم  وذلك  الواحد  المسجد  في  الواحدة  الصالة  في  الجماعات  تعدد 
اإلمام  مع  الدخول  وجـب  ألجلها  التي  العلة  أن  األحاديـث  هذه  سـياق  مـن 
أخرها  إذا  اإلمام  مع  فمدركها  الشمل  انتظام  وقصد  االئتالف  طلب  هي  إنما 

صالته. اإلمام  قضى  بعدما  جاء  بمن  الشمل  لتشتيت  تعرضًا  أشد 
العلة  تلك  يرفع  بعذر  ليس  اإلمام  مع  الدخول  بكيفية  الجماعة  أولئك  وجهل 
جهلهم  يكون  كيف  اإلمام  مع  الدخـول  اآلتي  هذا  على  وجب  ألجلها  التـي 
اإلمام  مع  الدخول  عـن  لهم  عذرًا  يكون  أن  يكفي  ال  أنـه  مع  لغيرهـم  عـذرًا 
يفعلوا  لم  فـإن  الدخول  كيفية  يتعلمـوا  وأن  معـه  الدخول  عليهـم  يجب  بـل 
عليهم  وهل  عليهم،  الواجب  ذلـك  بترك  عندي  فيما  عاصين  كانوا  كإمامهـم 
المعصية  هل  منشأهما  قوالن  الوضوء  بذلك  صلوها  التي  الصالة  تلك  إعادة 

ال؟ أم  وضوء  بغير  وا  صلُّ قد  فيكونون  للوضوء  ناقضة 
صالة  أن  يـرى  من  مذهب  علـى  إال  يتـم  ال  ذكرت  مـا  جميـع  إن  قيـل  فـإن 
في  القطب  صححـه  كما  كفاية  فـرض  أنها  والمختـار  عين  فـرض  الجماعـة 

(١) تقدم.
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يجب  فال  بالغير  أقيم  وقد  الكفاية  على  فرض  أنها  ثبت  وإذا  الخالص،  الذهب 
ألن  فقط  المذهب  ذلك  على  مبني  أنـه  نسـلم  ال  قلنا  بعد،  من  جاء  من  علـى 
إقامتها،  حال  المسـجد  يحضر  لم  من  حق  في  الكفاية  على  فـرض  الجماعـة 
من  على  يجب  أنه  وكما  عليـه،  متعينة  فإقامتها  الحين  ذلك  حضره  مـن  فأمـا 
حال  المسـجد  حضر  من  على  يجب  كذلك  طاعتـه  األعظم  اإلمـام  مـع  كان 
في  المسجد  حضر  من  على  تعينها  ودليل  معه  الدخول  األصغر  اإلمام  صالة 
قوله  مع  اإلمام  مع  الدخول  ألجل  صالته  المنفرد  قطع  وجوب  الحال  ذلك 
لما  واجبًا  اإلمـام  مع  الدخول  يكن  لـم  فلـو   (١)﴾  Y    X    W ﴿ تعالـى: 

ألجله. واجب  إبطال  جاز 
هو  إنما  هنـا  اإلبطال  ألن  الواجـب  لذلك  إبطـال  هـذا  أن  نسـلم  ال  يقـال  ال 
فال  األفضل،  هو  فيما  ليدخل  صالته  ترك  قد  ما  وهذا  معنى  لغير  العمل  ترك 
أفضلية  ألجل  هو  إنما  العمل  ذلك  بترك  األمر  أن  نسلم  ال  نقول  ألنا  إبطال، 
على  اسـتمر  لو  أنه  صرحوا  أنهـم  مع  ذلك  يكون  كيـف  فقط  اآلخـر  العمـل 
خالف  وإن  انتقاضهـا  بعدم  والعمـل  الفتوى  مشـهور  وهو  انتقضـت  صالتـه 
العمل  أفضلية  مراعاة  على  مبنيًا  ليس  لكنه  نفسـه  في  صحيح  فهو  المشـهور 
ظاهر  من  أخذوا  أربابه  أن  وذلك  األحاديث  تلك  ظاهر  في  مأخذه  بل  الثاني 
قبل  جاء  من  علـى  هو  إنما  اإلمام  مع  الدخـول  وجوب  أن  األحاديـث  تلـك 

عنادًا. قاصد  غير  نفسه  صالة  في  فدخل  اإلمام 
كان  وإن  عليها  اسـتمر  صالته  أكثر  صّلى  كان  إن  إنه  قيل  لما  معنى  وال  هذا 
الدخول  يكون  أن  إما  ألنه  اإلمام  مع  ودخل  قطعها  نصفها  أو  األقل  صّلى  قد 

.٣٣ اآلية  محمد،  (١) سورة 
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عليه،  دليل  ال  تحكم  أقلها  أو  أكثرها  بمضي  فالقول  مطلقًا،  واجبًا  اإلمام  مع 
قبل  أتى  إن  واجبًا  يكون  أن  وإمـا  فكذلك  مطلقًا  واجب  غير  يكـون  أن  وإمـا 
نفسـه  صالة  في  فدخل  اإلمام  سـبق  إن  واجب  غير  صالته  من  اإلمـام  فـراغ 

األولين. في  ما  أيضًا  ففيه  وعليه 
ال يقال إن هذا القول مبني على االستحسان، ألنا نقول إنه ال محل لالستحسان 
فيه  الدخول  بعد  العمـل  ترك  جواز  نسـلم  ال  وأيضًا  وإثباته،  واجب  نقـض  فـي 
ذلك  جاز  ولو  بتركه،  يؤمر  أن  عن  فضًال  منه  أفضل  هو  عمل  في  الدخول  ألجل 
تلك  في  يؤمهم  أن  منه  فطلبوا  جماعة  فجاءت  نفسه  صالة  في  دخل  لمن  لجاز 
في  الخالف  وحكى  بمنعه  صرح  قد  واألثر  بهم  ليؤم  صالته  ينقض  أن  الصالة 
في  يصّلي  رجل  كان  (وإذا  األثر  في  ما  ونص  لذلك،  قطعها  إذا  وضوئـه  نقـض 
فجوابه  جماعة  بنا  صلِّ  جماعة  له  فقال  الظهر  فريضة  من  ركعتين  فصّلى  مسجد 
تركها  وإن  جماعة  بهم  يصّلي  وال  وحده  فيها  دخل  التي  الفريضة  صالة  يتم  أنه 
بعدما  بالجماعة  صّلى  وإذا  اختالف  وضوئه  نقض  ففي  صالة  بدل  جعلتها  وقال 

أعلم. واهللا  فحسن)،  أعاد  وإن  اختالف  ذلك  ففي  الركعتين  أهمل 
عصى  به  ما  ألجل  يصح  ألن  يحسن  مما  هذا  (إن  نبهان:  أبو  ولعله  غيره  قال 
يدخل  ألن  فجاز  بعذر  به  لما  ال  إبطالها  إلى  يتعمد  أن  له  ليس  أنه  إهمالها  في 
عليه  دخل  وما  بتمامه  وقول  بفسـاده  قول  من  فيه  بما  وضوئه  في  الرأي  عليه 
ثم  اهللا  إلى  فتـاب  رجع  إن  وأما  صالتـه،  في  يلحقـه  وأن  ُبـدَّ  وال  فيـه  فصـح 
حروفه.  بنص  انتهى  حال)  على  تامة  إال  أعرفها  فال  بهم  فصّلى  وضوءه  أعاد 
عذرًا  الجماعة  ألجل  تركها  يجعل  ولم  تركها  في  باإلبطال  صرح  كيف  فانظر 
تقديمه  وجب  تأخيرها  وجوب  آخر  ودليل  وحده  صالته  من  أفضل  أنها  مـع 
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ترك  له  جاز  لما  واجبًا  الدخول  يكن  لم  فلو  اإلمام،  مع  للدخول  الصالة  من 
الصالة. في  التقديم  حقه  ما  تقدم  من  أوجب  الدخول  أن  فتعين  واجب، 

فاته  ما  الداخل  صـالة  أول  أن  رأى  مـن  مذهب  على  مبنـّي  هـذا  إن  يقـال  ال 
ذلك،  المختار  أن  نسـلم  ال  ألنا  اإلمام  مع  صّاله  ما  هو  أولهـا  إن  والمختـار 
فلو  قبل،  فاتته  التي  األشـياء  بعده  من  يأتي  أنه  مع  المختـار  هو  يكـون  كيـف 
أيضًا  وللزم  الشـارع  وضعها  عما  الصالة  أركان  تبديـل  عليه  لزم  ذلـك  صـح 
التي  األركان  غير  الصـالة  من  أركان  في  كان  حيث  إلمامه  المأمـوم  مخالفـة 
فاتكم  «ومـا  فأتمـوا»،  فاتكم  «ومـا  روايتـي  بيـن  تعـارض  وال  اإلمـام،  فيهـا 
ورواية  قضاء  يكون  وأن  أداء  يكون  أن  يحتمـل  مجمل  اإلتمام  ألن  فاقضـوا» 

أداء. ال  قضاء  هو  إنما  أنه  اإلتمام  لذلك  مفسرة  فاقضوا 
في  له  عبـرة  ال  مـكان  أنـه  مع  واجـب  في  المسـجد  حضـور  اعتبـرت  قـد  قيـل 
مواضع  في  يعتبر  بل  العبادات  في  له  عبرة  ال  المكان  أن  نسـلم  ال  قلنا  العبادات، 
حال  المنفرد  صالة  الصحاري  فـي  أجازوا  حيث  هنا  الفقهاء  اعتبره  وقد  اعتبـاره 
جميع  ومنعوا  واحدة  حال  في  الجماعات  تعدد  فيها  أجازوا  وحيث  اإلمام  صالة 
التي  للحكمة  الصحاري  في  ذلك  تجويزهم  علينا  ينقض  وال  المسـجد  في  ذلك 
عللنا بها وجوب الدخول مع اإلمام وهي طلب االئتالف، ألنا نقول إنما أجازوا 
المحذور  عليه  يترتـب  فال  وقوعه  لنـدور(١)  المسـاجد  دون  الصحاري  في  ذلـك 
من  مثلها  كان  ما  بالصحاري  ويلحق  المسـاجد  في  بخالفه  الشـمل  تشـتت  وهو 

له. إمام  ال  وما  السوق  كمساجد  المحذور  ذلك  وقوع  فيها  أمن  التي  المساجد 
بالجماعة  اإلمـام  صالة  حـال  المنفرد  صـالة  جواز  من  قيـل  مـا  إن  يقـال  ال 

المعتاد. عن  خارج  غريب  أي  نادر:  كالم  هذا  (١) يقال 
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لو  ألنه  المسـجد  اعتبار  عدم  على  دليل  اإلمـام  مع  صالته  تجـوز  ال  بحيـث 
بالجماعة  اإلمام  صالة  وقت  فيـه  ُيَصلِّي  أن  له  جوز  ما  معتبـرًا  المسـجد  كان 
أن  له  يجوز  كيـف  عليه  دليل  ال  إذ  أصـًال  ذلك  جواز  نسـلم  ال  ألنـا  مطلقـًا، 

بالجماعة. مقيم  واإلمام  وحده  يصّلي 
جميع  ألن  رآه  مـن  نخّطئ  ال  لكنا  نراه  ال  إنـا  المتقدمة  النصوص  تلـك  مـع 
على  تعالى  اهللا  وفقنا  مصيب،  مجتهد  وكل  اجتهاد  محض  هو  إنما  ذكرنـا  مـا 
أكمل  وصحبه  آله  وعلى  عليه  الكريم  نبيه  بجاه  رشـدنا  وألهمنا  الحق  إصابة 

واهللا أعلم. تسليم،  وأوفر  صالة 

áªMõ∏d  ΩÉeE’G  ø«ªj  ≈∏Y  ø«eƒeCÉªdG  ¢†©H  ±ÉØ£°UG

يصف  أن  اللهم  واحدًا  صفًا  إّال  يسع  ال  مسجد  في  يصلون  جماعة  عن 
بصالة  المسجد  خارَج  أحد  صّلى  إذا  وكذلك  اإلمام،  يمين  عن  الباقون 
على  صالتهم  تصـح  هل  واحد  باب  إال  لـه  ليس  الذي  المسـجد  إمـام 

ال؟ أم  الصفة  هذه 
واهللا أعلم. كله،  ذلك  لهم  يجوز 

óé°ùªdG  QÉéd  É¡ehõd

أقل  أو  أكثر  أو  باعًا  عشـرين  قدر  المسـجد  إلى  بيته  من  المسـجد  جار 
ذلك؟ في  يلزمه  ما  بخوف.  ليس  المسجد  في  الصالة  عن  امتنع  وقد 

كان  وإن  «بيتها»  دارها  ُعقر  في  الصالة  لها  فاألفضل  امرأة  الجار  هذا  كان  إذا 
واهللا أعلم. الجماعة،  حضور  لزمه  رجًال 
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óé°ùªdG  á∏Z  øe  ¬bRQh  IÓ°üdG  äÓ£Ñe  ±ô©j  ’  øe  áeÉeEG

الفرض  بهم  يصّلـي  منهم  رجًال  يقدموا  أن  أرادوا  مسـجد  فـي  جماعـة 
الصالة  نواقض  من  كثيرًا  يعرف  ال  لكنه  دينه  في  مجتهد  الرجل  وذلك 
أم  لذلك  معذورين  أتراهم  للسـؤال  يهتدي  ال  وقد  المسـلمين  ويسـأل 

معذورين؟ غير 
يعطلون  وال  ويؤمهـم  اهللا،  لكتاب  وأقرأهـم  أفضلهم  الجماعـة  هـؤالء  يقـدم 
عنه  سـألوا  الصالة  ناقض  فـي  وقعوا  فـإذا  الشـيطانية،  للوسـاوس  الجماعـة 
اعتقاد  أن  فأرجو  الناقض  ذلك  عن  للسؤال  يهتدوا  لم  وإن  صالتهم،  وأعادوا 
ما  بأداء  دائنين  كانوا  إذا  السـالمة  لهم  وأرجو  لهم،  مجٍز  الجملة  في  السـؤال 

واهللا أعلم. تعالى،  اهللا  دين  من  عليهم  وجب 
السائل: قال 

غلة  من  شيئًا  فيهم  المقدم  لهذا  يجعلوا  أن  الجماعة  هؤالء  أراد  إذا  أرأيت 
ال؟ أم  جائز  أذلك  غيره  يجدوا  لم  حين  قيامه  عن  له  أجرة  المسجد  مال 

قيامه،  على  أجرة  يأخذ  وال  يسـتعفف  أن  له  فأحب  غنيًا  القائـم  هـذا  كان  إذا 
فأرى  المسجد  قيام  تعطل  عياله  على  سعى  إذا  وكان  محتاجًا  فقيرًا  كان  وإن 

استعمل. ما  خير  والورع  واهللا أعلم،  حالل،  ذلك  على  له  األخذ  أن 
السائل: قال 

مال  في  القـرض  بسـبيل  يأخذها  أن  لـه  أيجـوز  تحـل،  ال  قلـت:  فـإن 
من  يقدر  لم  وإن  قـدر؟  إن  المسـجد  مال  برجوع  دائن  وهـو  المسـجد 

مضمون؟ أهو  الخالص  قبل  موت  أو  عسر 
واهللا أعلم. لالقتراض،  معنى  فال  المذكور  الشرط  على  تحل  إنها 
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السائل: قال 
خوف  المسـجد  هذا  في  الجماعة  بصـالة  الرجل  هذا  عمـدت  فـإن 
إن  تقول  ما  كلها  المتقدمة  الصفة  هذه  على  الجماعة  صـالة  تعطيـل 
تلك  في  غيره  يكفله  ال  حاجة  في  شومة(١)  أو  شغل  أو  عضل  أصابه 
من  المسـجد  هذا  في  الالزم  من  عليه  وما  األجرة؟  له  تجـوز  األيـام 

معينًا؟ شرطًا  عليه  يشترطوا  لم  إذا  الصالة  غير 
اشـتغاله،  وأوقات  شـوماته  أيام  فيسـقط  القيام  قـدر  على  األجـرة  يأخـذ 

واهللا أعلم.
السائل: قال 

إن  له  يجوز  المسـجد  في  المسـجد  مال  من  باألجـرة  القائـم  وهـذا 
أهو  أمره  غيـر  من  تقدم  وإن  يقدمـه؟  أن  منـه  أعلم  هـو  مـن  حضـر 

معذور؟
سقطت  غيره  تقدم  فإن  اإلمامة  في  التقدم  شرط  على  أجرة  له  جعلت  إذا 

شروطهم. على  والمسلمون  الشرط،  الختالل  األجرة 

áëJÉØdG  IAGôb  »a  ∂°ûdG

في  الرجل  هذا  شك  للركوع  اإلمام  َخرَّ  ولما  اإلمام  مع  يصّلي  رجل 
يلزمه؟ ماذا  ال  أم  قرأها  يدر  ولم  الحمد  قراءة 

واهللا أعلم. شكه،  ويدع  إمامه  يتبع 

السفر. بها  يقصد  دارجة  لغة  (١) الشومة: 
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  v   u﴿ قرأ:  إذا  كمـا  غينًا  القاف  إبـدال  القراءة  في  لغتـه  كاتـب 
تصح  هل  غينا  القـاف  مـكان  فأبـدل  اآليـة   (١)﴾z   y   x    w
معذورًا؟ يصير  يقدر  لم  فإن  يتعلم  أن  عليه  وهل  خلفه؟  الصالة 

مجوزًا  األلسـن  اختالف  وليس  التعلـم  يمكنه  دام  مـا  بذلك  لـه  عـذر  ال 
يقرأوا  أن  لألعاجـم  لصـح  ذلك  جـاز  لو  أنه  علـى  القـراءات  الختـالف 
لم  وإن  ـ  ذلـك  جواز  الزاعم  حنيفـة  ألبي  خالفـًا  ـ  باطل  وهـو  بلغاتهـم 

.(٢)﴾¬   «   ª   ©    ¨ و﴿§   عجز  فذلك  التعليم  يمكنه 
أحد  وراءه  صّلـى  وإن  مثله  كان  لمـن  إال  تصح  فـال  خلفه  الصـالة  وأمـا 
على  يقدر  بأنه  علم  إذا  إال  فيها  الدخول  بعد  ينقضها  فال  بلحنـه  يعلم  لـم 

واهللا أعلم. يتعلمه،  ولم  اإلفصاح 
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في  خلفه  والذي  فراش  في  ال  األرض  فوق  صّلى  إذا  الجماعة  إمام 
بالفراش؟ أولى  ومن  ال؟  أم  فاسدة  صالتهم  هل  فراش 

أن  ينبغي  لكن  اآلخر  من  بالفراش  أولى  أحدهم  وليس  ذلك  في  فساد  ال 
واهللا أعلم. األكمل،  هو  اإلمام  يكون 

.١٠ اآلية  يوسف،  (١) سورة 
.٢٨٦ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 
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عن إمام قوم ال يحسن القراءة حروفًا وإعرابًا يزيد في وا وا ويجعل المفرد 
يعلمو  فيقول   (١)﴾¶   μ   ´  ³ ﴿ قوله  عن  الكرسـي  آية  في  جمعًا 
صالته  حكم  مـا  هذا  وأمثلة  يدعـو  يقول   (٢)﴾>  = ﴿ قولـه  وفـي 
وصـالة مـن صّلـى خلفه وكذا في دعائـه في صالة التراويـح يأتي بألفاظ 
هذا؟ حكم  ما  دعائه،  في  للحق  الجلود  منها  وتقشعر  المسامع  تمجها 

لم  وإن  اإلمامة  مقام  عن  زحـزح  يمتثل  لم  فإن  يقرأ  كيف  اإلمام  هذا  يعّلـم 
فإن  يلزم  ال  التراويح  ودعاء  غيره.  قدم  القراءة  حسـن  على  اللسان  يسـاعده 
الصالح  يبتغي  كمـن  للعامة  فتنة  يكون  وال  فليتركـه  الدعـاء  يحسـن  ال  كان 
على  وجب  شـرعًا  منكر  هو  ما  دعائه  فـي  يأتي  كان  وإن  الفسـاد  فيصـادف 

واهللا أعلم. منكره،  ليحذروا  الناس  وتعليم  عليه  اإلنكار  القادر 
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عند  بوجهه  عليهم  يسلم  أن  وأرادوه  مشـغولين  كانوا  إذا  الجماعة  إمام 
صالة  لكل  لهم  يسلم  أن  بأس  أعليه  الفريضة  من  فرغ  بعدما  االنصراف 

والنافلة؟ للسّنة  بطيانه(٣)  ألجل  فريضة 
صالة  في  وأحب  المشقة،  يحملهم  وال  الفريضة  بعد  عليهم  يقبل  أن  بأس  ال  نعم 
واهللا أعلم. اهللا،  شاء  ما  ذلك  بعد  هو  ويصّلي  الُسنَّة  بعد  عليهم  يقبل  أن  المغرب 

.٢٥٥ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
.٢ اآلية  الماعون،  (٢) سورة 

غير  أي  بطئ  فالن  فيقال  البطئ  وهو  اللغة  في  أصل  ولها  تأخره  بها  ويقصد  دارجة  (٣) لغة 
تأخر. أي  باألمر  عليه  وأبطأ  سريع، 
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من  أيستأنفها  فأسرها  الجهر  صالة  في  الفاتحة  قراءة  في  سها  إذا  اإلمام 
أم  السهو  هذا  في  بدل  وعليه  سرًا؟  وصل  حيث  من  أم  ينتبه  حين  أولها 

عليه؟ بدل  ال 
ألن  سـهوه  حال  في  سـرًا  قراءة  تجزئه  وال  أولها  من  الفاتحة  قراءة  يسـتأنف 
القراءة  يستأنف  لم  إذا  صالته  يعيد  أن  عندي  وعليه  الجهر  مقام  يقوم  ال  السر 
الترخيص  ذلك  وعلى  عليه  بأس  فال  به  أخذ  فإن  ترخيص  المسألة  في  ويوجد 

واهللا أعلم. عليه،  بدل  فال 
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ثم  فسـرها  المغرب  صـالة  في  الفاتحة  قـراءة  فـي  سـها  إذا  اإلمـام 
عليهم  أم  تامة  أصالتهـم  العالمين)،  رب  (هللا  مـن:  القراءة  اسـتأنف 
بعدما  الكفارة  تلزمهم  أم  البدل  يلزمهم  أم  عليهم  إعادة  ال  أم  اإلعادة 
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هذا  في  والمأموم  اإلمـام  يكون  وهل  منهم؟  جهـًال  صالتهم  قضـوا 
ال؟ أو  سواء 

وأما  عليه  كفارة  فال  يعدهـا  لم  فإذا  أولها  من  القراءة  يعيـد  أن  لـه  ينبغـي  كان 
سواء،  هذا  في  والمأموم  واإلمام  السـهو  سـجدتا  وعليهم  به  أعلم  فاهللا  البدل 

واهللا أعلم.
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مرة؟ كل  في  السجود  يجب  هل  ويكررها،  السجدة  سورة  يقرأ  من 
األول.  السـجود  ويكفيه  السـجود  يكرر  أن  يلزمه  ال  ذلك  مجلسـه  في  دام  ما 

واهللا أعلم.
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اإلباضية  أيها  أنتم  لكم  ما  أصحابنا  من  لرجل  قال  القوم  من  رجل  عن 
عليه  الذي  إن  لـه  قال  اهللا  كتـاب  في  فرض  وهـي  الجمعـة  تصلـون  ال 
ومصٍر  الجائر  أو  العادل  اإلمام  مع  إال  تلزم  ال  المسلمين  أصحابنا  عامة 
تلقن  أن  منك  فالمراد  أنتم  قولكم  ذلك  قال  فال  هؤالء  عدم  ومع  جامٍع 
ُسنَّة  أو  كان  كتابًا  الفرض  هذا  عنهم  حطت  التي  الحجج  اإلباضي  هذا 

األجر. اهللا  من  ولك  إجماعًا؟  أو 
لم  مجمل  الكتاب  في  لكنه  والُسـنَّة  بالكتاب  الجمعة  صالة  فرض  ثبت  نعـم 
فإذا  النبوية  الُسـنَّة  كله  ذلك  بينـت  وإنما  شـروطه  وال  وقته  وال  حقيقتـه  تبـن 
الُسـنَّة  دون  الكتاب  من  الجمعة  فـرض  وجوب  على  المخالف  هـذا  اقتصـر 
بخطبة  ركعتان  أنها  الكتاب  مـن  الجمعة  صالة  صفة  علمت  أين  من  لـه  فقـل 
لم  الكتاب  فـإن  خاصة؟  الظهر  وقـت  في  أنها  علمـت  أين  ومـن  وجماعـة؟ 

  ,   +   *       )   (   '   &   %     $ ﴿ قال:  وإنما  كله  ذلك  يبن 
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الذكر  هذا  من  المراد  أن  المخالف  أيها  علمت  أين  فمـن   (١)﴾/   .   -
وجماعة؟  وإقامة  بخطبة  ركعتان  وأنهـا  الظهر  وقت  في  وأنها  الجمعة  صـالة 
تعالى:  فقال  مجمًال  الكتاب  في  الخمس  الصلوات  فرض  ورد  أيضًا  وكذلك 
الُسـنَّة؟  من  إال  صلوات  خمس  أنها  علمت  أيـن  فمـن   (٢)﴾l   k﴿
وكذلك  الُسـنَّة؟  من  إال  أدائها  وكيفية  ركعاتها  عدد  علمت  أيـن  من  وكذلـك 
ال  باله  فما   (٣)﴾n    m  ﴿ تعالـى:  فقال  مجملة  القرآن  فـي  وردت  الـزكاة 
فيها  تجب  التـي  واألشـياء  الزكاة  نصاب  علمت  أيـن  الغني؟ومـن  إال  يزكـي 
مجمًال،  القرآن  في  ورد  فإنـه  الحج  وكذلك  الُسـنَّة؟  من  إال  وأوقاتها  الـزكاة 
علمت  أين  فمـن  اآليات،  آخـر  إلـى   (٤)﴾¦¥   ¤   £   ¢﴿ تعالـى:  قـال 
وردت  األشياء  هذه  بأن  وأقّر  بذلك  اعترف  فإن  الُسنَّة؟  من  إال  التفاصيل  سائر 
في  وردت  الجمعة  صالة  وكذلك  له  قلنا  الُسـنَّة  وفسـرتها  القرآن  في  مجملة 

المصر. وفي  اإلمام  مع  إال  تجب  فال  الُسنَّة  وفسرتها  مجملة  القرآن 
وله  تركها  «من  الجمعة:  صالة  في  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  اإلمام  مع  وجوبها  على  والدليل 
وقوله  الحديث»(٥).  ـ  شمله  اهللا  جمع  فال  بها،  استخفافًا  جائر  أو  عادل،  إمام 

والجمعات»(٦). والحدود  والصدقات  الفيء  الوالة:  إلى  «أربع  ملسو هيلع هللا ىلص: 

.٩ اآلية  الجمعة،  (١) سورة 

.٤٣ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 

.٤٣ اآلية  البقرة،  (٣) سورة 
.١٩٦ اآلية  البقرة،  (٤) سورة 

الجمعة  فـرض  في  باب  فيها  والسـنة  الصالة  إقامـة  كتاب  السـنن  في  ماجـه  ابـن  (٥) رواه 
الجمعة. كتاب  الكبرى  في  والبيهقي 

والصالة  الزكاة  السـلطان  إلى  «أربعة  بلفظ:  شـيبة  أبي  ابن  ورواه  اللفظ  بهذا  أجـده  (٦) لـم 
اإلمام. إلى  الحدود  قال  من  باب  والقضاء»  والحدود 
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جامع»(١)  مصر  في  إال  جمعة  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  فقوله  المصر  اشتراط  على  الدليل  وأما 
إال  تشـريق  وال  جمعة  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقوله  األشـراف  زيادات  في  سـعيد  أبو  رواه 

البخاري. شرح  في  القسطالني  رواه  جامع»(٢)  مصر  في 
وغيرها  للجمعة  األمصار  مصر  ـ  عنه  اهللا  رضي  ـ  الخطاب  عمر بن  فإن  وأيضًا 
عن  عرفوه  لشـيء  ذلك  يكن  لم  ولو  ذلك  الصحابة  من  أحد  عليه  ينكـر  فلـم 
فرض  تعطيل  على  يسكتوا  أن  لهم  يجوز  ال  إذا  عليه  ألنكروا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول 

بعض. دون  المواضع  في  إال  اهللا  فرائض  من 
فيها  تكن  ولـم  متعددة  قـرى  كانت  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسـول  مدينة  أن  نقـل  فقـد  وأيضـًا 
المدينة  حوالى  أن  ثبت  فقد  وأيضًا  واحد  موضع  في  إال  ملسو هيلع هللا ىلص  زمانه  في  جمعة 
يكن  لم  فلو  منهـا  الجمعة  ينتابون  كانـوا  الناس  وأن  العوالي  لهـا  يقال  قـرى 

واهللا أعلم. قراهم،  في  لصلوها  شرطًا  المصر 
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صالته  له  يجوز  الخـالف  أهل  مع  الجمعة  يصّلـي  أن  أراد  رجـل  عـن 
ال؟ أم  عليها  ويؤجر  صالته  وتمت  ال  أم  اإلباضية  من  وهو  معهم 

قومنا  من  الجبابرة  خلف  الجمعة  صالة  ـ  تعالـى  اهللا  رحمهم  ـ  أصحابنا  جـوز 
ولم  ـ  عنه  اهللا  رضي  ـ  الخطاب  عمر بن  حفص  أبو  مصرها  التي  األمصار  في 
رحمه اهللا ـ  ـ  زيد  جابر بن  كان  وقد  لوقته  الصالة  أقاموا  إذا  بأسـًا  بذلك  يروا 

الصغار. القرى  باب   ٥١٨١ برقم  عطاء  عن  مصنفه  في  عبدالرزاق  (١) رواه 
مصر  في  إال  تشـريق  وال  جمعة  ال  باب  الرازي  جعفر  أبي  حديث  من  الجعد  ابن  (٢) رواه 

الصغار. القرى  باب   ٥١٧٥ برقم  مصنفه  في  وعبدالرزاق  جامع 
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األمراء  رجع  لما  قـال  أنه  صحار  عن  وُروي  الحجاج.  خلف  الجمعـة  يصّلـي 
عبيـدة  أبـا  أن  وُروي  جمعتنـا.  علينـا  رد  الـذي  هللا  الحمـد  الجمعـة:  يقيمـون 
في  وذلك  ميلين  بصره  ذهاب  بعد  الجمعة  صالة  إلى  يقـاد  كان  ـ  ـ رحمـه اهللا 

قومنا. من  المخالفين  ظهور  زمان 
أئمة  خلف  الجمعة  يـرى  ال  إنه  قائل  قال  فإن  محبـوب:  عبداهللا بن  أبـو  قـال 
المسـلمين  رأي  إلى  رجع  فإن  المسـلمين،  ألئمة  االتباع  له  يصح  لـم  قومنـا 
وال  حرج  منـه  الصدور  في  كان  قولـه  على  ثبـت  فإن  عليـه  الواجـب  فذلـك 
بأسًا  خلفهم  بالصالة  يرى  ال  ممن  وغيره  جابرًا  أن  يزعم  حتى  واليته  تسـقط 
إلى  صار  فـإذا  الحق  غير  على  ذلـك  في  كانوا  وأنهـم  الصواب  علـى  ليسـوا 
المسلمين  على  كان  وأدبر  أصر  فإن  ذلك  من  المسلمون  استتابه  المنزلة  هذه 

واهللا أعلم. منه،  البراءة 
ينقضها،  بناقض  فيها  يأتوا  ولم  وقتها  عن  الصالة  يؤخروا  لم  إذا  فيما  كله  هذا 
ال  إذ  خلفهم  تصلي  فـال  بناقض  فيها  جاؤوا  أو  وقتهـا  عن  أخروهـا  إذا  فأمـا 
صّلى  ـ  عنـه  اهللا  رضي  ـ  جابـرًا  أن  ُيـروى  ما  ذلك  ومـن  حينئـٍذ  لهـم  صـالة 
وقال  الوقت  النـاس  فات  أن  إلـى  يخطب  والحجـاج  الجمعة  يـوم  باإليمـاء 
يومئ  جابرًا  رأى  لما  الحجاج  إن  وقيل  علمه  علم  ذي  كل  ينفع  اليوم  جابر: 

يصّلي. ال  ومن  معنا  يصّلي  من  عرفنا  اليوم  قال 
خلفهم  بالصالة  ير  لم  من  فمنهم  آمين  يقول  من  خلف  الصالة  في  واختلفوا 
أنهم  يعلم  ال  وهو  صالتهم  في  دخل  وإذا  ناقضًا  ذلك  يرى  من  ومنهم  بأسـًا 

عليه. بدل  وال  قالوها  إذا  عنهم  يخرج  فال  آمين  يقولون 
الخطـاب  عمر بـن  مصرهـا  التـي  األمصـار  فـي  كلـه  هـذا  أن  عرفـت  وقـد 
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زمان  في  يكـون  أن  وهو  آخر  شـرط  يزاد  أن  ينبغـي  وأقـول  ـ  ـ رضي اهللا عنـه 
على  الظاهرين  هم  الحق  أهل  كان  إذا  فأما  المكان  ذلك  على  المخالفين  ظهور 
الناس  يحملوا  ثم  وغيرها  الجمعة  في  لهم  إمامًا  يقدموا  أن  فعليهم  خالفهم  من 
يجعلوا  أن  لهم  يصح  وال  المحق  خلف  الجمعة  يصّلوا  أن  وغيرهم  مخالف  من 
واحد  مصر  في  جمعتان  تقام  ال  ألنها  الجمعة  في  بإمامهم  ينحازون  المخالفين 

واهللا أعلم. واحدة،  جمعة  إال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  زمن  في  المدينة  في  يكن  لم  إذ 
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ظهور  مع  هذا  زماننـا  في  صالتها  من  المانـع  والسـبب  الجمعة  صـالة 
أنه  إال  صحار  في  تصّل  ولم  واحـد  مصر  ُعمان  أن  ذلك  مـن  جوازهـا، 
صحار  في  مختصة  ال  المـكان  ذلك  في  إال  الزمان  ذلك  في  توجـد  لـم 
أهل  أرض  مـن  أرض  «كل  ضمـام:  قال  قائـم،  إمام  بال  جـوزت  وقـد 
هذا  فيها  اهللا  بحمـد  وُعمان  فيهـا»  جمع  الحدود  فيهـا  أقيمـت  العـرب 
وجعله  بقـاءه  لنا  اهللا  أدام  اإلمـام،  مقام  تقوم  رتبتـه  الذي  التقـي  السـيد 

آمين؟ ذخرًا  لإلسالم 
لم  فإن  جائرًا  أو  عادًال  كان  للناس  يقيمها  أمير  إلى  تحتـاج  الجمعة  إقامـة  إن 
لصحتها،  شـرطًا  اإلمام  يرى  ال  من  قول  على  المسـلمين  فجماعة  أمير  يكن 
في  سيد  هو  وإنما  الرعية  في  القدرة  بتام  ليس  ألنه  إليه  المشار  مثل  يكفي  وال 

معروفة. بينهم  قوانين  على  فسد  ما  شأنهم  من  يصلح  قومه 
امتنعت  صحار  في  أقيمت  فـإذا  الواحد  المصر  في  الجمعة  تتعـدد  ال  إنه  ثـم 
في  الواجب  وكان  المذهـب  في  الصحيح  على  المصـر  قرى  من  غيرهـا  فـي 
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في  ُعمان  مصـر  ألنها  الزمان  هذا  فـي  مسـقط  إلى  صحار  من  تنقيلهـا  النظـر 
تتبدل  واألمصار  األول  الزمـان  في  المصـر  هي  صحار  أن  كمـا  الوقت  هـذا 
عن  الجمعة  فرض  أيسـقط  رأسـًا  صحار  خربت  لو  أرأيت  تتحول  والعمـارة 
إذا  فيما  القول  وكذلـك  شـروطه  تمت  إذا  بذلك  يسـقط  ال  كال  ُعمان؟  أهـل 

واهللا أعلم. المصر.  أوصاف  تغيرت 
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هذا  معنى  كيـف  بها  تنعقد  لكن  عليهـا  جمعة  ال  المـرأة  قولهـم  معنـى 
االنعقاد؟

الجمعة،  تلزمها  لم  وإن  صالتهم  تنعقد  امرأة  فيهم  بجماعة  المصّلي  أن  معناه 
قال  من  فمنهم  الجمعـة  به  تقـام  الذي  العدد  فـي  اختلفوا  أنهـم  ذلـك  وبيـان 
ثم  امرأة  معهـم  بأربعين  اإلمـام  صّلى  فلـو  ذلك،  غيـر  وقيل  رجـًال  أربعـون 
بتسـعة  صالها  فلو  وأيضًا  الباقين  صالة  صحت  منهم  واحد  صـالة  انتقضـت 
ذلك  المـرأة  يلزم  لـم  ولو  صالتهم  انعقـدت  امـرأة  ومعهـم  رجـًال  وثالثيـن 

واهللا أعلم.
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ويجعل  الجماعة  مع  أيصّلي  جماعـة،  وأعقبته  مسـجد  في  صّلى  رجل 
أم  أحسـن  مضت  التي  الماضية  صالته  أم  بدًال  أم  نفًال  الماضية  صالته 

أفتنا. األحسن؟  كيف 
واهللا أعلم. بدًال،  شاء  وإن  نفًال  الثانية  ويجعل  الفريضة،  هي  األولى  صالته 
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فريضة  أنها  مع  الجمعة  يـوم  صالة  أصحابنا  ترك  كيف  الجمعة  صـالة 
وأسقطوها  بصحار  صالتها  أوجبوا  وكيف  والُسـنَّة؟  بالكتاب  وفرضها 
ال  إنها  قلتم  فإن  واحد؟  مصر  كلها  عمان  أن  مع  صحار  أهل  غير  عن 
دعوة  كانت  إذا  بشـرط  ليسـت  العادل  السـلطان  أو  اإلمام  مع  إال  تلزم 
محمد بن  أبو  قال  كما  عامًا  فيها  ورد  الخطاب  وأن  ظاهرة  المسـلمين 
مع  إال  تلزم  ال  فقلتم  بصحار  هذا  أصلكم  نقضتم  فقد  ثانيًا  وأما  بركة. 
وغيره  العادل  مع  بصحار  وأوجبتموها  إمامًا  العادل  السـلطان  أو  اإلمام 

النظر: ابن  قول  معنى  ما  أيضًا، 
بنزوى فما  اإلمام  خرج  قصرافإن  بالناس  جمعة  تصلي 

والسـلطان  اإلمام  مقام  يقوم  البلدان  من  غيرها  وفي  فيها  الوالـي  أليـس 
المذكورة  األحوال  األربـع  من  والجمعة  السـلطان  بإذن  شـيء  كل  في 
الفيء  للـوالة:  «أربع  ملسو هيلع هللا ىلص  بقوله  الـوالة  بها  تختص  التـي  الحديـث  فـي 
من  يخرج  أن  لإلمام  يجوز  فكيف  والجمعات».  والحدود  والصدقـات 
وغيرها  الجمعة  صالة  في  مقامه  يقوم  طرفه  من  واليًا  فيها  يترك  وال  بلد 
عنه ـ  اهللا  رضـي  ـ  الخطـاب  عمر بن  كان  وقـد  بالـوالة،  يتعلـق  ممـا 
بنفسـه  حاضرًا  كان  أتراه  الجمعة  يوم  المنابر  من  آالف  في  لـه  يخطـب 
والته؟  بها  حاضرين  أم  المتفرقة  البلدان  في  المتعددة  المنابر  تلـك  فـي 

مفصًال. عنه  سألناك  ما  لنا  بين  تفّضل 
تركوها  وإنما  لزومها  ووقـت  وجوبها  موضع  في  الجمعة  أصحابنا  يتـرك  لـم 
الظهر  من  بـدل  ألنها  وذلك  الزم  حينئـٍذ  تركها  ألن  واجبـة،  تكن  لـم  حيـث 
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ويصار  فيها  نـص  على  األمة  بإجماع  أربـع  وهي  الظهر  تتـرك  أن  يصـح  وال 
مجزئة  صحيحة  الجمعة  تكون  حيث  إال  خطبة  مع  ركعتان  وهي  الجمعة  إلى 

دونها: بل  الظهر  كفريضة  الجمعة  فريضة  وليست  بإجماع، 
وقيل  الكفاية  على  فرض  والجمعة  بإجماع  عليه  فرض  الظهر  فألن  أوًال:  أما 

عين. فرض  أنها  شاذ  وهو 
بال  الوقت  دخـول  عند  المكلف  إلى  يتوجـه  الظهر  فرض  فإن  ثانيـًا:  وأمـا 
العبادة،  لنفـس  األعيـان  على  وجـب  إنما  ألنه  وجوبـه  فـي  تعتبـر  شـروط 
وفرض الجمعة يتوقف وجوبه على شروط منها الجمع كالحرية والذكورية 
على  والمسـجد،  والمصر  اإلمام  كوجود  فيه  المختلف  ومنها  والحضريـة، 
أمر  أن  كما  اإلمام  إلى  ذلك  وأمر  اإلسالم  شعائر  إلظهار  شرعت  إنما  أنها 
أنها  الحديث  جـاء  التي  األربع  وهي  والفيء  الـزكاة  وكذلك  إليه  الحـدود 

الوالة. إلى 
يلون  ال  فإنهم  الوالة  من  تحتهم  من  دون  العظمى  الوالية  أهل  بالوالة  والمراد 
من  شيئًا  اإلمام  لهم  جعل  فإن  إمامهم  من  اإلذن  طريق  عن  إال  ذلك  من  شيئًا 
جعل  الذي  الحد  علـى  االقتصار  عليهم  وجـب  وإال  إليهم  أمـره  صار  ذلـك 
قد  المذكورة  األمصار  على  ـ  عنه  اهللا  رضي  ـ  عمر  ووالة  غيرهـم،  دون  لهـم 

وإذنه. أمره  عن  الجمعة  أقاموا 
المصر  اشـتراط  فـي  بعدهم  ومـن  الصحابة  عهـد  مـن  النـاس  اختلـف  وقـد 
الصحابة  من  وغيرهما  وحذيفـة  علي  قول  وهو  أصحابنـا  فاشـترطه  إلقامتها 
أئمة  من  باهللا  والمؤيـد  والباقر  علي  وزيد بـن  وأصحابه  حنيفة  أبـو  قال  وبـه 
وعن  القرى،  دون  المـدن  في  إال  تقام  ال  الجمعة  أن  عبارتهـم  لكـن  الزيديـة 
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جامع)  مصـر  في  إال  تشـريق  وال  جمعـة  (ال  مرفوعـًا  طالـب  أبـي  علي بـن 
رضي  عباس  ابن  عـن  داود  وأبو  البخاري  وروى  وقفـه،  حزم  ابـن  وصحـح 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  مسـجد  في  جمعت  جمعة  بعد  جمعـة  أول  قـال:  عنهمـا  اهللا 
ال  الجمعة  أن  علـى  يدل  فهذا  البحرين،  من  بجواثـي  عبدالقيس  مسـجد  فـي 
المدينة،  من  القريبة  القرى  من  جواثي  دون  فكـم  وإال  موضع  كل  في  تجـب 
منفصًال  متعددة  قرى  والسـالم  الصالة  عليه  زمانه  في  كانت  المدينة  أن  على 
اهللا  رسول  مسـجد  في  إال  منها  شـيء  في  الجمعة  تكن  ولم  بعض  من  بعضها 
على  أقصاها  المدينة  حول  قرى  وهي  العوالي  من  ينتابونها  الناس  وكان  ملسو هيلع هللا ىلص 
أبي  حديث  وفي  أماكنهم،  في  لصلوها  جمعة  عندهم  كانت  فلو  أميال  ثمانية 
على  يدل  أيضًا  فهذا  أهله»(١)  إلى  الليل  آواه  من  على  «الجمعة  مرفوعًا:  هريرة 

مخصوص. مكان  في  أنها 

وكان  القرى،  مـن  حولها  وما  المدينة  كحـال  قراها  تفرق  في  ُعمـان  وحـال 
صحار  القصبة  وكانـت  ملسو هيلع هللا ىلص،  قبله  من  عامـًال  العاص  عمرو بن  ُعمـان  علـى 
الجمعة  فجعلت  المملكة،  كرسي  وهو  عنه  لعمان  غنى  ال  الذي  المصر  وهي 
اإلمام  خرج  فإذا  الزمان،  ذلك  من  الُسنَّة  بذلك  فجرت  إليه  الناس  لتردد  فيه 
ملسو هيلع هللا ىلص  كان  كما  إذنه  عن  الوالـي  فأقامها  مقامه  يقوم  من  عليها  اسـتخلف  منهـا 
تقام  ال  فإنها  ُعمان  قرى  سـائر  وأما  عنها،  خرج  إذا  المدينة  على  يسـتخلف 
تقام  فال  خرج  فإذا  األصحاب  بعض  عند  اإلمام  وطنها  إذا  إال  الجمعـة  فيهـا 
بنزوى  الجمعة  يصّلي  ال  عنه  اهللا  رضي  الوارث  اإلمام  كان  وقد  الجمعة،  فيها 

الجمعة.  تؤتى  كم  من  جاء  ما  باب  اهللا  رسول  عن  الجمعة  كتاب  سننه  في  الترمذي  (١) رواه 
ضعيف. عنه  وقال 
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ُعمان  قرى  وليس  الواحد،  المصر  في  تكررها  في  الواقع  لالختالف  وذلـك 
وما  المدينة  كقرى  هي  وإنما  عمر  زمان  في  الجمعة  فيها  تقام  التي  كاألمصار 

واحدًا. مصرًا  لكونها  حولها 
بإقامة  خصـت  ألجلها  التي  األوصـاف  تلك  زماننا  فـي  صحار  سـلبت  وقـد 
عليه  لوجب  قائمًا  األمر  كان  فلو  مسـكد  اليوم  مكانها  وصارت  فيها  الجمعة 
من  هو  وإنما  الصلوات  لسـائر  مخالف  الجمعة  أمر  فإن  وبالجملـة  تحويلهـا 

اإلمامة. خواص 
وهو  بعضنا  ذهب  ال؟  أم  اإلمام  عدالة  صحتها  في  يشـترط  هل  اختلفوا  وقد 
للجبابرة  يجيزوا  لم  كما  الجبابرة  خلف  يجيزوها  فلم  ذلك  اشتراط  إلى  األقل 
خلف  جوازها  إلـى  منـا  األكثر  وذهـب  الصدقـات،  وقبـض  الحـدود  إقامـة 
أقاموها  إذا  مطلقًا  خلفهم  أجازها  من  ومنهم  الممصرة  األمصار  في  الجبابرة 
أيضًا  للجبابرة  الحدود  إقامة  بجواز  قيل  وقد  الكبيرة،  األمصار  من  شـيء  في 
صحار  في  الـرأي  أصحابنا  أخذ  وقد  اهللا  رحمـه  زيد  جابر بن  مذهـب  وهـو 
المذهب  وفي  علمهم  مضـى  ذلك  وعلى  والعادل،  الجائر  خلـف  فأجازوهـا 

ذلك. غير 
العمل  يكون  وقد  نظره  مجتهد  ولكل  بعضًا  بعضها  ينقض  ال  الفقهاء  وأقوال 
منتقض  هذا  عملكم  يقول  أن  ألحد  فليس  غيره  األثر  في  ويوجد  قول  على 
الجواب  توضيح  هذا  القول،  ذلك  غير  يقول  أخذ  العامل  ألن  كذا  بقولكم 
إليه  نوجـه  فنحن  المخالفيـن  مـن  السـائل  كان  وإن  األصحـاب  حـق  فـي 
المخصوص،  بالعدد  القرى  صغار  في  جوازها  على  الدليل  ونطلبه  السؤال 
العدد  مع  القـرى  في  بوجوبها  قولـه  احتاج  الخطـاب  بعموم  تمسـك  فـإن 
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وال  األمكنة  بيـن  يفصل  لـم  الخطاب  عمـوم  ألن  دليـل،  إلـى  المحصـور 
ومعه  منفردًا  الصحراء  في  ولو  يقيمها  أن  زعمـه  على  فيلزمه  األعداد،  بيـن 
كل  ورجع  بالعموم  تمسكه  سـقط  مخصص  العموم  أن  اعترف  فإن  واحد، 

واهللا أعلم. الخاص،  دليله  إلى 
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مثل  أصحابنا  كتـب  في  والمتـداول  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عـن  الـوارد  الحديـث 
فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  خطب  قال:  حيث  اللبـاب  وكتاب  جعفر  ابن  جامـع 
يوم  إلى  هذه  ساعتي  من  واجبة  فريضة  الجمعة  صالة  إن  الناس  «أيها 
أال  شـمله  اهللا  جمع  فال  فاجر  أو  بار  أمير  وعليه  تركها  فمـن  القيامـة 
الزمخشـري  الحديث  هذا  وسـاق  إلخ»(١)،  له  زكاة  وال  له  صالة  وال 
بطوله  يذكره  ولم  طرفًا  منه  وذكر  الجمعة  سورة  تفسير  في  كشافه  في 
ففيه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  وثبت  صّح  إذا  الحديث  فهذا  شـهرته،  على  منه  اكتفاًء 
هو  كما  العادل  اإلمام  غيـر  مع  الجمعة  صالة  وجوب  علـى  تصريـح 
الجامع  المصر  الكتـب  في  ـروا  فسَّ فقد  وأيضًا  الحديث،  لفظ  ظاهـر 
كان  فإذا  األحكام  فيه  وتنفـذ  الحدود  فيه  تقام  الذي  البلد  هـو  فقالـوا 
فما  الحـدود،  فيه  وتقام  األحـكام  فيه  تنفذ  بلـد  كل  بالمصـر  المـراد 
مصرها  التي  السـبعة  بالمصر  المراد  إن  األصحاب  بعض  قول  معنـى 
المسلمين  يد  تحت  األرض  في  أمصار  توجد  فقد  الخطاب  عمر بن 
ال  األمصار  تلك  أتـرى  وسـالطين  أئمة  وفيها  األمصار  هذه  غير  مـن 

الجمعة. فرض  في  باب  فيها  والسنة  الصالة  إقامة  كتاب  وفي  سننه  في  ماجه  ابن  (١) رواه 
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أن  األصحاب  عن  األثر  في  فإن  وأيضًا  الجمعة؟  صالة  فيهـا  تلزمهـم 
ألجل  عنه  اهللا  رضـي  الخطاب  عمر بن  رهـا  مصَّ إنما  األمصـار  هـذه 
غير  الصالة  ألن  الجمعـة  صـالة  ألجل  ال  فقـط  والدواويـن  الخـراج 
الكتاب  اتبـاع  للزم  عمر  فعلهـا  ولو  مخصـوص،  بموضع  مقصـورة 
كان  فإذا  وأيضًا  بمعـزل،  ذلك  عن  هو  فكيف  قولـه  عن  النبي  وُسـنَّة 
يصّلي  ال  السلطان  وذلك  سلطان  فيه  المصر  وذلك  مصر  في  اإلنسان 
ألن  ساقطًا  اإلنسان  هذا  عن  الجمعة  صالة  فرض  يكون  فهل  الجمعة 
عذر  بهذا  أليس  إليهـا  الناس  يجمع  وال  يصّليهـا  ال  بنفسـه  السـلطان 
لنا  تفضل  الجمعة؟  صالة  فرض  عنه  وينحط  البلد  ذلك  في  للسـاكن 
ِقَبل  من  عظيم  وهّم  عظيمة  محنة  في  فإننا  عنه  سألناك  ما  جميع  عن 
على  والالزم  غيرها،  من  أعظم  الدين  في  الورطة  ألن  المسـألة،  هذه 
فيما  عليه  وال  سالمًا،  دينه  ويكون  الدين  أمور  عن  يبحث  أن  اإلنسان 

الشاعر: قال  عداه.  مما  فاته 
دينـه المـرء  علـى  الدنيـا  أبقـت  إذا 

بضائــر فليـس  منهــا  فـاتـه  فـمـا 
وقد  والفاجر  البـار  األمير  عن  الجمعـة  صالة  وجوب  علـى  الدال  الحديـث 
صلوها  التابعون  وكذلك  الجور،  أئمة  خلف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  أصحاب  صالها 
رجعوا  ثـم  األمصار  بعـض  في  زمانـًا  األمراء  عطلهـا  وقـد  الجبابـرة  خلـف 
الذي  هللا  الحمد  المسلمين:  علماء  أحد  وهو  العبدي،  صحار  فقال  يقيمونها. 
المسـلمين  أمصار  من  شـيء  في  الجور  أمراء  أقامها  فـإذا  جمعتنـا،  إلينـا  ردَّ 

معهم. تصّلى  أن  المشهور  الصحيح  على  وجب 
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فإنها  غيرها  دون  عمر  مّصرها  التي  السـبعة  األمصار  في  معهم  تصّلى  وقيل 
مشـروط  وجوبها  ألن  وذلك  العـادل،  اإلمام  مـع  إال  غيرهـا  فـي  تصّلـى  ال 
األمصار  من  كان  ما  وهـو  عليه  المتفق  المصر  وإن  والمصر  اإلمـام  بوجـود 
في  بركعتين  االجتزاء  وإن  العادل  اإلمام  هو  عليه  المتفق  اإلمام  وإن  السـبعة 
ألن  الشـبهة،  حضور  عند  يصح  ال  الظهـر  وقت  وجبت  أربـع  عن  الجمعـة 
مع  إال  متيقن  غيـر  الجمعة  في  دونها  بمـا  واالجتزاء  بيقين  األربـع  وجـوب 
على  األربع  أداء  االحتيـاط  فـكان  المعروفة  المخصوصـة  الشـروط  ثبـوت 

الشروط. صحة  عند  إال  وجهها 
كالحدود  باألئمـة  المختصة  األمـور  مـن  رأيتها  الجمعـة  فـي  نظـرت  وإذا 
وجوبها،  في  مشروط  فاألمير  أمير  وعليه  تركها  من  الحديث  في  قال  ولهذا 
األمير  تركها  وإن  الناس،  من  حضرها  مـن  على  وجبت  األمير  إقامهـا  وإذا 
غير  ومرة  بالترك  فيأثم  بإقامتها  مخاطبـًا  مرة  يكون  واألمير  عنهم،  سـقطت 
فإنه  المفروضة  الخمس  كالصلوات  الجمعة  إقامة  وليس  يأثم  فال  مخاطب 
وأوسـع  نظرًا  أثقب  المسـلمين  وعلماء  الجمعة،  كذلك  وال  عينـي  فـرض 
سبيلهم  اتبع  من  فالناجي  لألمة،  إرشادًا  وأكثر  لدينهم  احتياطًا  وأشـد  علمًا 
من  أبصروا  مـا  على  يميتنا  أن  اهللا  نسـأل  طريقهم.  عن  حـاد  مـن  والهالـك 

واهللا أعلم. المستقيم،  الصراط  إلى  يهدينا  وأن  الحق 
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أبو  مصرها  التي  األمصار  غيـر  في  الجمعة  صالة  وجوب  في  تقول  مـا 
عليه؟ تعالى  اهللا  رضوان  الخطاب  عمر بن  حفص 
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مكة،  وهـي  األمصـار،  تلك  غيـر  فـي  وجوبهـا  فـي  أصحابنـا  اختلـف  قـد 
مصر  وُعمان  والبحريـن  والشـام،  واليمن،  والكوفـة،  والبصـرة،  والمدينـة، 
مشـروطًا  وجوبها  عليه  تعالى  اهللا  رضوان  الخطـاب  ابن  جعل  فقـد  واحـد، 
نزاع  غير  من  منهم  إجمـاع  فهو  الصحابة  من  أحد  عليه  ينكـر  ولم  بالمصـر 
الدين،  أمور  من  لهم  يجوز  ال  فيما  السكوت  لهم  يصح  ال  ألنه  ذلك،  على 
يسـكتوا  أن  أيسـعهم  لهم  إمام  عليه  تعالى  اهللا  رضوان  الخطاب  وابن  كيف 
تجتمع  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  قـال  وقد  عنه،  نقلوه  وقـد  له  يحل  ال  بما  قائـل  وهـو  عنـه 

ضاللة»(١). على  أمتي 
نقول  ألنا  تبديله،  األمة  يسـع  فال  الوجوب  إطالق  الكتاب  ظاهر  إن  يقال  ال 
باتفاق  يخصص  واإلجماع  له،  تخصيص  ولكنه  للكتاب  بتبديل  ليس  هذا  إن 
قد  فإنه  راشـد  كابن  وحجته  تخصيصه  أنكـر  من  إلى  تلتفت  فـال  المسـلمين 
أنت  ما  حسـبك  له  وجوابنا  به  عمل  من  خطأ  وقد  اإلجمـاع  ذلك  فـي  خـرق 
وهو  ضاللة»،  علـى  أمتي  تجتمـع  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص :  قولـه  فائدة  أبطلـت  حيـث  عليـه 

واهللا أعلم. أنكره،  من  يكفر  متواتر  حديث 
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فقال: الغساني  مسلم  عمران بن  سأله  نظمًا 
والنظـر البالغــة  رب  يـــرى  مــاذا 

لألخـر الممـارس  الحبــر  الجهبــذ 

بلفظ:  الجماعة  روح  في  جاء  ما  باب  اهللا  رسول  عن  الفتن  في  سننه  في  الترمذي  (١) رواه 
القبائل. مسند  في  وأحمد  ضاللة.  على  أمتي  يجمع  ال  اهللا  إن 
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الـــذي قدوتــنـــا  عبـداهللا  وعنيـت 
البشـر مـن  يشـاء  مـن  وآمـن  أروى 

الغضـا نشـر  ديننـا  فـي  الـذي  وهـو 
ظهـر لمـا  علمـه  عـدًال  األرض  فـي 

متبتــًال محــرابــــه  فــي  زال  ال 
السـحـر وقــت  متضرعــًا  متدثــرًا 

الز الجمعة  يـوم  صالة  انحطاط  كيـف 
الغــرر الشــم  أصحابـنـا  مـع  هــراء 

الـذي الديـن  وقـدوة  الشـموس  وهـم 
السـور حـكــم  مبينــًا  النبــي  شــرع 

صالتهـا اإلمـام  عنـد  أوجبـوا  قـد 
أخـر مكـانـات  فــي  أو  مسـكـن  فـي 

لتركهــا الجــزاء  عنـدهـم  والـقـوم 
أمـر كمـا  الجليـل  الـرب  طاعـة  فـي 

الهدى وجه  عن  الجهل  نقاب  اكشـف 
اشـتهر قد  المشـكالت  بحـل  مـن  يـا 

آمنًا عيـش  صفـو  فـي  وعـش  واسـلم 
الكـدر يمازجـه  لـم  سـوء  كل  مـن 

منظـم وهـو  إليـك  السـؤال  أهـدي 
نـثـر وإن  المقـول  نـظـم  إذا  لـبـق 

ومرتجـى الشـريف  الشـرع  تابـع  مـن 
الـدرر مثـل  منظمـًا  الجـواب  منـك 
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خـلـــة مــن  عاينتـه  لـمـا  واسـتــر 
ظهـر قـد  تـراه  مـا  فسـادًا  واصلـح 

وامـق مـن  تحيـة  نشـر  وعليـك 
السـهر مـس  إذ  جفنيـه  الكـرى  هجـر 

وآلـه النبـي  علـى  الصـالة  ثـم 
اعتمر ومـا  بالحجيج  ركـب  حـج  مـا 

وتابعيهـم الكـرام  والصحـب  واآلل 
قـمــر الدنيـا  فـي  بــان  مــا  دائمــًا 

للصواب: الهادي  واهللا 
كالدرر ال  منظمًا  الجواب  حضرهاك  قد  قول  بعض  ولكن  كال 
بما يرضى  بحاجة  يكون  الضررولمن  خوف  ميتة  ويأكل  يلقى 
فلم الزهرا  الجمعة  صــالة  ظهرأمــا  معهم  شرطها  لكن  تنحط 
محقق ـــام  اإلم عند  الخبرفوجوبها  ذاك  ذكــره  في  أتى  شرط 
منه بد  ال  جامع  مصر  ــذاك  أثروك له  الوجوب  في  شرط  فهو 
النهى أربـــاب  ــار  آث بــه  ــاءت  معتبـرج وصفـًا  المختـار  سـيرة  عـن 
قد عليه  اهللا  صّلى  عصره  اشـتهرفي  فيـه  بموضـع  تقـام  كانـت 
موضٍع فــي  يأتونها  السفرولصحبه  حد  عن  ــزداد  ي بعده  في 
غيرها مثل  الجمعة  كانت  حضرلو  فرضًا  صالتهم  كمثل  صّلوا 
خبـرة عـن  سـبيله  الكـرام  زهرفقفـا  قد  سبيل  عن  حادوا  والقوم 
أصحـابــه مــع  اهللا  عليه  األثــرصّلى  ذاك  قـفـا  مـن  والتابعيـن 
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على  المسلمين  رأي  من  رأي  فيها  يخرج  هل  اليوم  الجمعة  القوم  صالة 
أفتنا. اليوم؟  حالتهم 

من  وجعلها  ـ  عليه  اهللا  رحمة  ـ  روح  محمد بـن  عبداهللا  أبو  ذلك  خـرج  نعـم 
أربعين  يكونوا  أن  الجمعة  لصحة  قومنا  اشتراط  ذكر  بعد  وذلك  الرأي،  مسائل 
مذاهب  فيها  ولألصحاب  هذا،  غير  األصحاب  ومذهب  قرية.  توطنوا  رجـًال 

واهللا أعلم. متروكة،  مذاهب  لكنها  اليوم  العمل  عليه  الذي  المذهب  غير 
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بعدها  اآلخرة  العشـاء  صّلى  ثم  المغرب  صالة  بعد  التراويح  صّلى  من 
التراويح  قيام  بعد  إال  تجب  لم  أم  صالها  حين  وجبت  العشاء  كانت  إن 
أفتنا  السلف؟  عليه  لما  مخالفًا  ويكون  ذلك  له  يصح  ال  أم  ذلك  أيسع 

مأجورًا.
تراويح  صالة  أنها  قصد  فإذا  نافلة  هي  وإنما  تراويح  صالة  الصالة  هذه  ليست 
ذلك  ضمان  عليه  للمسـلمين  مخالفة  فهـي  اآلخرة  العشـاء  على  قدمها  وأنـه 

   J    I     H    G﴿ تعالـى:  لقوله  المخالفـة  بقصد  هالـك  أنـه  وأرى 
واهللا أعلم.  ،(١)﴾R     Q    PO    N    M    L    K

.١١٥ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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َجّباٍن  وفي  واحدة  بلدة  في  جماعة  بعد  جماعـة  تجوز  هل  العيد  صـالة 
كراهية؟ أم  حجر  ذلك  في  أم  واحد 

أمر  قد  فإنه  اليوم،  ذلك  في  االجتماع  من  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  به  أمر  ما  خالف  هذا 
والتفرق  اإلسالم،  شعار  وإظهار  الجمع  لتكثير  والصبيان  المخدرات  بإخراج 

  Å   Ä   Ã  Â   Á﴿ بالشعار:  مزٍر  الجماعات  وتعدد  الحكمة،  لهذه  مناٍف 
واهللا أعلم.  ،(١)﴾È    Ç   Æ

óMGh  ™°VƒªH  ó«©dG  IÓ°üd  ´ÉªàL’G

بعضهما  قريبين  موضعين  في  العيد  صالة  يصلون  هذا  بلدنا  في  تقول  ما 
ذلك،  يفعلون  قبلهـم  من  وجدوا  أنهم  إال  محـاذرة  غير  من  بعض  مـن 
أبوا  وإذا  واحدة؟  صالة  إلى  ردهم  القائم  على  وهل  ذلك؟  يجوز  فهل 

.٢١ اآلية  األحزاب،  (١) سورة 
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إذا  مثًال  صالته؟  الفاسـدة  منهم  ومن  صالته  التامة  منهم  فمن  ذلك  عن 
الغفير  والجم  البلـد  وأعيان  األمر  وأولو  قليلـة  الفرقتين  إحـدى  كانـت 

األخرى؟ الفرقة  في  النجدة  وأهل 
بإخراج  نؤمر  ولـم  الجماعة،  مع  اهللا  ويـد  عذاب،  والفرقة  رحمـة  االجتمـاع 
تنافي  والفرقة  الشـعار  وتعظيم  الجمع  لتكثير  إال  للعيد  والمخدرات  الصبيان 
لمقصود  مخالفـة  ألنها  باطلـة  االفتـراق  هذا  فـي  الموجـودة  وسـنتهم  ذلـك 
يكونوا  أن  الطائفتين  من  القليل  فعلى  إبليس،  مكائد  من  وهي  الشريف  الشرع 
فإن  عنهم،  يتخلفوا  أن  لهم  وليس  والعقد  الحل  أهل  فيهم  الذين  الكثيـر  مـع 
اهللا  به  يأذن  لم  بما  اهللا  إلـى  يتقربون  كيف  تامة،  صالة  لهم  أرى  فـال  تخلفـوا 

واهللا أعلم. شيء،  في  القربان  من  هذا  وليس  إبليس؟  بل 
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حكمها؟  ما  صالته  في  نعـاس  اعتراه  إذا  مضطجعًا  الُمَصّلـي  المريـض 
أفتنا  عليه؟  ماذا  الصفة  هذه  على  إال  الصالة  إتمام  يستطع  لم  إذا  أرأيت 

اهللا. شاء  إن  مأجورًا 
وذلك  خالف،  بذلـك  وفسـادها  صالته  صحة  في  األثر  معانـي  على  يخـرج 
بذلك،  ينقضها  لم  مـن  ومنهم  فيها  بالنوم  الصالة  نقـض  من  العلمـاء  مـن  أن 
يصّليها  من  بين  أو  قاعدًا  أو  قائمًا  يصّليها  من  بين  القول  هـذا  على  فـرق  وال 
في  نام  عمن  بالنـوم  نقضها  بعدم  قـال  من  بعض  ُسـِئل  فإنه  لعـذر  مضطجعـًا 
تلك  من  أشـد  وهذه  صالته  نقض  بعدم  فأجاب  قيامه  من  وقع  حتـى  صالتـه 

لها. فتفطن 
نام  فيمن  ذلـك  فإن  للوضوء  ناقـض  مضطجعًا  النـوم  أن  عليـك  يشـكل  وال 
ذلك  فرضه  مضطجعـًا  الُمَصّلي  المريـض  فهذا  وأيضًا  باختيـاره،  مضطجعـًا 

¢†jôªdG  IÓ°U
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مقام  في  سـّيما  وال  صالته  فـي  القائم  حكـم  يعطـى  أن  فينبغـي  االضطجـاع 
االختيار،  حكـم  يخالف  حكمًا  لالضطـرار  فإن  إليه  أشـرت  الذي  الضـرورة 

واهللا أعلم. فيها  فلينظر  واهللا أعلم  لي  ظهر  ما  هذا 

ΩódG  ¢ùÑëd  kÉ°ùdÉL  ¢†jôªdG  IÓ°U

في  الدم  عن  ثيابه  يقي  أن  يقـدر  ولم  دمًا  تجري  بدنه  في  قرحة  بـه  مـن 
الصالة  في  القيـام  ويترك  يجلـس  أن  أله  يجلـس،  أن  إال  صالتـه  حـال 

ال؟ أم  ذلك  ألجل 
جريان  منع  في  يحتال  لكن  ثيابـه،  تنّجس  أن  مخافة  القيام  يترك  أن  لـه  ليـس 
ثيابه  تنجسـت  وإن  أمكنه  كما  ُيَصلي  ثم  الحيلة  من  عليه  قدر  بما  الـدم  ذلـك 
مطلوب  آخر  فرض  الثوب  وطهارة  بذاته  مطلوب  فرض  القيام  ألن  ذلك،  بعد 
بمرجح  إال  مثلـه  آخر  لفـرض  بذاته  مطلـوب  فـرض  يتـرك  وال  أيضـًا  بذاتـه 
فرضية  وسقطت  حالها  على  باقية  القيام  ففرضية  اآلخر،  على  أحدهما  يرجح 
شرط  الثوب  وطهارة  الصالة  من  ركن  فالقيام  وأيضًا  وجودها،  لتعذر  الطهارة 
أحدهما  إسـقاط  يمكنه  لم  إذا  الشـرطية  مراعاة  من  ألزم  الركنية  ومراعاة  لها 

واهللا أعلم. بعدله.  إال  يؤخذ  وال  فيه  فلينظر  واهللا أعلم 
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أن  الرباعيات  المقيم  خلف  صّلـى  إذا  للمسـافر  أجاز  من  قول  وجه  مـا 
ركعتان  عليه  الواجـب  أن  تقرر  بعدمـا  بلسـانه؟  ويلفظها  أربعـًا  يقصـد 
خالف  األربع  نوى  فإن  فقـط  اإلحرام  بعد  تعين  إنما  األربع  ووجـوب 

فعله. قصده  خالف  الركعتين  نوى  وإن  عليه  وجب  ما 
فقط  الركعتين  وجوب  تعيين  يسـلم  ال  القائل  أن  ذلك  وجه  أن  الهادي  واهللا 
مسـافر  خلف  أو  منفردًا  ركعتين  تأدية  في  الوقت  في  دام  ما  مخير  عنـده  بـل 
فعل  وأيهما  النوعين  من  بواحد  فالتكليف  مقيم،  خلف  أربعًا  تأديته  وفي  مثله 
ال  ذلك  على  فأحرم  المقيم  خلف  األربع  تأدية  اختار  إذا  أنه  ترى  أال  أجزأه 
أربعًا  إعادتها  عليه  وجب  عليه  انتقضت  ولـو  كذلك  يؤديها  أن  إال  له  يصـح 
أعادها  الوقت  في  بالنقض  علم  إن  أنه  من  شـهر  لما  معنى  وال  أيضًا  كذلك 
صالة  أربعًا  قضاهـا  الوقت  خـروج  بعد  بـه  علم  وإن  نفسـه  صـالة  ركعتيـن 
أو  المقيم  مع  الدخول  نفس  األربع  وجوب  سـبب  يكون  أن  إما  ألنه  اإلمام 
لقضائها  سـببًا  الوقت  خروج  كان  لو  ألنـه  للثاني  معنى  وال  الوقـت  خـروج 
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وإن  كذلك  أربعًا  يقضيهـا  أن  الوقت  عليه  خـرج  من  كل  على  وجـب  أربعـًا 
الدخول  كون  وهو  األول  فبقي  باطل  وهو  الوقت  في  المقيم  مع  يدخـل  لـم 
بنقضها  يعلم  أن  بين  فرق  وال  األربـع  لوجوب  سـبب  هو  المقيم  اإلمام  مـع 
نفلية  بحجة  أحرم  إذا  مـا  وهي  نظير  العبادات  في  ولها  بعده  أو  الوقـت  فـي 
مخيرًا  كان  أن  بعد  إعادتها  عليه  وجب  عليه  فسدت  فإن  إتمامها  عليه  وجب 

وتركها. فعلها  في 
خلف  ال  ركعتين  أو  أربعًا  مقيم  خلف  تأديته  في  مخير  فرض  أنه  تقرر  ما  ومتى 
إن  باللفظ  تأكيدًا  والتصريح  فيه  بالنية  الجزم  له  جاز  قصد  الفعلين  فـأي  مقيـم 

والعمل. القصد  أو  والواجب  القصد  بين  التناقض  من  توهم  ما  فسقط  شاء، 
لو  أنه  بدليل  فقـط  الركعتان  عليه  الواجب  بـل  التخيير  هذا  نسـلم  ال  قيل:  فـإن 
الالزمة  بوظائفها  الركعتين  إال  بعده  ما  يسع  ال  الوقت  من  جزء  إلى  الصالة  أخر 
قضاء  عليه  يتعين  يصـل  لم  بعد  وهو  الوقت  خـرج  لو  أيضًا  وكذلك  يكفـر  لـم 

بالتخيير. اإلمام  مع  بالدخول  هو  إنما  األربع  وجوب  أن  فظهر  فقط  الركعتين 
ضرورة  غير  من  باختياره  أربعًا  المقيم  خلف  يصّلي  أن  له  الجواز  ثبت  لّما  قلنا: 
يسـع  ال  وقت  إلى  بتأخيرها  إكفاره  وعـدم  فيها،  التخيير  ثبـوت  لزم  ذلـك  إلـى 
لما  فكأنه  وسطه  أو  الوقت  أول  في  تمامًا  صّالها  لو  مما  بأشد  ليس  ألنه  غيرهما 
وجوب  تعيين  أيضًا  وكذلك  هكذا  ركعتين  فعلها  اختار  الوقت  ذلك  إلى  أخرها 
لم  بحيث  الركعتان  عليه  تعين  متى  فإنه  ذلك  على  مبني  هو  إنما  ركعتين  قضاء 

أيضًا. المتعين  ذلك  يبقى  الوقت  فبفوات  يسعهما  ما  إال  الوقت  من  يبق 
واهللا أعلم،  عنه،  فرجعـت  خالفه  إلى  أميل  كنت  بعدمـا  لي  ظهر  ما  هـذا 

بعدله. إال  يؤخذ  وال  فيه  فلينظر 
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بلد  إلى  المضيبي  مـن  فخرج  المضيبي  وسـكنه  الردة  ووطنه  بلـده  مـن 
سناو؟ بلد  في  القصر  له  يجوز  هل  سناو 

واهللا أعلم. المذهب،  مشهور  وهو  ال  وقيل  قوله،  على  ذلك  له  يجوز  نعم 
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يقصر  الفرسـخين  تعدي  سـفره  في  نوى  إذا  المسـافر  إن  قال  من  دليل 
قصر  والسـالم  الصالة  عليه  والنبي  الفرسـخين  جاوز  حين  من  الصالة 
أو  ذلك  على  الكتاب  بنص  ثابت  الدليل  من  شـيء  وهل  الحليفة  بذي 
ذي  وصوله  قبل  قصر  والسالم  الصالة  عليه  عنه  روي  وهل  الُسنَّة؟  من 

حجه؟ تكرار  كثرة  مع  الحليفة 
فارق  إذا  يقصر  سـفر  إلى  خرج  إذا  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  يوجد  ما  ذلـك  علـى  الدليـل 
فرسخًا  سافر  إذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  كان  قال:  الخدري  سـعيد  أبي  وعن  المدينة. 
كان  الراوي  قول  ألن  المطلوب  في  نص  األول  فالحديث  الصالة  فقصر  نزل 
العمران  من  خرج  إذا  يقصر  لسفر  خروجه  كان  إذا  بأنه  ُمشعر  لسفر  خرج  إذا 
حتى  يقصر  ال  لسـفر  يخرج  لم  إذا  أنه  الخطاب  فمفهوم  المدينة  مفارقة  وهو 

السفر. حد  إلى  ينتهي 
ليعلمهم  الحليفة  ذي  إلـى  ملسو هيلع هللا ىلص  خروجه  في  اإليضاح  رواية  ذلك  علـى  ويـدل 
المعلومة  المسافة  دون  يقصر  فلم  لذلك  إال  يخرج  لم  ملسو هيلع هللا ىلص  فهو  السـفر  صالة 
كيفية  ليعلمهم  فأخرهـا  حضرت  أو  ذلك  صالة  يحضر  لـم  يقال  أن  ويمكـن 

القصر. وحد  الصالة 
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فيحمل  الفرسـخين  دون  القصر  ثبوت  منـه  فيسـتفاد  الثاني  الحديث  وأمـا 
فقول  األدلة  بيـن  جمعًا  للقصـر  الموجب  السـفر  قصر  إذا  ما  علـى  ذلـك 
َحّجه  وأما  السفر  لقصد  فرسـخًا  سـار  إذا  معناه  فرسـخًا  سـافر  إذا  الراوي 
عام  أحدها  مرارًا  مكة  إلى  خروجه  تكرر  نعم  يتكرر.  فلم  المدينة  من  ملسو هيلع هللا ىلص 
الوداع،  حجة  والرابعة  الفتح  عـام  والثالثة  القضاء  لعمرة  والثاني  الحديبـة 

واهللا أعلم.
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مع  اعتمرت  عائشة  وأن  السـفر  في  أتّم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إن  الزمخشـري  قول 
رسـول  يا  قالت  مكة  قدمت  فلما  مكة.  إلى  المدينة  من  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول 
لها  فقال  وأفطـرت.  وُصمـَت  وأتممت  قصـرت  وأمـي  أنـت  بأبـي  اهللا 
يتم  عثمان  وكان  قال  عليها.  عاب  وما  عائشـة  يا  أحسنت  السـالم  عليه 
ويميل  واإلتمام  القصر  بين  التخيير  الزمخشري  عن  هذا  فظاهر  ويقصر 

عندكم؟ هذا  ثبت  فهل  أفضل  اإلتمام  أن  إلى 
عنهم  اهللا  رضي  أصحابنا  فذهب  السفر  في  القصر  حكم  في  الناس  اختلف  قد 
على  الصالة  اهللا  فـرض  عباس  ابن  لقـول  واجب  أنه  قومنـا  من  حنيفـة  وأبـو 
ركعة،  الخوف  وفي  ركعتيـن  السـفر  وفي  أربعًا  الحضر  في  ملسو هيلع هللا ىلص  نبيكم  لسـان 
يصّلي  فكان  مكة  إلى  المدينة  من  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  مع  خرجنا  قال  أنس  وعن 
أقمنا  قال  شيئًا؟  بمكة  أقمتم  له:  قيل  المدينة  إلى  رجعنا  حتى  ركعتين  ركعتين 
في  يزيد  ال  فـكان  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  صحبت  قال  عمر  ابن  وعن  عشـرًا،  بمكـة 
مسعود  وابن  عمر  وعن  كذلك.  وعثمان  وعمر  بكر  وأبا  ركعتين،  على  السفر 
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قصر  غير  من  تمام  ركعتان  الجمعة  وصالة  ركعتان  السـفر  صالة  يقوالن  كانا 
«صالة  رواية  وفي  أعاد،  أربعًا  السفر  في  صالها  فمن  ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  لسـان  على 
حين  عثمان  على  النـاس  إنكار  اشـتد  ولذا  كفر».  خالف  من  ركعتـان  السـفر 
رسـول  سـمعت  وإني  قال  قدم  منذ  بمكة  تأهل  بأنه  فاعتذر  أربعًا  بمنى  ّصلى 
الناس  إنكار  وفـي  المقيم)  صالة  فليصلِّ  بلـد  في  تأهل  (مـن  يقـول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا 
فيه  مخيرًا  القصر  كان  لـو  إذ  ألصحابنا  دليـل  أعظم  ذكر  بما  واعتـذاره  عليـه 
الشرع  في  المحدود  وفق  على  ذلك  بأن  لهم  اعتذاره  ولكان  عليه  أنكروا  لما 

الحدود. في  ذلك  كان  كما 
في  إجراؤه  ويجب  به  أعلم  فاهللا  البدل  في  اإليضاح  ذكره  الذي  الخالف  وأما 

واهللا أعلم. عليه،  المنصوص  غير 
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للثانية  وانتصب  مسجد  في  المغرب  وبمقيمين  بمثله  صّلى  مسافر  إمام 
هذا  يفعل  كيـف  بالمقيمين  الصـالة  وأقام  المسـجد  ذلك  إمام  فدخـل 
يمضي  أم  المسجد  إمام  يفرغ  حتى  الصالة  عن  يمسك  المسـافر  اإلمام 

له؟ رخصة  من  فهل  اإلمساك  وعليه  مضى  فإن  صالته؟  على 
وهو  فجائز  فـرادى  صلوا  وإن  فجائـز،  المسـجد  إمام  يفرغ  حتـى  أمسـك  إن 

إلّي. أحب 
كحائط  حائل  اإلمـام  وبين  بينهم  موضـع  في  كانـوا  وإن  جماعـة  صلـوا  وإن 
ففيه  اإلمـام  مع  صالتهم  تجـوز  ال  حيـث  كانوا  أو  منفـذ  فيـه  ليـس  ونحـوه 

اإلعادة. إليَّ  وأحب  ترخيص 
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مع  وذلك  معه  صّلوا  لو  أن  اإلمام  مع  صالتهم  تجوز  موضع  فـي  كانـوا  وإن 
نازعوا  ألنهم  بهم  أولى  فالنقض  ذراعًا  عشـر  خمسـة  دون  فيما  الحائل  عدم 

اإلمام.
فعلى  اإلمام  قبل  صّلوهـا  التي  األولى  صالتهم  فـي  ثابت  الخـالف  أن  علـى 

واهللا أعلم. فاسدة،  أنها  بشير  قول 
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ثم  مقيمون  وفيهم  المسـافر  إمامهم  بصالة  يصلون  كانوا  إذا  مسـافرون 
فأتم  مقيمًا  عليهم  فاسـتخلف  بحدث  المسـافر  إمامهم  صالة  انتقضت 
ثم  فرادى  صالتهم  فأتمـوا  والمقيمون  هو  قـام  ثم  المسـافر  صالة  بهـم 
بعد  المسافرون  سلم  إذا  أرأيت  ومسافر،  مقيم  من  خلفه  ومن  هو  سلم 

صالتهم؟ تتم  هل  ركعتين 
يسلم  مسافرًا  يعني  رجًال  يجر  ثم  السفر  صالة  المقيم  بهم  يتم  عبداهللا  أبو  قال 
يقصر  ممن  رجل  منـه  قريبًا  أو  وراءه  يكـن  لم  وإن  صالته  هـو  ويتـم  بالقـوم 

القوم. ويترك  صالته  على  هو  فليمض  الصالة 
تأخر  المسـافر  صالة  أتم  إذا  ولكـن  عمل  الّصـالة  في  الجـر  إن  غيـره  وقـال 

بهم. يسلم  القوم  من  رجل  وتقدم 
يبق  لم  إذ  القول  هذا  على  تخريجًا  فجائز  أحد  تقديم  بغير  سـلموا  إن  وأقول 
تنتقض  ال  اإلمام  قبل  سـلم  فيمن  قيل  قد  أنه  على  التسـليم  إال  صالتهم  من 

واهللا أعلم. االختيار،  في  ذلك  ُأِحّب  وال  صالته 
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وبقيت  واإلمام  المأموم  يدرك  لم  إذا  مثًال  الظهر  صالة  في  المسافر  سهو 
الفرضين؟ تمام  بعد  أم  الظهر  فرض  تمام  بعد  رقعتها  أتكون  ركعة  عليه 

يفرغ  أن  إلى  الرقعة  يؤخر  أن  له  يصح  وال  الظهر  من  اإلمام  تسليم  بعد  يرقع 
واهللا أعلم. صالته،  فسدت  أخرها  فإن  ذلك  دون  ما  إلى  وال  الصالتين  من 
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بالده  من  بلد  على  واليًا  بنادره  في  قائم  وهو  السـلطان  يخدم  رجل  عن 
وطنًا  يصّلي  أن  لـه  يجوز  هل  جمعـًا  يصّلي  وهو  عليـه  المـدة  وطالـت 
حال  وفي  الوقت؟  لمضي  صالتـه  في  شـكك  إن  فيه  ينزل  بلد  كل  فـي 

ال؟ أم  سفرًا  يصّلي  بعد  السؤال 
بل  البلدان  من  غيره  في  اإلقامـة  ينِو  ولم  معروف  وطن  العامـل  لهـذا  كان  إذا 
فإنه  اإلقامة  فيـه  ينوي  ال  بلـد  في  حل  مـا  فحيث  وطنه  إلـى  الرجـوع  قصـده 
فإن  الجمع  من  له  أفضل  وقتها  في  صالة  كل  قصرًا  يصّلي  فيه  الصـالة  يقصـر 
فأما  مكان  إلى  مكان  من  سـيره  في  المسـافر  كان  إذا  ومحلها  رخصة  الجمع 
العصر  وكذا  وقتها  في  ركعتين  الظهر  ويصّلي  الجمع  ترك  له  فاألفضل  نزل  إذا 

وطنه. في  يصّليها  كان  التي  والنوافل  السنن  يصّلي  أن  له  وينبغي  والعتمة 
الشيخ  قال  فيها.  اإلقامة  نوى  إذا  إال  فال  وطنًا  يحلها  بلد  كل  في  يصّلي  أن  وأما 
أن  الُسنَّة  مضت  قال  البصرّي  الحسـن  عن  بلغني  اإلمام  قال  إيضاحه  في  عامر 
عن  وُروي  وطنـًا.  يتخذوها  لم  ما  سـنين  عشـر  أقاموا  وإن  المسـافرون  يقصـر 

واهللا أعلم. قصرًا  يصّلي  شهرًا  عشر  سبعة  بأذربيجان  أقام  أنه  عمر  عبداهللا بن 
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في  السـكن  أوليائها  بعض  عليه  واشـترط  داره  غير  من  امرأة  تزوج  من 
في  والدتها  عنـد  الرجوع  أرادت  مـدة  وبعـد  وطنه  إلـى  ونقلهـا  دارهـا 
يصّلي  كان  وإن  لزوجهـا  تبعًا  وطنها  في  صالتهـا  تكون  فكيف  وطنهـا 

ال؟ أم  سفرًا 
لم  إذا  وهذا  الزوج،  اتباع  وجـوب  الشـرط  لثبوت  المكانين  في  تمامًا  تصلي 

زوجها. تبعت  هدمته  فإن  شرطها  تهدم 
وهذا  قصرًا  زوجها  عند  وتصلي  السـكن  اشـترطت  حيث  تمامًا  تصلي  وقيل 

زوجها. عند  لإلقامة  تخرج  لم  إذا 
رضي  فكأنه  الشـرط  رضي  حيث  تمامـًا  معها  يصّلي  أن  الـزوج  علـى  وقيـل 
 ،(١)﴾_^    ]    ﴿ تعالى:  قوله  والدليل  لزمه،  شيئًا  التزم  ومن  معها  السكن 
واهللا أعلم.  ،(٢)﴾|  {  z  y  x  w  v  u    t﴿ تعالى:  وقوله 
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فاتخذها  ببلـدة  وأقامـا  الفرسخيـن  جاوزا  حتى  سافرا  وامرأته  رجل 
تصلي  أو  قصرًا  تصلي  أن  بيـن  امرأته  يخير  أن  له  هل  وطنـًا  الـزوج 
جبرها؟ ولو  بصالته  تصلي  أن  لها  وال  له  ليس  أم  تمامًا  بصالته 

الصالة  في  يخيرها  أن  فله  هو  فيه  أقام  الذي  البلد  هذا  غير  وطن  لها  كان  إذا 

.١ اآلية  المائدة،  (١) سورة 

.٣ اآلية  الصف،  (٢) سورة 
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أتمت  وطنها  إلـى  رجعت  فإذا  شـاءت،  إن  قصرًا  تصلي  أن  ولهـا  هنـا،  هـا 
وله  حقًا  التبعية  لكون  هذا  جاز  وإنما  منه،  رضا  عن  يكون  إنما  كلـه  وذلـك 

واهللا أعلم نفسها.  حكم  إلى  المرأة  فترجع  حقه  يترك  أن 
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واحدًا  وطنًا  يتخـذ  له  قيل  للرجل  األوطـان  اتخاذ  في  تحديدهـم  وجـه 
هذا  في  للرجل  ما  للمرأة  وهل  شـاء،  ما  وقيل  أربعة  إلى  وطنين  وقيل 

واحد؟ وطن  إال  لها  ليس  أم  التحديد 
يتزوج  أن  له  ألن  زوجـات،  أربـع  تزويج  على  فمقيس  باألربعة  التحديد  أما 
على  فمبني  دونها  بما  التحديد  وأمـا  أوطان،  أربعة  فتلك  امرأة  بلـدة  كل  مـن 

التحديد. عدم  عندي  والصحيح  عليها  يعول  أن  ينبغي  ال  اعتبارات 
واحد  زوج  إال  لها  ليس  أنه  كمـا  واحد  وطن  إال  لها  ليس  فقيل  المـرأة  وأمـا 

واهللا أعلم. ألمرها.  مالكة  كانت  إذا  للرجل  ما  لها  يكون  أن  بعضهم  وسوغ 
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مكان  في  يقيم  العام  الخصب  زمن  أو  القيظ  زمـن  في  كان  إذا  البـدوي 
والدين  المعاش  جهة  من  له  أولى  ذلك  أن  يرى  لما  البلدان  مـن  يقـرب 
أو  أهله  أو  بماشـيته  إليه  انتقل  ذلك  غير  موضعًا  الخصـب  حضـر  وإذا 
الموضع  ذلك  في  الصالة  يتم  أن  له  هل  هناك  وأقام  بماشيته  أهله  بعث 
يركز  حيث  ويصّلي  يومًا  به  مر  إذا  عنه  انتقل  ولو  فيه  يتم  وطنًا  ويتخذه 
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أن  إال  فيه  اإلقامـة  ونيته  وطنـًا  الموضع  ذلك  اتخـذ  إذا  قصـرًا  عمـوده 
اتخذ  ولو  عـوده  يركز  حيث  يتم  أن  يلزمـه  أم  الشـديد  المحل  يزعجـه 
التمام  يلزمه  أم  الموضعين؟  في  التمام  له  يجوز  أم  وطنًا؟  الموضع  ذلك 
إلى  موضع  من  بالماشـية  تنتقل  تركها  إذا  زوجته  صالة  وكيف  فيهما؟ 
غاب  ولو  عمودها  تركز  حيث  تمامًا  تصلي  عنها  غيبته  حال  في  موضع 
فيها  يتم  وطنًا  بلدًا  البدوي  اتخذ  إذا  أرأيت  السائل:  قال  قصرًا؟  أم  عنها 
حكم  وما  هنالك؟  صالتها  حكـم  ما  البادية  في  زوجته  وجعل  الصـالة 

األيام؟ بعض  في  زائرًا  إليها  سار  إذا  صالته 
وطن  له  بدوي  عن  المسلمين  بعض  سئل  اهللا:  رحمه  جابر  أبي  موسى بن  قال 
خرج  فإذا  بيته،  ضرب  أو  سار  فيه  يتم  أنه  موضع  إلى  موضع  من  فيه  ويتحول 
إن  بعضهم  وقال  بيته.  ضرب  ولو  قصر  فرسـخين  مسـيرة  المعروف  وطنه  من 
غير  أو  وطنه  في  القصـر  فعليه  سـار  وإذا  التمام  فعليه  بيته  ضـرب  إذا  البـادي 
البادي  أن  موسى  زعم  األثر  من  آخر  موضع  وفي  القول.  أكثر  هو  وهذا  وطنه 
مسير  كان  منه  تحول  ما  فحيث  يعدوه  وال  فيه  ينتقل  معروف  وطن  له  كان  إذا 
وطنه  من  خرج  فإن  مقيمًا  أو  سـائرًا  كان  ما  حيث  فيه  يتم  فإنه  يوميـن  أو  يـوم 
قوالن  هذا  في  فقال  بشـيرًا  بذلك  فأخبرت  هاشـم  قال  إليه.  يرجع  حتى  قصر 

اهـ. قصر.  سار  وإذا  وطنه  فهو  أتم  عوده  نصب  ما  حيث  أحدهما 
القولين  على  يترتب  ما  عرفت  عرفتـه  فإذا  مسـألتك  عين  في  األثر  نص  فهـذا 
محل  في  كانـت  فإذا  زوجها  لصـالة  تابعة  فإنهـا  الزوجة  صـالة  أحـكام  مـن 
فإنها  التمام  موضـع  في  وكذلك  غاب،  أو  حضر  قصـرت  زوجها  فيه  يقصـر 

واهللا أعلم. غاب،  أو  الزوج  حضر  تتم 
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ثانيًا  وطنًا  يتخذها  أو  زنجبار  إلى  ينقله  أن  له  يجوز  هل  بُعمان  وطنه  من 
عليها؟ الشرك  أهل  استيالء  من  علمت  لما 

استولى  التي  األرض  اسـتيطان  يجوز  ال  أنه  عليه  اهللا  رحمة  اسـحاق  أبو  ذكر 
يدوم  أن  فله  االستيالء  قبل  سـابق  من  وطن  له  كان  إذا  إال  المشـركون  عليها 

واهللا أعلم. الحادث،  الوطن  بخالف  وهو  عليه، 
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له  وقيل  بلـده،  غير  بلد  في  أوالده  ووجـد  مزمن  سـفر  من  رجع  مـن 
قبل  منها  وطنـه  ينزع  أن  لـه  هل  أحـد  فيها  يبق  ولـم  قحط  بهـا  بلـده 
أن  إلى  بشـرط  أوالده  فيها  وجد  التي  البلد  وطن  وينوي  إليها  وصوله 
ولفظ  قصد  إلى  محتاج  الوطن  ونْزُع  ذلك  يشترط  لم  أم  بلده  تخصب 

كاٍف؟ القصد  أم 
ينزعه  بـل  حسـن  غير  الشـرط  وهذا  ووصوله،  دخوله  قبـل  وطنه  نـزع  لـه 
وهو  القصد  يكفيه  وقيل  واللفظ،  بالقصد  ينزع  ثـم  النزع  قبل  وطنًا  ويتخـذ 

واهللا أعلم. عندي،  الصحيح 
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فإن  ال؟  أم  تمامًا  وإن  سفرًا  إن  صالتها  في  زوجها  تتبع  أن  عليها  المرأة 
تزوجها  الذي  بلدها  في  وأسـكنها  عنده  كانت  إذا  القول  فما  ذلك  كان 
ويعمر  والبيـوت  األموال  يشـتري  وصار  وطنه  إلـى  نقلها  أن  بعـد  منـه 
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في  تمامًا  تصلي  أن  المرأة  وأرادت  شـذوذًا  وطنه  في  وقيامه  بها  ويقوم 
ال؟  أم  ذلك  ألها  التزويج  عند  عليه  تشترط  أن  غير  من  سفرًا  وهو  بلدها 
الناس  ألن  ال؟  أم  بينهما  التخالف  يصح  هل  بالتمام  لها  أذن  إن  أرأيت 
يجمعون  وتراهم  الكثيرة  السنين  األمكنة  في  يلبثون  زماننا  في  ترى  كما 

لهم. وتساهًال  رخصة  ويعدونه  الصلوات 
أن  فينبغي  أبى  وإن  علمت،  فيما  واحدًا  قوًال  ذلك  جاز  التمام  في  لها  أذن  إن 
بلدها  اتخذ  قد  أنه  مع  والجمع  القصر  في  مسـتروحًا  كان  فإن  أمره  في  ينظر 
لها  وال  عليها  وليس  فعله  خالفت  نيته  ألن  قوله  في  عاص  فهـذا  ومقامـًا  دارًا 
جمع  مع  يتفق  ال  واألمـوال  الـدور  جمع  إن  فأقـول  عصيانـه.  فـي  تتبعـه  أن 
لشـاهد  مخالف  هذا  غير  وطنًا  إن  فقولهم  ونسـل؟!  تأهل  إذا  فكيف  الصالة 
والدار  والولـد  األهل  اتخـذ  لمن  الوطن  ثبـوت  يقتضـي  الحـال  ألن  الحـال 
لم  أنا  فقوله  أصًال؟!  الوطن  ما  ندري  فلسـنا  توطنًا  هذا  يكن  لم  وإذا  والمال 

خافية. اهللا  على  تخفى  وال  الناس  عن  تستر  وطنًا  اتخاذها  أنو 
الواحد  فإن  رشـدهم  اهللا  ألهمهم  زنجبار  أهل  من  أصحابنا  حـال  إلى  وانظـر 
وهو  والخدم  والسراري  الزوجات  ويتخذ  الشوانب  ويجمع  الدور  يبني  منهم 
مع  وهو  ُعمان،  وطنه  بأن  متعلًال  الصالتين  يجمع  بل  الصالة  يقصر  ذلك  مع 
وقلبه  يسيرًا  زمانًا  إال  فيه  استقر  لما  السنين  بعض  في  وطنه  إلى  خرج  لو  ذلك 
السـلطان  منعه  ولو  زعمه  في  سـفره  محل  هي  التي  بزنجبار  متعلق  ذلك  مع 
األمر  انعكس  كيف  فانظر  العقوبات،  أعظم  من  ذلك  لرأى  زنجبار  دخول  من 
في  السـفر  هذا  محل  في  والرغبة  والحنين  واأللـف  التوطن  هذا  صـار  حتـى 
سفرًا؟ زعمه  في  وطنه  موضع  عن  والتجافي  التباعد  هذا  صار  وكيف  زعمه 
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تحتها  طائل  ال  بأقوال  يتعلل  وال  أمره  في  ويتصبر  لنفسه  ينظر  أن  العاقل  فعلى 
   º   ¹   ¸   ¶   μ   ´﴿ الديـن  في  المخادعـة  تصـح  وال 

واهللا أعلم.  ،(١)﴾»

™∏îdÉH  ΩÉªJE’Gh  ô°ü≤dG  »a  É¡Lhõd  ICGôªdG  á«©ÑJ  ´É£≤fG

أن  بعد  زوجها  من  اختلعت  إذا  بمقيم  المتزوجـة  المسـافر  صالة  حكم 
الصالة؟ في  تبعًا  له  صارت 

فإذا  الفرسـخين  تجـاوز  حتى  فيه  تقصـر  ال  بلـد  فـي  التمـام  لزمهـا  إذا  الجـواب 
وأما  ذلك،  نحو  أو  بائنة  أو  مختلعة  كانت  إذا  تقصر  أن  فلها  رجعت  ثم  جاوزتهما 
خرجت  يقصر  حيث  وتقصر  يتم  حيث  تتم  أن  يلزمها  فإنه  رجعيًا  الطالق  كان  إن 
فيه  صالتها  كانت  بنفسها  أملك  المرأة  فيه  كانت  حال  وكل  تخرج،  لم  أو  بيته  من 
ذلك  من  ويستثنى  له،  تبع  فهي  رجعتها  فيه  الزوج  يملك  حال  وكل  نفسها  صالة 

واهللا أعلم. تسافر،  حتى  فيه  أتمت  الذي  البلد  في  تتم  أنها  وهي  السؤال  صورة 

ôeC’ÉH  ™HÉàdG  π¡L  óæY  ΩÉªJE’G  π°UC’G

لم  وبعضهم  وطنـًا  اتخذها  بعضهم  بالد  فـي  وهو  شـركاء  بين  مملـوك 
سفرًا؟ أو  وطنًا  فيها  يصّلي  كيف  يتخذها 

أحوط  وألنه  عـارض  والسـفر  األصل  ألنه  السـفر  على  يغلب  الوطن  حكـم 
السـفر  بين  الشـك  حصل  وإذا  السـفر،  في  الواجب  على  زاد  أربعًا  فالمصّلي 

واهللا أعلم. أولى،  فاإلتمام  واإلتمام 

.٧١ اآلية  المؤمنين،  (١) سورة 
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الصالة  قصر  مثل  المسافر  على  أحكامه  فيه  تجرى  الذي  السـفر  صفة 
الصالة  بيـن  ذلك  فـي  فرق  من  وهـل  ذلـك،  وغيـر  رمضـان  وإفطـار 
قول  معنى  وما  وأمكنة؟  بأزمنة  يحـّد  وهل  األحكام؟  وسـائر  والصيام 
وما  سـنون؟  عليه  مضت  ولو  الصالة  يقصـر  المسـافر  إن  األصحـاب 
يعتبر  حال  وبأي  اتخـاذه؟  يجب  مكان  أي  وفي  الوطن؟  اتخـاذ  صفـة 
المشـركون؟  يملكها  بـأرض  اتخاذه  يصـح  وهل  مواطنـًا؟  المكلـف 
حكم  عليها  ودخـل  إسـالم  أرض  كانت  إذا  ما  ذلك  في  سـواء  وهـل 
الحكام  كان  إذا  ما  بين  فرق  من  وهل  شـرك؟  أرض  كانت  أو  الشـرك 
يعترضونهم؟  وال  دياناتهـم  في  المسـلمين  يعترضون  المشـركين  من 
آخر  نوع  زاد  أو  مشركين  أو  مسلمين  الرعايا  كون  بين  فرق  من  وهل 

كثرة؟ تساووا  أو 
فيتعدى  يخرج  أو  الفرسخين  يتعدى  قاصدًا  وطنه  من  يخرج  أن  السفر  صفة 
تعالى  اهللا  شاء  ما  مسيره  في  فيذهب  وطنه  إلى  الرجوع  قصد  على  أحدهما 
في  غازيًا  وإمـا  اهللا،  فضل  مـن  يبتغي  األرض  فـي  ضاربًا  إمـا  الزمـان،  مـن 
رحم،  أو  اهللا  في  ألخ  زائرًا  أو  العلم،  طالبًا  أو  اهللا،  بيت  حاجًا  أو  اهللا،  سبيل 
الشـرع.  أدلة  بها  جاءت  التي  السـفر  أسـباب  فهذه  اهللا،  آيات  فـي  ناظـرًا  أو 
له  ويحق  إجماعًا  مسـافر  فهو  المعاني  هـذه  من  لشـيء  الخارج  خرج  فـإذا 
كاآلبق  ذلـك  لغير  خـرج  وإن  أحكامه  وتلزمـه  السـفر  برخـص  الترخيـص 
أن  له  وهل  سفره.  في  عاٍص  فهذا  بالفساد  والساعي  الطريق  وقاطع  والناشز 
اإلنسان  دام  وما  وغيره،  المذهب  في  قوالن  ال؟  أم  السفر  برخصة  يترخص 
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إلى  الزمان  طال  ولو  مسافر  فهو  للسفر  المقتضية  الصفات  من  بشيء  متصفًا 
حتى  فالحاج  الصـالة،  قصر  في  األصحاب  قـول  معنى  وهو  سـنة  عشـرين 
غزوه  في  الزمان  به  طال  ولـو  الغازي  وكذلك  وطنه،  إلى  حجه  مـن  يرجـع 
واحدة  غزاة  في  انقطع  قد  كان  أنـه  عليه  اهللا  رحمة  إسـحاق  ألبي  وقع  كمـا 

وشهرًا. سنين  تسع 

هذا  على  دام  ما  يقصر  فإنه  فضله  من  المبتغي  األرض  في  الضارب  وكذلـك 
وصفه  عن  انتقل  والبساتين  الدور  وملك  والذرية  األهل  اتخذ  إذا  حتى  الوجه 
أفعاله  عليه  ردت  مسـافر  أنا  بلسـانه  قال  فإن  بالضرورة  موطنـًا  وصـار  األول 

أحواله. عليه  وشهدت 

ال  ذلك  مع  وهو  بعمـان  وطنه  أن  يزعم  قد  أنـه  هؤالء  من  بالرجـل  وناهيـك 
إال  أقام  لمـا  الوصول  الزمان  طـول  على  له  قـدر  ولو  إليهـا  الوصـول  يحـب 
إذا  قال  وربما  الغضا،  جمر  على  يقلى  كأنما  ذلك  مع  وهو  شـهرين  أو  شـهرًا 
وإن  حتمًا  هنا  ها  بموطن  هذا  فما  عنان  بو  عني  زال  اآلن  وطنـه  أميال  فـارق 

الرجوع. نفسه  منته 

ال  ودان  صـدره  وانشـرح  نفسـه  وسـكنت  بكالكله  ضرب  حيث  وطنه  وإنما 
فال  دينه  على  آمنًا  دام  وما  الكفر،  أو  اإلسالم  دار  في  كان  وطنه  فذلك  يفارقه 
إلى  الخروج  فعليه  الدين  في  الفتنة  خاف  وإن  أقام،  حيث  بالمقام  عليه  بأس 
أمن  ولما  اإلسـالم،  أول  في  الهجرة  شـرعت  هذا  وألجل  الفتنة  يأمن  حيث 
بعد  فهي  الهجرة  نسـخت  المبين  والفتح  اإلسـالم  بظهور  دينهم  على  الناس 

واهللا أعلم. األمن،  لحصول  واجبة  غير  الفتح 
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تجرى  هل  لسيدهم  وطنًا  ليست  بأرض  الساكنين  المماليك  في  الحكم 
السـكنى  كانت  إذا  فيما  سـواء  وهل  الوطن؟  أو  السـفر  أحكام  عليهـم 
علم  يطالبهم؟  لم  أو  بـه  باللحوق  طالبهم  إذنه؟  بغير  أو  سـيدهم  بـإذن 
بوجه  سـيدهم  وطن  إلى  الوصول  عليهم  تعذر  يعلم؟  لم  أو  بسـكناهم 

يتعذر؟ لم  أو  ما 
يقصر  فقيل  آبقًا  كان  فـإن  آبق.  غير  أو  آبقـًا  يكون  أن  إما  المملـوك  يخلـو  ال 
ال.  أم  الوطـن  باتخاذ  سـيده  له  يـأذن  أن  فإمـا  آبـق  غيـر  كان  وإن  ال،  وقيـل 
ذلك  في  لسـيده  تبعًا  يقصر  أن  فعليه  له  يأذن  لم  وإن  يتم  أن  فله  لـه  أذن  فـإن 

واهللا أعلم. الموضع، 

ájôb  ∫ƒM  ¿GQhódÉH  ôØ°ùdG  áaÉ°ùe  ™£b

بقدر  مشـاه  الذي  مشـيه  في  وجعل  بها  يـدور  بقرية  أحـاط  الـذي  عـن 
ال؟ أم  جمعًا  يصّلي  أن  له  أيجوز  فرسخين 

غاية  في  به  فالقول  السـفر  أسـباب  من  الدوران  وليس  بذلك  سـفرًا  يصّلي  ال 
حجة،  وال  سـفرًا  ذلك  يجعل  أن  الشـرع  وحاشـا  له  دليل  وال  الضعـف  مـن 

واهللا أعلم.

ô°üb  áaÉ°ùe  ≈dEG  ¬≤jôW  »a  IÓ°üdG  √ô°üb

الفرسخين  دون  يقيل  وأن  بالده  من  يخرج  أن  ونوى  سفرًا  يريد  رجل 
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الظهر  يصّلي  أن  له  أيجوز  المكان  ذلـك  في  الظهر  صالة  وحضرتـه 
تمامًا؟ أم  سفرًا 

المبيت،  نوى  إذا  وكذلـك  به  قال  الذي  البلد  مـن  يخرج  حتى  تمامـًا  يصّلـي 
واهللا أعلم.

π≤àæj  ≈àe  …Qój  ’  øWƒà°ùª∏d  ΩÉªJE’Gh  ô°ü≤dG

وعامل  واٍل  كمثـل  بها  واسـتوطن  مثًال  سـنين  عشـر  بلدة  سـكن  رجل 
أم  جمعًا؟  أو  قصرًا  يصّلي  فهل  منها،  انتقاله  متى  يدري  وال  وعسكري 

فيه؟ قولك  فما  موطنًا  صّلى  وإن  اإلتمام؟  عليه  يجب 
حصلت  فإذا  السفر  ضد  وهو  القلب  به  وسـكن  النفس  إليه  وطنت  ما  الوطن 
وال  وطنه،  يكون  ألنه  فيه  يتـم  أن  عليه  وجب  مكان  في  إلنسـان  الحالة  هـذه 
وإن  البدوات  له  تبـدو  اإلنسـان  ألن  قصرها  وال  المدة  طول  ذلك  فـي  يعتبـر 
يتمنى  بل  به  نفسـه  سـكنت  وال  إليه  قلبه  اطمأن  وال  بالمكان  يسـتقر  لم  كان 
دام  ما  مسافر  فهذا  حال  بعد  وحاًال  يوم  بعد  يومًا  بلده  إلى  والرجوع  االنتقال 
وهو  أفضل  واإلفـراد  وجمعًا  إفرادًا  الصـالة  يقصر  أن  له  الحالـة،  هذه  علـى 

نزل. إذا  أسفاره  في  ملسو هيلع هللا ىلص  فعله  غالب 
لهم  عين  إذا  إال  واليتهم  في  اإلتمام  عليهم  فيجب  العادل  اإلمام  والة  وأما 
الخالف  فيهم  فيخرج  السلطان  والة  وأما  فيها،  يقصرون  فإنهم  معلومة  مدة 
اإلتمام،  عليهـم  يجـب  آخر  قـول  وعلى  القصـر،  لهـم  يجـوز  قـول  فعلـى 

واهللا أعلم.
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ببطالن  وأفتاه  مذهبه  أهل  من  عالمًا  سأل  ثم  وطنًا  صّلى  عسكري  رجل 
سـفرًا  يصّلي  للـدار  رجوعه  ومـع  فرسـخين  يسـير  أن  وألزمـه  صالتـه 

إليكم؟ األمر  وأرجعنا  األمر  فأعيانا  وقصرًا 
يفتي  أن  ألحد  ينبغي  وال  بحالـه  أعلم  فهو  وطنًا  صّلـى  الذي  العسـكري  أمـا 
المذهب؟!  علماء  وأين  بصاحبه،  مخصوص  الوطن  أمر  ألن  صالته  ببطـالن 
األنبياء  ورثة  أنهم  لعرفتم  المذهب  علماء  رأيتم  ولو  التراب،  تحت  واهللا  هـم 

المستعان. واهللا  الجهل،  زمان  هذا  األمة  وقادة 

iô≤dG  ø«H  ôØ°S  áaÉ°ùe  »a  ô°ü≤dG

حاجز  وبالدين  واحـد،  عمرانهـن  الثالث  متسـايرات،  بلـدات  خمـس 
من  ورجع  أولهـن  من  أعني  البـالد  مـن  سـافر  إذا  أرأيـت  واٍد،  بينهمـا 
أو  جمعًا  فيها  أيصّلـي  البلدان،  من  الثالث  آخـر  بات  أو  وقيَّـل  سـفره، 

اهللا. يرحمك  أفتنا،  تمامًا؟ 
قد  العمران  ألن  ذلك،  جاز  القرى  بين  خراب  وهو  عريضـًا  الخـراب  كان  إذا 

واهللا أعلم. انفصل، 

ºjó≤dG  ó∏ÑdG  ¿GôªY  IQOÉ¨ªH  IôÑ©dG

البلد  أطـراف  في  الصالة  عليـه  فوجبت  مسـافرًا  داره  من  خـرج  رجـل 
والقحط  المحـل  أتى  فلما  عمـارات،  هنالك  الغابـر  الزمـن  فـي  وكان 
أقرب  الفلج  عمارات  فكانت  العمارة،  أقصى  يصل  ولم  الفلج  ضعف 
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ووجبت  زمنه  في  التي  العمارة  تجاوز  إذا  أرأيت  أوًال،  عليه  كانت  مما 
هذه  على  الجمـع  له  يصـح  هل  المتروكة  العمـارة  فـي  الصـالة  عليـه 

الثواب. عظيم  اهللا  من  ولك  الصفة؟ 
القديمة  العمارة  أقصى  من  نزوى  في  السـفر  حد  أن  اهللا  رحمه  الزاملي  ذكر 
لألرض  ثبـت  قد  العمـران  حكـم  أن  ومعنـاه  نـزوى،  أهـل  عمـل  هـذا  وأن 
وقته،  في  حكمه  كل  يعطـى  أن  فيجب  كالعكـس  خرابًا  العمارة  ينتقـل  فلـم 

واهللا أعلم.

™Lôjh  èë«d  ΩGôëdG  â«ÑdG  QhÉL  øe  ô°üb

اإلفراد  يلزمه  أم  جمعًا  يصّلي  أن  له  يصح  هل  الحرام  البيت  جاوز  عمن 
قابل؟ من  الحج  إلى  القيام  نيته  كانت  إذا 

ذلك  يلزمه  بل  وقيل  وقتها،  في  صالة  كل  يفرد  أن  ببلد  المقيم  المسافر  يؤمر 
واهللا أعلم. أفضل.  والقصر  السفر  رخصة  والجمع  أكثر،  واألول 

ô°ü≤dG  ≈∏Y  áeÉbE’G  á«f  ôKCG

أن  له  األحسـن  زيادة،  أو  حول  قدر  بلد  فـي  اإلقامة  نـوى  إذا  المسـافر 
جماعة،  له  تحصل  بالجمع  ألنه  جماعة  مع  ويجمع  فّذًا،  الصالة  يقصر 

الصالتين. إحدى  إال  تحصل  ال  وبالقصر 
فإن  السـير،  في  الجاد  دون  الالبث  فـي  الُسـنَّة  وهو  أفضل  حال  علـى  القصـر 
أمكنته الجماعة في الوقتين صالها في جماعة وإن لم يمكنه صّلى ولو منفردًا، 
واالهتمام  وقتها  حضور  ومراقبـة  وقتها  في  إليها  القيام  ذلـك  بفضل  وناهيـك 
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ميل  والشـاهد  اسـتروح،  قد  أنه  إال  الجمع  أثر  من  أرى  وما  تفوت  ال  أن  بها 
واهللا أعلم. الفاضل؟!  طالب  وأين  مفضول  إلى  إال  تميل  ال  إليه  النفس 

ôØ°ùdG  »a  ´hô°ûdG  ó©H  ™fÉe  ΩÉ«b

الفرسـخين  تعّدي  من  مانع  ومنعه  بلده  مـن  السـفر  نية  على  خرج  مـن 
ُيصلي؟ ماذا  الرجوع  ينو  ولم 

ينتظر  وهو  أقام  حين  أقام  إنما  ألنه  سـفرًا  ُيَصّلي  فإنه  السـفر  نية  على  دام  ما 
ومجاوزة  الفرسـخين  تعـّدي  نية  وهو  قائـم  القصـر  وموجـب  المانـع،  زوال 

واهللا أعلم. العمران، 
السائل: قال 

هل  يفت  لم  أم  الوقت  فات  الرجوع  نّية  قبل  سفرًا  صّالها  التي  الصالة 
الّرجوع؟ نوى  إذا  بدل  عليه 

ال  قيل  قوالن:  قصرًا  صّاله  ما  بدل  ففيه  الفرسـخين  يجاوز  أن  قبل  رجع  إذا 
موجب  ألن  البدل  عليه  وقيـل  ذلك،  وقته  في  أمر  كما  صّلى  ألنه  عليـه  بـدل 
فلم  الشرط  يتم  ولم  بمجاوزتهما  مشـروط  فهو  الفرسـخين  تعدي  نية  السـفر 

واهللا أعلم. الموجب.  يصح 
السائل: قال 

فاتت  وقد  الثانيــة  إلـى  األولى  أّخــر  وقد  السـفر  مـن  رجـع  عمـن 
أو  يتيّمم  لـه  تختاره  الـذي  ما  الماء،  يجـد  ولم  بلده  وقـرب  األولـى 
جمعًا؟ ُيصليهما  أم  يفردهما  دخل  وإذا  بالماء،  ويصّلي  الوطن  يدخل 
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الماء  يجـد  لم  إن  البلد  دخـول  قبل  التيمـم  بـه  المعمـول  رأيهـم  مـن  كان 
لعذر  جاز  إنما  الثانيـة  إلى  األولى  تأخير  ألن  سـفر  صالة  هنالـك  ويصّلـي 
رأي  من  وكان  يفوته،  الوطن  ودخول  العذر  هذا  على  يحافظون  فهم  السفر 
مكلف  ألنه  الوطن  بدخول  ولو  وجد  إذا  بالماء  يتوضأ  أن  المرحوم  شيخنا 
على  والمحافظة  المـاء،  عدم  عند  إال  التـراب  إلى  يصير  فال  المـاء  بطلـب 
بالمراعاة  أولى  فهو  عليه  منصـوص  ألنه  الماء  طلب  تقاوم  ال  السـفر  عـذر 
وقيل  الفائتة  يصّلي  فقيـل  لعذر  وطنه  دخل  وإذا  الحجة،  بـاب  في  وأقـوى 
أّخر  إذا  بهذا  تمامـًا  ويصّليهما  واحد  مقام  في  يجمعهما  أن  وأحـب  تمامـًا 
األولى  ُيصّلي  أن  وطنه  قرب  رأى  لمن  ويعجبني  وقتها،  فات  حتى  األولى 
بالماء  يصّليها  حتى  الثانية  ويؤخر  المحدود  وقتها  في  سفره  في  بالتراب  ولو 

واهللا أعلم. التأخير،  آفة  من  ويسلم  الخالف  من  فيخرج  وطنه  في  تمامًا 

øjódG  π«°üëJ  QÉ¶àfÉH  º«≤ªdG

ما  إال  ينتظر  ولم  الَدين  ضرورة  فيها  القيام  على  ألجأته  بأرض  أقام  من 
إلى  يدري  وال  معلومة  بأجرة  سـنتها  كل  بمشـاهرة  فأقام  دينه  به  يقضي 
يصّلي  فأصبح  الوطن  صالة  المسـتحبَّ  أن  فظن  عمله  على  يترك  متى 
يومًا  إالَّ  وطنـًا  يصل  ولم  السـفر  صالة  إلى  يرجع  أن  لـه  َبَدا  ثـم  وطنـًا 
وطنًا  أم  سـفرًا  يصّلي  أن  إقامته  صفة  هذه  لمن  المسـتَحبُّ  هل  واحدًا، 

ذلك؟ تقلبه  في  عليه  وما 
من  وليس  الحال،  بهذا  كان  من  على  السفر  وجوب  المذهب  هذا  مقتضى 
وزاد  الركعتين  صّلى  قد  ألنه  بد،  وال  صنع  مما  التوبة  فعليه  التقلـب  الحـق 
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ألنهم  وطنًا  السـجن  في  يصلون  العظام  الجرائم  أهل  أن  األثر  في  ويوجـد 
هذا  في  المسـجون  تشـابه  السـؤال  صورة  ولعّل  يخلصون،  متى  يدرون  ال 
يجد  لم  إذا  العلم  لطلـب  المقيم  في  المغربية  اآلثار  بعض  ويوجـد  الحـال 
أصاَب  فقد  ذكرنـاه  ما  قضيتكم  تشـابهت  فإن  وطنـًا  فليصل  حـّدًا  لإلقامـة 
اآلن،  عليه  هو  الذي  الحال  على  يبقى  بل  يتقلب  ال  ولكن  الحق  من  وجهًا 

واهللا أعلم.

¬æWh  øe  kÉÑjôb  øcÉ°ùdG  ΩÉªJEG

له  يجوز  هل  الفرسخين،  من  أقل  منها  قريبًا  وسـكن  بلده  من  تنقل  من 
سفره؟ من  رجع  إذا  فيها  سكن  التي  البلد  في  يقصر  أن 

أو  التمام  له  يجيز  بقـول  عمًال  يتم،  أن  وطنه  أميال  في  سـكن  فيمن  يعجبنـي 
إال  القصر  يرى  ال  المسـلمين  بعض  أن  وذلك  وطنه،  أميال  في  عليـه  يوجبـه 
القائل،  هذا  عند  أتم  الفرسخين  ودخل  رجع  فإذا  ذاهبًا  الفرسخين  تعدى  إذا 
وطنه  أميال  في  للساكن  به  األخذ  يعجبني  فإنني  القول  من  شاذًا  كان  إن  وهو 
المشهور  بالقول  يأخذ  أن  فيعجبني  الساكن  غير  وأما  التمام  حكم  يضيع  لئال 

واهللا أعلم. العمران.  يدخل  حتى  يقصر  أن  وهو 

èjhõàdG  πëªH  ≈æμ°ùdG  ¬«∏Y  •hô°ûªdG

وطنه.  هي  التي  البلـد  غير  بلد  فـي  السـكنى  امرأته  عليه  اشـترطت  من 
كان  إذا  فرق  وهل  قصرًا؟  أم  تمامًا  عندها  كان  إذا  صالته  تكـون  كيـف 

عرفنا. بعده؟  أو  عنده  أو  العقد  قبل  الشرط 
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وقيل  وطنًا  ُيَصّلي  فقيل  التزويج  عقد  في  السـكنى  نفسـه  على  المشـترط  أما 
في  ذلك  زوجته  عليـه  شـرطت  فيمن  وهذا  لنفسـه،  وطنًا  ينوها  لم  إن  قصـرًا 
خالف  قبله  الشـرط  وفي  يثبت،  فال  العقد  بعـد  الشـرط  وأما  التزويج.  عقـد 
صار  الشـرط  هذا  وبالتزام  الصالة،  حكم  في  للرجل  تابعة  المرأة  كانت  وقد 
ولم  وطن  له  كان  إذا  يقصر  أن  ويعجبني  األمر،  فانعكس  بعض  عند  لها  تابعًا 

واهللا أعلم. وطنًا،  معها  يجدد  أن  عليه  تشترط 

ô≤à°SGh  øWƒJ  å«M  ΩÉªJE’G

َقْصرًا  ُيَصّلي  أن  له  يجوز  هل  ونحوها،  سنة  أربعين  بلد  في  أقام  مسافر 
بالجواب؟ تفّضل  هذه؟  والحالة 

فحكمه  وطنًا  يتخذها  لـم  مسـافرًا  كان  إن  فإنه  بلد  في  إقامته  طالت  مـن  أمـا 
عشـر  أقام  ولو  المسـافر  يقصر  أْن  الُسـنَّة،  مضت  وقد  وقته  طال  وإن  مسـافر 
في  للمبالغة  العشـر  وذكرت  العشـر  على  زاد  قد  المسـافر  هذا  وأرى  سـنين، 
والبيوت  الشـوانب  بعضهـم  يتخذ  زنجبـار  أهـل  كسـفر  ولعله  المـدة  طـول 
ولو  ُعمـان  وطنه  أن  يزعـم  الصالتيـن  بيـن  ويجمـع  والجـواري  والسـراري 
فقلبه  ذلك  ومـع  ذلك،  نحو  أو  شـهرين  أو  شـهرًا  إال  أقام  مـا  ُعمـان  وصـل 
ما  ال  القلب  إليه  وسـكن  النفس  إليه  وطنت  ما  الوطن  أن  إال  بزنجبار  متعلق 
وجمع  قطعًا  مواطنون  زنجبـار  فأهل  سـفر،  وهذا  وطن  هذا  إن  اللسـان  قاله 
مسافرون  إنهم  باللسـان  يقولون  أنهم  إال  ذلك  على  دليل  والبيوت  الشـوانب 
آمين.  وترضى  تحـب  لما  ووفقنا  أرشـدنا  اللهم  مواطنون.  تقـول  وأحوالهـم 

واهللا أعلم. والسالم،  اهللا  عند  والعلم 
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أرأيت  أكثر  أو  فرسـخين  بقدر  العمارة  متصلة  وسـيعة  كانت  إذا  الدار 
الفرسخين  وصل  إذا  فيها  الجمع  له  يجوز  هل  أولها  من  أحد  سـار  إذا 

عّرفنا. البلد؟  في  وهو 
أبو  وخرج  المذهب،  مشـهور  وهو  واحد  وطن  فالجميع  العمارة  اتصلت  إذا 
العمارة  في  السفر  حد  على  قياسًا  الفرسخين  بعد  القصر  بجواز  وجهًا  سـعيد 

واهللا أعلم. مخرج،  ترخيص  اتباع  من  خير  سلف  من  واتباع  المنقطعة 

ô°ü≤dG  áaÉ°ùe  ¿hO  Éª«a  IÓ°üdG  ΩÉªJEG

وجبت  إذا  به  تأمره  الذي  ما  فرسخان  إال  بينهما  يكن  ولم  وطنان  له  من 
بينهما؟ الصالة  عليه 

اسـمه،  إال  السـفر  من  لنا  يحصل  لم  ألنه  تمامًا،  والظاهر  القابل  بيـن  نصلـي 
واهللا أعلم.

∫ÓMEG  É¡«a  ¬d  ó∏H  »a  ô°ü≤dG  ºμM

اهللا  بيت  بحـج  النـاس  عليه  وأشـار  صحـة  وصاحـب  ثـروة  ذو  رجـل 
يطاوع،  لم  وهـو  والسـالم  الصالة  أفضل  عليه  نبيه  قبر  ويـزور  الحـرام 
في  قائم  وهو  يطاوع،  لم  وهو  مالـه  من  الحـق  زكاة  يخـرج  أن  وأرادوه 
ويروح  كثيرة  أمالك  فيها  وله  سفرًا  إال  يصل  ولم  سنة  أربعين  منذ  بلده 
األخيرة  البلدة  هـذه  إلى  يرجع  ثم  وطنه  عيه  َيدَّ الـذي  األول  وطنه  إلـى 
سفرًا  يصّلي  أن  له  أيجوز  أشهرًا،  األول  وطنه  وفي  أشهرًا  فيها  ويمكث 
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هذه  على  كان  إذا  شـرعًا  الوطن  يلزمـه  أم  أكثر  فيهـا  يمكث  التـي  فـي 
تعالى؟  اهللا  في  القْلي  يسـتوجب  أم  اإللهية  المحبة  له  أتجوز  الخصال؟ 

ذلك. لنا  بّين 
والمتهاون  منه  البراءة  تجب  عذر  بغير  الزكاة  ومانع  المنزلة،  فخسيس  هذا  أما 
المسلمين  أقوال  بقول  متوسعًا  كان  إذا  إال  البراءة  منه  تجب  عذر  لغير  بالحج 
ينتظر السفر إلى الحج وقتًا بعد وقت والمتهاون غير المتوسع، وأما صالة السفر 
والحال  ذلك  في  نفسه  أمين  هو  وإنما  براءة  يوجب  فال  المذكور  وصفك  على 
يسع  ال  قيل  وقد  كالمتجاهر،  المستتر  ليس  ولكن  مسافر  إنه  قوله  بخالف  يشهد 
فإن  الترك  يقصد  لم  ما  يسع  وقيل  األذى  إمكان  وقت  عند  الحج  وال  الزكاة  تأخير 

واهللا أعلم. منه،  البراءة  يستحق  وبذلك  والمتهاون  المانع  فهو  الترك  قصد 

¬æWƒJ  ™e  ôØ°ùdÉH  ¢üNôàªdG  É¡Lhõd  ICGôªdG  áØdÉîe

في  ويسـكن  غرابة  فـي  ومال  سـرور  في  مال  لـه  الرحبييـن  مـن  رجـل 
في  سـكونه  أكثر  األوان  هذا  وفي  سـرور  أهل  من  زوجة  ولـه  البلديـن 
لهم  قلنا  أوالده  أمـا  سـرور  في  الوطن  يلزمـه  أنـه  النظر  وفـي  سـرور، 
ُتَصلي  فخلوها  الرجل  زوجـة  هي  أم  ولهم  فاسـتوطنوا  الوطن  يلزمكم 
فإنه  لك  ذكرت  ما  على  الزوجة  يلزم  ما  الوطن،  عن  أبى  والرجل  وطنًا 
محتارة،  فبقيت  للزوجة  يأذن  أن  نفسه  تسمح  ولم  وطنًا  يصّلي  طاع  ال 
وفي  القيظ،  في  يكون  ما  وأقل  سـرور  سـكنه  عن  له  محيل  ال  والرجل 

لنا. صرح  للراحة؟  طالب  أنه  الظن 
فليس  ضيع  فـإن  يسـتوطن،  أن  عليه  وجب  الوطن  الشـرع  عليـه  أوجـب  إذا 
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وليس  الخالق،  معصية  في  لمخلوق  طاعة  وال  تضييعه،  في  تتبعه  أن  المرأتـه 
غير  في  فوضعوهـا  السـفر  أحكام  فـي  الناس  انهمـك  وقد  خيـر  العجـز  فـي 
تخفى  ال  واهللا  باألقـوال  وتسـتروا  باأللفاظ  تعلقـوا  المسـتعان  اهللا  موضعهـا. 

  J   I   H﴿ مستوطنين  غير  أنهم  ويزعمون  يسـتوطنون  خافية،  عليه 
واهللا أعلم.  ،(١)﴾Q   P     O    N   M   L   K

áaÉ°ùªdG  ô°üb  øªd  ôØ°ùdG  áaÉ°ùe  ∫ÓN  IÓ°üdG  ô°üb

بالمدينة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مع  صّليت  قال:  عنه  اهللا  رضي  أنس  عن  البخاري  في 
صاحب  رواه  لما  دليل  هذا  في  أليس  ركعتين(٢)،  الحليفـة  وبذي  أربعـًا 
فيه؟  الصالة  قصر  المسـافر  على  يجب  الذي  الحد  تعيين  من  اإليضاح 
ملسو هيلع هللا ىلص  منه  ذلك  أن  من  القسـطالني  قاله  ما  معنى  ما  قلـت  نعم  قلت  فـإن 
المدينة  بين  ألن  القصير  السـفر  في  الصالة  قصر  اسـتباحة  على  يدل  ال 
وإنما  ملسو هيلع هللا ىلص  سـفره  غاية  يكن  لم  الحليفة  ذا  ألن  أميال  سـتة  الحليفة  وذي 
كالمه.  هـ،  أ  بها.  فصالها  العصر  فحضرت  بها  فنزل  مكة  قاصدًا  خرج 
(قال  علّي  وخرج  موضعه  من  خرج  إذا  يقصر  باب  أيضًا  البخاري  وقال 
رجع  فلما  البيوت  يرى  وهو  فقصـر  طالب)  أبي  ابن  يعني  القسـطالني 
أي  وطنًا  علّي  اتخذها  هل  ندخلها(٣)،  حتى  ال  قال  الكوفة،  هذه  له  قيل 
الكالم؟ معنى  لي  بّين  السفر،  أراد  متى  موضعه  من  يقصر  حتى  الكوفة 

.٩ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
في  وأحمد  الحضر  في  الظهر  صالة  عدد  باب  الصالة  كتاب  السـنن  في  النسـائي  (٢) رواه 

مالك. بن  أنس  مسند  المكثرين  مسند  باقي  مسند  مسنده 
موضعه. من  خرج  إذا  يقصر  باب  الجمعة  كتاب  صحيحه  في  البخاري  (٣) رواه 
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ملسو هيلع هللا ىلص  قصره  في  أنـس  وحديث  فمشـهور  مكة(١)  إلى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  سـفر  أّما 
فإن  هذا  غير  اإليضاح  صاحـب  ورواية  السـفر،  ذلك  في  وارد  الحليفة  بـذي 
صالة  ليعلمهم  خرج  إنما  وأنه  ملسو هيلع هللا ىلص  سفره  غاية  الحليفة  ذا  أن  على  تدل  روايته 
يظهر  فيما  وطنًا  الكوفة  اتخذ  قد  وعليٌّ  القضية،  عين  القضية  فليسـت  السـفر 

واهللا أعلم. قتل،  وبها  أحواله  من 
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الفرسـخين،  حد  بينهما  والوطنان  قصرًا  وطنين  بين  َصّلى  إذا  الُمَصّلـي 
يلزمه؟ ما  فاسدة  كانت  إن  أرأيت  فاسدة؟  أم  تامة  أصالته 

خارج  هو  وإنما  مسافر  غير  الرجل  هذا  ألن  أراه،  ال  لكني  ترخيص  ذلك  في 
الفرسخين  فإن  فرسـخين  قدر  بينهما  المسـافة  كانت  وإن  وطنه  إلى  وطنه  من 
واهللا أعلم. وطنه،  قصد  قد  وهذا  السفر  قصد  لمن  السفر  حّد  في  يعتبران  إنما 

¬æWh  »a  íÑ°UCG  øªd  ΩÉªJE’G

يسافر  أن  عزمه  وكان  الليل  في  الفطر  ونوى  رمضان  في  َفر  السَّ أراد  من 
فلما  يومه  فـي  فسـافر  الفجر  طلع  حتى  النوم  عليه  فغلـب  الفجر  قبـل 

عليه؟ ترى  ما  أكل  الفرسخين  تعدى 
بعد  فالسفر  الصوم  ولزمه  وطنه  في  أصبح  قد  ألنه  الفقهاء  عن  تشديد  هذا  في 
واهللا أعلم. والكفارة،  البدل  فعليه  الوجوب  من  فيه  دخل  ما  عنه  يسقط  ال  ذلك 

في  والبخاري   ١٩٠ برقم  والسفر  الحضر  في  الصالة  فرض  باب  مسنده  في  الربيع  (١) رواه 
الفتح. زمن  بمكة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مقام  باب  المغازي  كتاب  صحيحه 
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فأدركه  تلك  مرحلتـه  في  الفرسـخين  وجاوز  وقصده،  السـفر  يريد  من 
هل  قصرًا  صّلى  وإذا  تمامًا؟  أم  قصرًا  يصّلي  الفرسخين..  دون  المبيت 

صالته؟ يبدل  أن  عليه 
يتم  فإنه  الفرسـخين  دون  المبيت  نوى  إذا  إال  قصـرًا  الحالة  هذه  فـي  ُيَصّلـي 

واهللا أعلم. المقيل،  وكذا  مبيته،  من  يرتحل  حتى 
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تتعين  ولم  أقـام  ما  فيه  وأقـام  مجهولة  السـجن  ومدة  مسـجون  مسـافر 
خالصه  يرى  ال  ولكن  خالصه  وقت  وطنه  إلى  والرجوع  وقصده  غايته 
استحسانًا  سـجنه  في  دام  ما  الحضر  صالة  على  وعزم  سـنوات  بعد  إال 
له  جاز  وإذا  الحالة؟  هذه  على  الحضر  صالة  له  جائز  هل  لزومًا،  ال  منه 
حضرًا  صّلى  إن  أرأيت  السفر؟  أو  الحضر  له  األفضل  ما  الحضر  صالة 
مال  له  ليس  ألنـه  الحضر  صالة  في  تـردد  ثم  زيادة  أو  يوميـن  أو  يومـًا 
من  القصر  صالة  إلى  ورجع  سـكنًا.  عليه  شـرطت  امرأة  وال  منزل  وال 
إلزام  في  يؤثر  لم  السـابق  قصده  ظانًا  فرسـخين  فيه  يتعدى  خروج  غير 

يلزمه؟ ماذا  سفر  في  حضرًا  صّليت  وقال  الحضر 
ذلك  أمر  ألن  وطنًا،  السـجن  في  يصّلون  إنهم  العظام  الجرائم  أهل  في  قيل 
اختيار،  اإلقامـة  في  لهـم  وال  حيلة  الخـالص  إلى  لهـم  فليس  غيرهـم  إلـى 

فقط. جائز  ال  الزم  حقهم  في  فاإلتمام  هذا  وعلى  أمثالهم،  وطن  فالسجن 
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في  السفر  حكم  وثبوت  عليهم  القصر  وجوب  ثان  قول  على  يخرج  ولعله 
والسجن  لإلقامة،  المرء  واختاره  النفس  إليه  وطنت  ما  الوطن  ألن  حقهم 
وليس  القولين  بأحد  يأخذ  أن  فعليه  الحال  هذا  في  كان  فمن  كذلك،  ليس 
إال  نقيضه  فعل  عليه  وامتنع  لزمـه  قوًال  التزم  وإذا  الفعلين  بين  التـردد  لـه 
صّلى  ومن  فـال  بالهوى  تنقل  وأمـا  إليه،  فينتقل  ذلـك  بعد  يـراه  بمرجـح 
والبدل،  فالكفارة  خرج  وإن  اإلعادة،  عليه  فقيل  القصر  موضع  في  تمامـًا 
صاحبكم  وأرى  الكفارة،  دون  البدل  وقيل  بدل،  وال  عليه  كفارة  ال  وقيل 

واهللا أعلم. بدًال،  وال  كّفارة  عليه  أرى  فال  متأوًال 
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بعض  في  ويشـّتون  مال  فيها  لهم  سـرور  في  يقّيظون  نـاس  بلدنا  أهـل 
السنين  بعض  وفي  ذلك،  عن  لهم  محيد  ال  دائمًا  عادتهم  هذه  المزارع، 
من  األمر  ظاهر  في  وهم  الحضر  صالة  تلزمهم  هل  سـرور  في  يشـتون 
وقضاء  فيها  المدة  أكثر  حالهم  اعتبرت  وربما  والندابي،  كالرحبي  أهلها 

ونهارًا؟ ليًال  منها  حوائجهم 
إليه  وطنت  ما  إّال  الوطن  وما  آخر،  وطن  ومزارعهم  وطنًا  سـرور  لهم  هؤالء 
فإذا  الوطن  معنى  هذا  ضرورة،  إال  منه  يخرجهم  وال  إليه،  سكنت  أي  النفس 
والوطن  والسـفر  السـفر.  أحكام  فيه  امتنعت  موضع  في  المعنى  هذا  حصـل 

واهللا أعلم. هذا،  جاء  هذا  زال  إذا  ضدان 
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بلغ؟  حيث  يتـم  سـفره  في  بلغ  إذا  الصبي  إن  قـال  مـن  قول  وجـه  مـا 
ذلك. لنا  بين  تفضل 

طارئ  والقصر  التمام  الصالة  في  األصل  أن  ـ  واهللا أعلم  ـ  عندي  ذلك  وجه 
واهللا أعلم. األصل،  ألنه  أولى  ترك  تكليف  أول  في  التمام  فاعتبار  عليها 

السائل: قال 
وإّال  وطنًا  فيه  بلـغ  الذي  الموضع  ذلك  يتخذ  أن  يلزمـه  هذه  فعلـى 
وطنًا  اتخذ  إذا  وأيضـًا  وطنًا  يتخذه  لم  موضـع  في  التمام  يلزمـه  فـال 
التمام  له  يصح  أين  فمن  فيه  بلغ  الذي  الموضع  غير  الحال  ذلك  في 
أليس  السفر؟  حالة  في  وهو  اتخاذه  في  كافية  الوطن  نية  نفس  أن  مع 
نزل  التكليف  أن  مع  السـفر  موضع  في  ألنه  سـفرًا  يصّلي  أن  األولى 

الحال؟ في  به 
عبادة  ألنها  وطنًا  المكان  ذلك  اتخاذ  إيجاب  عليه  التمام  إيجاب  من  يلزم  ال 
مخصوصًا  وطنًا  له  يتخد  لم  الذي  في  مخصوص  عندي  وهذا  كذلك،  خصته 
مخصوصًا  مكانًا  وطنًا  له  اتخذ  إذا  فأما  والسائح،  الشـاري  بمنزلة  حينئٍذ  ألنه 
إشـكال،  فال  سـفرًا  فيه  بلغ  الذي  المـكان  فـي  ُيَصّلـي  أن  فعليـه  بالنيـة  وإن 

واهللا أعلم.
السائل: قال 

وطنه؟ غير  في  أنه  مع  السفر  صالة  يلزموه  لم  بالهم  ما 
التمام  فـرض  إبطال  عليه  يلـزم  ألنه  يجـوزوه  لم  بـل  القصر  يلزمـوه  لـم  إنـه 
له  يكون  حتـى  مسـافرًا  يسـمى  ال  وألنه  سـفرًا،  كلها  الدنيا  له  تكون  بحيـث 
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وطن  وال  السـفر  له  يصح  الوطن  ذلك  من  الفرسـخين  فبمجاوزة  معين  وطن 
وال  فيه  فلينظر  واهللا أعلم  بالتمام  اإللـزام  لهم  فتوجه  له  سـفر  فال  لهذا  معين 

بعدله. إال  يؤخذ 
السائل: قال 

في  بلغ  إذا  أرأيت  مطلقـًا  ألبيه  تابعًا  يكون  إنه  قال  من  قـول  وجه  ومـا 
أم  اإلطالق  هذا  تحت  داخًال  أيكون  الوطنية  نية  عن  النظر  وقطع  السفر 

وجهه؟ فما  داخًال  كان  فإذا  ال؟ 
أحوال  من  المعتـاد  باألغلب  عليه  حكمـوا  أنهم  ووجهه  فيه  داخـل  هو  نعـم 
عليه  جرى  قـد  وألنه  أبيه،  وطـن  غير  الرجل  وطـن  يكون  قلمـا  فإنـه  النـاس 
إلى  نيته  عنه  يحول  حتى  مستصحب  الحكم  فذلك  البلوغ  قبل  اإلتمام  حكم 

واهللا أعلم. آخر،  مكان 
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وطنه  إلى  الـزوج  فرجع  بلـد،  في  الصالة  يقصـران  وزوجتـه  رجـل 
قلت:  فإن  ال؟  أم  بتمامـه  تتم  أن  زوجتـه  أعلى  الصـالة،  يتـم  فجـاء 
ذلك  قلنا:  القصر،  على  يدخل  والتمام  التمام  على  يدخل  ال  القصر 
تتم  الذي  بلدها  في  وهي  الصالة  يقصر  من  تزوجها  فيمـن  هو  إنمـا 
وكيف  قلنا:  الصور،  جميع  في  مطرد  ذلك  إن  قلت  فإن  الصالة،  فيه 
قد  الزوجة  وتلك  اآلخر  به  تعبـد  ما  بغير  منها  كل  تعبد  وقـد  يكـون 
تفضل  التمام؟  إلى  عنـه  الرجوع  لها  يجوز  فكيف  بالقصـر  تعبـدت 

ذلك. لنا  بّين 
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بالقصر  وتعبدها  التمام،  حكم  في  لزوجها  تابعة  إنها  حيث  من  التمام  لها  جاز 
بامرأة  حضر  في  تـزوج  رجل  مثاله  إشـكال.  فال  بالتمام  التعبد  بنزول  ارتفـع 
وطنه،  غير  وطنًا  تشترط  لم  إذا  كصالته  تصلي  أن  عليها  أن  اإلجماع  مسافرة 

بعدله. إال  تأخذه  وال  فيها  فانظر  القول  هذا  تحرير  في  ظهر  ما  هذا 
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جمع  إذا  العصـر  يصّلي  أن  بعـد  نفًال  يصّلـي  أن  للمسـافر  يجـوز  هـل 
ال؟ أم  األولى  وقت  في  الصالتين 

يخصصه  مخصص  وال  ذلك  في  الوارد  النهي  لعموم  ذلك  يجوز  ال  أنه  عندي 
يبيح  لسـبب  عليه  قدمت  إذا  ما  دون  المعتاد  وقتها  في  العصر  صليت  إذا  بما 

واهللا أعلم. تقديمها، 
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الرجل  أحرم  وإن  الصالتين  بين  الجمع  باب  في  اإليضاح  صاحب  قول 
ما  اإلفراد  علـى  أحرم  من  يفرق  وال  شـاء،  إن  يفرق  فإنـه  الِقـران  علـى 

اإلفراد؟ على  أحرم  من  يفرق  وال  معنى 
أن  وذلك  اإلفـراد  على  أحرم  مـن  يقرن  وال  صوابه  غلطـًا  النسـخة  في  لعـّل 
له  بدا  ثم  الجمع  علـى  أحرم  فمن  الصالتين  بين  الجمع  عـن  عبارة  اإلقـران 
له  فليس  اإلفراد  على  أحرم  ومن  األولى  وقـت  في  يفرق  أن  له  جـاز  اإلفـراد 
عند  إليه  بالقصـد  األكثر  عند  مشـروط  الجمع  جـواز  ألن  بالثانيـة  يقرنهـا  أن 

واهللا أعلم. األولى،  في  الدخول 
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التسـليم  وبعد  قصرًا  وعقدها  بالمقيمين  المغـرب  صّلى  مسـافر  رجـل 
فعقد  مسـافرين  خلفك  فإن  العشـاء  صلِّ  المقيميـن  من  رجـل  له  قـال 
أم  تامة  وصالتهـم  صالته  هـل  المغرب  مـن  خروجه  بعد  الجمـع  نيـة 
منتقضة  بنفسه  صالته  أم  منتقضة؟  واألخرى  تامة  المغرب  أم  منتقضة؟ 
إذا  أرأيت  المغـرب؟  ابتـداء  عند  للجمـع  النية  عقـدوا  ألنهـم  دونهـم 
ال  أن  أيسـعهم  أخبرهم  وإن  إعالمهم؟  أعليه  منتقضـة  صالتهم  كانـت 
إذا  بذلك  يخبرهم  ال  أن  يسـعه  وهل  فائت؟  أم  قائم  والوقت  يصدقـوه 

ذلك. لنا  صرح  سفر؟  بتكلف  أو  تكلف  بغير  يدركهم  كان 
اتفاقًا  فاسدة  اإلمام  على  فهي  اآلخرة  العشاء  وأما  للجميع  تامة  فهي  المغرب  أما 
نواه  إذا  يجزئه  وقيل  األولى  في  الدخول  عند  شاء  إذا  الجمع  ينوي  أن  عليه  إذ 
عليهم  القول  أكثر  فعلى  المأمومون  وأما  أكثر  واألول  األولى  من  الخروج  قبل 
صالتهم  بفساد  القول  فعلى  عليهم  إعادة  ال  أنه  آخر  قول  على  ويخرج  اإلعادة، 
يلزمه إخبارهم في الوقت وبعد الوقت وعليهم أن يصدقوه ألنه حجة عليهم فيما 
وال  إخبارهم  يلزمه  فال  صالتهم  بتمام  القول  وعلى  صالتهم  أمر  من  عنهم  غاب 
يلزم تصديقه فهذا كله تخريج على معاني األثر وال يؤخذ إال بعدله، واهللا أعلم.

∞°üdG  ájƒ°ùàd  ø«JÓ°üdG  ø«H  ó«dÉH  IQÉ°TE’G

كاإلشارة  األولى  من  التسليم  بعد  السفر  صالتي  بين  ألحد  بيده  يشير  من 
للتساوي في الصفوف ومثل ذلك في مصالح الصالة فهل يجوز ذلك أم ال؟

واهللا أعلم. بذلك،  بأس  ال 
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أمرها  يلي  من  لها  األرحام  ذوي  من  أحد  يحضر  ولم  ماتـت  إذا  المـرأة 
ال؟ أم  أيأثم  احتسب  إن  القبر  في  ودفنها  المصّلي  إمارة  مثل 

أحد  يكن  لم  إذا  ذلك  في  يحتسبوا  أن  الجماعة  على  يجب  بل  بذلك  يأثم  ال 
واهللا أعلم. وجد.  إن  بذلك  أولى  القرية  وأمير  حاضرًا  أقاربها  من 

 ΩÉeEÓd  IÓ°üdG  ôeCGh  `  Ühô¨dG  hCG  í``Ñ°üdG  IÓ°U  ó©H  IRÉæédG  IÓ``°U
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حمرة  تستوي  أن  قبل  الصبح  صالة  بعد  تجوز  هل  الميت  على  الصالة 
الذي  السـواد  كان  إذا  الشـمس  غروب  بعد  تجـوز  وهـل  المغـرب(١)؟ 
وما  قليًال؟  باقية  أنها  غيـر  تذهب  الحمرة  وكادت  مرتفعًا  المشـرق  فـي 
المؤذن  يأمر  اإلمام  أم  اإلمام  يأمر  المؤذن  الصالة  أمر  في  عندك  أحسن 

اإلقامة؟ أمر  في 

الغرب. جهة  (١) أي 

õFÉæédG  IÓ°U
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حتى  الشمس  من  قرن  طلوع  عند  أوقات:  ثالثة  في  إال  الميت  صالة  تمنع  ال 
وعند  الغروب،  يكمل  حتـى  الشـمس  من  قرن  غروب  وعند  الطلوع،  يكمـل 
فتجوز  المواضع  الثالثة  هذه  عدا  وما  تزول.  حتى  الشديد  الحر  في  االستواء 

والدفن. الصالة  تمنع  الثالثة  وفي  ودفنه  الميت  صالة 
نعم  اإلمام.  يأمر  المؤذن  ال  باإلقامة،  يأمر  الذي  هو  اإلمام  إلى  الصالة  وأمـر 
مراقبة  وله  لـه،  فهذا  الراتب  إمامهـم  يحضر  لـم  إذا  إمامـًا  يقـدم  أن  للمـؤذن 

واهللا أعلم. لإلمام،  والباقي  لألذان،  الوقت 

â«ªdG  AGQh  QƒîÑdG  πªM

للميت  البخور  تسوية  بأن  الصائغي  سعيد  سالم بن  كتاب  في  يوجد  ما 
الموجودة  األمة  هذه  عيانًا  ونرى  للباري  معصية  وأنها  تجوز،  ال  حله  في 
كان  وإن  تحريمه؟  وفي  تحليله  في  العلة  ما  لنا  بّين  تفضل  هـذا،  تفعـل 

اهللا. شاء  إن  لنجتنبه  يجوز  ال 
عبارته: ونص  إليه،  تشير  الذي  الصائغي  الشيخ  جواب  على  وقفت  قد 

الــبــخــور ــة  ــســوي ت لــي  ــــال  للقبوروق الميت  حمـل  حــال  فــي 
أرانـــي فــعــلــه  أجــيــز  ــســت  ــنل ــم ــرح ال ــة  ــي ــص ــع م ألنـــــه 

حمله  حال  في  للميت  البخور  جعل  هو  الجائز  غير  أن  على  يدل  إنمـا  وهـذا 
فيه  بمجمرة  تابـع  وتبعه  سـريره  على  الميت  حمـل  إذا  كما  وذلـك  للقبـور، 
جوازه  عدم  الشيخ  رأى  الذي  هو  المعنى  فهذا  محمول.  والميت  يبخره  عود 
لغير  أحدثت  بدعة  الفعـل  هذا  ألن  إما  وذلك  الرحمـن  معصية  بأنـه  وصـرح 
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هذا  به  صرح  كما  مكـروه  بالنار  الجنازة  إتباع  ألن  وإمـا  اإلسـالم،  في  معنـى 
قوله: في  وذلك  وغيره  الشيخ 

الجنـائـــز تتـبـــع  أن  جائـزوكرهـــوا  الظـالم  عنــد  بــل  بالنــار 
ــا ــه ــي إل ـــة  ـــاج ـــح ل ـــــــه  عليهـاوإن واعتمـدوا  حملـــت  قـــد 

المستحب  الطيب  جملة  فمن  تطييبه  وقت  في  حمله  قبل  للميت  البخور  وأما 
يترك  فال  نعشـه  حول  الميت  به  يجمر  ما  وجد  فإن  الحسـن:  أبو  قال  للميت. 
روح:  محمد بن  عبداهللا  أبو  قال  بأس  فال  يوجد  لم  وإن  تركه  يصلح  وال  ذلك 
من  السـرير  كنن  حول  ذلك  يدور  مـرات  ثالث  العود  بريح  الميـت  ويجمـر 
خارج  من  واحدة  ومرة  الكنن  داخل  مـن  فمرتان  مرات  ثالث  السـرير  تحت 

قبره. إلى  يحمله  ثم  الكنن 
ويستقبل  سـريره  على  الميت  يوضع  ثم  اهللا:  رحمه  المسـبح  محمد بن  وقال 
الميت  به  يبخر  ثـم  حجر  على  يوضع  ثـم  مر  عود  يؤخذ  ثـم  القبلـة  بالسـرير 

مرات. ثالث  يبلغ  حتى  يديره  ثم  الرأس  عند  من  يبدأ  سريره  حول  به  يدار 
تطيب  أن  يستحب  فقال:  ُسنَّة  فيه  بالعود  للميت  البخور  عن  البيساني  وسـئل 
انتهى.  المسك  أكفانه  في  جعل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  ُروي  فقد  ر.  وتجمَّ الميت  ثياب 
سبحانه  هللا  والعلم  الرشاد،  لطالب  الكفاية  وبه  المقام،  هذا  في  نقله  أحببنا  ما 

وتعالى.

¬ q°ùe  hCG  â«ªdG  πªM  ó©H  ô¡£àdG

طهارة  إلى  الحامل  يحتـاج  طاهر  غير  أهو  الغسـل  بعد  ميتًا  حمـل  مـن 
ذلك. لنا  صّرح  تفضل  طاهر؟  وهو  أبدًا  يحتاج  ال  أم  يديه 
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المسلم  الميت  ألن  المسلم،  الميت  بحمل  يديه  طهارة  إلى  الحامل  يحتاج  ال 
وضوء  «ال  األثر:  وفـي  ميتًا»  وال  حيـًا  ينجس  ال  «المؤمـن  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقولـه  طاهـر 
ال  الجنازة  حمل  إن  أي  عليه  وضـوء  إعادة  ال  ومعناه:  الجنازة»،  حمـل  لمـن 
ذلك  فإن  الميت  فيه  كان  إذا  السـرير  حمل  في  هو  إنما  وهذا  الوضوء  ينقض 

طاهر. ألنه  الوضوء  ينقض  ال 
ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  نجس  غيـر  كان  وإن  للوضوء  ناقـض  فهو  نفسـه  الميت  مس  أمـا 
ينقض  ال  وقالوا  المتولَّى  الميت  مسُّ  ص  وُرخِّ الوضوء».  ينقض  الميت  «مس 
المتقدم،  الحديـث  في  كمـا  ميتًا  وال  حيـًا  ينجـس  ال  المؤمـن  ألن  الوضـوء 

واهللا أعلم.

ôÑ≤dG  §°Sh  QhôªdG

القبور  لبعض  قاسمة  الطرق  وبعض  طريقًا  عشر  ثالثة  فيها  قديمة  مقبرة 
المقبرة  وهذه  ظاهرة،  كلها  والقبور  القبور  وسط  في  يمر  والمار  نصفين 
قاصدًا  يصـل  ومن  إبـرا  بعالية  الجـاري  والنهر  السـوق  بيـن  متوسـطة 
إال  وفيها  عليها  المـرور  من  له  بد  ال  واليحمدي  النصيـب  من  للسـوق 
عفت  قد  واحدة  جهة  من  إال  عليها  يمر  ال  فقد  بعيدة  طريق  من  يأتي  أن 

رسومها.
عامر  وزاهر بن  راشد  وعيسى بن  سعيد  كجمعة بن  األشياخ  ووجدنا 
ويركضون  وركبانًا  مشاة  عليها  يمرون  الجماعة  أفاضل  من  وأشباههم 
رضوان  ووالدي  شيخي  إال  هناك،  ويطعمونها  ويربطونها  خيلهم  فيها 
إنما  أبدًا  المقبرة  هـذه  يقطع  ال  سـابقًا  بعمان  كان  لما  رأيته  عليـه  اهللا 
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مارًا  ليرانـي  وأنـه  المرور  مـن  يمنعني  ولـم  أخـرى  طريق  مـن  يأتـي 
عني. فيسكت 

إنكار  يصح  ولـم  عليه  اهللا  رضـوان  عزان  اإلمام  دولـة  جـاءت  ولقـد 
القضاة  من  اإلمـام  بأمر  القائمين  من  المقبـرة  هذه  في  الماريـن  علـى 
من  فيها  األفاضل  هـؤالء  رآه  بما  واهللا أعلم  هـذا  يومنا  إلـى  والـوالة 

والجواز. الرخص 
السـماد  وبائعو  القبور  هذه  علـى  ينامـون  السـمـك  بائعـو  صـار  واآلن 

مأجورًا. أفتنا  البتة.  احترام  لها  يبق  ولم  عليها  سمادهم  يتركون 
محًال  وال  للخيـول  مركضًا  وال  طرقـًا  المسـلمين  مقابـر  تتخـذ  أن  يجـوز  ال 
من  خالفًا  تحريمه  في  نعلم  ال  حـرام  ذلك  كل  للسـماد  موضعًا  وال  للمبيـت 
ورفع  المقابر  فـي  الحادثة  الطـرق  اجتناب  فالواجـب  مخالـف،  وال  موافـق 

فيها. الكائنة  األحداث 
من  أفاضلكم  عنـد  مـا  أدري  ومـا  الباب  هـذا  في  الفصـل  الحكـم  هـو  هـذا 
لم  ما  الطرق  هـذه  حكم  في  علموا  ولعلهـم  المرور  ذلـك  فـي  االحتمـاالت 
ويكون  المقبـرة  على  سـابقًا  الطريق  يكون  أن  يحتمـل  قد  فإنـه  نحـن  نعلمـه 
يشاهدونه. الذي  بالحال  أعلم  فاهللا  ذلك  غير  يحتمل  وقد  متعديًا  فيها  الدافن 

عن  المسلمين  بأمر  القوام  من  سـكت  من  سـكت  االحتمال  هذا  لمثل  ولعله 
سـكت  من  عنه  سـكت  وإن  منكر  المنكر  فإن  كل  وعلى  الطرق  لهذه  اإلنكار 
وقد  المنكر،  هـذا  لصـواب  مثبتًا  السـاكت  سـكوت  ليس  إذ  المسـلمين  مـن 
إنكار  المسلم  يلزم  إنما  فإنه  الواسـع،  في  أمور  سـكت  من  لسـكوت  يحتمل 

فمعذور. ذلك  دون  وما  إنكاره  على  والقدرة  المنكر  تحقيق  عند  المنكر 
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في  به  اقتديت  ولـو  المقابر  هـذه  في  للمرور  تركه  فـي  والدك  أصـاب  ولقـد 
أمور  لسـكوته  يحتمل  فقد  عنك  سـكوته  يغرنك  وال  لك  أصوب  لكان  ذلك 
وقاف  فالمؤمن  يريبـك  ال  مـا  إلى  يريبك  ما  ودع  فدعـه  بصـدرك  حـاك  ومـا 
وتردد  الصدر  في  حاك  ما  واإلثم  القلب  إليه  اطمأن  ما  «البر  نفسك  واستفت 
عدًال  كان  ما  إال  منه  تأخذ  وال  ذلك  جميع  في  فانظر  واهللا أعلم،  النفس»،  في 

وصوابًا.

¬YƒeO  êhôîH  â«ªdG  Aƒ°Vh  ¢VÉ≤àfG

وضوؤه  ينتقض  هل  التغسيل  بعد  دموعه  خرجت  إذا  الميت:  في  قولهم 
معناهما؟ ما  قوالن،  ال؟  أو 

نجسة  الميت  رطوبات  أن  ورأى  الموت  معنى  اعتبر  فلعله  بالنقض  القائل  أما 
بمعنى  وضوؤه  انتقض  ووضي  ل  ُغسِّ أن  بعد  جسده  على  دموعه  فاضت  فإذا 
مأمور  عليه  ُيصّلى  حتى  الميت  وضوء  على  المحافظة  ألن  الوضوء  له  يعاد  أن 

الحي. لصالة  كالوضوء  فهو  عليه  الصالة  تمام  من  ألنه  بها 
وكذا  ميتًا  وال  حيـًا  َيْنُجس  ال  المؤمـن  أن  فعنـده  النقض  بعـدم  القائـل  وأمـا 

واهللا أعلم. رطوباته. 

¬æY  ≈æ¨à°ùªdG  ¬H  ´ôÑàªdG  øØμdG  »a  ±ô°üàdG

أخذه  من  إلى  رده  في  اختلفوا  فإنهم  مكفنًا  فوجده  لميت  كفنًا  أخذ  من 
يرده  أن  يمكنه  ولم  ميت  من  كفنًا  نزع  من  وكذلك  الفقراء،  إلى  أو  منه 
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أم  صاحبه  إلى  أيرده  منه  أخـذ  الذي  صاحبه  إلى  يرده  أن  وأمكنـه  عليـه 
ذلك؟ وجه  ما  قوالن،  الفقراء  إلى 

الغير،  من  وقبض  بقبول  إال  ملكه  من  يخرج  ال  فألنه  إليه  يرده  بأنه  القول  أما 
حكم  في  للميت  وجعله  لألول  هذا  على  فهو  قبض،  وال  له  قبول  ال  والميت 

لعبده. أو  الصغير  لولده  جعله 
إليه  يرد  ال  أن  قاصد  وهو  إخراجه  منذ  صاحبه  فألن  للفقراء  بأنه  القـول  وأمـا 
هللا  شـيئًا  أخرج  من  حكم  في  أو  عنه،  وأعرض  ماله  تـرك  من  حكم  فـي  فهـو 

إليه. يرجع  ال  فإنه  الثواب  من  اهللا  عند  ما  ابتغاء 
هللا  شـيئًا  أخرج  فيمن  اختالفهم  على  مبنيـًا  الخالف  هذا  يكـون  أن  ويحتمـل 
يمنع  شرائه  من  المانع  أن  ذلك  وبيان  ال  أو  يباع  وجده  إذا  يشَتريه  أن  له  هل 
اعتبر  فقد  إليه  يرجع  أن  أجاز  ومن  هللا  الكفن  أخرج  من  فكذلك  فيـه  رجوعـه 
يرجع  فهو  وتعذر  فـات  قد  وأنه  الميت  تكفين  وهو  له  أخـرج  الذي  المعنـى 

واهللا أعلم. شاء.  إن  إليه 

´ƒLôdG  πÑb  »dƒdG  IRÉæédG  ™ q«°ûe  ¿GòÄà°SG

الصالة  قبل  الميـت  ولي  إذن  بـال  الرجوع  الجنازة  لمشـيع  يجوز  هـل 
ال؟ أم  الدفن  قبل  كان  إذا  بعدها  أو  عليه 

حق  لمراعاة  أدب  نهـي  هو  وإنمـا  تحريم  إلـى  به  يبلغ  وال  ذلـك  عـن  ينهـى 
الجنازة.

واهللا أعلم. شاءها،  لمن  فضل  فالزيارة  بها  يقوم  من  للجنازة  كان  وإذا 
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موقوفًا  أو  وليين  كانا  إذا  مباح  أم  مندوب  أم  واجب  الوالدين  قبر  زيارة 
سـيرتهما  على  يطلع  لم  ولدهما  كان  وإذا  البـراءة  حكم  فـي  أو  عنهمـا 
عنده؟ منزلتهما  حكم  ما  يكرهه  ما  العوام  من  فيهما  يسمع  وربما  لصغره 
النبي  قبر  وزيارة  كيف  األحوال،  من  شيء  في  تجب  القبور  زيارة  أن  نعلم  ال 
والدين  كانوا  وإن  غيره  قبر  يكون  فما  الجميع  بإجماع  واجبـة  ال  مندوبـة  ملسو هيلع هللا ىلص 
في  وغيرهما  والوالدان  ذلك.  غير  ال  اآلخرة  لتذكر  مندوب  القبور  زيـارة  بـل 
لزيارة  غيره  من  أكثر  الوالدين  قبـر  زيارة  في  الندبية  تتأكد  وربما  سـواء  ذلـك 

أمه. قبر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول 
وقيل  والبراءة  الوالية  أمـر  في  الناس  مـن  كغيرهما  فقيل  الوالدين  منزلة  وأما 
به  عبرة  فال  الناس  يقوله  ما  وأما  سـوءًا.  منهما  يعلم  لم  لمن  واليتهما  تجوز 

واهللا أعلم. فدعه  بصدرك  حاك  وما  الموت  بعد  خصوصًا 

IôÑ≤ªdG  »a  QhôªdG

أم  سلوكها  له  يجوز  ال  أو  كان  غريبًا  المقبرة  في  طريقًا  وجد  إذا  المار 
الطريق؟ في  لها  عين  ال  القبور  كانت  إذا  ال 

غريبًا. كان  إذا  وهذا  الطريق  في  القبور  عالمات  ير  لم  ما  المرور  له  يجوز 
ذلك  عليهم  حرم  القبور  على  حـادث  الطريق  أن  علموا  فإن  البلد  أهـل  وأمـا 
عليهم  اختفـى  وإن  لهـم  جـاز  الطريـق  علـى  حادثـة  القبـور  أن  علمـوا  وإن 

الغريب. حكم  فحكمهم 
أعلم. واهللا  ذلك،  غير  يصح  حتى  فيه  المرور  جواز  الطريق  في  واألصل 
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إال  يصلون  ال  أو  يصلون  كانوا  القبلة  أهل  على  الميت  صالة  ترك  جواز 
اهللا؟ رسول  محمدًا  وأن  اهللا  إال  إله  ال  أن  يشهدون  أنهم 

يسـع  فال  أحد  بها  يقم  ولـم  تعطلت  وإن  عليـه  شـيء  فال  غيـره  بهـا  قـام  إذا 
واهللا أعلم. يصّلي،  أن  حضر  من  على  بل  تعطيلها 

ÖgòªdG  »a  ø«ØdÉîªdG  ≈∏Y  IRÉæédG  IÓ°U

يصّلي  من  عـدم  إذا  عليه  نصلي  أن  لنـا  أيجوز  مخالفينا  مـن  مات  مـن 
نتبع  وال  نصلي  أن  لنا  يجوز  ال  أم  ذلك  منا  وطلبوا  دينه  أهل  مـن  عليـه 

ذلك. لنا  بّين  جنازته؟ 
مخالفين،  كانـوا  وإن  بـه  يقـوم  من  عـدم  إن  يلزمكم  بـل  ذلـك  لكـم  يجـوز 

واهللا أعلم.

â«ªdG  ôÑb  ≈∏Y  IhÓàdG

يكون  أم  بشيء  القراءة  تفيده  هل  القرآن  عليه  يقرأ  الذي  القبر  صاحب 
ذلك. عّرفني  كيف؟  أم  التالوة  على  تنقد  التي  األجرة  جهة  من  األجر  له 

القبر  صاحب  كان  إن  أنه  عليه  اهللا  رحمة  نبهان  أبو  به  صّرح  والذي  أعلم  اهللا 
رحمة  نبهان  أبو  أشار  فقد  سعيدًا  كان  وإن  القراءة،  تنفعه  فال  باهللا  والعياذ  شقيًا 
الميت.  بها  ويستأنس  حسناته  في  زيادة  تكون  القراءة  أن  إلى  عليه  تعالى  اهللا 
الزمان  بعـض  في  كان  طولـون  أحمد بن  أن  التواريـخ  بعـض  فـي  وُيحكـى 
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جاء  طولون  ابن  مات  فلما  الناس  على  يد  له  وكانت  مصر  على  أميرًا  السابق 
على  بذلك  يكافئه  قبـره  على  القرآن  يقرأ  فقـام  النعمة  عليه  له  الـذي  الرجـل 
إال  آية  قرأت  ما  وقال  قبـره  على  القراءة  عن  فنهاه  النوم  في  مـرة  فـرآه  نعمتـه 

هذه؟! تسمع  ألم  لي  قيل 
نظر  القبور  علـى  القرآن  قـراءة  في  وعندي  العلمـاء  إليه  أشـار  ما  زبـدة  هـذا 
على  القرآن  قـراءة  كره  حيـث  عليه  اهللا  رحمـة  الخليلي  شـيخنا  إليـه  سـبقني 
البر  أبواب  من  وهي  ثابتة  بذلك  الوصية  إن  الصبحي  العالمة  قال  وإن  القبور 
به  المعمول  وأنه  عرف  من  أكثر  قول  جوازها  أن  بعضهم  صرح  وإن  والطاعة 
تالوة  بغير  القبور  زيارة  في  جاءت  قد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  عن  الُسـنَّة  فإن  عندهم 
هذا  وعلى  لهم  والدعـاء  المؤمنين  الموتى  علـى  بالتسـليم  هي  وإنما  القـرآن 

واهللا أعلم. بعدهم  فمن  الصحابة  مع  العمل  ثبت  وبه  الُسنَّة  استقرت 

ΩÉàjCG  OƒLh  ™e  AGõ©dG  »a  Ωó≤ªdG  ΩÉ©£dG  øe  πcC’G

خّلف  وقد  ورثته  من  البالغين  برضا  عزاء  له  يقيم  أن  أراد  الميت  عم  ابن 
لم  والميت  ال  أو  ذلك  الميت  عم  البن  يجوز  هل  وبالغين  أيتامًا  الميت 

بذلك؟ يوص 
ضمن  أخذ  وإن  لذلك  شيئًا  األيتام  مال  من  يأخذ  أن  له  يجوز  فال  عمه  ابن  أما 

ظلم. فهي  بذلك  داره  أهل  في  العادة  جرت  وإن 
ما  العاقل  البالـغ  قدمه  إذا  إليـه  قدم  مما  يـأكل  أن  فله  للعـزاء  الحاضـر  وأمـا 
إن  الضمان  قدمه  من  وعلى  الهالك  تركة  من  بعينه  الشـيء  ذلك  أن  يعلم  لم 

علم. من  كل  على  امتنع  الهالك  تركة  من  أنه  علم  فإذا  حّله  غير  من  أخذه 
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الُسـنَّة  وكانت  بدعة  الزمان  هـذا  في  العزاء  من  النـاس  يصنعه  مـا  إن  وأقـول 
ذكره  يطول  بكالم  اهللا  رحمه  نبهان  أبو  الشـيخ  فيه  تكلم  وقد  ذلك  غير  على 

واهللا أعلم. أراده.  من  فليراجعه 

øaódGh  ôØëdG  Qò©J  ¿EG  IQÉéëdÉH  â«ªdG  IGQGƒe

خادم  توفي  الطعن  أيام  في  الخليلي  سعيد  بن  أحمد  شيخنا  في  قولك  ما 
ميت،  فلج  عامد  على  سـرور،  بلدك  من  الغربي  الجانب  في  للبلوشـي 
من  اهللا  شاء  من  وعندي  إليه  وسرت  دفن  ما  أنه  يومين  بعد  به  وأخبرت 
الرائحة  وخبث  والصديد  الورم  من  المضـرة  غاية  في  فوجدناه  النـاس، 
والناس  مكانه  مـن  تنقيله  في  لنـا  حيلة  وال  العامد  بطـن  فـي  ومتوسـط 
فرجمناه  الرجز  ألـم  من  فيه  مما  الوقـت  ذلك  في  الفـزع  من  شـدة  فـي 
مكانه  يبقى  تركناه  إذا  خوفًا  محنـة  أكبر  في  ونحن  عليه  بنينا  بالحصـى 
صحت  لما  انتبهنا  لو  بل  الفلج،  وحرمة  للعامد  نتنبه  ولم  هللا،  له  فانتدبنا 
فتحرشـت  أخبرناك  ما  فصنعنا  الموضع  ذلك  من  تنقيله  على  حيلة  لنـا 
شـيخنا  أجاب  وقد  الفلج؟  ذلك  ضمـان  من  أصنع  كيـف  اآلن  نفسـي 
ولم  موضعه  من  تنقيله  في  حيلة  لكم  يكن  لم  وإذا  أعلم،  «اهللا  الخليلي: 
مكانه  في  بشـيء  واريتموه  وإنمًا  فيها  هو  التي  األرض  فـي  له  تحفـروا 
.(١)﴾6    5   4   3   2﴿ األجر  رجاء  إال  عليكم  أرى  فال 
حضره  لـو  أرضه  في  هـذا  فعـل  يلزمـه  األرض  تلـك  مالـك  كان  وإذا 
أرى  ال  أرضه  فـي  الواجب  بفعل  غيره  لـه  يضمن  فكيف  بـه  ومخاطبـًا 

.٢٢٠ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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أمر  في  التشـجع  ويعجبني  به  المأمور  فعلتـم  وقد  له  أقـول  ال  أو  هـذا 
اإلسالم.

خيرًا  اهللا  جزاكم  تأكله،  للسـباع  المسـلمين  ظهراني  بين  ميت  يترك  وال 
وكتبه  واهللا أعلم».  ذكرتموها  التي  صفتكم  على  ضمانًا  عليكم  أرى  وال 
هذه  عن  العلم  أهل  المسلمين  وأسـأل  بيده،  الخليلي  سـعيد  أحمد بن 
نظري  وضعف  بصـري  لعدم  عنها  تسـألني  التي  المسـائل  من  وغيرهـا 
الحق،  فيه  خالفـت  ما  كل  مـن  اهللا  وأسـتغفر  المسـلمين،  قول  فقولـي 

بيده. أحمد  وكتبه 
صريح،  حـق  فإنه  غيـره  إلى  سـبيل  وال  صحيـح  جـواب  هـذا  الضريـر  قـال 

واهللا أعلم.

â«ªdG  Ö««£J

الفم  كأمثال  والعطر  القطـن  له  يحتاج  الذي  كيف  الميت  في  تقـول  مـا 
في  تجهيزه  وكذلك  ال؟  أم  وعطر  قطن  لهن  يحتاج  والعين  والمنخرين 

بالجواب. تفضل  ال؟  أم  الكفن  وجهه  عن  أيكشف  قبره 
منافذه  علـى  توضـع  ثم  القطـن  مـن  قطـع  علـى  وتجعـل  الذريـرة  تؤخـذ 
األذنين  ثم  العينين  ثم  بالمنخرين  وقيل  بالفم  أوًال  فيبدأ  سجوده،  ومواضع 
ويعطف  الميت  راحة  في  ويجعل  والقبل،  الدبـر  ثم  اإلبطين  ثم  الوجه  ثـم 
من  ومنهم  عنه،  ينـه  ولم  عينيه  في  بـه  يأمر  لم  من  ومنهـم  أصابعـه،  عليهـا 
على  توضع  ثم  ذريرة  تمأل  واسـعة  قطنة  تؤخذ  وقيل  الرجلين  على  يجعل 
لحده  في  الميت  وضـع  إذا  محبوب  محمد بـن  الشـيخ  وقال  كله.  وجهـه 
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جابر  أبي  موسى بن  الشـيخ  وكان  وجهه،  عنه  يحسـر  وال  الحزائم  قطعت 
واهللا  اليمنى،  عينه  عن  الثـوب  يكشـف  أن  قبره  في  وضع  إذا  بالميت  يأمـر 

أعلم. تعالى 

¬«∏Y  IÓ°üdGh  ¬∏°ùZ  ó©H  â«ªdG  øe  á°SÉéf  Qƒ¡X

حدث  فيه  وجـدوا  صالتهـم  من  فرغـوا  فلمـا  الميـت  علـى  صلـوا  إن 
ال؟  أم  ثانية  عليه  ويصلوا  الحدث  من  يطهروه  أن  يلزمهم  هل  نجاسـة، 

أيضًا؟ يغسلوه  أن  يلزمهم  فهل  يلزمهم  قلت  وإن 
في  عليهم  ما  أدوا  وقـد  شـيء  منه  يلزمهم  فال  الصالة  بعـد  الحـدث  رأوا  إذا 

واهللا أعلم. الدفن،  إال  يبق  ولم  حقه 

º¡MGhQCG  ô≤eh  AGó¡°ûdG  IÉ«M

 ،(١)﴾q   p   o   n ﴿ الشهداء  في  اهللا  ذكرها  التي  الشهداء  حياة 
تحت  معلقة  أو  خضـر  طيـر  أجـواف  فـي  المؤمنيـن  أرواح  معنـى  ومـا 

الجسد؟ موت  بعد  بالبقاء  توصف  أن  يجوز  هل  والروح  العرش؟ 
ذلك. على  تدل  أخبار  بقائها  وفي  الجسد،  يفنى  وإنما  فباقية  الروح  أما 

تأكل  وأنها  بحياتها  اإلخبار  غير  خبر  كيفيتها  في  يأت  لم  الشهداء  حياة  وصفة 
في  أحياء  بأنهم  فاإليمـان  العرش  تحت  قناديل  إلـى  وتروح  الجنة  ثمـار  مـن 

واهللا أعلم. واجب،  الجنة 

.١٦٩ اآلية  عمران،  آل  (١) سورة 
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الليل  فـي  بالنار  يؤنسـوه  حتى  قبـره  في  ميتهـم  يدفنـون  ال  دة  الـرَّ أهـل 
أن  وحجتهم  الميت،  حق  في  خلًال  ذلك  غير  ويعـّدون  ذلك  ويلتزمـون 
ُسـنَّة  فهذا  هل  الوضع،  حال  في  يرى  حتى  لحده  في  يدفـن  ال  الميـت 

موجودة؟
حبس)  بلدان  من  بلدة  مشددًا  الراء  (بفتح  دة  الرَّ أهل  عند  إال  ذلك  في  ُسنَّة  ال 
ضرورة  من  إال  بالنـار  الجنازة  تتبـع  أن  كره  وقـد  بحجة  احتجاجهـم  وليـس 

واهللا أعلم. تركها،  عليهم  بدعة  هذه  القبر  أدخلت  وقد  بها  فكيف 

âeób  Éª¡e  ôHÉ≤ªdG  »a  ¢Sô¨dG  ™æe

ويجوز  بمضيها  فتنقضي  األثـر  في  معلومة  مدة  لها  هل  المقابـر  حرمـة 
الساعة؟ قيام  إلى  لذلك  غاية  ال  أم  فيها  والبناء  الغرس  بعدها 

مقابر  وأمـا  األحياء  كحرمـة  حرمـة  المسـلمين  لموتـى  فـإن  لذلـك  غايـة  ال 
واهللا أعلم. األعداء.  وأغظ  واغرس  فابن  لها  حرمة  فال  المشركين 

â«ªdG  π°ùZ  »a  Aƒ°VƒdG

وجدت  مستحب؟  أو  إليه  مندوب  أم  هو  أُسنَّة  الميت  غسل  في  الوضوء 
كان  فهل  ُسنَّة  كان  فإن  الميت  ُغسل  في  وضوء  ال  أنه  الكتب  بعض  في 
في  األنصارية  عطيـة  أم  حديث  فـي  يكن  ولم  وقع؟  وفيمـن  سـبب  لـه 
رسول  علينا  دخل  قالت  عنها  الرواية  في  إذ  الوضوء  ذكر  الربيع  مسند 
إن  أكثر  أو  خمسـًا  أو  ثالثـًا  اغسـلنها  فقال  ابنته  توفيـت  حيـن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا 
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آخره  إلى  كافور  من  شـيئًا  اآلخرة  في  واجعلن  وسـدر  بماء  ذلك  رأيتن 
ولعله  للوضوء  إشارة  وال  تصريح  فيه  يكن  لم  ترى  كما  الحديث  فهذا 
الغسل  قبل  ملسو هيلع هللا ىلص  وضوؤه  اشـتهر  الجنابة  في  ولكن  الجنابة  من  كالغسـل 
رأيت  كما  الوضوء  ذكر  من  الميت  غسـل  في  أر  ولم  االسـتنجاء  بعد 
منه  الجنائز  كتاب  من  البخاري  عن  أحفظ  أراني  وال  الجنابة  غسل  في 
فضًال  ونسـيته  منكور  ولعله  به  التصريح  عن  فضًال  للوضـوء  يومئ  مـا 

شاء. إن  مأجور  بالبيان 
الدليل  ولعدم  غسله،  عند  الميت  وضوء  في  خاصًا  دليًال  أحفظ  لم  أنا  كذلك 
رواية  في  جابر  أبي  موسى بن  قول  مقتضى  وهو  فيه  وضوء  ال  قال  من  قال 
أن  أحمد  الحسن بن  علّي  وأبو  روح  محمد بن  وقال  عنه.  غيالن  هاشم بن 
البغدادي  حيان  أن  إال  الوضوء  فيه  وأثبتوا  الجنابة  من  كالغسل  الميت  غسل 
يبالغ  ال  وقيل  وينشق  يمضمض  موسـى  وقال  ينشـق،  وال  يمضمض  ال  قال 
فهذا  وخياشيمه،  فمه  إلى  الماء  ولوج  من  حذرًا  واالستنشاق  المضمضة  في 
لرجع  دليل  َثّم  كان  لو  إذ  بالمطلوب  الخاص  الدليل  عدم  على  يـدل  الحـال 
من  الغسـل  على  قياسـًا  بذلك  قالوا  إنما  بالوضوء  القائليـن  وإن  الـكل  إليـه 

والسالم. وأعلم  واهللا  مسنون،  الجنابة  من  الغسل  في  وهو  غير،  ال  الجنابة 
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إقليمنا  في  بل  زماننا  في  وفشا  كثر  حتى  الناس  ابتدعته  الذي  العزاء 
من  منهم  تكلفـًا،  األمر  هـذا  الناس  تكلـف  سـمايل  وادي  المسـمى 
يبق  لم  وربما  عرضـه،  يصون  من  ومنهم  ُيرائي،  مـن  ومنهم  يـداري 
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العديدة  المئـات  ذلك  فـي  ينفقون  التركة  مـن  شـيء  الهالك  لورثـة 
ذلك  عن  تنهى  أنـك  بخيت  ناصر بن  الشـيخ  الثقة  عنك  لنـا  ورفـع 
وقد  ومحابك،  استحسـانك  على  وجرينا  بـك  اقتدينا  وقـد  وتنكـره، 
أعراضنا  في  يقدحون  الناس  بقي  لكن  العزاء  وأخرنا  مصيبة  أصابتنا 
خالفناهم  حيـن  منا  ذلك  واسـتغربوا  القادحين  أللسـن  هدفًا  وبقينـا 
«ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  الحديث  معنى  من  العزاء  هـذا  يصير  أما  هواهم  علـى 
أن  نريدك  وبالجملـة  يكـون؟».  كيف  أم  صدقـًة  فهو  العـرض  وقـى 
ال  حتى  باطنها  وتكشف  واضحًا  بيانًا  وتبينها  المسألة  هذه  في  تطنب 

ألحد. غباوة  بها  تبقى 
قدحهم  بل  الشيعة  قدح  الشيخين  يضر  ال  كما  القادحين  قدح  يضركم  ال 
المصاب  جيران  يعمل  أن  العزاء  في  والُسنَّة  المظلومين.  حسنات  في  زيادة 
الطعام  معالجة  عن  بمصيبته  مشغول  ألنه  المصاب  إلى  ويرسـلونه  طعامًا 
المصيبة  أهـل  فصار  النـاس  عكس  ملسو هيلع هللا ىلص.  النبـي  أيام  في  الُسـنَّة  هـي  هـذه 
هّم  همين:  عليهـم  فجمعوا  المواصلين،  مـن  وغيرهم  الجيـران  يطعمـون 
الحال  مصيبة  مصيبتين  عليهم  وجمعوا  والمعاناة،  المعالجة  وهّم  المصيبة 
للناس.  والتصنع  الُسـنَّة  مخالفة  بدعتين  على  وحملوهم  المال،  ومصيبـة 
حتى  هائًال  تشـديدًا  المسـألة  هذه  في  عنه  اهللا  رضي  نبهان  أبو  شـدد  وقد 
معروفة  موجـودة  ومسـألته  ذلك،  في  أطال  وقد  بالعـزاء،  اإليصاء  أبطـل 
منتشـرة  البدعة  هـذه  كانت  وقـد  فليطالعهـا،  عليهـا  الوقـوف  شـاء  فمـن 
النواحي  بعض  في  أمرها  هان  قد  اهللا  بحمد  واآلن  عامًا  انتشـارًا  بالشـرقية 
جميع  من  اهللا  أذهبهـا  نحوهم  نحا  ومـن  البادية  أهل  عنـد  بليتهـا  وبقيـت 

واهللا أعلم. البالد، 
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غسل  غسـله  عند  الغسـل  نية  يقرأ  أن  على  إلنسـان  بأجرة  أوصى  رجل 
القراءة  سـوى  الميت  غسـل  من  شـيئًا  يفعل  ال  اإلنسـان  وهذا  الموتى، 
بذلك  يوصي  من  عندنا  وكثير  الغسـل،  من  المغسلون  يفرغ  حتى  ا  ِسـرًّ
يتم  ال  الميت  غسل  أن  زعمهم  وفي  ذلك،  على  األجر  يأخذ  من  وكثير 
تثبت  فهل  الغسل،  من  يفرغوا  حتى  ا  سرًّ النية  يقرأ  إنسان  من  بتالوة  إال 
فلك  بالصواب  أفتنا  ذلك؟  على  األجر  أخذ  يحل  وهل  بذلك؟  الوصية 

والثواب. األجر  عظيم 
الصفة،  هـذه  غير  على  يصـح  الميت  وغسـل  فباطل،  المذكـور  زعمهـم  أمـا 
ولو  الجهل،  من  نوع  بها  والوصية  شـيء،  في  الُسنَّة  من  الصفة  هذه  وليسـت 
األجرة  أخذ  من  على  ضمان  وال  الُسنَّة  خالف  ألنه  ألصاب  بإبطالها  قائل  قال 
هذا  مثل  يعجبني  وال  الرأي  دائرة  عن  يخرج  ال  ألنه  ذلك،  على  بها  الموصى 

واهللا أعلم. عنه،  أنهى  بل  به  آمر  وال 
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أموال  وينهبـان  الميثـاق  يتما  ولـم  عهدهمـا  ونكثـا  بغيـا  إذا  الخصمـان 
ال؟ أم  جائزة  عليهما  الصالة  في  القول  ما  واقتتال  التقيا  ثم  بعضًا  بعضهما 
إليه  المنظور  غيُر  عليهم  يصّلي  لكن  موتهم  بعد  البغاة  على  الصالة  تجوز  نعم 
رأوا  إذا  إال  لهم  تحقيـرًا  المصر  عالم  أو  اإلمام  عليهـم  ُيصّلي  فال  النـاس  مـن 
المصلحة في الصالة عليهم فال بأس. وُيحكى أن اإلمام عبدالوهاب ابن اإلمام 

واهللا أعلم. يتألفوا،  فلم  تأليفهم  لقصد  البغاة  قتلى  على  صّلى  عبدالرحمن 
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األرحـام  ذوي  فـي  التقيـة  بجـواز  هاشـم  عـن  األثـر  فـي  يوجـد  مـا 
منهم،  يبـرأ  كان  ولو  ماتـوا،  إذا  عليهـم  وُيصّلـى  مرضـوا،  إذا  يعـادون 
عدو  منه  المتبـرأ  أليـس  منهم؟  البـراءة  حـال  عليهم  الصـالة  وجـه  مـا 
بقوله: المنافقين  علـى  الصالة  عن  نبيه  نهـى  تعالـى  واهللا  ورسـوله؟  اهللا 
أعـداء  لكونهـم  اآليـة،  إلـخ،   (١)﴾ ¦    ¥    ¤    £    ¢    ¡ ﴿ے   
جواز  سـلمنا  عليهم؟  الصالة  وجه  فما  كذلك  كان  فـإذا  ولرسـوله،  هللا 
في  بجوازها  لنا  فأنى  للغير  المعنى  صرف  إمكان  مع  بالقول  لهم  التقية 
الصالة  بالصالة  المراد  أم  شـرعًا،  المحظور  تبيح  ال  القرابة  إذ  الفعـل؟ 
أو  بالفعل،  ال  بالقـول  التقية  حينئـٍذ  فتكون  الدعاء؟  هـي  التي  اللغويـة 
ألنها  فعل  ال  قول  األحيـاء  من  األموات  على  هي  التي  نفسـها  الصـالة 

ذلك؟ في  القول  ما  أم  ودعاء؟  وقراءة  تكبير 
«صلوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  فاجرًا  أو  كان  بـارًا  موحد  لكل  حق  الجنازة  علـى  الصـالة 
من  هي  وإنما  التقيـة  من  الفاجر  على  الصالة  فليسـت  وفاجر»  بـار  كل  علـى 
اسـتدالًال  الفسـق  مشـهور  على  الصالة  ير  لم  من  ومنهـم  الميـت،  حـق  أداء 
ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  برسول  خاصًا  ذلك  يرون  واألكثرون  السؤال،  في  ذكرتها  التي  باآلية 
خارج  مستأنف  كالم  وهو  المذهب  مشهور  على  جاٍر  اهللا  رحمه  هاشم  فقول 

واهللا أعلم. عليه.  اهللا  رحمة  كالمه  في  المذكورة  التقية  عن 

.٨٤ اآلية  التوبة،  (١) سورة 
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خلق  تغير  أو  العيوب  من  الميت  في  ما  تكلم  إذا  المغّسل  في  تقول  ما 
ال؟ أم  السر  من  فتشه  فيما  أيأثم  اهللا؟ 

تاب  ومن  األمـوات،  غسـل  ُيولى  ال  ومثله  قوله،  في  آثم  ألمانته  خائـن  هـذا 
واهللا أعلم. عليه،  اهللا  تاب 
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المسـجد،  في  بالعود  التدخن  يجوز  ال  أنـه  النيل  كتاب  في  يوجـد  قـد 
الرائحة  تلك  الجماعة  لتشـويش  كان  إذا  أما  ذلك؟  في  العلة  مـا  عّرفنـا 
هذا  علة  لنا  بّين  البخور،  ذلك  من  أكثر  رائحة  بهم  من  الداخليـن  فمـن 

فيه؟ عندك  وما  الحجر؟ 
تطييب  مـن  الُسـنَّة  من  يثبت  ما  مـع  أصًال  ذلـك  في  المنـع  وجـه  أعـرف  ال 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  كان  ما  وكثيرًا  منـه،  النخاعة  أثـر  إزالة  بعـد  المسـجد  جـدار 
يجدون  مـا  بأفضل  الجمعة  يـوم  الجماعة  لحضـور  بالتطيـب  أصحابـه  يأمـر 
النسـاء  ثالث:  دنياكم  من  إلي  «حبب  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسـول  قال  وقد  طيبهـم.  مـن 
الطيب  أنواع  أحد  هذا  أن  شك  وال  الصالة».  في  عيني  قرة  وجعلت  والطيب 

باستعماله. ُأمرنا  الذي 
نظر  القائل  ذلك  يكون  أن  إال  أدريه  ال  فإني  كله؟  هذا  بعد  المنع  وجـه  فأيـن 
حد  عن  بها  خرجوا  حتى  بدعة  مسـاجدهم  في  ابتدعوا  مخصوصين  قوم  إلى 
والهمَم  الطويل  النظـَر  العلم  ألهل  فـإن  إليهم،  بالمنع  القوَل  ـه  فوجَّ الجـواز 
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القوم  ألولئـك  المنع  أطلـق  قد  يكـون  أن  فيمكـن  البدع،  قمـع  فـي  العاليـة 
واهللا أعلم. بدعتهم.  دفع  به  يرجو  إطالقًا  المخصوصين 

وبركاته. اهللا  ورحمة  عليكم  والسالم  بعدله  إال  يؤخذ  وال  فيه  فلينظر 
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األمبا  مثل  إدراكها  أوان  عند  ونخيلها  المساجد  أشجار  من  يسقط  الذي 
واسـتنفع  أخذه  لمن  ذلك  أيحل  خارب  ريح  بال  ذلك  سـقط  إذا  وغيره 
أيحل  والغّياب  األيتام  وأموال  الوقوفات  جميع  وكذلك  الناس؟  من  به 

ال؟ أم  هذا  على 
أهل  عادَة  ذلك  صـار  إذا  التعارف  وجه  على  وأمـا  يحل  فال  الحكم  فـي  أمـا 
ففي  طيبة  بذلك  ونفوسهم  يستتبعونه  وال  ذلك  مثل  يتمانعون  ال  وكانوا  البلد 
فقيل  اختالف  والمفقودين  والغّيـاب  واأليتام  المسـاجد  على  التعارف  ثبوت 
البالغين  على  يجوز  ما  هؤالء  على  يجوز  وقيل  تعارف،  كله  هذا  في  يثبت  ال 

واهللا أعلم. التعارف،  ثبوت  من 
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المسـجد  فراش  أخـذوا  خاطر  جاءهـم  وإذا  بِـّر،  أصحـاب  بلـد  أهـل 
ال؟ أم  ذلك  أيجوز  المسجد  غير  في  أرادوا  حيث  وحملوه 

إلى  منه  يخرج  أن  يصح  فال  البسـط  من  للمسـجد  جعل  ما  بل  ذلك  يجوز  ال 
واهللا أعلم. للعبادة،  جعل  إذا  للفراش  يستعمل  أن  يصح  وال  غيره 
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للصالة  للوضوء  المسجد  مال  من  حوض  بناء  أراد  إذا  المسجد  وكيل 
لفطرته  مكتـوب  المسـجد  ومال  ال؟  أم  ذلك  لـه  أيجوز  المسـجد  فـي 

ذلك. لنا  بّين  وعماره. 
الذي  المسـجد  موضع  غير  في  البناء  وكان  ذلك  إلى  الجماعـة  احتاجـت  إذا 
وأما  فيه  بالذكر  عمارتـه  إلى  داع  ألنه  لهـم  ترخيص  ذلك  ففي  للصـالة  أعـد 
البقعة  تلك  يمنع  حـدث  ألنه  ذلك  يجوز  فال  نفسـه  المسـجد  في  يجعلـه  أن 
 ،(١)﴾L   K      J   I   H    G   F   E   D   C﴿ فيهـا  الصـالة  عـن 

واهللا أعلم.
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نزل  واآلن  كذلك  والحارة  المـاء  قربه  الماضي  الزمن  فـي  كان  مسـجد 
المسـجد  وبقي  فيه  يصلوا  ولم  تركوه  الحارة  أهل  عنه  بعد  حتى  الماء 
المال  أيصلح  اندثر  إذا  وماله  حكمه  يكون  كيف  وحده  جبل  صافح  في 
يقيم  أن  ومالـه  المسـجد  يده  في  لمن  يجـوز  وهـل  المسـجد؟  أم  أوًال 

أجبنا. يجدهم؟  لم  إن  منفردًا  أو  جماعة  فيه  يصّلي  رجًال 
للعبادة  مطلوبة  المسـجد  عمارة  ألن  ماله  عمارة  على  المسـجد  عمارة  تقّدم 
حكم  في  ألنه  أهم  واألول  المسـجد  عمارة  ألجل  طلبت  إنما  المال  وعمارة 

بالذات. المطلوب 

.١١٤ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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مال  من  المسـجد  في  يصّلـي  أحدًا  يؤجـر  أن  المسـجد  بأمـر  للقائـم  وليـس 
من  رخص  وإنما  أجر  عليها  يؤخذ  ال  الصلوات  ألن  غيره  من  وال  المسـجد 
الزمًا  يكن  لم  التعلم  إن  حيث  المسجد  مال  من  المتعلمين  إقامة  في  أصحابنا 
أخذ  في  فالخـالف  ذلك  ومع  إليها  ومنـدوب  فيها  مرّغـب  طاعة  هـو  وإنمـا 

أيضًا. ثابت  المندوب  على  األجرة 
وذلك  اهللا  من  إال  أجرًا  يأخذوا  ال  أن  والصـالح  الورع  ألهل  أختـاره  والـذي 
طلب  فلو  االختيـار  حكم  يخالف  حكمـه  واالضطرار  االختيـار  موضع  فـي 
فالذي  المسـجد  مال  مـن  أخذ  إذا  إال  بـه  يقتات  مـا  له  وليـس  العلـم  رجـل 
والعقد  الحل  لهم  من  بإذن  المسـجد  مال  من  حاجته  يأخذ  أن  حينئٍذ  أختاره 
وأحب  فقط  المسجد  مال  عن  التنزه  ألجل  التعلم  ترك  يعجبني  وال  ذلك  في 

واهللا أعلم. الحاجة،  قدر  على  يزيد  ال  أن 
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قد  مسـجد  لعمار  غلته  وتنفذ  نجـار  بهن  ليشـتري  بدراهم  أوصى  مـن 
لذلك  الماء  لنزف  بعبد  أوصى  وكذلك  الشرك  أهل  بلده  على  اسـتولى 
كنيسـة  قربه  وبنوا  الموصـي  حياة  فـي  دمروه  الشـرك  وأهـل  المسـجد 
عند  بها  الوصي  يصنـع  ما  الوصية  يغير  ولم  حي  والموصـي  لرقصهـم 

المسجد؟ هذا  عمارة  تعذر 
المسلمين  مساجد  من  آخر  مسجد  في  غلته  وتنفذ  نجار  الدراهم  بتلك  يشترى 
األصلح  وليتحرى  العبد  في  يفعل  وكذلك  الموّصي  به  أوصى  ما  حسب  على 

واهللا أعلم. غيره.  من  صالحًا  أعم  مسجد  في  فيجعله  للمسلمين 
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الباني  أيـام  في  صار  ثم  ماله  مـن  الجماعة  بعض  وبنـاه  خـرب  مسـجد 
من  مخصصًا  يكون  أن  غيـر  من  الرجال  من  ومنعنه  النسـاء  فيه  تصّلـي 
وأدى  المسلمين  من  رجل  فيه  أذن  وإن  اإلنكار  عن  السكوت  أيسع  قبل 

نسائهم؟ ألجل  منعه  الدار  أهل  أيسع  فرضه  فيه 
احتسـابًا،  بذلك  فقمن  المسـاجد  حقوق  عطلوا  قد  الرجال  رأين  النسـاء  لعل 

هنا. ها  االحتساب  لهن  فليس  وأيضًا  ذلك،  فعلن  أظنهن  وما 
الرجال  يسع  ال  إذ  منكر  المسجد  من  الرجال  وطردهن  اجتماعهن  إن  وأقول 
أشـجع!  نسـاَءكم  ولعل  الرجال،  النسـاء  تطـرد  فكيـف  الرجـال  يطـردوا  أن 

قدرتم. إن  تنكروا  أن  فعليكم 
وإن  ذلك  له  فليس  الفتنة  خاف  فإن  جماعتهن  بين  بنفسـه  الرجل  صالة  وأما 
ذلك  دون  وأما  لـه  جاز  أذرع  سـتة  قدر  النسـاء  عنه  تباعدت  فإن  الفتنـة  أمـن 

واهللا أعلم. عليه،  ينقض  فقيل 

OôÑ∏d  óé°ùªdG  »a  QÉf  OÉ≤jEGh  AÉHôZ  áaÉ°†à°SG

محل  القـوم  عند  يكـن  ولم  البـرد  زمن  فـي  قـوم  علـى  نزلـوا  ضيـوف 
يجوز  وهل  البرد  فأدركهم  اهللا  بيوت  من  بيت  فـي  فأنزلوهم  لألضيـاف 
ال؟ أم  ذلك  لهم  يصح  هل  وكذلك  فيه؟  نارًا  يوقدوا  أن  البلد  ألهل 

بعد  أمن  المطابـخ؟!  بمنزلة  جْعلهـا  إال  شـيء  اهللا  بيوت  خراب  من  يبـق  لـم 
أبدًا،  ذلك  فيهـا  يكون  أن  أرى  ال  واهللا  كال  هـذا؟  لمثـل  تجعـل  التـام  القيـام 

واهللا أعلم.
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في  ونحوهما  والشـراء  البيـع  في  الرجلين  بيـن  المحاسـبة  يجوز  هـل 
ال؟ أم  المسجد 

سلف  مما  اهللا  وأستغفر  صاحبه،  الممقوت  عنه  المنهي  الدنيا  حديث  من  هذا 
واهللا أعلم. حقها،  المساجد  نعط  لم  فإنا 

óLÉ°ùªdG  á∏Z  π°VÉa  øe  á°SQóe  áeÉbEG

لتعليم  مدرسـة  ينصبوا  أن  ألهله  هـل  سـعة  فيه  كان  إذا  المسـجد  مـال 
ذلك؟ لهم  ليس  أم  رحبته  في  أو  فيه  أو  عنه  خارجًا  القرآن 

فيه  الصبيان  إدخـال  من  ذلـك  في  لما  فـال،  المسـجد  داخل  مدرسـة  أما 
وكان  آخر  مكان  في  مدرسـة  جعل  على  اتفقوا  إن  وأما  عنه،  منهـٌي  وهـو 
يضيق  فال  بالمصالح  المعرفـة  لهم  الذين  والجبـاه  العمار  نظر  عـن  ذلـك 
المسجد.  حوائج  عن  فاضًال  كثيرًا  المال  كان  إذا  اهللا  شاء  إن  ذلك  عليهم 

واهللا أعلم.

¬ë£°S  øe  óé°ùªdG  »fÉH  IOÉØà°SG

فوقه  بنى  وإن  التمر  سـطحه  في  يروح  أن  له  أيجوز  مسـجدًا  بنى  رجل 
ذلك  إلصالح  ماًال  له  ويكتب  منه  يضيع  الذي  بضمان  دان  وإن  عريشًا 

ذلك؟ عن  ممنوع  أم 
فعل  فإن  فوق،  للتوسـع  التمر  لترويح  ال  هللا  بناه  إنما  ألنه  ذلك  لـه  يجـوز  ال 

واهللا أعلم. عليه،  اإلثم  ثبوت  مع  بنائه  من  حظه  ذلك  يكون  أن  فأخشى 
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لم  وسـائرها  جذوعه  مـن  شـيء  منه  انكسـر  إذا  المسـجد  سـقف  عـن 
أن  إلى  يترك  أم  جديـدًا  غيرها  ويبـدل  سـطحه  يهدم  أن  أيجوز  تنكسـر 

كله؟ السطح  يطيح 
كلها  جذعه  تسـقط  حتى  يتركه  كيف  صالح  فيه  كان  إذا  كله  ذلك  يجوز  نعم 
فال  واجبًا  يكن  لـم  إن  فإصالحه  حينئٍذ؟  فيه  يصّلـي  الذي  ومـن  تتهـدم؟!  أو 

الجواز. من  أقل 
فال  مات  وإن  يتوان  ولم  يقصر  لم  إذا  صالحه  في  سعى  الذي  على  ضمان  وال 
صالحه  يتم  أن  بعده  من  المسـجد  أمر  متولي  وعلى  األجر،  له  نرجو  بل  إثم 

األول. على  ال  عليه  اإلثم  كان  ضّيعه  فإن 

AGô≤Ø∏d  ’  ¬ëdÉ°üªd  óé°ùªdG  ∫GƒeCG

الذي  وتهاون  اهللا،  حقوق  من  المساجد  أموال  أن  به  أثق  ال  من  سمعت 
فهو  هللا  يؤول  الحق  كان  إذا  أنه  منه  يظن  يسـلم  أن  للمسـجد  حق  عليه 

الوجه. هذا  من  استحقه  وأنه  فقير  وهو  تسليمه  عن  سعة  في 
ولكن  عندي،  الصحيح  وهو  اهللا  حقـوق  من  المسـاجد  أموال  إن  قيل  قد 
وإنما  لها  بمستحق  الفقير  وليس  بحق  إال  شيئًا  منها  يتناول  أن  ألحد  ليس 
أن  ألحد  يحل  وال  ونحوه،  المسـجد  صالح  من  له  وضعت  ما  يسـتحقها 
تبديًال  ذلك  في  فـإن  اهللا  حقوق  من  أنها  متمسـكًا  وقضمًا  خضمـًا  يأكلهـا 

  Ä   Ã      Â   Á﴿ يقـول:  تعالى  واهللا  المتقرب  بها  أوصى  التـي  للوصيـة 
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موضـع  اهللا  حقـوق  مـن  نـوع  ولـكل   (١)﴾Ê    É   È      Ç    Æ    Å
واهللا أعلم. غيره،  في  يصرفه  أن  ألحد  ليس 

AGô≤Ø∏d  ’  É¡ëdÉ°üªd  óLÉ°ùªdG  ∫Ée

تغافل  أو  تهـاون  صباه  أيام  وفـي  مسـاجد  أموال  في  وكيـًال  كان  رجـل 
ما  على  ندم  وقد  عمارتهن،  في  يغرمه  ما  ويكتب  مالِهّن  غلة  يكتب  لم 
له  أترى  ذلك  في  منه  سلف  مما  والتوبة  الخالص  ويريد  ذلك  في  فرط 
أن  وعسى  فقير  رجل  وهو  أقبل؟  ما  ويصلح  مضى  فيما  بالتوبة  رخصة 

تخبرنا. أن  منك  فنرجو  اهللا،  حقوق  من  هذه  تكون 
يقول  أن  للفقير  فليس  موضعها  في  تجعل  وإنما  الفقراء  تأكلها  ال  اهللا  حقوق 
غلطوا  قد  فإنهم  اهللا  حقوق  في  العوام  توهمه  لما  خالفًا  فيلتقمه،  اهللا  حق  هذا 
أوصى  لما  هكذا  تؤكل  أنها  بها  المتقـرب  علم  ولو  فاحشـًا،  غلطًا  الباب  فـي 
يحاسب  أن  المؤمن  فعلى  مرة  أول  من  لعينها  للفقراء  أرادها  ولو  لذلك،  بها 

الحساب. قبل  نفسه 
دين  هو  الذي  اإلسـالم  تخص  ألمور  أنها  معناه  اهللا  حقوق  من  إنها  والقول 
حقوق  من  إنها  قولهم  معنى  فهذا  هللا،  كله  ذلك  بل  حق  فيها  للعباد  فليس  اهللا 
منها  يبرئ  الفقير  إن  قال  من  لقول  معنى  وال  المعنى،  هذا  غير  يصح  وال  اهللا 
هللا  الحق  ألن  نفسـه،  ببرآن  ينحط  فال  حق  عليه  تعلق  قد  كان  إن  فإنه  نفسـه 
ضامن  غير  ضامنًا  يكون  كيف  يتصور  ال  هذا  نفسه  منه  يبرئ  حتى  هو  له  ال 

واهللا أعلم. اإلنصاف.  بعين  المبصر  فلينظر  غيره  حق  من  ومبرئًا 

.١٨١ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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مسلمون  وفيها  المشركون  يملكها  بأراٍض  المساجد  استخدام  يصح  هل 
وجب  كما  الجماعة  حضور  بها  يجب  وهل  يندب؟  أو  ذلك  يجب  أو 
عن  تعذر  وهل  ذلك؟  في  والفقير  الغني  بين  فرق  من  وهل  غيرها؟  في 
وما  الشواغل؟  من  ذلك  وغير  شراء  أو  ببيع  عنها  باالشتغال  حضورها 
أو  فرض  كل  على  مسموعًا  يكون  أن  شرطه  من  هل  النداء  سماع  معنى 

بعض؟ دون  األحيان  بعض  في  مسموعًا  كونه  يكفي 
أنفسـهم  على  أمنوا  إن  شـعائرهم  إظهـار  لزمهـم  المسـلمون  حل  مـا  حيـث 
وكذلك  أعظمه،  من  هو  بل  الشعار  جملة  من  المساجد  وبناء  وماِلهم  ودينهم 
القرآن،  وتالوة  العلوم  ودروس  الذكر  ومجالس  واألذان  والجماعة  االجتماع 
ولو  ذلك،  لزمهـم  الحال  هـذا  على  كلها  البالد  تكـون  أن  علـى  قـدروا  وإن 
ذلك،  عليهم  كان  األحـكام  وإنفـاذ  الحـدود  إقامة  علـى  فوقها  قـوة  وجـدوا 
مقاصد  عن  نظره  قصر  فقد  هذا  غير  قال  ومن  عليه  يعلى  وال  يعلو  واإلسالم 

المنيف. المنصب  عن  همته  وانحطت  الشريف  الشرع 
أحد،  كل  من  وال  وقـت  كل  في  السـماع  به  المراد  فليس  النداء  سـماع  وأمـا 
هدوء  وقت  فـي  النداء  يسـمع  موضع  فـي  اإلنسـان  يكون  أن  المـراد  وإنمـا 
الجماعة  بحضور  فعليه  المحل  بهذا  كان  فإذا  الحركات  وسـكون  األصوات 
 (١)﴾ &   %   $   #   "   ! ﴿ يقـول:  تعالى  واهللا  شـراء  وال  بيع  بعـذر  وال 
موضع  في  المـرء  كان  إذا  فهـو  واضحـًا  بيانًا  التقديـر  فـي  شـئت  وإن  اآليـة 
له  بد  ال  ما  فعل  بعـد  فتوضأ  حينه  من  قـام  فيه  الصالة  وقـت  عليـه  دخـل  إذا 

.٣٧ اآلية  النور،  (١) سورة 
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يتعين  الذي  فهـذا  الجماعة  فأدرك  مضى  ثم  واالغتسـال  اإلنسـان  حاجة  مـن 
الوافر،  الفضل  جاز  فعل  وإن  الوقـت  قبل  المسـير  يلزمه  وال  حضورها  عليـه 

واهللا أعلم.

¬dƒ°UCG  ™«H  ¿hO  ÜôîJ  GPEG  óé°ùªdG  IQÉªY

الغلة  من  شـيء  له  وال  األصول  مـن  البعض  وله  تخـرب  إذا  المسـجد 
كانت  إذا  بها  ويعمر  ماله  أصول  من  شيء  له  يباع  أن  أيجوز  بها  ليعمر 
كان  وإن  محجور؟  وهـذا  فقط  بالغلة  العمار  يكون  أم  لعمـاره  مكتوبـة 
صرم  وشـراء  فسـل  إلى  تحتاج  وال  ميتة  األصول  وهذه  يجـوز  ال  هـذا 
على  عليها  يؤتجر  أن  أيجوز  لك  وصفت  كما  الدراهم  من  شيء  له  وال 
ذلك  يجوز  ال  أم  ربـع  أو  بثلث  منها  بسـهم  تثمر  حتى  وقيامهـا  فسـلها 

حالها؟ على  وتترك 
بها،  المسـجد  عمارة  القرية  أهل  فعلى  منها  يعمر  غلة  للمسـجد  تكن  لم  إذا 
الصالح  نظر  على  األرض  من  يجزى  الفسل  وأما  لمالك،  األصول  تباع  وال 
مناب  نائب  أمـره  نافذ  قائم  إلـى  يحتاج  ولكن  اهللا  شـاء  إن  فجائـز  للمسـجد 
أمره،  يملك  ال  من  مال  في  التصرف  أحد  لكل  يثبت  ال  إذ  المسلمين،  جماعة 

واهللا أعلم.

ºgGQO  øe  óé°ùª∏d  ∫ƒ°UCG  AGô°T

حضر  من  وحضر  دراهم  له  مسـجد  كان  إذا  للمسـجد  األصول  شـراء 
من  له  الذي  المسـجد  وكيل  مـن  يأخذوا  أن  وتناظروا  البلـد  أهـل  مـن 
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للمسـجد،  ويقعد  خيار  بيع  فلجهم  من  باره  نصف  ويقبضوه  الدراهـم 
ورجع  باطل  بيع  هذا  أم  للمسـجد  القعد  ويكون  تامًا  بيعًا  هـذا  أيكـون 

ذلك. لنا  بّين  للفلج؟  القعد 
األمانة  من  القرض  وفي  بصحته،  القول  على  أقوى  وال  البيع  هذا  يعجبني  ال 

واهللا أعلم. خالف، 

≥jô£dG  á©°Sƒàd  óé°ùªdG  øe  òNC’G

أهل  أراد  إذا  جائز  طريق  وقدامه  النعش  نحو  القبلة  عن  منحرف  مسجد 
إذا  وكذلك  ذلك؟  ألهـم  عليه  كان  عما  ويصغروه  ثانيـًا  يبنـوه  أن  البلـد 
ألهم  كثيرًا  واسعة  وهي  الطريق  من  ويأخذوا  مستقيمًا  يجعلوه  أن  أرادوا 

ال؟ أم  ذلك 
القبلة  إلى  اسـتقامته  ألجل  جهة  من  تصغيره  وأما  فال  الطريق  من  األخـذ  أمـا 
تجوز،  فال  ذلـك  بغير  تصغيره  وأمـا  مصالحه،  أعظـم  من  وذلك  بـأس،  فـال 

واهللا أعلم.

IóMGh  IQÉªY  »a  Éª¡dÉe  ™ªLh  óé°ùe  nÜô ob  óé°ùe  AÉæH

ذراعـًا  أربعيـن  قـدر  المسـجد  إلـى  المسـجد  مـن  كان  إذا  المسـاجد 
منهن  يبنى  قليل  مـال  ولهن  فيهن  يصّلي  الـذي  وقل  دثـار،  والمسـاجد 
فيه  الناس  تصلـي  حتى  مسـجد  به  يبنى  المسـجدين  مال  يكـون  واحـد 

ال؟ أم  ذلك  يجوز 
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أدكاكين  مسجد؟!  قريب  مسـجد  يبنى  كيف  السـاجد،  وقل  المسـاجد  كثرت 
يحسنه  ال  شيء  هذا  العبادة؟  على  لالجتماع  مواضع  أم  للسكن  بيوت  أم  هي 

الشرع.
عند  رأي  وفيه  المشارقة  عند  به  بأس  ال  منها  واحدة  عمارة  في  مالهما  وجمع 

واهللا أعلم. المغاربة، 

óé°ùªdG  ºjôM

نخيل  الـرم  في  ولهم  بنهـر،  يسـبق  لم  موضع  في  مسـجدًا  بنـوا  أنـاس 
البانون  انقرض  ولما  سقي  بغير  األرض  من  تشرب  المسجد  عن  شاسعة 
كما  والرم  جدًا،  الصرح  قرب  نخيًال  يفسلوا  أن  أوالدهم  أراد  للمسـجد 
التي  النخيل  ألجل  كله  يدعونه  وهؤالء  ملكّي،  ألنه  يعمر  لم  لك  ذكرت 
لنا. بّين  المسجد؟  على  يفسلوا  أن  من  البلد  أهل  فمنعهم  منه  طرف  في 

واهللا أعلم. ذراعًا.  ثمانين  وأكثره  ذراعًا  عشر  ثمانية  يحرموا  أن  ذلك  أقل 

º∏©∏d  ¬«a  ´ÉªàLÓd  óé°ùªdG  IQÉfEG

من  الليل  وقت  الجماعات  فيه  تقام  الذي  للمسجد  يسرج  أن  يجوز  هل 
تجتمع  وقد  اآلثار،  بقراءة  له  يسـرج  أن  يجوز  وهل  لقيامه؟  الذي  ماله 
وال  قبل  مـن  ُسـنَّة  فيه  توجد  ولم  اآلثـار  لقراءة  المسـلمين  أعـالم  فيـه 
وقراءة  بالجماعات  المسـجد  اعتمر  قد  واآلن  جماعة  صالة  فيه  وجدنا 

ذلك. لنا  بّين  أذان.  فيه  يوجد  ال  ربما  قبل  ومن  اآلثار 
واهللا أعلم. لقيامه،  الذي  ماله  من  له  ُيسَرج  فجائز  قيامه،  أفضل  من  هذا 
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قرب  معيَّن  وضع  في  مسـجد  بها  يبنى  أن  معينة  بدراهم  أوصـى  رجـل 
الدراهم؟ بهذه  يصنع  أن  األولى  ما  هناك،  مسجد 

أوصى  كان  وإن  يعمـر،  فإنه  لعمارتـه  وأوصى  سـابق  مسـجد  هنـاك  كان  إن 
هل  الوصية  في  ينظر  أن  فينبغي  سـابق  مسـجد  هناك  وكان  مسـجد  يجدد  أن 
حيث  مسجد  بها  ويبنى  يثبت  أم  مسجدًا  يضار  مسجد  لبناء  الشرع  لمنع  تبطل 
على  يخرجان  وجهـان  فيه  محتاجـون،  إليه  النـاس  ويكون  مسـجد  يضـر  ال 
أراد  وال  ضرارًا  يقصد  لم  ألنـه  أقرب  عندي  والثاني  الوصايا،  فـي  قواعدهـم 
بقي  قد  فيكون  منع،  وال  ضرر  ال  حيث  فيجعل  الثـواب  قصد  وإنما  ممنوعـًا 

واهللا أعلم. يجوز،  ال  ما  وأسقط  قصد  ما  له 

óé°ùªdG  Üôb  ∫ qƒÑàdG

ال؟ أم  ذراع  قدر  والجدار  بينه  كان  إذا  المسجد  قرب  التبّول  يجوز  هل 
واهللا أعلم اهللا.  فيمنع  المسجد  حريم  في  وقع  وألنه  أذى،  ألنه  ذلك  يجوز  ال 

óé°ùªdG  IQÉªY  »a  ø«eC’ÉH  áfÉ©à°S’G

أحدًا  تستعين  أن  لها  هل  محلتها  عن  بعيد  لمسجد  دراهم  عندها  امرأة 
قرشـين،  قدر  قليلة  والدراهم  المسـجد  في  بها  يعمـر  الدراهم  تقبضـه 

ذلك. عّرفنا 
واهللا أعلم. جائزة.  ذلك  في  باألمين  واالستعانة  سواء،  وكثيره  ذلك  قليل 
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سرق  شيء  منها  وذهب  جذوعًا  له  اشترى  إذا  المسجد  لمال  المحتسب 
أفتنا. منها؟  ضاع  ما  ضمان  المحتسب  يلزم  هل  الرمة  أكلته  أو 

مكان  في  يجعله  أن  والتقصير  عليه،  ضمان  فال  ذلك  حفظ  في  يقصـر  لـم  إذا 
واهللا أعلم. يطالعه،  وال  عليه  مخوف 

kÉYGQP  ¿ƒ©HQCG  óé°ùªdG  ºjôM

أني  أحسـب  ألني  المسـجد  عن  الغارس  يحرم  ذراعًا  كم  إلى  نصه:  ما 
فمن  عليه  ذراعـًا  أربعـون  المسـجد  حريم  أن  النيل  شـرح  فـي  وقفـت 
نقله  يصلح  لكن  بذلك  جاهًال  المقـدار  ذلك  عن  أقل  في  شـجرة  زرع 
أرأيت  الوجهين؟  كال  فـي  صرفه  أيلزمه  بالقطع  إال  إزالتـه  يمكـن  وال 
من  لهم  يبيح  وصاحبهـا  للناس  عظيمة  منفعة  فيهـا  الشـجرة  كانت  إذا 
كانت  أو  المال  إضاعتهم  من  ذلك  أم  حال  علـى  قطعها  أيلزم  ثمرتهـا. 
بحرارة  به  وظلها  بالتنكر  مكسيًا  وكان  المسجد  على  أظلت  قد  الشجرة 
معنى  على  خرج  إذا  بذلـك  يعذر  هل  فيه  من  على  الحـر  وقت  التنكـر 
قياس  على  النارجيل  أم  ذراعًا  أربعون  حال  كل  يلزم  والحريم،  الصالح 

لنا. اكشف  بقدرها؟  واألمباء  بقدره  النخيل 
وقيل  ذراعًا  عشر  ثمانية  وقيل  ذراعًا  ثمانون  فقيل  المسجد  حريم  في  اختلف 
من  ذكرت  وما  يهلك،  فال  المسـلمين  أقوال  من  بقول  أخذ  ومن  ذلك،  دون 
عن  يخرج  أظنه  وال  الخالف  من  يخرج  لم  إذا  قطعه  يجب  فال  القائم  الشجر 

واهللا أعلم. أذرع.  ثالثة  حريمه  أقل  إن  قيل  قد  فإنه  المرخصين  قول 
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من  وأحد  الشيخ  وأراد  مال  وعنده  جدره  من  شـيء  طاح  إذا  المسـجد 
فقال  ماله  وفي  فيه  ويصلح  غلته  ليقبض  رجًال  يقبضوه  أن  الدار  جماعة 
فاألحسـن  أوًال،  به  أثق  من  يد  على  اتركـه  الخـروج  أردت  إن  الرجـل 
للوكيل  يفرض  وهل  وماله؟  المسـجد  يصلح  أم  كله  هذا  من  السـالمة 
الثقات  يجـد  لم  وإن  الثقـات  أم  العامة  لـه  ويفـرض  الُثمـن  أو  الُعشـر 

أفتنا. ال؟  أم  مجزئة  فالعامة 
مال  من  أجرة  الثقات  لـه  جعل  فإن  يتركه،  فال  المعروف  فعل  علـى  قـدر  إن 

واهللا أعلم. المسجد،  فجماعة  الثقات  عدم  وإن  يأخذها  أن  فله  المسجد 

¬Øbh  øY  óé°ùªdG  »fÉH  ´ƒLQ

فأنكر  ينكر  حدثـًا  قربــه  أحدث  إنه  ثـم  جامعًا  مسـجدًا  بنى  رجـل 
يخرج  ولم  المسـجد  هذا  أوقف  لم  أنا  فقال  المسـجد  جماعة  عليه 
الحدث؟  وبيـن  بينه  يحـال  وهل  القول؟  هـذا  له  هـل  ملكي،  مـن 

أخبرنا.
ملك  فال  مسـجد  أنه  على  بناه  كان  فـإن  أبـدًا،  مملوكًا  مسـجد  يكـون  ال 
كان  وإن  هللا.  المسـاجد  بل  ُتملك  ال  المسـاجد  ألن  بناه،  حين  من  فيه  له 
مملوك  وهو  آخر  شـيء  فهذا  ُمَصّلى  لنفسـه  واتخذه  للسـكنى  بيتًا  بنى  قد 
من  يخرج  لم  المسجد  بأن  فدعواه  األول  الحال  تقتضي  السـؤال  وصورة 
تحتاج  ال  المسـاجد  ألن  مسـموع  غير  يوقفه  لم  بأنه  وتعليله  باطلة،  ملكه 
عن  إخراج  فيهـا  واإليقاف  هللا،  فهـو  فيها  أنفق  وما  هللا  ُتبنـى  الوقـف  إلـى 
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األحوال  مـن  حال  في  يتصور  ال  المسـاجد  ملـك  أن  وحاصلـه  الملـك. 
حدثه  المحدث  على  فلينكر  لمخلوق  يكون  فال  هللا  كان  وما  هللا  ُتبنى  ألنها 

واهللا أعلم. قوله،  ذلك  في  يمسع  وال  دعواه  عليه  وترد 
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وكيل  فعمد  كثيـر،  صرم  النخـل  هذا  وتحـت  لمسـجد  موقوف  َنْخـل 
فأراد  لـه،  منه  حصلـت  لمضرة  تحتـه  من  الصـرم  قلـع  إلـى  المسـجد 
يحل  فهل  منـه،  وينتفعوا  ليغرسـوه  الصرم  هذا  مـن  يأخـذوا  أن  النـاس 
ابتيع  أنه  قدرنا  بالبيع،  يسلك  ولم  بالشراء  أحد  يتصل  لم  إذا  أخذه  لهم 
رغوب  أو  بيع  له  يرجى  ال  كاسدًا  الصرم  أكثر  وبقي  صرمات  عشر  منه 
دون  عنده  من  له  القاطع  عنا  سلم  إن  أخذه  ألحد  يحل  فهل  بشراء  فيه 

المسجد؟ مال 
بقيمته،  إال  يأخـذه  فـال  قيمـة  لـه  كان  وإن  الوصـف،  علـى  ذلـك  يضيـق  ال 

واهللا أعلم.

¬Mô°U  »a  hCG  óé°ùªdG  »a  íjôdG  êGôNEG

الصائغي: أرجوزة  من  البيت  هذا  تفسير 
المسـجد ببطـن  الريـح  إخراجـك 

التعبد ـــا  أخ يـــا  ــوز  ــج ي ــيــس  ل
أحد  فيه  يكن  لـم  ولو  أم  يجوز  ال  جماعة  المسـجد  فـي  كان  إذا  أهـذا 

ال؟ أم  سواء  وكثيره  ذلك  وقليل  فرق  بينهما  أم  كداخله  وخارجه 
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لقوله  عدمهم  ومع  الجماعـة  وجود  مع  المسـجد  في  ممنوع  الحـال  هـذا  إن 
هي  وإنما  والقـذر  البول  هذا  مـن  لشـيء  تصلح  ال  المسـاجد  هـذه  «إن  ملسو هيلع هللا ىلص: 
عنه  تتنزه  والذي  القذر  جملة  مـن  والريح  القرآن»  وقراءة  والصالة  اهللا  لذكـر 
وحكم  فقط  األذى  لخـوف  ال  اهللا  بيوت  لتعظيـم  هو  إنما  فالمنـع  المسـاجد 
المسجد  من  ليس  أنه  رأى  لمن  خالفًا  عندنا  المسـجد  حكم  المسـجد  صرح 
إثمًا  وأعظم  قبحًا  أشـد  الكثير  كان  وإن  وكثيره  ذلك  قليل  المنع  في  وسـواء 
فله  عليه  والمغلوب  المضطـر  أما  المختار  المتعمد  هـو  إنما  كله  ذكرتـه  فمـا 
فيها  حاجته  قضـاء  للمضطر  جـوزوا  أنهم  وناهيـك  كله  هـذا  يخالـف  حكـم 

واهللا أعلم. التصريح،  عن  والتلويح  العبارة  عن  باإلشارة  يكتفي  ومثلك 
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حجته؟ ما  الصوم  بدون  يجوز  أنه  االعتكاف  في  بعضهم  قول 
اهللا  رسول  ألن  االعتكاف،  في  عندنا  شـرط  الصوم  وإن  غيره،  على  المذهب 
إال  اعتكاف  ال  عنها:  اهللا  رضي  عائشة  وقالت  صائم،  وهو  إال  يعتكف  لم  ملسو هيلع هللا ىلص 

جامع. مسجد  في  إال  اعتكاف  وال  بصوم 
قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  عن  روي  بما  يتمسـك  االشـتراط  بعدم  القائل  ولعل 
الصوم  إن  يقول:  به  وكأني  نفسه»(١)  على  يجعله  أن  إال  المعتكف  على  «ليس 
ولعله  رمضان،  في  كان  اعتكافه  فإن  حال  موافقة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  اعتكاف  في 
اهللا  كتاب  في  والحجة  مجتهد  كالم  ألنـه  بحجة  ليس  عائشـة  كالم  في  يقـول 

ملسو هيلع هللا ىلص. رسوله  وُسنَّة 

في  والدارقطني  صوم  بغير  االعتكاف  رأى  من  باب  في  الكبرى  السنن  في  البيهقي  (١) رواه 
الصوم. كتاب  في  المستدرك  في  والحاكم  االعتكاف  باب 

±ÉμàY’G
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من  لنا  خير  فيه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  فعَل  االعتكاف  فـي  فعُلنا  يوافـق  وألن  قلـت 
إجماعًا  صحيح  الصائم  اعتـكاف  أن  المعلوم  ومن  بدعة.  فتكون  يخالفـه  أن 
لك  خير  أمرك  من  بصيرة  على  تكون  وألن  فيه  اختلفوا  فإنهم  المفطر  بخالف 

مشكًال. تركب  أن  من 
كالُمنا  وليس  بالحزم  واألخذ  االحتياط  عند  مسـلَّم  هذا  يقول  أن  وللمخالف 
ألزمناه  فإن  صوم  بال  اعتكف  وقد  اعتكافه  عن  سأل  سائل  في  كالُمنا  بل  فيه 

واحدة. بحجة  إال  إليه  سبيل  وال  لعلمه  إبطاًال  ذلك  كان  الفساد 
به. تخصيصها  على  دليل  يقم  لم  حيث  ملسو هيلع هللا ىلص  أفعاله  من  أوضح  شيء  وال  قلنا: 
اآلخرة  الرواية  في  القول  عارضها  فقد  وأيضًا  الموافقة  تحتمل  األفعال  قالوا: 

مبين. فالقول  مجملة  األفعال  كانت  فإن 
بل  بصحتها  نعتـرف  ال  أنا  مـع  صحيحة  روايتكـم  أن  سـلمنا  لو  ذلـك  قلنـا: 
وقول  المعارضة  عدم  عند  حجة  واألفعال  واألحوال  راويها  إلى  أمرها  نوكل 

واهللا أعلم. الحديث.  حكم  في  ألنه  بعضهم  عند  حجة  الصحابي 

Égƒëfh  ¢†jôª∏d  ∞μà©ªdG  IOÉ«Y

يفسـد  قيل:  جنازة  حضر  أو  مريضـًا  عاد  إذا  المعتكـف  فـي  اختالفهـم 
وجهه؟ ما  ال،  وقيل:  اعتكافه 

من  مخصوص  نـوع  على  نفسـه  حبس  فألنه  فاسـد  اعتكافه  بـأن  القـول  أمـا 
عليه. نفسه  حبس  ما  خالف  ألنه  أفسده  فقد  تركه  فإذا  العبادة 

وهو  طاعة  الجنازة  وحضـور  المريض  عيادة  فـألن  الفسـاد  بعدم  القول  وأمـا 
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تخل  فال  الطاعة  من  منعها  طاعة  فأي  تعالى  اهللا  طاعة  على  نفسـه  حبس  إنما 
فإنها  االعتكاف  في  الُسـنَّة  ألحوال  مخالف  وهو  القائل.  هـذا  عند  باعتكافـه 

ذلك. غير  على  جرت 
مرض  إذا  كما  عليه  واجبًا  الجنـازة  وحضور  المريض  عيادة  يكن  لـم  إذا  وهـذا 
منهم  أحد  مات  أو  هو،  إال  بمرضه  قائم  له  يكن  ولم  أقاربه  مـن  أحٌد  أو  والـده 
يصلح  حتى  إليهم  الخروج  عليه  يتعين  فإنه  هو  إال  بجهازه  يقوم  من  له  يكن  ولم 
وبيان  اعتكافه.  فيتم  اعتكافه  إلى  يرجع  ثم  حقهم  من  الواجب  ويؤدي  شأنه  من 
الواجب  وتـارك  عليه  واجب  الميـت  وهذا  المريض  هـذا  بأمر  القيـم  أن  ذلـك 

واهللا أعلم. عاصيًا.  مطيعًا  يكون  وال  للطاعة  نفسه  حبس  إنما  وهو  عاٍص 
السائل: قال 

وجهه؟ ما  منه.  بد  ال  ما  يفسده  االعتكاف  إّن  قوًال  وجدت 
ألن  قطعًا  باطل  فهـو  إطالقه  على  القول  هـذا  كان  وإن  وجهًا.  لـه  أعـرف  ال 
فلو  البشـر  ضروريات  من  وهو  منـه  بد  ال  الحاجـة  وقضـاء  والشـرب  األكل 
ذكرناه  بما  مقيـد  ولعله  أصًال  اعتـكاف  تصور  لما  به  االعتـكاف  بفسـاد  قيـل 
يقول  أن  لقائل  يسـوغ  فإنه  وجبا  إذا  الميـت  وتجهيز  المريـض  تمريـض  مـن 
وإن  إليه  فالخروج  عارض  أمر  ألنه  ذلك  مثل  عارضه  إذا  اعتكافه  باسـتئناف 
بأن  خبير  وأنت  ينافيه  وهـذا  مخصوص  حبس  ألنه  لالعتكاف  مفسـد  وجب 
أعظم  الصالة  أن  وناهيك  يتنافى  وال  بعضـًا  بعضها  يفسـد  ال  الواجبات  فعـل 
الحية  كقتل  العـارض  الواجب  فعل  يفسـدها  وال  شـغًال  بها  وكفى  العبـادات 
مطلوبان  فهما  والسكون  السكينة  أن  مع  المال  وإنقاذ  النفس  وتنجية  والعقرب 

واهللا أعلم. باالعتكاف.  ظنك  فما  شرعًا 
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فقط،  البدل  أو  الكفارة  عليه  قيل:  بجماع،  اعتكافه  أفسد  فيمن  اختالفهم 
أو  رمضان  ككفارة  التخيير  على  هي  هل  بالكفارة  القائلون  اختلف  ثـم 

الخالف؟ هذا  وجه  ما  كالظهار؟  الترتيب  على 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  عن  فيها  النـص  فلعدم  الكفـارة  وجوب  فـي  االختـالف  أمـا 
فأوجب  للجماع  المانعة  األحوال  من  غيره  على  االعتكاف  قاس  مـن  فمنهـم 
نوع  ألنها  تقاس  ال  عنـده  الكفارات  لكون  يقسـه  لم  من  ومنهم  الكفـارة  فيـه 
من  فمنهم  القائسـون.  اختلف  ثم  الشـارع  إلى  موكول  العقوبات  وأمر  عقوبة 
التخيير،  فيها  فأثبت  للجماع  مانعـة  عبادة  منهما  كًال  ألن  رمضان  على  قاسـه 
عن  صادر  للجماع  مانع  حـال  منهما  كًال  ألن  الظهار  على  قاسـه  من  ومنهـم 

واهللا أعلم. الظهار.  كفارة  فيه  فأوجب  اختيار 

±ÉμàYÓd  AGô°ûdG  IÉaÉæe

وكذا  كذا  أريد  لـه  يقول  أن  أحد  من  بالقيمـة  شـيئًا  أراد  إذا  المعتكـف 
بأس؟ ذلك  في  فهل  يصنع  هذا  مثل  وعلى  كذا  بقرش  أريد  له  ويكتب 

نفسـه  حبس  إنما  وهو  الدنيـا  أمور  مـن  ألنه  ذلك  مثـل  المعتكـف  يفعـل  ال 
واهللا أعلم. ألجله،  نفسه  حبس  ما  غير  يفعل  أن  ينبغي  فال  للعبادة 

?±ÉμàYÓd  í∏°üJ  πg  óé°ùªdG  áMô°U

السـالمـي شـيخـي  اهللا  لعبـد  قـوال 
العالم الـــوالـــي  ــصــره  ع ــد  ــي وح
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ــارج ــع م ـــي  ف ــــــار  اآلث مـــحـــرر 
ــم ــال ــع ــم ال ــــة  ــــاألدل ب ــــــال  اآلم

عميت ــد  ق ــــرًا  أث وجـــدت  ـــي  إن
الزم ــل  ــه ــج ب ـــه  ـــول أص ــي  ــن ع

لمسجد ــة  ــرح ص فــي  مــقــالــهــم 
التفاهــم في  المسـجــد  مــن  ليسـت 

مسجد فــي  اعتكافه  ــوى  ن ــن  وم
القائـم كمثـل  فيـهـا  يـقـم  فــال 

من ــــّدم  ق ــم  ــه ــام أم ــكــن  ي وإن 
الالزم فـي  أو  النفـل  فـي  يؤمهـم 

ــردًا ــف ــن م وحــــده  ــي  ــصــّل ي ـــو  وه
ــم ــزاح ت بـــال  ـــفـــرض  ال ـــه  داخـــل

ــًا ــارج خ ــالة  ــص ال أقــيــمــت  وإن 
الزم ــر  فــغــي ــجــب  ي فـــال  ــهــا  ــي ف

بال يــجــب  ولـــم  ــدا  ــن ال ــع  ــام وس
ــم ــأث ي يـــكـــن  ــــم  ل ــــه  ل ـــــذر  ع

ــذره ع ــاف  ــك ــت االع ــكــون  ي وهـــل 
ــم ســال ــان  ــك ــم ب قــريــبــًا  ــــو  ول

لجمـعـــة خــروجـــــه  وأوجـبــوا 
ــــوازم ــــل ال مــــن  ولـــجـــمـــاعـــة 

ــذه ه ـــن  م ــا  ــن ه ـــا  ه ومـــنـــعـــوه 
ــمــالزم ال ــة  ــرب ق ــع  م صــرحــه  ــي  ف
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فرضه ــن  ع ــل  ــاغ ش ــل  ك ــس  ــي أل
ــزاحــم ــت ال ـــدى  ل ــــى  أول ــركــه  ــت ل

أصله ــًال  ــف ن كـــان  ــاف  ــك ــت واالع
لـالزم نـــوى  مــــا  يكفـــي  وليـس 

صرحته ــي  ف ســـوغ  الـــذي  ـــا  وم
ـــالزم ال فـــي  حــيــنــئــٍذ  ــم  ــه صــالت

معطًال مــســجــدهــم  ـــرى  ت ـــد  وق
قائــم وغــير  الجماعـــات  مـــن 

وفعله ذا  ـــول  ق يفضي  ــس  ــي أل
بالــالزم تعطيـلـــه  إلـــى  هــنــــا 

فلم مــنــه  صــرحــتــه  تــكــن  ــم  ل إن 
والمغــانـــم بالجمعــــة  تـخــــص 

جعلت فيها  ــصــالة  ال أكــثــر  ــل  ب
والسـمـائــم الحـرور  ليلــة  فــي 

هــذه مـــن  مــســجــدهــم  خـــال  قـــد 
للقائـم بمسجـــد  تــكـــن  ولــم 

قربه الــصــالة  عــن  ــوا  ــه ن ـــد  وق
الــقــائـــــم ـــام  ـــاإلم ب صـــالة  إّال 

عـن ــصــالة  ال منعوا  وجــه  بــأي 
الغنـائــم فــي  يـرغـــب  معتـكــف 

جــمــاعــة ــا  ــه ب يــصــّلــون  وهــــم 
قــائــم ــحــظ  ب مــعــهــم  ــز  ــف ي ـــم  ول
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دليله خــفــي  قــد  عــجــيــب  ـــذا  ه
تــراكــم عــلــى  جــهــل  عــن  ــّي  ــل ع

ــًا ــوضــح م ــه  ــل ــي دل ــا  ــن ل ــب  ــه ف
ــم ــالئ ــم ال ــي  ــم ــه ــف ل ـــمـــًا  مـــالئ

ما ــل  كــمــث حــجــجــه  ــا  ــن ل ــن  ــي ب
ــم ــدائ ال الــجــمــيــل  ــن  م ــا  ــن ــودت ع

ــًا ــرغ ــف م ـــدي  ـــاغ ك ـــــرّد  ت وال 
جــازم بــأمــر  ــي  ــواف ال نظمك  مــن 

عليكم دائـــمـــًا  ســـالمـــي  ـــم  ث
ـــالزم م ــم  ــك ــع ــرب ب ـــن  م ــــل  وك

وسـليمـا علـيـه  األمير  سيمـا  ال 
الـقـائــم والخـروصــي  األبــــي  ن 

االعتبار  من  وقع  ما  سوى  أصًال  له  أعرف  وال  دليًال،  بذلك  للقول  أعرف  ال 
المسـقف  على  بالخصوص  أطلقوه  فإنهم  عرفًا  المسـجد  اسـم  من  المفهوم 
الحق  حكمه  عن  الخروج  ذلك  على  وفرُعوا  اسـمه،  عن  الصرحة  وأخرجوا 
قد  الجميع  ألن  بذلك،  قيل  كمـا  وحكمه  أمره  في  الصرحة  دخـول  الواضـح 
المسجد،  وهو  واحد  باسم  وسميا  واحدًا  الشيء  وهذا  هذا  واتخذ  للعبادة  بني 
العمار  مصلحة  ألجـل  هذا  دون  هـذا  على  فسـقف  فيهما  البناء  تنـوع  وإنمـا 
ال  البناء  وتنوع  الحر،  لطرد  للهواء  وانكشافًا  والبرد،  الشمس  عن  كّنًا  ليجدوا 

والحكم. االسم  اختالف  يستلزم 
فيه  المقام  من  المعتكف  منع  من  األول  القول  على  المبنية  التفريعات  إن  ثم 
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رخص  فقد  لقائلها  تسـلم  ال  ذلك  غيـر  إلى  فيه  فرضـه  ألداء  الخـروج  ومـن 
صعوده  بجواز  قيل  وقد  مخصوصة،  أعذار  ألجل  ذلك  من  أكثر  في  للمعتكف 
المريض  لعيـادة  الخروج  بجواز  وقيـل  الحر،  لخوف  المسـجد  سـطح  على 
وبجـواز  لخصمـه،  دعـاه  إذا  للحاكـم  الخـروج  وبجـواز  الجنـازة،  وتجهيـز 
أسـبابه،  عليه  تعّلقت  إذا  للجهاد  الخروج  وبجواز  الجمعة،  لصـالة  الخـروج 
هؤالء  يرجع  ثم  بيتها  فـي  تعتد  حتى  طلقت  إذا  للمعتكفة  الخـروج  وبجـواز 
المسجد  من  ليست  الصرحة  إن  قلنا  فلو  األول  اعتكافهم  على  ويبنون  كلهم 
وليس  هنالك،  أقيمت  إذا  فيها  الجماعة  آدائه  من  المعتكف  أن  مع  سلمنا  لما 

السابقة: لألمور  الخروج  من  بأقل  للجماعة  الخروج 
مــعــتــبــرًا جـــاء  خـــالف  كـــل  ــس  ــي ول

النظــر مـــن  حـــظ  لـــه  خــالف  إال 
واهللا أعلم.
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  c    b    a   `   _   ^   ]   \   [   Z   Y   X ﴿ تعالى:  قولـه 
وإلقائه  الشيطان  عن  معصومون  واألنبياء  كيف   (١)﴾f   e   d
النجم  سـورة  عليه  نزلت  حين  عنه  حكوا  كما  يصح  وهل  ووسواسـه؟ 
الشيطان  إليه  وسوس   (٢)﴾¤  £   ¢ ﴿ بلغ  فلما  يقرأها  فأخذ 
شفاعتهن  وإن  العلى  الغرانيق  «تلك  قال:  أن  إلى  سهوًا  لسانه  سبق  حتى 
آخرها  في  سجد  لما  بالسجود  َتبِعوه  حتى  به  المشركون  ففرح  لترجى» 
جبريل  نبهه  ثم  سجد  إال  مشرك  وال  مؤمن  المسجد  في  يبق  لم  بحيث 

  ]   \   [   Z   Y   X ﴿ وهي:  اآلية  بهذه  اهللا  فسـّاله  به  فاغتم 
ذلك؟ لنا  اشرح  تفضل   ﴾_   ^

وابن  الـرازي  الفخر  أنكره  وممـن  آخرون  وتأوله  قـوم  أنكره  الغرانيـق  خبـر 
باطلة  القصة  هـذه  الرازي  وقال  والبـزار  والبيهقي  عياض  والقاضـي  العربـي 

.٥٢ اآلية  الحج،  (١) سورة 

.٢٠ اآلية  النجم،  (٢) سورة 
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  1   0   ❁   .   -    ,   + ﴿ تعالى:  اهللا  قال  بها.  القول  يجوز  ال  موضوعة 
.(٢)﴾§   ¦    ¥ ﴿ تعالى:  وقال   (١)﴾4    3     2

أن  في  يتكلم  أخذ  ثـم  النقل  جهة  من  ثابتة  غيـر  القصة  هذه  البيهقـي  وقـال 
عليه  أنه  صحيحه  في  البخاري  روى  فقد  وأيضًا  مطعونون.  القصة  هذه  رواة 
والجن  واإلنس  والمشركون  المسلمون  معه  وسجد  النجم  سورة  قرأ  السالم 
وليس  كثيرة  طـرق  من  الحديث  هذا  روي  بـل  الغرانيق  حديث  فيـه  وليـس 
تعظيم  الرسـول  على  جـوز  من  أن  شـك  وال  الغرانيق.  حديـث  البتـة  فيهـا 
نفي  في  كان  سـعيه  أعظم  أن  بالضرورة  المعلوم  من  ألن  كفر  فقـد  األوثـان 
واحد  كل  في  وجوزنا  شـرعه.  عن  األمان  ارتفع  ذلك  جوزنا  ولـو  األوثـان 
لسـانه  على  الشـيطان  ألقاه  مما  أي  كذلك  يكون  أن  والشـرائع  األحكام  من 

  U     T   S   RQ   P  O   N   M   L   K   J ﴿ تعالـى:  قولـه  ويبطـل 
وبين  الوحي  من  النقصان  بيـن  العقل  في  فـرق  ال  فإنـه   (٣)﴾X   W   V

فيه. الزيادة 
القصة  هذه  أن  اإلجمال  سبيل  على  عرفنا  والعقلية  النقلية  الوجوه  فبهذه  قال: 

لها. أصل  ال  الزنادقة  وضع  من  القصة  هذه  إن  قيل  وقد  موضوعة 
لها. أصل  ال  كثيرة  روايات  ذلك  في  الطبري  ذكر  العربي  ابن  وقال 

ثقة  رواة  وال  الصحـة  أهل  يخرجه  لـم  الحديث  هذا  عيـاض  القاضـي  وقـال 
أسـانيده.  وانقطاع  رواياته  واضطـراب  نقلته  ضعـف  مع  متصل  سـليم  بسـند 

و٤.  ٣ اآليتان  النجم،  (١) سورة 
.٦ اآلية  األعلى،  (٢) سورة 

.٦٧ اآلية  المائدة،  (٣) سورة 
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أحد  يسـندها  لم  والمفسـرين  التابعين  من  القصة  هذه  عنه  حكيت  ومن  قـال 
وقد  واهية.قال  ذلـك  في  عنهم  الطرق  وأكثر  صحابـي  إلى  رفعهـا  وال  منهـم 
أبي  طريق  من  إال  ذكـره  يجوز  طريق  مـن  يعرف  ال  الحديـث  أن  البـزار  بّيـن 
الكلبي  وأما  قال  وصله.  في  وقع  الذي  الشـك  مع  جبير  سعيد بن  عن  بشـير 
وقع  لو  ذلك  بأن  النظر  طريق  من  رده  ثم  ضعفه  لقوة  عنه  الرواية  تجـوز  فـال 

ذلك. ينقل  ولم  قال  أسلم،  ممن  كثير  الرتد 
ذلك  جرى  بعضهـم  قول  منها  بتأويـالت  تأولها  فقد  القصـة  أثبت  مـن  وأمـا 
بذلك  اهللا  أعلمه  فلما  يشـعر  ال  وهو  النوم  من  ِسـنة  أصابته  حين  لسـانه  على 
والية  وال  ذلك  النبـي  على  يجوز  ال  لكونه  يصـح  ال  بأنه  وُرّد  آياتـه.  أحكـم 

اليقظة. في  وال  النوم  في  عليه  للشيطان 
حكاية  تعالى  بقوله  وُردَّ  اختياره  بغير  ذلك  قال  أن  إلى  ألجأه  الشيطان  إن  وقيل 
قوة  للشـيطان  كان  فلو  اآلية   (١)﴾n   m   l  k  j   i ﴿ الشـيطان:  عن 

طاعة. على  قوة  ألحد  بقي  لما  ذلك  على 
المواضع  سائر  في  لجاز  السهو  هذا  جاز  لو  بأنه  وُرّد  سهوًا.  ذلك  قال  وقيل 

الشرع. عن  الثقة  تزول  وحينئذ 
هناك  كان  إذا  جائز  وهذا  القاضـي  قال  للكفار.  توبيخًا  ذلك  قال  لعلـه  وقيـل 
فيتوهم  التالوة  سـلك  في  منتظم  ألنه  يجوز  ال  قلت:  المراد.  على  تدل  قرينة 
فيحمله  وحده،  السـالم  عليه  النبي  من  ال  القرآن  فـي  نزل  تهكم  أنـه  السـامع 

بقرآن. ليس  لما  القرآنية  يعتقد  حيث  الخطأ  اعتقاد  على 

.٢٢ اآلية  إبراهيم،  (١) سورة 
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أن  المشركون  خشي   (١)﴾¤  £   ¢﴿ قوله:  إلى  وصل  لما  إنه  وقيل 
الكالم  ذلك  إلى  فبادروا  ذكرها  إذا  كعادته  به  آلهتهم  يذم  بشـيء  بعدها  يأتي 

  ¢   ¡ ﴿ قولهم:  فـي  عادتهم  على  السـالم  عليه  النبي  تالوة  فـي  فخلطـوه 
وتشويشـًا  تخليطًا  أصواتكم  برفع  اللغو  أظهروا  أي   (٢)﴾ ¦   ¥    ¤   £
شيطان  بالشيطان  المراد  أو  عليه  لهم  الحامل  ألنه  للشيطان  ذلك  ونسب  عليه 

اإلنس.
بنات  المالئكة  يقولون  الكفـار  وكان  المالئكة  العلى  بالغرانيق  المـراد  وقيـل 
 (٣)﴾©   ¨     §   ¦ ﴿ بقوله:  عليهم  ليرد  الكل  ذكر  فنسق  ويعبدونها  اهللا 
ورضوا  آلهتنا  عظـم  قد  وقالوا  الجميع  على  حملوه  المشـركون  سـمعه  فلما 
لترجى  شفاعتهن  وإن  العلى  الغرانيق  تلك  وهما  الكلمتين  تينك  فنسخ  بذلك 
إلقاء  من  جعل  لما  كذلك  كان  لـو  ألنه  بشـيء  هذا  ليس  قلت  آياته.  وأحكـم 

نسخ. ثم  أوحي  وحي  ألنه  الشيطان 
السكتات  من  سكتة  في  الشيطان  فترصده  القرآن  يرتل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان  وقيل 
إليه  دنا  من  سـمعه  بحيث  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  صوت  محاكيًا  الكلمات  بتلك  ونطـق 
واستحسنه  الوجوه  أحسن  وهذا  القاضي  قال  وأشاعها.  النبي  قول  من  فظنها 
باطل  فهو  ذلك  ومـع  قلت  فصوبه.  الطبري  إليـه  وسـبق  أيضًا  العربي  ابـن 
وتشـبه  بالباطل  الحق  اللتبس  ذلك  علـى  قدرة  للشـيطان  كان  لو  إذ  أيضـًا 
كله  ذلك  إن  قيـل  فإن  دينهـم.  أمر  الناس  علـى  واختلـط  بالنبـي  الشـيطان 

.٢٠ اآلية  النجم،  (١) سورة 
.٢٦ اآلية  فصلت،  (٢) سورة 

.٢١ اآلية  النجم،  (٣) سورة 
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 (١) ﴾o   n   m    l    k   j   i   h   g ﴿ بقولـه:  ينتفـى 
في  ذكرنا  لما  رافع  غير  بقائه  عدم  قلنا  يبقى  ال  ذلـك  بأن  أخبر  تعالى  ألنـه 
الشـيطان  أم  النبي  هو  هل  المسـموع  في  الشـك  جواز  ذلك  وأقل  التلبيس 
عليه  بصوته  التشـبه  في  القدرة  تلـك  للشـيطان  تكون  أن  جوزنا  متـى  فإنـه 
ما  يأتي  حتى  المسـموع  في  الشـك  تجويز  ذلك  في  لزم  والسـالم  الصالة 
لجوزنا  جوزناه  فلـو  وكفر  باطل  ذلك  في  الشـك  أن  المعلوم  ومن  يزيلـه. 
استحسـنه  الذي  الوجه  هذا  فبطل  باطل  فذلـك  األحوال  بعض  فـي  الكفـر 

الرجال. هؤالء 
القصة  إنكار  الصواب  أن  علمت  كلها  االحتماالت  هذه  في  ما  لك  ظهر  وإذا 

  Y   X ﴿ تعالى:  قوله  وهي  اآلية  معنى  تفسير  في  نرجع  وإذن  أصلها  من 
اعلـم   .(٢)﴾f   e   d   c    b    a   `   _   ^   ]   \   [   Z
كأحدوثة  تمنيه  في  بولـغ  ما  واألمنية  معك  ليس  ما  طلـب  التمني  حقيقـة  أن 

  + ﴿ تعالى:  قال  القراءة  علـى  مجازًا  ويطلق  جدًا  المستحسـن  للحديث 
يعلـم  ال  األمـي  ألن  قـراءة  إال  أي   (٣)﴾1   0   /   .   -   ,

قراءة. يعلمه  وإنما  المصحف  من  الكتاب 
َحّسان: وقال 

لـيـلـــة أول  اهللا  كـتـاب  المقادرتمنــى  حمـام  القــى  وآخرهــــا 
تمنى  رحمة  آيـة  إلى  انتهى  إذا  القـارئ  ألن  أمنيـة  القـراءة  سـميت  إنها  قيـل 

.٥٢ اآلية  الحج،  (١) سورة 

.٥٢ اآلية  الحج،  (٢) سورة 

.٧٨ اآلية  البقرة،  (٣) سورة 
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في  وجهان  فهذان  بها  يبتلى  ال  أن  تمنى  عذاب  آية  إلى  انتهـى  وإذا  حصولهـا 
واألمنية. التمني  معنى 

النبي  أن  فالمعنى  الحاصل  غير  طلب  وهو  األول  المعنى  على  حملناها  فـإن 
إليه  الشـيطان  وسـوس  األمور  من  يتمناه  مـا  بعض  تمنى  متـى  السـالم  عليـه 
قلبي  على  لُيغـان  «إنه  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  بالدنيـا،  كاالشـتغال  ينبغي  ال  ما  إلـى  ودعـاه 
ينسخ  ثم  بالوسوسة  الشـيطان  يغشاه  أي  مرة»  سـبعين  اليوم  في  اهللا  فأسـتغفر 

ويبطله. يزيله  بمعنى  ذلك  اهللا 
الشـيطان  بإلقاء  فالمعنى  القراءة  هو  الذي  الثاني  المعنى  علـى  حملناهـا  وإن 
القارئ  إلى  ويشتبه  فيه  والسـالم  الصالة  عليه  الرسـول  يقع  أن  يجوز  ما  فيها 
من  التالوة  في  يقع  ما  مثل  وذلك  العلى  الغرانيق  تلك  قوله  من  رووه  ما  دون 
أن  له  حق  السـهو  ذلك  مثل  منه  وقع  إذا  فإنه  ملسو هيلع هللا ىلص  منه  وقوعه  الممكن  السـهو 

تعالى. ربه  قبل  من  التسلية  يستوجب  وحينئذ  يحزن 
كون  األول  المعنـى  ويرجح  اآليـة  تفسـير  في  تعارضا  قـد  المعنيـان  فهـذان 
تعالى  قوله  الثانـي  المعنى  ويرجـح  الحاصل  غيـر  طلب  فـي  حقيقـة  التمنـي 
عن  التمني  لصرف  صالحـة  قرينه  ذلـك  فـإن   (١)﴾o   n   m    l ﴿

واهللا أعلم. المجازي.  معناه  إلى  األصلية  حقيقته 

﴾ª   ©   ¨   §   ¦ ﴿  ≈æ©e

قال:  حين  السـالم  عليه  موسـى  سـيدنا  عن  حاكيًا  تعالـى  قولـه  معنـى 
ال  تعالى  اهللا  بأن  علم  وقد  هكذا  قال  كيف   (٢)﴾ª   ©   ¨   § ﴿

.٥٢ اآلية  الحج،  (١) سورة 
.١٤٣ اآلية  األعراف،  (٢) سورة 
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لكي  قومه  ألجل  كان  وإن  اآلخـرة؟  في  وال  الدنيا  في  األبصـار  تدركـه 
أمر  وهذا  مخلوقًا؟  ويرضى  خالقًا  يسخط  فكيف  بذلك  قلوبهم  تطمئن 
كان  وإن  اهللا  على  اجتـراء  إنه  نقول  أن  لنا  يجوز  وهـل  ال؟  أم  ربـه  مـن 

بالجواب. تفضل  كونه؟  من  بد  وال  الباري  علم  في  سبق  قد  هذا 
حين  قومه  يقنع  أن  أراد  وإنما  حقيقة  يره  لم  وهو  السـالم  عليه  موسـى  سـأل 
المنع  من  به  أجابهم  بما  فأجابهم  جهرة  اهللا  نرى  حتى  لك  نؤمن  لن  له  قالوا 
استحالتها،  يعلم  السـالم  عليه  وموسـى  طلبها  في  لجاجهم  عن  يرتدعوا  فلم 
موسـى  مع  بينهم  أن  على  يدل  ے﴾(١)    ~   } ﴿ عنهم:  حكاية  تعالى  فقوله 
بلن  الجواب  كان  لمـا  وإال  بمنعها  أخبرهم  وأنـه  الرؤية  منع  فـي  مخاطبـات 
أن  نريد  أو  جهرة  اهللا  أرنا  يقولوا  أن  سؤالهم  كان  بل  اآلية  آخر  إلى  لك  نؤمن 

كبيرًا. عّلوًا  المبطلون  يقول  عما  اهللا  تعالى  جهرة،  اهللا  نرى 
الجواب  أراد  وإنما  الرؤية  حقيقة  يرد  لم  السالم  عليه  موسـى  أن  عرفت  وإذا 
عليه  موسـى  من  تجاسـر  ذلك  في  ليس  أنه  عرفت  اهللا  عنـد  مـن  باسـتحالتها 
ألن  المخلوق  لرضـا  الخالـق  سـخط  فيه  فليس  محـال  طلب  علـى  السـالم 
ألخذته  ذلك  أراد  ولـو  يردها  لـم  وهو  الرؤية  حقيقـة  طلـب  لـو  أن  السـخط 
يطلب  كيف  عنفـوا  كما  ولعنـف  لها  الطالبيـن  قومـه  أخـذت  كمـا  الصاعقـة 
قوله:  فـي  تعالى  ذلـك  ذكر  كمـا  طلبها  فـي  بالسـفه  يصفهـم  وهـو  حقيقتهـا 
ربه  من  إذن  بغير  لذلك  سؤاله  كان  لما  لكن   (٢)﴾ Ä   Ã    Â    Á   À ﴿
وذلك  القوم  قصد  قصده  ليس  وأنـه  إيمانه  حال  وذكر  بالتوبة  ربه  إلـى  رجـع 

.٥٥ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
.١٥٥ اآلية  األعراف،  (٢) سورة 
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   Â    Á   À ﴿ وقوله:   (١)﴾Í   Ì   Ë   Ê   É   È ﴿ قولـه: 
قومه  إيمان  على  حرصه  ذلك  قبل  السـؤال  على  حمله  وإنما   (٢)﴾Ä   Ã
عليه  يدل  كما  قومه  رضا  من  ال  ربه  رضا  من  وذلك  عنه  يرضوا  أن  ألجل  ال 
يوصف  أن  يصح  وال   (٣)﴾~   }    |   { ﴿ أخـرى  قضيـة  في  قولـه 
فقد  بذلك  وصفهم  فمن  محال  ذلك  فإن  اهللا  علـى  بالتجرؤ  األنبياء  من  أحـد 

واهللا أعلم. كفر. 

﴾ S   R   Q ﴿  ô«°ùØJ

  Q ﴿ معنى  في  النـاس  «واختلف  نصه:  ما  محمد  أبـي  عن  يوجد  مـا 
منسوخة  إنها  منهم  كثير  فقال   (٤)﴾V   U  T   S   R
باق،  وحكمها  بمنسوخة  ليست  إنها  آخرون  وقال  الصوم،  آية  نسـختها 
على  بمخالفتهم  شـهد  ما  اآلية  آخر  وفي  أصحابنا  يأخـذ  القول  وبهـذا 

  U    T   S       R   Q ﴿ قـال:  تعالـى  اهللا  ألن  تأويلهـم 
معنى  وما   «﴾b    a   `   _   ^]    \      [   Z   Y   X   WV
وما  أخبرنا؟  مـن  بمخالفة  بمخالفتهـم  شـهد  ما  اآلية  آخر  وفـي  قولـه: 

ال؟ أم  أحد  دون  بأحد  خاصة  هذه  وهل  الفدية؟  هذه  صورة 
مخالفة  يعني  بمخالفتهم»  شهد  «ما  بقوله  وأراد  ظاهره  على  محمد  أبي  كالم 
الكبير  الشيخ  في  حكمها  ثبوت  ببقائها  أصحابنا  قول  ومعنى  بالنسخ  القائلين 

.١٤٣ اآلية  األعراف،  (١) سورة 

.١٥٥ اآلية  األعراف،  (٢) سورة 
.٨٤ اآلية  طه،  (٣) سورة 

.١٨٤ اآلية  البقرة،  (٤) سورة 
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ذلك  وبيان  مسـكينًا،  يوم  كل  عن  عندهم  يطعـم  فإنه  الصوم  يطيـق  ال  الـذي 
وعلى  والمعنى:  النافي  بحذف   (١)﴾S   R   Q ﴿ قوله:  تأولوا  أنهم 
ومنه  العرب  لغة  في  ثابت  عليه  الدليل  مع  النافي  وحذف  يطيقونه،  ال  الذين 

القائل: وقول  تفتؤوا  ال  أي   (٢)﴾Á   À   ¿   ¾  ﴿ تعالى  قوله 
مثلهم الـــدهـــر  ــى  ــق أل ـــاهللا  القـبـرت رهينـــة  أكـــــون  حتـى 

واهللا أعلم. مثلهم.  دهري  ألقى  ال  أي 

﴾U   T ﴿  ô«°ùØJ

وهي  القبر  عذاب  ثبوت  في  بها  المستدل  اآلية  على  المورود  االعتراض 
 (٣)﴾W   V  U   T   S ﴿ الكفـار:  عـن  حكاية  تعالـى  قولـه 
الحياة  بأن  واعترض  اثنتين  أحيوا  أنهـم  كما  اثنتين  أميتوا  أنهم  فذكـروا 
عبارة  األولى  اإلماتة  وأن  األخروية  والثانية  الدنيوية  الحيـاة  هي  األولـى 
الدنيا،  في  فارقوها  التـي  هي  الثانية  واإلماتة  الوجـود  قبل  عدمهم  عـن 
ألم  وجوده؟  قبـل  المعدوم  الشـيء  على  اإلماتة  تطلق  كيـف  والبحـث 
الشـيء  على  يحل  المـوت  نـرى  فإنـا  الميـت  وجـود  مشـروطة  تكـن 

المعدوم؟ على  ال  فناؤه  الواجب  الموجود 
الشـمس  على  القمر  أطلق  كما  مجازًا  الوجود  قبل  العدم  على  الموت  أطلق 

واهللا أعلم. وعمر.  بكر  ألبي  العمران  ومثله  القمران  قولهم  في 

.١٨٤ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
.٨٥ اآلية  يوسف،  (٢) سورة 

.١١ اآلية  غافر،  (٣) سورة 
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فقال: نظمًا  الكندي  أحمد  بن  محمد  بن  سليمان  الشيخ  وسأله 
األغر الهمام  شيخي  األبـرأسائل  الكمـي  حميـد  سـليل 
الجنان عظيم  الزمان  الــقدروحيد  جليـل  اللسـان  بسيـط 
الركوع كثير  الهجوع  السحرقليل  بوقت  الدموع  مفيض 
الكالم صــدوق  ــام  األن الفكرمنار  عظيم  الــذمــام  وفــي 
النجاد طويل  الرماد  الضـرركثير  مميـط  العبـاد  مغيـث 
بما راض  لمواله  كرغضوب  الخطب  إذا  راض  هو  به 
امرئ لكل  عذب  البحر  فجرهو  قـد  لمـن  أّجاج  تقي، 
أنه ــوى  س فيه  عيب  ــال  صبـرف لعبـد  فطوبـى  صبـور 
حكاه قد  بما  ذهني  حار  الســورلقد  في  لنـا  العظيم  اإللـه 
ذاك إذ  سنينا  كألف  ــوم  بهروي عــظــيــم  ــوم  ــي ل ـــول  ط
السنين كتلك  فيه  الهول  أمرأم  يوم  عظم  من  الخلق  على 
يكون عبد  كل  على  ذا  كفروهل  من  به  خص  األمــر  أم 
سواك مغيث  إلهي  لي  سـقــرفما  أو  جنــة  بــرزت  إذا 
من الخوف نفسي لعظم الخطرولوال الرجا فيك كادت تفيض
جنـى لعبـد  عفـوًا  رب  االبـرفيـا  وأنـت  الغفـور  فأنـت 

يغر ال  ــن  م ومــثــلــك  ـــررت  القـمـرغ فظننـت  السـهـى  رأيــت 
ــذا ب ــلــي  مــث مــثــلــك  والــصــدرأيـــمـــدح  ورده  ــي  ف أنــا  ومــا 
ــائــم ن وأنـــــا  ــنــي  شــمــت ــــو  الخبرول عـفـت  الغنـائــم  زمــان 
اقتصرت هال  الخير  إلى  ظـهـرهديت  مـا  علـى  مـنـي  مديحــك 
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ــدن ــم أح أن  بـــربـــي  أســرأعـــــوذ  ال  لــكــي  فـــيَّ  لــيــس  بــمــا 
ــهــم ــن ــحــســب ت ال  ــرأتــــقــــرأ  ــزدج م لـــلـــورى  ــا  ــه ب فـــإن 
الهــدى تـلـَق  خلـيـلـي  البصرتبصــر  ألهــل  ــور  ن الــذكــر  ففي 
يومه ــًال  ــائ ه ــًا  ــف ــوق م والخطروخـــف  الــبــال  لعظم  كــألــف 
ليلة وال  ــــوم  ي ـــم  ث ــــا  انتشروم حــيــن  ــول  ــه ال ولــكــنــه 
وصــفــه أتـــى  قـــد  آيـــة  المفـروفـــي  فأيـــن  ألفـًا  بخمسـيـن 
الحســاب تجعــلــن  العبـروتطبيقـــه  بليــغ  وصفـًا  الكــل  فـي 
ــه ــارات عــب ــاب  ــت ــك ال بــهــرووصــــف  ـــال  ـــح ب عـــنـــه  ــر  ــب ــع ت
السماء ــق  وش الوليد  القمــرأشـــاب  ثـــم  الشـمس  وكـــورت 
أصله على  الــحــســاب  الــقــدروقــيــل  هـــذا  الــقــيــامــة  ــوقــت  ف
ــًا ــع م ــن  ــي ــف ــوق م ــا  ــه ل أخــروإن  ــًا  ــف أل وخــمــســون  فــألــفــًا 
مـــعـــدودة ـــف  ـــواق م ــروقـــيـــل  أم ـــــذا  وه كـــألـــف  ــــل  وك
ــدار ــت اق ــان  ــي ب الــمــراد  ــل  ــي ـــروق األب ــاب  ــحــس ــل ل ــم  ــي ــل ــع ال
ــوه ــم ــت ــي ــول ت ــــو  ل ــــكــــم  الــقــدروإن ـــذاك  ب منكم  كـــان  ــا  م
لــحــظــة ــم  ــه ــب ــس ــح ي ـــــو  البصـروه كـلـمـح  حــال  بأســرع 
ــدة ش مــؤمــن  ــى  ــل ع كفرولــيــس  ــد  ق ــاســق  ف عــلــى  ــكــن  ول
مــؤمــن ــى  ــل ع أخــــف  الخبروهــــي  نص  للفـرض  الفعــل  مـن 
السور فــي  بما  ــمــراد  ال ظهروقيل  قد  كما  الــعــروج  حصول 
مئيــن كخمـس  السـمــاء  أخـــرفغلـظ  كخمــس  منـهــا  واألرض 
أمــــره ــا  ــم ــه ــن ــي ب ــــعــــرج  ذكــروي ــد  ق كــمــا  ــًا  ــض أي ــزل  ــن وي
عرشه ـــى  إل ذاك  بــعــد  غبرومـــن  ــد  ق ـــذي  ال غــيــر  ــارج  ــع م
ـــه ـــالك أم فـــيـــهـــن  قدرتــــعــــرج  مــا  على  كــال  ـــروح  ال مــع 
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ألـفــًا كخــمسين  ذاك  ــرومـقـــدار  أغ بـــيـــوم  يــعــرجــون  ـــم  ه
المرتضى الظاهر  هــو  المختصروهـــذا  بالظـاهـــر  وحسـبـــك 
العلوم بحر  البحر  عن  ــاء  بهروج وقـــف  ــوم  ــي ال صــفــة  ــي  ف
الصواب هديت  الجواب  الضـررفهاك  كفـيـت  الـثـواب  ونـلـت 
ــورى ال شــر  الــشــر  مــن  الــغــرركفيت  وشـــر  ــي  ــوان ــت ال وشـــر 
اليقين صدق  الخير  من  والمفتـكــرونلت  والصـبـــر  والعـــزم 
من رغــم  على  ترقى  زلــت  الغـرروال  المراقـي  أعلــى  يعاديــك 
فـضلـــه مـــــن  اهللا  الــخــورويتحفنـــا  عــنــا  ــب  ــذه ت ــم  ــزائ ع
العال ــي  ــراق م ــي  ف للبشـــروتــصــعــدنــا  قـــــدوة  ويجعـلـنــــا 
المصطفـى ُسـنَّة  بـهـا  فجرونحيــي  قد  مـن  جور  بهـا  ونمحـي 
الســالم عليـــه  الصــالة  وقرعلـيــه  داع  ــاس  ــن ال ــي  ف ــام  ق ــا  م

﴾8   7   6   54       3   2 ﴿  ô«°ùØJ

  (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تعالـى:  قولـه  معنـى 
  6   54       3   2   1   0   /   .   -   ,   +    *     )
كيـف   (١)﴾A   @     ?   >   =   <   ;   :   9   8   7
ذلك؟ كيف  أم  إيمان  عن  وردع  زجر  أهذا   ﴾8  7  6  54﴿ معنى 
الرسـول  يخرجـون  ومعنـاه:  «الرسـول»  علـى  معطـوف  «وإياكـم»  قولـه 
وإياك  تحذير،  اآليـة  في  وليس  وحـده،  باهللا  تؤمنوا  أن  كراهـة  ويخرجونكـم 
واهللا أعلم. األخير.  المعنى  هو  فيها  واألصل  للضمير  ويكون  للتحذير  يكون 

.١ اآلية  الممتحنة،  (١) سورة 
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 (١)﴾(   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تعالى:  قوله  نزول  سبب 
اآلية؟ الخ 

فإنه  ملسو هيلع هللا ىلص،  زمانه  في  الحبشـة  ملك  النجاشـي  في  نزلت  إنها  قيل  اآلية  هذه  إن 
عليه  صلى  وقـد  قطعًا،  محسـن  فهو  أسـلم  قد  وأنه  اهللا  وصـف  مـا  منـه  كان 

واهللا أعلم. موته.  خبر  بلغه  حين  المدينة  في  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول 

﴾P   O   N   M﴿  ô«°ùØJ

المثنى  حالتا  اجتمعت   (٢)﴾P   O   N   M﴿ تعالى:  قوله 
المقصور  اسم  باب  من  مصطفى  جمع  أهذا  السـالم،  المذكر  وجمع 

افتنا. قبلها؟  ما  وفتح  الياء  هذه  سكنت  وكيف  ال؟  أم 
حفظًا  الياء  قبل  الذي  الحرف  يفتح  فإنه  المقصور،  من  السالم  جمع  شأن  هذا 

عليها. دليل  فالفتحة  الجمع  في  حذفها  بعد  األلف  لفتحة 
بعد  بالياء  النطق  يمكن  وال  عليها  الفتحة  فلسبق  الياء  على  السكنة  ظهور  وأما 

كذلك. إال  الفتحة 
واهللا أعلم. بعينها  الجمع  نون  فتحة  فهي  النون  فتحة  وأما 

.٨٣ اآلية  المائدة،  (١) سورة 
.٤٧ اآلية  ص،  (٢) سورة 
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في  نقصان  هذا  أم  يحول  حائل  مـن  هذا  هل  النقص  اعتـراه  إذا  الهـالل 
ماهيته؟

أن   (١)﴾Ä  Ã   Â    Á ﴿ تعالى:  قوله  من  والظاهر  بذلك،  أعلم  اهللا 
أنه  وذلك  الذات  في  يكون  إنما  الوصف  هذا  ألن  ذاته،  في  نقصان  من  ذلك 
معاذ بن  سـأل  وقد  واالنحناء.  الدقة  في  شـابهه  إذا  إال  كالعرجون  يكون  ال 
الهالل  بال  ما  اهللا  رسـول  يا  قاال  األنصار  من  وكانا  يختم  وثعلب بن  جبل 
ينقص  يزال  ال  ثـم  ويسـتوي  يمتلئ  حتى  يزيد  ثم  الخيـط  مثل  دقيقـًا  يبـدو 
تعالى:  قوله  فنزل  كالشـمس  واحدة  حالة  على  يكون  ال  بدا  كما  يعود  حتى 
السـؤال  وهـذا   ،(٢)﴾§   ¦   ¥   ¤   £   ¢¡ ے      ~ ﴿
على  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  أقرهما  وقد  الهالل  ذات  في  الدقة  أن  على  يدل  منهما 
قبل  من  جوابهما  فجاء  لهما  لبّينه  لحائـل  التغير  كان  ولو  ذلك  من  فهمهمـا 
أن  علـى  يـدل  وذلـك   ﴾§   ¦   ¥   ¤   £ ﴿ بقولـه:  تعالـى  اهللا 
النقصان  في  األهلة  حال  تغير  في  والحكمة  الفائدة  وجه  عن  كان  سـؤالهما 

والزيادة.
تلك  في  العلـة  عن  سـأاله  إنما  وإنهم  ظاهـره  علـى  كان  سـؤالهما  إن  وقيـل 
والحلول  المواقيت  معرفة  وهـي  ذلك  حكمة  ببيان  فأجيبا  والنقصان  الزيـادة 
الحكمة. عن  السؤال  الالئق  أن  على  تنبيهًا  الحج،  ومعالم  والحج  واآلجال 

علم  دقائق  علـى  بسـهولة  يطلعون  ممن  ليسـوا  ألنهم  قومنا  من  السـعد  قـال 

.٣٩ اآلية  يس،  (١) سورة 
.١٨٩ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 
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اهللا  رضي  الصحابة  بمقدار  وجهل  منه  أدب  قلة  وهذه  السـيوطي  قال  الهيئة. 
أحوال  في  االختـالف  أن  السـيوطي  به  أطال  ما  وزبدة  بعضهـم  قـال  عنهـم. 
على  يبنى  فإنه  الشـريعة  أهل  عند  باطـل  وهو  الهيئة  علم  فـي  بين  مـا  األهلـة 
الحكيم  أبدعه  لما  موافقة  تخيلوها  أنهم  األمر  غاية  شيء.  منها  يثبت  لم  أمور 
من  مسـتفاد  نوره  أن  زعمـوا  والمنجمين  الطبائـع  أهـل  أن  وذلـك  المطلـق، 
يكون  االجتماع  عند  أنه  إال  بالتمـام  مضيئًا  نصفيه  أحد  يكون  وابـدًا  الشـمس 
نوره  من  نـرى  ال  نحن  جـرم  فال  الفوقاني،  النصـف  هـو  المضـيء  النصـف 
مستنيرًا  نراه  جرم  فال  لنا  مواجهًا  المضيء  نصفه  يكون  االستقبال  وعند  شيئًا، 
المضيء  نصفه  من  المرئي  كان  الشـمس  إلى  أقرب  القمر  كان  كلما  بالتمام، 
وقت  من  إنه  ثم  أكثر.  المضيء  نصفه  من  المرئي  كان  أبعد  كان  وكلما  أقل، 
كل  ويرى  الشـمس  من  أبعد  ليلة  كل  يكـون  االنفصال  وقت  إلـى  االجتمـاع 
ليلة  كل  ويكـون  االجتماع  وقت  إلـى  االسـتقبال  وقت  من  أكثر  ضـوءه  ليلـة 
ويقل  يقل  يـزال  وال  أقل  ضوءه  ليلة  كل  يـرى  جرم  فال  الشـمس  إلى  أقـرب 

القديم. كالعرجون  عاد  حتى 
تعالى  اهللا  من  أمر  ذلك  إن  والحق  والخيال  الوهم  على  مبني  وهو  قولهم  هذا 
سبب،  بغير  يكون  وأن  بسـبب  يكون  أن  ويمكن  يشـاء  ما  غيره  وفي  فيه  يفعل 
ولم  الوحي  باب  من  إال  متعذر  ذلك  في  السـبب  نفس  على  االطالع  أن  غير 
وقد  ذلك،  فـي  السـبب  ببيان  السـالم  عليهم  األنبياء  من  أحـد  عن  لنـا  ينقـل 
بالحدس  إال  ذلـك  في  القول  إلى  سـبيل  فال  الوحي  بـاب  بعدهم  مـن  انسـد 

واهللا أعلم.  .(١)﴾½   ¼   »   º    ¹   ¸   ¶   μ ﴿ والتخمين: 

.١١٦ اآلية  األنعام،  (١) سورة 
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ثابت  الدعاء  أهذا  األبوين  حق  في   (١)﴾«   ª   © ﴿ تعالى:  قوله 
هنا؟ بالرحمة  المراد  وما  وليين؟  غير  أو  كانا  وليين  مطلقًا  لهما 

وأنهما  مجهولين  أو  وليين  كانا  للوالدين  ثابت  بالرحمة  الدعاء  إن  قيل  نعـم، 
التربية  حصول  بالرحمة  لهما  بالدعاء  أمرنا  التي  العلة  ألن  اآلية،  لهذه  ُيتوليان 

منهما.
فاآلية  هـذا  وعلى  الناس  مـن  كغيرهما  ولييـن  كانـا  إذا  إال  يتوليـان  ال  وقيـل 

التخصيص. عدم  والظاهر  الوليين  الوالدين  في  خاصة 
  U   T   S   R ﴿ تعالى:  بقوله  قطعـًا  يتولى  فال  منهما  فسـقه  ظهر  من  وأما 

واهللا أعلم.  (٢)﴾Y   X   W   V

﴾=   <   ;   : ﴿  ≈æ©e

كل  أن  معناه   (٣)﴾A   @   ?     >   =   <   ;   : ﴿ تعالى:  قوله  معنـى 
وصدق  وجهر  وسر  وكثير  قليل  من  عليه  تكتب  بلسانه  بها  يلفظ  كلمة 

يقول؟ بما  له  ومستمع  عليه  شاهد  رقيب  معناه  أم  وكذب 
من  به  يلفظ  ما  عليه  يكتـب  االنسـان  على  بالحفظ  الموكل  الملك  أن  معنـاه 
في  أنينه  حتـى  شـيء  كل  يكتبان  فقيل  الملـكان  يكتب  فيمـا  واختلـف  قـول 

واهللا أعلم. به.  يوزر  أو  عليه  يؤجر  ما  إال  يكتبان  ال  وقيل  مرضه 

.٢٤ اآلية  اإلسراء،  (١) سورة 
.١١٤ اآلية  التوبة،  (٢) سورة 

.١٨ اآلية  ق،  (٣) سورة 
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﴾;   :   9   8   7    6﴿  ô«°ùØJ

  9   8   7    6   5   4﴿ تعالـى:  قولـه  في  الحكمة  عـن 
  M   L   K      J   I   H   G ﴿ اهللا:  وقـول   (١)﴾;   :
 (٣)﴾%   $   #   "   ! ﴿ وقولـه:   (٢)﴾Q   P   O   N
األيام؟  ذكر  في  الحكمة  مـا  األيام،  ذكر  أعني  القرآن  فـي  ذلك  وغيـر 
لنا  بّين   (٤)﴾Å  Ä   Ã   Â   Á   À   ¿      ¾ ﴿ تعالـى:  قال  ألنـه 

ذلك؟ وجه 
الفاعل  كان  وإن  األشـياء  في  التأني  خلقـه  تعليم  ذلك  فـي  الحكمـة  إن  قيـل 
تعالى  الحكيم  الصانـع  أفعال  جرت  وقد  غالبـًا،  مذمومة  العجلـة  ألن  قـادرًا 
تعالى  قدرته  عظيم  ومن  للعقول،  الباهر  المستحسـن  الحكمة  أسـلوب  على 
طويلة  مدة  إلى  يحتاج  المخلوقات  أقل  أن  مع  أيام  ستة  في  كله  ذلك  خلق  أن 

الباهرة. الحكمة  وبيان  القاهرة  القدرة  اظهار  اآلية  ففي  خلقه  يكمل  حتى 
زمانك  فـي  المخلوقات  هـذه  إلـى  عقلـك  بعيـن  تنظـر  أن  الكشـف  وزيـادة 
قليًال  ينشـأ  ثم  مدة  المهد  في  يربى  ثم  مدة  البطن  في  يقوم  فإنه  الطفل  ومنها 
لكن  سـوّيًا  بشـرًا  مرة  أول  من  يخلقه  أن  قادر  واهللا  رشـده،  يبلغ  حتـى  قليـًال 
وغيرها  الثمار  في  القول  وكذا  العجيب.  الصنع  هذا  اقتضت  الباهرة  حكمتـه 

واهللا أعلم.

.٧ اآلية  هود،  (١) سورة 
.٣ اآلية  يونس،  (٢) سورة 

.١٢ اآلية  فصلت،  (٣) سورة 
.٨٢ اآلية  يس،  (٤) سورة 
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  ¬   «    ª   ©   ¨   §   ¦    ¥ ﴿ تعالـى:  قولـه  فـي  الوهـب 
وهل  ال؟  أم  للنبـي  المـرأة  من  وقع  الوهـب  هـذا  هـل  الـخ،   (١)﴾®
في  اآلية  في  للشرط  (إن)  وهل  بعده؟  أم  الوهب  قبل  أنزلت  اآلية  هذه 

ال؟ أم  الموضعين 
مذاهب: ثالثة  على  ذلك  في  اختلف 

على  نزلت  اآلية  وإن  له  نفسها  وهبت  امرأة  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  للنبي  يتفق  لم  أنه  أحدها، 
لك. أحللناها  فقد  لنفسك  وأردتها  ذلك  وجد  إن  أي  الوجود  تقدير 

ملسو هيلع هللا ىلص  له  نفسـها  وهبت  امرأة  وأن  يقبل،  فلم  ذلك  له  اتفق  قد  أنه  الثاني،  والقول 
تكن  لم  إن  زوجنيها  اهللا  رسـول  يا  فقال  الصحابة  من  رجل  فقام  عنها  فسـكت 
خولة  إن  وقيل  القرآن.  من  عنده  ما  على  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بها  فزوجه  حاجة،  بها  لك 
بإذنه،  مظعون  عثمان بن  فتزوجها  فأرجأها  ملسو هيلع هللا ىلص  للنبي  نفسها  وهبت  حكيم  بنت 

بالهبة. ملسو هيلع هللا ىلص  امرأة  عنده  تكن  لم  ومجاهد  عنهما  اهللا  رضي  عباس  ابن  وعن 
بنت  وزينب  الحـارث،  بنت  ميمونـة  بالهبة  تـزوج  ملسو هيلع هللا ىلص  أنـه  الثالـث،  والقـول 
من  عوف  جابر بن  بنت  شريك  وأم  الهاللية،  األنصارية  المساكين  أم  خزيمة 
وقيل  الدخول  بعد  وطلقها  قرشية  وهي  لؤي  عامر بن  بني  من  وقيل  أسد  بني 
ملسو هيلع هللا ىلص.  اهللا  لرسـول  أنفسـهن  وهبن  الالتي  من  حكيم  بنت  خولة  وكانـت  قبلـه، 
واحدة.  غير  بالهبة  عنده  كانت  أنه  على  دليل  عائشـة  من  وذلك  القطب:  قال 
أكثر  إلى  بعضهم  ونسـب  أقوالهم  هذه  الزبير  عروة بن  عن  مروى  أيضًا  وهو 

.٥٠ اآلية  األحزاب،  (١) سورة 
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تتزوج  ولم  يقبلها  فلم  الدوسية  جابر  بنت  عزيزة  شريك  أم  نفسها  الواهبة  أن 
ماتت. حتى 

بالشـيئين:  مقيد  الحل  أن  والمعنى:  للشـرط  فإنها  الموضعين  فـي  (إن)  وأمـا 
اختل  وإن  لـه،  حلت  الشـرطان  حصل  فـإن  ملسو هيلع هللا ىلص،  منـه  والقبـول  منهـا،  الهبـة 

واهللا أعلم. تحل،  فال  أحدهما 

﴾]   \   [   Z ﴿  ô«°ùØJ

تعالى  قوله  في  انتصب  اإلعراب  وجوه  من  وجه  أي  على  الطير  نصـب 
[﴾(١)؟   \   [   Z ﴿

القراءة  ويؤيـده  قال:  (الجبال)  محـل  على  عطف  (الطيـر)  إن  القاضـي:  قـال 
االعرابية  بالحركة  العارضة  البنائيـة  للحركة  تشـبيهًا  لفظها  على  عطفًا  بالرفع 
الرفع  يكون  أن  يجـوز  هذا  فعلـى  ألوّبي،  معه  مفعـول  أو  (فضـًال)  علـى  أو 
الجبال  تأويب  فضًال  منا  داود  آتينا  ولقد  األصل:  وكأن  ضميره،  على  بالعطف 
شأنه  عظم  على  والداللة  الفخامة  من  فيه  لما  النظم  هذا  على  به  فبدل  والطير 
وفي  ألمره  المنقادين  كالعقـالء  والطير  الجبال  جعل  حيـث  سـلطانه  وكبرياء 

كالمه. هذا  فيها  مشيئته  نفاذ 
والنار  الطير  له  فسخرنا  تقديره:  محذوف  بفعل  مفعوًال  يكون  أن  يجوز  وقيل 
على  اعتراض  وال  اعتراضات  األول  الوجه  على  ألن  أحسن  وهذه  والحديد، 

واهللا أعلم. الوجه،  هذا 

.١٠ اآلية  سبأ،  (١) سورة 
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﴾Â  Á   À ﴿
الخ  (١)﴾Á   À ﴿ تعالى:  قوله  من  ارتفع  وجه  أي  على   (Á) رفع 
األلف  جعلوا  فإنهم  كعب  الحارث بن  بني  لغة  على  إّن  اسم   ﴾Á   ﴿ قيل 
وهذان  المحذوف  للشـأن  ضمير  اسـمها  وقيل  تقديرًا،  المثنى  وأعربوا  للتثنية 
الالم  أن  وفيها  وخبر  مبتدأ  بعدها  وما  نعم  بمعنى  إنَّ  وقيل  خبرها  لسـاحران 
وفيه  الضمير  فحذف  ساحران،  لهذان  إنه  أصله  وقيل  المبتدأ،  خبر  تدخل  ال 

الحذف. به  يليق  ال  بالالم  المؤكد  أن 
 ﴾Á   À ﴿ وحفص:  كثيـر  وابن  ظاهر  وهـو  هذين)  (إن  عمـرو:  أبو  وقـرأ 
أ.هـ.  إال  بمعنى  والالم  النافية  أو  الفارقة  هـي  والالم  المخففة  هي  أنها  علـى 
المقام  يسع  ال  بحث  الوجوه  من  واحد  كل  وفي  البيضاوي  القاضي  عن  نقًال 

واهللا أعلم. ذكره. 

(2)﴾m   l       k   j   i   h   g ﴿  ô«°ùØJ

  r   q   p      o   n     m   l       k   j   i   h   g ﴿ تعالى  قوله 
هـذا   (٣)﴾}    |   {   z   y    x    w   ❁   u   t   s
بعده؟  أو  الخصم  اسـتفهام  قبل  السـالم  عليه  داود  سـيدنا  من  الجواب 
سبيل  على  أم  الفتيا  سبيل  على  أم  القرآن  به  نطق  االختصار  سبيل  على 
ظلمك؟ وقد  قلت  ما  على  كان  إذا  السالم  عليه  داود  من  الحكومة 

.٦٣ اآلية  طه،  (١) سورة 
.٢٣ اآلية  ص،  (٢) سورة 

و٢٤.  ٢٣ اآليتان  ص،  (٣) سورة 
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المدعي. صدق  تقدير  على  أو  اعترافه  بعد  ذلك  قال  ولعله  القاضي  قال 
الفتوى  إلـى  أقـرب  والثانـي  بالحكــم،  أنســـب  األول  والوجــه  قلـت 
 ،(١)﴾_   ^   ] ﴿ قولهـم:  فـي  طلبـوه  ألنهـم  األول  والظاهـر 

واهللا أعلم.

﴾ 1   0   / ﴿  IAGôb

 (٣)﴾1   0   / ﴿ يقرأ:  أن  وجه  أفيها   (٢)﴾  "    ! ﴿ يقرأ:  من 
عرفنا  وتثقيلهـا؟  لمـا  التخفيف  أعنـي  يعجبـك  الـذي  مـا  بالتخفيـف، 

بالجواب.
ذلك: في  القراء  اختلف 

والالم  الثقيلة  من  مخففة  اآلية  في  (أْن)  جعل  على  بالتخفيف  قرأ  من  فمنهم 
بها  تصدر  التي  هي  القراءة  وهذه  زائدة  وما  والمخففة  النافية  بين  الفارق  هي 

و«الجاللين». «الهميان»  في 
قراءة  وهي  إال  بمعنى  ولما  نافية  أن  جعل  على  الميم  بتشديد  قرأ  من  ومنهم 
خالفه.  يعجبنـي  فال  عمـان  في  العمل  وعليهـا  وحمـزة  وعاصم  عامـر  أبـي 

واهللا أعلم.

.٢٢ اآلية  ص،  (١) سورة 
.١ اآلية  الطارق،  (٢) سورة 
.٤ اآلية  الطارق،  (٣) سورة 



188

É¡«Øfh  á«dhDƒ°ùªdG  »àjBG  πjhCÉJ

  Ï ﴿ (١) وقال في موضع﴾Û  Ú  ÙØ﴿:قوله تبارك وتعالى
.(٢)﴾Ö   Õ   Ô     Ó   Ò     Ñ   Ð

نصه:  سؤاًال  أي   ﴾Û   Ú   ÙØ﴿ تعالى:  قوله  فإن  اآليتين  بين  تنافي  ال 
ذنبهم. عن  سؤال  ال  وتبكيت  توبيخ  سؤال  فهو   (٣)﴾$   #   "   ! ﴿

 ¤   £   ¢    ¡ ﴿ المجرمـون:  يقـول  بعضهـا  فـي  مواقف  القيامـة  فـي  إن  ثـم 
يسألون  ال  أنهم  فيمكن   (٥)﴾q   p    o    n ﴿ بعضها:  وفي   (٤)﴾¥
واهللا أعلم. قطعًا.  الحساب  لثبوت  بعض  دون  المواقف  بعض  في  ذنبهم  عن 

﴾Ä   Ã   Â   Á ﴿  ≈æ©e

  Ã   Â   Á    À   ¿   ¾    ½   ¼ ﴿ مريـم:  سـورة  فـي  تعالـى  قولـه 
.(٦)﴾Ë   Ê    É    È   Ç   Æ   Å    Ä

قيل  كذا  بدر  يوم  الواقع  واألسـر  القتل  اآلية  في  و«العذاب»  للتفصيـل  «إمـا» 
إذا  يعلموا  أن  إلى  الطغيان  على  يستمرون  أنهم  والمعنى:  القيامة.  و«الساعة» 

واهللا أعلم. جندًا.  وأضعف  مكانًا  شر  هو  من  الساعة  أو  العذاب  رأوا 

.٢٤ اآلية  الصافات،  (١) سورة 
.٣٩ اآلية  الرحمن،  (٢) سورة 

.٢٥ اآلية  الصافات،  (٣) سورة 
.٢٣ اآلية  األنعام،  (٤) سورة 
.٤٢ اآلية  النساء،  (٥) سورة 

.٧٥ اآلية  مريم،  (٦) سورة 
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ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله  الشـديد  الوعيد  عليه  الموعود  بالرأي  القرآن  تفسـير  معنى  ما 
ومما  منها  بـاهللا  نعوذ  النار»  مـن  مقعده  فليتبوأ  برأيه  القـرآن  فسـر  «مـن 
تلك  هل  وتضعيفًا  ترجيحًا  التفاسير  في  أجد  ما  كثيرًا  فإني  إليها،  يؤدي 
وكيف  والتضعيف  الترجيح  ساغ  أين  فمن  كانت  فإن  توقيفية؟  األقوال 

بالجواب. تفضل  ذلك؟ 
االستنباط. وجوه  من  وجه  إلى  يستند  ال  الذي  هو  بالرأي  التفسير 

مخطئ  هذا  فإن  علم  بغير  رؤيا  فسـر  أو  علم  بغير  مسـألة  أفتى  من  نظير  فهو 
تفاوتت  وال  وجوه  للقرآن  كان  ما  ذلك  في  المقال  اتساع  ولوال  أصاب،  وإن 
مر  على  عجائبه  تفنى  ال  له  قعر  ال  الذي  الزاخر  البحر  أنه  على  األفهـام،  فيـه 

واأليام. الليالي 
واهللا أعلم. صحته.  في  مشكوك  بذلك  والحديث 

﴾   t   s   r   q ﴿  ≈æ©e

تعالـى: وقولـه   (١)﴾t   s   r   q ﴿ تعالـى:  قولـه  معنـى  مـا 
بذلك. علينا  تمن  أن  منك  فضًال  í﴾(٢)؟    ì   ë   ê﴿

حسـابه  إلى  القصد  فمعناه   (٣)﴾t   s   r   q ﴿ تعالـى:  قولـه  أمـا 

.٣١ اآلية  الرحمن،  (١) سورة 
.٤٣ اآلية  النجم،  (٢) سورة 

.٣١ اآلية  الرحمن،  (٣) سورة 
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أي  لكم  أتفـرغ  إذا  تهديدهـم:  يريد  القائـل  كقول  وتهديـد،  لهم  وعيـد  فهـو 
وإيصال  الجزاء  في  األخذ  من  اآلخرة  أمر  تعالى  تدبير  شّبه  بالعقوبة،  أقصدك 
والنهي  باألمر  الدنيا  ألمر  تعالى  تدبيره  بعد  المكلفين،  إلى  والعقاب  الثـواب 
كان  إذا  من  بحالة  ـ  شأنه  يشغل  ال  وأنه  ـ  واإلعطاء  والمنع  واإلحياء  واألمانة 
فهو  آخر،  في  شرع  الشغل  ذلك  من  فرغ  إذا  آخر  شغل  عن  يشـغله  شـغل  في 

شأن. عن  شأن  يشغله  ال  تعالى  ألنه  تمثيلية  استعارة 
اهللا  بيد  والحزن  السـرور  أن  فمعنـاه   (١)﴾í   ì   ë   ê﴿ قولـه:  وأمـا 
قال  غيره،  دون  بيده  ذلك  وإن  شـاء  من  على  والحزن  السـرور  يدخل  تعالى 
إن  وقيل  النار  فـي  النار  أهل  وأبكى  الجنـة  في  الجنة  أهل  أضحـك  الحسـن 
يدل  وهذا   (٢)﴾ Ð   Ï   Î ﴿ تعالى:  كقوله  الالزمة  األفعال  مـن  الفعلين 
واهللا أعلم. والبكاء.  الضحك  حتى  وخلقه  فبقضائه  اإلنسان  يعمل  ما  أن  على 

¿BGô≤dG  »a  á«∏««îàdG  IQÉ©à°S’G  ΩGóîà°SG

قـال   (٣)﴾u   t   s   r   q   p ﴿ تعالـى:  قولـه 
تسـتهوي  الجن  أن  العرب  تعتقده  ما  على  ورد  هـذا  الكشـاف  صاحب 
ال  بما  ويشبه  ويخبر  القرآن  يرد  كيف  عليه،  تسـتولي  والغيالن  اإلنسـان 

الكشف؟ سبيل  على  وهذا  له  حقيقة 
المطلوب  الوجه  على  السـامع  ذهن  في  المعنى  رسـوخ  التشـبيه  من  الغرض 

.٤٣ اآلية  النجم،  (١) سورة 
.١٥٦ اآلية  عمران،  آل  (٢) سورة 

.٧١ اآلية  األنعام،  (٣) سورة 
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التخييلية  االسـتعارة  التخييـل  ومن  خيـال،  أم  حقيقة  بـه  للمشـبه  كان  سـواء 
ومنه: أغوال،  كأنياب  القيس:  امرئ  قول  ومنه  فنون  ذلك  في  وللعرب 

ــرن ــش ن ــــوت  ــــاق ي ــدأعــــــالم  ــرج زب ـــن  م رمـــــاح  ــى  ــل ع
الخيال  محض  هو  وإنما  أصًال  لألغوال  وجود  ال  بل  أنياب  لألغـوال  وليـس 
أساليب  جمع  والقرآن  المذكور  الوصف  على  ياقوت  أعالم  يوجد  ال  وكذلك 
ذلك  فافهم   (١)﴾r   q   p   o﴿ تعالى:  قوله  ذلك  ومن  البالغـة 

اهللا. عند  والعلم  عليك،  والسالم  كله؛ 

(¢†«ëªdG  øe  ø°ùÄj)  øe  ájBGh  É¡H  ∫ƒNóªdG  ô«Z  ájBG  ô«°ùØJ

  Z  Y      X  W  V  U  T  S  R  Q ﴿ تعالى:  قوله 
  f   e   d    cb   a   `   _   ^   ]   \   [
  ³   ²   ±   °   ¯   ®     ¬   « ﴿ تعالـى:  وقولـه   (٢)﴾g

أفتنا. باألول؟  متعلق  أهذا   .(٣)﴾º    ¹   ¸    ¶   μ   ´
سورة  في  فاألولى  األخرى،  عن  مستقلة  منهما  واحدة  كل  سورتين  في  اآليتان 
أن  عليه  يجب  وأنه  المس،  قبل  طلق  إن  العدة  لزوم  عدم  ومعناهـا  األحـزاب 
وإن  صداقًا،  لها  سـّمى  قد  كان  إذا  الصداق  نصف  يعطيها  أن  وذلـك  يمتعهـا 
قدره  المقتر  وعلى  قدره  الموسع  على  محدود  غير  شيئًا  إليها  فيدفع  يسم  لم 

صداقًا. لها  سّمى  لو  الصداق  نصف  مقابلة  في  وذلك 

.٦٥ اآلية  الصافات،  (١) سورة 

.٤٩ اآلية  األحزاب،  (٢) سورة 
.٤ اآلية  الطالق،  (٣) سورة 
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الحيض  من  المؤيسـة  عدة  في  ومعناها  الطالق  سـورة  ففي  الثانية  اآلية  وأما 
يحضن  اللواتي  مـن  حيض  ثـالث  مقابلة  في  وذلـك  أشـهر  ثالثة  عدتهـا  أن 
فهذا  عدتهن  تعرفـوا  ولم  عدتهن  فـي  شـككتم  إن  أي   ﴾³   ²  ﴿ وقولـه: 
والالئي  ومعناه:  الخبـر  محذوف  مبتدأ   ﴾º    ¹   ¸ ﴿ وقولـه:  حكمهـن 
والمراد  المحيـض،  مـن  يئسـن  الالئي  مثل  عدتهـن  أي  كذلـك  يحضـن  لـم 
عليه  مجمع  وهذا  رأسًا،  الحيض  يطرقهن  لم  اللواتي  ُهّن  يحضن  لم  بالالئي 
عدة  فإن  الحمل  غير  األسباب  من  بسبب  الحيض  عنهن  انقطع  اللواتي  ومثله 

واهللا أعلم. حملها،  وضع  الحامل 

πªædG  »a  ÉgQGôμJh  IAGôH  øe  á∏ª°ùÑdG  ±òM

في  وقع  ولم  منها  البسـملة  حذف  سـبب  ما  السـائل:  قال  براءة  سـورة 
عليك؟ والسالم  الوجهين  في  افتنا  بسملتان  النمل  سورة 

تناسب  ال  والرحمة  رحمة  آية  والبسملة  الكفار  على  غضب  آية  فإنها  براءة  أما 
بسملة. بدون  السورة  فنزلت  الغضب، 

عليه  سـليمان  كتاب  عن  حكاية  فإنها  النمل  سـورة  في  الثانية  البسـملة  وأما 
ے     ❁   }    |   {  z   y   x   w   v ﴿ كتبـه:  كذلـك  إذ  السـالم 

واهللا أعلم. اختصارًا،  األنبياء  كتب  وكانت   (١)﴾¤   £   ¢   ¡

و٣١.  ٣٠ اآليتان  النمل،  (١) سورة 
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﴾'   &   %   $    #   "   ! ﴿  ô«°ùØJ

  *   )   ('   &   %   $    #   "   ! ﴿ تعالى:  اهللا  قول  تفسـير 
  ¨   §   ¦   ¥    ¤   £     ¢   ¡ ﴿  (١)﴾0   /   .   -    ,     +
ولك  أفتنا  منه؟  يمسك  أم  كله  بإنفاقه  أمر  الرزق  أهذا   (٢)﴾ª  ©

تعالى. اهللا  شاء  إن  الثواب  عظيم 
الواجب  اإلنفـاق  ذلـك  تحـت  ويدخـل  اإلنفـاق  علـى  حـث  اآليـات  فـي 
وصلة  واألوالد  الزوجات  ونفقـة  الزكاة  إخراج  الواجب  فمن  والمنـدوب، 
اإلنفاق  وأما  ذلك.  في  تفصيل  على  المحتاج  وإعانة  الضيف  وإكرام  الرحم 
من  أفضل  والواجب  الالزم.  غير  في  اإلنسـان  به  يتصدق  ما  فهو  المندوب 

المندوب.
قائل:  مـن  عز  قوله  فـي  اإلنفاق  مواضـع  وتعالـى  سـبحانه  الـربُّ  بّيـن  وقـد 
من  ينفق  مـا  وبّيـن   (٣)﴾Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì ﴿
يعني   (٤)﴾É   È   Ç   Æ   Å ﴿ قائل:  من  عّز  قوله  في  األموال 
ذلك  من  الواجبات  أداء  بعـد  فضل  فما  والعيال،  النفس  حاجة  عـن  الفاضـل 
نحّب  مما  اإلنفاق  أن  بين  إنه  ثم  تبرعًا.  اإلنسان  به  يتصدق  الذي  فهو  ونحوه 
وجه  بها  يراد  النفقة  ألن  وذلـك  يحب،  مما  ينفق  حتى  البر  المرء  يـدرك  فـال 
رغبته  قّلة  على  دليًال  ذلك  كان  يكـره  بما  وتصدق  يحب  عّما  عـدل  فمـن  اهللا 

.٩٢ اآلية  عمران،  آل  (١) سورة 
.١٠ اآلية  المنافقون،  (٢) سورة 

.٢١٥ اآلية  البقرة،  (٣) سورة 

.٢١٩ اآلية  البقرة،  (٤) سورة 
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يحبون  ما  بعض  المنفق  أن  في  نّص   (١)﴾'   & ﴿ فقوله  ربـه  رضا  فـي 
وهو  ببيرحاء  تصدق  اآلية  هذه  عنه  اهللا  رضي  طلحة  أبو  سمع  ولما  جميعه  ال 

والسالم. واهللا أعلم  أمواله،  أحب  كان  بالمدينة  له  مال 

﴾s   r   q    p   o   n ﴿  ≈æ©e

  r   q    p   o   n   m   l   k   j ﴿ تعالـى:  قولـه 
على  الداللة  نفقهـه  ال  الذي  التسـبيح  هذا  معنـى  مـا   (٢)﴾s
تعالى  اهللا  يخلق  أن  يجـوز  وهل  نعقله؟  ال  شـيء  أم  تعالـى  وجـوده 
الداللة  كون  كان  وإن  نعقله؟  أن  غير  من  وينهاه  ويأمره  يسبحه  شيئًا 
عالم  كان  وإذا  معقولنـا  مـن  ذلك  أليس  التسـبيح  هو  وجـوده  علـى 
هل  ذلك  على  دال  أيضًا  وتسـبيحهم  تعالى  وجوده  على  داًال  اإلنس 
الضفادع  نقيق  مثل  نفقهه  ال  العوالم  جميع  تسـبيح  يكون  أن  يمكن 
هذا  أين  مـن  فاسـدًا  معقول  غير  شـيء  إثبات  كان  وإذا  ذلـك  وغيـر 
مختص  الفقه  عـدم  أم  والمفقوه  المعقـول  بين  فـرق  وهل  الفسـاد؟ 

أحد؟ دون  بأحد 
سـبحانه  أخبرنا  فقد   (٣)﴾s   r   q    p ﴿ تعالـى:  قولـه  حسـبك 
أن  تعاطى  فمن  نفقهه،  ال  تسـبيحًا  بحمده  تسـبح  األشـياء  جميع  أن  وتعالى 

والتكلف. وإياك  اهللا  كلمات  تبديل  في  ساٍع  فهو  هذا  بعد  يفقهه 

.٩٢ اآلية  عمران،  آل  (١) سورة 
.٤٤ اآلية  اإلسراء،  (٢) سورة 
.٤٤ اآلية  اإلسراء،  (٣) سورة 
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من  واآلية  نفهمـه،  ال  شـيء  إثبات  المحال  مـن  وليس  فهمـه،  الشـيء  وفقـه 
نعرف:  لـم  أو  تأويله  عرفنـا  بـه  اإليمان  علينـا  يجـب  الـذي  القـرآن  متشـابه 

واهللا أعلم.  ،(١)﴾¥   ¤   £   ¢ ے¡      ~ ﴿

﴾c    b   a   `﴿  ô«°ùØJ

فهذه   (٢)﴾i   h   g   f   e   dc    b   a   ` ﴿ تعالـى:  قولـه 
افتنا. هنا؟  ها  الورود  صفة  وما  خاصة  ال  عامة  آية 

لمنكري  خطـاب  اآليـة  أول  ألن  بالكفـار  خـاص  اآليـة  فـي  الخطـاب  إن 
 (٣)﴾6   5    4   3   2   1   0   / ﴿ تعالـى:  قوله  وهو  البعـث، 

   b   a   ` ﴿ بقوله:  إليهـم  التفت  حتى  المجرى  هـذا  الخطاب  فجـرى 
   q      p     o     n   m   l   k   ❁   i   h   g   f   e   dc

ناجون. منه  والمتقون  النار  الكفار  دخول  هو  فالورود   ،(٤)﴾r
عليه  والوقوف  الشيء  من  المشارفة  الورود  فمعنى  وعليه  عام  الخطاب  وقيل 

  k﴿ عليه:  ووقف  شـارفه  أي   (٥)﴾0   /   .   -﴿ تعالى:  قولـه  ومنـه 
 (٧)﴾r    q      p     o ﴿ والوقوف:  المشارفة  بعد   (٦)﴾ n   m   l

.٢٨٥ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
.٧١ اآلية  مريم،  (٢) سورة 
.٦٦ اآلية  مريم،  (٣) سورة 

و٧٢.  ٧١ اآليتان  مريم،  (٤) سورة 
.٢٣ اآلية  القصص،  (٥) سورة 

.٧٢ اآلية  مريم،  (٦) سورة 

.٧٢ اآلية  مريم،  (٧) سورة 
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يخالف  كالم  ذلـك  في  قومنـا  وعند  أصحابنـا.  أكثـر  قول  هـو  القـول  وهـذا 
واهللا أعلم. بذلك،  لنا  حاجة  ال  القطعيات 

﴾ >  =  <  ; ﴿  ô«°ùØJ

     >  =  <  ; ﴿ تـعــالـــى:  قـولـــه  تفسـيــر 
فيه  يجب  الـذي  وما  الموعظـة؟  فيهـا  تجـب  الـذي  مـا   (١)﴾?

الضرب؟ فيه  يجب  الذي  حّده  وما  الهجر؟ 
تستكبر  أن  وهو  النشوز  عند  يجوز  وإنما  يجوز،  بل  ذلك  من  شيء  يجب  ال 
له  ينبغي  هنا  فها  حقوقـه  أداء  من  وتمتنع  الزوج  علـى  وتترفع  نفسـها  المـرأة 
في  هجرها  أصرت  فإن  اهللا،  عقوبة  ويذكرها  والموعظة  بالنصيحة  يبادرها  أن 
فإن  حاجة،  منها  يطلـب  وال  معها  نام  إن  ظهره  يعطيهـا  أن  وذلـك  المضجـع 
فهذه  مؤثر  وال  كاسـر  غير  أي  مبرح  غيـر  ضربًا  يضربها  أن  لـه  جـاز  أصـرت 

واهللا أعلم. للناشز،  التأديب  مراتب 

áëJÉØdG  øe  ájBG  á∏ª°ùÑdG  ¿ƒc  ≈∏Y  ∫’óà°S’G

قوله سبحانه: ﴿®  ¯  °  ±  ²﴾(٢) دليل على أن البسملة 
كان؟ إن  قاطع  هو  وهل  المثاني،  من 

هذا  وليس  الفاتحـة،  مـن  آية  البسـملة  أن  علـى  باآليـة  بعضهـم  اسـتدل  قـد 
واهللا أعلم. مقال،  فيه  بل  الخصم  لنزاع  قاطعًا  االستدالل 

.٣٤ اآلية  النساء،  (١) سورة 
.٨٧ اآلية  الحجر،  (٢) سورة 
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﴾r   q    p    o   n﴿  ≈æ©e

  p    o   n   ❁   l   k    j   i   h    g ﴿ تعالـى:  قولـه 
سـبحانه  قوله  في  قيل  مـا  بعض  يؤيـد  دليـل  فيهـا  هـل   (١)﴾r   q

c﴾(٢)؟    b   a   ` ﴿ وتعالى 
فإنه  الدخول،  منه  المراد  وإن  بالكفار  خاص  الورود  بأن  القول  يؤيد  قد  نعـم 
على  مشارفة  لهم  يذكر  ولم  وفدًا  الرحمن  إلى  المتقين  يحشر  أنه  ذكر  تعالى 
واهللا أعلم. فيها،  دخوًال  أي  وردًا  جهنم  إلى  المجرمين  يسوق  أنه  وذكر  النار، 

Ö«HÓédG  ™°Vh  å«M  øe  ﴾9   8   7﴿  ≈æ©e

يؤيد  دليل  فيهـا  وهـل  الـخ..   (٣)﴾9   8   7﴿ تعالـى:  قولـه 
اآلية؟  (٤)﴾s   r   q   p   o   n   m ﴿ منطوق 

العجائز  وهن  الرجال  وطلب  الحيض  عن  القاعدات  النسـاء  بالقواعد  المراد 
ثيابهن  يضعن  أن  تعالـى  الرب  لهن  رخص  ُيشـتهين،  وال  َيشـتهين  ال  الالتـي 
بوضـع  تقصـد  ال  اي  لزينـة  تبرجـًا  يقصـدن  ال  أن  بشـرط  جالبيبهـن  يعنـي 
ومنع  عليها  حرم  ذلك  قصدت  إن  فإنهـا  متزينة  لترى  الزينة  كشـف  الجلباب 
خير  فهو  تعففًا  تضعه  لم  وإن  وضعه.  لها  جاز  تقصده  لم  وإن  جلبابها،  وضع 

واهللا أعلم. لها، 

و٨٦.  ٨٥ اآليتان  مريم،  (١) سورة 
.٧١ اآلية  مريم،  (٢) سورة 
.٦٠ اآلية  النور،  (٣) سورة 

.٥٩ اآلية  األحزاب،  (٤) سورة 
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﴾Ù   Ø   ×     Ö  ❁  Ô   Ó   Ò   Ñ ﴿  ≈æ©e

  Ñ ﴿ وجل:  عز  قولـه  معنى  أن  المفسـرين  بعض  كالم  علـّي  أشـكل  قد 
  Ø   ×     Ö ﴿ العيد:  إلـى  مروره  قبل  ق  تصـدَّ مـن  اي   (١)﴾ Ô   Ó   Ò
ذلك  في  صدقة  تكون  كيف  أسأل  اإلمام،  مع  العيد  صالة  أي   (٢)﴾Ù
بعد  فرضت  الفطـر  وزكاة  الفطر  زكاة  بالصدقـة  المـراد  ولعلهـا  الوقـت 
فرض  ونزول  الذهن،  فـي  وينتدح  العقل  في  يتبادر  فيما  الصيـام  فريضـة 
السـورة  بل  الكريمة  اآلية  ونـزول  الهجرة  مـن  الثانية  السـنة  في  الصيـام 
بالبيان. فضًال  القول؟  هذا  وجه  فما  بعضهم  حكاه  بإجماع  بمكة  بأسرها 
ذلك  ومعنى  نزولهـا  عن  متأخر  اآلية  حكـم  أن  فوجهه  القـول  هـذا  صـح  إن 
أمرًا  به  يؤمر  لم  أنه  غيـر  معلوم  وحكمها  كذلك  تتلى  فهي  بمكة  نزلـت  أنهـا 
لم  حكم  ولها  فتتلى  اآلية  تنزل  وقد  الصيام،  فريضة  بعد  بالمدينـة  إال  جازمـًا 
يتلى  قرآن  فيه  ينزل  ثم  به  فيعمل  اآلية  نزول  قبل  الحكم  ينزل  وقد  وقته،  يأت 

واهللا أعلم. الباب،  هذا  من  يكون  صح  إن  المعنى  فهذا 

﴾7    6    5   4   3 ﴿  ≈æ©e

أخفيها  أن  أقرب   (٣)﴾7   6   5  4  3 ﴿ تعالى:  قوله  معنى 
ماذا؟ أم  كالمعاينة  صارت  دالالتها  وظهور  القيامة  عالمات  لكثرة  أنه  أم 

.١٤ اآلية  األعلى،  (١) سورة 

.١٥ اآلية  األعلى،  (٢) سورة 
.١٥ اآلية  طه،  (٣) سورة 
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أقول  فال  أخفيها  أن  أقرب  معناه  وقيل  وقتها،  إخفاء  أريد  أكاد  معنى  قيل 
لك  الح  الذي  هـو  المعنى  وهذا  بإتيانها،  اإلخبـار  في  مـا  لوال  آتيـة  إنهـا 
العرب  أسـلوب  على  جار  والقرآن  كاد  حقيقة  وهـو  السـؤال  في  وذكرتـه 
وقيل  خفاه،  سلب  إذا  أخفاه  من  أظهرها  أكاد  معناه  وقيل  مخاطباتهم،  في 
أخفى  لكونها  إجماًال  ولو  يذكرها  ال  أن  كاد  تعالى  أنه  والمعنى  زائدة  أكاد 
اللطف  وهي  لحكمة  آتية  السـاعة  إن  قوله  في  كما  ذكرها  لكنه  المغيبات 
الفتوحات،  من  ملخصًا  أ.هـ.  الصالحـة  األعمال  على  لحثهم  بالمؤمنيـن 

واهللا أعلم.

﴾\   [  Z   Y   X    W﴿  ≈æ©e

  [  Z   Y   X    W ﴿ فرعـون:  لعـدوه  تأنيبـًا  قولـه  معنـى 
المعلوم  ومن  والشمول  لإلحاطة  و«كل»  التأكيد  هذا  معنى  ما   (١)﴾\
وغير  والطوفان  والعصى  كاليد  الباهرة  آياته  بعض  أراه  تعالى  أنه  قطعـًا 

الشمول؟ هذا  معنى  ما  التسع،  اآليات  من  ذلك 
وهي  (أل)  لمعنى  هنـا  ها  واإلضافة  آياتنا  تعالـى  قوله  في  للمضـاف  التأكيـد 
تقول  وأنـت  بعدها،  ومـا  العصـي  مـن  المعهـودة  اآليـات  فالمؤكـد  للعهـد 
معهودة،  دراهم  هنالك  كان  إذا  كلها  دراهمك  وأخذت  كلها  الدراهم  أخذت 

واهللا أعلم.

.٥٦ اآلية  طه،  (١) سورة 
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الماعون  هذا  صفة  ما  السائل:  قال   (١)﴾T   S﴿ تعالى:  قوله 
غير  أم  الجيران  به  تعـارف  ما  هو  هل  بالويل؟  عليه  اهللا  وعدهـم  الـذي 
بأشياء  يتعارفون  قوم  ورّب  ال؟  أم  العرف  باختالف  يختلف  وهل  ذلك؟ 

آخرون. بها  يتعارف  لم 
للعذاب،  موجب  منعها  ألن  ظاهر  فالمعنى  وعليه  الزكاة  بالماعون  المراد  قيل 
وقع  إنما  والوعيد  المنافقين  صفات  من  فهـو  وعليه  الناس  يتقاضاه  ما  وقيـل 
منع  ذلك  فيقتضـي  للماعون  منعهـم  منها  صفات  بمجمـوع  المنافقيـن  علـى 
األحوال  باختالف  يختلف  والماعون  المسلم  حاجة  قضاء  ومنع  الجار  حقوق 
جفاء،  ومنعه  ماعون  فهو  الناس  بين  الحوائج  لقضاء  ا  معدًّ كان  فما  واألزمان 

واهللا أعلم.

.٧ اآلية  الماعون،  (١) سورة 
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المدينة  قصد  قد  لرجل  فقـال  جدة  من  لزمته  قد  منوية  زيارة  عليـه  مـن 
تجزئ  وجه  يوجد  كان  إن  المعرفة  أهل  اسأل  نفسه:  عن  أو  بأجرة  زائرًا 
أو  فالن  عن  فزار  قباء  مسجد  من  عنه  يزار  جدة  من  لزمته  عمن  الزيارة 
عمن  تجزئ  الزيارة  أن  وجه  ذلك  في  وقيل  المسلمين  فسأل  بأجرة  عني 
لزم  حيث  نفسـه  عن  لزائر  والراحلة  الزاد  عليه  ولكن  قباء  من  عنه  زير 
وأّجر  ذلك  ففعل  عليه،  ليس  الرجوع  وفي  ذاهبًا  المدينة  إلى  عنه  المزار 
من  لزمه  ما  أدى  قد  يكون  ال  أم  األمر  هذا  على  األجرة  أتلزمه  قباء  من 
فقط؟  العناء  أو  قيل  كما  األجرة  وهل  النفس؟  بها  وتطيب  الزيارة  هذه 

بالجواب. علينا  تفضل 
يزور  أن  عليه  وصية  قبل  مـن  الرجل  هذا  لزمت  إنما  الزيارة  تلـك  كانـت  إذا 
وال  للوصية  إنفاذًا  ذلك  يكون  وال  قباء  مـن  بها  يزار  أن  يجزئ  فال  جـدة  مـن 
فهو  فعل  فإن  نفسـه  عن  لزائر  الهالك  مال  من  والراحلة  الزاد  ينفـذ  أن  يصـح 

أنفذ. لما  ضامن 

èëdG
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بعد  يلزمه  وال  قبـاء  من  عنه  يزار  أن  بـأس  فال  نفسـه  عن  الزيـارة  كانـت  وإن 
الزيارة  هذه  كانت  إذا  نعم  يتطوع  أن  إال  نفسه  عن  لزائر  راحلة  وال  زاد  ذلك 
الوفاء  فعليه  جـدة  من  يزور  أن  به  نذر  نـذر  قبل  من  الرجل  هذا  لزمـت  إنمـا 
عنه  يغنيان  ال  للغير  والراحلة  والزاد  ذلك  غير  يجزئه  وال  نذر  حيث  نـذر  بمـا 

أعلم. واهللا  شيئًا، 

á«∏gC’G  ∫ÉªàcG  πÑb  »Ñ°üdGh  óÑ©dG  èM

العتق  بعد  االستطاعة  وجدا  ثم  ا  حجَّ إذا  والصبي  العبد  في  بعضهم  قول 
وجهه؟ ما  أخرى،  مرة  الحج  يلزمه  أنه  والبلوغ 

ال  والصبي  العبـد  ألن  نافلـة  والصبـا  الـرق  حـال  فـي  حجتهمـا  ألن  ذلـك 
توجه  االسـتطاعة  وجدا  ثـم  الصبّي  وبلغ  العبـد  اعتق  فـإذا  الحـج  يلزمهمـا 
فعالها  التي  بالنافلة  اللزوم  هذا  ينحط  وال  الفرض  ولزمهما  الخطاب  إليهما 

أعلم. واهللا  مضى.  فيما 

¬°ùØf  øY  èëdG  ó©H  ô«¨dG  øY  èëdG

يصح  ال  حجه  إن  نفسـه  عن  يحج  أن  قبل  غيره  عن  حج  فيمن  قولهم 
وجهه؟ ما 

مرة  ورأى  نفسه»،  عن  يحج  حتى  غيره  عن  أحد  يحج  ال  «أال  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  ذلك 
غيرك». عن  حج  ثم  نفسك  عن  «حج  فقال  غيره  عن  محرمًا  رجًال 

للحج  مسـتطيعًا  وكان  الحـج  أيام  فـي  مكة  وصل  مـن  أن  ذلك  فـي  والسـر 
الحج  إلى  وعـدل  ترك  وإذا  نفسـه  عن  يحج  أن  ولزمه  الخطـاب  إليـه  توجـه 
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إلى  عنه  وعدل  حضوره  بعد  فرضه  عن  أعرض  من  حكم  في  صار  الغير  عن 
ذمته  ألن  غيره  عن  حجه  يصح  ال  هنا  ها  فمن  الفرض  وقت  فات  حتى  التنّفل 
عند  كله  العمر  فوقته  العمر  في  موسـع  الحج  فرض  أن  غير  بفرضه  مشـغولة 
ومنهم  العام  ذلك  في  الحج  عن  بالتأخير  عاصيًا  يكون  ال  هنا  ها  فمن  األكثر 

مانع. غير  من  أخر  ثم  واستطاع  ذلك  أمكنه  إذ  العصيان  عليه  أثبت  من 
ذلك  إلى  احتيج  إذا  باألجرة  الغيـر  عن  الحج  في  رخص  المسـلمين  وبعـض 
من  حكم  في  الغير  بمال  مكة  إلى  المتوصل  أن  وذلك  نفسـه  عن  الحج  قبل 
الغير  بمال  وصلها  وإنما  واسـتطاعته  بماله  يصلها  لم  ألنه  الحج  يسـتطع  لم 
فرض  هذا  مع  عليه  يتوجه  فال  أجرته  أخـذ  الذي  الغير  بعمل  مشـغولة  فذمته 
وذمته  إال  مكة  يدخل  لم  قوم  أجير  عندهم  الرجل  هذا  إن  األمر  غاية  الحج. 
على  المتقدمة  األحاديث  حملـوا  ولعلهم  الخطاب  إليـه  يتوجه  فلم  مشـغولة 
لم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إن  قالوا  أنهم  وذلك  غيره  عن  ذلك  مع  فحج  الحج  استطاع  من 

أعلم. واهللا  عليه.  لزومه  علم  وقد  إال  نفسه  عن  بالحج  يأمره 

√ô«Z  øY  êÉëdG  ΩGôMEG  ¿Éμe

إن  الميت  بيت  من  يخـرج  أن  يشـترط  إنه  الغير  عن  الحاج  في  قولهـم 
وجهه؟ ما  يحددها،  لم  بحجة  أوصى 

كان  لو  الموصي  هذا  أن  المعلوم  ومن  عنه  نائب  الغير  عن  الحـاج  ألن  ذلـك 
على  فاشـترطوا  الحج  إلى  عنه  لخـرج  بيته  في  وهـو  الحج  على  فعـزم  حيًّـا 
ومن  ووسـائله  الحج  فـرض  عنه  مؤديًا  يكـون  حتى  فعلـه  يفعـل  أن  النائـب 

أعلم. واهللا  والكعبة.  الموصي  بيت  بين  التي  المسافة  قطع  وسائله 
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ال؟ أو  تركه  أو  الفعل  عن  كفارة  هو  هل  الحج  في  الدم 
األفعال  بسـبب  الواقع  للخلل  وتدارك  الصيد  عن  جـزاء  ألنه  كفارة  هو  نعـم 
ونحو  للجسـد  المدمية  وكاألفعال  الحـج  إلى  بالعمرة  كالتمتـع  له  الموجبـة 
قوله:  إلى   ﴾¾    ½    ¼    »    º    ¹ ﴿ تعالى:  قوله  هذا  على  ويدلك  ذلك. 

        ¹   ¸ ﴿ تعالـى:  وقولـه   (١)﴾Î    Í    Ì    Ë    Ê     É  È    Ç ﴿
إلـى   ،(٢)﴾Ç   Æ   Å    Ä   Ã   Â    Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º

اآلية. آخر 
اآلية  في  وسـماها  الكفارة  باسـم  التصريح  األولـى  اآلية  فـي  أن  ذلـك  بيـان 
ذلك  من  الخالص  معنى  في  ألنها  الكفارة  معنى  في  أيضًا  وهي  فدية  الكريمة 

أعلم. واهللا  الخلل. 

Égó«°Uh  áæjóªdG  ºjôëJ

قوالن  ال؟  أو  جزاء  عليه  هل  ُمِحلٌّ  وهو  المدينة  صيد  قتل  فيمن  قولهم 
وجههما؟ ما 

هل  المدينة  تحريم  في  خالفهم  علـى  مبني  الخالف  هذا  أن  لي  يظهـر  الـذي 
قيل  وإن  الجزاء  صيدها  في  وجب  حرم  إنها  قيل  فإن  ال؟  أو  كمكة  حرم  هي 
الُمحِرم  دون  الُمِحل  فـي  الخالف  كان  وإنما  ذلك  يجب  فال  حرم  غيـر  إنهـا 

.٩٥ اآلية  المائدة،  (١) سورة 
.١٩٦ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 
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المحل  من  صيدًا  قتل  فمن  وغيره  الحرم  صيـد  قتل  عليه  يحرم  المحـرم  ألن 
الجزاء. عليه  وجب  محرم  وهو 

مكة  حرم  إبراهيم  «إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  منها  روايات  المدينة  تحريم  في  قومنا  وعند 
وال  خالؤها  يختلى  ال  مكة  إبراهيم  حرم  كما  المدينة  حرمت  وإني  لها  ودعا 
إال  شـجرة  فيها  تقطع  وال  دم  فيها  يهرق  وال  لقطتها  تلتقط  وال  صيدهـا  ينفـر 

بعيره». رجل  يعلف  أن 
المدينة  حول  ميًال  عشر  اثنا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  حرمه  والذي  هريرة  أبو  قال  ومنها 
وصاعهم  مدهم  في  لهم  بارك  اللهم  ثور  إلى  عير  بين  ما  وهو  حمى  وجعلها 

حرمًا. يثبتها  ال  من  عند  تصح  لم  ولعلها  األحاديث  من  ذلك  وغير 
جميعها  رأيت  بعدهـم  من  ثم  بعدهـم  من  ثم  الصحابـة  أحـوال  تأملـت  وإذا 
مثل  فيها  يتحرجـوا  لم  فإنهم  مكـة  لحال  مخالف  المدينـة  حـال  أن  تقتضـي 
وإن  كثيـرة  وأحوال  وقائـع  فيهـا  لهم  كانـت  وقد  مكـة  حـرم  فـي  تحرجهـم 

يخفى. أن  مثله  يكاد  ال  البلوى  به  تعم  أمر  تحريهما 
ولم  مكة  في  اهللا  بحرم  التجأ  الصحابة  عصر  في  نفسـه  على  خاف  من  إنه  ثم 
كما  بها  اللتجأوا  عندهـم  حرم  أنها  ثبت  فلـو  بالمدينة  التجأ  أحـدًا  أن  يثبـت 

أعلم. واهللا  الكثيرة.  األحوال  من  ذلك  وغير  بمكة  التجأوا 

èëdG  AGOC’  AGhódÉH  ¢†«ëdG  ™£b

أيام  في  الـدم  انقطع  دواء  لنفسـها  فعملت  حيضهـا  أيام  حجـت  امـرأة 
ال؟ أم  حجها  أيتم  الدم.  وانقطع  حجت  ثم  الحيض 
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فرضها  تؤدي  أن  فعليها  الطهر  وجوه  من  كان  وجه  بأي  الدم  عنها  انقطع  إذا 
وال  ذلك  وغير  وصيام  صالة  مـن  شـاءت  بما  تعالى  اهللا  إلى  تتقرب  أن  ولهـا 

أعلم. واهللا  شيئًا.  حيضها  النقطاع  تسببها  يقدح 

IQÉjõdG  ±GƒW  πÑbh  áaô©H  ±ƒbƒdG  ó©H  ô°üëªdG  π∏ëJ

هل  الزيـارة  طـواف  وقبـل  بعرفـات  الوقـوف  بعـد  أحصـر  إذا  الحـاج 
أم  اآلية  بعموم  أخـذًا  الشـافعي  مذهب  هو  كما  بالهدي  يتحلـل  أن  لـه 
تعالى:  بقوله  أخذًا  حنيفة  أبي  مذهب  هو  كما  النسـاء  من  ممنوعًا  يبقى 
فكيف  حجه  تم  فقد  بعرفـات  وقف  ومـن   .(١)﴾ ¥   ¤   £   ¢ ﴿
الطواف  عن  أحصر  إن  فإنه  المعتمر  على  قاسـوه  واألولون  منه  يتحلل 
قلنا  لو  قالوا  المعتمر  وبيـن  بينه  آخرون  وفرق  بالهـدي.  تحلل  بالبيـت 
من  فيه  يحـل  له  يرتجى  وقـت  ال  إذ  الحرج  لزمـه  إحرامـه  علـى  يبقـى 
فقد  الزيارة  طـواف  عليه  مـن  بخالف  بعضهـا  وال  كلهـا  المحظـورات 
قاضي  وصحـح  أخف  فهـو  النسـاء  إال  كلها  المحظـورات  لـه  حلـت 
هو  ما  ببيـان  علينا  تفضـل  إجمـاع  أنه  وادعـى  الشـافعي  قـول  القضـاة 

القولين. من  المذهب 
والحجة  مذهبنا  وهـو  حنيفة  أبي  مذهب  هو  كمـا  النسـاء  من  ممنوعًا  يبقـى 
ال  عمدًا  البيت  زيـارة  وتارك   .﴾ ¥   ¤   £   ¢﴿ تعالى:  قولـه  فيه  لنـا 
الوقوف  على  فالمقتصر  وفرائضه  الحج  أركان  أحد  ألنه  إجماعًا  حجه  يتـم 
الشـافعي  احتجاج  إليها  يشـير  التي  اآلية  أمـا  قطعًا  حاجـًا  يكـون  ال  بعرفـة 

.١٩٦ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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وإنما  أصًال  مدعاه  على  تدل  فال   (١)﴾μ   ´     ³   ²﴿ تعالى:  قوله  وهي 
ظاهرها  ادعاء  محل  فأيـن  محله  يبلغ  حتى  الحلق  عن  النهـي  فيها  ما  غايـة 
المحصور  والمعتمر  الحاج  بين  الحنفيـة  ذكرتها  التي  والتفرقة  مذهبه  علـى 
الشـافعي  اإلمام  مذهب  علـى  اإلجماع  القضـاة  قاضـي  ودعـوى  صحيحـة 

أعلم. واهللا  ممنوعة. 

ΩôëdG  hCG  πëdG  »a  QÉ°üME’G  ΩƒªY

كان  مطلق  جـوازه  هل  اإلحصـار  في  الخـالف  القوم  آثـار  فـي  يوجـد 
الحل؟  في  بكونه  مخصوص  جوازه  أم  الحرم  في  أو  الحل  في  المحصر 

المذهب؟ هو  فما  اإلطالق  اآلية  وفي 
المانع  من  وهو  عملهما  إتمام  من  المعتمر  أو  الحاج  منع  عن  عبارة  اإلحصار 
المعتمر  أو  الحاج  إلى  بالنظر  وأما  حرم  في  وال  حل  في  يحل  ال  قطعـًا  ظلـم 

أعلم. واهللا  ضروري  أمر  ألنه  شرعي  حكم  نفسه  خاصة  في  يتعلق  فال 

´ƒ£àdG  èM  »a  ô°üëªdG  AÉ°†b

قابل  من  عنه  أحصر  ما  قضاء  وأهدى  حل  إذا  المحصر  على  يجب  هل 
بالجواب. منك  فضًال  متطوعًا؟  المحصر  كان  إذا  ال  أم 

قوالن: فيه 
عليه. اهللا  رضوان  الكدمي  اإلمام  وصححه  عليه  يجب  ال  أنه  أحدهما: 

.١٩٦ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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رحمة  يوسـف  محمد بن  القطب  وصححه  القضاء  عليه  يجب  أنه  وثانيهمـا: 
أعلم. واهللا  أيضًا.  الكدمي  اإلمام  يبعده  ولم  عليه  اهللا 

ô«LC’G  øe  QÉéÄà°S’G  IOÉYEGh  èë∏d  QÉéÄà°S’G

واشـترط  باألجرة  السـواحل  أرض  من  هالك  وصي  من  حجة  أخذ  من 
أن  أراد  أو  األجيـر  أعني  بنفسـه  بها  يخرج  أن  أراد  متـى  الوصـي  علـى 
الرجل  فخرج  ذلك  على  اتفقا  مذهبـه  أهل  من  بها  يخرج  مـن  يسـتأجر 
أن  أراد  ُعمان  إلى  وصل  فلما  الشـرط  هذا  على  زنجبار  أرض  من  بهـا 
هل  والوصي،  هو  اتفق  ما  حسـب  الهالك  عن  بها  يخرج  من  يسـتأجر 
عليها  يستأجر  أن  يجوز  وهل  والرجل؟  الوصي  بين  الشرط  هذا  يجوز 
من  الهالك  منزل  من  بها  تعنى  قد  ألنه  الوصي  من  أخذ  مما  بأقل  غيره 

أوضح. كله؟  هذا  يجوز  ال  أم  ُعمان  إلى  السواحل 
الوصي  ذلك  عن  نائبًا  المسـتأجر  هذا  ويكون  ثابت  الشـرط  هذا  أن  عندي 
بهذا  الوصي  رضا  ألن  غيره  عليها  يؤجر  أن  شاء  إذا  للحجة  االستئجار  في 
نائبًا  صار  ذلـك  في  له  أذن  فـإذا  األجير  لهذا  اإلذن  بمنزلـة  يكـون  الشـرط 
بشـيء  الحجة  عمل  في  يدخل  أن  قبل  غيره  آجر  فـإذا  االسـتئجار  في  عنـه 
بمنزلة  ال  الوصي  بمنزلة  يكون  ألنه  الورثة  إلى  راجع  فالفضل  الوجوه  من 
تعاقدوا  التي  اإلجـارة  له  ثبتت  الحجة  عمل  فـي  بنفسـه  دخل  وإن  األجيـر 

عليها.
في  لدخوله  الورثـة  دون  له  الفضـل  كان  العمل  تمـام  على  غيره  آجـر  فـإن 
دخول  ُعمان  إلـى  السـواحل  من  الحجة  بهذه  الرجل  هذا  وخـروج  العمـل 
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غيرها  ألجل  خرج  قـد  كان  إذا  فأما  ألجلها  خرج  إنمـا  كان  إذا  عملهـا  فـي 
فيه  فلينظر  أعلم  واهللا  للورثة  الفضلة  وتكون  عملها  في  دخوًال  ذلـك  فليـس 

بالصواب. إال  يؤخذ  وال 

πLôdG  øY  ICGôªdG  èM

عنه  تحج  أن  إال  الرجـل  عن  تحـج  ال  المرأة  إن  األثـر:  في  يوجـد  مـا 
عن  وجائز  الرجـل  عن  المرأة  تحـج  وال  آخر:  موضـع  وفـي  امرأتـان، 
عن  المرأة  تحج  أن  ويجوز  رجل،  عن  امرأتان  تحج  أن  ويجوز  المرأة، 
شـيء  عن  الحرام  اهللا  بيت  إلى  بالمشـي  حلف  إذا  المشـي  في  الرجـل 
في  الرجل  عـن  المرأة  حج  يجـوز  إنما  آخر  موضـع  وفي  فيـه.  حنـث 
اآلثار؟  هذه  معنى  ما  محبـوب.  محمد بن  قال  كذلك  األيمان،  كفـارة 
وفيما  األيمان  كفارة  في  إال  الرجل  عن  المرأة  حج  من  المنع  وجه  وما 
بعض  في  الحج  إلى  المشي  وهل  فحنث؟  الحج  إلى  بالمشي  حلف  إذا 
االجتزاء  معنى  وما  غيرها؟  أم  محبوب  محمد بن  أرادها  التي  األيمـان 

ذلك. لنا  بين  الواحدة؟  المرأة  دون  الرجل  عن  المرأتين  بحج 
به  صرح  ما  عين  هو  محبوب  محمد بن  الشيخ  عناها  التي  األيمان  كفارة  إن 
في  الوجه  ما  أدري  وال  حنث  ثم  الحج  إلى  بالمشي  حلف  فيمن  األول  األثر 
أن  وجهه  ولعل  الموضع  هذا  في  إال  الرجل  عن  المرأة  بحج  االجتـزاء  عـدم 
حيث  من  بالحنث  الحج  يلزمه  إنمـا  أنه  حنث  ثم  ماشـيًا  يحج  أن  حلف  مـن 
على  اهللا  افترضه  الذي  الفـرض  دون  اإللزام  وهذا  نفسـه  ألزمه  الذي  اإللـزام 
كانت  وإذا  والسـالم.  الصالة  عليه  رسـوله  ُسـنَّة  وفي  العزيز  كتابه  في  عبـاده 
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هو  فيما  يجزئ  ليس  بما  فيها  يجتزئ  أن  ناسـب  أخفض  هنالك  اإللزام  رتبة 
الفرض  في  يتجتزئوا  ولم  المرأة  بحج  فيها  اجتزأوا  َثّم  فِمْن  رتبة،  منها  أعلى 
جعل  تعالى  اهللا  ألن  الشهادة  على  قياسًا  واحد  عن  اثنتين  بحج  إال  المفترض 

شاهد. مكان  المرأتين 
متأمل  على  تخفـى  ال  بمنزلة  البعد  مـن  وهو  إشـكاًال،  هذا  فـي  إن  ولعمـري 

منصف:
عن  المرأة  بحج  باالجتزاء  وردت  قد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  عن  ة  الُسـنَّ فإن  أوًال  أما 
عن  تحج  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  سـألت  التي  الخثعمية  حديث  في  كمـا  الرجـل 
عنه؟  مجزئًا  ذلـك  أكان  فقضيته  دين  أبيـك  على  كان  لو  أرأيت  فقـال  أبيهـا. 
على  المرأة  حج  فقياس  معناه!  هذا  ما  أو  كذلك،  فذلك  فقال:  نعـم.  فقالـت: 

النص. لهذا  مخالف  قياس  شهادتها 
ال  أن  القياس  هـذا  فيلزم  رجل  ومعهن  إال  تقبل  ال  النسـاء  شـهادة  ثانيًا  وأمـا 
إن  أنه  ذلك  وبيان  رجل  معهن  يكن  لم  حيث  الرجل  عن  المرأتين  حج  يقبل 
المرأتين  حج  بأن  نقول  أن  وجب  شهادتها  على  حجها  القياس  صحة  سلمنا 

تجزئ. ال  بأنفسهما  شهادتهما  ألن  يجزئ  ال 
تنزيل  اعتبر  وإنما  المرأتين  من  الشـهادة  قبول  القائس  هذا  يعتبر  لم  قيل  فإن 
حكم  في  فحجها  الرجـل  نصف  حكم  في  فالواحدة  الرجـل  منزلة  المرأتيـن 

القياس. فيصح  حج  نصف 
حصلت  فإذا  مخصوصة  أقواًال  العبادات  جعل  قد  اهللا  ألن  ذلك  نسلم  ال  قلنا 
سلمنا  بها  جاء  من  إلى  ينظر  أن  غير  من  تامة  حصلت  فقد  لها  أهل  هو  ممن 
فإن  شـخصان  بها  القائم  كان  حيث  الواحدة  العبادة  تجزؤ  القائل  هـذا  فيلـزم 
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تام  حج  الحجين  مـن  واحد  كل  إن  يقـول  بل  بالتجزؤ  القـول  يلزمـه  ال  قيـل 
مثله  آخر  حـج  إليه  يضاف  حتى  الرجـل  حج  عن  يجزئ  ال  لكنـه  نفسـه  فـي 
فهو  عليه  دليل  ال  قوًال  الرجل  من  واحد  حج  عن  المرأتين  من  فعالن  فيكون 
الحقير  محبك  من  أعلم.  واهللا  أصًال  له  وجه  فال  بخالفه  ناطقة  والُسنَّة  تحكم 

السالمي. حميد  عبداهللا بن 

èëdG  ∫ÓN  ô«LC’G  äƒeh  èëdGh  IQÉjõ∏d  QÉéÄà°S’G

فسار  الزيارة  الحجة  هذه  من  فقضى  باألجرة  غيره  عن  حاجًا  خرج  من 
من  بشـيء  أتى  أنه  عنه  صـح  وال  مـات  دخلها  أن  فلمـا  بعرفـة  ليقـف 
ورثة  يستحقه  الذي  فما  فمات  بها  دخل  أنه  غير  بها  تجب  التي  اللوازم 
عرفة.  ودخول  الزيارة  إال  منهـا  يأت  ولم  األجرة  هذه  مـن  الرجل  هـذا 
الخالف  أهـل  من  رجًال  فأجـر  أصحابه  مـن  رجل  انتـدب  لـو  أرأيـت 
ما  حسـب  على  كلها  الحج  أفعال  عنه  ففعل  كلها  الحجة  هـذه  بإتمـام 
الموصي  عن  مجزيًا  المخالف  الرجل  هذا  فعل  أيكون  األصحاب  يفعله 
بالحجة  الخارج  شرط  وإذا  ال؟  أم  كلها  األجرة  الهالك  ورثة  ويستحق 
بعض  عن  وعجزت  مرًضا  عليَّ  اهللا  قدر  إذا  فقال  منه  استأجر  من  على 
ولم  فعله.  عن  عجـزت  ما  فعل  في  مقامي  يقوم  من  ألسـتأجر  اللـوازم 
عنه  عجز  ما  جميع  فأتى  فاستأجره  الخالف  أهل  من  إال  أحد  له  يتيسر 
إذا  األجرة  ويسـتحق  الموصي  عن  مجزيًا  أيكون  بالحجة  الخارج  هـذا 

ال؟ أم  الصورة  هذه  على  له  تم 
بذاته  مستقل  فعل  هي  وإنما  شـيء  في  الحج  من  هي  فليسـت  القبر  زيارة  أما 
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فقيل  يزر  ولم  حج  أو  يحج  ولم  فزار  وزيارة  حجة  على  مستأجر  استأجر  فإذا 
الفعلين. من  فعل  ما  حصة  له  إن 

أختاره  والذي  أقوال  على  الزيارة  حصـة  تقدير  في  العلماء  نظر  اختلف  وقـد 
بأحوال  العارفين  العدول  نظر  يقتضيه  ما  على  إال  ذلك  حد  في  التعييـن  عـدم 

المشقة. بقدر  والعناء  تختلف  المشاق  ألن  والزيارة  الحج 
شاؤوا  إن  الخيار  للورثة  إن  فقيل  الطريق  في  فمات  حجة  استأجر  الذي  وأما 
ذلك  تركوا  شـاؤوا  وإن  وتمامها  األجرة  بقية  لهم  وكان  الحجـة  بتمام  قامـوا 
استحقه  ما  أجرة  لهم  بل  لهم  خيار  ال  وقيل  صاحبهم  أخذ  ما  رد  عليهم  وكان 

المسافة. من  صاحبهم 
على  نفذت  بإتمامها  أوصى  إذا  فأما  الوصية  بإتمام  األجير  يوص  لم  إذا  هـذا 
هو  كما  بالضمانة  أخذها  إذا  وذلك  تامة  األجرة  ولورثته  بها  أوصى  ما  حسب 

زماننا. في  الحج  على  المستأجرين  عمل 
فأتمه  الحج  يتم  من  عنه  فأجر  أصحابه  من  رجًال  انتدب  لكن  يوص  لم  وإن 
للوارث  الخيار  يرى  من  قول  على  أنه  عندي  والذي  شيئًا  هذه  في  أحفظ  فال 
إتمام  على  موقـوف  المنتدب  هـذا  أمر  إن  فـأرى  وتركها  الحجـة  إتمـام  فـي 
يرى  ال  من  قول  على  وأما  األجرة  لهم  وحّلت  ذلك  جاز  أتموه  فإن  الوارث 

بشيء. المنتدب  فعل  فليس  ذلك  في  الخيار  لهم 
كان  إذا  أنه  عندي  والذي  شـيئًا  الخالف  أهل  من  األجير  في  اآلن  أحفظ  وال 
ذكره  قد  نبهان  أبـا  أن  وأحسـب  الخالف  معنى  فيه  فيخرج  ذلك  علـى  أمينـًا 

اللباب. من  الثانية  القطعة  من  فراجعه  كالمه  يحضرني  ولم 
وإن  الحجة  عنـه  يتـم  من  يأتجر  أن  فلـه  أحـرم  مـا  بعـد  األجيـر  مـرض  وإن 
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كذا  الحجة،  أصحـاب  له  يجعل  أن  إال  ذلـك  له  فليس  اإلحرام  قبـل  مـرض 
رجل  عند  من  حجة  أخذ  رجل  في  الحواري  أبو  قال  أحمد  الحسـن بن  قال 
عند  من  أخذ  ما  بدون  عنه  بها  يحج  رجًال  لها  اسـتأجر  ثم  بها  يحج  أن  على 
أدى  الذي  اآلخر  الحاج  أعان  للحجة  األخذ  هذا  كان  إن  أنه  الحجة  صاحب 
أعانه  يكن  لـم  وإن  لألول  الربـح  كان  نفسـه  من  أو  ماله  مـن  بشـيء  الحجـة 
في  تنفد  الدراهم  بقية  وكان  اكتراه  الذي  كراؤه  الحجة  أخذ  للذي  كان  بشيء 
يحج  من  يستأجر  أن  له  ليس  الحسن  أبو  قال  بها.  الموصي  عن  الحج  سبيل 
له  يتم  أن  إال  متعارف  ذلك  ألن  باألجرة  يعمل  الذي  كالصانع  هو  وليس  بها 
أخذها  التي  بالحجة  يحج  أن  هو  فعليه  الورثة  لـه  يتمم  ولم  فعل  فإن  الورثـة 

الثواب. أهل  من  كان  إن  يضيع  وال  أجرته  استأجره  الذي  لألجير  وعليه 
كان  فإن  أخذها  مما  بأقـل  اسـتأجر  ما  لهم  يسـتأجر  أن  على  أخذها  فإن  قـال 
أخذها  قد  وكان  معه  يدخله  شـيء  أو  زاد  أو  كراء  بمثل  بشـيء  األجير  أعان 
فضل  مما  بشـيء  الثاني  األجير  يعن  لم  وإن  له  فالفضل  لألجير  هو  أنه  على 

انتهى. للورثة.  وال  له  وال  لألجير  ال  الحج  سبيل  في  كان 
أعلم. واهللا  ذلك.  في  برغبتك  لعلمي  جوابك  فوق  لك  زيادة  وهذه 
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ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قبـر  وزيـارة  الحـرام  اهللا  بيـت  يحـج  أن  اسـتؤجر  رجـل 
النبي  قبر  زار  ثـم  عنهما  اهللا  رضي  وعمـر  بكر  أبي  صاحبيـه  وعلـى 
ثم  الحرام  اهللا  بيـت  إلى  قاصدًا  ورجع  بالعمـرة  وأحـرم  محمـد ملسو هيلع هللا ىلص 
حج  فإن  مكاتب  الرجل  وهذا  البيت  يصل  أن  قبل  الطريق  في  مات 
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أجبنا. األجرة؟  من  الهالك  لهذا  فما  األجرة  تمام  فله  وزار 
بأحوال  العارفين  العدول  نظر  يقتضيه  ما  على  تامة  الزيارة  أجرة  الميت  لهـذا 
على  الطريق  مـن  فيه  مضى  ما  عنـاء  الحجة  أجرة  مـن  وله  والحـج،  الزيـارة 
األجير  هـذا  ورثة  أتم  إذا  إال  بذلـك،  العارفين  العـدول  بنظـر  ذلـك  حسـاب 
هذا  على  أتموهـا  فـإن  الحجة  تمـام  إلى  هالكهـم  مـات  حيـث  مـن  الحجـة 

تامة. األجرة  فلهم  الوصف 
في  يزيد  فال  األجرة  تمام  فله  وزار  حج  إن  بأنه  المسـتأجر  على  الشـرط  وأما 
شيء  له  فليس  معًا  يفعلهما  لم  إن  بأنه  عليه  اشترطوا  إذا  إال  شيئًا  اإلجارة  أمر 

أعلم. واهللا  الفعلين.  يتم  حتى  له  شيء  فال  ورضي  ذلك  عليه  اشترطوا  فإن 

∫ÉªdG  ¢ü≤æd  IóMGh  »a  èëdÉH  ø«à«°UƒdG  ™ªL

يؤجرها  فضة  افرنسية  قرشـًا  بخمسـين  منهما  واحد  كل  أوصى  رجالن 
ما  بمثل  اآلخر  وأوصى  الحرام  اهللا  لبيـت  االسـالم  حجة  عنه  يحج  من 
أيجوز  لحجة  تكفـي  ال  الزمان  هذا  في  والخمسـون  األول،  بـه  أوصـى 
ذينك  عـن  واحدة  حجـة  بالمائـة  ويحـج  جميعـًا  األجرتـان  تخلـط  أن 

الوصية؟ بتلك  يصنع  فما  يجز  لم  وإن  الشخصين 
قال  من  به  قال  وإن  واحدة  حجة  في  الوصيتان  تشترك  أن  يجوز  ال  أنه  عندي 

  Á﴿ تعالى:  لقولـه  تبديلها  اهللا  حـرم  وقد  الوصية  لنفس  مخالفـة  فيـه  ألن 
عن  الحجة  تكـون  ال  وأيضـًا   (١)﴾Ê    É   È    Ç    Æ    Å   Ä   Ã      Â

.١٨١ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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في  واحدة  حجة  عنهما  فالحاج  اثنين  عن  والصيام  الصالة  تكون  ال  كما  اثنين 
معنى  فال  هذا  وال  هذا  تجزئ  ال  ألنهـا  منهما  واحد  عن  يحج  لم  مـن  منزلـة 

واحدة. حجة  في  يجعالن  بأنهما  للقول 
كل  عن  يحج  مـن  يؤجر  أن  الوصية  هـذه  إنفاذ  في  السـبيل  مـن  أراه  والـذي 
أحجج  وإال  الموصي  بيت  من  بالحجة  يخرج  من  يدرك  لم  فإن  منهما  واحد 
يحج  من  يجد  لم  إن  مكـة  من  لو  بل  جدة  من  ولـو  أدرك  ما  حيث  مـن  عنـه 
اجتزئ  يوجد  لم  وإن  أجره  الدين  فـي  الموافق  أدرك  فإن  منها  أبعد  مـن  عنـه 
فينبغي  المخالفين  خلف  الصالة  أجازوا  علمائنا  بعض  ألن  عندي  بالمخالف 

أعلم. واهللا  الصالة.  على  قياسًا  بحجهم  يجتزأ  أن 

áæ°S  ó©H  áæ°S  ø«æKG  øY  èë∏d  ¢üî°T  IQÉLEG

فحج  واحدة  سـنة  في  حجتين  َيسـتأجر  أن  له  هل  ُعمان  أهل  من  رجل 
المقبل؟  العام  في  الثانية  يحج  ثم  هناك  ويتأخر  السـنة  هذه  في  باألولى 
يشـترط  لم  إن  بالحجة  الموصي  الهالك  عن  مجزئـًا  ذلك  يكون  وهـل 

ال؟ أم  ذلك  أجره  من  على  األجير 
فاشـتراط  الثانية  بالحجة  أجره  الذي  على  اشـترط  إذا  إال  ذلـك  يجـوز  ال 
أوصى  قد  كان  فإن  الهالك  وأما  له  جاز  ذلك  على  األجرة  ووقعت  ذلك 
عليها  يؤجر  أن  للوصي  يصح  وال  مكانه  من  عليها  يؤجر  أن  بد  فال  بحجة 
إال  سـعة  الثلث  في  يكن  ولم  ذلك  عن  الدراهم  قصرت  إذا  إال  مكـة  مـن 
واهللا  اهللا  شاء  إن  الوصف  هذا  على  له  يجوز  فحينئذ  مكة  من  أخرجها  إذا 

أعلم.
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هل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قبر  لزيـارة  مال  له  يكن  ولم  بحجـة  يوصـي  أن  أراد  مـن 
«من  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قول  معنى  وما  زيارة؟  غير  من  بحجة  يوصي  أن  يسـعه 

   }    |  { ﴿ تعالى:  قولـه  معنى  وما  جفاني»  فقـد  يزرني  ولم  حـج 
       ¦    ¥    ¤    £    ¢    ¡ ے        ~

.(١)﴾ª    ©    ¨    §

ومخالف  موافق  من  المسلمين  بإجماع  بواجبة  ليست  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قبر  زيارة  إن 
لزيارة  المانعيـن  إال  أيضًا  المسـلمين  بإجمـاع  إليها  منـدوب  مسـتحبة  لكنها 

الزمن. آخر  جاؤوا  إنما  ألنهم  بخالفهم  يعتد  وال  القبور 
زيارة  ألجل  الواجبة  الحجة  لتأخير  معنى  فال  واجب  ال  ندب  أنها  عرفت  فإذا 
من  على  بل  للمندوب  يترك  ال  الواجب  ألن  والسالم  الصالة  عليه  النبي  قبر 

ذلك. استطاع  ولو  القبر  يزور  أن  عليه  وليس  يحج  أن  الحج  استطاع 
أبقاه  القطب  شـيخنا  فحمله  جفانـي»  فقد  يزرني  ولـم  حج  «من  حديـث  أمـا 
عبارته  ونص  ذلك  بعد  ضعفه  ثم  ذلـك  صح  إن  الندب  في  التأكيـد  علـى  اهللا 
وكذلك  قلت  ضعيف)  جفانـي  فقد  يزرني  لم  حج  مـن  حديث  سـند  (ولكن 
حرام  ملسو هيلع هللا ىلص  جفاؤه  إذ  الوجوب  يقتضي  صح  لو  ظاهره  ألن  ضعيف  معناه  أيضًا 
بالحج  مقرونة  غير  إليهـا  المندوب  فالزيارة  وأيضًا  لإلجمـاع  مخالفًا  فيكـون 
الصحابة  مـن  المسـلمين  فإن  وأيضًا  جـدًا  ضعيـف  بالحـج  الزيـارة  فاقتـران 
ولم  والسـالم  الصالة  عليه  النبي  حياة  في  البيت  هذا  يحجون  كانوا  وغيرهم 

.٦٤ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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زيارته  أن  المعلوم  ومن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بزيارة  الحج  قرن  أنه  منهم  أحد  عـن  ينقـل 
أيضًا  الصحابة  عن  ينقل  لم  إنه  ثم  حياته  في  زيارته  من  بأقل  ليست  موته  بعد 

وجه. كل  من  الحديث  ضعف  فظهر  بالحج  ملسو هيلع هللا ىلص  قبره  زيارة  قرنوا  أنهم 
   £    ¢    ¡ ے        ~    }    |    {﴿ تعالى:  قوله  وأما 
بعد  وال  حياته  فـي  زيارته  على  تـدل  فـال  اآليـة   (١)﴾¦    ¥    ¤
غير  ال  االسـتغفار  لطلب  مخصوصيـن  أناس  مجـيء  على  تدل  وإنمـا  موتـه 
كان  لما  حياته  في  الزيارة  علـى  دالة  أنها  سـلمنا  ولو  مضت  قد  قضية  وتلـك 
بعد  ال  حياته  حال  كان  إنما  الرسول  استغفار  ألن  القبر  زيارة  على  دليل  فيها 

أعلم. واهللا  اآلن.  حضرني  ما  هذا  مماته 

É¡Ø©°†d  É¡æY  èëj  øe  ICGôªdG  áHÉæà°SG

محمد  النبي  قبر  وزيـارة  الحرام  اهللا  بيت  حج  أرادت  غنـى  ذات  امـرأة 
أسقام  منعتها  لكن  عنهما  اهللا  رضي  وعمر  بكر  أبي  صاحبيه  وعلى  ملسو هيلع هللا ىلص 
تؤجر  أن  ويكفيها  الحج  عن  معذورة  تكون  هل  وغيره  البصر  عمى  من 
في  رخصة  لها  ترى  أو  عنها  يحـج  أن  حياتها  في  المسـلمين  من  أحـدًا 

الحج؟ لزوم  عدم  عن  ذلك 
فضل  لكنها  األصحاء  من  غيرها  علـى  وال  عليها  الزمة  فغير  القبر  زيـارة  أمـا 
إليه  يحملها  محرم  لها  كان  إذا  الغنية  المرأة  يلزم  فإنما  الحج  وأما  شـاء  لمن 
ففي  تجده  لم  فإن  المحرم  تطلـب  أن  وتؤمر  يلزمها  لم  محرمًا  تجـد  لم  فـإن 

بالحج. الوصية  عليها  تجب  أنه  األثر 

.٦٤ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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الحج  يجب  لـم  فإذا  الحج  وجوب  عـن  فرع  الوصيـة  ألن  تجـب  ال  وأقـول 
عمرها  في  الحج  اسـتطاعت  قد  المرأة  هذه  كانت  فإن  به  الوصيـة  تجب  لـم 
لها  صح  العجز  من  وصفته  الذي  الحـد  إلى  صارت  ثم  فرضه  عليهـا  وتعلـق 
بدنها  في  لضعف  بنفسـها  المسـير  يمكنها  لم  إذا  عنها  يحج  من  تسـتأجر  أن 

بصرها. في  وعماء 
كله  ذلك  يمكنها  لم  وإن  قائـدًا  تطلب  أن  فعليها  فقط  عميـاء  كانـت  إن  وأّمـا 
وبعد  حياتها  في  غيرها  عنها  يحج  أن  ويجزئ  وسعها  إال  نفسًا  اهللا  يكلف  فال 
تحج  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  سألت  التي  الخثعمية  حديث  ذلك  على  ويدل  مماتها 

أعلم. واهللا  أبيها.  عن 

õé©∏d  ¬°ùØf  øY  ¢üî°ûdG  êÉéMEG

يقدر  ال  نفسه  رأى  إذا  حياته  في  نفسه  عن  يحجج  أن  للرجل  يجوز  هل 
ال  أم  الوارث  ظلم  وخـاف  الراحلة  على  وال  البحر  فـي  الركوب  علـى 

الموت؟ بعد  بالوصية  إال  يجوز 
أعلم. واهللا  يخف.  لم  أو  الوارث  ظلم  خاف  إن  ذلك  يجوز  نعم 

ô≤àaG  ºK  èëdÉH  ≈fGƒJ  øe  AÉ°üjEG

من  بقول  فأخـذ  يعوله،  من  وقـوت  لحجة  تكفيه  وهـي  دراهم  لـه  مـن 
بال  وبقي  الدراهم  عنـه  ذهبت  ذلك  بعد  ثم  فأوصـى،  التأخير  لـه  أجـاز 

حاله؟ كيف  عنده  ما  لقلة  يحج  ولم  مات  وإن  عليه؟  فماذا  مال 
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أصاب  ولقد  عظيمة،  مفسدة  إلى  يفضي  هذا  في  التواني  وإن  بحاله،  أعلم  اهللا 
وإن   (١)﴾&    %    $    #    " ﴿ يقـول:  تعالى  واهللا  المتشـددون 
ولم  دينهم  أمـر  من  وسـعهم  ما  للناس  ليبين  ذلـك  ذكـروا  إنمـا  المرخصيـن 
يقصد  وهو  حال  إلى  حـال  من  أحد  توانى  فإن  كال  بالتواني،  إغـراء  يذكـروه 
به  يوصي  أن  عليـه  فإن  اسـتطاعته  ذهبت  ثم  تركه  ينو  ولم  حياته  فـي  الحـج 
ممن  الناس  من  أحدًا  يرث  ولعله  عنه  يتصدق  أحدًا  لعل  مال  له  يكن  لم  ولو 
كانت  شيء  هذا  من  يكن  لم  فإن  يعلم،  لم  وهو  الميراث  فيستحق  عنه  غاب 

أعلم. واهللا  ربه.  إلى  معذرة  الوصية 

ÖgòªdG  »a  ∞dÉîªdG  øY  èëdG

المذاهب؟ بقية  من  خالفه  عمن  يحج  أن  للوهبي  يجوز  هل 
أهل  من  كان  ولـو  المتولى  غيـر  عن  الحج  في  يشـددون  كانـوا  اهللا  رحمهـم 
أوصت  وقد  الدين؟!  في  المخالف  عن  الحج  في  يرخصون  فكيف  المذهب 
كبر  إذا  عنها  يحج  أن  المهد  فـي  وهو  عمروس  على  اهللا  رحمـه  عمـروس  أم 
وأراد  كُبر  فلما  فيه،  ظنها  اهللا  حقق  وقد  والخير  الصالح  من  فيه  توسمت  ِلما 
امرأة  إال  يجد  فلم  عنها  يحج  حتى  يتوالها  أحد  من  هل  سأل  عنها  يحج  أن 
دينهم  في  حزمهم  هـذا  عنها  حج  ثم  المرأة  تلك  عن  واليتها  فأخـذ  تتوالهـا 
عليه  اهللا  أوجـب  وقد  الديـن  في  عدوه  عـن  يلبي  أن  بالوهبـي  يليـق  وكيـف 

أعلم. واهللا  منه؟!  البراءة 

.١٣٣ اآلية  عمران،  آل  (١) سورة 
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أم  إحرامه  يفسـد  هل  الجحفة  من  فأحـرم  الحليفة  ذو  ميقاتـه  كان  مـن 
معذور؟ أم  دم،  عليه 

أعلم. واهللا  دم،  عليه 

kÉeôëe  äÉe  ¿EG  √ô«Z  hCG  ¬°ùØf  øY  êÉëdG  AGƒà°SG

بالحج  محرمًا  مات  الذي  األعرابـي  في  الوارد  الحديث  من  العلـة  هـل 
مات  فيمن  مقصورة  أم  الَغْير،  عن  وإن  محرمًا  مات  من  كل  في  مطردة 
يقرب  وال  رأسـه  يخمر  ال  أنه  أي  النائـب،  ويخرج  نفسـه  عـن  محرمـًا 

األعرابي؟ أعني  الَغير  عن  أم  نفسه  عن  محرم  هو  وهل  طيبًا؟ 
وال  طيبًا  يقربـان  فال  غيـره  عن  والحاج  نفسـه  عن  الحاج  فـي  مطـردة  العلـة 
حاجًا  كان  المذكور  األعرابي  أن  أدري  وال  محرمان،  ألنهما  رأسـاهما  ُيخمر 

أعلم. واهللا  غيره،  عن  أو  نفسه  عن 

øjô«ãc  øY  ¬éM  hCG  èë∏d  ôLCÉà°ùªdG  ô«NCÉJ

عذر  غير  من  الوصي  فتمادى  معلومًا  شـيئًا  لها  وعين  بحجة  أوصى  من 
يحتاج  بل  يكفي  ال  لحجته  الموصي  عينه  ما  وجد  اإلنفاذ  إلى  بادر  فلما 
عينه  ما  يكـون  الوصي  فيـه  تمادى  الـذي  األوان  ذلك  وفـي  زيـادة  إلـى 
لغير  تماديه  كان  إذا  الحجة  أجرة  تمام  الموصي  أعلى  لحجته،  الموصي 
الحجة  هذه  أشـرك  هو  وإن  ال؟  أم  للحجة  عيـن  ما  يكف  لـم  إذا  مانـع 
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بالكل  وخرج  قاصرتين  حجتيـن  مع  أو  أيضًا  قاصـرة  أخرى  حجة  مـع 
مثل  فعل  الوصي  ألهـذا  ذلك  أجاز  من  رأي  علـى  المسـلمين  عن  نائبـًا 
عند  الرأي  هـذا  وجه  وما  ال؟  أم  عليـه  أوصي  لما  منفـذًا  ويكـون  ذلـك 
واحد  بها  يخرج  الحجج  من  غيرها  مع  الحجة  تشرك  كيف  به؟  القائل 
أو  فرضين  يؤدي  كيف  أخرى؟  اآلخر  وعن  مرة  هذا  عن  المسلمين  من 
بعده  أو  األمي  زمـن  في  ذلك  الصحابة  فعـل  هل  واحد؟  بفـرض  ثالثـة 
للقائل  يكن  لم  وكأنه  ملسو هيلع هللا ىلص؟  النبي  عن  إسناد  فيه  وهل  عليه؟  اهللا  صلوات 
صاحب  كالم  من  فهمت  ما  حسب  على  القياس  غير  مستند  ذلك  يجواز 
أمر  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  روي  أنه  وذلك  واجب؟  شيء  على  قياس  وكأنه  اإليضاح؟ 
الهدى  في  بدنة  في  منهم  سبعة  كل  والبقر  اإلبل  في  يشتركوا  أن  أصحابه 
السبعة  الصحابة  اشـتراك  على  القاصرة  الحجج  اشـتراك  المجوز  فقاس 

تراه؟ وهل  القياس؟  وجه  عن  تنبئني  أفال  بدنة  في  منهم 
يوجب  ال  التواني  فإن  توانى،  وإن  ماله  من  الحجة  أجرة  تمام  الوصي  يلزم  ال 
بعد  وجدت  ثم  الجائز  عـن  خرج  إن  آثم  صاحبه  أن  فيـه  ما  غاية  بـل  ضمانـًا 

عذر. لغير  توانى  إذا  يضمن  أنه  ذلك 
ال  ذلك  عن  دراهم  قصـرت  إذا  واحدة  حجة  فـي  والثالثة  االثنيـن  واشـتراك 
الصالة  عليه  عنـه  نصًا  فيه  أن  أعلـم  وال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  زمن  فـي  وقوعـه  أعـرف 
الحج  يتخذ  ولم  أنفسـهم.  عن  يحجون  زمانـه  في  الناس  وغالـب  والسـالم، 
ما  إال  حجة  ذكـرت  ما  لثبوت  أعـرف  وال  هذا،  زمانك  مثـل  فـي  إال  متجـرًا 
من  وهو  الهدى  في  البدنة  علـى  الحجة  قياس  من  اإليضاح  كالم  مـن  فهمتـه 

أعلم. واهللا  منصف،  متأمل  على  يخفى  ال  بحيث  الوهن 
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ألنه  غيره  وصية  يأخذ  أن  للعاقل  ينبغي  وال  اإليضاح  في  يوجـد  عمـا 
أ.هـ.  أرزاقهم.  في  يبارك  ال  إنه  فيهم  قيل  الذين  من  وهو  لغيره  أجير 
قال السائل: كيف ال ينبغي للعاقل أن يأخذ وصية غيره؟ أليس له أجر 
«إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  لذلك  شـاهدة  النبوية  واألحاديث  اآلخذ؟  أي  ذلك  في 
والمنفذ  عنه».  والمحجوج  الحاج  الواحدة  بالحجة  الجنة  يدخـل  اهللا 
على  الدالة  األسانيد  من  كثير  في  مسلمين  كانوا  إذا  الميت  عن  لذلك 
عنهم  روي  فيما  أيضًا  ثان  شـاهد  الصحابة  وفعل  ملسو هيلع هللا ىلص،  عنه  هذا  نحو 
ذلك،  لهم  فأجاز  أبويهـم  عن  حجة  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  سـألوا  أنهم 
بدليل  الغير  عن  بالحج  تطـوع  من  إلى  متوجه  الحديث  إن  قيـل  فـإن 
قوله  معنى  وما  يقال  أجـر  بغير  أوليائهم  عن  حجوا  قـد  الصحابـة  أن 
في  المنقود  للمال  إشـارة  اإلشـارة  اسـم  أليس  لذلك»  «والمنفذ  ملسو هيلع هللا ىلص: 
ففي  وأيضًا  المنفـذ؟  هذا  ينفذ  فمـا  وإال  بها  الموصى  الحجـة  أجـرة 
اآلخذ  لهذا  عناء  بأجرة  وإن  يخفـى  ال  ما  البر  على  التعاون  مـن  هـذا 
التعب  من  يجره  ما  غيره  عن  نائبًا  خرج  من  ويكفي  بالحجة.  الخارج 
عن  حج  من  نشـاهد  فإنا  وبحرًا،  بـرًا  العدو  من  والخـوف  والمشـقة 
عذر  هنا  ومن  أخرى،  بحجة  ينتفل  يرجع  الغالب  في  يكاد  ال  نفسـه 
وال  أمان  مع  إال  يكون  ال  الحج  ألن  الحج  عن  عمان  أهل  الشـافعي 
عن  يخرج  إن  البيت  عن  بعد  لمـن  سـبيل  وال  البحر  من  أعدى  عدو 
ما  أفهم  لم  ولعلـي  أوليائهم،  عن  الصحابة  فعـل  كما  متطوعـًا  الغيـر 
أفهم؟ ال  لما  ترشدني  لعلك  ذلك  كالمه  في  الشيخ  هذا  به  عنى 
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دون  األجرة  نفـس  بالحج  يقصد  الـذي  األجير  بذلك  الشـيخ  مـراد  لعـل 
صدق  ولقد  زماننـا،  في  المسـتأجرين  غالب  فـي  نشـاهده  كما  المعونـة، 
منزوع  إال  بذلك  منهم  المعتني  ترى  ال  فإنك  اهللا  رحمه  الشيخ  كالم  فيهم 

البركة.
الحاجة  قدر  إال  يأخذ  وال  األجرة  في  يواكس  فال  المعونة  قصد  من  فأما 
واهللا  ذكرته.  الـذي  الحديث  يتـأول  وفيه  مسـيره  في  منها  له  بـد  ال  التـي 

أعلم.
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ذلك؟  يجوز  ال  أم  عنه  وتصوم  الرجل  عـن  المرأة  تحج  أن  يجوز  هـل 
فيه؟ القول  ما  عنه  وحجت  صامت  إن  أرأيت 

إلى  التفات  فـال  الخثعمية،  حديث  فـي  بالُسـنَّة  الرجل  عن  المرأة  حج  ثبـت 
للمرأة  وليس  أرخص،  يكن  لم  إن  قياسـًا  كالحج  هذا  في  والصوم  منع،  من 
التي  األحوال  من  ذلـك  في  لما  الغير  عن  حجة  َتسـتأجر  أن  الزمان  هـذا  فـي 
غيرها؟!  عـن  تحج  فكيف  عنهـا  الحج  رفـع  في  عـذرًا  لهـا  تكـون  أن  تـكاد 
على  األجرة  نمنع  أن  ِكْدنا  تبرع،  هو  وإنما  أجرة  بغير  حج  الُسنَّة  في  والوارد 
متجرًا.  جعلوها  فإنهم  المفاسد  من  إليه  أفضت  لما  النساء  عن  فضًال  الرجال 
وإنما  يفرض  لم  الحج  كأن  الوصية  إلى  واستروحوا  بالحج  األغنياء  وتساهل 
بالهم  ما  الحج.  منهـا  خمس  على  اإلسـالم  بني  وقد  فقط،  الوصيـة  فرضـت 

أعلم. واهللا  الوصية؟!  واستبدلوا  تركوه 
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وآجره  نفسـه  عن  حج  قد  أنه  آجره  لمـن  قال  إذا  بالحجـة  المسـتأجر، 
هل  نفسه  عن  يحج  لم  أنه  حج  أن  بعد  من  ظهر  ثم  ذلك  على  المؤجر 
النبي  قبر  لزياَرة  باألجرة  الخـارج  وكذا  الصورة؟  هذه  على  األجـرة  لـه 
ومسـلمًا  زائرًا  جاء  أن  يذكر  لم  بأن  التسـليم  حال  غفل  إذا  ملسو هيلع هللا ىلص  محمد 
ال  أم  المدينة  قدومه  حال  النية  سـبق  أيجزيه  الهالك  فالن  فالن بن  عن 

فالن؟ فالن بن  عن  يذكر  أن  إال  يجوز 
نفس  بطيبة  إال  مسـلم  امرئ  مال  يحل  وال  صاحبه  خادع  قد  هـذا  خالبـة،  ال 
له  تم  إذا  إال  األجـرة  له  تحل  فال  ذلك  مـن  شـيئًا  الخديعة  وليسـت  وتراض 

باطلة. فاألجرة  وإال  نفس  طيب  عن  إليه  ودفعها  بحاله  العلم  بعد  المؤجر 
عند  به  التلفظ  يلزمه  وال  السير  في  األخذ  حال  النية  تكفيه  غيره  عن  والزيارة 
القبر  عند  وكذلك  فـالن  عن  أنها  نوى  المسـجد  دخول  حال  ذكر  فـإن  القبـر 

حرج. فال  غفل  وإن  الشريف 
فاتكلوا  ذلك  فعـل  عن  والزيارة  بالحـج  الوصية  إلى  األغنيـاء  اسـتروح  وقـد 
في  الفقراء  تهافـت  وقد  غير،  ال  الفـرض  هي  كأنها  يكتبونهـا  قرطاسـة  علـى 
ملجأ  ال  راجعون  إليه  وإنا  هللا  إنا  غير،  ال  الكسب  هي  كأنها  األجرة  هذه  تلقي 

اهللا. عند  والعلم  الصنيع.  بئس  إليه  إال  اهللا  من 
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الذي  الفرض  يؤدي  أن  قبل  لحجة  ُيسـتأجر  أن  وأراد  الحج  لزمه  فيمن 
ذلك؟ له  أيجوز  عليه 
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عن  ثم  نفسـك  عن  «حج  ملسو هيلع هللا ىلص  قال  وقد  نفسـه.  قبل  لغيره  يحـج  أن  يجـوز  ال 
أعلم. واهللا  شبرمة.  عن  اللهم  لبيك  يقول  سمعه  لرجل  ذلك  قال  شبرمة». 

∞FÉ£∏d  áÑ©μdG  ¿ÉcQCÉH  ±ƒbƒdG

المعهودة  بـاألركان  الوقوف  إن  يوسـف  ابن  العّالمـة  القطب  قالـه  مـا 
للطائف  باألركان  الوقوف  تـرك  وعندي  قال  ثم  سـنة  بالكعبة  للطائف 

العوج؟ من  السالمة  بالحجج  عرفني  ُسنَّة،  قوله  مع  أي  فال، 
قوله ُسنَّة حكاية لما وجده من القول في ذلك، وهو يحكي األقوال الموجودة 
بذلك  القول  تضعيف  على  يـدل  ذلك  خالف  واختياره  ضعيفة،  أم  صحيحـة 
وجدت  فما  الُسنَّة  تتبعت  وقد  خالفها  له  ساغ  لما  عندهم  ثابتة  ُسنَّة  كان  ولو 

أعلم. واهللا  أشياء.  عنك  وغابت  شيئًا  حفظت  الُسنَّة،  هذه  ذكر 
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فرض  من  ويستحب  عليه  يجب  ما  بجميع  وأتى  الحرام  البيت  حّج  من 
طواف  يطف  لم  أنه  إال  وسلم،  وصحبه  وآله  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وزيارة  ومسنون 
من  لعذر  إن  منه  جهًال  بمنى  أقام  عرفات  من  رجوعه  بعد  أعني  الزيارة، 
عّرفنا  وعليه؟  له  وماذا  يفسـد؟  أم  هذا  على  حجه  أيتم  غيره.  أو  مرض 

اهللا. على  وأجرك  به 
به  إال  الحج  يتم  ال  أركانه  من  وركن  الحج  فروض  من  فرض  الزيارة  طواف 

أعلم. واهللا  المسلمين.  بين  خالف  بال  له  حج  ال  فتاركه  إجماعًا، 
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من  اسـتأذى  إذا  يجوز  هل  فيه  دخـل  لمن  التطوع  طـواف  قطع  جـواز 
أمكنه  ما  بصره  يكف  أن  له  األفضل  أم  عوراتهن  بإبداء  الطائفات  النساء 

طوافه؟ على  ويمضي 
بصره  ويغض   (١)﴾ Y    X    W ﴿ فيه  الشروع  بعد  الطواف  قطع  له  ليس 

أعلم. واهللا  أمكن.  ما 
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وإن  األعذار  من  عذر  له  أو  وأصم  أعمى  وهو  الحج  فريضة  أدركته  من 
من  يأتجر  أن  له  أيجوز  بعده  من  وصيته  ـذ  تنفَّ ال  أن  يخاف  بها  أوصـى 

حياته؟ في  عنه  يحج 
أن  ذلك  من  واإلياس  عنه،  النيابة  جـازت  حياته  في  االسـتطاعة  من  آيـس  إذا 

أعلم. واهللا  العادة  في  يزول  ال  عذر  له  يكون 
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يتم  هل  بينهما،  يميز  وال  وسننه  الحج  فروض  يعرف  ال  وهو  حج  من 
مناسـك  وفعل  وسـننه  الحج  فروض  جميع  يـؤدي  أن  نـوى  إذا  حجـه 

أرشدنا. كلها؟  الحج 
أعلم. واهللا  بذلك.  حجه  يتم 

.٣٣ اآلية  محمد،  (١) سورة 
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القوم  أحدثها  التـي  واألركان  إبراهيـم  ومقام  زمـزم  وراء  مـن  الطـواف 
ال؟ أم  هو  أُمجٍز 

يصح  وال  الحد،  ذلك  وراء  من  يطوف  من  رأينا  وال  حّد  للمطاف  ضرب  قد 
أعلم. واهللا  القوم.  أحدثها  التي  األركان  الطواف  في  يدخل  أن 
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المروة  على  وال  الصفا  على  يصعـد  لم  إذا  والمروة  الصفا  بيـن  الّسـعي 
ال؟ أم  هو  أمجٍز  الزحام.  من  تحتهما  إلى  بل 

وقف  وإن  أصلهما  فـي  تقف  والمرأة  والمـروة،  الصفا  علـى  يرقـى  أن  يؤمـر 
أعلم. واهللا  ضعف.  من  كان  إن  يجزئه  وقيل  سعيه  يجزئه  فقيل  هنالك  الرجل 
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ما  نهابر»،  في  اهللا  أذهبه  نهاوش  من  ماًال  كسـب  «من  البشر:  سـيد  قول 
معناه؟

بالفتح  تهـواش  جمع  جمـع  الواو  بكسـر  التهاوش  وشـرحه:  القامـوس  فـي 
وأنشـد  والخلط.  الجمـع  وهو  الهـوش  من  تفعـال  التهاويـش  مـن  مقصـور 
أي  حرامًا  ماًال  هشت  من  وهو  قال:  تهواش.  من  جمعت  ما  تأكل  الصاغاني: 

أيضًا. الواو  بضم  ويروى  جمعته. 
اللغويين. عند  المشهور  وهو  بالميم  مهاوش  ويروى 

بالمظالم. وفسر  بالنون  نهاوش  ويروى 
ومعنى  المهالـك.  فهي  األلـف  بعد  الموحـدة  الباء  ثـم  بالنـون  النهابـر  وأمـا 
األسـباب  في  أي  المهالك  في  اهللا  أذهبه  حـرام  من  ماًال  جمع  مـن  الحديـث 

واهللا أعلم. صاحبها.  تهلك  التي 

åjóëdG
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الدنيا  فـي  اهللا  نصـره  الغيب  بظهـر  أخـاه  نصر  مـن  البشـر:  سـيد  قـول 
معناه؟ ما  واآلخرة. 

جزاءه  يجعل  تعالـى  اهللا  فـإن  غيبته  حـال  أخيه  نصرة  فـي  قام  مـن  أن  معنـاه 
وغير  النفس  وهوى  والجن  اإلنس  شياطين  من  أعدائه  على  الدنيا  في  نصرته 
أعظمها  وما  األليم  العذاب  من  بالنجاة  اآلخرة  في  ونصرته  األعداء  من  ذلك 

نصرة. من 
لإلخالص  أقرب  فهو  والتملق  الرياء  من  أبعد  لكونه  الغيب  ظهر  خص  وإنما 

واهللا أعلم. إخالصه.  عند  العمل  وقبول 
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النبي  عن  يروى  القوم،  تأليف  أظنه  األنبياء،  قصص  كتاب  في  وقع  ما 
سيدنا  فغضب  روحه  لقبض  الموت  ملك  أتاه  أنه  السالم  عليه  موسـى 
أنبياء  علـى  هذا  أيصح  عمـدًا،  عينه  ففقـأ  الموت  ملـك  علـى  موسـى 
تفضل  ذلك؟  غيـر  معنى  له  أم  ظاهـره  على  الخبـر  وهـذا  تعالـى؟  اهللا 

بالجواب.
رجل  صورة  فـي  متنكرًا  جاءه  المـوت  ملك  ولعل  القصـة،  على  وقفـت  قـد 
موسى  يفعل  فلم  ذلك  كان  فإن  نفسه،  عن  دفعًا  موسى  فلطمه  يقتله  أن  يريد 
فاهللا  ذلك،  غير  كان  وإن  النفس  عن  الدفع  من  عليه  الواجب  إال  السالم  عليه 

أعلم.
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نستنكر  أن  لنا  فليس  يخالفه،  ما  ومنها  شرعنا،  يوافق  ما  منها  شرائع:  ولألنبياء 
  j ﴿ شرعنا  دون  شرعهم  في  جائزًا  ذلك  يكون  أن  الحتمال  فعلوه  مما  شيئًا 

واهللا أعلم.  ،(١)﴾n   m   l   k

z k’É≤e  ≥ëdG  ÖMÉ°üd  ¿EG{  åjóM  ≈æ©e

الواجد  «لي  السـالم:  عليه  وقوله  مقاًال»،  الحق  لصاحب  «إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله 
على  حامل  بأمـراة  مر  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنـه  روي  وما  وعرضـه»،  عقوبتـه  يحـل 
فقالوا  بهـا  أّلم  فقال  لفـالن  أمة  هذه  فقالـوا  عنها  فسـأل  فسـطاط  بـاب 
قبره،  معه  يدخل  لعنًا  ألعنه  أن  هممت  «لقد  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسول  فقال  نعم. 
السبب  ما  يحل؟».  ال  وهو  يستخدمه  كيف  له  يحل  ال  وهو  يورثه  كيف 
وكيف  له  يحل  ال  وهو  يورثه  كيف  معنى  وما  الرجل  هذا  لعن  الموجب 

له؟ يحل  ال  وهو  يستخدمه 
يوجد  كما  حقه  مطالبته  عند  الغريم  من  يصدر  ما  فهو  الحق  صاحب  مقال  أما 
كقوله  لغيره،  ليس  ما  اإلغالظ  في  للغريم  فإن  المطالبة  عند  الغرماء  بعض  في 

ذلك. نحو  أو  فالن  ماطلني 
إذا  وليانًا  ليًا  يلويـه  لواه  مصدر  وهو  المطل  هـو  فالّلي  الخ  الواجد  لـّي  وأمـا 
وهو  مطل  إن  والمعنى:  الشـيء  جد  من  فاعل  اسـم  هو  الغني  والواجد  مطله 
ويحل  لفاسـق،  غيبة  ال  إذ  للمغتابيـن،  عرضـه  يحل  مطلـه  فإن  الوفـاء  يجـد 

غريمه. يقضي  حتى  يحبسه  باألمر  القائم  ألن  األمر  لولي  عقوبته 

.٤٨ اآلية  المائدة،  (١) سورة 
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الذنوب،  من  كبيـرة  وهو  االسـتبراء  قبل  وطئ  فألنه  الرجل  لعن  سـبب  وأمـا 
يعلم  ال  وهو  يرثـه  حتى  ولده  يجعله  كيـف  أي  الخ  يورثه  كيف  معنـى  وأمـا 
ال  وهو  يسـتخدمه  كيف  وأما  األول،  ولد  يكـون  أن  يمكن  قد  إذ  ولـده،  أنـه 
أن  والمعنى  ولـده  لعله  يـدري  ال  وهو  له  خادمـًا  يجعله  كيـف  أي  لـه  يحـل 
عبدًا  فيكون  المشـرك  لزوجها  هو  هل  مجهول  االسـتبراء  قبل  الموطوءة  ولد 
اللبس  لرفع  االستبراء  فشرع  له  ولدًا  فيكون  المسلم  سيدها  من  هو  أو  لمسلم 

واهللا أعلم. األمر.  واتضاح 

zø«£dGh  AÉªdG  ø«H  ΩOBGh  kÉ«Ñf  âæc{  åjóM  ≈æ©e

الصالة  عليه  وهل  والطين»،  الماء  بين  وآدم  نبيًا  «كنت  الحديث:  معنـى 
سواء؟ األنبياء  وسائر  هو  أم  الكينونة  بهذه  مختص  والسالم 

الصالة  عليه  نبوتـه  أن  فمعناه  صح  وإن  لـه،  أصل  ال  الحديـث  هـذا  إن  قيـل 
منها  فرغ  قد  األمور  فإن  اهللا  قضاء  في  الثابتة  األمور  جملة  مع  ثابتة  والسـالم 
عن  عبارة  والطين  الماء  بين  وآدم  وقولـه  الصحف،  وجفت  األقالم  ورفعـت 

واهللا أعلم. مذكورًا  شيئًا  اإلنسان  يكن  لم  حيث  األصلي  العدم 

z..¬MhQ  á≤∏©e  øjódG  ÖMÉ°U{  åjóM  ìô°T

الديون:  باب  في  سعيد  خميس بن  العالم  عن  الطالبين  منهج  كتاب  في 
حتى  واألرض  السـماء  بيـن  روحه  معلقـة  الديـن  «صاحـب  ملسو هيلع هللا ىلص  وعنـه 
وهي  الموت؟  بعد  أم  الموت  قبل  الـروح  هذه  تفسـير  ما  دينه»،  يقضي 

الديون. جزء  في  مكتوبة 
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السماء  بين  تحبس  المديون  روح  أن  ـ  واهللا أعلم  ـ  ومعناه  الموت،  بعد  هذا 
التأويل  هذا  صح  فإن  دينه،  يقضي  حتى  السماء  إلى  بها  يصعد  فال  واألرض 

واهللا أعلم. معناه  أدري  فال  وإال  فذاك 

zQÉ«îdÉH  ¿É©«ÑdG{  åjóM  »a  ¥Gôàa’G  ≈æ©e

كاالفتراق  يفترقـا  لم  ما  بالخيـار  البيعان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  قول  مـن  االفتـراق 
عندكم؟ األصح  على  باألبدان  أم  بالكالم 

عليه،  اهللا  رحمة  عبيدة  أبو  به  صرح  كمـا  الصفقة  تمام  االفتراق  أن  المذهـب 
واهللا أعلم.

zAÉª°ùdG  â qWCG{  åjóM  ≈æ©e

تئط  أن  لها  وحق  السماء  «أّطت  عليه  اهللا  صلوات  الشارع  عن  الحديث 
هذا  صفة  ما  ساجد»  أو  راكع  أو  قائم  ملك  فيه  إال  شبر  موضع  فيها  ما 

األطيط؟
صوتت  أي  أطت  الحديث  شـراح  بعض  وقال  الصرير،  هو  لغتنا  في  األطيط 
بكثرة  ثقلها  عـن  كناية  هـو  وإنما  حقيقي  تصويـت  لها  وليـس  قيـل  وحنـت، 
ثمَّ  يكن  لم  وإن  المالئكـة  بكثرة  وإيذان  مثل  هـذا  العلقمي  وقـال  المالئكـة. 

تعالى. اهللا  عظمة  تقرير  به  أريد  تقريب  كالم  هو  وإنما  أطيط 
فإنه  الخطاب،  سياق  يقتضيه  الذي  وهو  ظاهره  على  حمله  من  مانع  ال  قلت 
المالئكة،  من  عليها  من  كثرة  واآلخر  السماء  أطيط  أحدهما  شيئين  عن  أخبر 
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العلة  بأن  للقطـع  األمرين  وقوع  سـياق  فيقتضي  لـألول،  علة  الثانـي  وجعـل 
الخبرين  أو  فائدة  يسـقط  للكثرة  مثًال  أو  كناية  األطيط  وجعـل  المعلول  غيـر 

واهللا أعلم. واحدًا،  خبرًا  ويجعلهما 

zø«Jôe  ôëL  øe  øeDƒe  ™°ù∏j  ’{  åjóM  ≈æ©e

سيف  محمد بن  الفقيه  العالم  الشـيخ  سـألت  األحيان  بعض  في  كنت   
جحر  من  مؤمـن  يلسـع  «ال  وهي  الحديـث  فـي  مسـألة  عـن  الرحيلـي 
وهو  مؤمن  الظاهـر  في  وهو  مسـلم  على  هذا  وقع  إن  أرأيـت  مرتيـن» 
والواجبات  الفرائض  بأداء  قائـم  ـ  اإلباضي  المذهب  أهل  معشـر  ـ  منا 
قائل  قول  من  كان  إيمانه  عدم  ذلك  يقتضي  هل  والمندوبات  والنوافـل 
من  الظاهر  على  أهو  الحديـث  تأول  كيف  أو  بأركانه  عمـل  أو  بلسـانه 
مثل  هذا  الجواب  فقـال:  اإلنسـان؟  يفعله  عما  كناية  أو  األفعوان  لسـع 
في  الحرج  عليه  توجب  التي  األمور  من  بشـيء  يغتر  ال  المؤمن  أن  في 
المضروبة  األمثال  من  وهي  المذكور  اللسع  في  بحقيقة  هذا  وليس  دينه 
فما  شيخنا  جواب  هذا  واهللا أعلم  االستعارة  سبيل  على  المعنى  هذا  في 

فيه؟ قائل  أنت 
المشركين  من  رجًال  أن  الحديث  وسبب  ذلك،  في  كاف  الرحيلي  شيخنا  جواب 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  فسأل  بنات  له  وكان  بدر  يوم  المسلمون  أسره  عزة  أبو  له  يقال 
يظاهر  أال  على  فأطلقه  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  له  فرق  بناته  وذكر  له  وتلطف  عليه  يمن  أن 
من  المشركون  رجع  ولما  المشركين  مع  خرج  ُأحد  يوم  كان  فلما  عدوًا،  عليه 
عزة  أبا  فوجدوا  األسـد  حمراء  إلى  حتى  معـه  بمن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  تبعهـم  غزوتهـم 
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وذكر  أخرى  مرة  عليه  يمن  أن  الرسـول  فسـأل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  إلى  به  وجاءوا 
الناس  بيـن  مثًال  فصار  مرتيـن»  جحر  مـن  المؤمن  يلسـع  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص  فقـال  بناتـه 
حذره  أخذ  جانب  من  خدع  إذا  بل  واحد  جانب  من  مرتين  يخدع  ال  والمعنى 
فذلك  مرة  منه  لسـع  قد  جحر  في  يده  يدخـل  ال  كما  أبدًا  منه  يخـدع  فـال  منـه 

واهللا أعلم. عنقه،  فضربت  عزة  بأبي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  وأمر  الحديث  معنى 

ôÑ≤dG  ≈∏Y  OƒY  ô°ùc  »ah  á∏ënædG  »a  åjóM  áLQO

هذا  فهل  نبيًا»  سبعين  قتل  فكأنما  نحلة  قتل  «من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  ُروي  ما 
هل  صحيحًا  كان  فإن  موضوع؟  أم  السـالم  عليه  عنه  صحيح  الحديث 
عليه  عنه  ُروي  مـا  وكذا  أفهمه؟  لم  آخـر  معنى  له  أم  ظاهره  علـى  هـو 
فهل  بيده»،  الكعبة  هدم  فكأنما  ميت  قبر  على  عودًا  كسـر  «من  السـالم 
فما  صحيحًا  كان  فإن  مكذوب؟  مختلق  أم  صحيح  أيضًا  الحديث  هذا 
تفضل  القاصر؟  فهمي  يدركه  لم  معنى  له  أم  ظاهره  على  هو  هل  معناه 

بالجواب.
الكتب  من  شـيء  في  ذكرًا  لهمـا  أجد  فلم  نطاقهمـا  مـن  الحديثيـن  راجعـت 
أقول  أني  غير  أشـياء،  عنك  وغابت  أشـياء  حفظت  المطالعة،  عنـد  المعتبـرة 
قطعًا،  باطل  ظاهرهمـا  على  إبقاءهما  ألن  عليهـا  تلوح  الوضـع  عالمـات  إن 
السالم،  عليه  الرسول  خطاب  أحوال  عن  خارج  بشع  المبالغة  على  وحملهما 
يشـبه  فكيف  الفسـق  إلى  ذلك  يبلغ  فال  الَنحلة  قتل  عن  النهي  ثبـت  إن  فإنـه 
كسـر  وكذلك  المثابة  بهذه  كانت  إن  النحلـة  هذه  أكـرم  وما  األنبيـاء؟!  بقتـل 
شـيء  هذا  الكعبة  بهدم  يشـبه  فكيف  الفسـق  إلى  يبلغ  ال  القبـر  علـى  العـود 



240

هنالك،  وجدتهما  فما  الموضوعات  من  التمستهما  وقد  الخطاب  في  مستنكر 
رأيتهما  الذي  الكتاب  على  تخبرني  أن  المراد  ثم  ذلـك،  بعد  وضعا  ولعلهمـا 

اهللا. عند  والعلم  فيه، 

z..ºμH  ˆG  Ögòd  GƒÑfòJ  ºd  ƒd{  åjóM  ≈æ©e

نزلت  حين  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  عن  «هميانه»  في  اهللا  رحمـه  القطب  حـكاه  عمـا 
النبي  له  فقال  شـديدًا  بكاء  عنه  اهللا  رضي  بكر  أبو  فبكى  الزلزلة  سـورة 
السـورة.  هذه  أبكتني  فقال  بكر  أبا  يا  يبكيك  ما  والسـالم  الصالة  عليـه 
وفي  لهم  اهللا  فيغفر  يذنبون  بقوم  وأتى  بكم  اهللا  لذهب  تذنبوا  لم  لو  فقال 
مع  الحديث  هذا  معنى  ما  عليهم.  اهللا  فيتوب  يتوبون،  ثم  يذنبون  رواية 
في  مخلد  تائب  غير  مات  ومن  كبرت  أم  صغرت  ممنوعة  المعصية  أن 
العباد  من  مطلـوب  الذنب  أن  على  يدل  الحديـث  وظاهر  قطعـًا،  النـار 
أنعم  الحديث؟  بكم،  اهللا  لذهب  تذنبوا  لم  لو  السالم  عليه  قوله  لمفهوم 

الشافي. بالجواب 
من  نعمة  التوبة  وأن  التائبين  فضل  فيه  وإنما  بالذنب  إغراء  الحديث  في  ليس 
عن  يعصمهم  لم  فلهذا  لعباده  بذلها  من  للجليل  بد  فال  العظام  تعالى  اهللا  نعم 

التوبة. باب  لهم  وفتح  المعاصي 
التقدير  سـبيل  على  خـارج  الخ  بكم»  اهللا  لذهـب  تذنبوا  لـم  «لـو  ملسو هيلع هللا ىلص  وقولـه 
وأتى  يشـاء  حيث  إلى  لرفعكم  الذنب  من  معصومين  كنتم  لو  معناه  وحقيقته 
وأفعاله  بالغـة  اهللا  وحكمة  بالتوبـة،  عليهم  ينعـم  حتى  معصومين  غيـر  بقـوم 

واهللا أعلم. الحمد،  وله  المنة  له  وتعالى  سبحانه  حكمته  وفق  على  جارية 
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الشيطان؟  إلى  نسـبته  وجه  وما  الشـيطان»  من  «التثاؤب  الرواية  معنى  ما 
باإلرشاد. أنعم 

التثاؤب أضيف إلى الشيطان لكونه سببه فالشيطان يدعو إلى الكسل والضجر 
واهللا أعلم. ذلك،  أثر  منه  والتثاؤب 

≈dÉ©J  ˆG  áª∏c  AÓYE’  óªë∏d  ∫Éà≤dG  åjóM  ≈æ©e

قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أتى  رجًال  أن  لنـا  ذكر  قال  أنه  المؤثر  أبي  عن  يوجـد  مـا 
فقال  أحمد.  أن  ذلك  في  وأحب  اهللا  سبيل  في  أجاهد  إني  اهللا  رسول  يا 
بلى  فقال  العليا.  هي  اهللا  كلمة  تكون  أن  في  تقاتل  ألسـت  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  له 
قال  أو  شهيد  إذًا  فأنت  السـالم  عليه  اهللا  رسـول  له  فقال  اهللا.  رسـول  يا 

بيانه. فنريد  األجر؟  فلك 
زهير  جندب بن  قال  ذلـك.  خالف  وجدته  والذي  الحديث،  هـذا  أحفـظ  ال 
اهللا  إن  فقال  سـرني  أحد  عليه  اطلع  فإذا  هللا  العمل  ألعمل  إني  اهللا  رسـول  يا 

  è  ç  æ  å     ä  ã   â ﴿ تعالـى:  قوله  فنزل  فيه  شـورك  ما  يقبـل  ال 
يرفعه  هريرة  أبي  حديث  من  الربيع  وعنـد   (١)﴾î   í  ì   ë   ê   é
وأنا  كله  له  فهو  غيـري  فيه  أشـرك  عمًال  عمل  (من  وتعالى:  تبـارك  اهللا  يقـول 

ذكرت. ما  بصحة  أعلم  فاهللا  الشرك).  عن  الشركاء  أغنى 

.١١٠ اآلية  الكهف،  (١) سورة 
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معناه؟ وما   « الجدُّ منك  الجّد  ذا  ينفع  «وال  إعراب  ما 
فاعل،  ألنه  الثانـي  ورفع  إليه،  مضـاف  ألنه  األول  الجـد  بجر  اللفظ  فـي  إعرابـه 
من  وتدركه  رحمة  منك  له  تكن  لم  ما  حظه  منك  الحظ  صاحب  ينفع  ال  ومعناه: 
واهللا أعلم. الحظ،  بمعنى  الموضعين  في  الجيم  بفتح  فالجد  مغفرة،  فضلك  واسع 

kÉeôëe  hCG  k’ÓM  áfƒª«e ملسو هيلع هللا ىلص   ¬MÉμf  »ãjóM  ø«H  ≥«aƒàdG

قالت  حين  بميمونة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  نكاح  في  عباس  وابن  رافع  أبـي  روايتـا 
حالل. ونحن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  تزوجني 

األجر. ولك  علينا  المتراكم  غيبها  لنا  اكشف  شيخنا  تفضل 
وتزوج  بعام  الحديبية  بعد  السابعة  السنة  في  معتمرًا  مكة  دخل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  ذلك 
اختلفت  ثم  الوليد،  وخالد بـن  عباس  ابن  خالة  الهاللية  الحـارث  بنت  بميمونـة 
ومنهم  محرم  وهو  تزوجها  أنه  روى  من  فمنهم  التزويج:  وقت  في  الراوين  رواية 
ومنهم  الروايات  بين  الجمع  إلى  العلماء  فاحتاج  محل،  وهو  تزوجها  أنه  روى  من 
نص  وهو  يزوج  وال  يتزوج  ال  المحرم  أن  والمذهب  بعض  على  بعضها  رجح  من 

واهللا أعلم. المسند،  شرح  من  الثالث  في  المسألة  وبسط  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  عن 

z...√QÉL  ICGôeÉH  ≈fR  GPEG{  åjóM  ≈æ©e

زنى  إذا  هذا  وأظن  ضبطـه  في  يقين  عندي  وما  الحديث  هذا  معنـى  مـا 
ظاهره  على  أهو  بامرأته،  يزني  من  اهللا  سلَّط  المسلم  جاره  بامرأة  الرجل 

ظاهره؟ يخالف  تأويل  له  أو 



243 åjóëdG ■ »fÉãdG AõédG

صح  فإن  فأطالعه،  الحديـث  كتب  تحضرني  ولم  الحديـث  هذا  أحفـظ  ال 
قبل  الدنيا  في  له  عقوبة  حليلته  على  التسليط  ويكون  ظاهره  على  فهو  ذلك 
وتعالى  سبحانه  وهو  تعالى  اهللا  إلى  القبح  نسـبة  ذلك  يسـتلزم  وال  اآلخرة، 
التخلية  المذكور  بالتسـليط  المراد  ألن  عنهـا،  ينهى  بل  بالفحشـاء  يأمـر  ال 
وعال  جلَّ  الحق  فـإن  الخذالن  معنى  وهـو  الرجل  وحليلة  الزانـي  بيـن  مـا 
فسـمى  والشـيطان  النفس  من  أعداؤه  عليه  تسـلط  أحد  عن  توفيقه  رفع  إذا 
مرسل،  مجاز  فهو  األعداء  تسلط  من  إليه  يؤول  ما  باعتبار  تسليطًا  الخذالن 

واهللا أعلم.

√ôÑb  »a  »ÑædG  IÉ«M  åjóM  ≈æ©e

ًال  متأوِّ حقيقية  حياة  قبره  في  حيٌّ  ملسو هيلع هللا ىلص  محمدًا  سـيدنا  أن  دينًا  يعتقد  من 
عليَّ  اهللا  ردَّ  إال  علـيَّ  ويسـلم  يزورني  أحد  من  «ما  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  ذلـك  فـي 
لكثرة  دائمًا  حياته  يسـتلزم  المعتقد  هذا  قال  سـالمه»  عليه  فأرّد  روحي 
مع  التأويل  هذا  المعتقد  هـذا  ينفع  هل  ملسو هيلع هللا ىلص،  عليه  المسـلمين  الزائريـن 
القواطع  رّد  من  ذلك  في  وما  االعتقاد،  به  يصح  ال  آحادي  الحديث  أن 
من  متعلم  أدنـى  على  يخفـى  ال  سـيبعث  وأنه  ملسو هيلع هللا ىلص  بموتـه  تشـهد  التـي 
ولو  أفدنا.  المعتقد؟  هـذا  منزلة  تكون  كيف  وإجماع  وسـنة  اهللا  كتـاب 
فال  تواتري  المسلمين  على  لرد  ملسو هيلع هللا ىلص  روحه  ردود  حديث  أن  مثًال  فرضنا 
بالجواب،  عّجل  حقيقية  حياة  حيٌّ  ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  على  دليًال  به  التمسـك  يفيد 
في  ألن  به  المتمسـك  على  الحجة  هو  الحديث  هذا  يكون  أن  وأخاف 
إلى  يحتاج  ال  دائمًا  بالحياة  والمتصف  ملسو هيلع هللا ىلص  روحه  برّد  التصريح  ظاهره 



244

لهذا  ولعل  لمتمسـك،  تمسـك  فيه  ال  الحديث  هذا  أن  فظهر  روحه  رّد 
بالجواب. ل  تفضَّ نعرفه،  وال  ذلك  غير  دليًال  المعتقد 

مخالفه  من  برئ  فإن  ذلك،  في  خالفه  ممن  يبرأ  حتى  دينيًا  اعتقادًا  يكون  ال 
يقول  دام  ومـا  قاطع  غيـر  وهو  محتمل  الحديـث  ألن  بـاهللا  والعيـاذ  هلـك 
فيه  ما  غاية  إذ  هالك  إلى  به  يفضي  فـال  فيه  لمخالفه  تخطئة  غير  مـن  بذلـك 
في  الموجودة  االحتمـاالت  نظير  فهو  به  يعـذر  خطأ  التأويل  في  أخطـأ  أنـه 
اختالفًا  المفسـرين  اختالف  وقع  الوجه  هذا  ومـن  والُسـنَّة،  الكتاب  معاني 
عاقل  فهم  إليه  يصل  ال  غيب  الموت  بعد  وما  التأويل  في  وجوهًا  عدا  كثيرًا 
وهذا  تعالى  اهللا  عن  الوحـي  طريق  من  السـماوي  الخبر  بصحة  يعرف  إنمـا 
الشـهداء  أن  ذكر  تعالى  أنه  غير  الطريق  هذا  مـن  شـيء  فيه  يثبت  لم  الوجـه 
وثبت  ذلك  فـوق  األنبياء  درجة  أن  نعلـم  ونحن  يرزقون  ربهـم  عنـد  أحيـاء 
حتى  الجنة  شجر  في  يعلق  طائر  أنها  المؤمن  نسـمة  في  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  عن 

يبعثه. يوم  جسده  إلى  اهللا  يرجعه 
إنما  اآلية  في  الحياة  بـأن  حكمت  اآلية  لمعنى  مفسـرًا  الحديث  جعلـت  وإذا 
المشـاهد  الحس  لحكم  مطابق  وذلـك  المـرزوق  المتنعم  وهـو  للروح  هـي 
بها  الروح  لكن  قبورهم  في  موجودة  أجسـامهم  فإن  والشـهداء  المؤمنين  في 
طرية،  أجسـامهم  ترى  ولذلك  تعالـى،  اهللا  إال  يعلمـه  ال  مخصـوص  اتصـال 
إلى  قبره  في  الملكين  لسـؤال  قبره  في  الميت  إلى  الروح  رد  الباب  هذا  ومن 
وما  تعذيب  أو  القبـر  في  تنعيم  مـن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  عن  ثبت  مما  ذلـك  غيـر 
اهللا  عند  والعلم  شـرعًا  حرام  والتكلف  خبره  على  نقف  لم  غيـب  ذلـك  وراء 

واهللا أعلم. تعالى، 
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بالقرآن..؟ يتغّن  لم  من  مّنا  ليس  النبوي  الحديث  معنى 
هو  فذلك  تالوتـه،  وترتيل  حروفـه  وتجويد  قراءتـه  تحسـين  بالقرآن  التغنـي 
هذا  فإن  بالشـعر  التغني  كحالة  النغمات  وترديد  الصوت  تطويل  ال  به  التغني 

واهللا أعلم. حرام،  القرآن  في 

z..¬Wƒ°S  πLôdG  ôÑîj  ≈àM  áYÉ°ùdG  Ωƒ≤J  ’{  åjóM  ≈æ©e

قال  ما  ونعله  سوطه  الرجل  يخبر  حتى  الساعة  تقوم  ال  الحديث:  معنى 
أهله؟

حتى  يكثر  ذلك  أن  والمعنى  النميمة،  كثرة  في  مبالغة  فهو  الحديـث  صـح  إن 
واهللا أعلم. ذلك،  منهما  لكان  فعله  والنعل  السوط  أمكن  لو 

z¬∏Ñb  Ée  Öéj  ΩÓ°SE’G{  åjóM  ≈æ©e

المشركين  فرقة  شامل  فهذا  قبله»  ما  يجب  «اإلسالم  الحديث  هذا  معنى 
عام؟  الحديث  هذا  أم  اإلسـالم،  قبل  ما  انقطع  اإلسـالم  في  دخلوا  إذا 
كبائر  عمـل  من  على  األمـة  هذه  مـن  قدمه  زلت  مـن  فيه  دخـل  وهـل 
وخلط  وصيامه  صالته  في  وقصر  حالًال  وحّرم  محرمًا  وأحل  وصغائـر 
يعود  ال  أن  ونيته  اهللا  إلى  وأناب  ورجع  وندم  تاب  ثم  بالحرام،  الحالل 
وإن  الحديث؟  هذا  من  خارج  حكمه  هذا  أم  أبدا؟  فعله  مما  شيء  إلى 

بالجواب؟ أفدنا  منك  فضًال  منه  خارجًا  حكمه  كان 
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 t   s﴿ تبعة:  اإلسـالم  بعد  عليه  ليس  أسـلم  إذا  المشـرك  في  نص  هو 
المسـتحّل  عليـه  وقاسـوا   (١)﴾|  {   z  y  x   w   v   u
كاألزارقة  حـرام  اهللا  دين  في  وهو  حـالًال  ويعتقده  الشـيء  يفعل  الذي  وهـو 
إلى  ورجعوا  تابـوا  إذا  هؤالء  فـإن  ودمائهم  القبلة  أهـل  ألمـوال  المسـتحلين 
الذي  المنتهك  وأما  أسـلم،  إذا  كالمشـرك  أتلفوا  ما  غرم  عليهم  فليس  الحق 
الناس  أموال  من  أتلف  مـا  غرم  يلزمه  فإنه  حرام  أنه  يرى  وهو  الشـيء  يفعـل 
بالقضاء  أوصي  به  يقضى  ما  يجد  لم  فإن  ذلك،  تـرك  في  يعذر  وال  ودمائهـم 
وأما   .(٢)﴾¬   «   ª   ©    ¨   § ﴿ عليـه:  يقـدر  مـا  أقصـى  وذلـك 
البدل  لزمه  ذلك  من  شيئًا  ضّيع  إن  فإنه  وغيرها  وصيام  صالة  من  اهللا  حقوق 
كفارة  أن  وهو  للخالص  طالـب  للمسترشـد  إال  يبذل  ال  قول  وفيه  والكفـارة 
مجزئة  التوبة  إن  وقيل  تعالـى،  اهللا  جنب  في  فرطه  ما  لجميع  مجزئـة  واحـدة 

  ¡ ~ے     }     |   {   z   y   x   w   v   u   t ﴿ ذلك:  لجميع 
واهللا أعلم.  ،(٣)﴾   ª    ©     ¨  §   ¦¥  ¤      £   ¢

z..ôÑ≤dG  á£¨°V  øe  óMCG  Ééf  ƒd{

عندك  ما  معاذ.  سعد بن  لنجا  القبر  ضغطة  من  أحد  نجا  لو  يوجد  فيما 
الموت  بعد  وما  فيه  علمت  كما  معاذ  سعد بن  أن  مع  الحديث  هذا  في 

اآلخرة؟ من 

.٣٨ اآلية  األنفال،  (١) سورة 
.٢٨٦ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 

.٥٣ اآلية  الزمر،  (٣) سورة 



247 åjóëdG ■ »fÉãdG AõédG

ابن  على  موقوفًا  اهللا  رحمه  الربيع  ذكره  وقد  لطاعن،  طعن  الحديث  في  ليس 
سـعادة  تنافي  ال  القبر  وضغطة  بعضها.  في  ومرفوعًا  النسـخ  أكثر  في  عبـاس 
ثم  عليه  كان  ما  بعـض  عنه  لتمّحص  ضمته  وهلة  أول  فـي  ضمة  ألنها  سـعد 

لألشقياء. الثابت  القبر  كعذاب  الضغطة  وليست  عنه،  يفرج 
حال  كل  وعلـى  اآلخرة  من  وقيـل  الدنيا  مـن  قيل  البرزخ  فـي  اختلـف  وقـد 
فإن  المحشـر  في  تكون  التي  واألفـزاع  األهوال  من  بأشـد  الضغطـة  فليسـت 
له  الحاصلة  للبشارة  األكبر  الفزع  يحزنه  لم  وإن  مثلها،  من  الفزع  البشر  طبع 
 ،(١)﴾6   5   4   3   2 ﴿ السـالم:  عليهم  المالئكة  قول  من 

واهللا أعلم.

z√ój  »a  ÉªH  ≈dhCG  πc{  ™e  z∂«HC’  ∂dÉeh  âfCG{  åjóM  ¬«LƒJ

ومالك  و«أنت  وولده»  الوالد  حتى  يـده  في  بما  أولى  «كل  ملسو هيلع هللا ىلص  قولـه 
الخصوصية  تحتمل  أمـا  األصح؟  وأيٌّ  منهما؟  المقـدم  أٌي  ألبيـك» 
أوضح  عمومه؟  على  األول  ويبقى  ألبيك»  ومالك  «أنت  حديث  في 

لنا.
إال  األصحــاب  أكثـر  بعمومـه  قـال  ولذلـك  أصـح  والثانـي  أخـص  األول 
إنما  والمرخصون  لّصًا  ولده  مال  من  اآلخذ  سـمى  فإنه  جابر  أبي  موسـى بن 

واهللا أعلم. والترفه،  التوسع  دون  والحاجة  للضرورة  يرخصون 

.١٠٣ اآلية  األنبياء،  (١) سورة 
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بليل  يؤذن  كان  بالًال  أن  عنهما  اهللا  رضي  عائشة  عن  يرفع  البخاري  في 
ال  فإنه  مكتـوم  أم  ابن  يـؤذن  حتى  واشـربوا  كلوا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  فقـال 
يرقى  أن  إال  أذانهما  بين  يكن  ولم  القاسم  قال  الفجر.  يطلع  حتى  يؤذن 
النبي  مع  تسّحرنا  قال:  ثابت  زيد بن  عن  أنس  عن  ُذكر  ثم  ذا.  وينزل  ذا 
قدر  قال  والسـحور؟  األذان  بين  كان  كم  قلت  الصالة  إلى  قـام  ثـم  ملسو هيلع هللا ىلص 
تحتاج  آية  خمسـين  فقراءة  معناه  وبيِّن  فيـه  فانظر  انتهى.  آيـة،  خمسـين 
يظهر؟ فيما  مكتوم  أم  ابن  وارتقاء  بالل  نزول  مدة  من  أكثر  هو  وقت  إلى 
إنه  يقل  ولم  بالل  نزول  بعد  يرقى  مكتوم  أم  ابن  ألن  الحديثين  بيـن  تنافـي  ال 
ما  عليه  ويدل  الفجر،  يتبين  أن  إلى  هنالك  يقف  أن  يحتمل  بل  أذن  رقى  منذ 
وذلك  أصبحت  أصبحت  يقـال:  حتى  يؤذن  ال  كان  مكتوم  أم  ابـن  أن  يوجـد 

واهللا أعلم. الحديثين.  بين  الجمع  يحصل  وبهذا  أعمى،  كان  ألنه 

ΩÓ°ùdG  ¬«∏Y  ¬æe  ¿É£«°ûdG  ßM  êGôNEG  åjóM  ≈æ©e

الشـريف  صدره  وشـقا  ملكان  جاءه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  القوم  عن  يوجد  عما 
غسـاله.  وبالثلج  الشـيطان  حظ  منه  وأزاال  دمويـة  علقـة  منـه  وأخرجـا 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  صدر  في  حظ  للشـيطان  هل  ذلك.  في  أحاديث  ورووا 

كيف؟ أم 
تعالى  واهللا  البشـر  من  الوسوسـة  موضع  ويدرك  ذلك  في  حظ  للشـيطان  ليـس 
يوسـوس  التي  للحالة  تمثيل  فهو  هنالك  حظ  له  يبق  فلم  ذلك  من  نبيه  طّهر  قد 
ٌر باطنًا وظاهرًا. واهللا أعلم. هَّ الشيطان معها فأمن الوسوسة في حقه ملسو هيلع هللا ىلص طاهر ُمطَّ
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يواري  وثوب  وجلف  بيت  ظل  عن  فضل  شيء  كل  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  معنى  عن 
ذلك. لنا  بّين  تفضل  حق؟  فيه  آدم  البن  يكن  لم  والماء  الرجل  عورة 

بأحقر  ولو  االنسـان  حاجة  اندفعت  متى  أنـه  ـ  واهللا أعلم  ـ  الحديـث  معنـى   
   z   y   x ﴿ قوله:  في  إياه  وعده  الذي  بوعده  ربه  له  أوفى  فقد  األشـياء 
تفضل  فهو  ذلك  عن  فضل  فما   (١)﴾£    ¢   ¡ ے     ~   ❁   |   {

وجل. عز  اهللا  على  فيه  للعبد  حق  ال  تعالى  منه 
ألنه  للمسـكن  فالظل  قبلها:  من  غالبًا  اإلنسـان  حاجة  ألن  األربعة  األنواع  وذكـر 
ال  الذي  الخبز  الـالم  وسـكون  الجيم  بكسـر  والجلف  يأويه،  محل  من  له  بـد  ال 
به  تقوم  قوت  من  لـه  بد  ال  ألنه  المطعوم  إلى  به  أشـار  اليابس  والخبـز  معـه  إدام 
الرجل  وخص  عورته  بـه  يسـتر  شـيء  من  له  بد  ال  ألنه  الملبوس  والثوب  بنيتـه، 
تغليبًا  اإلناث  يتنـاول  الذكور  خطـاب  وألن  الخطاب  في  فيقـدم  األفضل  لكونـه 
خروج  غيره  إلى  عنه  فالعدول  للذكور  خطاب  مقام  المقام  وألن  المشـهور  على 
به. ومغتسل  مشروب  من  منه  له  بد  ال  ما  هو  بالماء  والمراد  البالغة.  أسلوب  عن 
من  يسـتكثر  فال  القناعة  العبد  تعليم  الحديث  مـن  أي  والقصد  الحقيـر:  قـال 

الحديث: معنى  في  وأنشد  فانية،  ألنها  الدنيا 
ــــل وظ ــــــــــاء  وم ــــز  ــــب األجـــــلخ ـــم  ـــي ـــع ـــن ال ـــــو  ه
ربـــي ـــة  ـــم ـــع ن ــــدت  ــــح مــقـــــلج ـــي  ــــ إن قـــلـــت  إن 

واهللا أعلم.

و٢٣.  ٢٢ اآليتان  الذاريات،  (١) سورة 
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العين  أو  القيمة  إخـراج  في  اختالف  في  الـزكاة  مسـألة  في  أجبتني  قـد 
نخيل  من  ى  المزكَّ جميع  شامٌل  الخالف  هذا  وهل  عندك؟  األصح  فما 
يوجد  ال  موضـع  في  نخل  لـي  كان  فإن  قلـت:  ذلك؟  وغيـر  وحيـوان 
الزكاة  تلك  أبيع  أن  واألفضل  األصلح  ترى  فهل  دينه  أمور  في  الصالح 
عينها  كانت  إذا  ذلك  من  األفضل  هو  فما  شئت؟  حيث  وأنقلها  بدراهم 

المعاني. هذه  جميع  لي  صرح  فتفضل  حملها؟  لي  يتأتى  ال 
ألحد  عندي  تصحيح  وال  المال  أنواع  لجميع  شـامل  ذلك  في  الخالف  نعم 
القول  تصحيح  يقتضي  «اإليضاح»  كالم  ظاهر  في  إال  الحال  هذا  في  القولين 

واألفضل. األظهر  هو  وكأنه  شيء،  كل  من  العين  بإخراج 
ظاهر  لكن  أهلها  حق  في  األفضل  وهو  فقرائها  في  تفرق  إنما  بلدة  كل  وزكاة 
في  كان  إذا  البلدة  تلـك  من  نقلها  جواز  عليه  اهللا  رضوان  إسـحاق  أبـي  كالم 
ال  مسـتحب  هو  إنما  البلدة  أهل  في  إنفاذها  أن  األمـر  وغاية  مصلحـة  نقلهـا 

أعلم. واهللا  واجب، 

IÉcõdG
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الحبوب  زكاة  في  األئمة»  اختالف  في  األمة  «رحمة  كتاب  في  وجدت 
ـ  المسـقى  أعني  ـ  الزجر  زكاة  فـي  المشـترى  المـاء  زكاة  أضـاف  قـد 
النخل  زكاة  ذلك  فـي  أتدخل  صحيحًا  كان  فإن  صحيح؟  هـذا  أعنـدك 
ذلك  أيكون  أصل؟  بماء  ومرة  بقعد  مرة  يسقى  أنه  أو  بقعد  ماؤه  كان  إذا 

ذلك. لي  صرح  تفضل  والنهر؟  الزاجرة  ماء  قياس  على  بالحساب 
يسـقى  وفيما  َغّلتها،  بُعشـر  باألنهار  سـقي  ما  تعين  النبوية  األحاديـث  ظاهـر 
به،  يسـقى  الذي  للماء  اعتبار  غير  مـن  وردت  هكذا  العشـر  بنصف  بالنضـح 

الظاهر. هذا  على  المذهب  أهل  فتوى  جرت  ثم  مستقعد.  أم  هو  أصٌل 
إذا  فإنه  يصوبه  القياس  لكن  الظاهر  هذا  يخالف  الرحمة  كتاب  من  نقلته  وما 
فيه  لما  العشر  نصف  والنزح  بالنضح  سـقي  فيما  أوجب  إنما  الشـارع  إن  قيل 
مغرم،  وال  فيه  مؤونة  ال  فإنـه  باألنهار  سـقي  ما  بخالف  والمغرم  المؤنة  مـن 
المشترى  في  موجودًا  العشر  نصف  أسقط  ألجله  الذي  المعنى  هذا  رأينا  وقد 
الزجر  في  ورد  ما  علـى  قياسـًا  العشـر  نصف  عليه  فأوجبنا  نهر  مـن  كان  وإن 
المعنى  هذا  في  تكون  بالقعد  المسـقاة  فالنخيل  القول،  من  صوابًا  ذلـك  كان 
هذا  أجد  لم  لكني  ذلك  في  بينهما  فرق  ال  إذ  المشترى  بالماء  المسقاة  كمثل 

أعلم. واهللا  أصحابنا،  من  أحد  عن  المعنى 

»∏ëdG  IÉcR

والفضة؟ الذهب  من  ونصابها  حدها  كم  الحلي  زكاة 
والذهب. الفضة  سائر  كنصاب  الحلي  نصاب 
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وال  دراهم،  خمسـة  ففيها  درهم  مائتي  بلغـت  إذا  الفضة  فـي  الـزكاة  وتجـب 
درهم  درهمًا  أربعين  كل  ففي  المائتين  على  زاد  وما  المائتين،  دون  فيما  شيء 
دراهم  بعشـرة  المعروف  القرش  قدروا  أنهـم  واعلم  لذلك،  غاية  ال  مـا  إلـى 

قرش. نصف  قرشًا  عشرين  من  تجب  القروش  من  فالزكاة 
وقد  مثقال  عندهـم  والدينار  دينـارًا  عشـرين  من  فيه  فالنصاب  الذهـب  وأمـا 
نصف  دينارًا  العشرين  ففي  فقط،  دينار  بإزاء  الفضة  من  الدراهم  عشرة  جعلوا 
التقدير  في  وهو  دينار  عشر  دنانير  أربعة  كل  ففي  العشرين  على  زاد  وما  دينار 

أعلم. واهللا  درهم، 

Iô«≤ØdG  »∏M  IÉcR

الزكاة  عليها  تجب  فقيـرة  وهي  زوجها  عند  من  حليهـا  كان  إذا  المـرأة 
ال؟ أم 

واهللا  غنية  أو  فقيرة  كانـت  الزكاة  عليها  وجبت  الزكاة  نصـاب  حليها  بلـغ  إذا 
أعلم.

ΩÓ°ùdG  º¡«∏Y  AÉ«ÑfC’G  ≈∏Y  É¡HƒLh

بّين  بخصوصية؟  عنهم  سـاقطة  أم  أموالهم  في  زكاة  عليهم  هل  األنبياء 
لنا.

في  بدخولهم  يقضـي  الـزكاة  بفرض  الخطاب  وعمـوم  بهـذا،  لـي  علـم  ال 
  Y﴿ السالم:  عليه  عيسى  نبيه  عن  حكاية  تعالى  وقوله  المخاطبين،  جملة 
  g   f   e   d   c   b   ❁   `    _   ^   ]   \   [      Z
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بالصالة  الوصية  أن  على  (بظاهره)  يـدل   (١)﴾l   k   j   i     h
وكذلك  سواء،  ذلك  في  وأتباعه  فهو  السالم  عليه  لعيسى  هي  إنما  والزكاة 

  k﴿ تعالى:  قولـه  وفي  ملسو هيلع هللا ىلص  محمـد  نبينا  زمان  فـي  الـوارد  الخطـاب 
هذا  يخصص  دليل  يقم  ولم  نبيها  مع  لألمة  شـامل   (٢)﴾n    m   l
بالتخصيص  يقضي  حال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  عن  علمنا  فيما  ورد  وال  الخطاب 

أعلم. واهللا 

º«à«dG  ∫Ée  IÉcR  êGôNEG

ال؟ أم  منه  تجب  كانت  إن  الزكاة  منه  ينفذ  أيتام  مال  عنده  من 
الزكاة: فيه  وجبت  ليتيم  مال  يده  في  فيمن  العلماء  اختلف  قد 

زكاته. يخرج  أن  عليه  فقيل: 
يخرجها. أن  له  لكن  عليه  ليس  وقيل: 

األخذ  وللمبتلى  مذاهب  ثالثة  المسألة  ففي  يخرجها  أن  له  يجوز  ال  بل  وقيل: 
األقوال. ترجيح  يستطع  لم  إن  شاء  بأيها 

ترك  ما  متى  فإنه  لصالحه  نظـرًا  اليتيم  مال  من  الزكاة  اخراج  أختـاره  والـذي 
إخراجه  اليتيم  على  فيشـق  كثير  شـيء  الزكاة  من  فيه  اجتمع  ربما  مزكى  غير 

أعلم. واهللا  إخراجها،  الصالح  أن  فتعين  بلوغه  بعد 

و٣١.  ٣٠ اآليتان  مريم،  (١) سورة 
.٤٣ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 
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اشتراه  والذي  الَثَمن  من  الزكاة  يخرج  أن  ومراده  الزكاة  وفيه  بسرًا  باع  رجل 
من  تكون  الزكاة:  هذه  تكون  كيف  وسامحه  مسامحته  البائع  من  وأراد  خسر 

الثمن األول أو مما هو صافي المسامحة أو ما يصح بيعها في ماله؟ أفتنا.
مسامحته  من  شيء  الزكاة  على  وليس  باعه  الذي  البيع  بحساب  الزكاة  تخرج 

أعلم. واهللا  المشتري،  خسارة  من  وال 

á£≤∏dGh  IÉcõdG  »a  ô«≤ØdGh  »æ¨dG  ∞jô©J

أصحابها  عدم  عند  اللقطة  لـه  وتحل  الزكاة  له  تجب  الذي  الفقيـر  حـد 
وغيرها،  الزكاة  لـه  تحل  ال  الذي  الغني  حد  ومـا  ذلك،  غير  لـه  ويحـل 
يحمل  مكسبة  أم  وغيرها  بدارة  مثل  مكسبة  بال  سنة  ماله  غلة  تجزئه  غني 

ذلك. لنا  بين  غنيًا؟  ويعد  ماله  على 
والفقير  بماله،  المسـتغني  كالغني  بكسـبه  المسـتغني  الكسـب  على  القادر  إن 
غلة  وال  كاٍف  كسـب  وال  مدّرة  حرفة  له  ليس  الذي  هو  الزكاة  له  تحل  الذي 
لذلك،  تجزئه  دراهم  لـه  وليس  سـنة  إلى  يعوله  من  وقوت  لقوته  تكفيه  مـال 
وما  المجهولة  واألموال  واللقطة  الزكاة  من  يأخذ  أن  له  الذي  الفقير  هو  فهذا 

أعلم. واهللا  الفقراء،  أموال  وال  الزكاة  له  تحل  ال  فغني  ذلك  عدا 

IÉcõdG  ÜÉ°üf  »a  á°†ØdG  ≈dEG  ÖgòdG  º°V

يحمل  مثقاًال،  عشرين  يبلغ  ال  والذهب  وفضة،  ذهب  حلي  عنده  رجل 
ذلك. لنا  بّين  ال؟  أم  الفضة  على 

أعلم. واهللا  معًا،  فيزكيها  عليها  يحمل  نعم 
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دليله؟ ما  زكاة،  والعبيد  والحمير  الخيل  في  بأن  القول 
فظاهر  بها،  اتجر  إذا  األنواع  هذه  في  الزكاة  ثبوت  أراد  وإن  بذلك،  أعلم  اهللا 
مطلقًا  فيها  الـزكاة  ثبوت  أراد  وإن  التجـارة  أنـواع  جميع  فـي  الـزكاة  لثبـوت 

عنها. الزكاة  رفع  في  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  عن  الحديث  عارضه 

كالًّ  ألن  المزكاة  األشياء  على  فقاسها  الحديث  يسمع  لم  بذلك  القائل  ولعل 
أعلم. واهللا  اهللا.  مال  من  منها 

ÜÉ°üædGh  á°†ØdG  ≈∏Y  ÖgòdG  πªM

الشـعير  وال  الفضة  على  الذهب  الزكاة  في  يحمل  ال  إنه  بعضهـم  قـول 
وجهه؟ ما  البر  على 

وكذلك  برأسها،  جنس  والفضة  برأسه  جنس  الذهب  أن  رأى  بذلك  القائل  إن 
من  شـيء  في  الزكاة  وجبت  وإذا  حدة،  على  جنس  منهما  كل  والشـعير  البـر 

بنفسه. فيه  وجبت  إذا  إال  غيره  في  تجب  وال  بعينه  منه  أخرج  األجناس 

حاله  فكأن  آخر،  جنس  في  القائل  هذا  عند  تجب  ال  الزكاة  أن  المقام  حاصل 
وجوبها  على  الدليل  فمـا  النصاب  بلغ  إذا  الذهب  فـي  الزكاة  وجبت  تقـول: 

النصاب. تبلغ  لم  إذا  الفضة  في  أيضًا 

البر  وكذلـك  واحدًا  جنسـًا  النقديـن  جعلـوا  فإنهـم  بالحمـل  القائلـون  وأمـا 
أعلم. واهللا  والشعير. 
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تامين  غيـر  أو  تـام  على  ناقص  بحمـل  صفته  مـا  الـزكاة،  فـي  الحمـل 
فتحامال؟

الفضة  فـي  يبلغ  ولم  الذهـب  في  النصـاب  بلـغ  إذا  فإنـه  حمـل  ذلـك  كل 
النصاب  منها  شـيء  في  يبلغ  لم  إذا  وكذلك  العكس  وكذلك  عليه  حملت 
وزكى  اآلخر  على  منهما  كل  حمل  الكل  في  النصـاب  بلغ  جمعا  إذا  لكـن 
هذا  على  هذا  تحمـل  فإنك  درهم  ومائة  دنانير  عشـرة  عنـدك  كان  إذا  كمـا 
دراهم.  خمسـة  قدر  الجميع  من  فتخرج  درهم  مائة  بإزاء  الدنانير  وتجعـل 

أعلم. واهللا 

AÉcô°ûdG  ∫GƒeCG  »a  á£∏îdG

ما  مطلقًا،  شـريكه  على  الشـريك  زكاة  تحمل  ال  إنهـا  بعضهـم  قـول 
وجهه؟

اآلخر،  حصة  على  تحمل  منهمـا  كل  حصة  أن  عندنا  والمشـهور  أعلـم،  اهللا 
الصدقة. في  يعني  مجتمع»  بين  يفرق  وال  متفرق،  بين  يجمع  «ال  لحديث: 

بأن  القول  على  مبنيًا  يكون  أن  إال  وجهه  أعرف  فال  الحمل  بعدم  القول  وأما 
هذا  تلزم  وال  حياله  على  واحد  كل  تلزم  أن  العبادات  شـأن  فإن  عبادة  الزكاة 

هذا. لزومها  بسبب 
المالية،  العبادات  عليها  تحمل  فال  البدنية  العبادات  في  الحال  هذا  إن  وأقول 

أعلم. واهللا  مختلفة.  جهات  من  بينهما  الفرق  لحصول 
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على  بالحمل  إال  الشريكين  من  واحد  كل  حصة  في  الزكاة  تجب  لم  إذا 
ما  يؤدي  واحد  كل  وعلـى  واحد،  زكاة  كأنها  تؤدى  هـل  اآلخر  حصـة 

عليه؟
واحد  أخرجها  سواء  أديت  فقد  أخرجت  إذا  ألنها  اهللا  شاء  إن  مجٍز  ذلك  كل 

نصيبه. كل  أخرج  أم  اآلخر  بإذن  منهم 
ال  إذ  الجملة  من  يأخذها  فإنـه  لإلمام  أخذها  وأما  أنفسـهم  خاصة  في  وهـذا 

أعلم. واهللا  مجتمع.  بين  يفرق 

OÉ°üëdG  hCG  PGòédG  πÑb  πcCG  Ée  IÉcR  ÜÉ°ùàMG

هل  الحصاد،  قبـل  حّب  أو  الجذاذ  قبـل  تمر  من  أكل  فيمـا  اختالفهـم 
وجههما؟ ما  قوالن  ال؟  أو  الزكاة  في  يحسب 

صالحية  وهو  بالـدراك  الزكاة  وجـوب  اعتبر  فقـد  ذلك  بحسـبان  القائل  أمـا 
باألكل. النحطاطها  معنى  فال  وجبت  وإذا  لألكل،  الثمرة 

تعالى:  لقولـه  الحصاد  عند  وجوبهـا  جعل  فقـد  اآلخر  القول  صاحـب  وأمـا 
أعلم. واهللا   .(١)﴾¨       §    ¦    ¥ ﴿

.١٤١ اآلية  األنعام،  (١) سورة 
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ما  قـوالن،  للـزرع؟  أو  لـألرض  حق  هـي  هـل  الـزكاة  فـي  اختالفهـم 
وجههما؟

السماء  سقت  «فيما  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  من  ورد  ما  معنى  في  اختلفوا  ولعلهم  أعلم،  اهللا 
والثمار،  للزرع  جعلهـا  من  ومنهم  األرض،  على  َحملها  مـن  فمنهم  العشـر» 

الزروع. وكذا  الماء  تشرب  األرض  ألن  للكل  صالح  والسقي 

عن  روايـة  فـي  بـه  صـرح  كمـا  للـزرع  حـق  أنهـا  عندنـا  المذهـب  وأكثـر 
والثمار  الـزرع  مـن  والعيون  والغيـم  السـماء  سـقت  «فيمـا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
وابن  الربيع  عن  وذكر  العشر».  نصف  النضح  أو  بالسانية  سقي  وفيما  العشر 
يجتمع  ال  إذ  فيها  عشـر  فال  خراجًا  األرض  كانت  إذا  قاال  أنهما  عبدالعزيز 

وعشر. خراج 

المسلمين  أرض  من  نعم  أو  نخل  أو  أرض  من  ذّمي  اشتراه  فيما  بعضهم  وقال 
المسـلمين  أموال  من  أصله  كان  وإن  الزكاة  ففيه  آخـر  بعد  ذّمي  تداولـه  ولـو 
وما  تزكى.  كانت  إن  الشـرك  ألرض  أرضهم  مـن  ماشـيته  إخراج  من  ويمنـع 
فهذا  عشـره  لزمه  الخمس  فيه  يجري  مما  العرب  نصارى  من  مسـلم  اشـتراه 
عباد  ابن  قال  ولذا  األول  واألكثر  األرض  حق  الزكاة  أن  على  يدل  قولهم  من 

الذمي. أرض  المسلم  زرع  إذا  والخراج  العشر  باجتماع 

من  سواه  أو  مسـجد  أو  مسـكين  أو  لفقير  حبه  من  حرث  فيمن  بعضهم  وقال 
كان  أنه  عنه ملسو هيلع هللا ىلص  يوجد  ما  ويؤيده  زكاته  يلزمه  وال  له  للمحروث  فالزرع  األجر 

أعلم. واهللا  الخراج.  أرض  في  زرع  مما  الزكاة  بأخذ  يأمر 
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فيؤدى  سـنة  كل  يوزن  أو  صيغ،  كيوم  يزكى  هل  الحلي  في  اختالفهـم 
وجهها؟ ما  أقوال،  الوقت؟  حلول  يوم  يقوم  أو  عنه، 

متنافية. غير  أقوال  أنها  وعندي  أعلم،  اهللا 
يخرجها  أن  فأجاز  الحلي  صاحـب  إلى  بالنظر  إخراجها  اعتبر  بعضهـم  أن  غيـر 
فإذا  باللباس  ينقص  بل  نفسه  من  يزداد  ال  الحلي  أن  المعلوم  من  إذ  صيغ  كيوم 
بعض  في  عليه  زاد  وربما  يقيـن  على  للواجب  مؤديًا  كان  صيغ  كيـوم  أخرجهـا 
من  يأخذ  لئال  عام  كل  بوزنها  فأمـر  لها  السـاعي  أخذ  اعتبر  وبعضهم  األحيـان. 
بذلك. أنفسهم  طابت  إن  صيغ  كيوم  يأخذها  أن  وله  عليهم  الواجب  فوق  الناس 

أعلم. واهللا  للفريقين.  أيسر  وهو  للجانبين  فصالح  بالتقويم  القول  وأما 
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ذلك  وجه  ما  واحد  جنس  وأنهما  الـزكاة  في  المعز  على  الضـأن  حمـل 
نوعيهما؟ اختالف  من  نرى  ما  مع 

مضر  غير  االختالف  فذلك  النوع  اختلف  وإن  الجنس  اتحاد  من  نرى  ما  وجه 
أعلم. واهللا  واحد.  جنس  أنها  مع  الحبوب  كاختالف  هو  وإنما  بالحمل 

øjó≤ædG  ô«Z  »a  á£∏îdG  »a  ∫ƒ≤dG  ≈æ©e

الحيوان  في  الشـركة  بسـبب  الزكاة  في  الحمل  ثبوت  في  بعضهم  قول 
ال  النقدين  في  الشـركة  بال  وما  بينهما  الفرق  ما  النقدين  دون  والزروع 

الحمل؟ توجب 
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الشركـة  أن  المعنى  يكون  أن  إال  وجهه  وال  القول  هذا  أعرف  ال  وأنا  أعلم،  اهللا 
الشركة  تقع  فإنما  النقدان  وأمـا  األجـزاء،  جميـع  في  تقـع  والزرع  الحيوان  في 
فالشـركة  نصفها  ولهذا  نصفـها  لهذا  معدودة  أشياء  أنها  بمعنى  الجملة  في  فيهما 
الحيوانات  بخـالف  فيها  التفـاوت  لعدم  أجزائهـا  فــي  ال  أفرادها  فـي  تكــون 
دراهم  المضروبين  النقديـن  في  يتأتى  إنما  خفائه  مـع  الفرق  هذا  لكن  والثمـار 
مضروبين  غير  كانـا  إذا  ما  دون  والصرف  الـوزن  في  السـكة  اتحاد  مع  ودنانيـر 
أعلم. واهللا  ذكر.  فيما  الفرق  وجه  أعرف  فال  وبالجملة  متفاوتًا  الضرب  كان  أو 

ΩÉeEÓd  IÉcõdG

أداؤها  يجزي  وال  بها  المتصّرف  وهو  زمانه  في  لإلمام  الزكاة  إن  قولهم 
دليله؟ ما  له،  إال 

وقولـه   (١)﴾p    o    n    m    l    k    j﴿ تعالـى:  قولـه  الدليـل 
   W   V   U   T   S   R   Q   P   O   N       M    L   K﴿ تعالى: 
   t    s     r    q   ﴿ تعالى:  وقولـه   (٢)﴾Z    Y       X
الوالة:  إلـى  «أربـع  وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص:  «اآليـة»؛   (٣)﴾x    w    v    u
وفعًال  قوًال  بذلك  الُسنَّة  مضت  وقد  والجمعات»  والحدود  والصدقات  الفيء 
كانوا  عقاًال  منعوني  لـو  واهللا  بكر:  أبو  قال  حتى  ذلـك  على  األمـة  وأجمعـت 

عليه. لقاتلتهم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  يعطونه 

.١٠٣ اآلية  التوبة،  (١) سورة 
.٥٨ اآلية  التوبة،  (٢) سورة 
.٦٠ اآلية  التوبة،  (٣) سورة 
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أموالهم  مـن  يأخذ  أن  نبيـه  أمر  تعالى  أنـه  األولى  باآليـة  االسـتدالل  ووجـه 
وما  به،  أمر  الذي  األخذ  يحصل  لم  إليه  يؤدها  لم  وإذا  الـزكاة  وهي  الصدقـة 
واإلمام  ذلك،  إلى  يسارعوا  أن  األمة  على  واجب  فهو  به  إال  الواجب  يتم  ال 

ملسو هيلع هللا ىلص. للنبي  خليفة  العادل 
إلنفاذ  المتولي  هو  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  يكن  لم  لو  أنه  الثانية  باآلية  االستدالل  ووجه 

اهللا. أخزاهم  معنى  المنافقين  للمز  يكن  لم  الصدقات 
قلوبهم  والمؤلفـة  عليها  العامليـن  أمر  أن  الثالثـة  باآلية  االسـتدالل  ووجـه 
من  والعامل  غيرهم  مـن  المؤلفة  الناس  عامة  يـدري  فال  اإلمام  إلى  راجـع 
التأليف.  مراتب  في  اختالفهم  مع  منهم  واحد  لكل  يدفع  ما  مقدار  وال  غيره 

أعلم. واهللا 
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أو  إخراجها  في  مخيَّر  أو  اليتيم  زكاة  يخرج  هل  الوصي  فـي  اختالفهـم 
وجهها؟ ما  أقوال..  يخرجها  ال 

وهو  تمييزه  الوصي  علـى  فيجب  المال  في  حق  فألنها  بإخراجها  القـول  أمـا 
المشترك  المال  في  التصرف  يصح  ال  إذ  شـريكًا  يجعلها  من  قول  على  مفرع 

إخراجها. الوصي  على  وجب  فلذا  الشريك  حق  تمييز  بعد  إال 
في  حق  وهي  ضمانة  بأنها  القول  على  فمفرع  ذلك  له  ليس  بأنه  القـول  وأمـا 
المال  صاحب  ذمة  في  كانت  وإذا  فقط  المال  نفس  في  ال  المال  صاحب  ذمة 
إخراجها  من  الوصي  منع  فإذا  للصبّي  إذن  وال  إذنـه  أو  بأمره  إال  تنحط  فـال 
أبوه  مقامه  فيقـوم  األداء  لوازم  لتعلق  تصـح  ال  الصبّي  ذمة  قلنا  البلـوغ  إلـى 
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بذلك  المخاطب  وهو  نائبه  ألنه  القائم  ذلك  ذمـة  في  فهو  وليه  أو  وصيـه  أو 
يكن  لم  ولو  اليتيـم  بلوغ  ينتظر  أن  غيـر  من  الـزكاة  أموالهم  مـن  ملسو هيلع هللا ىلص  وأخـذ 
لنا  ينقل  ولم  شيئًا  اليتيم  يخص  مما  ملسو هيلع هللا ىلص  أخذ  لما  المال  نفس  في  الزمًا  ذلك 
وكثرة  زمانه  في  اليتامى  وجـود  مع  فيه  يتيم  لوجود  لو  ماٍل  على  توقَّـف  أنـه 

  /   .   -,    +        *   )   ('   &   %﴿ أحكامه:  عن  السؤال 
   o    n    m    l    k    j﴿ تعالى:  قوله  مـع   (١)﴾0
قوله  في  حنيفة  أبي  على  يحتج  وبهـذا  األموال  لجميع  عامـة  واآليـة   (٢)﴾p

الصبي. عن  الزكاة  برفع 
الوصي  غير  على  الزمـًا  حقًا  يراها  فكأنه  إخراجها  فـي  بالتخيير  القائل  وأمـا 
وإن  فرضه  على  لليتيـم  مسـاعدة  أخرجها  الوصّي  شـاء  فإن  اليتيم  على  ألنـه 
في  قوله  يقبل  أن  وعليـه  بنفسـه  ليخرجها  بها  فيخيره  بلوغه  إلى  أخرها  شـاء 
أيضًا  واألصل  إخراجها  عدم  األصل  وألن  ماله  في  حجة  ألنه  الموضع  هـذا 
في  الخير  أن  عرفت  فـإذا  إخراُجها  معه  يصح  حتـى  بوجوبها  الذمـة  اشـتغال 
لئال  مالهم  من  إخراجهـا  الصالح  أن  لك  تبين  لهـم  صالحًا  كان  مـا  اليتامـى 
وربما  الزكاة»  تأكله  لئال  اليتيم  مال  في  «اتجروا  الحديث:  وفـي  المال،  تـأكل 
على  الشح  النفس  شيمة  من  إذ  كثيرًا  ماًال  رآها  إذا  نفسه  على  إخراجها  يشق 

  ¬   «   ª    ©¨   §     ¦     ¥   ¤﴿ األمـوال: 
أعلم. واهللا   .(٣)﴾ً°¯   ®

.٢٢٠ اآلية  البقرة،  (١) سورة 

.١٠٣ اآلية  التوبة،  (٢) سورة 

.٢٦٨ اآلية  البقرة،  (٣) سورة 



266

¬μjô°ûd  ∂jô°ûdG  IÉcR  AÉ£YEG

بعض  زكاة  بعضهم  يعطي  أن  لهم  يجوز  هل  مال  في  مشـتركون  أناس 
ذلك. لنا  بين  تفضل  قبلها؟  أو  الثمرة  قسمة  بعد 

ألنها  يأخذها  أن  منهم  ألحـد  يحل  فال  بينهم  المشـترك  المال  ذلك  زكاة  أمـا 
من  شـيء  أو  زكاته  أخذ  هو  إنما  منها  شـيء  أخذ  أو  فأخذهـا  جميعهـم  زكاة 
قسمًا  يكون  ال  الدراك  بعد  فقسـمتها  الغلة  قسـمت  لو  ما  عندي  سـواء  زكاته 
واحد  كل  على  فيجب  هذا  وعلى  األول  اشتراكها  على  باقية  الزكاة  بل  للزكاة 
بالشـريك  يكتفي  أن  ويصح  فيها  زكاته  من  جزءًا  ألن  يحافظ  أن  الشـركاء  من 

أعلم. واهللا  إخراجها.  في  الثقة 

áeƒ°üîdGh  Ωô¨ªdG  ™aód  RƒéJ  πg  IÉcõdG

كالدماء  حقًا  عليهم  له  أن  يدعي  لمن  إنفاذها  لهم  يجوز  هل  قوم  زكاة 
عليه  كان  سواء  وهل  الفتنة  وإخماد  وخصامته  لدعواه  بهم  دفعًا  وغيرها 

ذلك. لنا  بّين  ال؟  أم  حق 
في  ينازع  الذي  كان  فـإن  مغنم  بها  يجلب  وال  مغـرم  بها  يدفـع  ال  الـزكاة  إن 
للمغرم  دفع  ألنه  قطعًا  يحل  ال  الزكاة  من  فإعطاؤه  فيه  ينازع  ما  له  الحق  هذا 
ولو  بها  يتقي  ال  فالـزكاة  تقية  يعطى  وإنما  شـيء  له  ليـس  كان  وإن  الواجـب 

أعلم. واهللا  للجبابرة،  لجازت  بالزكاة  التقية  جازت 
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له  أيحل  الزكاة  إخراج  علـى  مأمون  وغير  األمين  غير  في  اسـتطنى  مـن 
ال؟ أم  الزكاة  دراهم  يقطع  ولم  الثمن  دفع 

ألحد  يجوز  ال  المال  صاحب  على  عبادة  الزكاة  ألن  ذلك  يلزمه  بل  له  يحل 
  G﴿ نفسـه  مع  ذلك  في  وهو  ونائبه  لإلمام  إال  إذن  بغير  ماله  من  اقتطاعها 
على  األمين  عند  من  يطنـى  أن  وأحـب   .(١)﴾ML   K    J   I   H
وعلى  أمانة  وأنها  شـريك  الزكاة  إن  قيل  قد  إذ  الخـالف  عن  خروجـًا  الـزكاة 

أعلم. واهللا  الطناء.  عليها  يقع  فال  القول  هذا 

IÉcõdG  AÉYh  ≈∏Y  ¿ƒjódG  ôKCG

والناض  الثمار  زكاة  في  عام  هو  هل  الزكاة  من  الديون  يسقط  من  رأي 
قرش  أربعمائة  عليه  فمن  جوازه  وعلى  فقط  األخيريـن  في  أم  واألنعـام 
أصول  وله  مثلها  واألنعام  والفضة  الذهب  من  عنده  وما  لعمولته  أدانها 
يصح  هل  آالف  أربعة  بقدر  وأشـجار  وعيون  وأرض  نخيل  من  أمـوال 

ال؟ أم  زكاته  عن  الدين  هذا  من  شيء  إسقاط  له 
وله  درهم  ألف  وله  درهم  ألف  عليه  رجل  في  الفقهاء  عن  نصه  ما  األثـر  فـي 
قال  زكاة؟  يده  في  التي  األلف  على  هل  درهم  آالف  عشـرة  قيمته  أصل  مال 

درهم. ألف  عليه  ألن  ال 
إن  قولهم  معاني  في  يخرج  أنه  ومعي  عنه  اهللا  رضي  سـعيد  أبو  الشـيخ  وقال 

.٢٩ اآلية  الكهف،  (١) سورة 
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كان  ولو  الدين  عنه  يرفع  لم  باألحوال  العروض  من  تجارته  زكـى  إن  التاجـر 
ثبت  وإذا  قال  دينه  دفع  والدنانيـر  الدراهم  من  بالقيمة  زكاها  وإن  عليـه  حـل 
فيها  الواجبة  المواشـي  معاني  ذلك  لحق  العروض  يشـبه  فيما  المعاني  بهـذه 
معاني  من  عندي  يتعرى  ال  الثمار  في  وكذلك  االختالف  من  يتعر  ولم  الزكاة 
عند  يوجد  وقد  والدنانير  الدراهم  في  أصحابنا  قول  أكثر  كان  وإن  االختالف 
في  سعيد  أبي  الشيخ  كالم  هذا  غيرهما  في  االختالف  معاني  يشبه  ما  بعضهم 
استقل  البحر  قصد  ومن  سؤالك  لجواب  نصيب  أن  وأرجو  األشراف  زيادات 

السواقيا.

ÖgòªdG  »a  ø«ØdÉîª∏d  IÉcõdG  AÉ£YEG

أن  له  أيجوز  أمواله  يستغرق  ال  لكن  دين  وعليه  أموال  جملة  عنده  عمن 
له  تجوز  الذي  الفقير  حد  وما  الغارمين؟  من  لكونه  الصدقات  من  يأخذ 

ال؟ أم  قومنا  من  الخالف  ألهل  دفعها  يجوز  وهل  الزكاة؟ 
وله  غارم  فهو  تبذيـر  وال  اهللا  معصية  غيـر  من  لزمه  إنمـا  الديـن  هـذا  كان  إذا 
فال  لزمه  ما  منـه  يؤدي  مال  له  كان  إن  وقيـل  دينه  لقضـاء  الزكاة  مـن  األخـذ 
بقي  ما  لقضاء  الزكاة  من  يعطي  حينئذ  ثم  مال  له  يبقى  ال  حتى  مالـه  له  يوفـر 
حال  في  له  يجـوز  ما  إال  غرامته  في  له  يجـوز  ال  كان  لو  بأنـه  ورد  دينـه  مـن 
ذكر  فلما  معنى  الفقراء  ذكر  بعد   (١)﴾{﴿ تعالى:  لقوله  كان  لمـا  فقـره 

الفقير. نصيب  غير  نصيبًا  للغارم  أن  علمنا  الفقراء  ذكر  مع  الغارمين 

.٦٠ اآلية  التوبة،  (١) سورة 
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دينه  وقضى  ماله  من  باع  لو  ما  المال  من  له  كان  إذا  ويعجبني  سعيد:  أبو  قال 
يلزمه  من  وعول  لقوتـه  غلته  تكفيه  ما  المـال  من  يده  في  وبقـي  بغرامتـه  منـه 
غني  هذا  ألن  الغرامة  بمعنـى  الزكاة  في  حق  له  يكون  ال  أن  سـنته  فـي  عولـه 
الذي  الفقير  وأما  وصناعته  تجارته  في  حكمه  وكذلك  ماله  من  دينه  قضاء  بعد 
وحوائجه  يلزمه  من  وقوت  لقوته  غلته  تكفيه  ال  الذي  فهذا  الزكاة،  لـه  تجـوز 
في  يكن  لـم  وإذا  عنه  اهللا  رضـي  سـعيد  أبو  قال  سـنته  إلى  منهـا  بـد  ال  التـي 
الزكاة  من  يأخذ  أن  له  وكان  فقيـرًا  كان  تغنيه  ثمرة  أو  غلة  ماله  مـن  األصـول 
من  يبيع  أن  عليـه  ليس  أنه  أصحابنـا  قول  معاني  فـي  يخرج  أنـه  ومعـي  قـال 
يستغني  فكيف  باعه  فإذا  المال  يده  وفي  فقيرًا  كان  إذا  ألنه  ماله  من  األصول 
بمنزلة  كان  ماله  من  ذلك  كان  إذا  المال  مثل  في  المغلة  الحيوان  وكذلك  قال 

وتأخير. تقديم  مع  أم  األصول 
ال  أنه  عليه  اهللا  رضوان  إسحاق  أبو  اإلمام  فقال  الخالف  ألهل  دفعها  وأما 
الوالية  أهل  من  أحـد  يوجد  ال  أن  إحداهما  خصلتين  فـي  إال  ذلك  يجـوز 
الدعوة  أهل  من  أحد  يوجد  إن  الثاني  البلد  ذلـك  في  الدعوة  أهل  مـن  وال 
يعطي  فإنه  حوًال  والمؤونة  القوت  من  له  يفرض  ما  بعد  من  يفضل  أنه  إال 
له  يجوز  ال  أنـه  إلى  خرسـان  أهل  من  أصحابنا  وذهب  الفضـل  ذلـك  مـن 
إال  إسـحاق  أبو  ذهب  وإليه  ضمن  الولي  غير  أعطى  فإن  الـزكاة  يعطـي  أن 
يوجد  أن  والثانية  الواليـة  أهل  من  أحد  يوجد  أن  إحداهما  خصلتيـن،  فـي 
يعطى  فإنه  والمؤونة  النفقة  من  حول  يفرض  ما  بعد  من  يفضل  أنه  إال  منهم 

أعلم. واهللا  حينئذ. 
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الدين  في  دراهمه  ذهبت  ثم  معلوم  شهر  في  ماله  من  اهللا  حق  يخرج  من 
ال  إن  ذهابها  يخـاف  وقتًا  قربت  أو  بعـدت  الشـهر  ذلك  عن  وتأخـرت 

ذلك؟ في  يلزمه  ما  يقضيها، 
إن  ذلك  غير  يلزمه  وال  كلهـا  الماضية  المدة  عـن  فليزكها  دراهمـه  قبـض  إذا 

أعلم. واهللا  اهللا.  شاء 

¬J’ÉM  Ö°ùëH  AÉªdG  AÉæW  »a  IÉcõdG

الثمار  زكاة  مثل  زكاتها  فـي  عليه  ترى  ما  دراهم  بجملة  ماء  أطنـى  مـن 
كزكاة  زكاتها  وتكون  الحول  عليها  تحول  حتى  فيها  شيء  ال  أم  العشر 

ذلك. لنا  بين  ال؟  أم  النقود 
وجبت  ذهب  أو  فضة  معه  يكون  أن  إال  طنائه  في  وال  فيه  زكاة  فال  الماء  أما 
على  الماء  طناء  نقد  مـن  اكتسـبه  ما  يحمل  فإنه  بعد  يخرجها  ولم  الزكاة  فيـه 
النقود  في  يجب  ما  فيه  فيجب  سنة  إلى  الطناء  معه  يبقى  أو  عنده  الذي  النقد 

أعلم. واهللا  النصاب.  بلغ  إذا  الزكاة  من 

IÉcõdG  ÜÉ°üf  »a  ø«LhõdG  ∫Ée  §∏N  ôKCG

وينتفع  شاء  كيفما  به  يتصرف  لزوجها  جميعًا  سـلمته  قد  مال  لها  امرأة 
يبلغ  لـم  المال  وهـذا  بذلـك،  له  منهـا  رضـا  عـن  لـه  ويأخذهـا  بغلتـه 
أن  أعليه  النصاب  بلغ  ماله  في  خلطه  فإذا  مال  وحده  وللزوج  النصاب، 



271 IÉcõdG ■ »fÉãdG AõédG

زكاته  أخذ  للزوج  أيجوز  النصاب  المرأة  مال  بلغ  وإن  ماله؟  مع  يزكيه 
غيره؟ المالك  ألن  ال  أم  أخذها  له  يجوز  ممن  كان  إذا 

عنه  منفصًال  بل  ماله  في  مشـاعًا  يكن  ولم  بنفسـه  منحازًا  المرأة  مال  كان  إذا 
ماله  على  يحمله  أن  عليه  وليس  فيه،  زكاة  فـال  النصاب  بنفسـه  فيه  يبلغ  ولـم 
تصدقت  وإن  شيء،  فيه  يتغير  ولم  غيره  مال  ذلك  ألن  النصاب،  فيه  بلغ  الذي 

لألصل. المالك  حكم  عليه  توجب  ال  فصدقتها  بذلك  عليه 
الزوج  كان  فإن  النصـاب  بلغ  حيث  الزكاة  بنفسـه  مالها  في  وجبـت  إذا  وأمـا 
أن  له  وصـح  إليه  تسـلمها  أن  لهـا  جاز  أخذهـا  لـه  ويحـل  للـزكاة  مسـتحقًا 
في  وهذا  خالف.  فيه  قومنـا  وعند  أصحابنا،  عند  نعلمه  خـالف  بال  يأخذهـا 

أعلم. واهللا  أ.هـ.  واحد.  شخص  فيها  فإنهما  المفاوضة  غير 

ácôà°ûªdG  áYGQõdG  á«cõJ  á«Ø«c

غيرها  زراعة  وألحدهما  الزكاة  فيها  ووجبت  زراعة  في  اشتركا  رجالن 
بينه  المشـتركة  الزراعـة  تلـك  من  حصته  إلـى  هذه  زراعتـه  ضـم  فـإذا 
وجبت  كلها  الزراعة  تلك  على  ضمها  وإن  الزكاة  فيها  تبلغ  لم  وشريكه 

مشتركة؟ غير  هي  التي  هذه  زراعته  يزكي  أن  أعليه  الزكاة  فيها 
النصاب  المشـتركة  الخاصة  حصته  جميع  تبلغ  لم  ما  زكاة  فيها  عليه  ليس 
في  له  الذي  نصيبه  يزكـي  إنما  فإنه  تبلغ  لم  وإن  الجميع  زكـى  بلغـت  فـإن 
به  الخاصة  حصته  في  عليه  وليـس  النصاب  بلغت  التي  المشـتركة  الزراعة 

الزكاة.
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حمل  حيث  مـن  إال  المشـترك  نصيبه  فـي  الزكاة  تلزمـه  لم  أنـه  ذلـك  وبيـان 
عليه  يحمل  أن  يوجب  ال  الحمل  وهذا  بعض  على  بعضها  الشـركاء  حصص 

أعلم. واهللا  محله.  يتعدى  ال  نفسه  في  قاصر  هو  بل  غيره 

IÉcõ∏d  øj sódG  ™æe

الغلة  فاجتـاح  ماله  غلـة  فوق  دين  وعليـه  نخل  زكاة  عليـه  تجـب  مـن 
يكفي  هل  الزكاة،  عن  وجعله  ماله  أصل  من  شيئًا  ولد  وأعطى  وزكاتها 
ذلك؟ في  رخصة  من  وهل  الزكاة؟  الدين  يسقط  وهل  الزكاة؟  عن 

في  الرخص  وأقرب  ماًال.  لمتأثل  تعطى  ال  ألنها  الزكاة  في  األصول  تدفع  ال 
في  اختلفوا  أنهم  على  يدفع  الدين  أن  يـرى  من  بقول  تأخذ  أن  المسـألة  هـذه 
فيه  وجبت  إن  الباقي  يزكي  ثـم  الدين  من  عليه  وجب  ما  يسـقط  فقيل  ذلـك. 
في  إال  ذلك  يكون  ال  وقيل:  الغلة،  جنس  من  الدين  يكون  أن  بشـرط  الزكاة 
فإن  الديون  منه  يخرج  حتى  دين  فيه  مال  في  زكاة  ال  وقيل:  والفضة،  الذهب 
األموال،  أصناف  جميع  يتناول  وهذا  فال،  وإال  زكى  الزكاة  فيه  تجب  ما  بقي 
الحق.  معنى  على  اهللا  رحمـه  سـعيد  أبو  وخرجه  قومنا  عن  يوجد  قـول  وهـو 
في  وهو  المساكين  حق  على  بالزمان  متقدم  الدين  صاحب  حق  أن  فيه  والعلة 
لما  كذلك  كان  لو  بأنه  واعترض  صاحبه  مال  ال  الدين  صاحب  مال  الحقيقة 
الذي  الدين  صاحب  إذن  غير  من  بيده  فيما  التصـرف  الدين  عليه  للذي  جـاز 

مستقيم. غير  وهذا  بالحقيقة  المال  صاحب  أنه  زعمت 
الدين  سبقها  فاذا  النصاب  فيها  شـرع  فلذا  اليسـر  على  بنيت  الزكاة  إن  وأقول 
ألنه  الزكاة،  على  تقديمه  فالمناسب  مال  تأثل  وال  تبذير  وال  إسراف  غير  في 
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بنيت  التي  للحكمة  منافيًا  ذلك  كان  للغلة  المجتاح  الدين  مع  الزكاة  ألـزم  لـو 
يمنع  قال  أو  الـزكاة  يرفع  الديـن  أن  حديثـًا  وجدت  أني  مـع  الـزكاة،  عليهـا 
أعلم. واهللا  بذلك.  للقائلين  حجة  فهو  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  عن  هذا  صح  فإن  الزكاة 

IÉcõdG  ÜÉ°ùM  »a  ÜƒÑëdG  ™ªL

بعض  على  بعضها  والشعير  والعلس  البر  حمل  في  القولين  من  األرجح 
البر. من  نوع  العلس  أن  اللغة  وظاهر  الحمل،  عدم  أو  الزكاة  في 

هل  «واختلفوا  قال:  حيث  إيضاحه  في  عامر  الشيخ  به  تكفل  فقد  الترجيح  أما 
أن  عليه  ونعتمد  به  نأخذ  الذي  فقولنا  البر  إلى  والشعير  الشعير  إلى  البر  يضم 
وقد  عبيدة  أبي  كالم  آخر  وهو  قال  البر،  إلى  والشـعير  الشـعير  إلى  البر  يضم 
صاع  ثالثمائة  بلغ  ما  إال  الشـعير  في  وال  البر  في  زكاة  ال  أنـه  قولـه  أول  كان 
قال:  والفضة  بالذهب  فقاسـه  ذلك  عن  رجع  ثم  بعض،  إلى  بعضه  يضم  وال 
كتب  بعض  في  ذكر  وقد  قال  الشعير،  إلى  البر  ويضم  الفضة  إلى  الذهب  يضم 
والشـعير  والحنطة  واحد،  صنف  كلها  القطاني  قال:  مالك  عن  الخالف  أهل 
أسـمائها  بحسـب  كثيرة  أصناف  كلها  القطاني  حنيفة:  أبو  وقال  واحد،  صنف 
والسلت  الشعير  وكذلك  النصاب  حساب  في  غيره  إلى  شـيء  منها  يضم  وال 

كالمه. انتهى  ثالثة.  أصناف  عنده  والحنطة 
على  صنف  الحبـوب  من  جنس  كل  أن  اهللا  رحمـه  إسـحاق  أبي  خصال  وفـي 
ذلك.  ونحو  صنف  واألرز  صنف،  والذرة  والشعير  صنف،  كلها  فالحنطة  حدة، 

األول. القول  على  والعمل  قال  واحد  صنف  كلها  الحبوب  إن  وقيل  قال: 
المنافع  اتفاق  هو  الصنف  في  المراعاة  هل  الخالف  وسبب  عامر:  الشيخ  قال 
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فهو  أسماؤه  اختلفت  ما  كل  قال  األسماء  اتفاق  قال  فمن  األسماء؟  اتفاق  أو 
صنف  فهو  منافعه  اتفقت  ما  كل  قال  المنافع  اتفاق  قال  ومن  كثيـرة،  أصنـاف 

انتهى. أسماؤه،  اختلفت  وإن  واحد 
أنهما  على  البر  على  ونحوهمـا  واألرز  الشـعير  حمل  في  الخالف  ثبـت  وإذا 
أهل  قاله  لما  البر  حكم  يعطى  أن  العلس  في  فاألحوط  اتفاقًا  منه  نوعًا  ليسـا 
سـائر  في  الفقهاء  ذكره  الـذي  الخالف  من  وخروجـًا  منه،  ضرب  إنـه  اللغـة 

أعلم. واهللا  الحبوب. 

ô«¨dG  πîf  øe  π¨à°ùªdG  ôªàdG  IÉcR

يزكه  لم  بعضًا  وتـرك  بعضه  وزّكى  تمره  فحصد  تمر  علـى  تسـلف  من 
ما  شـيء  التمر  ذلك  من  يفضل  ولـم  إليه  فدفعه  المسـلف  إلـى  ليؤديـه 

زكاته؟ في  القول 
نخله،  من  اسـتغله  الذي  التمر  جميع  يزكي  أن  عليـه  قيل  ذلك.  فـي  اختلـف 

أعلم. واهللا  للمسلف.  دفعه  فيما  عليه  زكاة  ال  وقيل 

πcCÓd  hCG  IQÉéà∏d  ¬«∏Y  óbÉ©àªdG  ôªàdG  IÉcR

دراهم  أم  تمرًا  يزكيها  هل  زكاته  في  القول  ما  تمر  في  دراهم  سلف  من 
عليه؟ شيء  ال  أو  الزكاة  وجوب  مع  البلد  سعر  على 

أو  أجزأه  التمر  من  أخرجها  فإن  التجارة  زكاة  فعليه  للتجارة  سلف  قد  كان  إذا 
أجزأه. اليوم  ذلك  سعر  على  القيمة  من 

أعلم. واهللا  عليه.  زكاة  فال  لألكل  أسلف  كان  وإن 
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ábôØàªdG  OÓÑdÉH  π«îædG  IÉcR  êGôNEG

من  وهي  نخـًال  إخراجها  وأراد  الـزكاة  فيه  فوجبـت  نخل  لـه  كان  مـن 
أن  أيصح  آخـر  بلد  فـي  والبعض  بلد  فـي  البعض  لكـن  واحـد  جنـس 
من  واحد  كل  إال  يصـح  ال  أم  واحـد  بلـد  من  الجميـع  عـن  يخرجهـا 

بلده؟ في  الزكاة 
أعلم. واهللا  أحسن.  مكانه  في  بعينه  شيء  كل  من  أخرج  وإن  جائز،  ذلك 

Ég qòL  øe  ≈∏Y  QÉªãdG  IÉcR

أصبح  اشـتراه  متى  بل  عنده  الحـول  عليه  يحل  ولـم  ماًال  اشـترى  مـن 
ذلك؟ البائع  على  أم  فيه  زكاة  أعليه  يجّذه، 

إنما  الثمار،  زكاة  في  الحول  يشترط  وال  زكاه،  استغل  فأيهما  الغلة  في  الزكاة 
أعلم. واهللا  غير.  ال  والمواشي  والتجارة  والفضة  الذهب  في  يشترط 

»≤°ùdG  Ö°ùëH  QÉªãdGh  ´hQõdG  IÉcR

نصف  أم  العشـر  من  زكاته  إخراج  صفة  ما  بزجر  يسـقى  كان  إذا  المال 
فيه؟ يلزم  ما  بزجر  وتارة  بنهر  ُيسقى  تارة  كان  وإذا  العشر، 

ثم  النهر  علـى  أسـس  وإن  واحدًا  قوًال  العشـر  نصف  بالزجـر  المسـقى  زكاة 
المسـقى  زكاة  المدة  هذه  في  زكاتـه  فإن  سـنين  بالزجر  يسـقى  فصار  انقطـع 
زكاة  ذلك  بعد  يزكى  فإنه  النهر  جاء  ثم  الزجر  على  أسس  إن  وكذلك  بالزجر 

أعلم. واهللا  النهر. 
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لنفسـه  األموال  أهل  من  يطلبها  أن  له  يجوز  هل  الـزكاة  يسـتوجب  من 
ال؟ أم  زماننا  في 

المروءة  ذهبت  وإذا  يبالي  فال  غيره  وأما  حال  كل  على  ذلك  يأبى  المروءة  ذو 
يومه،  في  غني  ألنه  الناس  يسـأل  فال  يومه  قوت  وجد  وإن  كله  الخيـر  ذهـب 
فله  اهللا  معصية  غير  من  الغرامة  لزمتهم  الذين  وهم  الغارميـن  مـن  كان  إذا  إال 
كفيًال!  به  وكفى  باألرزاق  المتكفل  واهللا  غير  ال  غرامته  ليؤدي  ذلك  يسأل  أن 

أعلم. واهللا 

ÉgóëL  hCG  É¡côàd  IÉcõ∏d  ∫Éà≤dG

جحد  على  أم  الـزكاة  أداء  تـرك  علـى  هو  هل  العـرب  بكـر  أبـي  قتـال 
فرضها؟

كان  لو  قال  من  فمنهم  أصناف،  على  كانوا  المرتدين  فإن  كان،  قـد  ذلـك  كل 
ومنهم  أبًدا،  أحًدا  نطيع  فال  بموته  النبوة  انقضت  قال  من  ومنهم  مات،  ما  نبيًا 
نعطيكم  ال  ولكن  ونصلي  اهللا  رسـول  محمًدا  أن  ونشـهد  باهللا  نؤمن  قال  من 
عقاًال  منعوني  لو  واهللا  الصالة  مثل  الزكاة  إن  اهللا  رحمه  بكر  أبو  فقال  أموالنا. 
الصحابة  من  كثير  ذلك  في  فجادله  لقاتلتهم،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  إلى  يؤدونه  كانوا 
تألف  عمر:  له  وقال  وغيرهم،  حذيفة  أبي  مولى  وسالم  عبيدة  وأبو  عمر  منهم 
عنه  اهللا  رضـي  بكر  أبو  له  فقـال  الوحش.  بمنزلـة  فإنهم  بهـم  وارفـق  النـاس 
االسـالم  في  وخوار  الجاهلية  في  أجبار  بخذالنك  فجئتني  نصرتـك  رجـوت 
استمسك  مهما  لجاهدتهم  واهللا  حي  وأنا  أينقص  الدين  وتم  الوحي  انقطع  قد 
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العرب  شـّحت  إنما  أيضًا  عمر  له  وقال  عقاًال،  منعوني  وإن  يدي  في  السـيف 
آخر  إلى  قتالهم  إال  فأبـى  السـنة  هذه  في  صدقة  للناس  تركـت  فلـو  بأموالهـا 

أعلم. واهللا  القصة. 

IÉcõdG  ÜÉ°üf  ∫ƒ°üëd  ∞∏àîe  ¢ùæéd  ¢ùæL  ™ªéj  ’

يبلغ  لم  إذا  والبـر  التمر  على  يحمل  وهـل  الزكاة؟  فيه  أتجـب  الطعـام 
النصاب؟ فيها 

زكاة.  فال  بهما  إال  النصاب  يبلغ  لم  وإذا  النوى،  في  وال  الحشف  في  زكاة  ال 
أعلم. واهللا 

¿RƒdÉH  »∏ëdG  IÉcR

وزنه  كان  إذا  وذلـك  زكاة؟  فيه  هـل  النصاب  حد  يبلغ  لـم  إذا  الحلـى 
فيه،  زكاة  ال  أم  قرشًا،  عشرين  قيمة  ويسوى  فضة  مثقاًال  وخمسين  مائة 
درهم؟ مائتا  وهو  النصاب  حد  يبلغ  لم  ما  ذلك  من  أكثر  يسوى  أنه  ولو 
النصاب،  تبلغ  بيع  لو  قيمته  كانت  وإن  وزنًا  النصاب  يبلغ  حتـى  فيـه  زكاة  ال 
فضة  من  عنده  ما  على  ويحمله  نفسه،  الحلي  بل  القيمة  هي  المزكى  ليس  إذ 

أعلم. واهللا  معًا.  ويزكيهما  ذهب  أو 

É¡«∏M  øY  É¡©aO  ºK  É¡Lhõd  É¡JÉcR  áLhõdGAÉ£YEG

فقيرة  كانت  إن  ذلك  بجواز  القـول  على  ماله  زكاة  امرأته  أعطى  رجـل 
حليها  زكاة  مـن  لزمها  عما  دفاعًا  أعطاهـا  ما  تعطيه  أن  هـي  لهـا  وهـل 
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أن  بعد  ذلك  أخذ  هو  له  وهل  الزكاة؟  أخذ  له  يجوز  ممـن  هـو  كان  إذا 
الصفة؟ هذه  على  عنه  خرج 

أعلم. واهللا   ،(١)﴾6   5    4 ﴿ والخديعة،  الحيلة  هي  إنما  أدري  ال 

IÉcõdG  ó°ü≤H  OÉ°üëdG  πÑb  êôîj  Ée

الزكاة  إخراج  قبـل  التمر  جملة  من  قفيزًا  الصـارم  أخـذ  إذا  التمـر  زكاة 
يجوز  والكفين  الكف  الحاضرين  الفقراء  وأعطاه  الزكاة  من  وحسبه  منه 
عشـاء  بيته  في  مسـكينًا  أطعم  إن  له  ويجوز  ال؟  أم  الحكم  في  ذلك  له 
الضيافة  يجعل  أن  له  يجوز  ال  أم  تمييز  بغير  الزكاة  من  ويحسبه  وغداء 
األرز  بها  واشـترى  بدراهم  وباعه  الـزكاة  من  تمـرًا  ميز  إذا  الـزكاة  مـن 
لمأكله  ولحمًا  أرزًا  يخلط  أن  له  يجوز  ذلك  له  جاز  وأن  ال؟  أم  واللحم 

اليتيم؟ شركة  على  قياسًا  الضيف  أرز  في  وعياله  هو 
إذا  الزكاة  من  يجعله  أن  فله  عنـاء  عن  ال  الحصاد  حال  الفقراء  أعطاه  مـا  أمـا 
بالحصاد  عانوه  حيث  لهـم  لزمه  عناء  من  كان  وإن  اإلخراج،  عند  منهـا  نـواه 

مغنم. بها  يجلب  وال  مغرم  بها  يدفع  ال  إذ  الزكاة،  من  جعله  يصح  فال 
عند  لهم  إن  فقيـل  الـزكاة  غير  مـن  صدقة  ذلـك  يجعـل  أن  لـه  والمسـتحب 
قسـمة  حضروا  إن  حقًا  لهم  أن  كما  الزكاة  غير  وهو  مقدر  غير  حقًا  الحصـاد 
ذكرها  التي  الجنة  قصة  عن  وناهيك  المال  في  البركة  بذلك  وتحصل  الميراث 
منه  فيأكل  الصرام  عند  العـذق  يلقون  كانوا  مجاهد  قال  «ن».  سـورة  في  ربنـا 

.١٢٨ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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فيعّلقونه  بالعذق  يجيئون  النخلة  صرمـوا  إذا  المدينة  أهل  كان  وقيل  مر،  مـن 
قوله  معنى  في  الحسـن  عن  وُروي  آكله.  بعصاه  فيضربه  المسـجد  جانب  في 
ما  وترك  حضرك  من  إطعام  حقه  إن   (١)﴾©¨       §   ¦    ¥﴿ تعالى: 

يلقطه. لمن  والتمر  الزرع  من  سقط 
عن  عندي  يجزئه  فال  تمييز  غير  من  الزكاة  من  ذلك  وجعل  اليتيم  إطعام  وأما 

الزكاة.
يخرجها. لم  وهذا  اإلخراج  فيها  يشترط  فإنه  أوًال  أما 

عز  قوله  في  تركه  من  ذم  حيث  عليه  تعالى  اهللا  حثنا  حقًا  لليتيم  فإن  ثانيًا  وأما 
 (٢)﴾¦    ¥   ¤   £   ¢   ❁ ے        ~   }   |   {z  ﴿ قائل:  من 

  =    <   ;    ❁   9   8   7   6 ﴿ قائل:  من  عز  وقوله 
غير  شـتى  حقوق  أموالنـا  وفـي   .(٣)﴾D   C   B   A   @   ❁   >

اآلخر. يسقط  ال  بعضها  وأداء  الزكاة 
يكن  لم  فلو  الزكاة  عن  العروض  إخراج  صحة  في  اختلفوا  فإنهم  الثالث  وأما 

فائدة. بها  لكفى  إمكانه  مع  االختالف  هذا  من  الخروج  إال  ذلك  في 
عن  مجزئًا  أراه  فـال  للضيافة  وجعله  الـزكاة  من  واللحم  األرز  شـراء  وأمـا 

الزكاة.
فقط. إطعام  بل  بإنفاذ  ليس  الحال  وهذا  اإلنفاذ  فيها  يشترط  فإنه  أوًال  أما 

.١٤١ اآلية  األنعام،  (١) سورة 
و١٨.  ١٧ اآليتان  الفجر،  (٢) سورة 
.٣ ـ   ١ اآليات  الماعون،  (٣) سورة 
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يصح. ال  للغني  وإنفاذها  والفقير  الغني  الضيف  في  فإن  ثانيًا  وأما 
واليوم  باهللا  يؤمن  كان  «من  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  الزكاة  غير  حقًا  للضيف  فإن  ثالثًا  وأما 

اآلخر. البعض  عن  يجزئ  ال  الحقوق  وأداء  ضيفه»،  فليكرم  اآلخر 
   ¥ ﴿ بقوله  معلومًا  وقتـًا  الزكاة  إلخراج  تعالـى  ربنا  ذكر  فقد  رابعـًا  وأمـا 
وقت  عن  الـزكاة  تأخير  العلمـاء  بعـض  منـع  وقـد   (١)﴾¨       §    ¦

عاصيًا. ذلك  بعد  مؤخرها  عدوا  حتى  األداء  وإمكان  الوجوب 
    r    q ﴿ بقوله:  الـزكاة  في  حقًا  السـبيل  البن  اهللا  جعل  قـد  قيل  فـإن 
وهو  الضيف  من  تمنعها  بالك  فما   ،(٢)﴾¡ ﴿ ے    قولـه:  إلـى   ﴾s
يطعمونه  بالهم  فما  هي  كما  إياها  يعطونه  بل  منه  أمنعها  ال  قلت:  السبيل؟  ابن 
أم  طعامه؟  طبخ  في  وكالء  يكونـوا  حتى  ذلك  وكلهم  ثم  منهم  أقبضهـا  بهـا، 
أهل  ضيافة  إن  ثم  مغرم؟  بهـا  يدفع  ال  أنه  مع  أموالهم  من  بها  دفعـوا  تراهـم 
في  بحالها  أعلم  واهللا  المشـروعة  للضيافة  غالبًا  قواعدها  في  مخالفـة  الزمـان 

الناس. من  كثير 
بيت  في  عماله  وعلى  السلطان  على  الضيافة  إنما  روح  بن  محمد  قول  وأما 
وأما  قال  الصدقات.  في  حقًا  السـبيل  البن  جعل  وجل  عز  اهللا  ألن  اهللا  مال 
أنه  فيحتمل  أموالهـم،  زكاة  من  إال  ضيافة  عليهـم  أرى  فليس  النـاس  سـائر 
على  يدل  وال  حوائجـه  في  ليخرجها  زكاتهـم  مـن  الضيـف  يعطـوا  أن  أراد 
فتح  إن  ولعمري  الـزكاة.  من  يحسـبونه  ثم  الطعام  له  يطبخوا  أن  أجـاز  أنـه 

.١٤١ اآلية  األنعام،  (١) سورة 
.٦٠ اآلية  التوبة،  (٢) سورة 
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جواز  علموا  متى  الناس  فإن  الـزكاة  فرض  انطماس  إلى  يفضي  الباب  هـذا 
أن  حتى  آثارها،  وتنمحي  شـعارها  فينطمس  لضيافتهم  زكاتهم  أخروا  ذلـك 
لجعلهم  الزكاة  ذكر  لسـانهم  على  يخطر  ال  بذلك  علموا  إذا  بأسـرها  القرية 
فيصح  نهاية  غير  إلى  وهكذا  سبيلهم  فيسلك  بعدهم  من  فيأتي  ضيافة  إياها 
ذلك  منهم  علم  حيث  الزكاة  تركـوا  بأنهم  القرية  تلك  أهل  علـى  يحكـم  أن 

أعلم. واهللا  الحال. 

IÉcõdÉH  ádƒëà°ùªdG  ÜƒÑëdG

والشـعير  البر  وهو  باإلجمـاع  األجناس  الثالثـة  الحبوب  فـي  الـزكاة 
الذي  العلس  في  أر  ولم  االختالف  في  الثالثة  هذه  عدا  وفيما  والـذرة 
إما  بد  فال  هذا  وعلى  فيه  الزكاة  بوجوب  إال  قوًال  عمان  أهل  يزرعونه 
النوعين  أحد  إلى  يضاف  وإذا  البر  من  أو  الشـعير  جنس  من  يكون  أن 
ويعجبني  منهما  واحـد  أنه  فيه  أثر  على  أقـف  لم  وإذا  نصابه  بـه  فيتـم 
إنه  قوٌل  قوالن:  فيه  الشـعير  أن  علمت  وقد  فيه  عندك  ما  لـي  تبيـن  أن 
لحقه  منه  العلـس  ثبت  فإذا  يحمـل،  ال  إنه  وقول  البـر  علـى  محمـول 

مثله؟ االختالف 
منه  حبتان  تكون  جيد  البر  مـن  ضرب  العلس  أن  وشـرحه  القاموس  في  ذكـر 
هو  وقيل  اليمن  بناحية  يكون  كمام  في  النبات  كتاب  في  الشارح  قال  قشر  في 
فيه  كالمهم  فهذا  االسـتنقاء  عسـير  أنه  غير  حنيفة  أبو  قال  صنعاء،  أهل  طعام 
قول  فال  هذا  وعلى  برأسـه  جنس  ال  البر  من  ضرب  أنه  علـى  مطبقـون  وهـم 

أعلم. واهللا  البر.  على  الحمل  إال  فيه 
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المـفــدى الطبيـب  بــقــــــاءهأيـهــــا  اهللا  نســـــــأل 
بـــوقـــار ـــــــرّدى  ت ـــاءهمــــن  ــــ ـــق ون ــــــــاء  وذك
الســالمي حميـــد  بـــنــــــاءهابـــن  اهللا  رفــــــع 
مسلم فـــي  تــقــل  إســاءهمـــا  عــن  اجتنــاب  ذي 
ــات ــدق ــص ــل ل ـــرج  ـــخ نــســاءهم ــا  ــه ــن م ـــل  ـــن وي
ولــعــطــر أداءهكـــلـــصـــبـــغ  شرًعـــا  يجــب  لــم 
مــــؤدَّ هــــــذا  ـــــــرى  وعـــــــــــاءهأت كــمــنـــــاع  أم 
نــظــًمــا ــك  ــن م غـطــاءهفــأفــدنــا  قلبــي  يكشــفــن 
صلى الــمــخــتــار  ــى  ــل ــاءهوع ــم س ــــال  أع خـــالـــق 
بـــاٍك رق  أو  ـــدا  ش ــــاَءهمـــا  م ـــل  ه ـــاب  ـــح وس

امرأته  صبغ  فـي  يخرجها  فكيف  وعطرها،  النسـاء  صبغ  في  إخراجهـا  ليـس 
وعطرها؟! مع ما في ذلك من جلب المغنم الذي هو االنتفاع بالطيب وحسن 
حتى  نساءهم  الزمان  أهل  به  تطالب  الذي  المغرم  دفع  من  فيه  ما  ومع  المنظر 

به. عاداتهم  الستقرار  المشروع  كالالزم  ذلك  جعلوا 
وعزة  أموالهـم  في  وبركـة  لألغنيـاء  طهـارة  شـرعت  إنمـا  الـزكاة  أن  واعلـم 
في  تعالى  اهللا  ذكرهم  الذين  األصناف  إلى  ترى  أال  لإلسالم،  وقوة  للمسلمين 
إخراجها  ذلك  ومن  السبيل،  ابن  ومنهم  قلوبهم،  المؤلفة  ومنهم  العزيز،  كتابه 

الرقاب. وفي  اهللا  سبيل  في 
ألهله  قوة  أو  لإلسـالم  عزة  إما  الكل  رأيـت  أصنافها  في  النظر  أمعنـت  فـإذا 
خير  وهو  حضرني  ما  هـذا  والياس،  والحل  والعطر  الصبغ  ذلك  مـن  وليـس 

رجاله. عرفت  وقد  النظم  احسن  ال  أني  على  منظوم،  جواب  من  لك 
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المحتاج؟ لليتيم  الزكاة  تجوز  هل 
له  يقبضها  أو  يكسـى،  أو  بها  يطعم  بل  إياها،  ُيقَبض  ال  ولكن  له،  تجوز  نعم 

أعلم. واهللا  عليه.  القائم 

ájÉØμ∏d  á∏¨dG  ¥ƒa  IÉcõdG  øe  òNC’G

له  هل  األصل،  نقص  إذا  إال  تكفه  لم  غلتـه  لكن  كثير  مال  عنده  رجـل 
ال؟ أم  الزكاة  من  يأخذ  أن 

األولى  فمن  وافر  والمال  الغلة  تكفه  لم  إذا  بقوله  وعلله  ذلك  سعيد  أبو  أجاز 
أعلم. واهللا  أصله.  نقصان  بعد  تكفيه  ال  أن 

∫ƒ°UC’G  AGô°T  »a  IÉcõdG  ô«≤ØdG  ±ô°U

شراء  في  ذلك  ينفذ  أن  له  هل  الفقراء  حق  من  شـيئًا  اسـتحق  إذا  الفقير 
األصول؟

يجوز له ذلك إذا كان باقيًا على صفة الفقراء، ألن العلة المقتضية لالستحقاق 
أعلم. واهللا  الفقر.  وهي  موجودة 

äÉ≤ØædG  º°ùM  ó©H  IÉcõdG  êGôNEG  ºμM

للبيع  البسر  ذلك  أرسـل  حتى  يخرجها  ولم  البسـر  في  الزكاة  لزمته  من 
في  البيع  إال  تصـرف  فيها  لـه  ال  الـزكاة  تلك  يعطيـه  الـذي  أن  وعنـده 
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في  الزكاة  عليه  أم  ذلك  أيجزئه  الجمـال  رجوع  بعد  وأخرجها  مسـكه، 
وغيره؟ وكراء  مخسور  من  الجملة 

وكان  الظلم  قواعد  ينالها  وال  زغل،  وال  مخسـور  وال  كراء  الزكاة  على  ليس 
الغالء  لها  ينتظر  بيته  في  يحبسها  أن  له  وليس  المسطاح،  في  يخرجها  أن  عليه 
أخرجها  وإن  مقصرًا  كان  ذلك  فعل  فإن  للناس  بالتصريف  بمعتبر  هو  وليس 

أعلم. واهللا  ال.  وقيل:  تجزئه،  قيل:  خالف،  ففيه  القيمة  من 

øààîj  ºd  ô«≤Ød  IÉcõdG  ™aO

أن  له  أيجوز  يختتن،  لم  فقيرًا  صبيًا  ووجد  الزكاة  من  شيء  لزمه  رجل 
وغيره  مسـكين  من  ويحرمه  الزكاة  من  لزمه  عما  المختتن  أجرة  يسـلم 

بذلك؟ سالمًا  أيكون 
من  ذلك  ويجعل  الزكاة  في  حق  المسكين  ولهذا  اهللا،  شاء  إن  ذلك  له  يجوز 

أعلم. واهللا  حقه. 

IQÉéàdG  ¢VhôY  IÉcR

التجر  به  أراد  إذا  والعظلم  والقت  السكر  في  الزكاة  إيجابهم  في  الحجة 
على  منه  وينفق  ليبيعه  زرعه  إذا  أهو  للتجر  إرادته  معنى  وما  زرع،  وهو 
فيه  يدخل  فهل  ذلك  صح  وإذا  تجارته؟  لنمو  زرعه  إذا  أم  ويأكله  عياله 
غرسه  إذا  القرنفل  فيه  يدخل  وهل  للسكنى؟  ال  للقعد  بناها  إذا  البيوت 
للتجارة  المشتراة  واألصول  البيوت  فيه  تدخل  وهل  للنمو؟  غلته  ليبيع 
األصول  أن  يحسن  وهل  الزكاة؟  فيها  وتلزم  هنا  السلعة  بمنزلة  وتكون 
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من  تكن  لم  ما  التجر  بها  قصد  ولو  زكاة  فيها  ليس  والغروس  والزروع 
المذكور  قصد  إذا  أرأيت  ال؟  أم  ثمرتها  في  الزكاة  تجب  التي  األشـياء 
ال؟  أم  زكاته  عنـه  تنحط  فهل  لخرجه  تكفـي  ال  غلته  وكانـت  التجـارة 

ذلك. لنا  بين  تفضل  ال؟  أم  الربح  أو  للبيع  ذلك  إرادة  بين  فرق  وهل 
أن  يلزمه  التجارة  بها  قصد  إذا  وغيرها  والزروع  البيوت  من  ذكرت  ما  جميع 
فيه  يصح  ال  بل  يحسن  وال  الزكاة،  منه  فيخرج  متجره  زكاة  إخراج  عند  يقّوم 
الزيادة  لطلب  السـكر  يزرع  أو  البيت  يشـتري  أن  التجارة  وقصد  ذلـك،  غيـر 
العلة  فإن  لذلك  السـوق  من  السـلعة  يشـتري  كما  قيمته  من  الفائدة  لحصول 
ينفقه  أو  عياله  ويطعم  ليبيعه  القت  أو  السكر  يزرع  أن  أما  واحدة،  الجميع  في 
فتراه  وجه  كل  من  الفائدة  نمو  تحرى  التجر  وإنما  بتاجر  فليس  مصالحـه  فـي 
على  العيون  ويجعل  والحرث  للزراعة  وآخرين  والشراء  للبيع  الشطائر  يتخذ 
عليه  تجب  الذي  التاجر  هو  فهذا  الربح،  قيمتها  في  يتحرى  التي  البيوت  شراء 
مثله  فهو  أشـبهه  وما  لذلك،  المتخذة  واألصول  العـروض  فـي  المتجـر  زكاة 
زكاة  فيه  تلزمه  فال  للقنية  اتخذه  أو  للسكنى  اشتراه  وما  منزلته،  قدر  على  كل 

أعلم. واهللا  التجارة. 

QÉ«îdÉH  ™«ÑªdG  IÉcõH  ÖdÉ£ªdG

ثم  الـزكاة،  فيها  تجب  التـي  النخل  مـن  شـيء  له  رجل  في  قولـك  مـا 
بثمن  سـلفًا  وباعها  بضاعة  بها  وأخذ  الدراهم  وقبض  خيـار  بيع  باعهـا 
المشـتري  من  أخذها  الغلة  وقت  حـان  فلما  معلوم،  أجـل  إلى  معلـوم 
الديان  من  فتخارج  الديـن  أجل  حل  ذلك  وبعد  معلوم  بدراهـم  بالطنـا 



286

من  اشتراه  الذي  المال  غلة  زكاة  عليه  أيجب  والتمر  البسر  مثل  بضاعة 
والشـراء؟  البيع  قبل  من  البضاعة  من  قبض  ما  زكاة  عليه  أم  المشـتري 
المال  من  يده  في  بقي  ما  غلة  إلى  المستطنى  المال  هذا  غلة  أضاف  وإن 
تفضل  الجميع؟  زكاة  عليه  أم  بيده  الباقي  المال  هذا  غلة  تحريـر  أعليـه 
العظام،  الحسنات  ولك  السبيل،  سواء  على  به  أسـتدل  بيانًا  لي  أوضح 

العالم. الملك  من 
وأنت  المشتري،  على  النخل  فزكاة  ـ  بصحته  أعلم  واهللا  ـ  الخيار  بيع  صح  إذا 
فمن  النقدين،  كزكاة  العشر  ربع  وهو  بزنتها  الدراهم  في  المتجر  زكاة  تلزمك 
التجارة  دامت  ما  عام  كل  في  بأثمانها  السلعة  تقوم  دراهم  خمسة  درهم  مائتي 

أعلم. واهللا  تزكى.  ثم 

∑ôà°ûªdG  ∫ÉªdG  IÉcR

يعني  اسـتتم  وإن  الزكاة  في  اهللا  رحمه  «إيضاحه»  في  عامر  الشـيخ  قال 
أتم  من  مع  يؤدي  فإنه  بعض  مع  يستتم  ولم  شركائه  بعض  مع  النصاب 
من  نصيبه  في  كان  إن  إال  شيء  معهم  فيه  يتم  لم  فيما  عليه  وليس  منهم 
فيما  عليه  وليس  قوله  علـى  أشـكل  قلنا  الزكاة.  فيه  تجب  ما  جميعهـم 
زرعه  من  ملكه  في  النصاب  له  تم  قد  إنه  حيث  من  شيء  معهم  يتم  لم 
معهم؟  يكمل  لم  الذين  الشـركاء  من  أخذه  فيما  عليه  تجب  لم  فكيف 
واحدة  ثمرة  كونه  أجل  من  عليهم  تجب  لم  شـركاء  مع  ألنه  كان  وإن 
جميع  من  النصاب  لـه  يحمل  أن  الزكاة  ألزمـوه  أنهم  غير  إشـكال  فـال 

اإلشكال؟ فبقي  الشركاء 
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النصاب  فبلغ  زراعتيـن  في  رجلين  شـارك  رجل  اإليضاح  مسـألة  صـورة 
شـريكه  مع  النصاب  فيها  بلغ  التي  يزكي  فإن  األخرى  دون  إحداهما  في 
ملكه  وإنما  بنفسـه  النصاب  يملك  لم  ألنه  زكاة،  األخرى  في  عليه  وليس 
عليه  كان  النصـاب  يبلغ  الزراعتين  مـن  نصيبه  أن  قدرنا  فلـو  شـريكه  مع 
نصاب.  بنفسـه  له  يتم  لم  فيمن  اإليضـاح  مسـألة  لكن  الجميع  يزكـي  أن 

واهللا أعلم.

IÉcõdG  ≈∏Y  áÑ¡dG  ôKCG

لم  بعد  وهو  أمينـًا  الدراك  بعد  ثمرته  وهـب  إن  الزكاة  عنه  تنحـط  هـل 
أخبره. أنه  غير  زكاته  يخرج 

ففي  لفقير  وهبها  وإن  عنه  أخرجت  أنها  يعلم  حتى  تنحط  فال  لغني  وهبها  إذا 
أعلم. واهللا  خالف.  ذلك 

ÜÉ°üædG  ∫Éªàc’  √ôNBGh  ¬dhCÉH  ∫ƒëdG  »a  IôÑ©dG

ويبيع  منهـا  ويأكل  قرشـًا  خمسـين  بقدر  تبلـغ  تارة  تجـارة  عنـده  مـن 
عليها  الحول  وحال  القروش  العشـرة  تبلغ  المدة  غالب  وفي  ويشـتري 

ال؟ أم  زكاة  فيها  أعليه  وكذلك 
كامًال  النصاب  وعنـده  خرج  ثم  الزكاة  نصاب  منها  وعنـده  الحول  دخـل  إذا 
وأما  فيها  شيء  فال  نقصت  فإن  الحول  رأس  على  عنده  ما  يزكي  أن  عليه  كان 

أعلم. واهللا  تعتبر.  فال  الحول  وسط  والنقص  الزيادة 
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وغير  مطبـوخ  وبسـر  وتمر  وجمال  وغنم  بقـر  من  زكـوات  تلزمـه  مـن 
فيه  تلحقه  مما  كان  ما  وكائن  وصيغة  وذهب  فضة  دراهم  نقد  من  ذلك 
ويخرج  ذلك  جميع  يتحرى  أن  له  أيجوز  لحقته  الوجوه  أي  من  الزكاة 

يجوز؟ ال  أم  فضة  قروشًا  كله  ذلك  عن 
القيمة  إن  بعـض  فقال  الزكاة  عـن  القيمة  إخراج  جـواز  في  العلمـاء  اختلـف 
والمساكين  للفقراء  حق  الزكاة  أن  إلى  ونظروا  الزكاة  أنواع  جميع  في  تجزئ 
باب  ويسـد  الحق  ذلك  أداء  يحصل  وبالقيمـة  حاجتهم  لسـد  شـرعت  وإنمـا 
بيان  هي  إنما  الزكاة  إخراج  في  ذكرت  التي  المقادير  أن  هؤالء  ورأى  الحاجة 

غير. ال  المال  في  الواجب  الحق  لمقدار 
المكلف  على  وأوجبوا  الـزكاة  عن  تجزئ  ال  القيمة  أن  إلـى  آخرون  وذهـب 
المال  في  وجبت  عبادة  الزكاة  أن  ورأوا  جنسه  من  صنف  كل  زكاة  يخرج  أن 

عينها. أداء  إال  يجزئ  فال 
وعلى  القول  لهـذا  هو  تعالى  اهللا  رحمـه  اإليضاح  صاحب  تصحيـح  وظاهـر 
عمل  كان  وإن  المشـرق  أهل  أشـياخنا  من  الفتوى  مشـهور  أيضًا  القول  هذا 

أعلم. واهللا  غيره.  على  الناس 
السائل: قال 

عنده  والصالح  طالـح،  والثاني  صالـح  واحد  ولـدان:  عنـدي  كان  وإن 
إرث  عن  فـرارًا  بمال  الصالح  ألوالد  أوصـي  أن  لي  يجـوز  هـل  أوالد 
اهللا  معصية  على  به  يتقوى  عنده  المال  أن  منه  ربما  ألنه  الخبيـث،  ذلـك 

يتب؟ لم  إن  المعاصي  في  ويبذره 
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حق  في  غيـره  حرمان  إلـى  يقصد  أن  ألحـد  يصح  ال  إذ  فاسـد  القصـد  هـذا 
بعوضة  جناح  اهللا  عند  تزن  ال  فيها  بما  والدنيا  بعباده  تعالى  واهللا  له،  اهللا  فرضه 
نفسه  الوارث  هذا  يتدارك  أن  يمكن  أنه  على  نال،  ما  الظالم  منها  نال  فلذلك 
لغير  نفسها  الوصية  ا  وأمَّ هذا  ربه،  طاعة  على  بماله  فيستعين  غيه  عن  فيرجع 

أعلم. واهللا  فجائزة.  الوارث 
السائل: قال 

الُبلَّغ  عول  ونيتي  الجميـع  وأعول  َوُبلَّغ  صغـار  أوالد  عندي  كان  فـإن 
هذا  يكون  هل  الصغار  إلخوته  ضمـان  يلزمني  لئال  الزكاة  من  احتياطـًا 

جائزًا؟ الصنيع 
القسمة  الرجل  يلزم  ال  قيل  أنه  على  فقراء  الُبّلغ  كان  إن  الصنيع  بهذا  بأس  ال 
إذا  فأما  بعض،  على  بعضهم  إيثار  بها  قصـد  التي  األشـياء  في  إال  أوالده  بين 

أعلم. واهللا  قيل.  فيما  عليه  إثم  فال  األثرة  يقصد  لم 
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يكون  وهل  فيها؟  األقوال  أصح  وما  العين؟  أو  القيمة  إخراج  في  الزكاة 
في  نخل  لي  كان  فإن  وغيره؟  نخيل  من  المزكى  لجميع  شامًال  الخالف 
واألفضل  األصح  أترى  فيه  دينه  أمور  في  منه  الصالح  يوجد  ال  موضع 
في  األفضل  فمـا  شـئت؟  حيث  وأنقلها  بدراهم  الـزكاة  تلـك  يبيـع  أن 

ذلك. بحل  علينا  تفضل  حملها؟  لي  يتأتى  ال  بعينها  كانت  لما  ذلك 
ألحد  عندي  تصحيح  وال  المال  أنواع  لجميع  شـامل  ذلك  في  الخالف  نعم 
القول  تصحيح  يقتضي  اإليضاح  كالم  ظاهر  أن  إال  الحـال،  هذا  في  القوليـن 
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إنما  بلدة  كل  وزكاة  واألفضـل،  األظهر  وكأنـه  شـيء  كل  من  العين  بإخـراج 
إسـحاق  أبي  كالم  ظاهر  لكن  أهلها  حق  في  األفضل  وهو  فقرائها  في  تفـرق 
وغاية  مصلحة،  نقلها  في  كان  إذا  البلدة  تلك  من  نقلها  جواز  عليه  اهللا  رضوان 

أعلم. واهللا  واجب،  ال  مستحب  هو  إنما  البلدة  أهل  في  إنفاذها  أن  األمر 
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البيدار: مسألة  هذه 
الثمار في  كان  إن  للبيـدار وقولهم  النخلـة  مـن  عـذق 
األقوال أكثر  في  لألموال محمولة  يملك  الذي  على 
الجواب بــه  ــاء  ج صــواب زكــاتــه  ــه  ــإن ف لــنــا  منهم 
الثمار في  المرأة  اآلثار وتحمل  في  جاء  الحليل  على 
الماال ذاك  أعطته  قد  كان  قـاال إن  يشـاء  مـا  فيـه  يفعـل 
عليه ــه  ــن الب ــن  م ــل  ــي إلـيــه وق يطـلبــه  وال  حــــق 
الــزكــاة فــي  يحمل  ثقات فــإنــه  عن  جاء  فيما  عليه 
الوالـد منــه  أبــرأ  إذا  مـاجـد إال  يـــا  فثابـت  لنفسـه 
محمول عندنـا  الصبي  نقـول نقـد  هـــذا  ــه  ــي أب عــلــى 
يحل لم  أو  الحول  عليه  أقــلحال  لــم  بغيرهــم  وإننـي 

السائل: قال 
هو  هل  محمـوًال،  تـراه  بالذي  البيـدار  مسـألة  لنا  صحح  الشـيخ  أيهـا 
خاصة؟ الوجوب  في  أم  والوجوب  األداء  في  المشتري  على  محمول 

قال: الصائغي،  أرجوزة  تحرير  في  النظام  جوهر  من 
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الثمـار ِتلكـم  فــي  يـكـن  للبيدار وإن  الــنــخــلــة  ــن  م ـــذق  ع
األقــــوال ــر  ــث أك فــي  ــا  ــه ــات الـمـال زك جميـع  عـلـى  محمولــة 
الحليال ــطــت  خــال نخيال وامـــــرأة  ودفــعــت  ــا  ــه ــال م فــي 
يــشــاء كــيــفــمــا  ــهــا  فــي ــفــعــل  ســــواء ي ـــا  ـــه ـــال وم فـــمـــالـــه 
جهته ــن  م واحـــد  كــل  غلته يجمع  ــــاة  زك فـــي  ويــحــمــلــن 
أبيهم مــع  األوالد  ــك  ــذل يحويهم ك مقامه  ــي  ف ــان  ك إن 
ســـواء ــم  ــه أصــل قـــوم  ــواء وكـــل  س فحكمهم  مــــزارع  ــي  ف
الجميــع مــن  العشــر  توزيــعفيؤخــذ  وال  تقسـيم  غـيـر  مـــن 

صاحب  عند  الزكاة  فيؤدي  القول  أكثر  على  الشـركاء  هؤالء  بعض  البيدار  إذ 
شـريك  ال  أجيٌر  إنه  قول  وفيه  الخالية،  األعصر  في  به  المعمول  وهـو  المـال 

أعلم. واهللا  تزكيته.  في  واالحتياط  والحزم  الصقر،  لعزان بن  وأحسبه 
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أن  وأراد  بهـا  علم  ثـم  بها  منه  جهـًال  يخرجها  ولـم  الـزكاة  لزمتـه  مـن 
كانت؟ ما  على  يخرجها  أم  زيادة؟  عليه  هل  يخرجها، 

أعلم. واهللا  عليه.  وجبت  كما  إخراجها  عليه  نعم 
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لنا. بين  منه؟  يشتريها  أن  له  هل  لرجل.  زكاته  أعطى  من 
أعلم. واهللا  تركها.  واألحسن  خالف  زكاته  شراء  في 
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وكذلك  أقل؟  أم  خمسة  القرش  المائة  من  زكاتها  كم  الحائلة  الدراهم 
خيرًا. اهللا  جزاك  أفتنا  كيف؟  أم  بدراهم  تقّوم  أم  بوزان  الصيغة  زكاة 

في  زاد  قـروش  أربعة  زادت  فـإذا  قرش  نصف  العشـرين  مـن  القـروش  زكاة 
قرش  ففيها  أربعين  وصلت  فإذا  تزيد  أربعة  كل  في  وكذلك  قرش  عشر  الزكاة 
مثل  والصيغة  قـروش  خمسـة  المائة  وفي  ونصف  قرشـان  الثمانين  وفي  تـام 

أعلم. واهللا  أحوط.  كان  وزنت  وإن  جاز  قومت  فإن  ذلك 

Égƒëfh  áÑLGh  á≤Øf  »a  IÉcõdÉH  »cõªdG  ´ÉØàfG  ºjôëJ

في  وهم  مماليكه  غير  عبيد  أو  وأزواجهم  بنيه  لكسوة  زكاته  يجعل  من 
جوعتهم،  يسد  ما  إال  يكفهم  لم  لكن  مآرب  من  يشاء  ما  له  يعملون  بيته 

بالجواب. الفضل  ولك  أفدنا  عداه؟  بما  يلتزم  لم  أي 
تخفي  ومـا  األعين  خائنـة  يعلم  حيلـة  اهللا  علـى  ومـا  كثيـرة،  الحيـل  أبـواب 
المذكور  وكأن  مغـرم،  بها  يدفع  وال  مغنـم  بها  يجلب  ال  والـزكاة  الصـدور، 
كسـوة  قيمة  وهو  مغرمًا  بها  ودفع  للعمل  خدامه  تأليف  وهو  مغنًمـا  بهـا  أراد 
فما  حقوقه،  فـي  خائنًا  اهللا  يلقى  أن  وليحـذر  الرجـل  هـذا  اهللا  فليتـق  أوالده، 

أعلم. واهللا  قليل.  إال  الدنيا  متاع 
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أراد  ثم  كل  علـى  عليه  تجتمـع  وتلك  مالـه  زكاة  من  شـيء  عليـه  مـن 
التوبة  وأتبعها  كلها  ال  منها  شـيئًا  أدى  إذا  منه  أيكفي  بعد  من  الخالص 
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عليه  كمن  ليست  المسألة  هذه  أم  عنده؟  بقي  مما  أيبرأ  الصالح  والعمل 
صالة  تكفيه  قيل  التوبة  أراد  متى  قول  فعلى  يصلها،  لم  كثيرة  صلـوات 

بالجواب. لي  تفضل  الصالح؟  العمل  ويتبعها  واحدة 
وجـّل عـز  اهللا  حقـوق  جميـع  فـي  موجـود  بالترخيـص  القـول  ذلـك 

كله  ذلك  بأداء  الخـالص  أن  أقوالهم  مـن  والمشـهور   (١)﴾Ø   ×   Ö﴿
ضامن  متلفها  وإن  باألداء  لكن  األيام  بمرور  تنحط  ال  وأنها  أهله  إلى  ودفعـه 
من  أجالء  علماء  عند  موجود  والترخيـص  الجمهور،  عند  المشـهور  هو  هذا 
ومن  وموسـى،  عبيدة  أبا  منهم  وأظن  أسـماؤهم  تحضرني  ال  المذهب  أئمـة 
قد  والمسلمون  اآلخذ  يهلك  كيف  يهلك  ال  المسـلمين  أقوال  من  بقول  أخذ 
للنجاة،  طالبًا  للصواب  متحريًا  اآلخذ  يكون  أن  يجب  لكن  به،  القول  غوا  سوَّ
يفتون  ال  ثالثة  قالوا  هنا  ومن  فقط.  الضرورة  عند  إليها  يرجع  إنما  والرخص 

أعلم. واهللا  فيها.  الوقوع  قبل  الرخصة  طالب  أحدهم 
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قيل: فيما  مخالفينا  عن  البيتان  هذان 
جائز ــفــع  ن لــإلســالم  ــه  ــي ف مــن 

غني  أو  فــقــيــًرا  ــه  ل ــاة  ــزك ال ــذ  أخ
عامل ــٍت  ــف وم ـــاٍض  ق ــدرٍس  ــم ك

ومـــؤذن بمسجد  اإلمــــام  ـــذا  وك

.٣٠ اآلية  الشورى،  (١) سورة 
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تفضل  فهمنا؟  لما  مخالف  شيء  أم  فهمنا  في  تبادر  كما  أهن  فيهن  افتنا 
بالجواب.

عندنا  المذهب  فإن  المذهب  خالف  على  لكنهما  ظاهرهما  فعلى  البيتان  أمـا 
أو  غناء  اإلسـالم  في  له  كان  من  ذلك  من  واسـتثنوا  لغني  تحّل  ال  الزكاة  أن 
اإلمام  سعاة  وهم  الزكاة  على  العاملون  فهم  اإلسالم  في  الغناء  ذو  ا  فأمَّ عناء، 
الكتاب  بنص  حالل  لهم  وذلك  أغنياء  كانوا  وإن  منها،  إليهم  يدفع  اإلمام  فإن 
من  فهو  اإلسـالم  في  العناء  ذو  وأما   .(١)﴾v    u ﴿ تعالى:  قوله  فـي 
هذا  لمثل  إن  قيـل  قد  فإنه  إفتائه  إلـى  ويرجعون  بعلمه،  المسـلمون  يسـتعين 
أيضًا  منها  يحـج  أن  له  ورخصوا  غنّيـًا  كان  وإن  الـزكاة  من  يأخـذ  أن  العالـم 
تعالى:  قوله  مـن  ذلك  من  أخـذوا  وكأنهم  بالزكاة،  يحـج  ال  قالوا  أنهـم  مـع 
قول  على  الغارم  ويدخل  الصدقات،  آية  في  وذلـك   (٢)﴾~    }    | ﴿
زكاة  من  يأخذ  إنه  قيل  فقد  المستثنى  من  األول  الصنف  وهو  العنا  ذي  تحت 

غنّيًا. كان  وإن  الغارمين 
أصحابنا  عن  قـوًال  أعرف  فال  البيتين  فـي  المذكورين  األصنـاف  سـائر  ـا  وأمَّ
الضمان  عليه  يوجب  بما  حكمه  في  أخطأ  إذا  القاضي  أن  إال  ذلك  لهم  يبيح 
فله  تعذر  فإن  المال  بيت  من  ذلك  يقضـي  إنه  قالوا  فقد  رجوعه،  يـدرك  ولـم 
حضرني.  ما  هـذا  الغارم  تحت  داخل  وهـو  غنيًا  كان  وإن  الـزكاة  مـن  أخـذه 

أعلم. واهللا 

.٦٠ اآلية  التوبة،  (١) سورة 

.٦٠ اآلية  التوبة،  (٢) سورة 
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اإلنسان  على  وجبت  إذا  العباد  حقوق  من  أم  اهللا  حقوق  من  أهي  الزكاة 
ذلك؟ من  يلزمه  ما  ورجع.  أقلع  ثم  سنين  مدة  ماله  من  ينفذها  ولم 

المال  في  باقًيا  دام  فما  للفقراء  حقًا  وجعلـه  للمال  طهرة  اهللا  أوجبه  حق  هـي 
أعلم. واهللا  يفارقه،  لم  فخبثه 

»∏ëdG  IÉcR

الزوج  وال  لها  مال  وال  الزكاة  فيه  تجب  ُحِليٌّ  لها  كان  إن  الغني  زوجة 
تعان  فهل  للعباد  حـق  تبعة  عليها  كان  وإن  لزمها،  ما  أداء  علـى  يعينهـا 

عرفنا. للفقراء؟  جعل  ما  مال  ومن  الزكاة  من  بالقليل 
منه  يؤخذ  غيره  صاحبه  يملك  لم  ولو  نصابًا  بلغ  إذا  فواجبة  الُحلـّي  زكاة  أمـا 
العباد  حق  من  لزمها  فيما  الزكاة  من  إعانتها  ا  وأمَّ مال،  النقد  نفس  ألن  ى  ويؤدَّ

غارمًا. وتكون  إسراف  أو  معصية  من  ذلك  لزمها  يكن  لم  إذا  فجائز 
عليه  الالزم  حقها  إليها  أّدى  قد  الزوج  كان  فإن  الفقراء  مال  من  إعانتهـا  وأمـا 
تكون  فهذه  إليها  الواجب  أداء  في  قّصر  قد  كان  وإن  غنية.  إذًا  ألنها  يجوز  فال 

الفقراء. مال  من  وتعطى  ماله  المظلوم  بمنزلة 
فقال  إياها  ومنعوا  منها  أخرجوا  أموال  ولهم  فقراء  المهاجرين  اهللا  سمى  وقد 
اآلية.   ،(١)﴾¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢ ﴿ قائل:  من  عـز 

أعلم. واهللا 

.٨ اآلية  الحشر،  (١) سورة 
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قالوا  سوّي)،  مرة  لذي  (وال  قال  حيث  للزكاة  المستحق  غير  حديث 
محترفًا  ُيَعّد  هل  المحترف  عن  فنسـأل  المحترف  القوي  تفسـيره  في 
قوة  له  كانت  إذا  وغيره.  ائغ  كالصَّ مثًال،  متعينة  صنعة  له  تكن  لـم  إذا 
من  صاحبها  يعد  ال  التي  األشـياء  مقاربة  أو  للباني  الطين  مناولـة  فـي 
يعطيه  من  ووجد  وتركها  الصناعة  أهـل  من  كان  وإذا  ناعة،  الصِّ أهـل 
إذا  فرق  وهـل  األخذ؟  له  يحـل  هل  نفسـه  راحة  وطلب  الـزكاة  مـن 
وطلب  للعبـادة  التفرغ  ألجـل  أو  الضمان  مخافـة  للترك  نيتـه  كانـت 
محتاًجا  صار  إذا  الزكاة  مـن  يأخذ  أن  له  يحل  هل  الالزم  غيـر  العلـم 

الترك؟ بسبب 
فإن  كان،  الحالل  أبواب  من  باب  أي  من  الكسب  يحسن  الذي  هو  المحترف 
لم  إذا  إال  الزكاة،  من  األخذ  منع  المباح  الكسب  وأمكنه  ذلك  على  قوة  وجد 
وليس  حاجته  قدر  له  يدفع  أن  جاز  يكتسـب  ما  يكفه  ولم  الكسـب  في  يقصر 
أراحها  إن  فإنه  لنفسـه،  إراحة  الزكاة  من  ُيعطى  أن  يرجو  سـبهلال  يقعد  أن  له 
أن  وله  اآلخرة،  في  شقاها  من  عليه  يخشى  الزكاة  أكل  على  اتكاًال  الدنيا  في 
الزكاة  من  ويأخذ  لذلك  أهًال  كان  إن  الناس  بإصالح  أو  العلم  بطلب  يشتغل 
فيما  مشتغل  واإلصالح  بالعلم  المشـتغل  فإن  كلها،  الحرف  يحسـن  كان  ولو 
ينفد  الذين  الصنوف  أحد  وهو  اهللا  سـبيل  في  إنفاق  عليه  واإلنفاق  نفعه  يعـم 

أعلم. واهللا  الّزكاة،  فيهم 
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á∏«Ñ≤dG  AÉ¡Ø°S  øY  äÉeGô¨dG  ™aO  ø«eQÉ¨dG  º¡°S  øe  ¢ù«d

لتلك  مغرمًا  يدفعوا  أن  البلد  جباة  وأراد  جناية  جنوا  إذا  القبيلة  سـفهاء 
من  يدفعها  أن  غرامـة  منه  أرادوا  لمـن  أيجوز  للقبيلـة  مصلحـة  النازلـة 

الزكاة؟
كبير  الغرامة  تحمل  وإن  مسرف  مفسد  ألنه  شيء،  في  الغارمين  من  هذا  ليس 
الحمالة  هذه  لتحمله  غارمًا  يكون  أن  يشـبه  الكبير  فذلك  البالء،  لدفع  القبيلة 

أعلم. واهللا  القبيلة.  لمصلحة 

¿ƒjódG  IÉcR  á«Ø«c

وقت  وجاء  بعـد  يجب  لم  سـلف  وله  الزكاة  عليـه  وجبـت  إذا  التاجـر 
فيه؟ عليه  الذي  زكاته 

وإن  كله،  وزكاه  الناس  عند  له  ومـا  عنده  ما  جميع  جمع  زكاتـه  يـوم  كان  إذا 
أعلم. واهللا  عليه  أشق  وهو  له  فذلك  وجوبه  بعد  دين  كل  يزكي  أن  شاء 

?´QõdG  IÉcR  ∞«dÉμJ  §≤°ùJ  πg

الزرع  صاحب  على  تكون  أم  منها  شيء  الزكاة  على  هل  الشائف  أجرة 
والراقب؟ والحامل  والحازر  الدائس  في  يعجبك  وما  خاصة؟ 

يجب  قيل  خالف.  ونحوهما  والحزار  الشـواف  أجرة  في  الزكاة  وجوب  فـي 
عليه!  يجب  ال  وقيـل  أعطاهم،  مـا  قدر  عن  يزكـي  أن  المـال  صاحـب  علـى 

واهللا أعلم.
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يعوله  الذي  وكذلك  الفقيـر  يعوله  من  الزكاة  من  يعطى  أن  يجـوز  هـل 
افتنا. بحقه؟  يقم  لم  إذا  الغني 

إذا  الغني  يعوله  من  وكذلك  الفقير  يعوله  من  وكذلك  الزكاة  من  الفقير  يعطى 
دام  ما  ينفعه  ال  ماله  غصب  وقد  مال  له  كمن  يكون  فإنه  واجبه  أداء  في  قصر 

أعلم. واهللا  حقه!  منع  من  وكذلك  مغصوبًا 

√ô«Zh  ≈≤°ùªdG  ´QõdG  IÉcR

ما  على  النصاب  في  يحمل  ال  بالنهر  سقي  ما  أن  الدالئل  في  يوجد  ما 
فيه؟ عندك  ما  العكس،  وكذلك  بالزجر  سقي 

وإنما  والزجر  بالنهـر  المسـقّي  بين  النصاب  في  تفصل  لم  األحاديـث  ظاهـر 
التمر  من  نصاٌب  رجل  عند  اجتمع  فإذا  ذلك،  من  المأخوذ  القدر  في  التفصيل 
بالنهر  المسقى  فيزكي  النصاب  ملك  قد  ألنه  زكاته  لزمته  الزبيب  أو  الحب  أو 
فيه  أعرف  وال  العشر  نصف  بالزجر  المسقى  من  ويخرج  العشر،  منه  ويخرج 
المنفذ.  القدر  باختالف  ذلك  في  مختلفة  الدالئل  عن  حكيته  وما  ذلك،  غيـر 

بوجهه. أعلم  واهللا 

IÉcR  ô«≤ØdG  ≈∏Y  øjódG  ÜÉ°ùàMG

يصح؟  هل  الزكاة  من  يلزمه  لما  بذلك  قاّصه  إذا  حق  فقير  عند  لـه  مـن 
بالجواب. تفضل 

أعلم. واهللا  عندي.  األصح  وهو  أكثر  والتشديد  وتشديد  ترخيص  ذلك  في 
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IQÉéàdG  ∫Ée  IÉcR

الزكاة  أيلزمه  يبعه  ولم  الحول  عليه  وحال  قرنفًال  شابنته  من  حصد  من 
بيعًا؟ فيه  قصد  كان  إذا  مثله  النارجيل  وهل  عنه؟ 

األحوال  عليه  حالت  وإن  فيه  زكاة  فال  اقتناه  الذي  ماله  أصل  من  هذا  كان  إذا 
إلى  ذلك  يضم  التجارة  زكاة  ففيه  والشـراء  البيع  اتخذها  تجارة  من  كان  وإن 
أراد  وإن  فيها  زكاة  فال  األول  الوجه  من  السؤال  صورة  وكانت  متجره،  زكاة 

أعلم. واهللا  المتجر.  يوجبها  وإنما  الزكاة  توجب  ال  البيع  إرادة  إلن  بيعها، 

∫ƒëdG  ó©H  É¡dÉe  øe  ¬≤ØfCG  Éªd  IÉcõdG  ∫ƒª°T

قدر  لزمته  الوقت  تمـام  عند  ثم  وقتًا  لزكاتها  ووّقـت  قروش  عنـده  مـن 
أعنى  زكاتها  عليـه  هـل  أدائها،  مـن  فار  غير  لحوائجـه  قـروش  عشـرة 

المكسورة؟
تم  وإن  زكاة،  أنفـق  فيما  عليه  فـال  لحوائجه  كسـرها  أن  بعـد  الوقـت  تـّم  إذا 

أعلم. واهللا  الجميع.  زكى  اإلنفاق  قبل  الوقت 

èjhõà∏d  hCG  ó∏ÑdG  êhôH  AÉæH  »a  É¡aô°U

ال؟  أم  البلد  حريم  فـي  هي  التي  البروج  لبنيان  الـزكاة  دفع  يجـوز  هـل 
يجوز  مثًال  بالغ  غيـر  كان  وإن  ال؟  أم  متزوج  بها  يعـان  أن  جائـز  وهـل 

ال؟ أم 
الذين  وهم  مخصوصيـن  أهال  لهـا  ألن  الـزكاة،  من  البـروج  بنيـان  يجـوز  ال 
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 ،(١)﴾t    s     r    q ﴿ العزيز:  كتابه  في  تعالى  اهللا  ذكرهم 
اآلية. آخر  إلى 

إلى  يحتاج  صبًيا  كان  ولو  منها  يعان  أن  يجوز  التزويج  إلى  احتاج  إذا  والفقير 
أعلم. واهللا  بنفسه،  مصالحه  في  ينظر  الذي  وكيله  أو  وليه  له  يقبض  لكن  ذلك 

QÉªãdGh  ´hQõdG  IÉcR  »a  áª«≤dG  êGôNEG

بيعها  بعد  دراهم  تخرج  منه،  تخريجها  في  عندك  األصح  ما  البسر  زكاة 
عندك  األصح  ما  ومكيول  موزون  كل  وهكذا  وزنه؟  عند  بسرًا  تخرج  أم 

منه؟ الزكاة  تخريج  في 
خالف  ال  الذي  الواضح  الطريق  هو  المزكى  جنس  من  الزكاة  تخريج  أن  شك  ال 

أعلم. واهللا  العلماء.  عن  خالف  القيمة  إخراج  وفي  ظاهرة.  بركة  وفيه  فيه، 

Æƒ°üªdG  ÖgòdGh  ô sμ°ùdG  »a  IQÉéàdG  IÉcR

تجارة  له  تكن  ولم  النصاب  يبلغ  ال  المغرم  كان  إذا  للتجارة  السكر  زارع 
يبلغ  المغرم  كان  وإذا  زكاة؟  فيـه  هـل  كثيرًا  محصوله  وجـاء  قبل  مـن 
الحول  تمام  قبل  السكر  حصاد  وحان  فشيئًا  شيئًا  اإلنفاق  لكن  الّنصاب 
على  الذهب  حمل  في  تراه  الذي  وما  الزكاة؟  فيه  هل  النصاب  تّم  متى 
أم  المثاقيل  حساب  على  يزكى  والصوغ  والوزن  بالقيمة  الفضة  الذهب 

عرفنا. القيمة؟ 

.٦٠ اآلية  التوبة،  (١) سورة 
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هو  كما  النصاب  تمام  بعد  الحول  عليه  يحـول  حتى  فيه  زكاة  فال  السـكر  أما 
كانت  وإن  عليه.  شيء  فال  الحول  قبل  دراهمه  تلفت  وإن  التجارة،  في  الحال 
يزّكى  فقيل  الذهب  وأما  النقدين.  مع  ُيزكيه  كذلك  معها  كان  غيره  تجـارة  لـه 
وظاهر  قومنـا  لبعض  األخير  القـول  أن  وأحسـب  بالقيمـة،  وقيـل  بالمثاقيـل 

أعلم. واهللا  األول.  القول  على  المذهب 

™«ÑdÉH  π«cƒdG  ≈∏Y  IÉcR  ’

وأتاه  ثمنها  أعطاه  باعها  كلما  فيها  يتجر  سلعة  رجل  له  سهل  إذا  التاجر 
سلع  دكانه  وفي  الحول؟  عليه  حال  إذا  المتجر  زكاة  عليه  هل  بأخرى، 

إياها. له  سهل  لمن  أصلها  ثمن  لكن  الزكاة  قيمتها  في  تجب 
النصاب. بملـك  إال  الـزكاة  تلزم  وال  غيـره  مـال  في  الـزكاة  عليـه  تجـب  ال 

أعلم. واهللا 

∂∏g  Ée  ’EG  IÉcõdG  »a  ¬dÉe  ™«ªL  ÜÉ°ùàMG

يحسـب  هل  بعمان،  وهو  البحر  غارقـة  منها  سـلع  لـه  كان  إذا  التاجـر 
ال؟ أم  ويزكيه  ودراهم  سلعة  من  عنده  ما  جملة  مع  ثمنها 

أعلم. واهللا  ملكه.  من  ذهابها  يصح  حتى  ذلك  يحسب  نعم 

IÉcõdG  øe  øjódG  QGó≤e  ™°Vh

له  يوضع  هل  الـزكاة،  عليه  فوجبت  دراهم  أو  تمـر  من  دين  عليـه  مـن 
ال؟ أم  عليه  ما  بقدر 
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أبو  واختار  يرفع.  ال  وقيل  بقدره،  الزكاة  يرفع  ْين  الدَّ قيل  اختالف،  ذلك  في 
الزكاة،  فيه  وجبت  الذي  الشيء  ذلك  جنس  من  الدين  كان  إن  يرفع  أن  سعيد 
عنده  فهذا  تمـر  سـلف  وعليه  تمر  عنده  أو  دراهم  وعليـه  دراهم  عنـده  مثـًال 
الدين  جنس  الجنسان  اختلف  إن  وأّما  الزكاة،  قبل  الدين  يقضي  أن  له  يجوز 
دراهم. وعليه  تمـر  عنده  كمن  الـزكاة  الدين  يرفـع  ال  فهنا  المزكـى  وجنـس 

أعلم. واهللا 

ô£ØdG  IÉcR  ¬æe  êôîJ  Ée

في  يزاد  له  جاز  وإذا  الرطـب؟  من  ُتْعَطى  أن  تجـوز  هل  األبـدان  فطـرة 
وما  زيادة؟  بال  المؤدي  حق  في  يكون  ذلك  أم  التمر  نقصان  عن  الوزن 
قدر  في  تراه  الذي  وما  المنع؟  أم  الجـواز  النفقات  في  عندك  األرجـح 

التمر؟ عن  الزيادة 
يخرج  التي  األطعمة  تنويع  في  الحديث  عليه  ويدل  ذلك،  بجواز  األثر  جاء  قد 
وذكروا  الرطب  دون  وهو  األِقط  فيها  ذكر  فقد  الرطب  فيها  يذكر  لم  ولو  منها 
يحضرني  ولـم  ذلك  مـدار  أحفظ  وال  التمر  مـن  النقصان  قـدر  عـن  الزيـادة 
في  النفقات  في  يخـرج  وكذلك  زيادة  يوجب  ال  الحديـث  وظاهر  ألطالعـه، 

أعلم. واهللا  التمر.  من  الناقص  قدر  على  فيه  يزاد  وكذلك  القيظ  وقت 

∫ÉªdG  »a  ∂jô°ûdG  IÉcR

هل  الزكاة،  فيه  تجـب  مال  من  عذق  نخلة  كل  مـن  لـه  كان  إذا  البيـدار 
أفدنا. ال؟  أم  الصفة  هذه  على  زكاة  البيدار  على 
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فيه. شـريك  وهو  المال  جملة  في  الزكاة  لوجوب  نصيبـه  يزكي  أن  عليـه 
أعلم. واهللا 

™«ÑªdG  IÉcõd  …ôà°ûªdG  ™e  ¥ÉØJ’G

عشر  بأحد  مثًال  إيَّاه  المال  لمستطنى  المال  مطنى  وقال  ماله  أطنى  من 
الزكاة  تسقط  هل  قروش  عشرة  وأعطني  الزكاة،  من  لك  وقرش  قرشًا 

ال؟ أم  المال  صاحب  عن 
المسـتطني  فكأن  الطنا  شـرط  في  أدخلها  ألنه  بذلك  الـزكاة  عنـه  تسـقط  ال 
عليه  باقية  فالـزكاة  عنه  ناقصًا  يراه  ال  والمطنى  عليـه  زيادة  القـرش  يـرى  ال 

واهللا أعلم.

ô£ØdG  IÉcR  êôîj  øe

فما  وتعطى،  األغنيـاء  يخرجها  الفطـر  زكاة  أن  األشـرف  بـه  جاء  مـا 
عليه؟  تجب  الـذي  الغني  حد  وما  عليـه؟  تجب  ال  الذي  الفقيـر  حـّد 
الرجل  على  ويجب  له  وتجب  عليه  تجـب  رجل  موضع  في  وتجـيء 

ال؟ أم  عندكم  به  المعمول  القول  في  زوجته  عن  يخرجها  أن 
دين  تحمل  غير  من  األبدان  فطرة  به  يخرج  ما  ووجد  يومه  قـوت  ملك  مـن 
وقيل  شـهر  قوت  وجد  من  وقيل  يومه،  في  موسـر  غني  وهو  إخراجها  لزمه 
من  أخذها  له  ويجوز  إخراجها  لزمـه  الذي  وهو  باألول  ونفتي  سـنة،  قـوت 

أعلم. واهللا  الزوجات.  عن  وتخرجها  غيره 



304

IÉcõdG  ™aO  áFõéJ

إليه  منها  دفع  سـائل  جاءه  فإذا  عنده  ويتركها  أجزاء  الزكاة  يجـزئ  مـن 
الزاد  إلى  احتـاج  إذا  منها  ويزوده  الضيـف  ودواب  ضيفه  منهـا  ويطعـم 
لمستحقها  يخرجها  أم  بذلك  عنه  تنحط  هل  يعلمه  لم  أو  بذلك  أعلمه 
فمن  المسـلمين  بأمـر  القائم  زمانـه  فـي  يجد  لـم  فـإذا  الحصـاد؟  مـع 

مستحقها؟
الرجل  هـذا  وليس  الزكاة  لهـم  شـرعت  التي  األصناف  من  الـدواب  ليسـت 
مغرمًا  بها  دفع  أنه  إال  أراه  ما  التقسـيط،  هذا  لهم  يقسـط  حتى  للفقراء  بوكيل 
أهل  من  كان  فـإن  مغنم  بهـا  يجلب  وال  مغـرم  بها  يدفع  ال  وهـي  مالـه  عـن 

أعلم. واهللا   .(١)﴾¨       §    ¦    ¥ ﴿ يقول:  فالقرآن  القرآن 

IÉcR  É¡fCG  ¬d  ´ƒaóªdG  QÉÑNEG

من  أو  اهللا  مال  من  إنها  له  للمدفوع  يقول  أن  عليه  هل  الزكاة  يدفع  من 
عليه؟ ترى  ما  ذلك  يقل  لم  وإن  مالي  زكاة 

الردية  النفس  أحوال  من  بذلك  يخرج  أنه  منها  ألمور  بها  يخبر  أن  له  ينبغي 
فرض  الزكاة  أن  ومنها  كذلك،  هو  وليس  ماله  من  ينفق  أنه  الناظر  يتوهم  إذ 
ال  غنيًا  يكون  قد  المعطي  أن  ومنها  التضييع،  لتهمة  مزيل  الفرض  وإظهـار 
غره،  قد  هـذا  فيكون  الناس  أوسـاخ  عن  متنزه  فقير  وأنه  الـزكاة  لـه  تجـوز 
وهو  عليها  فيكافئه  المعطي  مال  من  ذلك  أن  يعتقد  ربما  المعطى  أن  ومنها 

.١٤١ اآلية  األنعام،  (١) سورة 
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عليه  غرم  فال  أمـره  من  مضى  وما  آفات  بهـذه  وكفى  العوض  لـه  يحـل  ال 
غرمها.  يلزمه  فهذا  مكافآت  عنها  قبل  أو  غني  في  وضعها  يكون  أن  إال  فيه 

واهللا أعلم.

¢UÉY  ô«≤Ød  ÉgDhÉ£YEG

ممن  كان  إذا  عنه  تجـزئ  هل  فقير  وهو  أقاربه  لبعض  زكاتـه  ينفذ  مـن 
وغيره؟ الدخان  شرب  كمثل  تعالى  اهللا  يعصي 

عليه  غرم  فال  منها  أعطاه  إذا  وقيل  العاصـي،  تعطى  ال  قيل  اختالف،  ذلك  فـي 
يجوز  فال  المعصية  على  بها  تقوى  وإن  اهللا،  معصية  على  بها  يتقوَّ  لم  ما  وذلك 
أعلم. واهللا  الزكاة.  ألجله  شرعت  الذي  المعنى  خالف  ذلك  ألن  منها،  يعطى  أن 

π«îdGh  ìÓ°ù∏d  êÉàëª∏d  IÉcõdG  ™aO

ليتزوج  ومنهم  تفقًا،  ليشتري  يسأله  من  فمنهم  يسـألونه  الناس  يأتيه  من 
الزكاة؟ هؤالء  يعطي  أن  له  يجوز  فرسًا،  ليشتري  يسأله  من  ومنهم 

في  والفرس  والتفق  فـال،  غنيًا  كان  وإن  لفقره  ذلـك  جاز  فقيـرًا  السـائل  كان  إذا 
أعلم. واهللا  قائم.  واجب  فيها  والدفاع  بالء،  بالد  ألنها  األشياء  أحوج  من  بالدكم 

√ô≤Ød  ÉgòNCG  ºK  ,¬àLhR  øY  IÉcõdG  êhõdG  ™aO

ما  عليه  حليها  زكاة  تكـون  أن  أولياؤهـا  عليه  وشـرط  امرأة  تـزوج  مـن 
هو  وكان  ذلك،  على  التزويج  فتم  الشرط  بهذا  هو  ورضي  عنده،  دامت 
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عندها  من  أخذها  أيجـوز  لزوجته  فسـلمها  الزكاة  له  تجوز  ممن  فقيـرًا 
برضاها؟ له  وسلمتها  منه  إشارة  غير  من  لها  سلمها  ما  بعد 

أعلم. واهللا  ترخيص  من  يخلو  ال 

IÉcõdG  ™aóH  á«°UƒdG  ò«ØæJ  »a  áØdÉîªdÉH  ¿Éª°†dG

عن  الخليلي  خلفـان  سـعيد بن  شـيخنا  أحمد ابـن  الشـيخ  وسـأله 
ينفذها  أن  الموصي  لزمت  زكاة  عن  للفقـراء  بها  الموصى  الدراهـم 
يلزم  أم  العزيز  كتابه  في  ذكرها  التي  الثمانية  الزكاة  أصناف  سائر  في 
أنها  الوصية  في  ذكر  ولو  األصناف  تلك  من  الموصي  عينه  ما  اتباع 
وجوه  من  فيها  جاز  ما  بكشف  تفضل  عنها؟  أو  زكاته  من  أو  زكاته 

الحق.
فدفعها  الفقير  فـالن  إلى  هذه  زكاتي  ادفع  لوصيه  قال  (وإن  نصـه  ما  أثـر  فـي 
الموصي).  أمر  يمتثل  لم  ألنـه  للوصي  ذلك  يجوز  فال  الفقير  ذلك  غيـر  إلـى 
يقوم  إنه  قيل  ألنه  ذلك  الوصي  تضميـن  على  أقوى  فال  دفع  ما  ضمـان  وأمـا 
على  يسـتدل  وبه  األثر  كالم  خالفه  من  التوبة  وعليه  موته  بعد  المالـك  مقـام 
ظاهر  ذلك  من  المنع  صحة  على  ويـدل  الموصي  ألمر  الوصي  مخالفة  منـع 

  Î   Í     Ì   ËÊ    É   È      Ç    Æ    Å   Ä   Ã      Â   Á﴿ تعالـى:  قولـه 
األصناف  سائر  من  الفقراء  لغير  إعطائها  من  المنع  مجموعه  من  فخذ   (١)﴾Ï

للفقراء. بها  أوصى  إذا 

.١٨١ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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جعل  من  قـول  على  هو  إنما  المسـألة  هذه  في  الوصي  عـن  الضمـان  ورفـع 
المالك.  على  مضمونة  جعلهـا  من  مذهب  على  ال  المـال  في  شـريكًا  الزكاة 
دفع  نية  على  وتسـليمها  إخراجها  إلى  القصد  يوجبون  القول  هذا  أرباب  فإن 
يصرفه  أن  له  َيـدَ  وال  تعالى  اهللا  مال  ذلك  وألن  عليـه  مضمونة  ألنهـا  الـزكاة 
للزكاة.  ضامنًا  كان  ذلك  تلف  لو  وألنه  شـاء  ما  ماله  من  به  ويبدل  شـاء  فيما 

أعلم. واهللا 





Ωƒ°üdG
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ومع  الهالل  برؤيـة  مسـافر  خبر  على  صـام  ثم  شـك  على  أصبـح  مـن 
أم  مفطرًا  أيصبح  بالشـك  يومًا  ثالثين  صام  وقد  الهالل  ير  لم  خروجـه 

ال؟ أم  الشك  يوم  صوم  أعليه  نعم  قلت  وإن  ال؟ 
ثالثين  أتمم  أو  الهـالل  يرى  حتى  يصوم  بل  الشـك  يوم  بصيام  يعتبـر  ال  إنـه 
صائمًا  فيه  أصبح  الـذي  اليوم  ذلك  يقضي  أن  وعليه  رمضان  رؤيـة  من  يومـًا 

أعلم. واهللا  رمضان.  من  أنه  صح  إذا  الشك  على 

¿É°†eQ  ∫Óg  Å£îj  ÉªH  ¿ÉÑ©°T  ∫Óg  ájDhQ

النظر: ابن  الشيخ  قول 
اختـفـى إذا  الرضـي  بالثـقـة  الـّصـوم 

الــّبــْدر ــة  ســن وغــابــت  عــنــهــم   

Ωƒ°üdG
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الـذي اليـوم  سـوى  ثالثيـن  صامـوا   
الشهر ــن  م ــه  ب ــي  ــرض ال شــهــد   

معناه؟ كيف  أم  وخروجه  دخوله  عند  االختفاء  هذا  أيكون 
اختفى  ثم  رمضـان  هالل  رأى  أنـه  الثقة  شـهد  إذا  أنه  النظر  ابـن  قـول  معنـى 
األيام  غيـر  يومًا  ثالثيـن  يصومون  فإنهـم  وثالثيـن  واحد  ليلـة  شـوال  هـالل 
بخبر  صيامه  في  دخلوا  إنمـا  ألنهم  رمضان  من  أنها  الثقة  شـهد  التي  األولـى 
من  شيء  ترك  لهم  يجوز  فال  بيقين  عليهم  واجب  رمضان  وصيام  صدقه  ظنوا 

أعلم. واهللا  بالظن،  اليقين 

áéëdG  …P  ô°ûY  ΩÉ«°U

أم  الصالة  بعد  يفطر  عاشـر  وفي  تمامًا  يصومهن  الحج  عشـر  صام  من 
ذلك. لنا  بين  يصنع؟  كيف 

له  ويباح  العاشـر  اليوم  في  اإلفطار  ينوي  ثم  تمامًا  األول  التسـع  يصـوم  نعـم 
وبعدها. الصالة  قبل  اإلفطار 

بعد  النحر  يوم  يأكل  أن  يصمها  لم  ولمن  العشـر  صام  لمن  المسـتحب  لكن 
ويأكل  الصالة  بعد  إال  النحر  يوم  يأكل  ال  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  ألن  العيد  صالة 
واالقتداء  والسـالم  الصالة  عليه  عنه  روي  فيما  هكذا  الصالة  قبل  الفطر  يوم 
عليه  به  خاص  أنه  دليل  خصـه  ما  إال  مطلوب  والسـالم  الصالة  عليه  بأفعالـه 

أعلم. واهللا  غيره،  دون  والسالم  الصالة 
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على  إن  قيل  أنـه  بلد  في  رئي  إذا  الهـالل  برؤية  الصـوم  فـي  اختالفهـم 
ال،  وقيل:  اآلخرين،  برؤية  يصومـوه  أن  يروه  لم  الذي  البلد  ذلك  أهـل 

وجهه؟ ما 
اختالف  يمكن  ما  مقداَر  الَبَلدان  تباعد  إذا  فيما  الخالف  هذا  ولعل  أعلم،  اهللا 
حكم  في  صارت  تقاربت  إن  فإنها  البلدان  تقارب  إذا  ما  دون  بينهما  المطالع 
كما  الحكم  في  صار  بعضها  في  ُرؤي  فإذا  فيهما  المطلع  التحاد  الواحد  البلد 
يتيقن  ولم  المطالع  اختالف  يمكن  ما  مقدار  تباعدت  فـإن  كلها  فيها  رئي  لـو 

المذكور. الخالف  ساغ  اختالفها 
وجوب  أن  مع  المطالـع  اختالف  يتيقـن  لم  حيث  الصوم  يجـب  هـل  وبيانـه 
بالفرض  شغلها  يصح  حتى  الذمة  براءة  األصل  ألن  يجب  أوًال  برؤيته  الصوم 
يكون  هنا  فها  المطالع  اختالف  تيقن  إذا  أما  الصحة  من  االحتمـاالت  وليـس 

هاللهم. قوم  لكل 
أخرى  بالد  أهل  لرؤية  بالصوم  بعيد  بلد  أهل  يأمرون  ال  الصحابة  كانت  وقيل 
بتقديم  بأسـًا  يرون  ال  وكانوا  ذلك  ونحو  والمغرب  ومصر  والشـام  كالمدينة 

المطالع. باختالف  عمًال  آخر  بلد  أهل  على  بيوم  بلد  أهل 
بالشـام  معاوية  إلى  عباس  عبداهللا بن  أم  الفضـل  أم  بعثتنـي  كريـب:  قـال 
الهالل  فرأينا  بالشام  وأنا  رمضان  فاستهل  حاجتها  فقضيت  الشام  فقدمت 
متى  عباس  ابن  فسـألني  الشـهر  آخر  في  المدينة  قدمت  ثم  الجمعـة  ليلـة 
وصاموا  الناس  ورآه  رأيته  أنت  قال  الجمعة  ليلة  رأيته  قلت  الهالل  رأيتم 
يكمل  حتى  نصومه  نزال  فال  السـبت  ليلة  رأيناه  لكنا  قال  معاوية؟  وصام 
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هكذا  ال  قال  وصيامه  معاويـة  برؤية  تكتفي  أفال  فقلت  نـراه.  أو  الثالثيـن 
أعلم. واهللا  ملسو هيلع هللا ىلص.  اهللا  رسول  أمرنا 

¬Hòc  Qƒ¡X  ºK  óMCG  ájDhôH  Ωƒ°üdG

غير  يومًا  ثالثين  أكملوا  الهالل  رأى  إنه  الواحد  بقول  صاموا  إن  قولهم 
ما  ذلك  قبل  شـوال  هالل  رأوا  إذا  إال  الواحد  بقول  صاموه  الذي  اليوم 

يومًا؟ الثالثين  على  الشهر  يزيد  وهل  وجهه؟ 
يومًا  ثالثين  صوم  عليهم  وجب  وإنما  يومًا  الثالثين  على  يزيد  فال  الشـهر  أما 
في  عليهم  وجب  إنما  فإنه  الواحد  خبر  في  الكذب  الحتمال  األول  اليوم  غير 
الهالل  يروا  ولم  يومًا  ثالثون  تمت  فلما  صدقه  لظهور  بقوله  األخذ  مرة  أول 
نفس  في  فالواجب  الظـن  باختالف  فيه  الحكـم  فانعكس  وغلطه  كذبـه  ظننـا 
الواحد  خبر  قبول  لوجـوب  واجبًا  كان  قد  األول  واليوم  ثالثيـن  صوم  األمـر 
سبيل  فال  مضى  قد  حكمه  أن  والحال  رمضان  غير  من  أنه  انكشف  ثم  العدل 

أعلم. واهللا  فيه.  اإلفطار  إلى 

óMGh  ájDhôH  ô£ØdG  ΩóY

أنه  شوال  هالل  رأى  أنه  األمين  في  الجملة  أهل  رفيعة  في  بعضهم  قول 
وجهه؟ ما  ال  وقيل  اإلفطار  في  تقبل 

يقين  على  الصيام  من  ألنهم  مقبول  غير  اإلفطار  في  ذلك  أن  عندنا  المعروف 
بمحض  يقينهم  عن  ينتقلون  فال  والغلط  الكذب  يحتمل  الواحد  األمين  وقول 
في  حجة  العدلين  أن  وذلك  عدلين  بشهادة  إال  يفطروا  أن  لهم  وليس  الشبهة 
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األخذ  جاز  حجة  اهللا  جعله  ومن  الزنى  حد  في  إال  العباد  وحقوق  اهللا  حقوق 
الواحد  خبر  بقبول  القول  على  فمبنّي  األمين  قول  يقبل  بأنه  القول  وأما  بقوله. 

الواحد. خبر  فيه  فيقبل  تعالى  اهللا  حقوق  من  واإلفطار  األحكام  في  العدل 
الشيء. ذلك  في  األمين  باألمين  والمراد 

وإنما  غيرهم  أو  الدعوة  أهل  من  كانوا  المسلمين  عوام  الجملة  بأهل  والمراد 
بالصيام  الدينونة  ففي  المسـلمين  عامة  الشـتراك  المعنى  هذا  في  قولهم  قبل 
والناس  المحمدية  الملة  أهل  جميع  دين  فهو  الفطر  يوم  واإلفطار  رمضان  في 

أعلم. واهللا  الخيانة.  فيه  منهم  تظهر  لم  ما  دينهم  على  أمناء 

QÉ£aE’G  ¿hO  ΩÉ«°üdG  »a  óMGƒdG  ôÑN  ∫ƒÑb

في  يقبل  وال  الصيـام  في  يقبـل  الواحد  األميـن  إن  بعضهم  قـول  وجـه 
الفرق؟ وما  علته؟  ما  اإلفطار 

أن  وذلك  منـه  كالخـروج  ليـس  الصيـام  فـي  الدخـول  أن  بينهمـا  الفـرق  إن 
ترك  يوجب  فإنه  منـه  الخروج  بخالف  واجـب  ترك  يوجب  ال  فيـه  الدخـول 
فعل  في  الواحد  خبر  قبـول  اعتبروا  أنهم  األمر  غاية  وجوبـه  المتيقن  الصيـام 

تركه. دون  الواجب 
يوم  اإلفطار  وجوب  التـرك  في  اعتبر  الموضعين  فـي  الواحد  خبر  قبل  ومـن 
ما  إلى  يلتفت  ولم  واجـب  وقته  في  الصيام  أن  كما  أيضـًا  واجب  فهـو  العيـد 
قطع  مع  وأوجبه  ذلك  له  أجاز  بل  المتيقن  الواجب  ترك  من  اإلفطار  يستلزمه 

أعلم. واهللا  يستلزمه.  عما  النظر 
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ووجوب  النقـض  في  الجمـاع  على  مقيسـة  هـي  هل  الصـوم  نواقـض 
االنفراد؟ على  بعينها  أدلة  فيها  وردت  أم  الكفارة 

والنميمة  بالغيبة  كاإلفطار  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  عن  خاصة  أدلة  بعضها  في  ورد  قد 
اإلجماع  عليه  فيه  وقع  والذي  النصوص  فيه  وردت  ما  على  مقيـس  وبعضهـا 
اهللا  كتاب  من  منعها  على  الدليل  ثبت  وقد  والجماع  والشرب  باألكل  النقض 
 ﴾'     &   %   $   #   "   ! ﴿ قائل:  من  عز  قوله  وذلك  تعالى 

     L   K   J   I   H    G   F   E   D   C  ﴿ تعالـى:  قولـه  إلـى 
والنميمة  بالغيبة  النقض  في  أخبار  ووردت   (١)﴾T  S   R  Q     P  ON  M

المعاصي. وسائر 
رمضان  من  صومـه  أفسـد  فيمن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  عن  ثبتْت  فقد  الكفـارة  وأمـا 
فإن  متتابعين؛  شـهرين  صم  قال  أجد،  ال  قال  فإن  بالعتق  يأمره  وكان  بالجماع 
قال ال أستطيع، قال أطعم ستين مسكينًا. فقيس على الجماع سائر المفطرات.
رسـول  يا  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  إلى  رجل  جاء  قال  أنه  هريرة  أبي  عن  وُروي 
فقال:  رمضان  في  أفطرت  الحضر  في  رمضان  من  يومًا  أفطر  من  على  ما  اهللا 

مسكينًا. ستين  أطعم  أو  متتابعين  شهرين  صم  أو  رقبة  اعتق 
بين  التخيير  وفيه  اإلفطار  مطلـق  في  الكفارة  ثبوت  على  يدل  الحديـث  فهـذا 
ويمكن  التخيير  عـدم  ظاهره  فـإن  األول  الحديـث  بخالف  الكفـارة  خصـال 
وإنما  األول  الحديـث  في  التخيير  يمنـع  لم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إن  يقـال  بـأن  الجمـع 

.١٨٧ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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أشـد  بالجماع  اإلفطار  وأن  مـرة  كل  في  سـؤاله  مقتضى  عن  السـائل  أجـاب 
أعلم. واهللا  وتشديدًا.  تغليظًا  اإلطعام  ثم  الصوم  ثم  أوًال  العتق  عليه  فأوجب 

ºFÉ°üdG  π«Ñ≤J

وجهه؟ ما  ُيْمِن  لم  ولو  يفطر  نهارًا  َقبَّل  من  إن  بعضهم  قول 
لو  أريت  فقال  الصائم.  قبلة  عن  السـالم  عليه  سـئل  وقد  وجهًا  له  أعرف  ال 
فنبه  قالوا  ال.  قـال  للصوم؟  مفسـدًا  ذلك  أكان  مججته  ثم  بمـاء  تمضمضـت 
كمقدمة  الجماع  مقدمـة  جعل  فإنه  منزلته  تنزل  ال  الشـيء  مقدمـات  أن  علـى 

أعلم. واهللا  البطن.  إلى  الواصل 

Ωƒ°ü∏d  á«ædG  •Gôà°TG

وجهه؟ ما  ويكفر  صومه  انتقض  إنه  للصيام  النية  أهمل  فيمن  قولهم 
الليل»  من  الصيام  يبيِّت  لم  لمن  صيام  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  الصوم  لصحة  شرط  النية  إن 

أعلم. واهللا  الكفارة.  لزمته  هنا  ومن  الصوم  لفساد  تعرض  فقد  النية  أهمل  فإذا 

πØædGh  IQÉØμdG  Ωƒ°U  »a  á«ædG

الذي  ما  والنفل  الكفارة  صيام  في  شـرطًا  ليسـت  النية  إن  قال  من  قول 
الحديث؟ عموم  عن  أخرجهما 

لمن  صيام  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  تحت  لداخالن  وأنهما  دليـًالَ  القول  لهذا  أعـرف  ال 
الليل». من  الصيام  يبيت  لم 
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ال.  قالوا:  شـيء  أعندكم  ألهله:  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  النفل  صوم  لخروج  يسـتدل  وربما 
ذلك. فقال  يجد  فلم  يأكله  شيء  عن  سأل  أنه  وذلك  صائم.  إذًا  إني  قال: 

على  فيه  الصوم  حمل  إلمكان  دليًال  يكفـي  ال  الحديث  هذا  إن  نقول  ونحـن 
الصيام  منزلة  الطعام  عدم  من  األكل  عن  اإلمسـاك  لتنزيل  أو  اللغوي  الصوم 

طعامًا. يجد  لم  إذا  أحدنا  ذلك  يقول  كما 
رمضان  إال  اإلفطار  ثبوت  في  متساوية  األيام  ألن  فأبعد  الكفارة  صوم  وأما 
وإن  اإلفطار  حكـم  في  فهو  الصيـام  على  الليـل  من  العـزم  يعقد  لـم  فمـا 

أمسك.
عن  باإلمساك  حاصلة  وهي  عقوبة  فرآها  الكفارة  معنى  اعتبر  المرخص  ولعل 

المفطرات. وسائر  والشرب  األكل 
إليه  يشـير  كما  العبادة  معنى  فيها  عقوبة  فهي  عقوبة  كانـت  إنها  نقول  ونحـن 
بهذا  ـ  خطيئته  يستر  أي  ـ  الستر  على  يدل  االسم  هذا  أن  وذلك  الكفارة  اسم 
فيها  يشترط  أن  وجب  فيها  ملحوظًا  العبادة  معنى  كان  وإذا  العبادة،  من  النوع 

أعلم. واهللا  العبادات.  من  النوع  ذلك  شروط 

ô£ØdÉH  ôaÉ°ùªdG  ¢üNôJ

ما  رمضان  شـهر  شـهد  إذا  المسـافر  على  الصوم  بوجوب  القائل  قـول 
  M    L   K   J     I   H     G      F   E ﴿:تعالـى قوله  في  يقـول 
عليه؟ وجب  ما  يفعل  لم  ألنه  أفطر  إن  بهالكه  يقول  وهل   (١)﴾O   N

.١٨٤ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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هذا  تأخير  للمسـافر  رخص  لكن  الصوم  لوجود  سـبب  الشـهر  شـهود  يقول 
هالك  فال  القضـاء  له  وشـرع  اإلفطار  له  وأبيـح  التأخيـر  اختـار  إن  الواجـب 

أعلم. واهللا  إجماعًا.  بالتأخير 

√ô£a  ΩÉjCG  ôaÉ°ùªdG  AÉ°†b  â«bƒJ

أو  الحاضر  الشـهرين  أحد  صيام  عليه  يجب  المسـافر  إن  الفخر  قول 
أو  أداء  اآلخر  في  صام  إذا  يجعله  وهل  ذلك؟  على  دليله  ما  بعده  آخر 
بما  للتقييد  معنى  فأي  قضاًء  كان  وإن  علته؟  فما  أداًء  كان  فإن  قضاء؟ 
اليمين؟ ككفارة  وجعله  أحدهما  في  تخييره  معنى  وما  الحاضر؟  بعد 

فرأى  المسافر  إفطار  في  الرخصة  إلى  نظر  ولعله  ذلك  على  دليًال  له  أعرف  ال 
ألنه  فيهما  المخير  الشـيئين  حكم  في  القضاء  وجـوب  مع  له  اإلفطـار  إباحـة 
والخيار  القضاء  عليه  وجـب  أفطره  وإن  القضاء  عنه  سـقط  رمضان  صـام  إذا 

فيها. المخير  الكفارة  كخصال  عنده  فهو  شاء  أيهما  صيام  في  للمسافر 
بحسب  وهو  قضاًء  ال  أداًء  اآلخر  الشهر  صوم  يكون  أن  فيلزمه  هذا  وعلى 
شـهر  إال  بالوجوب  معينًا  صيامـًا  يشـرع  لم  تعالـى  اهللا  ألن  باطـل  الظاهـر 
مع  إفطاره  في  للمسـافر  ورخص  عاقل  بالغ  كل  على  الفرض  فهو  رمضان 
إفطاره  بعد  غيره  وصوم  رمضان  صـوم  هو  فالواجب  أخر  أيام  في  القضـاء 
للزم  الفخر  زعم  كمـا  الشـهرين  أحد  الواجب  كان  ولو  وبدل،  عنـه  قضـاء 
بشـهر  معين  غير  القضاء  ألن  السـنة  أشـهر  أحد  عليـه  الواجـب  يكـون  أن 
على  فيه  بالدخول  لنفسه  المكلف  يعينه  ما  إال  السنة  شهور  من  مخصوص 

يصح. ال  وهذا  القضاء  نية 
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بل  الشهر  بعض  يفطر  ال  المسافر  لزم  الشهرين  أحد  الواجب  كان  فلو  وأيضًا 
وإما  اآلخر  الشـهر  حينئذ  الواجب  إذ  كله  إفطاره  إما  زعمه  وعلى  عليه  يجب 
وهو  مذهبه  الزم  في  يصح  ال  والتفريق  األول  الشهر  الواجب  ألن  كله  صومه 
بقية  في  الصوم  عليه  وجب  وطنه  إلى  رجع  إذا  المسافر  أن  بيانه  قطعًا،  باطل 
صيام  وجب  لما  الفخـر  زعم  صح  ولو  سـفره  في  أفطر  قـد  كان  وإن  الشـهر 

أعلم. واهللا  قطعًا.  باطل  وهو  الباقي 

QÉ¡¶dG  øY  ¿É°†eQ  »a  ôaÉ°ùªdG  Ωƒ°U

عن  أو  عنه  يجزيه  هل  الظهار  عن  رمضان  يصوم  المسافر  في  اختالفهم 
وجهها؟ ما  أقوال  مطلقًا؟  يجزيه  ال  أو  رمضان 

كغيره  المسـافر  حق  في  رمضان  أن  فوجهه  الظهار  عن  يجزيه  بأنه  القول  أمـا 
إذا  أجزاه  الظهار  عن  صامه  فإذا  كغيره  اإلفطار  فيه  له  أبيح  حيث  الشهور  من 

للعبادة. صومه  عليه  يحتم  لم 
رخصة  للمسـافر  اإلفطـار  أن  فوجهه  رمضـان  عـن  يجزيه  بأنـه  القـول  وأمـا 
فيه  العبادة  صوم  ليقيـن  لغيره  ينقلب  ال  رمضان  صوم  وأن  لـه  خير  والصـوم 
يشترط  ال  القول  هذا  صاحب  وكأن  ماٍض  وصومه  بنيته  عصى  لغيره  نواه  فلو 

رمضان. صوم  لصحة  النية 
الكفارة  صام  أنه  وذلك  فظاهر  مطلقًا  منها  لشيء  يجزيه  ال  بأنه  القول  وأما 
به.  أمر  ما  ومخالفتـه  نيته  بانقالب  رمضـان  صوم  وأبطل  وقتهـا  غير  فـي 

واهللا أعلم.
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ما  صومه.  من  مضى  ما  ينهدم  أنه  حضره  في  متعمدًا  أفطر  فيمن  قولهم 
وجهه؟

قوله  في  جملًة  بفرضه  الخطاب  لورود  واحدًا  فرضًا  كله  الشهر  صوم  جعلوا 
له،  أجزاء  أيامه  صوم  وجعلـوا   .(١)﴾y    x   w   v   u ﴿ تعالـى: 
إلفساد  تعمد  فإذا  الصالة،  كحدود  وأيامه  المفروضة  الصالة  كجملة  فجملته 

أركانها. بعض  بفساد  تفسد  الصالة  أن  كما  مضى  ما  فسد  منه  شيء 
وليس  مجمًال  به  الخطاب  ورد  وإن  مسـتقلة  فريضة  منه  يوم  كل  إن  وأقول 
لم  ولو  بعضه  فسـد  إذا  جميعه  لفسـد  مثلها  كان  لو  إذ  الصالة  كحـدود  هـو 
أحكام  في  يختلفان  أنهما  المعلوم  ومن  الصالة  شأن  هو  كما  الفساد  يتعمد 

كثيرة.
الفرض  شأن  ألن  صامه  وإن  أيضًا  يبقى  ما  فساد  للزم  واحدًا  فرضًا  كان  لو  ثم 
أفعال  على  يطرق  فساد  أي  شعري  وليت  بعضه  بانهدام  جميعه  انهدام  الواحد 

أعلم. واهللا  مضى.  ما  صوم  وهو  أال  منها؟  فرغ  قد 

√ôNBGh  π«∏dG  ∫hCG  ø«H  Ωƒ°üdG  á«f  OOôJ

الصيام  نوى  ثم  الليل  أول  اإلفطـار  نوى  إذا  المسـافر  في  بعضهم  قـول 
وجهه؟ ما  ينهدم.  صيامه  إن  آخره 

من  الصيام  بيت  قد  ألنه  بـه  يعبأ  بشـيء  عندي  هو  وليس  وجهًا  له  أعـرف  ال 

.١٨٥ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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أول  بين  تردده  اعتبر  بذلك  القائل  ولعل  صومه  بهدم  للقول  معنى  فـال  الليـل 
على  اسـتقر  قد  أمره  ألن  ضائِره،  غير  التردد  هـذا  إن  ولعمري  وآخـره  الليـل 

أعلم. واهللا  الَبَدوات.  له  تبدو  ال  من  وجل  الصيام 

ôNBG  ¿É°†eQ  πNO  ≈àM  ôØ°ùdGh  ¢VôªdG  QGôªà°SG

اسـتهل  حتى  ذلك  علـى  دامـا  إذا  والمريـض  المسـافر  فـي  اختالفهـم 
بصومه  إيصاء  وال  الماضي  عن  إطعام  عليهما  ليـس  أنه  الثاني  رمضـان 

وجهه؟ ما  عليهما،  وقيل  الموت  عند 
أباح  الذي  العذر  بـدوام  معذوران  فألنهما  ذلك  عليهما  ليس  بأنه  القـول  أمـا 

مرض. أو  سفر  من  اإلفطار  لهما 
قوله  في  بالصيـام  المخاطبين  جملـة  تحـت  فلدخولهما  بوجوبـه  القـول  وأمـا 
في  والمريض  للمسافر  رخص  ثم   (١)﴾y    x   w   v   u ﴿ تعالى: 
أمر  أنه  مع  القضاء  وجـب  ولذا  الجملة  في  عليهما  واجـب  فالصـوم  اإلفطـار، 
في  ال  الصوم  في  هي  إنما  لهما  فالرخصة  الواجبات  من  فات  ما  لتدارك  شرع 
أعلم. واهللا  القضاء.  عن  عوضًا  الوصية  وجبت  الموت  حضر  فإذا  بالكلية  تركه 

AÉ°†≤dG  Ωƒ°U  »a  π°üØdG

وبرمضان  النحر  بيوم  الفصل  فيـه  يضر  ال  إنه  القضاء  صوم  فـي  قولهـم 
فيه؟ مشروط  التتابع  إن  قولهم  مع  وجهه  ما  نفاس  أو  حيض  أو  آخر 

.١٨٥ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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وجهه  هذا  االختيـاري  الفاصل  بخـالف  بالتتابع  يخـل  ال  بذلـك  الفصـل  إن 
وهو  الفتوى  وعليه  أكثر  واألول  التتابـع  فيه  يشـترط  ال  بأنه  قيل  قد  أنه  علـى 

أعلم. واهللا  اهللا.  رحمهم  منا  المشارقة  معتمد 

ºgô«¨H  hCG  ∫hó©H  ¿É°†eQ  äƒÑK

وأعلموهم  أخرى  قريـة  من  شـوال  شـهر  هالل  خبر  جاءهم  قرية  أهـل 
الهالل  الناظرين  هؤالء  قول  نقبل  ال  فقالـوا  الهالل  رأوا  الذين  بالنـاس 
الصباح  في  وعيدوا  بالهالل  صدقوا  الهالل  فيها  منظور  التي  القرية  وأهل 
الظهر  صالة  بعد  اليوم  ذلك  في  آخر  بلد  من  آخر  خبر  عليهم  تواتر  ثم 
القول  ما  صومهم  الهـالل  الناكرون  هؤالء  وأتم  بالهالل  يصدقـوا  ولـم 
هل  المسـاجد  على  الموقوفة  الفطـرة  أكلهم  وفـي  العيد  صالتهـم  فـي 
واجبة  أم  بدًال  العيد  صالتهم  تكـون  وهل  ال؟  أم  الفطرة  أكلهـم  يجـوز 

مأجورًا. أفتنا  شوال؟  من  الثاني  اليوم  في 
خبرهم  قبول  وجب  عدوًال  الناظرون  وكان  عدول  الهالل  برؤية  الخبر  رفع  إذا 
يجوز  وال  العيد  صالة  يصلوا  وأن  يفطـروا  أن  القرية  هذه  أهل  ولزم  ذلـك  فـي 
مال  من  األكل  عليهم  وحرم  أثموا  صيامهم  على  استمروا  فإن  يصوموا  أن  لهم 

والشهرة. التواتر  بطريق  الهالل  خبر  بلغهم  إذا  وكذلك  رمضان  صائمي  فطرة 
الحال  مجهولي  كانوا  أنهم  أو  لهم  عدالة  ال  قوم  الهالل  رؤية  خبر  رفع  إذا  أما 
ألهل  يصح  فإنه  الشهرة  حد  خبرهم  يبلغ  ولم  كذلك  كانوا  للهالل  الناظرين  أو 
ثم  رمضان  صائمي  فطرة  من  يأكلوا  وأن  صيامهم  على  يستمروا  أن  القرية  هذه 

أعلم. واهللا  أداء.  العيد  صالة  وليصّلوا  مضطرين  اليوم  ذلك  بعد  يصبحون 
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شـهر  عليه  دخل  أن  إلـى  يصمها  ولـم  رمضان  مـن  ثالثـة  عليـه  رجـل 
عليه. ترى  ما  لنا  بين  رمضان؟ 

عليه  التي  أيـام  الثالثة  يصـوم  ذلك  بعد  ثـم  الحاضر  شـهره  يصـوم  أن  عليـه 
مسكينًا  صومها  عليه  التي  األيام  من  يوم  كل  عن  يطعم  أن  ذلك  مع  وألزموه 

أعلم. واهللا  التأخير.  إلساءة  كفارة 

QÉ¡ædÉH  ¬∏cCÉj  Ée  óéj  ºd  ºK  π«∏dG  øe  QÉ£aE’G  iƒf  GPEG  ôaÉ°ùªdG

أصبح  فلما  الليل  من  اإلفطار  ونيته  بلده  إلى  سفره  من  رجع  إذا  المسافر 
إذا  وكذلك  ال؟  أم  اإلفطار  حـد  في  يكون  حتى  ليأكله  طعامًا  يجـد  لـم 
عليه  التي  أيامـه  من  عنه  سـاقطًا  يكون  هل  اليـوم  ذلـك  يصـوم  أن  أراد 

ذلك. لنا  بين  ال؟  أم  صومها 
اليوم  ذلك  يأكل  أن  له  صح  السفر  حال  في  وهو  اإلفطار  نية  على  أصبح  إذا 
يأكل  لم  أو  شـيئًا  البلد  دخول  قبل  أكل  ذلك  في  وسـواء  بلده  فيها  دخل  ولو 
صام  فإن  وطنه  دخل  إذا  األكل  عن  اإلمساك  التنزه  جهة  من  له  يستحب  لكن 

أعلم. واهللا  قطعًا  قضاؤه  وعليه  الليل  من  نية  بال  صام  ألنه  يجزئه  فال 

ÖæL  ƒgh  ºFÉ°üdG  ≈∏Y  ôéØdG  ´ƒ∏W

فذهب  الفجر  قبل  القيام  نية  على  ونام  رمضان  شهر  في  الجنابة  أصابته  من 
ذلك؟ غير  أم  صومه  من  مضى  ما  أم  يومه  بدل  أعليه  الفجر  إلى  النوم  به 

أعلم. واهللا  يومه.  بدل  يجزئه 
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الحج  ثامن  صيامها  تمام  وكان  هالك  عن  باألجرة  شـهرًا  صائمة  امرأة 
بعد  الباقي  تتم  أو  صومها  تصل  القضاء  يكون  كيـف  الحيض  أتاها  ثـم 

الكل؟ تؤخر  أو  التشريق  أيام 
عليها  ما  جميع  فتقضي  مرة  أول  من  القضاء  في  شرعت  حيضها  من  طهرت  إذا 
رمضان  في  الحائض  حكم  في  وتكون  العيد  يوم  إال  التشريق  أيام  في  ولو  متصًال 

أعلم. واهللا  صومها،  هدمت  فقد  بالحال  تقض  ولم  الطهر  بعد  أفطرت  فإن 

Ωƒ«dG  AÉæKCG  »a  á∏©d  AGhódG  Üô°ûd  ô£ØdG

إلى  واحتاج  النهار  في  علة  وأصابته  رمضان  شهر  في  صائمًا  أصبح  من 
صومه؟ في  عليه  ماذا  الهالك،  من  ينجو  العلة  لتلك  دواء  شرب 

عليه  شيء  فال  نفعه  وعلم  العلة  لتلك  جرب  قد  الدواء  ذلك  كان  إذا  أحسب 
يومًا  ويقضي  بـرؤه  يعسـر  الذي  المرض  زيادة  أو  الهالك  بالتأخيـر  خـاف  إذا 

أعلم. واهللا  يوم.  مكان 

ÇQÉ£dG  ¢Vôª∏d  QÉ£aE’G

عاين  حتى  السـقم  فأدركه  رمضان  شـهر  في  صائمًا  أصبـح  رجل  عـن 
بقدر  ويشرب  يأكل  أن  له  يجوز  هل  نفسـه  على  الهالك  وخاف  الشـدة 
فما  ذلك  له  يجـوز  ال  قلت  فإن  ال؟  أم  الهـالك  عن  نفسـه  به  يحيي  مـا 

ذلك؟ له  يجوز  أنه  منه  ظنًا  ذلك  فعل  من  على  ترى 
أعلم. واهللا  ذلك.  له  يجوز 
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أن  إلى  قضائه  عن  التسـويف  فأغفله  رمضان  شـهر  بدل  عليه  رجل  عن 
من  الثالثين  ليلة  الهالل  ينظر  ولم  صائمًا  فيه  فأصبح  شعبان  شهر  دخل 
تمام  في  شيء  عليه  هل  شهره  لتمام  الشـك  يوم  صائًما  فأصبح  شـعبان 

ال؟ أم  اليوم  هذا 
أعلم. واهللا  الهالل.  يصح  لم  إذا  عنه  مجزئًا  ذلك  ويكون  شيء  عليه  ليس 

≥∏ëdG  ≈dEG  ºØdG  ΩO  ∫ƒNóH  ô£ØdG

يصح  قليل،  أو  كثير  دم  فمه  من  عليه  وهبط  رمضان  شهر  صائم  رجل 
ال؟ أم  صومه 

الدم  ذلك  كان  فإن  األثر  قواعد  وعلى  بعينها،  نًصا  فيها  أحفظ  وال  أعلم،  اهللا 
أعلم. واهللا  وعدمه.  النقض،  قوالن:  فيه  فيخرج  اختيار  بغير  حلقه  دخل 

CÉ£N  ¿É°†eQ  »a  ô£aCG  øe  ºμM

الثالثين  يوم  صبيحة  فسـمعت  البلدان  عن  بعيدًا  البادية  تسـكن  امرأة 
الضرب  ذلـك  وأن  الهـالل  رأوا  أن  فظنـت  تفـق  نقـع  رمضـان  مـن 
ماذا  ظنت،  ما  بخالف  هو  فإذا  فأفطرت  معتاد  هو  كما  عيـد  صبيحـة 

يلزمها؟
نظيرة  فهي  المحرم  لإلفطار  تتعمد  لم  إذ  عليها  كفارة  وال  يومها  بـدل  يلزمهـا 

أعلم. واهللا  فأفطر.  عصرًا  شوال  هالل  رأى  من 
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بدًال  زمانًا  أشـهر  ثالثة  عنـه  يصوم  من  بأجرة  موتـه  بعد  أوصـى  رجـل 
الصيام  الورثة  فـأراد  فهلك  رمضـان  شـهر  فسـاد  من  لزمه  عما  وقضاء 
أشهر  في  الصيام  يتابعوا  أم  واحد  شهر  في  كلهم  يصوموا  أن  لهم  يجوز 

متفرقة؟
تابعوا  شـاؤوا  وإن  واحد  شـهر  في  كلهم  صاموا  شـاؤوا  فإن  جائز  ذلك  كل 

أعلم. واهللا  عنه،  نائبون  ألنهم  أحب  وهو 

kÉÑæL  íÑ°UCG  øe  Ωƒ°U  ºμM

وهل  مفطرًا»؟  أصبح  فقد  جنبًا  أصبح  «من  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  في  اإلفطـار  علـة 
مفطرًا  يكون  وهل  فقط؟  العمـد  أو  والخطأ  العمد  اإلفطار  في  يشـترط 

ال؟ أو  نهارًا  أجنب  إذا 
العلل  نعلم  ولـم  الحديث  عليه  دل  كمـا  جنبًا  أصبح  قـد  كونه  اإلفطـار  علـة 
كان  اإلفطار  علة  هو  الجنب  على  الصباح  فحصول  هناك.  من  إال  واألحكام 
ال  والشـرط  والسـبب  كالعلة  الوضعية  األحكام  ألن  خطأ  أو  عمد  عن  ذلـك 
كان  ينتقض  فإنـه  بالخارج  الوضوء  نقـض  مثاله  والخطأ  العمـد  فيهـا  يراعـى 
اإلثم  المتعمد  علـى  لكن  جنبًا  أصبـح  إن  فكذلك  خطـًأ.  أو  عمـدًا  الخـروج 

يومه. بدل  إال  غيره  على  وليس  والكفارة  والبدل 
الجنابة  نفس  اإلفطار  علة  ليسـت  فإنها  نهارًا  الجنابة  أصابته  كمن  هذا  وليس 
هنا  ها  زال  وقد  العلة  بطلت  العلة  جزء  زال  وإذا  جنبًا  أصبح  كونه  عليه  وإنما 

أعلم. واهللا  عليه.  يشكل  فال  جنبًا  كونه  وبقي  أصبح  كونه 
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وهل  ال؟  أو  الغرغرة  فـي  يبالغ  هل  رمضان  في  الجنابة  مـن  المغتسـل 
مستحبة؟ أو  الزمة  هي 

الغرغرة  كرهت  وقـد  بصومه  يخاطر  وال  ويستنشـق  فاه  يمضمض  أن  يكفيـه 
أعلم. واهللا  لغيره.  واستحبت  للصائم 

QÉ£aE’ÉH  πØædG  Ωƒ°U  øY  ∫óÑdG

االضطرار  في  فرق  وهل  البدل؟  عليه  يجب  هل  أفطر  إذا  النفـل  صائـم 
البدل؟ وجوب  في  واالختيار 

عليه  بدل  ال  قال  من  منهم  خالف،  ففيه  النافلة  صوم  من  أفطره  لما  البدل  أما 
قول  وهو  البدل  عليه  قال  من  ومنهم  اهللا،  رحمه  عبداهللا  أبي  كالم  ظاهر  وهو 
عقبة  الوضاح بن  ورفـع  اهللا  رحمهما  موسـى  عن  هاشـم  عن  بعضهم  حـكاه 
بدل  فال  أفطر  ثم  بها  يتكلم  ولم  بنية  تطوعًا  صام  من  قال  هاشم  عن  بشير  عن 
على  القضاء  فأوجب  المؤثر  أبو  بالغ  وقد  البدل.  فعليه  بالنية  تكلم  وإن  عليه 
الرجوع  يرى  ال  ولعله  آخره  في  النية  نقض  ثم  الليل  أول  في  الصوم  نوى  من 

للعمل. إبطال  ألنه  إليه  القصد  بعد  الخير  فعل  عن 
وحجـة  بالبـدل،  وحفصـة  عائشـة  أمـر  ملسو هيلع هللا ىلص  أنـه  البـدل  أوجـب  مـن  وحجـة 

أعلم. واهللا  وعدمه.  القضاء  بين  هانئ  أم  خّير  ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  المرخصين 
اإليجاب  دون  االسـتحباب  علـى  بالقضاء  األمـر  تحمل  بأن  الجمـع  ولكـن 

الترك. جواز  بيان  على  التخيير  وتحمل 
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التلفظ  جعلوا  فإنهم  يتلفظ  إذا  ما  دون  بالنية  تلفظ  إن  يقضي  بأنه  القول  وأما 
أعلم. واهللا  العقود.  كسائر  به  الوفاء  يجب  عقًدا 

¬LhôN  hCG  ¿É°†eQ  ∫ƒNóH  IOÉ¡°ûdG

وما  قولـه؟  يقبل  هـل  رمضان  شـهر  بانفسـاخ  شـهد  إذا  الثقـة  الشـاهد 
في  مقبول  الثقة  قـول  وهل  وخروجه؟  الشـهر  بدخول  شـهد  إذا  الفرق 
بذلك؟ عرفنا  العمليات  من  الفرض  بانحطاط  شهادته  وهل  العمليات؟ 

واالفطار  الصوم  على  عدل  واحد  شهادة  تجوز  قوم  فقال  ذلك  في  اختلف  قد 
وال  الصوم  في  شـهادته  تثبت  ال  قوم  وقال  العمل،  يوجـب  العـدل  خبـر  ألن 
ال  الواحد  خبر  بـأن  القول  على  بناًء  اثنان  إال  ذلـك  في  يقبل  ال  بـل  اإلفطـار 
آخرون  وقال  الشـهادة،  في  حجة  لكونهما  االثنان  قيـل  وإنما  العمل  يوجـب 
عدالن  إال  اإلفطار  فـي  يقبل  ال  فإنه  اإلفطار  دون  الصـوم  في  شـهادته  تثبـت 

المذهب. مشهور  وهو 

شاهد  اإلفطار  في  وهو  نفسه  على  شاهد  الصوم  في  بأنه  بعضهم  ذلك  وعلل 
فيلزمكم  لنفسيهما  اإلفطار  في  أيضًا  يشهدان  العدلين  بأن  نفسه  ناقش  ثم  لها، 
كونهما  عن  النظر  قطع  مع  حجة  الشاهدين  بأن  ذلك  عن  وأجاب  يقبال،  ال  أن 
االثنين  في  يلزم  ألنه  ترى  كما  كاف  غير  الجواب  وهذا  لنفسـيهما،  شـاهدين 
في  حجة  االثنين  أن  كما  العبادات  في  حجة  الواحد  وأن  الواحد  في  يلزم  ما 
في  الصوم  أن  كمـا  واجب  العيدين  في  اإلفطـار  بأن  خبير  وأنـت  الشـهادات 

أعلم. واهللا  االنتهاء.  في  الحجة  هي  االبتداء  في  والحجة  واجب  رمضان 
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كان  إن  وشـبة  بلبن  فاه  يمضمض  أن  له  هل  ولسـانه  فيه  في  علة  به  من 
فعل  وإن  بحلقه؟  اللبن  طعم  يجد  تجرع  وكلما  المذكورة  للعلة  صائمًا 

يلزمه؟ ما  الفرض  حرمة  هتك  يتعمد  ولم  جاهًال  ذلك 
أعلم. واهللا  لعلة.  كان  إن  وخصوصًا  اهللا  شاء  إن  جائز  ذلك 

¬eóY  øX  ™e  ôéØdG  ó©H  πcC’G

فأكل  بالوقت  يـدِر  ولـم  ليًال  نومـه  من  انتبـه  إذا  رمضـان  شـهر  صائـم 
للفجر؟ مؤذن  أنه  تبين  ثم  وشرب 

كفارة  وال  قوالن  البدل  ففـي  ليل  أنه  يظن  الفجر  طلوع  بعد  خطـأ  شـرب  إذا 
أعلم. واهللا  عليه. 

êhõdG  ¿PEG  ÓH  kÉeƒ°U  áLhõdG  Qòf

حق  عليها  أن  مع  معلومة  أيام  في  بصيام  نذرها  يصح  هل  الزوج  ذات 
فطرها؟ إن  الزوج  عصى  هل  ال  كان  فإن  معصية  في  كنذر  أهو  الزوج، 
إذن  غير  من  نذرت  وقد  اآلن  فأما  ذلك  في  زوجها  تستأذن  أن  لها  ينبغي  كان 
غير  األيام  لتلك  صومها  ألن  اهللا،  بمعصيـة  كالنذر  هو  وليس  الوفـاء،  فعليهـا 
يأذن  أو  يموت  أو  يطلقها  أو  الزوج  يغير  أن  الحتمال  المعصية  في  متمحض 
الوفاء  ألن  إفطارها  زوجها  على  حرم  بنذرها  وفاء  صامت  فإذا  بالصيـام،  لهـا 

الواجب. تضييع  على  يحملها  أن  له  وليس  واجب  بالنذر 
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تلك  في  الزوجة  حق  لمنع  سببًا  كان  حيث  للمعصية  مستلزم  نذرها  إن  قيل  فإن 
احتمال  مع  يستلزمه  ما  بحكم  الشيء  على  نحكم  ال  قلنا  بمعصية،  نذر  فهو  األيام 

أعلم. واهللا  دائمًا.  عنه  ينفك  ال  حيث  بذلك  عليه  نحكم  وإنما  عنه  انفكاكه 

¬°ùØf  ¬H  »«ëj  Ée  ¥ƒa  ¢†jôªdGh  ôaÉ°ùªdG  πcCG

فيه  أصبح  يوم  في  اإلفطار  فيه  له  يجوز  مرض  اعتراه  إذا  رمضان  صائم 
الليل  إلى  نفسـه  به  يحيي  ما  على  يقتصر  ولم  فأفطر  وطنه،  فـي  صائمـًا 
يحيي  ما  بقدر  له  جوز  من  حجة  وما  ال؟  أو  يعنف  أتراه  باآلية،  محتجًا 

اإلفطار؟ فيه  يجوز  الذي  المرض  حد  وما  نفسه؟  به 
لم  وإن  مسـافرًا  أو  مريضًا  كان  إذا  نفسـه  به  يحيي  ما  فوق  أكل  من  يعنف  ال 
أبي  عن  الربيع  روى  اآلية،  بظاهر  له  جائـز  ذلك  ألن  الليل،  من  اإلفطار  ينـو 
عام  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  من  جملة  سمعت  قال:  زيد،  جابر بن  عن  عبيدة 
هو  فصام  لعدوكم»  «تقـووا  قال:  يفطروا،  أن  الناس  فأمـر  رمضان  في  الفتـح 
الحر  شدة  من  رأسـه  على  الماء  يصب  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  رأينا  ولقد  يفطر.  ولم 
صمت،  حين  صاموا  الناس  إن  اهللا  رسـول  يا  له:  فقيل  العطش،  شـدة  من  أو 
أن  وظاهر  معـه.  الناس  فأفطر  فشـربه،  ماء  من  بقدح  دعـا  الكديد  بلـغ  فلمـا 
باإلفطار  أمرهم  حين  يفطروا  لم  أنهم  معه  الناس  فأفطر  وقوله  صاموا،  الناس 

المسافر. مثل  هذا  في  والمريض  الصيام  على  أصبحوا  بل 
وقد  نفسيهما  على  منه  يخافان  أمر  غير  من  أفطرا  إن  بعضهم  فقال  اختلفوا  ثم 
ال  آخرون:  وقال  صومهما،  من  مضى  ما  بدل  عليهما  كان  الصوم  على  أصبحا 
وأحب  المتقدم،  للحديث  له  جاز  ذلك  ألن  أفطره،  ما  إال  المسافر  على  بدل 
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في  لتسـاويهما  ظاهر  وهو  أيضًا  المريض  في  الحكم  هذا  يكـون  أن  بعضهـم 
ما  بقدر  إال  الليـل  من  ذلك  ينـوي  أن  إال  المريض  يفطـر  ال  وقيـل  المعنـى. 
مضى،  ما  بدل  عليه  فقيل  ذلك  على  زاد  فإذا  يومه،  بدل  وعليه  نفسه  به  يحيي 

أيضًا. الكفارة  عليه  وقيل 
قوله  مع  الليل»  من  الصيام  يبيِّت  لم  لمن  صيام  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  حجتهم  ولعل 
ثبوت  على  بمفهومه  يدل  الحديث  أن  وذلك   .(١)﴾Y    X    W ﴿ تعالى: 
من  واستثنى  األعمال،  إبطال  تحريم  على  تدل  واآلية  بالنية  الليل  من  الصيام 

  ¬   «    ª   ©   ¨   § ﴿ تعالى:  لقوله  للضرورة  الحاجة  قدر  ذلـك 
عمله. أبطل  فقد  الضرورة  دفع  على  زاد  فإن   ،(٢)﴾¯    ®

ومن  ذلك،  على  بالزيادة  ال  الضـروري  باإلفطار  انهدم  قد  العمـل  إن  وأقـول 
صائمًا. مفطرًا  يكون  وال  مفطر  أنه  المعلوم 

أقوال: ثالثة  على  فيه  اختلفوا  فقد  اإلفطار  معه  يجوز  الذي  المريض  حد  وأما 
للفظ  تنزيًال  يترخـص  أن  فله  كان  مسـافر  وأي  كان  مريـض  أي  أن  ـ  أحدهـا 
دخال  أنهما  يروى  سيرين،  وابن  الحسن  قول  وهذا  أحواله،  أقل  على  المطلق 

أصبعه. بوجع  فاعتل  يأكل  وهو  رمضان  في  عليه 
مشـقة  في  لوقع  صام  لو  الذي  بالمريض  مختصة  الرخصة  هـذه  أن  ـ  وثانيهـا 
تنزيل  وحاصـل  األمم،  قـول  وهذا  كذلك،  يكـون  الـذي  وبالمسـافر  وجهـد 

األحوال. أكمل  على  المطلق  اللفظ 

.٣٣ اآلية  محمد،  (١) سورة 
.١٨٥ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 
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إلى  يؤدي  الذي  هو  للفطر  المبيح  المرض  أن  الفقهاء  أكثر  قول  وهو  ـ  وثالثها 
منه  يخاف  ما  بيـن  الفعل  في  فرق  ال  إذ  العلة  فـي  زيادة  أو  النفس  فـي  ضـرر 
حّماه،  تشتد  صام  لو  أنه  خاف  إذا  كالمحموم  منه  يخاف  ما  إلى  يؤدي  ما  وبين 
أن  يمكن  وكيف  قالوا:  وجعها  يشتد  أن  صام  إن  يخاف  العين  وجع  وصاحب 
فالمراد  الصوم،  ينفعه  ما  األمراض  في  أن  علمنا  مع  مرخص  مرض  كل  يقال 
ألن  به  عبرة  ال  اليسـير  األمر  في  تأثيره  ثم  تقويته  في  الصوم  يؤثر  مـا  إذن  منـه 

ذكرناه. ما  تأثيره  في  يجب  فإذن  أيضًا  بمريض  ليس  ممن  يحصل  قد  ذلك 
عن  يضعفه  أن  فيه  يفطر  الذي  المرض  إن  قيل  ما  الضابط  هذا  تحت  ويدخل 
الطعام  يأكل  أن  يشـته  لم  إذا  قيل  ما  وكذلـك  اإلفطار،  إلى  ويحتـاج  الصـوم 
وقال  الصوم  يطيق  ال  أن  ذلك  حد  إن  قيل  ما  وكذلك  الصيام،  عـن  وضعـف 

يفطر. أن  له  جاز  الطعام  شهوة  وذهبت  يجع  لم  إذا  هاشم 
الفقهاء  من  واحد  كل  لكن  الثالث  الضابط  تحت  داخلـة  كلها  األقوال  وهـذه 
المرض  يحصر  ال  أنه  مع  به  فقال  الضابط  ذلك  من  المعاني  بعض  إلـى  نظـر 

أعلم. واهللا  عليه.  يحتذى  مثاًال  يذكره  وإنما  ذكره  الذي  المعنى  ذلك  في 

Qò©H  ô£ØdG  ó©H  ∑É°ùeE’G  ∫ÉM  »a  ô£ØªdG

يوم  عليه  انتقض  األيـام  بعض  وفي  فصام  رمضان  شـهر  بدل  عليه  مـن 
بحرمة  منه  جهًال  عمدًا  يومه  باقي  فأكل  الحوادث  من  له  عرضت  لعلة 

الكفارة؟ تلزمه  أم  بجهله  أيعذر  عليه  ترى  ما  المعظم،  الشهر 
ليس  األكل  عن  اإلمساك  وضرورة  انتقض،  قد  صومه  ألن  بذلك،  عليه  بأس  ال 
كنفس الصوم، وبدل رمضان أهون من رمضان، ويبدل يومًا مكان يوم. واهللا أعلم.
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قصده،  الذي  البلد  وصل  لما  صام  ثم  فأفطر  رمضان  شهر  في  سافر  من 
ويوجد  فطرين؟  بين  صامه  ما  أينتقض  أفطر  وطنه  إلى  الرجوع  أراد  ولما 
ألنه  كان  فإن  بالنقض؟  القائلين  حجة  وما  اختيارك  نريد  أقوال  األثر  في 
اختار اإلفطار في السفر وهو مخير بين اإلفطار والصوم أتراها حجة قوية؟
بين  مخير  المسـافر  قالوا  إليه،  أشـرت  الذي  التخيير  غير  حجة  لهم  أعلـم  ال 
مرة  هذا  يختار  أن  له  وليس  عليه  المضي  لزمه  اختار  فأيهما  والصوم  اإلفطار 
الفتح  عام  رمضان  في  خرج  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  ورسـول  واحد،  سـفر  في  أخرى  وهذه 
ثم  آخرون  وصام  بعض  فأفطـر  باإلفطار  أمرهم  ثم  معه  الناس  وصـام  فصـام 
أحد  لزوم  فأين  واحد  سفر  في  كله  وذلك  معه  الناس  وأفطر  اهللا  رسول  أفطر 
حال  دون  بحـال  وتقييده  التخيير  بإطـالق  يقضي  الكتـاب  وظاهر  األمريـن، 
حضنا  الذي  االعتصام  هو  والُسنَّة  الكتاب  بظاهر  والتمسك  دليل  إلى  محتاج 
بحجة  إال  الظاهر  هذا  عن  العدول  يصح  فال  والسـالم  الصالة  عليه  الشـارع 

اهللا. عند  والعلم  منه.  أقوى 

OOôJ  ≈∏Y  Ωƒ°üdG  á«f

بقاءه  لنا  اهللا  أطـال  السـالمي  حميد  عبداهللا بن  الربَّانـي  العالـم  شـيخنا 
يصبح  هل  د  تردَّ رجـل  في  قولك  ما  آمين،  الدارين  فـي  مرتقاه  وأعلـى 
أسـافر  لم  وإن  أفطر  أن  فنيتي  سـافرت  إن  وقال  بلـده؟  فـي  أو  مسـافرًا 
إن  أرأيت  صومه؟  يتـم  هل  فصام،  بلده  فـي  فأصبح  أصـوم،  أن  فنيَّتـي 

اإلفطار؟ له  فهل  الفجر  طلوع  بعد  سافر 
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وال  ألصله،  تابع  والفرع  التردد،  فأورثها  تردد،  على  مبنية  باّتة،  غير  نيـة  هـذه 
رواية  وفي  التبييـت،  من  هذا  وليس  الليـل  من  الصيام  يبيِّـت  لم  لمـن  صيـام 
القطع  أن  تعلم  وأنت  يقطـع  أي  الليل)  من  الصيام  يبيِّت  لم  لمـن  صيـام  (ال 
فليس  الفجر  بعد  سافر  وإن  يومه  بدل  فيلزمه  حال  كل  وعلى  التردد،  خالف 
واجب  صوم  وقت  الوقت  ألن  يفطـر  لم  إن  عليه  بدل  ال  وقيـل  اإلفطـار،  لـه 
في  النية  يشـترطوا  لم  الذين  الحنفيين  بمذهب  أشـبه  وهو  اإلفطار،  يقبل  فال 

أعلم. واهللا  للكمال.  شرطًا  يجعلونها  وإنما  الصحة، 

kÉªFÉ°U  íÑ°UCG  øe  ≈∏Y  áHÉæédG  ôKCG

عليه  هل  أصبح.  حتى  بها  يعلم  ولم  الليل  في  جنابة  أصابته  إذا  الصائم 
ال؟ أم  بدل 

أعلم. واهللا  عليه.  كفارة  وال  صائمًا  كان  إن  وصيامه  صالته  بدل  عليه  نعم 

ójóëJ  ¿hO  Égô«Z  hCG  IQÉØc  øY  ô«¨dG  øY  ΩÉ«°üdG

بعد  يأمره  أن  واعـده  ثم  هالـك  عن  صوم  عن  ميـت  وصي  سـأل  مـن 
ولم  فالن  عن  صام  أنه  إال  مراجعـة  غير  من  المواعد  صام  ثـم  العيـد، 
هذا  في  المراضاة  تصح  هل  غيرها،  أو  كّفارة  صيام  عن  أراد  أنـه  يـدر 

إتمامه؟ أو 
الصوم،  في  صنيعه  لهـذا  يتم  ال  بحرمانه،  عوقب  أوانه  قبـل  شـيئًا  ل  تعجَّ من 

أعلم. واهللا  اهللا  عند  والعلم  هوى،  وتابع  عشواء  متخبط  هذا 
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الشام  وأهل  الشام  إلى  سـافر  ثم  ُعمان  في  رمضان  هالل  عليه  أَهّل  من 
الذي  اليـوم  صوم  عليه  هـل  الهالل،  مطالـع  بحسـب  متأخر  صيامهـم 

له؟ مستكمًال  هو  كان  إذ  رمضان  شهر  من  يعدونه 
فليس  القاضية  بالشـهرة  أو  العدليـن  بشـهادة  أو  بنفسـه  رآها  برؤيـة  صـام  إذا 
فإن  ذلك،  على  يزيد  شـهر  اإلسـالم  في  ليس  إذ  يومًا،  ثالثين  من  أكثر  عليـه 
بشهادة  صامه  الذي  اليوم  عن  يعرض  فإنه  واحد  عْدٍل  بشهادة  صام  إنما  كان 
شـهادة  في  الغلط  الحتمال  وذلك  يومًا  ثالثين  غيـره  ويصوم  الواحـد  العـدل 

أعلم. واهللا  الواحد، 

ø«æKG  hCG  óMGh  IOÉ¡°ûH  ΩÉ«°üdG

ثم  بقولهما  الناس  فأخذ  رمضان  بهالل  شهدا  إذا  العدالن  الشـاهدان 
الهالل  الناس  ير  لم  ثم  شـهادتهما  حسـب  على  يومًا  ثالثون  كملت 
يلزم  الـذي  ما  حائـل،  وال  غيم  يكـن  ولـم  والثالثيـن  الحـادي  ليلـة 
على  تقضي  الدخول  رؤية  هل  بأكثر  الصيام  كان  إن  وكذلك  الناس؟ 
قول  معنى  وما  واالثنيـن؟  الواحد  العدل  بيـن  الفرق  وما  الخـروج؟ 

النظر: ابن 
اختفـى  إذا  الرضـّي  بالثقـة  والصـوم 

ــدر ــب ال ــة  ــن س ـــت  ـــاب وغ ــهــم  ــن ع
الخ. اليوم...  سوى  ثالثين  صاموا 

الشـهر  يزيد  ال  إذ  يومًا  ثالثين  يصومون  فإنهم  العدلين  بشـهادة  صاموا  إذا 
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الصحو  عنـد  بلد  أهل  علـى  الهالل  وخفـاء  حجة،  والعـدالن  ذلـك  علـى 
حجتهم،  عـن  يرجعون  فال  إجماعـًا  ثابتة  بحجـة  صاموا  قـد  وهـم  ممكـن 
أفطروا  الثالثين  تمـام  على  الهـالل  رأوا  فإن  الواحـد  بشـهادة  صامـوا  وإن 
العدل  شهد  الذي  اليوم  غير  ثالثين  يصومون  فهم  يومًا  زادوا  يروه  لم  وإن 
وهو  الواحد  شـهادة  في  والخطأ  الغلط  الحتمـال  وذلك  رمضان،  مـن  أنـه 
شهادة  في  االحتمال  هذا  يعتبر  لم  وإنما  إليه.  المشار  النظر  ابن  كالم  معنى 
واالحتماالت  قـول،  علـى  حجة  والواحد  إجماعـًا  حجـة  ألنهـا  العدليـن 
لسقطت  ذلك  عند  اعتبرناها  ولو  عليها  المجمع  الحجة  معارضة  في  تعتبر 
هذا  يعتبر  لم  العلماء  وبعض  ورسوله.  اهللا  ويأبى  الشرعية،  الحجج  جميع 
شـرعية  حجة  عندهم  ألنه  أيضًا  الصيام  على  الواحد  شـهادة  مع  االحتمال 
العدل  به  شـهد  الذي  اليوم  بذلك  يومًا  ثالثيـن  صوم  على  عنده  يزيـد  فـال 
االحتياط  على  مبنّي  واألول  الحجة  باب  في  النظر  في  أقوى  وهو  الواحد، 

أعلم. واهللا  فقط. 

IƒYódG  áHÉLE’  πØædG  ºFÉ°U  QÉ£aEG

إلى  إخوانه  بعض  فدعاه  أقل  أو  أكثر  أو  سـاعتين  إلى  عًا  تطوُّ صام  من 
إذا  بين  فرق  وهل  ال؟  أو  إسـعافه  األفضل  ما  الطعام  من  غيره  أو  عتٍب 

ولي؟ غير  أو  ولّيًا  كان 
منه  رأى  إذا  اإلفطار  في  يسعفه  أن  له  جاز  الدين  في  ولّيًا  دعاه  الذي  كان  إذا 
دخل  فيه  كان  الذي  العمل  تمام  في  األفضل  أن  شك  وال  واالمتناع،  الكراهية 

أعلم. واهللا  الخفية.  الشهوة  دسيس  اإلفطار  في  سيما  وال 
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فمه  يبلغ  أن  قبل  بحلقه  ورده  حلقه،  إلى  القلس  منه  خـرج  إذا  الصائـم 
صومه؟ ينتقض  هل 

الحلق  حد  من  خرج  وإن  عليه،  فسـاد  فال  الحلق  حد  من  يخرج  لم  كان  إذا 
أعلم. واهللا  صومه.  وفسد  أثم  سرطه  فإن  يسرطه،  أن  له  فليس 

¿É°†eQ  øe  ¬fCG  ø«ÑJ  ¿EG  ∂°ûdG  Ωƒj  Ωƒ°U

كان  إن  ال؟  أم  بدله  أعليـه  رمضان  من  أنه  فأخبر  الشـك  يوم  صـام  مـن 
آخره؟ في  أو  النهار  أول  في  أخبر 

أعلم. واهللا  الفرض  ألداء  نية  بغير  صام  ألنه  بدله  عليه 

ôØ°ù∏d  ¿É°†eôH  Ωƒ°üdGh  ô£ØdG  π∏îJ

رجع  ثم  سفره،  في  فأفطر  فسـافر  سـفر  له  فبدا  رمضان  شـهر  صام  من 
ويبدل  صام  ما  له  أيتم  فصام  رجع  ثم  فأفطر،  سـافر  ثم  فصام  بلده  إلى 

أفتنا. األول؟  لصيامه  مضيع  الثاني  إفطاره  أم  أفطر  ما 
أعلم. واهللا  أفطر.  ما  وعليه  صام  ما  له 

ôéØdG  πÑb  π°ù¨dGh  Qƒë°ùdG  ø«H  ™ªédG  øY  âbƒdG  ≥«°V

األكل  قدم  إذا  الفجر  قرب  فانتبه  الليل  في  جنابة  فأصابته  صام  رجل 
بال  الصيام  يستطع  لم  وهو  الفجر،  بان  الغسل  قدم  وإذا  الفجر،  بان 

ال؟ أم  صومه  إلحراز  ويتم  األكل  يقدم  أن  أله  أكل. 
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وهو  أكله  في  اإلنسان  يفرغه  حال  فرب  والغسل  األكل  في  األحوال  تختلف 
األكل  من  المراد  كان  وإن  األحوال  فانظر  العكس  وكذا  وغسله،  ألكله  يكفيه 
وأرى  الضرر،  تركه  من  خاف  إذا  الغسـل  على  يقدمه  فإنه  به  الجوع  يسـد  ما 
بشيء.  فيها  أحكم  أن  أقدر  ال  عريضة  طويلة  واألكل  الغسل  في  الناس  أحوال 

أعلم. واهللا 

√ó∏ÑH  ôe  GPEG  ôØ°ùdÉH  ô£ØªdG

يمسك  أم  يأكل  أن  أله  نهارًا  بلده  فأتى  سفره  في  فأفطر  فسافر  صام  من 
بأسًا؟ عليه  أترى  جاهًال  أكل  وإن  األكل؟  عن 

قبل  شـرب  ولو  وطنه،  في  يـأكل  أن  له  جاز  وطنـه  دخـول  يـوم  فـي  أكل  إذا 
له  فليس  يشرب  ولم  الوطن  دخول  قبل  شيئًا  يأكل  لم  وإن  ماء  الوطن  دخول 

أعلم. واهللا  الوطن.  دخل  إذا  يأكل  أن 

Ωƒ°üdG  ≈∏Y  »°UÉ©ªdG  ôKCG

عامد  وهو  إذنـه،  بغير  أحد  كتـاب  قرأ  أو  للغيبـة،  فسـمع  صام  مـن 
أينتقض  متوضئًا  كان  إن  وكذلـك  ال؟  أم  صومه  عليه  أيفسـد  لذلـك 

وضوُءه؟
اختالف  وفي  بالمعاصي،  والوضوء  الصـوم  نقض  في  واختلفوا  عاص،  هـذا 

أعلم. واهللا  رحمة.  المسلمين 
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مفسـد  هو  وهل  كثيرًا؟  أو  كان  قليًال  ريقـه  يجرع  أن  له  هل  صـام  مـن 
جرعها  إذا  رأسـه  من  أو  حلقـه  من  نخاعـه  كان  إن  وكذلـك  لصومـه؟ 

عليه؟ تفسد 
أعلم. واهللا  حلقه.  إلى  فرّده  انفصل  ما  إال  ذلك  من  شيء  عليه  يفسد  ال 

∂°ûdG  Ωƒj  Ωƒ°U

عليه  هل  رمضان.  عليه  وأقبل  غشورًا  أو  كفارة  وشعبان  رجب  صام  من 
صيامها؟ يجوز  وهل  الشك؟  يوم  يفطر  أم  الشك  يوم  يصوم  أن 

وكذلك  فقط!  بنفسه  صومه  يمنع  وإنما  قبلهما،  صام  لمن  بصيامهما  بأس  ال 
أعلم. واهللا  يومين.  أو  يوم  بصوم  رمضان  يتقدم  أن  ينهى 

kÉªFGO  π≤æàdG  ¬dÉM  øe  ô£Øj  ’

من  خرج  إذا  بلد  إلى  بلـد  من  والحمر  اإلبل  على  يحمل  يخـدم  الـذي 
ال؟ أم  المسافر  مثل  يفطر  أن  أله  رمضان  شهر  في  الفجر  قبل  داره 

بحل  فيهم  أفتي  ال  دوابهم  لظهـور  المالزمين  والحمامير  الجماميل  هـؤالء 
السفينة  بصاحب  شـيء  أشـبه  فهم  بيوتهم  بمنزلة  دوابهم  ظهور  ألن  الفطر، 
في  أفطروه  وإذا  التحـول،  لمالزمة  البدل  مـن  التنصل  في  شـبهًا  ويأخـذون 
في  تركوه  الـذي  الحال  مثل  فـي  إال  غالبًا  البـدل  يكون  فمتـى  الحـال  هـذا 
الحق  تجد  اإلنصـاف  بعين  فيها  فانظـر  التنقل  الزمـوا  قد  ألنهـم  رمضـان؟ 

أعلم. واهللا  ظاهرًا. 
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هل  رمضان  من  الهالل  رأينا  أنا  البالد  أهل  من  رجًال  عشر  اثنا  شهد  إذا 
ال؟ أم  البلد  من  إخبارًا  يتلمسوا  حتى  التوقف  يجوز 

استريبوا  وإن  اإلفطار،  معها  يجب  شـهرة  فهي  شـهادتهم  في  يسـترابوا  لم  إذا 
هم  والمسـتورون  حجة  يكونون  ال  والمسـترابون  لالحتياط،  التوقـف  أجـاز 
من  فصاعـدًا  بثالثة  أو  بعدليـن  تثبـت  اإلفطـار  فـي  الهـالل  ورؤيـة  الحجـة، 

أعلم. واهللا  الجملة.  أهل  المستورين 

ôFÉÑμdÉH  hCG  »°UÉ©ªdÉH  ¬°†≤f

شيء  ينقضه  ال  أو  الكبائر؟  أم  أجمعها  المعاصي  من  الصوم  ينقض  ما 
الجماع؟ إال  منها 

نحو  إال  ينقضه  ال  وقيـل  الصوم،  تنقض  كلهـا  فقيل  المعاصي،  فـي  اختلـف 
المعاصي.  مطلق  في  الخالف  حكى  من  ومنهم  وأشـباههما،  والنميمة  الغيبة 
لكونه  الصوم  ينقض  وإنما  بمعصيـة،  فليس  حالل  في  كان  إذا  الجمـاع  وأمـا 

أعلم. واهللا  والشرب.  كاألكل  المفطرات  من 

ôØ°ùdG  qóMh  QÉ£aE’G  ó°ü≤H  ôØ°ùdG

في  تردد  أنـه  غير  الفرسـخين  يتعد  لـم  إذا  رمضان  شـهر  فـي  المسـافر 
اإلفطار  له  يجوز  هل  أزيد،  أو  فرسخين  قدر  وطنه  أميال  أعني  الحوزة 
اإلفطار  إال  حاجة  لغير  هذا  سـفره  كان  إذا  وخصوصًا  ال؟  أم  هذا  على 
إفطار  بجواز  القـول  المسـلمين  علماء  عن  األثر  في  يوجد  هـل  فقـط، 
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ذلك؟  على  الصالة  قصر  له  يجوز  وهل  الصفة؟  هذه  على  المسافر  هذا 
ثم  بالمنع  فأفتـاه  أحدًا  يفطر  أن  قبـل  المسـافر  هذا  اسـتفتى  إذا  أرأيت 
تردده  أن  السـائل  تصريح  مع  اإلفطار  بجواز  فأفتاه  آخر  مفتيًا  اسـتفتى 
على  فما  ال  قلـت  فـإن  أوسـع؟  هذا  وهل  فقط،  اإلفطـار  ألجـل  هـذا 
السـفر  حد  أقل  إن  والقول  أيضًا؟  المفتي  على  وما  ذلك  علـى  المفطـر 
في  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  عـن  المـروى  والحديـث  ال؟  أم  إجمـاع  فرسـخان 
أم  تواتري  السـفر  صالة  لتعليم  الحليفـة  ذي  إلى  المدينة  مـن  خروجـه 
ينوي  حتى  رمضان  في  المسافر  يفطر  ال  قال  من  قول  يسـوغ  وهل  ال؟ 

ذلك. في  افتنا  غيره؟  إلى  أيام  ثالثة  وهو  نائيًا  سفرًا 
وخالفنا  أصحابنا،  قول  من  عليه  فمتفق  بالفرسخين  السفر  حّد  في  القول  أما 
ومنهم  بأربعة،   حده  من  فمنهم  ذلك  من  أكثر  فجعلوه  قومنا  أكثر  ذلك  في 
إليه  المشار  والحديث  أقوالهم.  من  ذلك  غير  إلى  أيام  ثالثة  بسفر  حده  من 
وإنما  الحديث  وكتـب  شـيء  في  أجده  ولم  مشـهور  وال  بمتواتر  هو  ليـس 
الظهر  صلى  ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  الحديث  كتب  في  والموجود  اإليضاح،  صاحب  ذكره 
مكة،  إلى  خروجه  في  وذلك  ركعتين  الحليفة  بذي  والعصر  أربعًا  بالمدينـة 
أن  يعلموا  لـم  ولو  دينهم  في  احتياطًا  أشـد  تعالى  اهللا  رحمهـم  وأصحابنـا 
لهم  وعلينا  واجب  بهم  الظن  فحسن  عليه  اتفقوا  ما  للسفر  حّد  الفرسـخين 

االتباع. حسن 
يصح  ال  قيل  وكذلك  اإلفطار،  من  يمنع  اإلفطار  ألجل  السفر  لحد  والخارج 
بعض  في  بـه  مصرح  وهـذا  فقط  قصرها  ألجـل  خرج  إذا  الصـالة  قصـر  لـه 
الحال  هـذا  على  للمسـافر  أجاز  المسـلمين  من  أحـدًا  أن  نعلـم  وال  اآلثـار، 
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قد  السالم  عليه  الشارع  فإن  ذلك،  من  منعه  تقتضي  الشرع  قواعد  بل  اإلفطار 
قبل  شيئًا  تعجل  ألنه  الميراث،  من  فمنعه  مطلوبه  بعكس  موروثه  قاتل  عامل 
هذا  على  العلماء  وبنـت  إليه،  رد  الحق  عن  فـرَّ  ومن  بحرمانه  فعوقـب  أوانـه 
ينعتق  ال  قيل  سـيده  قتل  إن  المدبر  (منها)  كثيرة،  فروعًا  عليها  فّرُعـوا  قواعـد 
الرجل  (ومنها)  بعكسـه  فعوقب  أمرًا  قصـد  وأنه  أوانه  قبل  شـيئًا  تعجل  ألنـه 

كثير. األثر  في  هذا  وأشباه  فيقتله  بشيء  لغيره  يوصي 
والعمرة  والحج  الغزو  وألجل  األرض  في  الضرب  ألجل  أبيح  إنما  والسـفر 
الصالة  قصـر  قصد  دون  العلمـاء،  وزيـادة  الرحم  صلـة  مـن  الخيـر  وأفعـال 
ويمنع  مطلوبه  في  يعاكس  أن  وجـب  هذا  ألجل  سـافر  فمن  رمضان  وإفطـار 
بعضهم  التـزم  المشـقة  لمعنى  اإلفطار  رخصة  كانـت  وحيث  مقصـوده،  مـن 
أن  لعلمهم  ذلك  دون  فيما  اإلفطار  زوا  يجوِّ فلم  النائي  بالسفر  فيها  الترخيص 
الحق  في  مساغ  وله  الغرب،  كتب  في  يوجد  قول  وهو  المشقة  رفع  المقصود 
سافر  لمن  اإلفطار  بجواز  والمفتي  للمطامع،  سد  وأشد  للمفاسد  أقطع  وهو 
ذلك،  أهل  من  كان  إن  ذلك  جواز  على  الدليل  إقامة  عليه  فقط  اإلفطار  ألجل 
التعاطي  كثر  المسـتعان  اهللا  ذلك.  أهل  من  يكن  لم  إن  وجهه  في  قولـه  ويـرد 

أعلم. واهللا  سلم.  رب  فيا  المطامع  واتسعت  الجهل  وعم 
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على  قادرًا  يكـن  إن  اإلطعام  أيكفيه  الغشـور  كفارة  ُيـؤّدي  أن  أراد  مـن 
فقط؟ الصيام  عليه  الواجب  أم  الصيام 

أعلم. واهللا  والعتق.  واإلطعام  الصوم  بين  مخير  هو 
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الحائل  السـحاب  لوجـود  يـروه  فلم  رمضـان  هـالل  نظروا  بلـد  أهـل 
ليلة  تعـودوه  الذي  الحـال  على  البنـدر  في  المدافـع  ضـرب  وسـمعوا 
صائمين  وأصبحـوا  ليلتهم  فقامـوا  رئي،  قـد  الهالل  أن  فظنـوا  الهـالل 

اليوم؟ ذلك  بدل  عليهم  هل  الهالل  برؤية  الخبر  واشتهر 
قصدوا  قد  ألنهم  فوافق،  رمضان  من  يوم  أنه  على  صاموا  إذا  عليهـم  بـدل  ال 

أعلم. واهللا  عليه.  فوقفوا  أمرًا 
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صمن  إذا  بناته  وكذلك  باألجرة  كفارة  الهالك  عن  صامـت  إذا  المميتـة 
ال؟ أم  كراهية  أفيه  باألجرة  عنه 

أعلم. واهللا  بذلك.  بأس  ال 

»°UÉ©ªdÉH  Ωƒ°üdG  ¢†≤àæj  πg

الثوب  فوق  مـن  خاصرتها  من  أجنبية  امـرأة  قبض  رجل  فـي  تقول  مـا 
ال؟ أم  بذلك  صومه  أينتقض  رمضان.  شهر  صيام  وهو 
أعلم. واهللا  والوضوء.  الصوم  تنقض  إنها  المعاصي  في  قيل 

∫GõfE’ÉH  IQÉØμdGh  AÉ°†≤dG  ÜƒLh

به  أفضى  حتى  بشـهوة  القضيب  فاضطرب  صائم  وهو  زوجته  َقبَّل  من 
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صومه؟  يفسد  هل  التقبيل،  سـوى  شـيء  تسـبب  بال  اإلنزال  إلى  الحال 
كفارة؟ عليه  وهل 

يعد  وال  رمضان  شـهر  في  ذلك  كان  إن  والكفارة  البدل  وعليه  صومه  يفسـد 
أعلم. واهللا  مثلها.  إلى 
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شـهر  عنه  يصوم  من  بأجرة  أوصى  من  الشـيخ  هذا  فيها  أجاب  مسـألة 
يوم  أول  نهار  أثنـاء  فصح  هالله  غم  بأن  الشـهر  من  يوم  ففـات  رجـب 
وليس  يومًا  ثالثيـن  ويتم  اليوم  ذلـك  ويقضي  الشـهر  يصوم  «نعم  منـه: 
راشـد بن  العبد  كتبه  فيه»  فلينظـر  أعلم  واهللا  رمضـان  صوم  مـن  بأشـد 
الفقير  كتبـه  أعلم»  واهللا  معـي  فيما  كذلك  هـو  «نعم  الخصيبـي.  عزيـز 
بيده. علي  صالح بن  كتبه  صوابًا»  «أراه  بيده.  الكندي  ناصر  سعيد بن 

هذا؟  فـي  تقول  ما  السـالمي  حميـد  عبداهللا بـن  المجيـد  للشـيخ  قيـل 
نصه: بما  فأجاب 

الوصية  عن  مجز  غير  الصفة  هذه  على  الصوم  هذا  إن  ـ  أعلم  واهللا  ـ  أقول 
عنه  مجز  غير  بعضه  فصوم  رجـب  صوم  بأجرة  أوصى  إنمـا  الموصـي  ألن 
وإن  عليه  اسـتؤجر  بما  يف  لم  ألنه  الصائم  لهذا  عندي  األجـرة  تحـلّ  وال 
هو  القضاء  ذلك  ألن  يليـه،  الذي  الشـهر  من  عليه  مسـتدركًا  فاته  ما  قضـى 
لها،  تبديل  الوصية  قضية  عن  عدول  به  واالجتزاء  المذكور،  الشهر  غير  من 
الباقي  ويكمل  مثًال  رجب  نصف  يصوم  أن  جواز  عليه  للزم  هذا  جـاز  ولـو 
وكمل  رجب  آخر  من  يومًا  صام  لو  أن  يلزم  حتى  ذلك  يتمشى  ثم  يليه  مما 
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من  عليه  يترتب  ومـا  فيه  ما  يخفى  وال  عنـه  مجزئًا  لـكان  يليه  ممـا  الباقـي 
أيضًا. اللزوم 

الضرورة  يوم  أول  في  ذلك  له  أجزنا  إنما  ألنا  مسلم  غير  اللزوم  هذا  إن  يقال  ال 
األول  اليوم  عدا  فيما  ضرورة  وال  بذلك  علمه  وعدم  عليه  الهالل  خفاء  وهي 
يصومه  إنما  ألنه  األول  اليوم  في  ضرورة  ال  أيضًا  وكذلك  نقول  ألنا  لزوم،  فال 
مع  قياس  رمضان  شهر  صوم  على  وقياسه  أصًال  صومه  يترك  أن  فله  باختياره 
الضرورة  فتثبت  فيها  تخيير  فال  الدينية  العبادات  من  رمضان  صوم  ألن  الفارق 
يرتفع  االختيار  وعند  باختياره  المـرء  يفعلها  االكتسـابية  المعامالت  من  وهذا 

بحروفه. انتهى  بعدله.  إال  يؤخذ  وال  فيه  فلينظر  أعلم  واهللا  االضطرار 
ألن  مسـلم  غير  هنا  ها  الفـرق  ودعوى  هـذا  غير  الواضح  قلـت  غيـره:  قـال 
لكن  االكتسابية  المعامالت  من  كان  وإن  باآلخر  هنا  المذكور  للشـهر  الصوم 
ويبعد  حكم،  من  لغيره  ما  الصوم  لهذا  فيثبت  بدنية  عبادة  كونه  عن  يخرجه  ال 
رمضان  شهر  صوم  إن  نقول  ألنا  رمضان،  شهر  صوم  من  أشد  إنه  فيه  يقال  أن 
له  وتابع  منه  فرع  نفل  أو  واجب  من  الصوم  وسـائر  العبادة  لهذه  األصل  هو 
بإجماع  األصل  حكم  للفرق  أن  ثبت  وقد  ذلك.  في  عندنا  فارق  وال  هذا  في 
أين  فمن  شهر،  لكل  هالل  كل  على  صادق  غم  إن  الهالل  في  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وقول 
بعض  لتخصيص  مدع  بجوازه  والقائل  هذا؟  في  الفرق  بجواز  يقال  أن  يصح 
الخصوص  ودعوى  الشـارع،  قول  من  عليه  منصوص  عام  حكم  من  الحكـم 

الدليل. إلى  محتاجة  هنا  ها 
نقول  ال  لها  وتبديل  الوصيـة  قضية  عن  عدول  به  االجتزاء  إن  الشـيخ  وقـول 
مدار  عليها  والمقاصد  والنيات  بالـذات  مقصود  وال  منوي  غير  ذلك  ألن  بـه 
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لم  المؤجر  وهذا  الصائم  فهذا  العبادات،  أمر  فـي  وخاصة  األحكام  من  كثيـر 
على  ذلك  أمرهما  أن  صح  وقد  وصيتـه،  تبديل  وال  الموصي  مخالفة  يقصـد 

ضمان. وال  إثم  فال  حقهما  في  المرفوع  الخطأ  من  فيكون  االضطرار  معنى 
إن  يقال  أن  وال  الوصي  على  المضمـون  الخطأ  من  إنه  يقـال  أن  يصـح  وال 
الوجه  على  به  وأتى  عمله  أكمل  وقد  األجرة  يستحق  ال  الصائم  األجير  هذا 
عليه  هذا  على  األجر  اسـتحقاقه  بعدم  المفتى  بل  حقه  في  الجائز  الصحيح 
في  األجير  هذا  ودخول  الفتيـا،  يضمن  من  بمنزلة  كان  إن  الضمـان  بخطئـه 
له  ظهر  ما  غير  يكلف  وال  األصل  في  له  ثابت  بحكـم  دخول  الصوم  عمـل 
أن  بعد  الشـهر  هالل  في  وخطؤه  ذلك،  حينه  في  الحال  بظاهر  الهـالل  مـن 
المتصل  بالبدل  ويتداركها  بها  يعذر  التي  ضرورته  من  هو  الهالل  تقدم  صح 
لإلفطار  اضطره  مرض  الشهر  في  عناه  إن  وكذا  يليه  الذي  الشهر  من  بصومه 
يصوم  فإنه  الصوم  على  وقوي  ذلك  مرضه  من  صح  ثم  اهللا  شاء  ما  فأفطر  فيه 
المريض  إفطار  جـواز  تقرر  وقد  األول  بصومـه  متصًال  بالمرض  أفطـره  مـا 
قريبًا  سـنورده  كما  الفقهية  المصنفات  من  موضـع  غير  في  باألجـر  الصائـم 
جواز  علم  أيـن  ومن  ذكرناه،  لمـا  شـاهدًا  مواضعه  من  بالنقـل  اهللا  شـاء  إن 
اهللا  شـرع  الذي  رمضان  شـهر  وهو  أال  أصله  حكم  الفرع  بإعطـاء  إال  ذلـك 
الضرورتين؟  بيـن  يصح  فرق  وأي  بالبدل؟  الجبـر  مع  اإلفطار  رخصـة  فيـه 
شـهر  في  جاز  وما  معنى  اتحدا  فقد  اسـًما  اختلفا  وإن  واحد  شـيء  هما  بل 
شـرع  وما  أولي  باب  من  غيره  في  الحكم  ذلـك  فجواز  حكم  مـن  رمضـان 
عبادة  في  شرع  أن  فأحرى  عليهم  افترضها  عبادة  في  لعباده  فيه  الرخصة  اهللا 

نفسه. على  العبد  أوجبها 



348

أئمتنا  آثـار  في  وجدناه  مـا  نص  وهذا  بـه  مصرحًا  هكذا  األثـر  فـي  ورد  وقـد 
وصيه  على  فأوصى  فمرض  رجب  شهر  يصوم  أن  نذر  ومن  (قال  اهللا  رحمهم 
الوصي  فأجر  الموصـي  الرجل  ومات  رجـب  شـهر  عنه  يصوم  من  يؤجـر  أن 
شهر  تمام  بعد  فصام  غيم  الشهر  دخول  مع  وصح  الهالك  عن  يصوم  أن  رجًال 
وله  تام  صومه  قال  بيوم  صومه  أول  قبل  رجب  شـهر  دخل  أنه  فصح  جمادى 
رجب  شـهر  من  يومًا  ضيع  فإن  له  قلت  متصـًال،  صومه  ويبدل  تامـة  األجـرة 
أن  الوصّي  ويؤجر  له  أجرة  وال  صومـه  ينقض  قال:  التعمد  على  صامه  الـذي 
رمضان).  شهر  حكم  حكمه  قبل  من  يخلو  ال  ولعله  قابل  عام  من  رجب  يصام 

اإلشكال. ارتفع  قد  اهللا  وبحمد  بعينها  مسألتكم  نص  فهذا  بحروفه.  انتهى 
رجب  شـهر  يصوم  أن  نذر  ومن  قال  المريض  إفطار  فـي  ورد  ما  نـص  وهـذا 
فحدث  الورثة  بعض  عنه  فصام  فمات  مات  إن  عنه  يصام  أن  فأوصى  فمرض 
الصيام  يكون  هل  يوم  عليه  فانتقضـت  للصوم  النواقض  حدث  الصائم  علـى 
بأشد  هو  وليس  يومه  يبدل  كذلك  إنه  معي  قال  يومه،  ويبدل  تامًا  صامه  الذي 
العمد  وأما  الخطـأ.  في  هذا  عثمان  نبهان بـن  قال  رمضـان،  شـهر  صوم  من 
ذلك.  مثل  الحواري  أبو  وقال  قابل  عام  في  كله  ويصومه  كله  الشهر  فينتقض 

أعلم. واهللا 
ونحن  المسـألة  هذه  في  والمذاكـرة  البحـث  معنى  علـى  نقله  أردنا  مـا  هـذا 
بصيرته  اهللا  فتح  من  نخطئ  وال  أهلـه  من  لسـنا  إذ  بالرأي  القول  عن  نضعـف 
التوفيق  ولـي  واهللا  الحق  موافقة  مـع  نظره  باجتهـاد  هذا  فـي  يقـول  أن  وبلـغ 
سـعيد بن  الفقير  العبد  أخيكم  من  اهللا  ورحمة  عليكـم  والسـالم  وكرمه  بمنـه 

انتهى. بيده.  الكندي  عبداهللا  ناصر بن 
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قوله  لكن  لألجير،  األجرة  إثبات  في  أقول  الكندي  الشيخ  قال  بما  غيره:  قال 
بمنزلة  كان  إن  الضمـان  عليه  هـذا  على  األجرة  اسـتحقاقه  بعدم  المفتـى  بـل 
مسـائل  من  مسـألة  هذه  ألن  نراه  وال  به  نقول  ال  الفتيا  في  بخطئه  يضمن  من 
ال  تلك  والحالة  لألجير  تحل  ال  األجرة  إن  السـالمي  الشـيخ  وقول  الفروع، 
األثر  وفي  الفقهاء  بين  القضية  هذه  في  سائغ  والنزاع  الرأي،  دائرة  عن  يخرج 
العبد  وكتبه  فيهـا  فلينظر  أعلـم  واهللا  عرفنا  هكـذا  لذلك  يشـهد  مـا  الصحيـح 

أعلم. واهللا  بيده.  علي  صالح بن  الضعيف 
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أقل  بوقت  رمضان  شهر  قبل  يصوم  أن  له  هل  شهر  صيام  على  استؤجر 
ال؟ أم  الفطر  يوم  بعد  ويتمه  يومًا  ثالثين  من 

أعلم. واهللا  له.  يأذن  لم  إن  ذلك  له  وليس  المؤجر  بإذن  له 
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زوجها  وتلزم  عنها  األبدان  زكاة  عنـه  أتنحط  بزوج  سـيدها  زوجها  أمة 
ال؟ أم 

على  فرض  ألنها  األبدان  زكاة  عنهـا  يخرج  أن  عليه  بل  بذلك  عنـه  تنحـط  ال 
أعلم. واهللا  الزوج.  دون  السيد  على  فهي  الرقاب 

ô£ØdG  IÉcR  ºμM

غير  مندوب  إنها  قـال  بعضهم  وإن  الفطر  زكاة  وجـوب  في  اختالفهـم 
على  بوجوبها  قال  من  فمنهم  بالوجوب.  القائلون  اختلـف  ثم  واجـب، 
فما  الفقير،  دون  الغنـي  على  بوجوبها  قـال  من  ومنهم  والفقيـر،  الغنـي 

أصله؟ وما  الخالف؟  هذا  وجه 
ملسو هيلع هللا ىلص: اهللا  رسول  عن  الروايات  اختالف  ذلك  أصل 

أو  تمر  من  صاعًا  رمضـان  من  الفطر  زكاة  بإخـراج  يأمر  كان  أنه  روايـة  ففـي 

ô£ØdG  ábó°U
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والحر  العبد  علـى  دقيق  من  صاعًا  أو  سـلت  من  صاعًا  أو  شـعير  مـن  صاعـًا 
ملسو هيلع هللا ىلص  وكان  المسـلمين،  من  والفقير  والغني  والكبير  والصغير  واألنثى  والذكـر 
بذلك  ينادي  مناديًا  يبعث  وكان  والبـادي،  الحاضر  على  الفطر  صدقة  يقـول: 

فقيرًا. أو  كان  غنيًا  مسلم  كل  على  وجوبها  على  يدل  فهذا  البادية  ألهل 
قبل  الفطر  بصدقة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  أمرنا  يقول:  عبادة  سـعد بن  قيس بن  وكان 
قوله  من  فهذا  نفعلـه  ونحن  ينهنا  ولم  يأمرنا  لـم  نزلت  فلما  الـزكاة  تنـزل  أن 
بأن  ُرّد  لكن  غير.  ال  ندب  وأنها  الزكاة  بوجوب  منسوخ  وجوبها  أن  على  يدل 
في  هي  إنما  الداللة  بأن  ويعترض  آخر  فرض  سـقوط  يوجب  ال  فرض  نزول 

الثاني. الفرض  نزول  نفس  في  ال  ينهنا  ولم  يأمرنا  لم  الراوي  قول 
قال  عباس  ابن  حديث  عليـه  فيدل  والفقير  الغني  علـى  بوجوبها  القول  وأمـا 
وطعمة  والرفث  اللغـو  من  للصائم  طهرة  الفطـر  زكاة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  فـرض 
عليهم،  ال  لهم  حق  فهي  للمساكين  طعمة  فرضت  أنها  ذلك  وبيان  للمساكين 
التصريح  فيهـا  فإن  األولى  الروايـة  في  المنطـوق  عارضه  مفهـوم  بأنـه  ويـرّد 
يمكن  أنه  مع  المفهوم،  على  مقدم  والمنطوق  والفقيـر،  الغني  على  بوجوبهـا 

لبعض. بعضهم  من  حتى  لهم  طعمة  فرضت  بأنها  بينهما  الجمع 
والرفث  اللغـو  من  للصائـم  التطهير  وهـي  مفروضيتهـا  فـي  الحكمـة  إن  ثـم 
في  ما  ويعضد  فقيـرًا،  أو  كان  غنيـًا  صائم  كل  علـى  وجوبها  عمـوم  تقتضـي 
بين  معلق  رمضان  شـهر  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  كان  قال  عباس  ابن  عن  األخرى  الرواية 
كل  على  يجب  أنه  ذلـك  وبيان  الفطر  بـزكاة  إال  يرفـع  وال  واألرض  السـماء 
بشـيء  معلقًا  القبول  كان  وإذا  وطاعته،  صومه  قبول  ربه  من  يطلب  أن  عاقل 
المقصود  إذ  ذلـك،  امتثال  العاقل  علـى  وجب  فعلها  الممكن  األحـوال  مـن 
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من  بالفقير  ومرادنا  والفقير  الغني  فيه  يشترك  حال  وهذا  القبول  الطاعات  من 
وال  دين  تحمل  وال  بالعيـال  ضـرر  غير  من  ذلك  أداء  فـي  يخرجه  مـا  وجـد 
وسعها.  إال  نفسًا  اهللا  يكلف  ال  إذ  يلزمه،  فال  يجد  لم  من  وأما  مخلوق،  سؤال 

أعلم. واهللا 
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في  قائم  هو  عمن  أم  عوله  يلزمـه  عمن  اإلنسـان  أتلزم  الفطر  زكاة  عـن 
الغير؟  وخـدام  البالغين  األوالد  مثـل  الزمًا  عولـه  وليس  وخدمتـه  بيتـه 

ذلك. بتصريح  منك  فضًال 
أعلم. واهللا  عوله.  يلزمك  لم  الذي  عن  الفطر  زكاة  تلزم  ال 
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الناس  عـن  ويفضل  كالنغال  ثمـره  رديء  جنـس  من  فطرة  لـه  مسـجد 
الجنس  مـن  أجود  تمـر  بها  وُشـري  بيعت  فـإن  منهـا  يفطـرون  الذيـن 
يبيع  أن  للقائم  أيجـوز  كلها  فأكلـت  أكلها  في  الصائم  رغـب  المعيـن 

منه؟ أجود  تمرًا  به  ويشتري  الرديء  التمر 
الثمرة  تلك  بنفس  يفطر  بأن  تحديد  للفطرة  الموصي  أو  للموقف  يكن  لم  إذا 
ما  األطعمة  أنواع  من  للفطرة  بها  ويشـترى  تباع  أن  أيضًا  ويجوز  جائز  فذلك 

مثًال. تمر  غير  كان  وإن  الصائم  فيه  يرغب 
أحد. يتعداه  أن  يحل  فال  تحديد  هناك  كان  إن  وأما 
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التحديد  مـن  وليس  الجـواز  فاألصل  عدمـه  وال  التحديـد  يعلـم  لـم  وإن 
أعلم. واهللا  أيضًا.  الغلة  من  البدل  ألن  بالغلة  الوصية 
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الفطرة  تلك  وليست  رمضان  شهر  لصائمي  بها  يفطر  للفطرة  وجد  مال 
بيعه  أراد  إذا  غلته  في  يتصرف  أن  ذلك  لواجد  أيجـوز  بمكان  محـدودة 
الفطرة  هذه  وسـواء  النخل؟  ذلك  تمر  من  أطيب  تمـرًا  للفطرة  ويأخـذ 

فرق؟ بينهما  أم  ال  أم  بمكان  معينة 
الغلة  رأى  إذا  منه  خيرًا  تمرًا  به  ويشتري  لفطرة  تمرًا  يبيع  أن  للوكيل  يجوز  نعم 
مخصوص  بمكان  المخصوصـة  الفطرة  بين  هـذا  في  فرق  وال  لذلـك  تكفـي 

أعلم. واهللا  الجميع.  في  ذلك  يجوز  بل  غيرها  وبين 
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على  مثله  أو  منه  خير  بشيء  عنها  التبديل  يجوز  والفطرة  المسجد  مال 
المال؟ بيده  الذي  ورأي  البلد  أهل  رأي 

النظر  لهم  الذين  والثقات  الصلحاء  رأي  على  وأما  يجوز،  فال  رأيهم  على  أما 
أعلم. واهللا  بجوازه.  قيل  فقد  المصالح  في 
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مدة  ومكثت  فيها  يسكن  لم  بالد  في  وهي  نخًال  الفطرة  أعطى  رجل 
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التي  البالد  من  فطرة  عنها  يبدل  أن  وأراد  ضررًا  عليهـا  ورأى  زمانيـة 
ال؟ أم  التبديل  له  أيصح  يسكنها 

نظر  على  جائـز  فالِقياُض  التوقيـف  سـبيل  غير  على  العطيـة  هـذه  كانـت  إذا 
أعلم. واهللا  فال.  ذلك  بدون  وأما  المصالح،  في  النظر  لهم  الذين  البلد  صلحاء 
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المسـلمين  أقوال  من  بقول  يتوسـع  أن  وأراد  األبـدان  فطرة  لزمتـه  مـن 
بالقيمة  لزمتـه  التي  األصـواع  تلك  وكيـف  عولهم  يلزمه  فيمـن  ففـرق 
ثالثة؟ أو  اثنين  في  إال  له  ليس  أم  ذلك  أله  واحد  لفقير  يدفعها  أن  وأراد 
الغنى  حد  إلـى  الفقر  حد  من  تخرجـه  لم  ما  واحد  فقيـر  إلـى  يدفعهـا  أن  لـه 

أعلم. واهللا  ذلك.  فاعلم  كالكفارات  األبدان  فطرة  وليست 
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مسـكينًا  تعطى  أن  يجوز  أصـواع  سـتة  قدر  اجتمعت  إذا  الفطـر  صدقـة 
صاع؟ نصف  من  أقل  المسكين  منها  يعطى  أن  أيضًا  يجوز  وهل  واحدًا؟ 

أعلم. واهللا  األبدانية.  الفطرة  دون  الكفارات  في  والتحديد  جائز  ذلك  كل 

É¡«a  ¢üî°ûdG  øY  Çõéj  Ée

أكثر؟ أو  لنفسين  الصاع  يجزئ  هل  األبدان  فطرة  زكاة 
أو  أرز  أو  بر  من  كان  واحدة،  نفس  عن  إال  يجزئ  ال  األبدان  زكاة  في  الصاع 
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بخالف  ينقص.  وال  يزيد  ال  محدود  وهو  رخصت،  أو  القيمة  غلت  غيرهما، 
األزمان  باختـالف  ذلك  ويختلـف  اإلطعام،  فيهـا  المشـروع  فـإن  الكفـارات 

أعلم. واهللا  واألحوال. 

ôãcCG  hCG  óMGƒdG  ÉgDhÉ£YEG

بين  الصاع  يقسم  أم  فقط  الواحد  الفقير  إلى  الغني  يخرجها  الفطر  زكاة 
امرأة  بالغ  غير  أو  كان  بالغًا  مطلقًا  الفقيـر  إلى  إخراجهـا  ويجوز  ثالثة؟ 
أو  الصالة  إخراج  يجوز  وكذلك  حـرًا؟  أو  كان  مملوكًا  رجـًال  أو  كان 

ال؟ أم  الصفة  هذه  على  اليمين  كفارة 
تعَطى  أن  ويجوز  األموال،  زكاة  فيها  تنفذ  التي  األصناف  في  الفطر  زكاة  تنفذ 
ثالثة  بين  الصـاع  يقسـم  أن  ويجوز  الغنى،  إلى  تخرجـه  لم  ما  واحـدًا  فقيـرًا 
مشركًا. وال  مملوكًا  عبدًا  تعطى  وال  كالزكاة  بل  الكفارات  هي  وليست  وأربعة 
أعلم. واهللا  المخالف.  الفقير  أعطي  يكن  لم  فإن  بها  أولى  الوفاق  أهل  من  والفقير 

¬«∏Y  É¡Øbh  ™e  óé°ùªdG  êQÉN  É¡∏cCG

رخصة  من  هل  المسجد.  عن  خارج  مكان  في  أكلت  إذا  المسجد  فطرة 
ال؟ أم  عنه  جانبًا  يؤكل  أن  يجوز  عبده  وكذلك  فيها؟ 

أن  وجاز  الضرر  صرف  لزم  فيه  أكلها  بسـبب  المسـجد  على  ضرر  حصل  إذا 
العبد  في  القول  وكذا  منه،  قريب  سبلة  في  أو  المسجد  خارج  رحبة  في  تؤكل 

أعلم. واهللا  أيضًا، 
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يجوز  وهل  دراهم؟  والتمر  الحب  عن  يفرق  أن  يجوز  هل  الفطر  صدقة 
حسـبة  نكمل  حتى  أكثر  أو  أقل  أو  ثالثة  أو  اثنين  بين  الصاع  يقسـم  أن 

ذلك؟ يجوز  ال  أم  المعمودة  النفس  على  الصاع 
محبوب  محمد بن  قول  وهو  المنع،  به  والمعمول  خالف،  القيمة  إخراج  في 

عليه. اهللا  رضوان  السائب  ضمام بن  ص  ورخَّ عليه،  اهللا  رحمة 
كالكفارة  الفطرة  وليست  اهللا،  شاء  إن  جائز  واحد  من  أكثر  على  الصاع  وتفريق 

أعلم. واهللا  كالزكاة.  هي  وإنما 

ºgó«°S  º¡«a  ±ô°üàj  ’  øjòdG  ó«Ñ©dG  øY  ô£ØdG  IÉcR  êGôNEG

على  أواجب  زنجبار  فـي  هذا  زماننا  في  المماليك  عـن  الفطرة  تسـليم 
أفدني. فيهم،  التصرف  عن  ممنوعون  ألنهم  ال؟  أم  أسيادهم 

السيد  على  وليس  المغصوب  العبد  حكم  في  فهم  بهم  التصرف  من  منعوا  إذا 
ونهيه  أمره  وامتثلـوا  خدمته  في  وقاموا  سـيدهم  مع  قاموا  وإن  فطـرة،  عنهـم 
الفطرة  عنهم  يؤدى  أن  فعليهم  النصـارى  من  الصادر  المنع  إلى  يلتفتـوا  ولـم 

أعلم. واهللا  المذكور.  للمنع  بيعهم  يمكن  ال  كان  وإن 

ºgGQóH  hCG  ôNBG  ôªàH  ÉgôªJ  ∫GóHEG

فيـه  يفطـر  أن  وأراد  للفطـرة  والمـال  لمسـجد  مـال  يـده  فـي  كان  مـن 
وحسـب  الشـهر،  مضى  حتى  الناس  يطعم  وبقي  تمر،  ومعه  للصائمين 
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وما  عليه  وما  هذا؟  صنيعه  ترى  ما  التمر  به  يبيع  الذي  السعر  على  التمر 
سـوق  ال  بلد  فيها  هو  الذي  البلد  كان  وإن  حقه؟  في  األولـى  وما  لـه؟ 
بلداننا؟  من  الطائـف  كمثل  األسـواق  إلى  التمر  حمل  عليه  وشـق  لهـا 

السالم. وعليك 
على  عنـده  من  بتمر  هـو  وفطر  تمـرًا  للفطـرة  يـده  فـي  الـذي  المـال  كان  إن 
رخصة،  من  الفطـرة  تمر  من  أخذه  جـواز  في  يخلو  فال  للفطرة  القـرض  نيـة 

المنع. واألظهر 
الدراهم  أخذ  نية  على  عنده  مـن  بتمر  ففطر  دراهم  للفطرة  يـده  فـي  كان  وإن 
ألنه  شيئًا  تمره  عن  الفطرة  دراهم  من  يأخذ  أن  لهذا  أرى  فال  تمره  عن  لنفسه 
بمشقة  عبرة  وال  الدراهم  له  َتِحلَّ  حتى  بيع  هنالك  وقع  وما  المتطوع،  بمنزلة 
غيره.  أو  الطائف  في  ذلك  كان  سـواء  آخر  مكان  إلى  مكان  من  التمـر  حمـل 

أعلم. واهللا 

¿RƒdÉH  ´É°üdG  ôjó≤J

هذا  أهل  تـرى  الكفارات  مـن  وغيرها  األبـدان  فطـرة  في  التمـر  صـاع 
القرش  وسبعين  ثالثة   ٧٣ أعني  المعروف  الصاع  وزن  يجعلون  الزمان 
ال؟  أم  يصح  أهـذا  ندري  فما  األخرى،  فـي  والتمر  كفة  فـي  والمثقـال 
ألن  الصورة  عـن  فأخبرنا  خبـر  دون  يصـح  ال  كان  فـإن  البيـان  ونريـد 
إال  فيه  يتأتى  ال  بالمكنـوز  يفعل  وما  تعلم  كما  يزداد  والبلعـق  الفـرض 

الوزن.
مداد  عبداهللا بن  محمد بن  وهـو  قبلنا  كان  ممن  المتأخرين  بعض  صـرح  قـد 
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وبالميزان  ونصف،  صاع  الرطب  ومن  صاعان  البسر  من  أنها  األبدان  فطرة  في 
الفرض  ومن  أمنـان،  أربعة  الرطب  ومن  مـن  وثلث  أمنان  خمسـة  البسـر  من 
أواق،  وأربع  ونصف  منوان  السائر  تمر  ومن  أمنان،  ثالثة  والصرفان  والبلعق 
الصاع.  وهو  قال  أسـداس  خمسـة  واليغير  واألرز  والذرة  والبر  الحب  ومـن 

أعلم. واهللا 
الصواب  معنى  إلى  رده  من  بد  ال  نظر،  كالمه  وفي  نزوى،  من  بالمن  والمراد 
إلى  يحتاج  أيضـًا  وهو  فقـط  بالوزن  الصـاع  تقدير  إلـى  إشـارة  ذكرته  وإنمـا 

أعلم. واهللا  تحرير. 

Ωƒ°üdGh  IÓ°üdG  ∑QÉàd  ÉgDhÉ£YEG

من  يفطر  له  يجوز  هل  رمضان  شهر  وصائم  الصالة  قاطع  في  تقول  ما 
اهللا. شاء  إن  مأجورًا  الوجهين  في  لي  بين  ال؟  أم  المسجد  فطرة 

وقد  الكالب،  حتـى  أجر  رطبة  كبـد  كل  وفي  األجر،  يريـد  الفطـرة  صاحـب 
فشكر  خفه  في  بئر  من  فسـقاه  عطشـًا  يلهث  كلًبا  وجد  رجل  صنع  اهللا  شـكر 
ذنبه  كلٍّ  وعلى  صائمـًا،  تمنعوها  ال  لصاحبها  أجرهـا  له،  وغفر  ذلـك  لـه  اهللا 

أعلم. واهللا  بعباده.  أولى  واهللا 

?™Ñ°û∏d  hCG  QÉ£aEÓd  áaƒbƒªdG  Iô£ØdG

للصالة  وقام  تيسر  ما  منها  وأكل  الفطرة  من  فطر  إذا  الصائم  في  تقول  ما 
بالجواب  تفضل  ال؟  أم  الصالة  من  فراغه  بعد  منها  يأكل  أن  له  أيجـوز 

الثواب. جزيل  اهللا  من  ولك 
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ألنه  إليَّ  أحب  والترخيص  ومرخـص،  مشـدد  بين  اختالفًا  ذلك  في  أن  أظـن 
فقط،  الصوم  نقض  يقصد  ولـم  األجر  قصد  قد  وكان  للموقف،  أجـرًا  أعظـم 
العرف.  اعتبار  فالجواب  العامة  عند  فطرة  تسمى  الليل  أول  في  الموقعة  وتلك 

أعلم. واهللا 

áaƒbƒªdG  Iô£ØdG  øe  ô£ØdG  QGôμJ

من  ليأكل  آخر  مسـجد  إلى  وسـار  المسـجد  هذا  فطرة  من  يفطر  الذي 
منقولة  لفطرة  مـال  بيده  الذي  وكذا  ال؟  أم  لـه  ذلك  يجوز  هـل  فطرتـه 
ال؟  أم  ذلك  يجـوز  هل  البلد  جامعة  عنـد  المسـجد  في  يجعلهـا  وأراد 

أفتنا.
به،  بأس  فال  الجماعة  نظر  على  النـاس  مجمع  في  المنقولة  الفطرة  جعل  مـا 
أكل  إن  فإنه  بالمنع  أحقه  وما  يصح  ال  فهذا  هنا  وها  هنـا  منها  يفطـر  أن  وأمـا 

أعلم. واهللا  فطرة،  ال  عشاء  ذلك  بعد  وما  أفطر  فقد  فطره  من 

¬«HCG  ∫É«Y  »a  »bÉÑdG  ≠dÉÑdG  øY  É¡LGôNEG

أن  أبيه  أعلـى  أبيه  عند  مـن  ويأكل  يخدم  وبقـي  الحلم  بلـغ  إذا  الولـد 
ال؟ أم  الفطر  زكاة  عنه  يخرج 

تزوج! لـم  مـا  فتلزمـه  األنثـى  إال  شـيء  منـه  أبيـه  علـى  فليـس  بلـغ  إذا 
أعلم. واهللا 
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بدين؟  يتحّملها  ال  من  كل  تلزم  أم  فقط  الغني  تلزم  هل  األبدان  صدقـة 
تحبه؟ الذي  فما  اختالف  ذلك  في  كان  وإن 

إليه  الناس  وأرشـد  يعجبني  والـذي  المسـلمين  بين  اختـالف  ذلك  فـي  نعـم 
أعلم. واهللا  دين،  تحمل  بغير  أدائها  على  قدر  ممن  أداؤها 





ádÉ©édG





èjhõàdG  »a  »©°ùdG  ≈∏Y  π©édG

وولي  الرجل  بيـن  يسـعى  أن  ألحد  أيجوز  امرأة  يتـزوج  أن  أراد  رجـل 
لنا  بّين  مأثومًا؟  الساعي  يكون  أو  يزوجه؟  لكي  شيئًا  له  ويجعل  المرأة 

اهللا. شاء  إن  مأجورًا  ذلك 
الرشـوة،  أخذ  على  المرأة  ولي  معاونة  قصـد  إذا  إال  بذلك  السـاعي  يأثـم  ال 
وجه  على  والمـرأة  الرجل  بين  التلفيق  وقصـد  ذلك  عن  النظـر  قطـع  إذا  أمـا 

واهللا أعلم. اهللا.  شاء  إن  مثاب  فهو  الزوجية 

ádÉ©édG
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الضامن  ونوى  فلج  من  قعادة  المثل  بكذا  عني  اضمن  جبار  له  قال  من 
عن  لعجزه  تركـه  منعه  وإن  النهر  مصالـح  في  وأنفذه  أخـذه  أعطـاه  إن 
للنهر  ضامنًا  أتراه  الضامن  أعني  أحد  يخاصمه  لم  ولكن  بالعدل  القيـام 

الصفة؟ هذه  على  أم ال 
ضامن  فإنه  الجبار  ذلك  عـن  الرجل  هذا  ضمان  بسـبب  الفلج  حق  ضـاع  إذا 
وله  يطالب  لم  أم  فيه  طولـب  يؤديه  أن  وعليه  ضمانه  بسـبب  ضاع  ما  للفلـج 
لم  إن  وسرًا  ذلك  على  قدر  إن  قهرًا  ماله  من  فيأخذه  الجبار  إلى  به  يرجع  أن 
سقط  موضعه  في  الحق  ووضع  الفلج  إلى  الجبار  تخلص  وإن  الجهر  يمكنه 

واهللا أعلم. الجميع.  عن  الضمان 

ø«LhõdG  ø«H  ¢UÉ°ü≤dG

قطع  وال  واألرش،  القـود  ويصـح  الزوجين  بيـن  قصـاص  ال  قولهـم 

ájÉæédG



372

القصاص  في  الزوجين  تخصيص  وجـه  ما  منزلهما.  سـرق  من  بينهما 
القتل؟ دون  والقطع 

فقال  بشـيء  امرأته  أصـاب  رجًال  أن  يوجـد  ما  خصصُه  فقـد  القصـاص  أمـا 
  &   %   $   #   "   ! ﴿ اهللا:  فأنـزل  منه  لتقتـصَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبـي 
أردنا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  فقـال  مسـلطون  امـون  قوَّ ومعنـى   ،(١)﴾*   )     (   '

بينهما. قصاص  فال  خير  هو  ما  اهللا  وأراد  أمرًا 
فيؤدبها  زوجته  أمر  من  أشـياء  على  يطلع  قد  الرجل  أن  ذلك  في  السـر  ولعل 

جرحها. يقصد  أن  غير  من  جرحًا  ذلك  فيؤثر 
المقصود  ألن  الزوجية  أمر  في  ينافي  القصاص  أن  الحكمة  تكون  أن  ويمكن 
بعض  عن  بعضهما  منفـر  بينهما  والقصاص  والتـودد  االئتالف  الزوجيـة  مـن 
القتل  في  والقود  صاحبه  على  قلبه  غلظ  أحدهما  رآه  وكلما  دائمًا  باق  أثر  ألنه 

اآلخر. ويلحقه  مات  قد  األول  ألن  التأثير  هذا  يؤثر  ال 
من  مّر  ما  فألجـل  أبدًا  بينهما  قطـع  ال  إنه  قلنا  فـإن  السـرقة  في  القطـع  وأمـا 
الذي  البيت  من  سرقا  إذا  فيما  قطع  ال  إنه  قلنا  وإن  والتواد،  التأليف  حصول 
وال  حرز  من  السرقة  تكون  أن  فيه  يشترط  القطع  أن  ذلك  في  فالعلة  يسكنانه 

بالسكنى. فيه  اشتركا  الذي  بالبيت  حرز 
يجب  ال  التي  المواضع  في  حتى  حال  كل  على  بينهما  ثابتة  الديات  أن  وأعلم 

واهللا أعلم. المسروق.  ُغرم  وكذلك  األرش  فيها  يجب  إذ  القصاص  فيها 

.٣٤ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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وال  وهاشمة  منّقلة  في  وال  وامرأة  رجل  بين  فرج  في  قصاص  ال  قولهم 
في  وال  وظفر  وشـعر  نبتت  سـن  في  وال  زائد  عضو  في  وال  جائفة  في 
والصمم  والشـم  والعقل  والكالم  الجماع  ذهاب  في  وال  وضربة  لطمـة 
وجه  ما  لعبد.  ُحـرٍّ  من  وال  لولد  أب  مـن  وال  ومجنـون  صبـّي  فـي  وال 

كله؟ هذا  في  التخصيص 
كله. بذلك  أعلم  اهللا 

الرجل  بين  فيهما  قصاص  ال  فقيل  فيه  اختلف  فقد  الفرج  في  القصـاص  فأمـا 
في  وال  منه  فتقتّص  المرأة  في  مـا  مثل  موضع  الرجل  في  ليس  ألنـه  والمـرأة 
ألنه  بر  الدُّ من  القصاص  بينهما  وقيل  منهـا  فيقتص  الرجل  في  ما  مثل  المـرأة 
وغيره  الدبر  من  الرجل  من  فيقتص  الرجل  وأما  ومنفعة  صورة  واحد  بمعنـى 
إذ  عورة  كونـه  ذلك  يمنـع  وال   (١)﴾¯    ® ﴿ تعالـى:  قولـه  لعمـوم 

منه. ُبدَّ  ال  ما  إال  يكشف  وال  ذلك  كشف  أباحت  القصاص  ضرورة 
يمكن  وال  العظام  فـي  أثر  فألنهما  والمنّقلة  الهاشـمة  في  القصاص  رفع  وأمـا 
ويدل  العظم  في  قصاص  ال  أن  األمة  وأجمعت  منه  القصاص  أخذ  إلى  التوصل 
دون  باللحم  تختص  الجروح  ألن   ﴾¯    ® ﴿ تعالى:  قوله  ذلك  على 

جرحًا. يسمى  وال  شّقًا  أو  وثلمًا  كسرًا  يسمى  العظام  في  واألثر  العظم 
القصاص  أخذ  إلـى  التوصل  يمكن  ال  ألنها  فيهـا  قصاص  فال  الجائفـة  وأمـا 

كالعظم. منها 

.٤٥ اآلية  المائدة،  (١) سورة 
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أن  له  وليس  الفاعل  في  مثله  يوجد  ال  ألنه  فيه  قصاص  فال  الزائد  العضو  وأما 
العضو  ذلك  مثل  وجد  وإن  حقه  غير  آخذًا  يكون  ألنه  الزائد  غير  مـن  يقتـص 

منه. اقتص  الفاعل  في 
ُقلعت. إذا  الفاعل  سن  تنبت  أال  مخافة  فيها  قصاص  فال  نبتت  إذا  السن  وأما 

ذلك  ومع  والضربة  اللطمة  وكذلك  الجروح  من  ليسا  فألنهما  والظفر  الشعر  وأما 
هذه  فإن  والصمم  والشـم  والعقل  والكالم  الجماع  ذهاب  وكذلـك  األرش  كلـه 
خاصة. الجروح  في  شرع  إنما  والقصاص  شيء  في  الجروح  من  ليست  األشياء 
الخطأ  حكم  فـي  جراحهما  ألن  منهمـا  يقتص  فـال  والمجنون  الصبـي  وأمـا 
إليه  أتي  أنـه  معاوية  إلى  وُكتب  بالتكليـف  يخاطبا  ولـم  لهما  عقـل  ال  وألنـه 
ليس  فإنه  منه  ُتِقـْد  وال  أعقله  أن  معاوية  إليـه  فكتب  رجًال  قتل  قـد  بمجنـون 
إليه  فكتب  رجًال  قتـل  سـكران  في  أخرى  مرة  إليه  وُكتب  قود  مجنـون  علـى 

به. اقتله  أن  معاوية 
قال  عنهما  اهللا  رضـي  عباس  ابن  لحديث  لولـده  منه  يقتـص  فـال  األب  ـا  وأمَّ
الوالد  يقتل  وال  المسـاجد  في  الحدود  تقاد  ال  يقول  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  سـمعت 
األولى  فمن  الجنايات  أعظم  أنه  مع  القتل  في  القصاص  يثبت  لم  وإذا  بالولد، 

   y   x   w ﴿ تعالى:  قوله  إن  ثم  جناية  أخف  ألنها  الجروح  في  يثبت  ال  أن 
من  وغيره  للقصاص  متناول  وهو  للوالدين  اإليذاء  تحريم  على  يـدل   (١)﴾ٍz
يكون  أن  يليق  فال  الولد  لوجود  سبب  الوالد  أن  ذلك  في  والسر  األذى  أنواع 

الوالد. لعدم  سببًا  الولد 

.٢٣ اآلية  اإلسراء،  (١) سورة 
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تعالى:  قوله  ذلك  علـى  يدل  التكافؤ.  لعدم  العبـد  منه  يقتص  فال  الحـر  وأمـا 
أن  الُسـنَّة  من  قال  أنه  علّي  وعن   .(١)﴾g    f   e   d   c     b ﴿
عبده  قتل  رجًال  أن  أيضًا  علّي  وعن  بعبد.  ُحرٌّ  وال  عهد  بذي  مسـلم  يقتل  ال 
رضي  وعمر  بكر  أبا  أن  وُروي  به،  ُيِقْده  ولم  سنة  ونفاه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  فجلده 
وسواء  نكير  غير  من  الصحابة  أظهر  بين  بالعبد  الحر  يقتالن  ال  كانا  عنهما  اهللا 
أولى. الجروح  في  فهو  القتل  في  هذا  ثبت  وإذا  لغيره  أو  لقاتله  العبد  ذلك  في 

مطلقًا  اختلفتا  ولـو  بالنفس  تقتل  النفس  إن  قومنا  مـن  الرأي  أصحاب  وقـال 
وهو  المائدة  بآية  واحتجوا  بالولد  والوالد  بالعبد  والحر  بالذمي  المؤمن  فيقتل 
ناسـخة  أنها  وزعموا   (٢)﴾¤   £   ¢   ¡ ے      ~ ﴿ تعالى:  قوله 
علّيًا  سألت  حنيفة  أبي  عن  روي  وبما  األحاديث  من  تقدم  بما  ورد  البقرة  آلية 
قال  الصحيفة؟  هـذه  في  وما  القرآن  سـوى  شـيء  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  من  عندكم  هـل 
القرآن  في  ما  فنسـخ  وأيضًا  بكافر.  مؤمن  يقتـل  ال  وأن  األسـير  وفك  العقـل 
أعضاء  دية  تسـتوي  ال  أنه  وكما  أيضًا  القـرآن  في  ذكر  ولو  بعيـد  التـوراة  مـن 
وال  اليهود  في  المائدة  آية  وأيضًا  ذاتهما.  دية  تسـتوي  ال  الحر  وأعضاء  العبد 
قيل  كذا  األمة.  بهذه  مخصوصة  وهي  الغنائم  من  االسـترقاق  ألن  فيهم  عبيد 

عبيدًا. لهم  أن  والمشهور 
بين  الجمع  ذلـك  في  ألن  أولى،  اآليـة  هذه  في  الّنسـخ  بعدم  القـول  أن  واعلـم 
لوجب  بالنسخ  قلنا  ولو  المائدة  آلية  مخصصة  البقرة  آية  يجعل  أن  وذلك  اآليتين 
واهللا أعلم. النسخ.  بثبوت  الصحة  مع  إال  يرتكب  ال  وذلك  الدليلين  أحد  إلغاء 

.١٧٨ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
.٤٥ اآلية  المائدة،  (٢) سورة 
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تحديده؟ وفي  فيه  األصل  ما  الجارح  غير  المؤثر  أرش 
صالح  في  السـاعين  األئمة  مـن  واالجتهاد،  الـّرأي  إال  أصـًال  لـه  أعـرف  ال 
فلهـم   (١)﴾Ð   Ï    Î   Í   Ì   Ë   Ê ﴿ للفسـاد  القامعيـن  العبـاد، 

خيرًا. اإلسالم  عن  وجزاهم  اهللا  رحمهم  العالي  النظر 
فلم  الجنايات  من  دونها  ومـا  النفس  في  الديات  ثبوت  نظرهم  مسـتند  ولعـلَّ 
عن  تحديد  فيه  يـرد  لم  لما  التحديد  في  فاجتهدوا  منهـا،  شـيء  إهدار  يمكـن 

الشارع.
واهللا أعلم. األقربين.  وصّية  قطع  في  اختالفهم  ذلك  ومن 

¢ThQC’G  ójóëJ  ¬«LƒJ

ومتالحمة  وباضعة  دامية  المنازل  علـى  وتنزيلها  الجروح  أرش  تحديـد 
دليله؟  ما  بالراجبة  تقديره  أيضًا  وكذلك  دليله؟  ما  وموضحة  وسمحاقة 
والرأس  الوجه  جـرح  بين  األروش  اختـالف  على  الدليـل  فمـا  وأيضـًا 
كمقدم  الظهر  ومناجير  الصدر  محار  جعلهم  وجه  وما  الجسد؟  وسائر 

األرش؟ في  الرأس 
وكأني  اإلبل.  من  خمسًا  الموضحة  في  الُسنَّة  وردت  وقد  كله.  بهذا  أعلم  اهللا 
لهذا  مراتب  خمـس  إلى  العظم  إلـى  الجروح  مـن  الجروح  قسـموا  قـد  بهـم 
للموضحة  جعل  والسـالم  الصالة  عليه  أنه  وذلـك  الموضحة،  في  الحديـث 

.٥٩ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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تقدير  على  مراتب  خمس  الموضحة  دون  ما  العلماء  فجعل  اإلبل  من  خمسًا 
يمكن  وال  الموضحـة  حكم  الباضعـة  أو  الداميـة  إعطـاء  يمكـن  ال  إذ  اإلبـل 
فلذلك  فوقها،  ما  حكم  المتالحمة  إعطاء  وال  السمحاقة  حكم  الدامية  إعطاء 
الباضعة  وهـي  الثانية  وللدرجة  بعيـرًا  الدامية  وهـي  األولى  للدرجـة  جعلـوا 
أربعة  السـمحاقة  وهي  وللرابعة  أبعرة  ثالثـة  الملحمة  وهي  وللثالثـة  بعيريـن 
يستقيم  الترتيب  فبهذا  أبعرة  خمسة  ولها  الموضحة  الخامسـة  والدرجة  أبعرة 
وأزكى  علمهم  وأغزر  فكرهم  وأقوى  نظرهم  أحدَّ  ما  وهللا  العدل  ويظهر  األمر 

فهمهم.
التي  الموضحة  ولعل  به  أعلم  فاهللا  وعرضًا  طوًال  بالراجية  ذلك  تحديد  وأمـا 
صفتها،  لنا  ينقل  ولم  عنـه  فأخذوها  كذلك  كانت  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  فيها  حكـم 
في  القدر  ذلك  منه  راجبة  لكل  فوقع  ديته  على  اإلنسان  جسد  موا  قسَّ ولعلهم 

الحديث. إطالق  به  فقيدوا  دونها  وما  الموضحة 
التي  الموضحة  إن  قيـل  أنه  فأحِسـب  المواضع  فـي  األروش  اختـالف  وأمـا 
اإلنسان  في  عضو  أكرم  ألنه  الرأس  مقدمة  في  كانت  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  فيها  حكم 
أن  ورأوا  األرش  فيه  فضاعفوا  األعضاء،  سـائر  شـين  من  قبحًا  أشـد  وشـينه 
محار  أن  ورأوا  نصفـه  فأعطـوه  المقدم  دون  الجسـد  وسـائر  الـرأس  مؤخـر 
الرأس.  بمقدم  فألحقوها  الجسـد  سـائر  من  عضوًا  أشـد  الظهر  وفقار  الصدر 
وإن  اإلصابة  على  اهللا  فالحمد  ذلـك  كان  فإن  مأخذهم  في  لي  يظهر  مـا  هـذا 
جناه  وما  اللسان  زلة  عن  والغفران  العفو  اهللا  وأسأل  به،  أعلم  فاهللا  غيره  كان 

واهللا أعلم. والنسيان.  والخطأ  العمد 
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تحت  فنام  آخر  رجل  جاء  ثم  له  تفقًا  فيها  فعلق  شـجرة  إلى  أتى  رجل 
من  التفق  صاحب  وجاء  النائم  فضرب  الشجرة  من  التفق  فطاح  الشجرة 

فرق؟ بينهما  هل  بعد 
خطأ.  القاتل  حكم  في  التفق  صاحب  يكون  الكل  وفي  عندي  بينهما  فرق  ال 

واهللا أعلم.
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التي  والفتنة  الظاهـرة  مـن  العراقي  بلد  فـي  سـويلم  ابن  الوالي  توسـط 
حر  أنه  هو  وادعـى  خدامه  من  رجًال  قتلـوا  والبلوش  هـو  بينه  صحـت 
وسـط  في  قتيًال  وجد  وهو  قتله  ينكرون  وتارة  مملوك  إنه  يقولون  وهم 
البلد  في  عسـكرهم  وكذلك  البلد  شـركاء  والبلوش  والعبريـون  البلـد 
الحكم  فما  العراقي،  أهل  من  أحد  كل  فيه  صايح  ثايبة  في  قتل  والرجل 

ذلك؟ في 
فيهم  يبطش  حتى  الوالـي  وأمهلوا  أمرهم  في  تثبتوا  العراقـي  أهل  أن  لـو 
دمه  لهم  يحـل  بذلك  إذ  لهـم  خيرًا  لـكان  فيمتنع  الكـف  منـه  ويطلبـون 
البصراء  إلى  عائد  فالنظـر  أمرهم  في  تعجلوا  وقد  اآلن  فأمـا  أعوانـه  ودم 
حالة  توجد  وقد  الغائب  يراه  ال  ما  الحاضر  يرى  فقد  بأحوالهم.  العارفين 
حال  أي  على  أعلـم  فاهللا  يلزمهم،  حالة  وفـي  شـيء  قتله  في  يلزمهـم  ال 

ذلك. كان 
بد  فال  بذلك  منهم  كل  وأذعن  المسـلمين  أحكام  إلى  رجعوا  فإذا  وبالجملـة 
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فعلى  مملوك  عبد  المقتول  أن  صح  فإن  الجميع  على  الظاهر  حكم  إجراء  من 
عبده  قتل  أنه  بعينه  أحـد  على  سـيده  وادعى  قاتله  يعلم  لم  وإن  قيمتـه،  قاتلـه 
المنكر  فعلى  عنها  عجز  فإن  البينة  المدعي  كلف  وإال  عليه  المدعى  أقر  فـإن 
فيه  قسـامة  وال  ضاع  مال  ألنه  لسـيده  شـيء  فال  قاتله  يعلـم  لـم  وإن  اليميـن 
أنه  بالبينة  يصـح  حتى  حر  أنه  والحكم  جميعـًا  البلد  أهل  دعـواه  تسـمع  وال 
موالي  أو  عصبة  كانوا  وإن  أوليائه  إلـى  فأمره  حرًا  المقتـول  كان  وإن  مملـوك 
وإال  أقروا  فإن  مسمين  جماعة  أو  بعينه  أحد  على  قتله  وادعوا  فيه  طالبوا  فإن 
وجد  فإن  أحد  على  يدعوا  لم  وإن  المنكر  على  واليمين  المدعي  على  فالبينة 

فيه. قسامة  فال  ذلك  بعد  مات  ثم  جريحًا 
فال  الزحام  قتله  أو  الجماعة  فيه  يصلي  الذي  المسـجد  في  وجد  إن  وكذلك 

كله. هذا  في  قسامة 
فال  البلد  أهل  غير  من  للمقتول  عدو  البلد  في  كان  فإن  البلد  في  وجد  إن  وأما 
قاتله  على  بينة  تصح  ولم  أهلها  غير  من  عدو  فيها  ليس  كان  وإن  أيضًا  قسامة 
يعلمون  وال  قتلوه  مـا  أنهم  رجًال  خمسـون  يحلف  القسـامة  البلد  أهل  فعلى 
حتى  األيمان  عليهم  كررت  ذلك  من  أقل  كانوا  وإن  ديته  بينهم  تقسم  ثم  قاتله 

يمينًا. خمسين  تبلغ 
الذين  القبيلة  تلـك  أهل  علـى  فالقسـامة  فيهم  فقتل  قبيلـة  فـي  خـرج  وإن 
إلى  ورجعت  القسـامة  بطلت  ذلك  بعـد  مات  ثم  جرح  وإن  عندهـم  قتـل 

الدعاوى.
تبطـل  ال  وقيـل  أيضـًا  القسـامة  بطلـت  أحـدًا  المقتـول  أوليـاء  اتهـم  وإن 

واهللا أعلم.
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 c b a `  _  ^ ﴿ تعالى:  قوله  فـي  اآلية  هذه  تأويـل 
النفس  في  أهو  المثل  هذا  معنى  ما  اآلية  تمام  إلى   (١)﴾f   e   d
مخصوص؟  شـيء  على  مقصور  أم  وغيره  الشـتم  من  والكالم  والمـال 

علينا. تفضل 
بخصوص  عبرة  ال  أنه  وعندنا  عام  اللفظ  ولكن  فخاص  اآلية  نزول  سبب  أما 
عموم  تحت  عنه  سـألت  ما  جميع  يدخل  أن  فيصح  اللفظ  عموم  مع  السـبب 

  $   #   " ﴿ يقول:  تعالى  اهللا  ألن  أنواعـه  لبعض  الكراهية  ثبوت  مـع  اآليـة 
تعالى:  قوله  سعيد  أبو  الشيخ  فسر  وقد   (٢)﴾+   *   )   (   '   &     %
عنده  والمعنى  الـواو  بمعنى  «إال»  فجعـل  ظلـم  ومـن  بمعنـى   ﴾+   *   ) ﴿
فقد  القطب  وأما  القول.  من  بالسوء  الجهر  منه  اهللا  يحب  ال  ظلم  من  وكذلك 
المظلوم  فجهر  ظلم  من  جهر  إال  بقوله  اآلية  وفسر  حقيقتها  على  «إال»  جعل 
أن  يحل  ال  مما  الشتم  كان  إذا  إال  جائز  القطب  تفسير  على  القول  من  بالسوء 
أو  لصًا  يا  أو  سـارقًا  يا  أو  زاني  يا  لرجل  الشـاتم  قال  إذا  كما  وذلك  به  يشـتم 
تقال  أن  تصح  ال  التي  األسماء  من  ذلك  ونحو  خمر  شـارب  يا  أو  مشـركًا  يا 
المشـتوم  فإن  به  للمتصف  حتى  يصح  ال  بالزنى  والقذف  بها.  للمتصـف  إال 
افترى  فقد  ردها  إن  فإنه  الشاتم  إلى  يردها  أن  له  يصح  ال  األلفاظ  هذه  بمثل 

سواء. على  البهتان  في  وكانا  وبهته  عليه 
األلفاظ  من  ذلك  نحو  أو  عاصي  يا  أو  ظالمًا  يا  أو  فاسـقًا  يا  له  قال  إذا  وأما 

.١٩٤ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
.١٤٨ اآلية  النساء،  (٢) سورة 
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كان  إذا  ذلـك  بمثل  يشـتمه  أن  فله  المعصية  بنفـس  إال  بشـيء  تقيـد  ال  التـي 
الجواب  عن  فاإلعراض  حال  كل  وعلى  شتمه.  في  محق  غير  األول  الشـاتم 

   £   ¢﴿ تعالى:  لقوله  وأفضـل  أولى  المقام  هذا  مثل  فـي  والسـكوت 
تعالى:  وقوله   (١)﴾®   ¬   «ª   ©  ¨   §    ¦   ¥   ¤
أبـا  أن  وروي   .(٢)﴾f   e   d   c   b    a     `   _   ^﴿
حاضر  اهللا  ورسول  ساكت  وهو  مرارًا  رجل  شتمه  عنه  اهللا  رضي  الصديق  بكر 
فلما  جالس  وأنت  شـتمني  بكر  أبو  فقال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فقام  عليه  رد  ثـم  جالـس 
ذهب  رددت  فلمـا  عنك  يجيب  كان  ملـكًا  إن  ملسو هيلع هللا ىلص  فقـال  قمـت  عليـه  رددت 

واهللا أعلم. الشيطان.  مجيء  عند  أجلس  فلم  الشيطان  وجاء  الملك 

º∏X  hCG  »¨Ñd  ñô°üà°ùªdG  ¿Éª°V

آخر  بلد  إلى  البلدين  أحد  من  امرأة  وخرجت  تحاربوا  بلدين  أهل  عـن 
الذي  البلد  دون  بالغـًا  أو  كان  طفًال  إنسـانًا  ولقيت  بلدها  أهـل  ليعينـوا 
بلدنا  أهل  إن  الفالني  البلد  ألهل  وقل  كفيني  له  فقالت  اإلعانة  منه  تريد 
الذي  والبلد  تعينهم  ناس  أتتهم  جيرانهم  أن  على  اإلعانة  منكم  يريدون 
عند  ال  عندهم  رأيهم  وهم  ثقة  غير  أم  كان  ثقة  أميرها  اإلعانة  منها  يراد 
المستصرخون  صار  إذا  ضمان  المستصرخ  على  هل  استصرخهم،  الذي 

ضاربوهم؟ الذين  من  أحدًا  قتلوا  إذا  أعني  عشيرتهم،  يعينون 
من  ويدفعوا  البلد  حريم  ليحموا  استصرخهم  وإنما  لبغي  يسـتصرخهم  لم  إذا 

.٦٣ اآلية  الفرقان،  (١) سورة 

.٧٢ اآلية  الفرقان،  (٢) سورة 
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فهو  ظلمًا  للقتل  اسـتصرخهم  وإن  المسـتصرخ،  على  ضمان  فال  ظلمها  أراد 
أتلفوا. ما  وضمان  سفكوا  ما  سفك  في  شريكهم 

على  والضمان  عليهـم  له  سـلطان  ال  إذ  فقط  آثم  أنـه  وهو  آخر  وجـه  وفيهـا 
واهللا أعلم. فاعله. 

ájÉæédG  π©a  ≈∏Y  ∫GódG  ¿Éª°V

المولى  ضرب  الذين  مـن  بعض  وصار  لهم  مولى  منهـم  ضرب  أنـاس 
من  وواحد  المولى  ضربـوا  الذين  كبير  من  يقتصوا  أن  يريـدون  عليهـم 
لكن  أقرب  ابنه  أن  فأجابه  أقاربه  من  رجًال  َخبَّر  يقتصوا  أن  أرادوا  الذين 
وصار  ذلك  في  سكتة  صحت  ثم  ذلك  يقل  لم  أو  الضرب  في  عجلة  ال 
أن  أقرب  ابنه  قال  الذي  الرجل  وسمع  بينهما  الصلح  في  يسعون  أناس 
داًال  أيكون  غيرها  من  أم  داللته  من  ضربه  أن  يعلم  ولم  ضرب  قد  االبن 

أم ال؟ ضمان  الدال  على  وهل  أم ال  هذه  صفته  على 
هذا  كان  فـإن  شـرعًا  ضامن  المضمون  على  والـدال  قطعـًا  دال  القائـل  هـذا 
إذا  وذلك  داللته  بغيـر  قتل  أنه  يعلم  حتى  ضامـن  المشـير  فهذا  حرامًا  القتـل 

عليه. المشار  هو  القاتل  كان 
قتل  أنه  يعلم  حتى  عليه  ضمان  فال  عليه  هو  دله  الذي  غير  قاتله  كان  إذا  وأما 

ظاهر. الصورتين  بين  والفرق  بداللته 
األثر  صرح  وقد  بداللته  قتل  أنه  يعلم  حتـى  ضمان  ال  أنه  وجه  فيها  ويخـرج 
اهللا  رضوان  نبهان  ألبي  كالم  من  باإلشارة  يسـتفاد  األول  والمعنى  يشـبهه  بما 

واهللا أعلم. صواب.  المسلمين  رأي  وكل  عليه، 
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العصبة  لعاقلته  وهل  عاقلته  على  أم  خاصة  ماله  في  هي  المجنون  جناية 
والحلفاء؟ المولى  أم  فقط 

األحرار  في  جنـاه  ما  أما  المعتوه  فـي  تعالى  اهللا  رحمهمـا  محبوب  ابـن  قـال 
مثل  إال  ماله  في  يلزمـه  ال  عاقلته  على  فذلك  قتل  أو  جراحـة  أو  ضـرب  مـن 
ال  فذلك  عبيدهم  في  أو  الناس  أمـوال  في  جناه  ما  وأما  منهم  رجًال  يلـزم  مـا 
نكحها  حتى  امرأة  غصب  أو  بضمه  أكله  ما  إال  ماله  في  يكون  وال  عاقلته  يلزم 

ماله. خالص  في  يكون  فذلك 
عنهم  يعقل  منهم  القـوم  مولى  فإن  والموالي  العصبـة  العاقلة  تحت  ويدخـل 
عنه  وتعقل  جميعًا  عنهمـا  يعقل  فإنه  اثنان  أعتقه  لو  قيـل  حتى  عنه  ويعقلـون 
واحدة  كعاقلة  فيجعالن  العقل  نصف  واحدة  كل  عنه  تعقل  جميعـًا  عاقلتهمـا 

واحدة. قبيلة  إال  يعقل  لم  لو  أن  واحد  بمنزلة  قبيلة  كل  من  االثنان  فيكون 
غير  أثٍر  في  ذلك  أجد  ولم  العاقلة  تحت  يدخلون  أنهم  أعلم  فال  الحلفاء  وأما 
والحلف  منه  لحمة  والوالء  النسب  بصحة  يكون  إنما  العقل  أن  صرحوا  أنهم 
شـيء  على  قومًا  عاهـد  من  ويلـزم  األنسـاب.  فـي  الثابـت  الحكـم  يغيـر  ال 
يعقل  أن  فعليه  معهم  يعقـل  أن  على  حالفهم  فإذا  بعهده  يفـي  أن  مخصـوص 
غير  مصرحًا  هـذا  أجد  ولم  عشـيرته  عن  يعقل  أن  أيضًا  ويلزمه  عنـدي  فيمـا 
وكذلك  عليه،  يدل   (١)﴾^   ]   \  [  Z ﴿ تعالـى:  قوله  أن 

واهللا أعلم.  .(٢)﴾f   e    d   c   b  ﴿ قائل:  من  عز  قوله 

.١ اآلية  المائدة،  (١) سورة 
.٩١ اآلية  النحل،  (٢) سورة 
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ليًال  أو  نهارًا  قوم  زرع  أكلت  إن  أم ال  كانت  سائمة  النعم  رب  يلزم  ما 
الغنم  أما  تكن؟  لـم  أو  وليًال  نهارًا  زرعهم  حفـظ  في  عادة  لهـم  كانـت 

مأجورًا. أفدنا  ليًال؟  حفظها  فعادتهم 
ليًال. بحفظها  مأمورون  ألنهم  ضمانه  أهلها  فعلى  بالليل  أكلته  ما 

على  ألن  فيه،  ضمان  ال  فقيل  أربابهـا  على  التقدم  قبل  بالنهار  أكلته  مـا  وأمـا 
الضمان. فيه  وقيل  بالنهار،  حفظها  الحروث  أهل 

واهللا أعلم. واحدًا.  قوًال  ضامن  فهو  التقدم  بعد  وأما 

ó«Øà°ùªdG  ≈∏Y  ’  §dÉ¨dG  ≈∏Y  ájÉæédG

أليتام  بكار  والمـاء  مائهم،  من  فسـقاه  ألناس  أجير  غلـط  مال،  له  مـن 
أم  الصفة  هـذه  على  الماء  غـرم  يلزمه  هل  وغائـب،  وحاضـر  وبالغيـن 

البيدار؟ على  الغرم 
واهللا أعلم. األجير.  على  الغرم  وإنما  ذلك،  غرم  يلزمه  ال 

Ió«Øà°ùªdG  áHGódG  ÖMÉ°U  ≈∏Y  ’  §dÉ¨dG  ≈∏Y  ájÉæédG

دابته،  تلقـاء  دابة  آخـر  وربط  لغيـره،  أو  له  بـأرض  ربطها  دابـة  لـه  مـن 
بإزائها  التي  الدابة  فأعطاه  فغلط  دابته  يعطيه  طعامًا  رجًال  اآلخر  فأعطى 
الغرم  أم  الثانية  الدابة  لصاحب  غرم  للطعام  اآلكلة  الدابة  صاحب  أيلزمه 

الطاعم؟ على 
واهللا أعلم. المطعومة.  الدابة  صاحب  دون  الُمطعم  على  والضمان  كاألولى،  هذه 
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بين  فمـدت  الحسـني  يقتل  كالعلـوي  الصلـح  في  أخـوه  قتـل  مـن 
الحسـني  ولي  فقام  المقتول  الحسـني  بدأ  أن  قبـل  سـالفة  الفريقيـن 
هذا؟  فعله  فـي  عليه  ماذا  علويًا  قتـل  بأن  أخيه  بثأر  فأخـذ  المقتـول 
ذلك  ألولياء  عليـه  تباعة  وال  عليـه  قتل  عـن  قتله  من  يسـقط  وهـل 
من  فيه  ضيع  فيما  توبة  وعليه  وليـه  بثأر  أخذ  ألنه  المقتـول  العلـوي 
لذلك  قتله  بسـبب  الفريقين  بين  األمـر  اشـتد  وإن  األمان؟  في  قتلـه 
من  بينهما  جـرى  فيما  بأس  عليه  هـل  شـديدًا  تقاتلنا  حتى  العلـوي 
من  على  كله  ذلـك  أم  حق  بغير  بعضـًا  بعضهما  أمـوال  وأخذ  قتـل 

زيادة؟ ال  وليه  بثأر  أخذ  ألنه  منه  سالم  وهو  فعله 
بغضب  باء  فقد  ذلك  فعل  فمن  األمان  في  القتل  يحل  وال  الخيانـة  تجـوز  ال 
قتل  بالثأر  األخـذ  هذا  كان  فإذا  لـه،  أمان  فال  األمان  فـي  قتل  ومـن  اهللا  مـن 
قتل  ومن  األمان  فـي  قتل  ألنه  شـيئًا  عليه  أرى  فال  األمان  فـي  القاتـل  نفـس 
في  قاتل  أيضًا  فهذا  القاتل  نفـس  يقتل  لم  كان  وإن  له،  أمان  فال  األمـان  فـي 
في  به  اقتدى  من  وشـارك  جنى  ما  وزر  وعليه  سـيان  أخيه  وقاتل  فهو  األمان 
والمعافاة  العافيـة  اهللا  نسـأل   .(١)﴾°   ¯    ®   ¬   «﴿ وزره 

واهللا أعلم. المؤمنين،  وإلخواننا  لنا  والدنيا  الدين  في 

.١٣ اآلية  العنكبوت،  (١) سورة 
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ونرى  حبسهم،  من  عندنا  ألن  وعقابهم،  العبيد  حبس  توجب  التي  الزلة 
وال  يصلون  ال  المحبوسين  من  وكثير  والتطهر  الصالة  ترك  حبسهم  في 

يتطهرون؟
سـيده  إلى  المملوك  أمر  لكن  العقوبة  ثبوت  فـي  الناس  من  كغيـره  المملـوك 
بعض  في  القائم  إلى  المملوك  أمر  يرجع  وربما  اإلمام  إلى  الناس  سائر  وأمر 
الواجب  أمره  وعصى  مواله  على  تمرد  إذا  كما  تأديبًا  عقوبته  وتصح  األحوال 

أحواله. من  شيء  في  األدب  أساء  أو  عليه 
حبس  الحبس  الجناية  اقتضت  فإن  الجناية  قدر  على  ذلك  جميع  في  والعقوبة 
القيام  على  يقدر  لم  وإن  تيمم،  ماء  يجد  لم  فإن  أمكنه،  كما  يصلي  أن  وعليه 

فمضطجعًا. يقدر  لم  وإن  قاعدًا،  صلى 
واهللا أعلم. جائزًا.  الحبس  أصل  كان  إذا  شيء  ذلك  من  حابسه  على  وليس 

äÉjÉæédG  ≈∏Y  ôjõ©àdG

األموال  ألرباب  يزعمون  سـرقوا  إذا  تعالى  اهللا  قبحهـم  لصوصـًا  إن 
البينة  المدعي  على  أن  المسـألة  عرفوا  قد  وهم  الشـرع  نعطيكم  أنـا 
كالتواتر،  عندهم  صـارت  حتى  ملسو هيلع هللا ىلص  قال  كما  اليمين  المنكـر  وعلـى 
ماله  ثبـت  مـن  إن  ويقـول  المصلحـة  ينظـر  أن  ألحـد  يصـح  فهـل 
كان  إذا  خصوصًا  والجـزاء  يسـلمه،  أن  عليه  كان  بيمين  فـالن  عنـد 
هذه  أن  وعندي  ذلـك؟  يصح  ال  أو  المسـلمين  عند  ثقـة  المسـروق 

بالدنا. في  للمفاسد  أقطع 
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بترك  المفاسد  أتدرأ  اللصوص،  فعل  في  منها  أعظم  الشرع  ترك  في  المفسدة 
يقطع  ما  على  أدلك  أال  األول!  فوق  آخر  جور  إال  هذا  ما  واهللا  كال  األحكام؟ 
واألرجل  األيدي  كقطع  أهانها  من  الشريعة  استعمال  هو  أصلها  من  المفاسد 
بل  ويمين  بينة  على  مقصورًا  الشرع  وليس  النفوس،  وإزهاق  الرؤوس  وقطع 
وتجلب  المفاسـد  تدرأ  أخر  الشـريعة  من  أبواب  وبقيت  الشـرع،  بعض  هـذا 
على  فاقتصروا  فتحها  عن  زمانك  أهل  عجز  لكن  والدنيا  الدين  في  المصالح 
غير،  ال  الشرع  هو  ذلك  أن  الجهال  من  له  خالق  ال  ومن  العوام  فظن  اليمين، 

واهللا أعلم. وأهله.  اإلسالم  انصر  اللهم  الشريعة.  محاسن  فقبحوا 
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إذنه  بغير  إنسـان  مال  في  العطشـا  الصغيرة  الذرة  وهو  نقصًا  وضع  من 
لم  كان  إذا  الواضع  يضمن  هل  فماتت،  المال  صاحـب  دواب  فأكلتهـا 

أم ال؟ االضرار  نية  على  يضعها 
أتلف  لما  ضامن  إذن  بال  غيره  مال  في  فواضعه  العادة  في  قاتًال  ذلك  كان  إذا 
كل  يضمن  متعديًا  غيره  ملك  في  بئرَاً  حفر  كمن  فهو  بوضعه  متعد  ألنه  بسببه 

واهللا أعلم. البئر.  في  تلف  ما 
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وهو  أم  له  والوارث  العمد،  وشبه  الخطأ  سبيل  على  رجًال  قتل  رجل 
أوالد  من  امرأة  إال  منهم  أحد  بقي  وال  هلكوا  له  الوالء  أهل  بل  مولى 
المقتول  هذا  بـدم  أولى  يكون  من  الوالء،  ألهـل  ورحم  لـه  العاتقيـن 
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أمه  أبرأت  وإذا  للمقتـول  الوارثة  هي  ألنها  غيرها؟  أم  والدتـه  تكـون 
أم ال؟ الدم  هذا  عنه  ينحط  القاتل  هذا  هذه 

الحق  وسـقط  إبراؤها  نفذ  نفس  طيب  عن  أبرأت  فإن  بذلك،  أولى  األم  نعـم 
واهللا أعلم. القاتل.  عن 

É¡∏FÉ°S  ≈∏Y  áª«¡ÑdG  ájÉæL  ¿Éª°V

من  فنـداًال  يـدورون  صبيان  الهيسـة  وفي  ثـور  علـى  يهيـس  إنسـان 
توقف  الهيس  فـي  رجوعه  على  الثـور  احتراف  وعند  الهيسـة  تلـك 
وقوع  قبل  فيـه  وفعل  خطفته  علـى  الثور  فأخذه  وجهـه  على  صبـي 
ال  آخر  لرجل  الثور  كان  وإن  أيضًا  يلزمـه؟  فكيف  فيه  الهياس  نظـر 
بقيت  الثور  صاحب  على  منهما؟  من  على  الضمان  فيكون  للهياس 
إرادتهم  على  ذلك  في  معارضين  والصبيان  متعمد  ال  والعامـل  مالـه 

الفندال؟ من 
في  الخطأ  بمنزلـة  وهو  مالكه،  علـى  ال  الثور  سـائق  على  هـذا  فـي  الضمـان 

واهللا أعلم. يشاء.  لمن  يغفر  واهللا  الجروح 

kÓ«°üØJ  hCG  k’ÉªLEG  äÉfÉª°†dG  øe  AGôHE’G

لم  وإن  صاحبها  من  الحل  فيهـا  يكفي  الضمانات  أن  األثر  فـي  ورد  مـا 
وجه  فما  خـالف،  ففيهما  والفروج  الدمـاء  في  إال  الضمان  وجـه  يسـم 
الدليل  وما  ذلك؟  في  يعجبك  الذي  وما  وغيرهـا؟  هذه  بين  هنا  الفـرق 

بالجواب. شيخنا  يا  منك  فضًال  هنا؟  ها  الفرق  وجه  على 
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األموال  سائر  في  ليستا  وأنفة  حمية  والفروج  الدماء  في  للناس  أن  ذلك  وجه 
ففي  علم،  لـو  بذلك  تطيـب  ال  نفسـه  ألن  مجمًال  منهمـا  البـرآن  يصـح  فـال 
وليس  وتراض.  نفس  طيب  عن  إال  يحـل  ال  المسـلم  ومال  خديعة  اإلجمال 
أداء  عليه  يجب  أنـه  مرادهم  وإنما  بذلك،  اإلخبـار  يلزمه  أنه  المفرقيـن  مـراد 
التفسـير  في  إذ  يفسـر،  أن  غير  من  والفـروج  الدماء  فـي  أهلـه  إلـى  الضمـان 
فعليه  الفروج  أو  الدماء  من  بالضمان  بلي  فإذا  عظيم،  وفسـاد  وتشـاحن  طعن 
فأبرأه  الحق  له  من  عند  معلومًا  ذلك  كان  إذا  إال  البرآن  يكفيـه  وال  الخـالص 

واهللا أعلم. النفس  وطيب  الرضا  فهو  علم  على  منه 

á∏bÉ©dG  ≈∏Y  Ée  ójóëJh  ,»Ñ°üdG  ájÉæL

البالغ،  أخيه  بأمـر  مثله  صبي  عليه  اعتدى  صبـي  في  يعجبك  الـذي  مـا 
من  بقول  األخذ  هنا  هـا  أيعجبك  عليه،  اعتدي  ما  بمثل  عليـه  فاعتـدى 
أم ال؟  (بالفتح)  عليه  المتعـَدى  الصبي  على  الضمان  ثبوت  بعـدم  قـال 
من  ذلك  هل  الدية  عشر  العاقلة  تعقل  ما  أقل  بأن  التحديد  لنا  أين  ومن 
مثًال  األخذ  أحببت  لـو  أرأيت  العدول؟  نظر  أم  األمة  إجمـاع  أم  الُسـنَّة 
في  يعلم  ال  حيث  صاحبه  عنه  وغاب  الصبي  هذا  على  الضمان  بثبوت 
المقاّصة  يسعه  هل  قدر  أو  إدراكه،  على  يقدر  ولم  علمه  أو  أرض،  أي 
التمسك  نية  سبيل  على  أو  لحق  انتصارًا  أيضًا  األرش  من  عليه  له  عما 

بالجواب. منك  فضًال  أم ال؟  له  عما  عليه  مما 
وجهين:  مـن  عليه  المعتدى  علـى  ضمان  ال  أنه  الموضـع  هذا  فـي  يعجبنـي 
الدافع  على  وليس  نفسه  عن  دافع  أنه  والثاني  مكلف.  غير  صبي  أنه  أحدهما 
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األول  بالوجه  عنه  الضمان  فدفع  الدفع  وجه  غير  على  ضربه  كان  وإن  شيء. 
على  ويلزمه  ماله،  دون  عاقلته  على  الصبي  جناية  قال:  من  عند  وذلك  فقـط، 
المجني  على  له  وجب  حق  في  بها  يقاّص  أن  وله  ماله،  في  جعلها  مـن  قـول 

ذلك. على  وليشهد  وإعطاؤه  الحق  أخذ  عليه  تعذر  إن  عليه 
وهي  ُسـنَّة  فيه  أعلم  فال  الجناية  من  العاقلة  تعقله  الذي  للقدر  التحديـد  وأمـا 
رضي  حبيب  الربيع بن  عمـرو  أبو  قال  وقـد  إجماعًا  وليسـت  خالف  مسـألة 
الذين  إلى  ترفع  والباضعة  الجانـي  إلى  الناس  أدنى  على  الداميـة  إن  عنـه  اهللا 
دية  بلغ  فإذا  فوقهم  من  إلى  صار  شـيء  زاد  فكلما  جميعًا  فيها  يكون  فوقهم 
اهللا:  رحمه  عبـداهللا  أبو  وقال  جميعـًا.  العشـيرة  على  فهو  الدية  ثلـث  الجـرح 
ما  إال  تعقل  ال  وقيل  للمصـاب،  الدية  عشـر  نصف  من  أقل  العاقلة  تعقـل  ال 
دون  ما  تعقل  وال  فصاعدًا  الخمـس  تعقل  وقيل  اإلبل،  من  خمـس  علـى  زاد 
التحديد  منشـأ  أن  على  دليل  تعالى  اهللا  رحمهـم  منهم  الخالف  فهـذا  ذلـك، 

واهللا أعلم. واالجتهاد.  النظر 

ºμëdG  π¡L  hCG  ¢üî°ûdG  π¡L  ™e  πà≤dG

هو  فإذا  ما  بوجـه  دمه  له  يحل  مـن  أنه  ظانًا  بقتل  شـخصًا  قصـد  فيمـن 
فقط  الدية  لزمته  وإن  فقط؟  الدية  أم  قود  عليه  هل  قتله،  له  يحل  ال  من 
أي  ضابطه  وما  كالخطأ؟  العاقلة  على  تكون  أم  ماله  في  عليه  تكون  هل 

بالجواب. علّي  أنعم  الخطأ؟ 
أمران: هناك 

فإذا  قتله  له  أن  يظن  فيه  بالحكم  جاهًال  بالشخص  عالمًا  يكون  أن  ـ  أحدهما 
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بالحكم  وجهله  لقتله  المتعمد  حكم  وحكمه  شديد  أمر  فهذا  كذلك  ليس  هو 
اإلسالم. في  تجاهل  وال  جهل  وال  شيئًا  عنه  يغني  ال 

قاتل  يظنه  أو  مسـلم  هو  فـإذا  حربيًا  يظنه  بالشـخص  جهلـه  ـ  الثانـي  واألمـر 
  ,    +   * ﴿ تعالى:  لقولـه  خطأ  حكم  حكمه  فهذا  غيره،  هـو  فإذا  وليـه 
غيره.  في  فيقع  له  يجوز  شيء  إلى  يقصد  أن  الخطأ  وضابط  اآلية   (١)﴾-

واهللا أعلم.

πJÉ≤dG  ô«Z  øe  ∫ƒà≤ªdG  AÉ«dhCG  QCÉK  ƒdh  ájódG  ÜƒLh

فلما  أخرى  طائفة  في  فأخطأ  خصومة  وبينه  بينها  طائفة  قتل  قصد  رجل 
وغيره  الغرم  من  لكم  عليَّ  بما  أذعن  أني  المقتول  أهل  إلى  وصل  علم 
أنهم  أنفسـهم  وفي  القاتل  منها  التي  الطائفـة  من  رجًال  قتلـوا  ثم  فأبـوا 
كان  وإذا  أم ال؟  واإلثم  الغرم  مـن  األول  أيسـلم  بأيديهم  حقهم  أخذوا 

العاقلة؟ على  أم  ماله  في  عليه  أيكون  الغرم  يلزم 
خطأ  ألنه  عليه  إثم  فال  اإلثم  وأمـا  العاقلة،  على  وهو  الغرم  عن  ذلـك  يبرئـه  ال 

  &  %  $  # "  ! ﴿ تعالى:  قوله  واذكر  الكفارة  عليه  ولكن  محض 
 (٣)﴾  K    J    I    H    G     F    E ﴿ قولـه:  إلـى   ،(٢)﴾  (  '
والدية،  الكفارة  من  عليه  وجب  ما  أداء  في  قصر  إن  اإلثم  عليه  وإنما  اآلية  الخ 

واهللا أعلم. عليه.  وجب  ما  عنه  تحط  ال  غيره  في  المعتدي  وعدوى 

.٩٢ اآلية  النساء،  (١) سورة 

.٩٢ اآلية  النساء،  (٢) سورة 

.٩٢ اآلية  النساء،  (٣) سورة 
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الغاضب  منهم  أناس،  جملة  وحضر  بلد  في  الناس  بين  فتنة  وقعت  إذا 
ألحدهم ومنهم الحاجز للصلح، فلما سكتت الفتنة إذا بأحد المتقاتلين 
منكرون  وهم  خصمه  نصر  ومن  خصم  من  أصابه  ويقول  الجراح  بعض 
أصاب  وما  خصمـه  من  فهو  أصابـه  ما  كل  أن  الحكـم  فـي  أيكـون  لـه 
المضروب  خصـم  كان  إذا  أرأيت  أم ال؟  هـذا  علـى  منه  فهـو  خصمـه 
وبقي  ذلك  له  فحلف  يضربـه  لم  أنه  يمينًا  منهم  واحـد  من  فأراد  ثالثـة 
وإن  كصاحبهم  أحلفهـم  تحليفهـم  الشـرع  على  لزم  إذا  واقفـان  اثنـان 
الحالف  نصيب  ينحط  أو  الجميع  كان  عليهم  الزم  فهو  وقع  ما  ألزمهم 

الصورة؟ هذه  في  تقول  فما 
من  أنه  فالحكم  الصفيـن  أحد  فـي  وقع  فما  صفيـن  كانـوا  إذا  المتقاتليـن  إن 
أثروا  ما  تأثيـر  في  واحدة  يد  الصـف  وجميع  غيرهم  مـن  أنه  اآلخـر  الصـف 
على  يكون  الحق  أن  لي  يظهر  فالذي  بعينه  واحد  على  المجـروح  ادعـى  وإن 
عما  المسـألة  وتنقلب  فاليمين  وإال  البينة  به  وقامت  به  أقـر  إذا  الواحد  ذلـك 
على  طالبة  له  وال  والخصومة  الدعاوى  حكم  إلى  الصفوف  حكم  في  كانت 

الباقين.
فهم  لكنه  نصه  أثـر  من  المسـألة  أحفظ  وال  الحاالت،  في  لي  يظهـر  ما  هـذا 
ومن  مني  فهو  خطأ  كان  وإن  اهللا  من  فهو  ذلك  صح  فإن  األحكام  معاني  من 

اهللا. عند  والعلم  وزلل  خطأ  كل  ومن  منه  اهللا  واستغفر  الشيطان 
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في  ليفعلوا  الخضراء  يريدون  رواحة  بنو  عليه  مر  حسـين  أوالد  من  رجل 
ولكن  هذا  مثل  عن  يمتنع  وهو  قصدهم  في  الصحبة  منه  وأرادوا  الشروج 
هذا  على  فصحبهم  جيرانهـم  في  خيانة  الشـروج  من  صحت  التوبة  هـذه 
أرأيت  ضامنًا؟  تراه  هل  بصحبتهم  وهو  الشـروج  في  قتل  ووقع  التأويل، 
هو  ليس  الذين  من  الضرب  فصح  غيره  في  وآخرون  مقبـض  فـي  كان  إن 
أوًال  تقع  إذا  وكذلك  الهيعة  يسمع  لكن  بعيدًا  أو  منهم  قريبًا  ولكن  فيهم 
وزالزل؟ فتنه  زمن  قليل  فيه  السالم  الزمان  لكن  الخير  فيه  يتوسم  وهذا 

فأحسن،  تاب  وإن  القائمين  بحال  أعلم  فاهللا  اإلثم  وأما  يلزمه،  فال  الضمان  أما 
واهللا أعلم.

ájÉæédG  »a  (ájGô°ùdG)  ódƒàdG

مسـائل  في  بالتولد  أصحابنا  يقول  وقد  المعالم  صاحب  قول  معنى  مـا 
بالبيان. تفضل  آخر؟  معنى  أم  االستنباط  معناه  هل  الفقه 

ضرب  إذا  كما  جنايته،  أثر  من  يتولد  ما  الجاني  إلزام  الفقه  في  بالتولد  المراد 
هذه  من  تولد  ولو  الشجة  أرش  للمضروب  فإن  رأسـه  بها  شج  ضربة  إنسـانًا 
على  كان  ذلـك  نحو  أو  عمـى  أو  صمـم  أو  جنون  مثـل  أخـرى  آفـة  الشـجة 
التولد  خالف  وهم  فقهاؤنا،  يقوله  الـذي  التولد  هو  فهذا  ذلك  أرش  الجانـي 
إلى  يضيفون  فإنهـم  نفسـه  فعل  العبد  بخلق  القائلون  المعتزلة  تزعمـه  الـذي 

واهللا أعلم. للعبد  خلقًا  الكل  ويجعلون  منه  يتولد  ما  الفعل  ذلك 



394

¬∏JÉb  ∫ƒ¡éªdG  ∫ƒà≤ªdG  »a  áeÉ°ù≤dG

اليمين  البلد  أهل  على  يلزم  هل  بيته،  في  هيميًا  قتل  رجل  في  تقـول  مـا 
جانب  من  خصم  عليها  ال  بلد  كان  إذا  أرأيت  ثم  أم ال؟  الغرم  عليهم  أم 
في  عليهم  هل  وجيرانه  وجماعته  قاتلـه  الخصيم  على  المقتول  ويعقـل 

األجر. ولك  شافيًا  بيانًا  لنا  بين  ذلك؟ 
القائم  نظر  على  العقوبة  في  عليه  وشـدد  به  المتهوم  أخذ  بقتله  أحد  اتهم  إن 
وصفة  واهللا أعلم.  البلد.  أهل  على  قسـامة  كان  أحد  به  يتهم  لم  وإن  باألمر، 

معلومة. القسامة 

óª©dG  ¬Ñ°Th  CÉ£îdG  ¬Ñ°T  ø«H  ¥ôØdG

العمد  شـبه  ا  امَّ التصوير،  فـي  العمد  وشـبه  الخطأ  شـبه  بين  الفـرق  مـا 
في  بينهما  فـرق  مـن  وهل  الخطـأ؟  شـبه  صـورة  كيـف  لكـن  فمعلـوم 
إقدام  بين  فإني  سديدًا؟  العمد  شبه  في  بالقود  القول  ترى  وهل  الحكم؟ 
لكن  تعمدًا  بعينه  الشـخص  ذلك  برميه  قصد  امي  الرَّ هذا  فـإن  وإحجـام 
وقوعه  وافق  لكن  عـادة  القتل  شـأنه  من  رماه  ما  وليس  قتله  يقصـد  لـم 

السالم. وعليك  هذا  في  التحقيق  أرجو  الموت؟  حضور  عليه 
َعبَّر  من  أعرف  ولم  واحد  معنى  عن  عبارتان  هما  وإنما  المعنيين  بين  فرق  ال 
الكعبة  باب  على  الفتـح  يوم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  خطبة  فـي  والوارد  الخطأ،  بشـبه  عنـه 
عند  ورد  وكذلك  العمـد،  شـبه  الخطأ  عبيدة  أبي  بالغ  من  الربيع  روايـة  فـي 
بشـبه  الفقهاء  أكثر  عنه  وعبَّـر  عمرو  عبداهللا بن  حديـث  مـن  وغيـره  النسـائي 
الُمعبَّر  وهو  والخطـأ  العمد  بين  واسـطة  إثبات  على  يدل  والحديـث  العمـد، 
خطًأ  أو  محضًا  عمدًا  إال  يكون  ال  القتل  أن  بعضهم  وزعم  العمد.  بشـبه  عنه 
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وقال  مذهبنا.  واألول  مالـك،  قول  وهـو  يعرف  فال  العمد  شـبه  ا  فأمَّ محضـًا 
قتله  يريد  وال  لـه  بها  متعمدًا  ببعرة  رمـاه  ولو  اهللا  رحمه  محبـوب  محمد بـن 

واهللا أعلم. بذلك.  القود  عليه  كان  فقتله 

Égódh  ΩC’G  πàb

يصنعوا  أن  الطرف  بذلك  للقوام  يجوز  الذي  ما  وقتلته،  بولد  أتت  امرأة 
أم ال؟ أب  له  كان  إذا  فرق  وهل  بها؟ 

المفاسـد  يدفع  كان  من  التراب  تحـت  ذهب  وقد  بها،  يصنـع  بمـا  أعلـم  اهللا 
واهللا أعلم. المستعان.  واهللا  بالعقوبات  ويقوم 

±Gƒ£dG  »a  ájÉæédG  ¿Éª°V

يتعارفه  ما  قدر  خفيفًا  سدعًا  خطأ  الحرم  في  الناس  من  أحدًا  يسدع  من 
سـدعه  ممن  الخالص  وعليه  لذلك  الفاعل  أيضمن  المطاف  في  الناس 

عنه؟ معفو  ذلك  مثل  أم 
وإن  الحل،  منه  ويأخذ  فحسـن  استسـمحه  فإن  أثرًا  أو  جرحًا  فيه  يؤثر  لم  إذا 
واهللا أعلم. فيه.  ضمان  ال  له  قيمة  ال  وما  بقيمة  يتقوم  ال  شيء  فهو  عنه  غاب 

É¡«∏Y  ád’ódÉH  äÉØ∏àªdG  ¿Éª°V

المرسول  ذلك  فهدد  المرسل  ذلك  خصم  فصادفه  جمل  معه  أرسل  من 
أن  ويعلم  لفالن  الجمل  هذا  أن  فأخبره  القتل  منه  يخف  لم  ولكن  معـه 

أم ال؟ ذلك  أيضمن  والمال  الحال  قصده  خصم  ذلك 
واهللا أعلم. ضامن.  والدالُّ  داٌل  ألنه  ضامن،  لذلك  هو 
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نظرهم،  وعلى  الورثـة  دون  أخذها  باألمر  للقائـم  أو  للحاكـم  القسـامة 
أم  بلوغهم  وقبل  رأيهم  دون  البلد  حاكم  يأخذها  أيتامًا  الورثة  كان  وإذا 

اهللا. يرحمك  أجبنا  ذلك؟  كيف 
بلوغهم،  إلى  أّجلـت  أيتامًا  األولياء  كان  وإذا  للحاكـم،  ال  الدم  ألوليـاء  هـي 

واهللا أعلم. بينهم.  نصف  والحاكم 

´GõaE’G  øe  ájÉæédG  ¿Éª°V

يضمن؟ هل  أعضائه  بعض  فانكسر  فعثر  وركض  ففزع  صبيًا  دعا  من 
إذا  إال  عليـه  ضمان  فال  إفزاعـه  يرد  لـم  وإن  ضمـن،  إفزاعـه  بذلـك  أراد  إذا 

واهللا أعلم. يضمن.  فحينئذ  المعتاد  فوق  أعجله 

πJÉ≤dG  º«∏°ùJ  â°†aQ  ¿EG  É¡æe  ¢UÉ°ü≤∏d  á∏«Ñ≤dG  ∫ƒª°T

والقاتلة  حق،  لها  ال  ظلمًا  قتلت  والقاتلة  أخرى  طائفة  قتلت  إذا  الطائفة 
وغالب  وأقاليم  بلدان  جملة  في  ومتفرقة  وأفخاذ  بطون  فيها  كبيرة  طائفة 
هل  وهيبة.  وآل  رواحة  كبني  واحد  وصلحهم  واحدة  حربهم  أحوالهـم 
البلدة  أهل  غير  ومن  القاتل  الفخذ  غيـر  من  يقتلوا  أن  المقتول  ألوليـاء 
ما  يؤدوا  أن  إما  الطائفة  يسألوا  أن  المقتول  ألولياء  يحتاج  أو  قتلتهم  التي 
الجميع؟  حينئذ  دمهم  وحالل  مصّرين  يكونوا  أو  الشـرع  بحكم  عليهم 

الصواب. عرفنا 
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به  يثقون  من  إليهم  يرسـلوا  أن  وذلك  األمر  في  وتثّبت  حجة  إقامة  من  بد  ال 
يلزمه  ما  نريد  ونحن  الكالم  مـن  ذلك  نحو  أو  فالنًا  قتل  فالنًا  إن  لهـم  يقـول 
قتلًة  تكونوا  أن  وإما  كذلك  تسـّلموه  أن  فإما  غيره،  أو  قود  من  الشـرع  بحكم 
فعلهم  من  تبرأ  من  وإال  واحدة  َيٌد  ألنهم  قتلهم  جاز  وإال  للحكم  سلموه  فإن 
في  لهم  شـريكًا  يكن  لم  ألنه  يقتل  ال  هذا  فـإن  العافية  وطلب  عجـزه  وظهـر 

واهللا أعلم. بغيهم 

º¡àe  ¢ùÑM  »a  äÉe  øe  ¿Éª°V

في  مات  إذا  فيهـا  حاكم  وال  البلد  أهـل  فلزمه  بسـرقة  اتهم  رجـل  عـن 
أم ال؟ غرمه  يلزمهم  هل  اإللزام،  إال  سبب  بال  اإللزام 

من  أصابه  فيما  عليهم  ضمان  ال  فقيـل:  الحال  هذا  على  إلزامه  لهـم  جـاز  إذا 
في  ذلك  بل  وقيل  ضمانه،  عليهم  وقيل:  الجائز،  حّد  به  يتعدوا  لم  إذا  اإللزام 
جائز  غير  كان  وإن  جائزًا،  فيه  اإللزام  يكـون  فيما  فهذا  المسـلمين.  مال  بيت 

واهللا أعلم. محالة.  ال  ضامنون  فهم 

kÓ«d  É¡¶ØM  äÉfGƒ«ëdG  ÜÉë°UCG  ≈∏Y

ليًال  دوابهم  يصونوا  أن  يلزم  هل  تزجر  طوي  قربها  كان  إذا  البلد  محلة 
ومدة  المغاريم  سـق  المحلة  وأهل  البلد  شـوارع  في  والطـوي  ونهـارًا، 

أفتنا. الفتن؟  تقع 
بالنهار.  حرثهـم  حفـظ  الحـرث  أهل  وعلـى  بالليـل  دوابهـم  حفـظ  عليهـم 

واهللا أعلم.
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أم  كبرت  سواء  بعير  عشر  المؤثرة  في  القول  المشارقة  أئمتنا  أطلق  كيف 
يفرقوا  ولم  عرجون،  أو  بجريدة  أو  بشمراخ  ضربه  لو  سواء  أتراه  صغرت، 
بين كونها صفراء أو حمراء أو سوداء والقاعدة تقتضي التفرقة كسائر مراتب 

الجروح، وقد فرق علماء المغرب منا بين السوداء والحمراء والصفراء.
فرقوا  وإنما  تـدم،  لم  ما  مؤثـرة  المؤثرة  بل  تفرقـة  فيها  للمشـارقة  أعـرف  ال 
قالته  وما  ونظر،  منهم  اجتهاد  وهو  الجسـد  سـائر  في  أو  الوجه  في  كونها  بين 

واهللا أعلم. ونظر.  اجتهاد  التفريق  من  المغاربة 

ÜGhódG  ájÉæL

فإني  جبار  بمؤخرهـا  أفسـدته  ما  قيل  هل  راكـب  الدابـة  علـى  كان  إذا 
بذلك؟ فتوى  العصر  أهل  بعض  عند  وجدت 

ما  يضمن  وإنمـا  جبار  بمؤخرها  جرحهـا  بأن  القول  رسـوخ  نفسـي  فـي  كان 
بالظاهر  سـؤالك  ووصلني  غيره  أعرف  ال  اآلن  وإلى  فقط،  بمقدمها  أفسـدته 
علم  فيها  عندك  كان  فإن  اهللا  شاء  إن  وسنراجعها  القابل،  في  المطالعة  وكتب 

واهللا أعلم. به.  فعرفني 

CÉ£N  ∫ƒà≤ªdG  ºμM

خطأ  صاحبهم  قتلوا  أنهم  قوم  على  ادعوا  إذا  الدم  أولياء  على  يمين  هل 
لو  ألنه  لهم  عليهم  وجبت  إن  اليمين  لفظ  صفة  وما  ذلك؟  أنكروا  وقد 
أنه  والقضية  القائليـن  عاقلة  على  الحـق  تحول  خطأ  القتل  ذلـك  صـح 
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العوابي  لبيت  القابضون  نقع  العوابي  بلد  فيصل  تيمور بن  وصول  حين 
فالة  في  سيابية  امرأة  ضربة  فأصابت  الهواء  على  فرٌح  كأنه  بنادق  جملة 
لهم  ما  القوم  أولئك  من  الدم  أولياء  فأراد  فقتلتها  برصاصة  العوابي  بلد 

الشرع؟ بحكم  عليهم 
مسـألة  وأما  للفرح،  التنقيع  ألن  خطـأ  كان  قتلهم  أن  علـى  فيدل  الحـال  أمـا 
قوله  القول  إن  قيـل  أنه  فأحسـب  ذلك  في  أخطأ  أنه  القاتـل  ادعـى  إذا  القتـل 
ال  إنه  قيل  أنه  وأحسـب  القتل  تعّمد  أنه  بينة  تقوم  أن  إال  يمينه  مع  ذلـك  فـي 
الدية  تلزم  ال  الصورة  هذه  وفي  أخطأ  أنه  البينة  هو  وعليه  ذلك  في  قوله  يقبل 
أي  اعترافًا  تعقل  ال  العاقلة  ألن  يطوعوا  أن  إال  نفسه  القائل  تلزم  إنما  العاقلة 

واهللا أعلم. بالبينة.  الثابت  الخطأ  تعقل  وإنما  إقرارًا 

á«ëH  kÉ¡Ñ°ûàe  hCG  ¬JQƒ°üH  »æédG  πàb

قتله  له  يحّل  هل  جنّيًا  وظنه  مثًال  نهار  أو  ليل  في  شخص  له  تعّرض  من 
في  آدم  بني  كحرمة  حرمة  للجن  وهل  عليه؟  فماذا  مثًال  قتله  فإن  ال؟  أم 

أفتنا. شيء؟  كل 
قتل  يجوز  وال  العـدل،  زمن  فـي  به  قيد  قتله  وإن  بذلـك،  قتلـه  لـه  يجـوز  ال 
وسـفك  والبراءة  والوالية  التكليف  في  آدم  كبني  وهم  المعاينة  بنفس  الجنـي 
صورته  بغير  منهـم  تشـبه  فمن  نحوها  أو  حية  بصـورة  تشـبهوا  إذا  إال  الدمـاء 
يرفعه  نصيبين  جن  بقية  وهو  الجني  القاضي  حكم  من  وهذا  هدر،  فهو  فقتل 
قصة  عليه  ووقعت  اإلنـس  من  رجل  الجني  عـن  ورفعه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  إلـى 

واهللا أعلم. الحج.  طريق  في  طويلة 
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طلقها  منذ  الحـول  عليها  يحول  أن  قبل  ووضعـت  زوجته  طّلـق  رجـل 
جملة  ووجده  مقتوًال  البلـد  سـور  على  ووجد  الوضع،  فقتلت  زوجهـا 
فما  الحجة  عليها  قامت  فإذا  بهؤالء،  الحجة  عليها  أتقوم  البلد  أهل  من 
أم ال؟ لمطلقها  الولد  يكون  ولمن  بذلك؟  يلزمها  وما  عليها؟  الذي 

أهل  وجده  ولو  عليها  حجة  ميتًا  وجوده  فليس  القبيح  الفعل  هذا  أنكرت  إذا 
الحق  والولد  ربها  إلـى  وأمرهـا  لتقر  تعــذب  أن  يجـوز  وال  كلهـم،  األرض 

واهللا أعلم. فيه.  المطالبة  وله  ولدها  أنه  صح  إذا  بالمطلق 

ó°üb  ¿hóH  CÉ£N  πªëdG  •É≤°SEÉH  ¿Éª°V  ’

اطلعي  لغيرها  بحملها  تدر  ولم  النسـاء  من  قال  ومن  زعرور  أم  فتوى 
بالحمل،  يعلمـا  لـم  إذا  عليهـا  شـيء  ال  أن  فأسـقطت  ظهـري  فـوق 
هذه  مثل  في  بالخطـأ  الضمان  يسـقط  أن  يصح  وهل  هذا؟  معنـى  مـا 

الصغيرة؟
ما  ولعل  المخطـئ  عن  الضمان  إسـقاط  مسـائل  في  اآلثار  بعض  فـي  يوجـد 
وُيحتمل،  فُيحتمل  األمر  سّهل  بالحمل  فالجهل  وأيضًا  الباب  ذلك  من  ذكرته 

واهللا أعلم.

πJÉ≤dG  iƒYóH  CÉ£N  πà≤dG

وأولياء  هو  فاختصم  رجًال  فقتل  طيرًا  رمى  رجل  في  السـيرة  في  يوجد 
لم  معروف  أبو  أخذه  بعدما  القاتل  أولياء  فقال  القاتل،  وأولياء  المقتول 
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خصماؤه  وقال  تنتظـرون  وأنتم  فيقتل  دفعته  وإال  اصبـروا  فقال  يتعمـد 
تجدون  وال  تركته  وإال  اصبروا  فقال  ظلمًا.  ولينـا  قاتل  ألنه  إلينا  ادفعـه 
خالفًا  المسألة  في  أن  الكتاب  صاحب  وعلل  بالدية،  فحكم  سبيًال  إليه 
بين  ما  فإنه  البعيـد  البون  منه  بينهمـا  وما  االختالف  هـذا  من  فتحيـرت 
زادك  االختالف  وجـه  لي  وبّين  لي  اشـرحه  تفضل  تفريط،؟  أو  إفـراط 

علمًا. اهللا 
حتى  أم  دعواه  في  يصدق  هل  الخطأ  اّدعى  إذا  القاتل  في  االختالف  وجه  لعّل 
بإرهابهم  القاتل  أولياء  سّكت  والقاضي  مخطئ،  ذلك  في  أنه  تشهد  ببينة  يأتي 
وقد  بالتخفيف،  يعمل  أن  بإرهابهم  المقتول  أولياء  وسّكت  بالتشديد  يعلم  أن 
سبيًال  إليه  تجدون  ال  ثم  قوله  من  لي  ظهر  ثم  الدية،  أعطاهم  حيث  به  عمل 
حالهم  في  يجدونها  ال  وهـم  القاتل  على  الحجة  بمطالبتـه  إرهابهـم  أراد  أنـه 
أن  المسـألة  في  يذكر  ولم  عليه  بحجـة  ليس  القاتل  أوليـاء  واعتـراف  ذلـك، 

واهللا أعلم. اعترف.  قد  القاتل 

É¡dõj  ºdh  IôãY  ≈∏Y  ôe  øe  ¿Éª°V  ΩóY

ومر  الليل  ظالم  شـدة  في  الطريق  في  رابضة  حمار  دابة  على  مر  رجـل 
بها  فعثر  النظر  قليـل  إنسـان  عليها  مر  ثم  منه  غفلة  ينهضها  ولـم  عنهـا 
يعثر  عسـى  قلبه  في  ونوى  تركها  وإذا  شـيء؟  المار  على  هل  فجحش، 

ضمان؟ عليه  أم  التوبة  تجزيه  هل  بها  فعثر  أحد  بها 
األعمى.  إليهـا  يهد  لـم  ما  عليه  ضمـان  وال  ربـه  يسـتغفر  أن  عليـه  مـا  غايـة 

واهللا أعلم.
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من  منخرق  الفـراش  ذلك  أن  رأى  ثـم  فراش  على  بعصـاه  اتـكأ  فيمـن 
قبل  به  سـابق  هو  أم  عليه  اتكائه  من  انخرق  أنه  يدري  ال  العصـا  تحـت 
مثل  أن  العرف  فـي  لكن  أم ال؟  لذلك  ضامنًا  يكون  هـل  عليه،  اتكائـه 

إياه. اهللا  عرفك  ما  عرفنا  الفراش  ذلك  مثل  تخرق  ال  العصا  تلك 
عليه.  ضمان  فال  عادة  الفراش  ذلك  مثل  يخرق  ال  العصا  تلـك  مثـل  كان  إذا 

واهللا أعلم.

∂dP  ¿Éª°Vh  ¿É«Ñ°üdÉH  áfÉ©à°S’G

ضمان  فيه  يلزم  وهل  أم ال؟  الصبيان  من  البلغ  غير  استعمال  يجوز  هل 
أم ال؟ شيء  بأدنى  ولو 

إلى  يـؤول  فيما  اسـتعمالهم  جـواز  أراه  والـذي  شـيئًا،  ذلـك  فـي  أحفـظ  ال 
األمر  فيؤول  عادة  البطالة  اتخـذوا  فربما  وشـأنهم  تركوا  لو  فإنهم  مصالحهـم 
والُسنَّة. بالكتاب  مطلوبة  األصلحية  ومراعاة  وأخالقهم،  بعيشتهم  يضر  ما  إلى 

مثله  أن  يتعارف  شـيء  في  القصد  هذا  على  اسـتعملهم  من  على  ضمان  وال 
غرضه  نيل  إلى  لنفسه  المعونة  قصد  على  اسـتعملهم  إذا  أما  عليه  يسـتأجر  ال 
إلى  يؤول  ال  شيء  في  أو  عادة  بأجرة  إال  يعمل  ال  شيء  في  واستعملهم  فقط 

الصحيح. النظر  إليه  يؤدي  ما  حسب  على  ضمان  ذلك  كل  ففي  مصالحهم 
أدى  ما  هذا  يضرهم.  فيما  إال  بهم  يسـتعين  أن  له  فإن  والدهم  لغير  كلـه  هـذا 

واهللا أعلم. بحقه.  إال  يعمل  وال  فيه  فلينظر  نظري  إليه 
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حولها  السـاكنين  البـداة  غنم  أنفشـتها  إذا  القـرى  حول  التـي  المـزارع 
ال  أو  نهارًا  أكلت  لما  الغرم  الغنم  أهل  أعلى  نهارًا  زرعها  مـن  وأكلـت 

بالليل؟ إال 
متعودة  ضارية  بهيمـة  كانت  إذا  إال  بالنهار  حرثهـم  حفظ  الحرث  أهـل  علـى 
ألنها  خربت،  مـا  ضمن  وإال  حفظها  فـإن  مالكها  على  يتقـدم  فإنـه  للخـراب 
البهائم.  مـن  الضـواري  جنـس  إلـى  وخرجـت  أمثالهـا  فـي  العـادة  خالفـت 

واهللا أعلم.

±ÓJE’G  ≈∏Y  ∫GódG  ¿Éª°V

فقال  إنسـان  فرآه  مكان،  في  متاعًا  وضع  قـد  باللصوصية  عـرف  رجـل 
متاعًا.  فيه  وضـع  قد  فالنًا  فـإن  الفالني  المكان  إلـى  انظر  آخـر  لرجـل 
يكن  ولم  فالن  على  أو  علّي  سرقه  قد  هذا  وقال  المتاع  ذلك  فأخذ  فنظر 
ال؟ أو  ضامنًا  الدال  أترى  ذلك  من  شيء  نفسي  في  لكن  ثقة،  اآلخذ 

ولم  لإلخبار،  ذلك  ذكر  وإنما  لألخـذ  الداللة  يقصد  لم  ألنه  عليـه  ضمـان  ال 
سـببًا  كونه  حيث  من  ضمن  وإنما  بالداللة  اإلخبـار  حيث  من  الـدال  يضمـن 
يتلف  لم  لواله  إذ  المتلف  حكم  في  صار  لألخذ  الداللة  قصد  فإن  لإلتالف، 
على  جبارًا  دل  فيمن  قيل  حتى  عليـه،  ضمان  فال  ذلك  يقصد  لـم  وإن  المـال 
ولو  عليه  ضمان  ال  أنه  يجوز  ال  ما  فيها  يفعل  أن  يريد  أنه  يعلم  ال  وهو  بلدة 
ألن  شـيء  على  الجبار  يدل  أن  نحب  ال  بعضهم:  وقال  وحرق،  الجبـار  قتـل 

واهللا أعلم. والجور.  الظلم  عادته  من 
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المسـلمون  غزاهم  إذا  بالدهم  غير  في  الذين  المشـركين  في  اختالفهم 
شيء  معهم  يوجد  لم  إن  وذلك  قوالن.  ال؟  أو  دعوة  إلى  يحتاجون  هل 
ذلك  من  شـيء  كان  فإن  السـالح.  يشـهروا  ولم  المسـلمين  سـبايا  من 

األول؟ الخالف  وجه  ما  دعوة،  بال  قوتلوا 
مطلقًا  الدعوة  بثبوت  القاضية  األدلة  فلعموم  لهم  الدعوة  بوجوب  القائل  أمـا 
يكونوا  أن  احتمال  مع  خارجـًا،  كان  ومن  بلده  في  كان  من  بين  تفّصـل  ولـم 

اإلسالم. يريدون  خرجوا  قد 
أكابرهم  إلـى  توجه  إنما  الدعـوة  ألن  فذلك  لهـم  دعوة  ال  بأنـه  القـول  وأمـا 
على  غزاة  خرجـوا  فلعلهم  وأيضًا  كبيـر.  لهم  يعرف  ال  خرجـوا  قـد  وهـؤالء 

تكرارها. معنى  فما  بلدانهم  بلغت  قد  فالدعوة  وأيضًا  المسلمين 
محاربين  إال  يخرجوا  لم  أنهم  علم  السالح  شـهروا  أو  سـبي  معهم  وجد  فإن 

القولين. على  دعوة  بال  قتالهم  جاز  هنالك  فمن 
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حيث  بل  والحافر  الخف  بلغ  حيث  بلغت  قد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  دعوة  إن  وأقول 
أو  وتمردًا  واستكبارًا  إصرارًا  تركها  من  تركها  وقد  البحر  في  الجواري  بلغت 
يدعون  كيف  أخرى.  بعد  مرة  إليهـم  الدعوة  تكرار  لوجوب  معنى  فـال  عنـادًا 
وهل  انطماسـها؟  في  المجهود  ويبذلون  إطفائها  في  يسـعون  إنما  وهم  إليها 
بالحرب  بدأهم  وإنما  المدينة؟  إلـى  عنهم  انتقاله  بعد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  كررهـا 
إال  انقيادهم  وعـدم  بتمردهم  لعلمه  إال  ذلك  ومـا  أقام  ما  فيهم  أقـام  أن  بعـد 
هذا  زماننا  في  النصارى  فحال  إليه  هاجر  اإليمان  منهم  شـاء  فمن  بالسـيف. 
تكون  فكيف  ذمة  أو  دعوة  لهم  أن  جاهل  يظن  وال  ملسو هيلع هللا ىلص  زمانه  في  قريش  كحال 

العرب. من  كثيرًا  بل  ذمة  المسلمين  يعملوا  أن  يحاولون  وهم  ذمة؟  لهم 
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ذلك؟ يعرف  وكيف  وجهه؟  ما  العهد  حال  في  ولد  من  سبي  يمنع  قولهم 
و[إذا]  ُحّرًا  بذلك  صار  فكأنه  الذمة  على  ُولد  إنما  العهد  حال  في  المولود  إن 

أبدًا. الرق  إلى  يرجع  ال  الحرية  إلى  صار 
في  ولد  أنه  بصحـة  جاء  فمن  الصحة  عنـد  يمنع  إنما  فإنه  ذلـك  معرفـة  وأمـا 
لم  ومن  التاريخ  فـي  بالسـن  حاله  علم  من  وكذلك  عنـه  خّلي  الزمـان  ذلـك 

واهللا أعلم. األعراب.  في  بيع  حاله  يعلم  ولم  يصح 

º¡Jôãch  ºghóY  á∏b  ∫ÉM  iô°SC’G  AGóa

ففداهم  العدو  نصف  من  أقل  كانوا  إن  المسلمين  من  المأسورين  في  قولهم 
اعتبروه؟ الذي  ما  أموالهم...  ففي  عدوهم  لنصف  كانوا  وإن  المال  بيت  من 
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العدو  كنصف  كانـوا  إن  فإنهم  وجوبه  وعـدم  عليهم  القتال  وجـوب  اعتبـروا 
لعدوهم  أنفسـهم  يسـلموا  أن  لهم  يحل  وال  يثبتـوا  أن  عليهـم  وجـب  فأكثـر 

  v   u ﴿و  ،(١)﴾\   [   Z   Y   X    W   V   U   T ﴿
  ¦¥   ¤    £   ¢   ¡ ے     ~   }   |{   z   y  x   w
يصبروا  لم  فلمـا  الصبر  مع  بالنصـر  اهللا  وعدهـم  فقـد   (٢)﴾©   ¨   §
وإن  شـيء  منهم  المال  بيت  يخص  وال  أموالهم  في  فداؤهم  كان  يثبتـوا  ولـم 
بيت  من  الفداء  كان  ُأسروا  فإن  الثبات  يلزمهم  لم  العدو  نصف  من  أقل  كانوا 

المسلمين. أمر  جلبها  التي  المغارم  جملة  من  ألنه  المال 
العدو  من  مائة  يغلبون  المحتسبين  الصابرين  المسلمين  من  العشرة  أن  واعلم 

   Z   Y   X   W    V   ﴿ فقال:  األمر  أول  في  تعالى  اهللا  أوجـب  كمـا 
المقاومة  أمر  ينسخ  ولم  عدونا  من  العشرة  يقاوم  منَّا  فالواحد   (٣)﴾\  [
أول  في  أسـالفنا  من  كان  ما  منا  لكان  صبرنا  لـو  فنحن  وجوبها  نسـخ  وإنمـا 
أصحابه  من  آالف  عشـرة  في  وهو  الباهلي  ربيعة  سـلمان بن  صبر  وقد  األمر 
فقاوموهم  األتراك  مـن  ألف  ثالثمائة  فالتقاهم  الغـرب،  إلى  عثمان  وجههـم 
من  فقتلوا  مستشـهدين،  آخرهم  عن  قتلوا  حتى  محتسـبين  وقاتلوهم  صابرين 

شأنهم. هذا  األتراك  من  عشرة  منهم  واحد  لكل  فكان  ألف  مائة  األتراك 
من  الشـهادة  نيل  في  النفس  وبذل  األماجـد  طريقة  فيها  الصبـر  إن  ولعمـري 
أعلى  في  ودرجة  سـرمدية  وسـعادة  أبدية  حياة  عن  أفترغب  المقاصد  أعظـم 

.٢٤٩ اآلية  البقرة،  (١) سورة 

.٦٦ اآلية  األنفال،  (٢) سورة 

.٦٥ اآلية  األنفال،  (٣) سورة 
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  e   d ﴿ القائلين:  أصدق  وهـو  العزة  رب  بها  يخبرك  العلية  الدرجـات 
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الخصلة  بهـذه  علينا  أنعم  الجسـيمة،  والعطايا  العظيمـة،  المنـن  ذا  يـا  اللهـم 

واهللا أعلم. آمين.  الكريمة، 

º∏°ùe  øe  √ƒÑ°üZ  Éª«a  QÉØμdG  á∏eÉ©e

يشـتري  قيل  عهد  لها  منهم  فرقة  مـن  المشـركون  سـباه  فيما  اختالفهم 
وجههما؟ ما  ال.  وقيل  منهم 

معاملة  إلى  فالنظر  الجواز  وأما  المسلمين  من  أخذوه  الذي  فللعهد  المنع  أما 
ولو  أيديهم  فـي  وجد  ما  جميع  فـي  قول  على  يعاملـون  فإنهـم  المحاربيـن، 

المسلمين. من  اغتصبوه  قد  كانوا 
المسلمين  من  غصبوه  فيما  المشركين  معاملة  في  اختلفوا  أنهم  المقام  حاصل 

واهللا أعلم. المسلمين.  من  بأشدَّ  ليسوا  العهد  وأهل  ال  وقيل  تجوز  فقيل 

πà≤dG  ±ÉN  GPEG  ΩÉeE’G  QGôa  ºμM

لقي  إذا  أصحابنـا  أكثر  قـال  نصه:  ما  محمد  أبـي  جامع  في  يوجـد  مـا 
عن  موليًا  بوجهه  يصفح  وال  عنها  يهرب  أن  له  يجز  لم  الحرب  اإلمـام 

.١٧٠ و   ١٦٩ اآليتان  عمران،  آل  (١) سورة 
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بقي  وإن  بهم  وظفره  أصحابه  وعلـى  عليه  العدو  اسـتظهار  ومع  العدو 
ِذكُره  جّل  اهللا  ألن  ذلـك  غير  عندي  يوجب  والنظر  قـال:  وحده  اإلمـام 
بإحيائها  وأمـره  التهلكة  إلـى  بها  ويلقـي  نفسـه  يقتل  أن  اإلنسـان  َمَنـَع 

  J   I ﴿ وقوله   (١)﴾ x   w   v   u  t ﴿ ذكره:  جل  بقولـه 
في  تقول  ما  السائل،  قال  واهللا أعلم   (٢)﴾Q   P  O   N   M    LK
وجهه؟ فما  صحيحًا  كان  وإن  أم ال؟  صحيح  هو  وهل  الكالم؟  هذا 

الحرب  دخل  إذا  اإلمام  أن  األثر  في  أنا  وجدت  وقد  ذلك  بصحـة  أعلـم  اهللا 
أو  أصحابه  عنه  ولى  ثم  عدوهم  على  القوة  بهم  يرجو  من  الرجال  من  ومعه 
الحرب  في  بدخوله  نفسـه  وألزمه  الجهاد  فرض  ألزمه  إذا  له  يكن  لم  أقبلـوا 
أو  عدوه  على  اهللا  ينصـره  أن  إلى  منه  الخـروج  يسـعه  ولم  عليه  وجب  فقـد 

روحه. تفنى 
وللقليل  وماله  دمه  دون  بنفسه  يجاهد  أن  للمسلم  الحواري:  الفضل بن  وقال 
يذل  أن  للمؤمن  «ليـس  قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  ويـروى  الكثيـر،  يجاهـدوا  أن 

به. يقوم  ال  لما  البالء  من  يتعرض  أن  معناه  قال  نفسه» 
فإنه  وكثيرها  قليلهـا  من  اهللا  لمعصيـة  نفسـه  يعرض  ال  معناه  سـعيد  أبو  قـال 
وال  عليه  ويقـدر  له  يقوم  فالمؤمـن  الطاعات  مـن  كان  ما  وأمـا  لهـا  يقـوم  ال 
صحة  على  يدل  األثر  فهذا  اهللا  عصى  من  الذليل  وإنما  ذلك  في  ذليًال  يكـون 
متى  أنه  حينئذ  ووجهه  تعالـى  اهللا  رحمهم  أصحابنا  عن  محمد  أبو  حـكاه  مـا 
منها  الفـرار  عليه  وحـرم  فيها  الثبـات  عليه  وجـب  الحرب  اإلمـام  دخـل  مـا 

.١٩٥ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
.٢٩ اآلية  النساء،  (٢) سورة 
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  ³   ²   ±   °    ¯   ®   ¬   «   ª   ©﴿ تعالـى:  لقولـه 
كبيرة  هو  بل  العدو  عن  فرارًا  األدبار  تولي  تحريم  فيها  فإن  اآلية   (١)﴾´
بنفسه  الحرب  يلق  لم  دام  ما  اإلمام  فعلى  الشديد  الوعيد  من  عليه  ترتب  لما 
الفرار  عليه  حرم  العدو  بقي  فإذا  للدولة  واألبقى  للمسلمين  األصلح  ينظر  أن 
أو  لقتال  متحرفًا  يولي  وأن  فئة  إلى  يتحيز  أن  وله  عينيه،  بين  الموت  رأى  وإن 

ذلك. نحو  أو  احتيال  أو  لخدع  طالبًا 
حيث  محمد  ألبي  خالفًا  الفـرار  معه  يحرم  سـبب  العدو  فلقاء  وبالجملـة 
القتل  خاف  إذا  الحـرب  يباشـر  أن  وبعد  العدو  عن  لإلمام  الهـرب  جـوز 
قال  ويقلوا  يفنوا  حتى  عليه  ويأتي  فيهم  شارعًا  القتل  ورأى  أصحابه  على 
لبقاء  وأرجى  للمسـلمين  أنفع  لهم  والحياة  القتل  على  بأصحابه  يقيم  وال 

الدولة.
بأمرين: ذلك  على  واحتج 

عدوه  عن  وتواريه  الغار  إلى  هربه  في  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  بفعل  االقتداء  ـ  أحدهما 
وكل  بالخندق  وتحصنـه  أحد  جبل  إلى  بأصحابه  وارتفاعـه  إياه  طلبهـم  عنـد 
وطلب  الحيلة  في  والتعمل  الناصر  ووجود  عدوه  على  للقوة  منه  انتظارًا  ذلك 

ذلك. إلى  السبيل  وجد  أن  إلى  عليه  المكيدة 
وقوله   (٢)﴾Q  P O  N  M   LK  J  I ﴿ تعالى:  قوله  ـ  وثانيهما 

.(٣)﴾ x   w   v   u  t ﴿ تعالى: 

.١٥ اآلية  األنفال،  (١) سورة 
 .٢٩ اآلية  النساء،  (٢) سورة 

.١٩٥ اآلية  البقرة،  (٣) سورة 
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األول  االحتجاج  عن  الجـواب  فأما  االحتجاجين  على  الجـواب  من  بـد  وال 
فإن  النزاع  محل  عن  خارج  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  فعل  من  ذكره  ما  جميـع  أن  فهـو 
وخروجه  لقائه،  بعد  العدو  عن  والهروب  الزحف  من  الفرار  تحريم  في  كالمنا 
المشركين  عن  وتواريه  ُأحد  يوم  الجبل  إلى  بأصحابه  وارتفاعه  الغار  إلى  ملسو هيلع هللا ىلص 

القتال. موضع  غير  في  كان  ذلك  كل 
يوم  المسلمون  انكشف  حين  ثبت  بل  قط  عدو  عن  يهرب  لم  ملسو هيلع هللا ىلص  فإنه  وأيضًا 
يصح  فال  جهة  إلى  فريق  كل  انحياز  بعد  الجبل  إلى  وارتفع  حنين  ويوم  ُأحد 

ملسو هيلع هللا ىلص. اهللا  رسول  على  العدو  من  الهروب  لفظ  يطلق  أن 
وأيضًا فإنه ملسو هيلع هللا ىلص لم يؤمر بالقتال إال في المدينة وكان في مكة مأمورًا باإلعراض 
وال  المشـركين  ظهراني  بين  من  والخـروج  بالهجرة  أمـر  ثم  المشـركين  عـن 
ملسو هيلع هللا ىلص  بخروجه  تمسكه  محمد  ألبي  يتم  فال  ربه  من  بإذن  إال  يقاتل  أن  له  يصح 

واهللا أعلم. المشركين  عن  بتواريه  وال  الغار  إلى 

وجوه. فمن  الثاني  االحتجاج  عن  الجواب  وأما 
حتى  سـبيله  في  وقاتل  تعالى  هللا  نفسـه  بذل  من  أن  نسـلم  ال  أنا  ـ  أحدها 
التهلكة،  إلى  بأيديـه  ملق  أنه  وال  لنفسـه  قاتل  أنه  اهللا  لمرضـاة  طلبـًا  قتـل 

   ®   ¬   «   ª   ©   ¨   § ﴿ يقـول:  تعالـى  واهللا 
  »   º¹    ¸   ¶   μ   ´   ³   ²±     °   ¯
بذلهم  على  بالجنة  إثابتهم  اهللا  مّثل  الزمخشـري  قال  اآلية.   (١)﴾½   ¼
لهم  فأغلى  «تاَجَرهم  وُروي:  قال،  بالشـراء.  سبيله  في  وأموالهم  أنفسـهم 

.١١١ اآلية  التوبة،  (١) سورة 
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قال  أن  إلى  جميعًا  الفقتين  لهم  فجعل  عنه  اهللا  رضي  عمر  وعـن  الثمـن». 
اهللا،  كالم  قال:  من؟  كالم  فقال  يقرؤها  وهو  أعرابي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  برسول  ومر 
(انتهى).  فاستشهد  الغزو  إلى  فخرج  نستقيله  وال  نقيله  ال  واهللا،  بيع  قال: 
عبدالمطلب  بن  حمزة  القيامة  يوم  الشـهداء  سـيد  قال  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  وروي 
قال،  مسـعود  ابن  وعن  فقتلـه.  ونهاه  فأمـره  جائر  إمـام  إلى  قـام  ورجـل 
حمزة بن  بعـد  اهللا  عند  الشـهداء  بأفضل  أنبئكـم  أال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  قـال 
فأمره  جائرًا  أميـرًا  أتى  رجل  قال  اهللا.  رسـول  يا  بلى  قالوا  عبدالمطلـب؟ 
ما  ذنب  عليـه  يجر  لم  يقتلـه  لم  هـو  فإن  المنكـر  عـن  ونهـاه  بالمعـروف 
بعد  وجل  عـز  اهللا  عند  الشـهداء  أفضل  مـن  كان  قتلـه  هـو  وإن  حيـًا  كان 
أي  حيًا  كان  ما  ذنـب  عليه  يجر  لم  قوله  ومعنى  عبدالمطلـب.  حمزة بـن 
هللا  نفسـه  بذل  لما  أنه  ذلك  في  والسـر  الذنب  يقارف  فال  للطاعات  يوفق 
الحالة  على  يموت  حتى  الذنوب  عن  بحفظه  الدنيا  في  اهللا  كافأه  يقتل  فلم 

واهللا أعلم. نفسه،  فيها  بذل  التي 
جبار  عند  تقـال  حق  «كلمة  فقـال:  الجهاد  أفضل  عـن  سـئل  ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  ويـروى 
صولة  دفع  يستطيع  ال  للسلطان  والناهي  اآلمر  أن  المعلوم  ومن  عليها»  يقتل 
الترغيب  من  ورد  ما  سمعت  فقد  كله  هذا  ومع  منه  نفسـه  إنقاذ  وال  السـلطان 

بذلك. لنفسه  قاتًال  يكن  فلم  ذلك  في 
نسـخ  ثم  للمائتين  العشـرين  ثبات  الواجـب  كان  اإلسـالم  أول  ففـي  وأيضـًا 
اهللا  رضا  في  لنفسه  الباذل  أن  دليل  ذلك  ففي  إليه  مندوبًا  وبقي  ذلك  وجوب 

واهللا أعلم. لها،  قاتل  غير 
بـل  محمـد  ألبـي  تصـور  كمـا  اآليتيـن  معنـى  أن  نسـلم  ال  ـ  الثانـي  الوجـه 
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 (١)﴾ K   J   I ﴿ تعالـى:  قولـه  فأمـا  ذلـك.  خـالف  علـى  معناهمـا 
قوله  حد  على  المؤمنين  من  جنسكم  من  كان  من  تقتلوا  ال  واهللا أعلم  فمعناه 
يقتل  أي  اآلية   (٢)﴾5   4   3   2   1 ﴿ إسرائيل:  بني  في  تعالى 
كما  نفسه  الرجل  يقتل  ال  أو  إخوانكم  تقتلوا  ال  الحسن  وعن  بعضًا،  بعضكم 
البرد  لخوف  التيمم  في  تأوله  أنه  العاص  عمرو بن  وعن  الجهلة،  بعض  يفعله 

ملسو هيلع هللا ىلص. اهللا  رسول  عليه  ينكر  فلم 
أبو  تصوره  الذي  المعنـى  غير  اآلية  في  عنه  المنهى  القتـل  فمعنى  وبالجملـة 
يكون  دفعه  يستطيع  ال  من  أو  السلطان  قتله  من  أن  نسلم  ال  أنا  على  محمد، 
ال  التسـبب  حكم  وعليه  غيره  له  القاتـل  بل  لذلك  تسـبب  وأنه  لنفسـه  قاتـًال 
واهللا أعلم. فشر،  شرًا  كان  وإن  خير  فهو  خيرًا  التسبب  كان  فإن  القتل  حكم 

معناه  إن  قيـل  فقـد   (٣)﴾ x       w   v   u   t ﴿ تعالـى:  قولـه  وأمـا 
اإلسـراف  وعن  الهالك  سـبب  ألنه  اهللا  سـبيل  في  اإلنفاق  ترك  عن  النهي 
تقوية  هو  الذي  الغزو  ترك  عن  أو  عياله  ويضيع  نفسه  يفقر  حتى  النفقة  في 
فصاح  العدو  صـف  على  حمل  المهاجرين  مـن  رجـًال  أن  وُروي  للعـدو، 
أعلم  نحن  األنصـاري  أيوب  أبو  فقال  التهلكـة،  إلى  بيده  ألقى  النـاس  بـه 
معه  وشـهدنا  فنصرناه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  صحبنا  فينا  أنزلت  وإنما  اآلية  بهذه 
أهله  وكثر  اإلسالم  عّز  فلما  وأوالدنا  وأموالنا  أهالينا  على  وآثرناه  المشاهد 
نصلحها  وأموالنا  وأوالدنـا  أهالينا  إلى  رجعنا  أوزارها  الحـرب  ووضعـت 

.٢٩ اآلية  النساء،  (١) سورة 
.٨٥ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 

.١٩٥ اآلية  البقرة،  (٣) سورة 
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الجهاد،  وتـرك  والمـال  األهل  فـي  اإلقامة  التهلكـة  فكانـت  فيهـا  ونقيـم 
واهللا أعلم.

أن  وذلك  محمد،  أبي  لغرض  مطابق  غير  اآليتين  مدلول  أن  ـ  الثالـث  الوجـه 
خاف  إذا  الزحف  عن  معه  بمن  اإلمام  فرار  جواز  على  بهما  استدل  محمد  أبا 
وتحريم  النفس  قتل  تحريم  علـى  تدالن  واآليتان  القتل،  اسـتيالء  الثبات  مـن 
تصوره  ما  حسب  على  اآليتين  معنى  أن  سلمنا  فلو  التهلكة،  إلى  باليد  اإللقاء 
تحريم  على  يدالن  إنما  ألنهمـا  الجواز  على  بهما  اسـتدالله  صح  محمد  أبـو 
أبا  فيلزم  جوازه  ال  القتل  خوف  عن  الفرار  وجوب  ذلك  فيستلزم  النفس  قتل 
أراد  بل  يرده  لم  أيضًا  وهو  بذلـك  قائل  وال  الفرار  بوجوب  يقـول  أن  محمـد 
صحة  تعرف  وبذلك  به  احتج  مما  بشـيء  له  تعلق  ال  أنه  فظهر  الجواز  نفس 

واهللا أعلم. المسألة.  هذه  في  أصحابنا  أكثر  قاله  ما 

πà≤dG  ±ƒN  ™e  ∫Éà≤dG  ºμM

يلقي  أن  له  يجوز  ال  يجاهد  الذي  أن  األثر  من  الشرع  بيان  في  يوجد  ما 
كان  فإن  قال  ويسلم؛  يغلب  أن  إلى  يجاهد  قصده  ويكون  للتهلكة  نفسه 
هذا  معنى  ما  هالك،  فهـو  يقتل  أن  يحب  وأنه  مقتول  أنـه  على  يجاهـد 

وجهه؟ فما  صحيحًا  كان  فإن  أم ال؟  صحيح  هو  وهل  األثر؟ 
كان  وإن  صحيح  غير  عندي  فهو  ظاهره  به  المراد  كان  فإن  معناه  ما  أدري  ال 
الحياة  من  ضجرًا  قاتـل  فيمن  معناه  يكون  أن  ويحتمل  أعلـم  فاهللا  ذلك  غيـر 
إذا  فإنه  يكرهون  بمـا  تضجرهم  عند  الجهال  بعـض  يفعله  كما  للقتـل  وطلبـًا 
باهللا. والعياذ  هالكًا  كان  قتل  فإن  حرامًا  قصده  كان  المعنى  هذا  على  قتاله  كان 
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فهو  ذلك  ومع  اهللا  كلمـة  إعالء  وقصده  اهللا  سـبيل  فـي  يجاهـد  كان  إذا  وأمـا 
التي  الشهادة  في  رغبة  اهللا  سـبيل  في  يقتل  وأن  نفسـه  منه  اهللا  يتقبل  أن  يجب 
قطعًا  المحـق  هو  بل  هالـكًا  هنا  يكـون  أن  يصح  فـال  عبـاده  فيهـا  اهللا  رّغـب 
تعالى:  بقوله  العزيز  كتابه  في  تعالى  اهللا  وعده  التي  العلى  بالدرجات  والفائـز 
في   (١)﴾±    °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿

اآليات. من  أمثالها 
اإلسالمية  والسيرة  النبوية  والُسنَّة  القرآنية  واآليات  هالكًا  هذا  مثل  يكون  كيف 
قوله  الكتاب  فمـن  شـأنه  وعلو  الدرجة  هذه  صاحب  فضـل  على  دالـة  كلهـا 
 (٢)﴾A   @   ?   >   =   <   ;       :   9   8  7   6﴿ تعالـى: 
مشـهدًا  يحضروا  أن  يتمنون  وكانوا  بدرًا  يشـهدوا  لم  الذين  بها  خوطب  قيل: 
الذين  وهم  بدر  شهداء  نال  ما  الشهادة  كرامة  من  ليصيبوا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  مع 
اإلقامة  في  رأيه  وكان  المشركين  إلى  الخروج  في  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  على  ألحوا 
يوبخهم  ولم  تمنوه  كانوا  لما  ثباتهم  عدم  على  تعالى  اهللا  وبخهم  فقد  بالمدينة 
قوله  وكذلك  الشـهادة  كرامة  ألجل  اهللا  سـبيل  في  للموت  تمنيهم  نفس  على 

   q    p    o    n    m    lk    j    i      h    g    f    e    d﴿ تعالى: 
ے       ~   }      |   {   z   y   x   w   v   u    t    s   ❁
أصيـب  لمـا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  عـن  روي   .(٣)﴾¦    ¥      ¤    £    ¢      ¡
أنهار  في  تـدور  خضر  طير  أجواف  فـي  أرواحهم  اهللا  جعـل  بأحـد  إخوانكـم 

.١١١ اآلية  التوبة،  (١) سورة 
.١٤٣ اآلية  عمران،  آل  (٢) سورة 

و١٧٠.  ١٦٩ اآليتان  عمران،  آل  (٣) سورة 
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العرش  ظل  في  معلقة  ذهب  من  قناديل  إلى  وتأوي  ثمارها  من  وتأكل  الجنة 
الجهاد  في  والجد  الطاعة  ازدياد  على  للناس  بعث  والحديث  اآلية  هذه  وفي 
نفسه  يرى  من  لحال  وإحماد  فضلهم  وإصابة  الشهداء  منازل  نيل  في  والرغبة 

  ©   ¨   §  ﴿ تعالى:  قولـه  وكذلك  اهللا  في  إلخوانه  مثله  فيتمنـى  خير  فـي 
  μ   ´   ³   ²±     °   ¯    ®   ¬   «   ª
  Ã   ÂÁ    À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º¹    ¸   ¶
في  القتل  في  الترغيب  وأمثالها  اآلية  هذه  ففي   .(١)﴾Ç   Æ   Å   Ä

اهللا. لرضوان  الشهادة  وطلب  اهللا  سبيل 
على  دال  فهو  الشـهادة  في  الترغيب  من  والُسـنَّة  الكتاب  في  جاء  ما  وجميع 
في  تعالى  يرغب  أن  يصح  ال  إذ  اهللا  سبيل  في  القتل  اإلنسان  يحب  أن  جواز 
أن  ذلك  بيان  ويقصـدوه.  يحبوه  أن  النـاس  على  يحرم  ذلك  مع  وهـو  شـيء 
مع  إال  إليه  االنبعاث  يتأتـى  وال  به  وإغراء  إليه  حثًا  الشـيء  في  الترغيب  فـي 
بما  اإلغراء  الحكيم  من  يصح  فال  عنه  منفر  األشياء  من  والمحرم  إليه  القصد 

واهللا أعلم. وحرمه،  عنه  نهى 
«والذي  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  سمعت  قال  هريرة  أبي  عن  يروى  ما  الُسنَّة  ومن 
عني  يتخلفوا  حتى  أنفسـهم  تطيب  ال  المؤمنين  من  رجاًال  أن  لوال  بيده  نفسـه 
والذي  اهللا  سـبيل  في  تغزو  سـرية  عن  تخلفت  ما  عليه  أحملهم  مـا  أجـد  وال 
ثم  أقتل  ثم  أحيا  ثم  أقتل  ثم  أحيا  ثم  اهللا  سبيل  في  أقتل  أن  لوددت  بيده  نفسه 
بأنه  علمه  مع  والسالم  الصالة  عليه  منه  التمني  هذا  واستشكل  أقتل»،  ثم  أحيا 
الصالة  عليه  فكأنه  الوقوع  يستلزم  ال  والخير  الفضل  تمني  بأن  وأجيب  يقتل  ال 

.١١١ اآلية  التوبة،  (١) سورة 
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عليه(١). المؤمنين  وتحريض  الجهاد  فضل  بيان  في  المبالغة  أراد  والسالم 
زيد  الراية  «أخـذ  فقـال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  خطب  قـال:  مالك  أنس بـن  عـن  ويـروى 
ثم  فأصيب  رواحـة  عبداهللا بن  أخذهـا  ثم  فأصيب  جعفـر  أخذها  ثـم  فأصيـب 
قال  عندنا».  أنهم  يسرنا  ما  وقال:  له  ففتح  إمرٍة  غير  عن  الوليد  خالد بن  أخذها 
الحديث  بهذا  االستدالل  ووجه  عندنا  أنهم  يسرهم  ما  قال  أو  السختياني  أيوب 

واهللا أعلم. بالشهادة  لهم  السرور  فيه  ألن  عندنا  أنهم  يسرنا  ما  قوله  هو 
تقريرًا  ذلك  فيكون  له  إنكار  عنه  ينقل  ولم  ملسو هيلع هللا ىلص  زمانـه  في  وقع  ما  ذلك  ومـن 
بيده  محمد  نفس  «والذي  وقال:  بدر  يوم  الناس  حرض  ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  روي  ملسو هيلع هللا ىلص  منه 
اهللا  أدخله  إال  مدبر  غيـر  مقبًال  محتسـبًا  صابرًا  فيقتل  رجل  اليـوم  يقاتلهـم  ال 
بٍخ  يأكلها:  تمرات  يـده  وفي  سـلمة  بني  أخو  الحمام  عمير بن  فقال  الجنـة». 
من  التمرات  فقذف  هؤالء  يقتلني  أن  إال  الجنة  أدخـل  أن  وبين  بيني  فما  بـٍخ 

يقول: وهو  قتل  حتى  القوم  فقاتل  سيفه  وأخذ  يده 
زاد بغــيــــر  اهللا  إلـى  الــمــعــادركضـــــًا  ــل  ــم وع ــقــى  ــت ال إال 
الجهــاد عـلـى  اهللا  فــي  ــفــادوالصبــر  ــن ال عــرضــة  زاد  وكــــل 

والـــرشـــاد والـــبـــر  ــقــى  ــت ال ــر  غــي
وفي رواية فقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات واألرض». 
بخ  قولك  على  يحملك  ما  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  فقال  بخ.  بخ  الحمام  عمير بن  قال 
من  فإنك  فقال  أهلهـا  من  أكون  أن  رجاء  إال  اهللا  رسـول  يا  واهللا  ال  قـال  بـخ. 
لئن  قال:  ثم  منها  يـأكل  فجعل  جعبته،  أي  كرزه،  مـن  تمرات  فأخـرج  أهلهـا. 

رواه. الذي  الصحابي  كالم  من  الحديث  في  مدرجة  التمني  عبارة  أن  (١) التحقيق 
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من  معه  كان  بما  فرمـى  قال:  طويلة.  لحياة  إنها  تمراتـي  آكل  حتى  حييـت  أنـا 
وهو  جحش  عبداهللا بن  أن  أحد  يوم  في  وروي  قتل.  حتى  قاتلهم  ثم  التمرات 
في  وقاص  أبي  سعد بن  لقي  عبدالمطلب  بنت  أميمة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  عمة  ابن 
في  حاجته  منا  كل  وليذكر  اهللا  فلندع  سـعد  يا  هلم  عبداهللا  له  فقال  النهار  أول 
غدًا  العدو  لقيت  إذا  رب  يا  سـعد  فقال  ناحية  في  فخلوا  اآلخر  وليؤمن  دعائه 
الظفر  ارزقني  ثم  ويقاتلني  فيك  أقاتله  حرده  شديدًا  بأسـه  شـديدًا  رجًال  فلقني 
دعائه،  على  جحش  عبداهللا بن  ن  فأمَّ سلبه  آخذ  قال  أو  وأسلبه  أقتله  حتى  عليه 
ويقاتلني  فيك  أقاتله  حرده  شـديدًا  بأسـه  شـديدًا  رجًال  ارزقني  اللهم  قال:  ثم 
جدع  فيم  عبداهللا  يا  لـي  قلت  غدًا  لقيتك  فإذا  وأذني  أنفي  يجـدع  ثـم  فيقتلنـي 
فأّمن  صدقت.  لـي  فتقول  رسـولك  وفي  رب  يا  فيك  فأقول:  وأذنـاك؟  أنفـك 
رأيته  لقد  دعوتي  من  خيرًا  عبداهللا  دعوة  كانت  سـعد:  قال  دعوته.  على  سـعد 
المشـركين  من  فالنًا  أنا  ولقيت  خيط  في  معلقان  وأنفه  أذنيه  وأن  النهـار  آخـر 
دفن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  أن  جحش  عبداهللا بن  آل  وزعم  قيل  سلبه.  وأخذت  فقتلته 
أنه  إال  بحمزة  مثل  كما  به  مثل  قد  وكان  قبره  في  حمزة  مع  جحش  عبداهللا بن 

اهللا. في  المجدع  له  يقال  فلذلك  وأذناه  أنفه  وُجدع  كبده  عن  يبقر  لم 
السـنة  في  وذلك  مؤتة  إلـى  للخروج  وتهيـؤوا  الناس  تجهـز  لمـا  أنـه  وروي 
عنكم  ودفع  اهللا  صحبكم  للغزو  للخارجين  المسلمون  قال  الهجرة  من  الثامنة 

شعرًا: ذلك  رواحة  عبداهللا بن  فقال  غانمين  سالمين  وردكم  السوء 

مغفـرة الرحمـن  أسـأل  الزبـدالكننـي  تقـذف  فـرغ  ذات  وضربـة 
مجهـزة حـران  بيـدي  طعنـة  والكبـداأو  األحشـاء  تنفـذ  بحربـة 
جدثي على  مـروا  إذا  يقولوا  رشـداحتـى  وقد  غـاز  من  اهللا  أرشـد  يـا 
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زالت  وما  لهـا  والمحب  للشـهادة  المتعرض  يحمدون  المسـلمون  زال  ومـا 
يوم  في  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  أن  يروى  ما  ذلـك  فمن  ذلك  يتمنـون  أفاضلهـم 
اهللا  رسـول  عم  عبدالمطلب  العباس بن  لقي  من  المشـركون  انهزم  حين  بدر 
وأبناءنا  آباءنا  أنقتل  حذيفـة  أبو  قال  مسـتكرهًا.  خرج  إنما  فإنه  يقتله  فـال  ملسو هيلع هللا ىلص 
فبلغت  بالسـيف  أللجمنه  لقيته  لئن  واهللا  العباس  ونتـرك  وعشـيرتنا  وإخواننا 
عم  وجه  أيضـرب  حفص  أبـا  «يا  الخطـاب:  لعمر بـن  فقـال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول 
بالسيف  عنقه  فألضربن  دعني  اهللا  رسول  يا  عمر  فقال  بالسيف؟»  اهللا  رسـول 
قلت  التي  الكلمـة  تلك  بآمن  أنا  مـا  يقول  حذيفة  أبو  فـكان  نافق  لقـد  فـواهللا 
اليمامة  يوم  فقتـل  الشـهادة  عني  تكفرها  أن  إال  خائفـًا  منهـا  أزال  وال  يومئـذ 
لقيت  لقد  وقال  بكى  الوفاة  حضرته  لمـا  الوليد  خالد بن  أن  ويروى  شـهيدًا. 
بسـهم  رمية  أو  بسـيف  ضربة  وفيه  إال  شـبر  جسـدي  في  وما  زحفًا  وكذا  كذا 
فال  البعير  يموت  كما  أنفي  حتف  فراشـي  على  أموت  أنا  وها  برمح  طعنة  أو 
معه  ومن  علي  دهمهـم  لما  النهروان  أهـل  أن  ويروى  الجبنـاء.  أعيـن  نامـت 
بالل،  أبي  عن  ينقل  ومما  الجنـة،  إلى  الرواح  الرواح  يتنادون:  كانـوا  بالقتـال 

قال: أنه  عنه  اهللا  رضي  حدير  المرداس بن 
والتقى النزاهة  ذي  وهــب  ــن  اب أبعد 

المهالكا الحروب  تلك  في  خاض  ومن 
ســالمــة أحــــب  أو  حـــيـــاة  أرّجــــــي 

ومالـكا حصـن  بـــن  زيـــد  قتلـوا  وقــد 
وبصيرتـي نيـتـــي  سّلـــــم  رب  فيــــا 

أوالئـكا أالقــــي  حتـى  التقـــى  وزدنــي 
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وقال:
خرجــت أرواحنـــا  إذا  نبــالــي  ومـــا 

وأوصـــــاِل ــاد  ــس ــأج ب فــعــلــتــم  ــــاذا  م
جماجمنـا صـــارت  إذا  الجـنــان  نرجــو 

البـالـي الحنظـل  كمثـل  العجــاج  تـحـت 
لــمــوعــدة ـــي  رب ــي  ــن ــاع ب ــــرؤ  أم ـــي  إن

ــوال أه ــوف  خ مــن  ــوت  ه القلوب  إذا 

حدير: مرداس بن  يرثي  حطان  عمران بن  وقال 
ومصرعه لمـرداٍس  بّكـي  عيـن  كمرداسيـا  اجعلنـي  مـرداس  رب  يا 

عنهم: اهللا  رضي  وأصحابه  عوف  للمختار بن  الراثي  وقال 
سبيلــهم أسلكــني  رب  أزرييـــــا  بالتقى  وأشــدد  العرش  ذا 

وصفهم: في  قال  أن  إلى 
لــه أســــّر  ــقــاه  ــل ي ـــيء  ش النحــرال  ثـغــرة  فــــي  طعنــة  من 
بما ــش  ــي ــج ت ــه  ــن م ــرة  ــه ــن تجـريم جوفــه  عواصــي  كانــت 

عليه: اهللا  رضوان  الحضرمي  قيس  إبراهيم بن  إسحاق  أبو  وقال 
مغفـري التـوكل  إن  تحزنـي  ُجّنتـيفـال  والحقيقـة  يقينـي  ودرعـي 
وضوئه كالشـهاب  مني  الكف  منيتـيوفي  ألقـى  يـوم  سـعودي  ويـوم 
ُغّرتي تمسـح  الحـوراء  أرى  جثتـيويـوم  تنهـش  والِسـيدان  شـهيدًا 
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اهللا: رحمه  وقال 
أسـلم لـم  إذا  عنـدي  أنعـمسـالمتي  مـن  مثلهـا  مـا  نعمـة  يـا 
بدمـي ثيابـي  فـي  أدرجونـي  التقحـمإن  مـن  أعلـى  شـرف  ال 
األحـوم الحمـام  خـوض  فـي  فليقـدمهللا  بالفنــا  وسـهــًال  أهــًال 
المحطـم الفنـا  بيـن  بـه  أجهمأهـًال  ــه  ــوج ب ُأالقـــيـــه  لــســت 

المسلمين  من  أحد  ينكره  ولم  وتمنيها  الشهادة  بطلب  التصريح  كله  هذا  ففي 
الحال،  ذلك  أدرك  من  مثل  يكونوا  أن  خيارهم  وتمنى  صاحبه  على  أثنوا  بل 
فإنهما  اهللا  سـبيل  في  للقتل  تمـنٍّ  الشـهادة  تمني  أن  عاقـل  علـى  يخفـى  وال 

واحد. بمعنى 

الزمخشري: قال 
الكافر  غلبـة  تمني  تمنيهــا  وفـــي  الشـهـادة  تمني  يجـوز  كيف  قلـت:  فـإن 
وال  غير  ال  الشـهداء  كرامة  نيـل  إلى  قاصد  الشـهادة  متمنـي  قلـت  المسـلم؟ 
النصراني  الطبيب  دواء  يشـرب  من  أن  كما  المتضمن  ذلك  إلى  وهمه  يذهب 
منفعة  جر  فيه  أن  ببالـه  يخطر  وال  الشـفاء  من  المأمول  حصـول  إلـى  قاصـدًا 

واهللا أعلم. لصناعته،  وتنفيقًا  اهللا  عدو  إلى  وإحسانًا 

iQÉ°üæ∏d  kÉ©ÑJ  QÉ°U  øe  ºμM

ما حكم الذين يسّمون بالبانيان في زماننا هذا، هل هم حرب للمسلمين 
أم ال؟

وسـلمًا  حربًا  تبع،  لهـم  فهم  بالنصارى  تعلقـوا  فقـد  زماننا  فـي  البانيـان  أمـا 
واهللا أعلم.
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على  دليـًال  عنه  اهللا  رضـي  العبـاس  لعمه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  سـبي  يكـون  هـل 
فإن  ذلك  عن  يجاب  فبم  دليًال  يكـن  لم  فإن  أم ال؟  قريش  سـبي  جواز 
ذلك  ذكر  سـبيهم  جواز  على  دليًال  ذلك  جعل  تعالى  اهللا  أبقـاه  القطـب 

«ذهبه»؟ في 
قريش  صناديد  مـن  غيره  مع  أسـره  ولكن  العباس  عمه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  يْسـِب  لـم 
سبيًا  كان  ولو  والقهر،  التسـليط  من  نوع  هو  بل  سـبيًا  األسـر  وليس  بدر،  يوم 
واهللا أعلم. إجماعًا،  حرام  الموحدين  سبي  ألن  الموحد  الباغي  في  جاز  لما 

âeCG  âeCG  OÉ¡édG  »a  QÉ©°ûdG  ≈æ©e

معناه؟ ما  أمت  أمت  منصور  يا  المواطن  بعض  في  المسلمين  شعار 
  ª   ©   ¨ ﴿ تعالى:  قوله  من  أخذًا  وعال  جل  الرب  بالمنصور  المراد  لعل 

.(١)﴾®   ¬   «
بتوقيفية. ليست  تعالى  اهللا  أسماء  أن  على  يدل  فهو  وعليه 

واهللا أعلم. األعداء،  على  الموت  أرسل  أي  أمت  أمت  ومعنى 

ÜôëdG  πgC’  ∑ƒ∏ªdG  ¿ÉeCG

أفراد  من  المشـركين  من  حربنا  ألهل  الموده  هؤالء  أمان  في  قولك  ما 
يد  وهم  دماؤهم  تتكافـأ  «المسـلمون  الحديث  معنى  ومـا  الموحديـن؟ 

.٧ اآلية  محمد،  (١) سورة 
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بنت  هانئ  أم  حديث  وكذلك  أدناهم»  بذمتهم  يسعى  سـواهم  من  على 
رجل  قتل  طالب  أبي  علي بن  أخوهـا  أراد  حين  الفتح  يوم  منـاف  عبـد 

وجهه؟ ما  عبدالرحمن  أسيري  في  بالل  وصنيع  بيتها  في 
التفرد  وادعـوا  الناس  علـى  ملوكًا  صـاروا  وقد  ذكرت  مـن  بحـال  أعلـم  اهللا 
االعتراض  يصح  فال  الدعوى  هذه  صحت  فإن  المصالح،  في  والنظر  بالسياسة 
يرتفع  ال  وفتق  المسـلمين  على  مفسـدة  ذلك  في  يكون  أن  مخافـة  لمؤمنهـم 

بعض. من  أهون  الشر  وبعض 
بهم  تتفرق  ولـم  واحدة  الكلمة  كانت  إذا  سـواهم  من  على  يـد  والمسـلمون 
بعضهم  وصار  تفرقوا  إن  فإمـا  واألغراض  اآلراء  بهـم  تسـتعبث  وال  األهواء 
لقد  سـواهم،  من  على  لهم  تكون  التي  اليد  هذه  فما  الدنيا  على  بعضـًا  يقتـل 
ذهبت  المـروءة  ذهبت  الدين  ذهـب  الوفاء  ذهب  والتشـتت،  التفـرق  قطعهـا 
الحبائل  لنا  ونصب  بالمكائد  طلبنا  الخصم  فينـا  طمع  الحمية،  ذهبت  الغيـرة 

راجعون. إليه  وإنا  هللا  فإنا 
فال  المسـلمين  في  وفشـًال  الدين  في  فسـادًا  الجبابرة  تأمين  في  أن  ظهر  وإن 
اختلف  وقـد  الدين  أركان  هـدم  فيه  فيمـا  التأمين  يكـون  كيـف  لهـم،  تأميـن 
يحجر  ولم  التأمين  في  اإلمام  لهـم  يأذن  لم  إذا  الرعايا  تأمين  فـي  المسـلمون 
إجارة  فإنه  أجرت  من  أجرنا  ملسو هيلع هللا ىلص  قال  ولهذا  لهم،  أمان  فال  حجر  فـإن  عليهـم 
أسرهما  ولكنه  يؤمنهما  لم  فإنه  عبدالرحمن  أسيَرا  وأما  ذلك  في  لها  ملسو هيلع هللا ىلص  منه 
مّن  شاء  وإن  الفداء،  أخذ  شاء  وإن  قتله  شاء  إن  أسره  من  قبضة  في  واألسير 
الجملة.  في  بقتلهـم  األمر  في  األصل  السـتصحاب  لهما  بالل  وقتـل  عليـه، 

واهللا أعلم.
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من  يؤخذ  أن  يجوز  هـل  المصر  في  أمان  بغير  دخلـوا  إذا  الشـرك  أهل 
إذا  فرق  وهـل  اإلسـالم؟  على  يقاتلوا  أن  غير  مـن  باالحتيـال  أموالهـم 
السـير  في  يوجد  ما  معنى  وما  دارهم؟  في  أحـد  أموالهم  ألخـذ  احتـال 
وعد  للمشركين  نعًال  أخذ  العقبة  يوم  ملسو هيلع هللا ىلص  للنبي  المبايعين  من  أحدًا  أن 
عليه  سليمان  نبيه  عن  اهللا  حكى  فيما  وكذلك  أموالهم؟  غنيمة  من  ذلك 
أراد  ما  معنى  مـا   (١)﴾I   H   G   F   E    D   C  ﴿ السـالم: 
داللة  فيها  وهل  أوجـه؟  تراه  الذي  وما  اإلتيان؟  بهـذا  سـليمان  اهللا  نبـي 
وهل  أمان؟  لهم  يعقد  لـم  إذا  المحاربة  وقت  غير  في  المشـركين  أخـذ 
إسالمها؟  بعد  عليها  رده  أم  العرش  ذلك  السالم  عليه  سليمان  النبي  أخذ 

بذلك. عرفنا 
وأن  جهة  كل  مـن  يؤخذوا  أن  وجب  للمسـلمين  حربًا  الشـرك  أهـل  كان  إذا 
عليه  قادر  لكل  واالحتيال  بالسلب  أموالهم  أخذ  وحل  مرصد  كل  لهم  يقعدوا 
خميس  محمد بن  الشـيخ  أجاد  وقد  غنيمة،  أخذه  ما  ويكـون  المسـلمين  من 
في  كان  ممن  وهـو  المسـألة  هذه  تخريج  في  تعالـى  اهللا  رحمـه  البوسـعيدي 
دعوة  المسـلمين  من  أحد  بّلغ  إذا  قال:  فإنه  نبهان  أبي  ناصر بن  الشـيخ  عصر 
من  الشرك  أهل  أموال  أن  يجيبوه  فلم  المشركين  من  بلد  أهل  عظماء  اإلسالم 
بينهم  تقع  لم  ولو  المسـلمين  لجميع  أكلها  وحالل  أخذهـا  جائز  البلد  تلـك 
له  فهي  اختالسًا  أو  جهرًا  األموال  تلك  أخذ  على  قدر  ومن  حرب،  بذرة  منا 
من  كانوا  إذا  ونسائهم  أطفالهم  أخذ  وكذلك  أخذت،  وجدت  ما  حيث  حالل 

.٣٨ اآلية  النمل،  (١) سورة 
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الخمس  منها  وليخرج  واختالٍس  بسرقة  ولو  سـباؤهم  فجائز  العجم  مشـركي 
والمساكين. للفقراء 

إنها  قالوا  المسـلمين  أن  إال  رغد  له  أنها  آخر  قول  فيه  عنده  يخرج  وقـد  قـال 
أموال  أن  الحـواري  أبـي  عن  أنه  حفظنـا  والذي  قـال  الهزيمـة  بعـد  الغنيمـة 
بعلم  أخذها  وجه  بأي  عليها  قدر  لمن  أكلها  وحالل  أخذها  جائز  المشـركين 
بذرة  منا  المسـلمين  وبين  بينهم  يكن  لم  ولو  منهم  علم  وبغير  المشـركين  من 
لمن  هي  الجاهلية  كنوز  في  قالوا  المسلمين  أن  ترى  ما  أو  قال  أن  إلى  حرب 
ذلك  في  يفرق  وال  المشركين  أشـياء  من  ألنها  الخمس  منها  ويخرج  وجدها 

وفقير. غني  بين 
وقضية  نبهان  أبي  ناصر بن  الشـيخ  خالفه  وإن  الحق  وهو  كالمه  حاصل  هذا 
له  كله  يكـون  أخذه  إنما  القـول  ألن  عليه  تـدل  السـير  في  الموجـودة  النقـل 
بعد  الغنيمة  أن  المسـلمين  وقول  وجهه  لي  يظهر  ال  الخمس  إخراج  غير  من 
وحروب  الهزيمة  قيـل  وإنما  وقسـمتها  جمعها  لوقت  بيان  هو  إنمـا  الهزيمـة 
ال  ما  العدو  على  للتقـّوي  بيسـيرها  واالنتفاع  األموال  إضاعة  من  فيها  يصـح 

الهزيمة. بعد  يصح 
إذا  فيما  موضعهـا  أن  اعلم  الدعـوة،  موضع  في  بيانـًا  هنا  ها  أزيـدك  ولعلـي 
في  ودخولهم  لقتالهم  الطالبيـن  العدو  على  الخارجـون  هـم  المسـلمون  كان 
إلظهار  والطالبين  علينـا  الخارجيـن  هم  المشـركون  كان  إذا  فأمـا  اإلسـالم، 
على  حرب  هم  وإنما  لهـم  دعوة  فال  زماننا  في  كما  اهللا  نـور  وإطفاء  كفرهـم 
جماعة  يحجر  أن  بعـد  اإلسـالم  بالد  في  تأمينهم  ألحد  يصـح  وال  حـال  كل 
دال  ألنه  بذلك  بـاغ  فهو  الحجر  بعـد  معهم  خرج  مـن  وأن  ذلـك  المسـلمين 
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بالفساد  األرض  في  وسـاع  بعدّوهم  عليهم  وخارج  المسـلمين  عورات  على 
اإلسالم. على  للشرك  ومظاهر 

يكون  أن  ذلـك  من  غرضـه  إن  قيـل  فقد  السـالم  عليـه  سـليمان  صنـع  وأمـا 
عليه  سـليمان  نبوة  وعلى  تعالى  اهللا  قدرة  على  لبلقيس  داللة  العرش  إحضار 
المراد  وقيل  سلفت،  التي  الدالئل  سائر  على  الداللة  هذه  تنضم  حتى  السالم 
تنكره  أم  أتعرفه  فينظر  عليها  يعرض  ثم  وينكر  فيغيـر  العرش  بذلك  يؤتـى  أن 
العرش  ألن  وصولها  قبـل  ملكها  قدر  يعرف  أن  أراد  وقيـل  لعقلهـا،  اختبـارًا 
أسلمت  إذا  أنها  لعلمه  إسالمها  قبل  يأخذه  أن  أراد  قتادة  وقال  الملك،  سرير 
كانت  قبلكم  ألحد  الغنائـم  تحل  لم  ملسو هيلع هللا ىلص  بقوله  ورد  مالهـا،  أخذ  له  يحـل  لـم 

فتأكلها. السماء  من  نار  وتنزل  تجمع 
  )   (      ' ﴿ بقوله:  وتعليله  الهدية  رد  يناسـب  ال  رأينا  هذا  فإن  وأيضًا 
بأن  وأجيب  إجماعًا  الطمع  عن  منزهون  األنبياء  أن  مع   (١)﴾,   +   *
معجزاته  إظهار  أراد  وإنما  لتملكه  أخذه  أنه  أحد  يذكر  ولم  غنيمة  ليس  هذا 
محظور،  رضـاه  بغير  مسـلم  مال  على  اليد  إثبات  أن  ذلـك  ووجـه  وقوتـه، 
إتالفه  يجوز  حربي  مال  فهو  وأيضًا   ،(٢)﴾I   H   G   F ﴿ قال:  فلـذا 
الكفرة  مال  أخذ  في  به  صرحـوا  كما  رضاء  بال  وإتالف  وهدم  حـرق  بنحـو 
فيه.  لطمع  عرشـها  إتيان  وليـس  المسـلم،  مال  بخالف  قبلنا  مـا  شـرع  فـي 
من  يكون  أن  فيجوز  بوحـي  ذلك  فعل  إنما  السـالم  عليه  أنه  الظاهر  إن  ثـم 

لحكمة. خصوصياته 

.٣٦ اآلية  النمل،  (١) سورة 

.٣٨ اآلية  النمل،  (٢) سورة 
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من  يسلم  ولم  الدعوة  بلغته  إذا  المشرك  أن  على  دليل  اآلية  في  فإنه  وبالجملة 
المحاربين،  أحكام  مالـه  وفي  فيه  وتجري  للمسـلمين  حربًا  يكون  فإنه  فـوره 
الصالة  عليـه  المصطفى  سـيرة  وأحوال  عنـه،  سـألت  ما  لجواز  حجـة  فهـي 

ذلك. على  شاهدة  والسالم 
ذلك  يفهم  وربما  رده  أنه  به  والظن  مذكـورًا  أجده  فلم  إليها  عرشـها  رد  وأمـا 

   ª   © ﴿ قوله:  في  إتيانه  بعد  إليهـا  العرش  أضاف  فإنه  اآليات  ظواهـر  مـن 
واهللا أعلم.  .(٢)﴾»    º ﴿ وقوله:   (١)﴾«

É¡æe  ≈Ø© oj  øeh  ájõédG  ójóëJ

والطفل  والمـرأة  العبد  علـى  ليس  وأنه  دراهـم  بأربعة  الجزيـة  تحديـد 
واالستثناء؟ التحديد  وجه  ما  جزية.  الهرم  والشيخ  المنقطع  والراهب 

المشـرك  قوة  من  اإلمام  يـرى  ما  على  هـي  وإنما  معلـوم  حد  للجزيـة  ليـس 
رأى  لو  حتى  ذلك  وغير  وعدمها  اإلسالم  وشـدة  وقلته  المال  وكثرة  وضعفه 

لفعل. تسويتهم  في  الح  الصَّ
اختلفوا. ثم  حددها  من  ومنهم 

فعلى  بالزيـادة  رضـوا  وإن  السـنة  في  دينـار  واحـد  كل  علـى  بعضهـم  فقـال 
الدينار  بدل  الدراهم  أعطوا  شاؤوا  وإن  دينار،  الفقير  وعلى  ديناران  المتوسط 
الزكاة  دينار  وأما  واألروش  الديات  كدينار  درهمًا  عشر  باثني  الدينار  فيحسب 

.٤١ اآلية  النمل،  (١) سورة 

.٤٢ اآلية  النمل،  (٢) سورة 
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كل  في  أخذ  اإلمام  شـاء  وإن  وينقص  يزيد  المعامالت  ودينار  دراهم  فعشـرة 
المتوسـط  وعلى  دراهم  أربعـة  الشـهر  في  الغني  علـى  فيكون  دراهـم  شـهر 

درهم. الفقير  وعلى  درهمان 
وقيل  عشر  اثنا  النصراني  وعلى  سنة  كل  في  دراهم  عشرة  اليهودي  على  وقيل 

عشر. خمسة 
السنة. في  واحد  كل  على  دينار  الجزية  الشافعي:  وقال 

ينقص  وال  فقير  أو  غني  كل  على  دنانير  أربعة  المالكية:  من  القاسم  ابن  وقال 
عنها.

أن  جبل  معاذ بن  أمـر  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  يوجـد  ما  إال  األقـوال  لهـذه  مسـتند  وال 
الدنانير  قيمة  ُخْذ  أو  له:  وقـال  السـنة  في  واحد  كل  على  دينارًا  الجزية  يأخـذ 
كتب  أنه  عنه  وروي  القرى  بعض  في  عمر  بـه  عمل  وقد  ثياب  وهي  معافريـًا 
وعلى  دنانير  أربعة  الغنـي  على  بأن  الكوفة  في  ُحنيـف  عثمان بن  عامله  إلـى 
يأخذ  علّي  وكان  ذلك.  غير  عنه  وروي  دينارًا  الفقير  وعلى  ديناران  المتوسط 
ومن  أبرًا،  األبر  صاحـب  من  يأخذ  وكان  بحسـبه  صنعة  ذي  كل  مـن  الجزيـة 
وإن  محدودة  غير  أنهـا  على  يدل  كله  وهذا  وهكـذا،  حباًال  الحبـال  صاحـب 

حكم. زمان  ولكل  وأهله  زمانه  بحسب  ذلك  قال  إنما  بالتحديد  القائل 
الكتاب  أهل  إذالل  الجزية  من  والمقصود  مال  ألنه  عليه  جزية  فال  العبد  وأما 
قوله  عليه  يدل  اإلسـالم  على  الشـرك  اختاروا  حيث  شـركهم  على  وإهانتهم 
تفيد  ال  العبد  وإهانـة   (١)﴾i   h   g   f   e   d   c ﴿ تعالـى: 

.٢٩ اآلية  التوبة،  (١) سورة 
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من  وأتباعهم  واألكابر  الملـوك  إهانة  اإلسـالم  عزة  يفيد  وإنما  لإلسـالم  عـّزًا 
والبطش. األنفة  أهل 

ومن  قتلهم  عن  للنهي  عليهم  جزية  فال  والشيخ  والراهب  والطفل  المرأة  وأما 
معنى  وال  النفس  عن  دفـع  الجزية  ألن  الجزية  منه  تؤخذ  فال  قتلـه  عن  نهينـا 

واهللا أعلم. قتلها.  عن  النهي  مع  عنها  للدفع 
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القيمة  يأخذ  أن  الرجل  لهـذا  هل  رجل  بايعه  إذا  عليه  المحجـور  العبـد 
السيد؟ إذن  بال  العبد  من 

يأخذ  أن  له  فليس  بايعه  ومن  سـيده  إذن  بدون  يبايع  فال  شـيئًا  العبد  يملك  ال 
واهللا أعلم. سيده.  رضي  إذا  إال  القيمة  منه 

ó°TôdG  »aÉæj  kGQòÑe  »Ñ°üdG  Æƒ∏H

إليه  يدفعه  أن  عليه  هل  حقه  وأراد  مبذر  أنه  بلغ  ثم  ليتيم  حق  عليه  من 
أم ال؟

ألن  ماله  إليه  يدفـع  إنه  أقول  فـال  بلوغه  بعد  مبذر  اليتيـم  ذلـك  أن  صـح  إن 
غير  والرشـد   (١)﴾Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½ ﴿ يقـول:  تعالـى  اهللا 

.٦ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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أن  المال  يده  في  من  فعلـى   (١)﴾Ï  Î   Í   Ì   Ë﴿ التبذيـر: 
  J    I ﴿  (٢)﴾Ê   É   È    Ç  ﴿ يأكلـه:  أن  له  يحل  وال  بحقه  يقـوم 

.(٣)﴾R   Q   P   O   NM   L   K

ô«¨°üdG  AGôHEÉH  IôÑY  ’

قدر  اليتيم  وسـن  ذلك  من  يتخلص  أن  وأراد  ليتيـم  ضمان  عليه  رجـل 
عن  التخلص  يريـد  أنه  ألجل  التخلـص  له  يصح  أقـل  أو  سـنين  عشـر 
أم ال؟ شاء  إن  الوصية  في  كتابته  وعليه  أم ال؟  باق  والحق  الموت 

تتيقـن  وال   (٤)﴾Ã   Â       Á   À   ¿   ¾   ½ ﴿ تعالـى:  اهللا  قـال 
وإنما  بالخالص،  ليس  ذلك  قبل  إليه  فالدفع  البلوغ،  بعد  إال  الرشـد  مؤانسـة 

لماله. الحافظ  الوكيل  إلى  احتاج  ما  ذلك  ولوال  لماله  تضييع  هو 
إلى  انتهى  الذي  هو  والمراهق  البالغ  حكم  المراهق  أعطى  المسلمين  وبعض 

واهللا أعلم. بلوغه.  يتيقن  ولم  البلوغ  حد 

Æƒ∏ÑdG  äÉeÓY

واالحتالم  اإلنبات  الخمس:  البلوغ  عالمات  من  واحدة  وجدت  إذا  هل 
فيه  وجدت  من  علـى  أيحكم  النسـاء  من  والحمل  والحيض  والسـنون 

.٢٧ اآلية  اإلسراء،  (١) سورة 
.٦ اآلية  النساء،  (٢) سورة 
.٢ اآلية  النساء،  (٣) سورة 
.٦ اآلية  النساء،  (٤) سورة 
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كلها  توجد  حتى  أم  أنثى  أو  ذكر  من  بالبلوغ  الخمس  هؤالء  من  واحدة 
بعض؟ من  أخص  بعضها  أم 

في  أو  لحيته  أو  عانته  في  شعر  فيه  وجد  فمن  للبلوغ،  عالمة  منها  واحدة  كل 
من  وكذلك  الشعر،  فيه  ينبت  لم  ولو  احتلم  من  وكذلك  ببلوغه،  حكمنا  إبطه 
التحديد  وأما  سنة.  عشرة  خمس  تبلغ  ولم  تحمل  لم  ولو  النساء  من  حاضت 

السّن. تلك  قبل  العالمات  من  شيء  فيه  توجد  لم  لمن  هو  فإنما  بالسنين 
في  وجدت  إذا  المـرأة  فإن  والسـنين  اإلنبات  في  يشـتركان  والمرأة  والرجـل 
على  سـنة  عشـرة  خمس  بلغت  إذا  وكذلك  بالبلوغ  عليها  حكم  شـعرًا  عانتها 

سنة. عشرة  سبع  وقيل  قول 
في  يكون  بـل  مختص  غير  وقيـل:  بالرجـال،  يختص  فقيـل:  االحتـالم  وأمـا 

أيضًا. النساء 
واهللا أعلم. بالنساء.  خاص  فهو  الثديين  وتكعب  والحمل  الحيض  وأما 

å∏ãdG  øe  ôãcCÉH  äÉYôÑàdG  ™æªd  ÖLƒà°ùªdG  äƒªdG  ¢Vôe

إال  يقعد  أو  يقوم  يقدر  ال  الذي  هو  عطيته  تثبت  ال  الذي  المريض  حّدد 
عقله؟ تغير  من  هذا  غير  أم  كان  حال  أي  على  عقله  تغير  أم  بمساعد 

ذلك  دون  إليه  المشـار  والمريض  إجماعًا،  تصرفه  يجوز  فال  عقلـه  تغير  مـن 
من  اليأس  إلى  حالته  وتقـرب  فيه  الموت  يخشـى  مرض  به  ينزل  الذي  وهـو 
في  إال  تصرفه  يمنع  الذي  فهذا  عنه،  ذاهب  أنه  يرى  حيـن  ماله  فينفق  الحيـاة 

واهللا أعلم. ماله.  ثلث 
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وإذا  التبذير؟  منه  يخشـى  كان  إذا  المديون  غير  في  الحجـر  يجوز  هـل 
واشتراه؟ باعه  ما  يرد  هل  جاز 

قبله.  ال  الحجـر  بعـد  تصرفه  ويـرد  المبـذر،  السـفيه  علـى  الحجـر  يصـح 
واهللا أعلم.
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يجلد  ولم  أربعين  الخمر  في  اإلمام  جلد  إذا  أنه  األثر  في  ورد  ما  معنى 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  يثبت  لم  أنه  مع  ذلك  بفعله  إمامته  تبطل  قيل  فقد  ثمانين 
خالفها،  يجـوز  ال  ُسـنَّة  فيصير  أربعين  وال  بثمانيـن  تحديـد  ذلـك  فـي 
صدر  في  الخطاب  وعمر بـن  أربعين  جلد  أنه  بكر  أبـي  عن  ثبت  وقـد 
معموًال  المذكور  ذلك  فصار  ثمانين  ذلك  بعد  جلد  ثم  كذلك،  خالفته 
باألربعين  وجلد  الثمانين  ترك  مـن  إمامته  تزول  كيف  لكن  بعده.  عليـه 
بقول  عمل  من  يضـل  وال  واختالف  رأي  مسـألة  المسـألة  هذه  أن  مـع 
ذلك  في  أفدنا  عملـه؟  بخالف  عمل  من  يخطئ  لـم  إذا  المختلف  مـن 

المأجور. وأنت  الجواب 
على  عنه  اهللا  رضي  عمـر  خالفة  في  أجمعوا  المسـلمين  أن  القول  هذا  وجـه 
أمتي  ليجمع  اهللا  كان  (ما  الحديث  وفي  ذلك،  على  العمل  واسـتمر  الثمانين 
خالف  فمن  مرفوعًا  عباس  ابـن  عن  العالي  بسـنده  الربيع  رواه  ضالل)  علـى 
وهو  القول  هـذا  وجه  هذا  المؤمنين،  سـبيل  غير  اتبع  فقـد  عليه  أجمعـوا  مـا 
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العلماء  أن  وذلك  اإلجماع  صحة  في  الخالف  تقدم  اشـتراط  عدم  على  مبني 
مسـبوقًا  يكون  ال  أن  اإلجمـاع  صحة  فـي  يشـترط  قال  مـن  فمنهـم  اختلفـوا 

ذلك. يشترط  لم  من  ومنهم  تقدمه،  بخالف 
وإنما  فقط  باألربعين  محدود  غير  كان  الشـارب  جلد  إن  يقال  أن  ويمكن 
أحاديث  ذلـك  على  تدل  كمـا  باألمر  القائم  نظـر  إلـى  مفوضـًا  أمـرًا  كان 
وتعيين  األربعين  على  الزيادة  للصحابة  جاز  ولهذا  ملسو هيلع هللا ىلص،  عهده  في  الجلـد 
القائل  منهم  كان  بـل  ذلك  منهم  أحد  ينكر  ولـم  واجتهادًا  نظـرًا  الثمانيـن 
الفاعل  لفعل  المصـوب  الراضي  السـاكت  ومنهم  والفاعل  اآلمر  ومنهـم 
لما  القوام  إلـى  أمره  بتفويـض  علم  عندهم  يكـن  لم  فلـو  القائـل،  وقـول 

اإلجماع. هذا  أجمعوا 
خالف  بال  صحيحـًا  الثمانيـن  علـى  إجماعهـم  كان  المعنـى  هـذا  ثبـت  وإذا 
يخفى  ال  بمكان  الصـواب  من  وهو  اإلمامة،  عن  العزل  خالفـه  من  فيسـتحق 
استبشعه  من  باستبشاع  عبرة  فال  الشريف،  الشرع  بأصول  علم  له  كان  من  على 

واهللا أعلم. المتأخرين.  من 
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يشربها  لم  الدنيا  في  الخمر  شرب  «من  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  تحت  يندرج  هل 
في  يوجد  وهـل  شـربها؟  بعـد  تائبـًا  مـات  من  علـى  اآلخـرة»  فـي 
ذلك  إمام  فعل  وإن  لشاربها؟  حدًا  جلدة  بأربعين  االكتفاء  المذهب 
تفضل  منه؟  االستتابة  تلزم  وهل  أم ال؟  بذلك  إمامته  تخلع  هل  مثًال 

بالجواب.
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عن  ال  الجنة  حرمان  عـن  كناية  وهو  الخمر  شـرب  على  وعيد  الحديـث  فـي 
وهو  شرابها،  من  يشرب  حتى  الجنة  يدخل  ال  والمعنى  الشرب،  نفس  حرمان 
عينه  وتلذ  نفسه  تشتهيه  ما  فيها  له  كان  دخلها  ومن  عاصيًا،  مات  بمن  مختص 

ممنوعة. وال  مقطوعة  ال  كثيرة  وفاكهة 
انعقد  وقد  الشـارب  حد  في  جلدة  بأربعين  االكتفاء  المذهب  في  يوجد  وال 
إلى  مفوضًا  األمر  كان  أن  بعد  جلدة  ثمانين  بعدد  الصحابة  زمن  في  اإلجماع 

يزيدوا. أن  للصحابة  كان  ما  التفويض  ولوال  أربعون  وأقله  القائم  نظر 
يرجع  حتى  عوتب  خالفه  فإذا  يخالفه،  أن  ألحـد  ليس  اإلجماع  انعقاد  وبعـد 
واقتفى  المحدث  الفقيه  اإلمام  الربيع  أفتى  وبخلعه  اإلمامة،  عن  عزل  أبى  فإن 
على  األمد  طـال  وقد  وعلماؤهم.  المسـلمين  مشـايخ  وغيره  ذلك  في  آثـاره 
مصوبين  ينقرون  فظلوا  السـلف  أنباء  عليهم  عميت  العصر  آخر  نشـأوا  فتيان 

أسالفهم. متهمين  أفكارهم 
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تسعين  رجًال  جلد  أنه  تعالى  اهللا  رحمه  المهنا  اإلمام  عن  األثر  في  رفع  ما 
ال  أن  قولهم  مع  ببابه،  بطنا  بقر  أن  حكي  ما  على  تعزيرًا  (سوطًا)  جلدة 
ذلك  يكون  أم  ذلك  المسلمين  من  أحد  عليه  يعب  ولم  الحد  به  يتجاوز 

بالبيان. منك  فضًال  نظره؟  إلى  مرجعه 
بعضهم  قـول  هو  بـل  عليه  بمجمـع  ليـس  الحـد  التعزيـر  يجـاوز  ال  قولهـم 
شـدته  وفي  دره  وهللا  المهنا  اإلمام  نظـر  وهو  ذلك  يجـوز  وقيـل  أكثرهـم،  أو 
القول  وصار  طاعته،  لوجـوب  له  االنقياد  الرعية  علـى  وجب  بقول  وتصلبـه 
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وجوب  على  إلجماعهم  وذلك  عليه  المجمع  منزلة  في  اإلمام  به  أخذ  الـذي 
ألي  هذا  فيقـول  جانب  كل  من  الخصـوم  عليه  لقامت  ذلـك  ولـوال  طاعتـه، 
ذلك  وفي  جّرًا  وهلم  ضربتني؟  شـيء  ألي  هذا  ويقول  يدي؟  قطعت  شـيء 

واهللا أعلم. العالم.  فساد 
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كيف  القود  الدم  أرباب  وأراد  المحرمة  النفس  وقتل  المحصن  زنى  إذا 
الدية  قبول  على  الدم  أربـاب  ويجبر  الحد  عليه  يقام  هل  هنـا؟  الحكـم 
إلى  النظر  يرجع  أم  بالموت  عنه  فيسقط  الحد  عليه  ويبقى  قودًا  يقتل  أم 

بالبيان. تفضل  اإلمام؟ 
للعباد  وحق  هللا  حـق  حقين:  أداء  فيـه  ألن  الرجم  علـى  قـدم  القـود  تعيـن  إذا 

واهللا أعلم. واحد.  حق  إال  الرجم  في  وليس 
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باألربعة  فيـه  تعالى  اهللا  حكم  الـذي  فسـادًا  األرض  في  السـاعي  حكـم 
فقط؟ األمر  والة  على  أو  األمة  على  فيه  إنفاذها  وهل  األحكام، 

بوا  ُيصلَّ أو  ُيقتَّلوا  بأن  فسادًا  األرض  في  الساعين  المحاربين  في  اهللا  حكم  قد 
األرض. من  ُينَفوا  أو  خالف  من  وأرجلهم  أيديهم  ُتقّطع  أو 

الجنايات  توزيع  حسـب  على  العقوبات  هذه  توزيع  إلى  أصحابنا  ذهب  وقد 
أخف  فجعلوا  العقوبـة  من  بهـا  يليق  بما  جنايـة  كل  فقابلـوا  المحاربيـن  مـن 

وفاقًا. جزاء  ألشدها  وأشدها  الجنايات  ألخف  العقوبات 
عمًال  العقوبـات  هذه  فـي  مخير  اإلمام  أن  إلـى  الظاهر  أهـل  بعـض  وذهـب 
بظاهر  تعلقوا  وقد  الكفارة  خصال  في  كمـا  التخيير  تفيد  فإنها  (أو)  بمقتضـى 

المعنى. بمقتضى  وأخذنا  اللفظ 
وفي  المحتسب  في  واختلف  أمره،  عن  نائبه  أو  اإلمام  كله  ذلك  يتولى  وإنما 
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من  فمنهم  اإلمـام؟  مقام  الحدود  إنفـاذ  في  يقومون  هـل  المسـلمين  جماعـة 
األحكام.  من  عداها  ما  وأجاز  الحدود  منع  من  ومنهم  مطلقًا،  ذلك  لهم  جعل 

واهللا أعلم.
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وقتله؟ صرفه  يجوز  هل  المؤذي  الرجل 
وما  ذلك،  إال  يردعه  لم  إذا  وقتله  صرفه  جاز  وعادة  له  طبعًا  اإليذاء  صار  إذا 
بهذه  اإلنسان  صار  فإذا  طبعًا،  منها  األذى  لكون  إال  والعقرب  الحية  قتل  جاز 
ها  ومن  فيها،  جاز  ما  فيه  فيجوز  السبعية  حد  إلى  اإلنسانية  عن  خرج  المثابة 
واهللا أعلم. فسادًا  األرض  في  الساعي  وهو  والمحارب  الباغي  قتل  جاز  هنا 
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بأخذ  القبائل  بيـن  الخامدة  الفتنـة  ويوقـد  األمـور  يبعـث  زال  ال  رجـل 
فحموه  الجهلة  منه  يعطـي  أحد  على  ماًال  أخذ  إذا  أنه  وربمـا  األمـوال، 
أن  أحد  أراد  إذا  القوم  هؤالء  لوال  له  قدرة  ال  وهو  الحق،  منه  يؤخذ  أن 

أم ال؟ ذلك  يجوز  هل  به  يفتك 
الضرر  تعود  إذا  واإلنسـان  ذكرتم،  ما  دون  لضرر  والعقرب  الحية  بقتل  أمرنا 
له  يبق  ولم  السـبعية  حّد  إلى  اإلنسـانية  حد  من  خرج  طبعًا  لـه  األذى  وصـار 

اهللا. عند  والعلم  أهله.  أبطله  دم  ذلك  احترام،  وال  حرمة 
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بوالنمه  عندهن  المسمى  أنوفهن  في  الحلي  من  النسـاء  تسـتعمله  الذي 
أهي  تحريمه  فـي  العلة  فمـا  حرامـًا؟  كان  وإن  لهـن  لبسـه  يصـح  هـل 
لقائٍل  فهل  األخرى  كانت  فإن  الزينة؟  إبداء  أم  المحل  ذلك  في  اللبس 
إبداء  على  مقيسـًا  جوازه  يقول  أو  الكتاب  اسـتثناه  مما  ذلـك  يقـول  أن 
شرعًا  يلزمه  هل  الحلي  هذا  تلبس  امرأة  له  كانت  ومن  ونحوه؟  الخاتم 
بالبيان. منك  فضًال  ُعذر؟  ترتدع  لم  فإن  بنهيها  يكتفي  أم  قدر  بما  منعها 
إظهار  للزوم  ال  المذكور  الحلـي  هذا  لبس  يحل  ال  أنه  أعلم  واهللا  لـي  يظهـر 

إيجاده. تعالى  اهللا  حرم  الذي  المحل  في  لحصوله  لكن  الزينة 
لكون  إما  حـرام،  فيه  الحلي  ووضـع  فعله،  حـرم  مما  األنف  ثقـب  أن  بيانـه 
الثقب،  ذلك  في  يزيـد  لكونه  وإما  الوضع،  محـل  أصل  لحكم  تابعـًا  الحلـي 

حرام. هنالك  فوضعه  الوجهين  كال  وعلى 
ويوسعه  يجدره  مما  الثقب  في  الحلي  لبس  أن  مثلك  على  يخفى  ال  أنه  على 
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إيجاده  تحريم  ثبت  وإذا  يكن،  لم  كأن  الثقب  يعود  وتعطيله  وإخالؤه  وهجره 
جلي. ظاهر  وهو  أيضًا  ثابت  ويوسعه  يبقيه  ما  فتحريم  أوًال 

من  وجهته  بما  يقول  أن  القائل  لذلك  لكان  الزينة  إظهار  قبل  من  كان  لـو  أمـا 
البحثين.

اإلنكار  في  المرأة  زوج  ويكفـي  قدر  على  إنكاره  وجـب  التحريم  ثبـت  وإذا 
عليها والنهي والتغليظ في الزجر وال يلزمه أن ينكر ذلك بالسياط! واهللا أعلم.
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وفي  يصلي  أن  للرجل  فيجـوز  قلت  محمد:  أبي  منثـورة  من  يوجد  مـا 
قال  ذهب؟  دملوج  يده  في  كان  فإن  قلت:  نعم.  قال:  ذهب؟  قرطا  أذنيه 
نعم.  قال:  ذهب؟  خلخـال  سـاقه  في  كان  لو  وكذلك  له:  قلـت  جائـز. 
وكذلك  قلت:  نعم  قال  ذهب؟  حلّي  حلقة  في  كان  لو  وكذلك  له:  قلت 
صالته؟  عليه  تفسد  لم  يصلي  وهو  حامله  ذهب  حلي  ثوبه  في  كان  لو 
وفي  يصلي  أن  له  يجز  ولم  هذا  يصلي  أن  جاز  وكيف  قلـت:  ال.  قـال: 

حليته. من  ليس  وهذا  حليته  الخاتم  ألن  قال  ذهب؟  خاتم  يده 
قال  المتأخرين  مـن  سـالم  حبيب بن  الشـيخ  عـن  يوجد  مـا  وكذلـك 
األصبع  في  للرجال  الخاتم  لبس  أن  المسلمين  آثار  من  نحفظه  والذي 
وزن  من  أقل  الذهب  كان  وإن  المحرم،  وهو  اليسرى  اليد  من  الخنصر 
من  األصابع  سـائر  في  وأما  الصالة  ينقض  وال  لبسـه  يحرم  فـال  درهـم 
كان  وقد  لبس.  وال  حمل  ال  ذلك  يحرم  فال  اليمنى  واليد  اليسرى  اليد 
ذهب  من  سـوار  يده  وفي  ذهب  قرطا  بأذنيه  مظفر  سـليمان بن  السـيد 
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العلم  أهل  عن  نحفظه  الذي  فهذا  قال:  المسـلمين.  ثقات  من  ثقة  وهو 
أعلم. واهللا 

السائل: قال 
هما  هل  الشـيخين  هذين  عـن  المنقولين  األثريـن  هذين  فـي  تقول  مـا 
وإن  صحتهما  دليـل  فما  صحيحيـن  كانا  فـإن  باطـالن؟  أم  صحيحـان 
مصرحًا  ذلك  ببيان  منك  فضًال  بطالنهما؟  على  الحجة  فما  باطلين  كانا 

موضحًا.
أصًال  له  وجه  فال  العلم  أهل  عن  يحفظه  أنه  وزعم  حبيب  الشيخ  ذكره  ما  إن 
أبي  عن  المنقول  وأمـا  ذلك.  على  الحجـة  من  سـيأتي  لما  قطعًا  باطـل  وهـو 
تمام  فإن  لبسه  ال  الذهب  حمل  الحال  بذلك  أراد  يكون  أن  يحتمل  فإنه  محمد 
المصنف  من  المنقول  ونـص  ذلك  على  يدل  المصنف  من  المنقولـة  مسـألته 
قال:  امرأته».  بحلـي  يتحلى  أن  للرجل  فيجـوز  له  «قيل  هـذا  هو  تمامهـا  فـي 
على  ويخشى  الصالة  وتحضره  امرأته  حلي  وعنده  سفر  في  يكون  ولكنه  ال، 
حلقه  في  أو  أذنيه  في  علقه  فإن  فيؤخذ  ويصلي  األرض  على  يضعه  أن  الحلي 
لئًال  حمله  نوى  ألنه  جائز  فهو  صالته  عن  يشغله  ولم  رجليه  في  أو  يده  في  أو 
بغير  تحلى  فقد  ذهب  من  كان  فإن  حليته  والخاتم  لزينة  حمله  ينو  ولم  يذهب 
يتضح  وبه  محمد  أبـي  مسـألة  تمام  في  المصنف  من  المنقول  انتهـى  حليتـه، 
أجاز  وإنما  الذهب  وحلي  والدملوج  القرطين  لبس  ُيِجْز  لم  محمد  أبا  أن  لك 
أذنه  في  فوضعه  الذهاب  األرض  في  تركه  من  عليه  خـاف  إذا  بذلك  الصـالة 
محبوب  محمد بن  عبداهللا  أبا  إن  ثم  به.  الزينة  ال  له  الحمل  قصد  على  يده  أو 
إال  الذهاب  عليه  خاف  وإن  الذهب  بسـوار  الصالة  يجز  لم  عنهم  اهللا  رضـي 
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أمره  فقد  السـوار  موضع  في  وضعه  إذا  وأما  أمسـكه  أو  إزاره  في  وضعه  إذا 
الذهب  بخاتم  الصالة  أن  محمد  أبي  مسألة  تمام  ظاهر  إن  ثم  الصالة.  بإعادة 
ولو  األصبع  في  وضعـه  من  المنع  فظاهره  حليتـه  من  الخاتـم  ألن  تجـوز  ال 
ذلك  ووجه  الوضع  هذا  في  ينفعه  ال  والقصد  له  حلية  ألنه  الحفظ  قصد  على 
يقلب  ال  والقصد  عليهم  حرم  ذهب  من  كان  فإذا  الرجال  زينة  من  الخاتم  أن 
البطالن  إالَّ  حبيب  لكالم  وجه  وال  محمد  أبي  كالم  وجه  هذا  مباحـًا  الحـرام 
ظاهرها  بها  المـراد  أن  فتوهم  مطلقة  محمد  أبي  مسـألة  وجد  ولعلـه  البحـت 
فهمه  أخطأ  وقد  العلم  أهل  عن  حفظه  وزعم  ولبسًا  حمًال  ذلك  جميع  فأجاز 

ذلك. في 
محمد  أبي  كالم  من  ذلك  جواز  توهم  فقد  مظفر  سليمان بن  عن  حكاه  ما  أما 
ورسـوله  اهللا  ويأبى  حبيب  توهمـه  كما  األثـر  بعض  فـي  متقطعـًا  كان  حيـث 
ليس  إذ  الخنصر  في  الذهـب  من  الخاتم  لبس  من  أشـد  فإنه  ذلك  جواز  مـن 
ففيه  والقرطين  السـوار  لبس  في  وأمـا  الذهب.  تحريم  إال  هنالـك  لبسـه  فـي 
حيث  من  واألخرى  الذهـب  لبس  حيث  مـن  إحداهما  جهتين  مـن  التحريـم 

ذلك. في  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  عن  الُسنَّة  بنص  حرام  والكل  بالنساء  التشبه 
كان  «من  ذلك:  فمن  الرجال  على  الذهب  تحريم  في  النص  عن  ورد  ما  فأما 
عن  عمر  عبداهللا بن  وعن  ذهبًا».  أو  حريرًا  يلبس  فال  اآلخر  واليوم  باهللا  يؤمن 
شـربها  عليه  اهللا  حرم  الخمر  يشـرب  وهو  أمتي  من  مات  «من  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
في  لبسـه  عليه  اهللا  حرم  الذهب  يتحلى  وهو  أمتي  من  مات  ومن  الجنـة،  فـي 
وطرحه  فنزعه  رجـل  يد  في  ذهـب  من  خاتمـًا  رأى  ملسو هيلع هللا ىلص  أنـه  وروي  الجنـة». 
للرجل  فقيل  يـده».  في  فيطرحها  نـار  من  جمـرة  إلى  أحدكم  «يعمـد  وقـال: 
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وقد  آخذه  ال  واهللا  فقال:  به.  انتفع  خاتمك  خذ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسول  ذهب  ما  بعد 
وذهبًا  يمينه،  في  فجعله  حريرًا  أخذ  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  وُروي  ملسو هيلع هللا ىلص.  اهللا  رسول  طرحه 
رجًال  أن  وروي  أمتي».  ذكور  على  حرام  هذين  «إن  قال:  ثم  يساره  في  فجعله 
رسول  عنه  فأعرض  ذهب  من  خاتم  وعليه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  نجران  من  قدم 
دالة  األحاديث  فهـذه  نار»؛  من  جمـرة  يدك  وفي  جئتنـي  «إنـك  قـال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا 
بدليل  إال  بعضه  تحليـل  يصح  فال  الرجال  على  الذهـب  مطلق  تحريـم  علـى 

أعلم. واهللا  الدرهم.  دون  ما  لتجويز  معنى  فال  التحريم  عموم  يخصص 
اهللا  رضي  عباس  ابن  عن  ُروي  فما  بالنساء  الرجال  لتشبه  المحرم  النص  وأما 
والمتشبهات  بالنساء  الرجال  من  المتشبهين  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  (لعن  قال:  عنهما 
قوسًا،  متقلدة  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  على  مرت  امرأة  أن  وروي  بالرجال).  النساء  من 
الرجال  مـن  والمتشـبهين  بالرجال  النسـاء  من  المتشـبهات  اهللا  «لعـن  فقـال: 
وجه  فال  بالنساء  الرجال  تشبه  تحريم  على  دليل  األحاديث  هذه  ففي  بالنساء». 

أعلم. واهللا  علمنا.  فيما  األمة  من  أحد  بين  فيه  خالف  وال  أصًال  لتجويزه 
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كالحلق  له،  حليًا  ليـس  هـو  مما  الذهـب  مـن  شـيئًا  لبـس  إذا  الرجــل 
قاصدًا  يكن  ولم  ثيابه  من  شيء  في  أو  دملوج  أو  خلخال  أو  األذن  في 
السـنة  في  وهل  الصالة؟  وفي  لباسـه  في  ترى  ما  للزينة  بل  لـه  للحفـظ 

المأجور. وأنت  هذا؟  مثل  إجازة  على  دليل 
للذهب،  لبسه  إحداهما  جهتين:  من  هذا  لعنه  على  يدل  ما  الُسنَّة  في  جاء  قد 
محمد  أبـي  لمسـألة  العامـة  أفهـام  سـاءت  وقـد  بالنسـاء.  تشـبهه  واألخـرى 
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المواضع  بعض  في  مطلقة  نقلت  أنهـا  وذلك  األثر  من  مواضع  في  المنقولـة 
الحفظ  يمكن  ال  حيـث  وذلك  اُألَخر،  المواضـع  في  الحفظ  بقصـد  ومقيـدة 
يرخص  المسـلمين  من  أحدًا  أن  نعلم  فال  مختارًا  يلبسـه  أن  فأما  باللبس،  إال 
نشـأ  غلط  وهو  المتأخرين  من  سـالم  حبيب بن  عن  يوجد  ما  إال  ذلك  في  له 
بفعل  احتجاجه  غلطه  على  دليًال  ويكفيك  محمد  أبي  لمسألة  فهمه  سـوء  من 
أنبيٌّ  بفعله؟!  يحتج  حتى  هذا  سـليمان  من  شـعري  وليت  مظفر  سـليمان بن 
المسـلمين  ثقات  من  ثقة  أنـه  قدرنـا  وإن  العـزة،  ورب  كال  ملسو هيلع هللا ىلص  محمـد  بعـد 
مسـألة  من  فهم  ولعله  الخطأ  عن  معصوم  غير  ألنه  بحجـة  الثقة  على  فليـس 
وقد  التوسـع  على  حمله  الذي  وهو  حبيب  توهمه  الذي  اإلطالق  محمد  أبي 

أعلم. واهللا  بّين.  غلط  أنه  بينا 
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بحلي  للرجل  الصالة  بجواز  القول  بركة  محمد بن  ألبي  سـاغ  أين  من 
الذهب  أليس  درهم؟  أو  ظفر  من  أقل  جمع  لو  أن  مثـًال  كان  إذا  ذهـب 
ذهب  فص  فيه  بخاتم  الصالة  تجوز  وال  قال  ثم  وكثيره؟  قليلـه  محرمـًا 

سواء؟ حد  على  وتفرقه  اجتماعه  أليس  ألصله؟  نقضًا  هذا  أليس 
ذلك  بتحريم  القاضية  األدلـة  لعموم  حرام  الرجل  على  وكثيره  الذهـب  قليـل 
بأصله  أعلم  فاهللا  دليًال  بذلك  تقوله  لما  أعرف  وال  دليل  إلى  يحتاج  والتفصيل 
وال  التأويل  دليـل  يقوم  حتى  الدليل  بظاهر  األخـذ  وعلينا  عليه،  يبنـى  الـذي 
أعلم. واهللا  يوحى.  وحيًا  قوله  ليس  إذ  ذلك  في  دليًال  محمد  أبي  قول  يكفي 
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عن  لليتيم  ذلـك  فأحال  بالخيار  مـاًال  اشـترى  وقد  ليتيم  حق  عليه  مـن 
للذي  هل  لليتيم  كونه  على  منه  وتصرف  ذلك  اليتيم  ولي  وقبض  حقـه 

أم ال؟ اليتيم  بلوغ  قبل  اإلحالة  تلك  في  الرجوع  الحق  عليه 
اإلحالة  عن  الرجوع  المال  أحال  لمن  فليس  غيره  أو  ليتيم  اإلحالة  صحت  إذا 

واهللا أعلم. ذلك.  إليه  أحيل  لمن  منه  الحق  جميع  ينتقل  وإنما 
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الثمن  مـن  بأقل  المـال  هذا  المشـتري  أحال  وقـد  بالخيـار  مبيـع  مـال 
أم  األصل  لصاحـب  السـماحة  تكـون  لمـن  ورقتـه  فـي  لـه  المكتـوب 

ذلك. لنا  بّين  اإلحالة؟  لصاحب  أم  األول  للمشتري 
هكذا  الثاني  المشـتري  ودون  األصل  صاحب  دون  األول  للمشـتري  ترجـع 

واهللا أعلم. عندي. 
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مطلقًا  إقرارًا  أقّر  وأنه  آلخر  أحاله  أنه  فأقر  آجل  حق  آلخـر  عليه  رجـل 
على  الخالص  لطالب  األهدى  الوجه  فكيف  يتيمًا  وخّلف  المقر  فمات 

هذا؟
فما  الخالص  السـائل  وأراد  إجماعية  ال  خالفية  المسـألة  إن  قلت:  فإن 
اآلراء؟ من  األعدل  معرفة  عن  عجز  إذا  وسبيله  ربه  إلى  وطريقه  دليله 

بين  الخالف  صح  فقد  منه  ذلك  يرجو  ممن  بغيره  يستدل  إنه  قلت  فإن 
يعمل  أن  هذا  بمثل  المبتلي  للضعيف  الالئق  فما  ذلك  في  العصر  أهـل 
على  خائف  هو  إذ  العباد؟  وكذلك  التبعة  من  اهللا  عند  سـالمًا  ليكون  به 

بالجواب. تفضل  ونفسه،  ماله 
فذلك  ثابتة  إحالة  أو  صحيحًا  إقرارًا  إليه  أحاله  أو  ألحد  بحق  أحد  أقّر  إذا  أما 
مات  فإن  إليه  أحيل  أو  به  له  أقّر  لمن  يكـون  إنما  المحال  أو  به  المقـر  الحـق 
واحدًا  قوًال  والمحيل  للمقر  شيء  وال  لوارثه  فالحق  إليه  المحال  أو  له  المقر 
في  الذي  الحق  هو  فهذا  زمانك  أهل  عليك  اختلف  وإن  خالفـًا  فيه  أعلـم  ال 
كان  إذا  هذا  وارثًا  معـه  كان  ومن  لليتيم  يكون  إنما  فالخالص  المسـألة  هـذه 

ثابتًا. اإلحالة  أو  اإلقرار 
ذلك  على  قدر  إن  الخالف  مسائل  في  األقوال  أرجح  يختار  أن  العاقل  وعلى 
الصواب  تحرى  األعلم  يعرف  لم  وإن  األفضـل  األعلم  فبقول  يقدر  لـم  وإن 

واهللا أعلم. منها.  واحد  في 
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من  المال  هذا  في  خيار  لـه  والبائع  بالخيار  رجل  من  ماًال  اشـترى  مـن 
أخذه  اآلخر  والمشـتري  قرش  بمائتي  مثـًال  السـابق  والبيع  آخر  رجـل 
وسـتون  مائة  قيمتها  األمتعة  وهـذه  أمتعة  له  سـاق  أعني  الدراهم  بغيـر 
الفداء؟  األصل  صاحب  أراد  إذا  األمتعة  قيمة  أم  المائتان  له  أتثبت  قرشًا 

الصواب. وجه  عرفنا 
له  للمحال  له  الحق  ذلـك  عندي  ثبت  بمتاع  لغيره  بالخيار  المبيـع  أحـال  إذا 

واهللا أعلم. بدراهم.  أحاله  إذا  ما  خالف 

السائل: قال 
من  هو  وإنمـا  لألشـياء  بثمن  ليـس  المتاع  أن  مـع  ذلـك  يثبـت  كيـف 

المثمنات.
والفضة  الذهب  النقديـن  من  ركنيـه  أحد  كون  علـى  البيع  صحـة  تتوقـف  ال 
حديث  عليه  يـدل  كما  وبغيرهما  بهما  يصح  بـل  لألشـياء  أثمان  هما  اللذيـن 
فيه  الذي  اآلخـر  والحديث  شـئتم.  كيف  فبيعـوا  الجنسـان  اختلـف  إذا  الربـا 
المنهي  الربا  مـن  بالتمر  والتمر  بالبر  البـر  أن  فيه  فإن  إلخ،  بالذهـب  الذهـب 
أجمعوا  فقد  أيضًا  األجناس  بسـائر  يصح  البيع  أن  على  دليل  ذلك  وفي  عنه، 
ما  أيضًا  هذا  ففي  بيع  القياض  أن  وصّرحوا  األصول  في  القياض  صحة  على 

واهللا أعلم. األجناس.  بسائر  البيع  صحة  على  يدل 
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ترافعا  رجلين  في  أيضًا  تعالى  اهللا  رحمه  الزاملي  الشـيخ  عن  يوجد  ما 
غير  وأخبره  كذا  هـذا  على  له  أن  أخبرني  أبي  إن  أحدهمـا:  فقـال  إليـه 
ردُّ  أَلُه  إليـه،  فردها  يمينـه  المدعي  فطلـب  عليه،  المدعـى  فأنكـر  أبيـه 

هذا؟ في  اليمين 
اختالف: ذلك  ففي  عنده  ثقة  أخبره  الذي  إن  المدعي  قال  إذا 

عليه. المدعى  على  إال  هذا  مثل  في  اليمين  تكون  ال  قول 
أخبره  لقد  المدعـي  حلف  المدعي  إلى  اليميـن  عليه  المدعـى  رد  إذا  وقـول 
الفالني  فالن  فالن بن  وأخبره  كذا،  هذا  فالن  على  له  أن  عنده  ثقة  وهو  أبوه 
وهو  مات  قد  أبوه  كان  إن  وكذا  كذا  هذا  فالن  على  ألبيـه  أن  عنده  ثقة  وهـو 

واهللا أعلم. وارثه 
السائل: قال 

لهذا  وهل  المقام  هذا  في  الشيخ  هذا  ذكره  الذي  الخالف  هذا  وجه  فما 

iƒYódG
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لم  أنه  والحال  عليه  اليمين  ردت  إذا  ادعاه  ما  على  يحلـف  أن  المدعـي 
بثبوت  المنكر  هذا  على  يحكم  هل  إنه  ثم  الثقة؟  قول  األمر  ذلك  يعلم 
ثقة  وهو  أبوه  أخبـره  بأنه  المدعي  هـذا  حلف  إذا  عليه  المدعـى  الحـق 

المجمل. هذا  وببيان  أشكل  ما  بحل  منك  فضًال  آخره؟  إلى  عنده 
حكاية  لكن  الموضع  هذا  غير  من  الموضع  المقام  هذا  في  الخالف  أعرف  ال 
بتلك  الحق  بثبوت  المنكر  على  يحكم  أن  يصح  ال  أنه  ولعمري  مقبولة  الثقة 
هل  آخره  إلى  عنده  ثقة  وهو  أبـوه  أخـبره  أنه  المدعـي  يحلفهـا  التـي  اليميـن 
لك  ظهر  فإذا  الثقات  من  أبيه  غير  أيضًا  وكذلك  مدعيًا  إال  ثقته  مع  أبـاه  تـرى 
ها  اليمين  رد  أن  عرفت  بشـيء  المنكر  على  اليمين  هذه  بنفس  يحكـم  ال  أنـه 

أصًال. له  معنى  ال  هنا 
أن  إال  اللهم  عنه  اهللا  عفا  الشـيخ  حكاه  الذي  الخالف  وجه  ما  أدري  ولسـت 
وعليه  العلم  يفيد  الثقة  خبر  أن  على  مبني  الرد  بثبوت  قال  من  قول  أن  يكون 
له  أنه  فيحلف  المدعي  هذا  على  بالقطع  اليمين  يجوز  أن  القائل  ذلـك  فيلـزم 
معنى  ال  إذ  الخ،  الثقة  أخبرني  يمينه  في  يقول  ال  أنه  غير  وكذا  كذا  فالن  على 
الثقة  خبر  أن  يرى  ممن  الحاكم  كان  إذا  معنى  لذكره  نعم  هنا.  ها  الثقة  لذكر 
قبوله،  يصح  ال  جدًا  ضعيف  العلـم  يفيد  الثقة  خبر  أن  هو  القول  وهـذا  علـم 

واهللا أعلم. مثله.  ضعيف  عليها  المبنى  اليمين  برد  فالقول 

≈ªYC’G  ∞«∏ëJ

وجهه؟ ما  كذلك.  له  وال  وقعت  إن  األعمى  على  يمين  ال  قولهم 
عليه  والذي  ُفالن  هـو  الحق  له  الذي  بأن  قاطعة  معرفة  يعـرف  ال  ألنـه  ذلـك 
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بمن  يقين  غيـر  مع  عليه  ألوجبوهـا  اليميـن  عليه  أوجبـوا  فلـو  ُفـالن،  الحـق 
وذلك  غيب،  على  مبنية  ألنها  فاجرًة  يمينًا  فتكون  يحلفه،  بمن  وال  له  يحلف 
فال  هو  أنه  ظن  وإن  الحق  له  الذي  غير  هو  يطالبه  الذي  يكون  أن  يحتمل  أنه 
لما  بالِعيان  كالمعرفة  بالسـماع  المعرفة  وليسـت  شـيئًا  الحق  عن  الظن  ُيغني 
ذكرنا.  ما  غير  المسـألة  وفي  بعض  من  بعضها  األصوات  اشـتباه  من  يحصل 

واهللا أعلم.

πLB’G  ¥Gó°ü∏d  øjôμæªdG  áKQƒdG  ∞«∏ëJ

وعدمت  الورثة  فأنكرها  آجًال  صداقًا  الهالك  زوجها  على  ادعت  امـرأة 
بينهم؟ الحكم  كيف  البينة 

ما  باهللا  يميـن  الورثة  فعلـى  البينة  المـرأة  هذا  عدمـت  إن  أنـه  بينهـم  الحكـم 
واهللا أعلم. آجًال.  صداقًا  ورثتهم  على  المرأة  لهذه  أن  يعلمون 

ó«dG  ÖMÉ°üd  ±ÓàN’G  óæY  ∫ƒ≤dG

القطع،  بيع  دنانير  بعشـرة  بعتكه  إنما  البائع  قال  اختلفـا  إذا  المتبايعـان 
هذا  قبضه  وقـد  خيـار  بيع  دنانيـر  بعشـرة  بعتنيـه  بـل  المشـتري  وقـال 

ذلك. لنا  بّين  والحجة؟  العمل  عليه  أيهما  قوُل  وأحرزه،  المشتري 
المشـتري  وهو  السـلعة  يده  في  من  قول  القضية  هذه  في  القـول  أن  عنـدي 
القطع  على  بالبينة  البائع  جـاء  فإن  خيار  بيع  البيع  بأن  قوله  فالقول  هنـا  هـا 
القطع.  بيع  السعة  تلك  اشترى  ما  أنه  اليمين  المشتري  فعلى  وإال  ذلك  ثبت 

واهللا أعلم.
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ليفدي  فالنًا  الدراهم  هـذه  بلغ  له  وقال  دراهم  رجل  عند  أرسـل  رجـل 
الدراهم  لصاحب  أمانتـه  األمين  فبلغ  كـذا،  قرية  من  الفالني  مالـي  بهـا 
أحد  قال  الدراهم  صاحـب  مات  فلما  المـال.  به  وفدى  إليـه  المرسـولة 
أتكفي  األمين  حضـرة  على  الدراهـم  هذه  أعطانـي  أبـي  إن  أوالده  مـن 
إليه  أرسلت  الذي  إلى  يرجع  أم  خاصة  هذه  لفالن  قال  إذا  األمين  شهادة 

ذلك. لنا  بين  قوله؟  يقبل  ال  كلهم  أم  المال  بها  الفادي  وهو  الدراهم 
وحكم  القضية  هذه  في  مقبول  غير  إليه  والمرسل  األمين  من  واحد  كل  قول 
الدراهم لجميع الورثة حتى تقوم بينة عادلة بأنها ألحدهم خاصة. واهللا أعلم.

øq«©e  ô«Z  ≈∏Y  iƒYódG  qOQ

يعرف  ولم  رجلها  مكسـورة  الدريز  بلد  في  أصبحت  القابل  ألهل  دابة 
الدابة  أصبحت  الذي  األرض  صاحب  أم  كافة  البلد  أهل  أتلزم  كاسرها 
رجل  على  يدعى  حتـى  مسـموعة  غير  الدعوى  هذه  أم  فيهـا  مكسـورة 

معلوم؟
واهللا أعلم. بعينه  أحد  على  يدعى  حتى  مسموعة  غير  دعوى  هذه 

ájôb  πgCG  ≈∏Y  iƒYódG

عليه  سـرقوا  أو  ماًال  عليه  أكلوا  بأنهم  جميعًا  قرية  أهل  على  ادعى  من 
دابة  وجدت  وإذا  بعينـه؟  أحدًا  يعيـن  لم  كان  إن  اليمين  أتلزمهـم  دابـة 

غرمها؟ القرية  أهل  أيلزم  مقتولة 
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جماعة  أو  واحـدًا  عليـه  المدعـى  يسـمي  حتى  مسـموعة  غيـر  دعـوى  هـذه 
وأما  المنكر،  علـى  واليمين  المدعي  علـى  البينة  تكون  فحينئـذ  مخصوصيـن 
يلزم  وإنما  قريتهـم  في  المقتولة  الدابـة  غرم  القرية  أهـل  يلزم  فال  ذلـك  غيـر 
في  اهللا  يجعل  ولـم  صاحبه.  على  ضـاع  مال  فهو  وإال  علـم  إن  فقـط  قاتَلهـا 

واهللا أعلم. قسامة.  البهائم 

IOÉ¡°ûdGh  QGôbE’G  ø«H  ¥ôØdG

الكاتب  بني  أي  بنيه  ألحد  حقًا  عليه  أن  زيد  فأقر  الناس  بين  يكاتب  من 
كالشهادة  اإلقرار  وهل  شـرعًا؟  الصك  هذا  أيثبت  صكًا  له  عليه  فكتب 

أم ال؟ هنا 
عليه  ثبت  بشـيء  لولده  المقـر  أقر  فلو  كالشـهادة  هذا  فـي  اإلقـرار  ليـس 
حق  إثبات  اإلقـرار  أن  وذلـك  الغير  على  بحـق  له  شـهد  إذا  مـا  بخـالف 
من  اإلقرار  يكون  ولهذا  الغير  على  حق  فإثبات  الشهادة  وأما  النفس  على 
عدلين.  من  بأقل  الشـهادة  في  الحجة  تكون  وال  حجة  نفسـه  على  الوالد 

واهللا أعلم.

¥õªJ  GPEG  ≥ëdG  ∂°U  ójóéJ

الحق  ويذهب  التمزق  عليها  خيف  إذا  كاتبهـا  بخط  نقلـت  إذا  األوراق 
أم ال؟ ذلك  في  ضمان  أيلزمه  فيها  مكتوب  هو  الذي 

واهللا أعلم. ينقص.  أو  يزد  لم  ما  عليه  ضمان  ال 
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من  كذا  بكذا  تمرًا  منا  وكـذا  كذا  منه  ابتاع  أنه  عمرو  على  زيـد  دعـوى 
ثمره  يريد  لكنـه  المذكور  بالثمـن  التمـر  اشـترى  بأنه  زيد  فأقـر  الثمـن 

منهما؟ المدعي  ومن  الحكم  ما  القيمة  ويسلم 
جوابه  بحسـن  أخيه  مال  يأكل  وال  اهللا  فليتـق  فقيهًا  عليـه  المدعـى  هـذا  أرى 
الدعوى  أن  فالظاهر  الظاهـر  بمقتضى  الحكومة  إال  أبـى  فإن  خطابـه  وبراعـة 
المشـتري  على  البائع  ادعـى  فإن  بالبيع  اإلقـرار  لثبـوت  القبض  إلـى  تنتقـل 

واهللا أعلم. اليمين.  المنكر  وعلى  البينة  المدعي  فعلى  القبض 

¬«∏Y  ≈YóªdG  ≈∏Y  ø«ª«dGh  »YóªdG  ≈∏Y  áæ«ÑdG

(بكسـر  المدِعي  على  واليميـن  البينـة  عليه  المدَعـى  علـى  يصـح  هـل 
أم ال؟  المستبين  والكتاب  األمين  نبيه  وسنة  المسـلمين  آثار  في  العين) 
وبالعكس  األحوال  من  حـال  في  عليه  المدَعى  على  البينة  يصح  وهـل 

بالجواب. تفضل  أم ال؟  آخر  حال  في 
فال  أنا  أما  السـؤال:  هذا  عليه  المعـروض  المسـلمين  أحقر  يقـول  أعلـم،  اهللا 
(بكسر  المدعي  على  واليمين  عليه  المدعى  على  البينة  فيه  تكون  وجهًا  أدري 
عليه  وسالمه  اهللا  صلوات  الشارع  ُسنَّة  في  العكس  نحفظه  الذي  وإنما  العين) 

األحكام. عن  المسلمين  إجماع  وفي 
فقد  سـلطان  محمد بن  أوالد  وأصهارهم  وولده  الجبري  الشـيخ  قضية  وأمـا 
محمد بن  أوالد  علـى  البينة  أن  راشـد  الشـيخ  حكم  من  ذكرتموه  ما  فهمـت 
البينة  عليهم  فيه  ويحاكمهم  الجبري  الشيخ  به  يطالبهم  الذي  البيت  أن  سلطان 
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لم   (١)﴾ª   ©   ¨   §   ¦ ﴿ اهللا:  سـبحان  فيا  أيديهم  في  أنه  العادلة 
البيت  يدعي  ال  الجبري  الشيخ  أن  (األول)  أمرين:  من  فيه  الحق  وجه  نعرف 
لم  إذا  الثاني)  (الوجه  بعضه؛  مالكون  وأنهـم  فيه  بالشـركة  لهم  مقر  وهو  كله 
منهم  ويريد  يطالبهـم  شـيء  فبأي  له  وقابضين  أيديهم  فـي  البيت  ذلـك  يكـن 
في  البيت  وليس  اليمين؟  هو  عليه  تكـون  شـيء  فألي  البينة  عدموا  ولو  حقه 
وقولنا  اعتراض،  ال  منا  بحث  هو  فإنما  المسلمين  معشر  هذا  في  فانظروا  يده 
وكتبه  أعلم  تعالى  واهللا  نموت  وعليه  نحيا  عليه  دينهم  وديننا  المسـلمين  قول 

بيده. الخليلي  سعيد  أحمد بن 
عليه  المدعى  على  البينة  فيه  تكون  وجهًا  أعرف  ال  أنا  وكذلك  الضريـر  قـال 
الشـيخ  قضية  وأما  اليمين».  المنكر  وعلـى  البينة  المدعـي  «علـى  ملسو هيلع هللا ىلص  لقولـه 
لخصمه  بالشـركة  مقرًا  الجبري  الشـيخ  كان  فإن  بها  أعلم  فاهللا  إلخ،  الجبري 
خصم  على  العادلة  البينة  لوجوب  وجه  فال  لبعضه  مالكون  وأنهم  البيت  في 
كان  لو  المسـلمين  بعض  قـال  بل  أيديهم،  فـي  البيـت  ألن  الجبـري  الشـيخ 
أن  الكل  خصمه  وادعى  لخصمه  ببعضـه  فأقر  الخصمين  أحد  يد  في  المـال 
ألنه  ادعاها  التـي  الشـركة  فيه  له  أن  المال  يده  فـي  الذي  المقر  علـى  البينـة 
الباقي  في  بمدٍع  ليـس  وقيل  للباقي  مدعيًا  ينقلب  بالبعـض  لخصمه  بإقـراره 
يقر  لم  فيما  البينة  للكل  المدعي  على  وان  غير  ال  به  أقر  ما  عليه  يثبت  وإنما 
بالبعض  المقر  يـد  في  المال  كان  إذا  فيما  عنـدي  الصحيح  وهو  خصمـه  بـه 

خصمه. يد  في  كان  إذا  فكيف 
شـيء  في  الرد  من  فليس  إلخ  أيديهم  في  البيت  ذلك  يكن  لم  إذا  قوله  وأما 

.٧٦ اآلية  يوسف،  (١) سورة 
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أن  يحتمل  بـل  الخصم  يد  في  الشـيء  كون  علـى  تتوقـف  ال  المطالبـة  ألن 
اليمين  وكذا  عنه،  يخلي  أن  فيطالبه  مالـه  وبين  بينه  حال  قد  الخصـم  يكـون 
األيمان  ثبوت  األحكام  صور  بعض  فـي  يوجد  إذ  اليد  ذي  على  تتوقـف  ال 
أحدهما  يد  في  ليس  الذي  المال  في  البينات  عن  العجز  عند  الخصمين  بين 

بعدله. إال  يؤخذ  وال  كله  ذلك  في  فلينظر  واهللا أعلم 

»YóªdG  A»°ûdG  √ó«H  øªe  ∞«∏ëJ  ºμM

وحـده  هللا  الحمـد  الرحيـم  الرحمـن  اهللا  بسـم  نصهـا:  حكـم  قضيـة 
عندي  تحاكـم  فقد  وبعـد  وعبـده  رسـوله  علـى  والسـالم  والصـالة 
أنفسهما  عن  استقالًال  علي  سعود بن  وولده  جبر  علي بن  المشـايخ 
بالنيابة  الرحبي  سالم  وسلطان بن  الندابي  سيف  ناصر بن  والمشايخ 
في  منهم  لهم  الوكالـة  بحق  المجالبه  سـلطان  محمد بـن  أوالد  عـن 
على  الدعوى  وانفصلت  المجالية،  خوبـار  في  الذي  الصاروخ  بيـت 
أو  هم  يقيمونهـا  الشـرعية  البينـة  سـلطان  محمد بـن  أوالد  علـى  أن 
المذكور  البيـت  وجدوا  بأنهم  لهـم  تشـهد  وناصر  سـلطان  وكالهم 
ال  المالك  حـوز  ويمنعه  يحوزه  سـلطان  محمد بن  والدهـم  يد  فـي 
وورثته  سلطان  سعيد بن  ورثة  من  دعوى  وال  حق  فيه  غيره  يعلمون 
البيت  لهم  ثبـت  أقاموها  فـإن  وورثته،  سـعيد  سـلطان بن  ورثة  إلـى 
علي  سعود بن  وولده  جبر  علي بن  المشايخ  فعلى  يدركوها  لم  وإن 
سعيد بن  خلفه  المذكور  البيت  أن  تشهد  الشرعية  البينة  وشـركائهما 
وال  ورثته  بيـن  قسـمة  فيه  جرت  أنه  يعلموا  ولـم  المجلبـي  سـلطان 
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ومن  سـلطان  محمد بن  ولده  ولد  إلى  سـلطان  ولده  إلى  ورثته  ورثة 
بالقسمة  حقهم  فلهم  أدركوها  فإن  اليوم،  إلى  وبعده  ورثته  من  مات 
سـلطان  سـعيد بن  لدن  من  وجل  عز  اهللا  كتاب  عدل  على  الشـرعية 
العظيم  باهللا  اليمين  فعليهم  يدركوهـا  لم  وإن  الحكم  قبل  اليوم  إلـى 
اليوم  إلى  ورثته  وورثة  وورثته  سلطان  سعيد بن  خلفه  البيت  هذا  أن 
سلطان  المشايخ  وتأجل  ملك  حوز  حازه  ما  سـلطان  محمد بن  وأن 
فإن  هذه  سـنتنا  من  اآلخر  ربيع  تمام  إلى  البينـة  إحضار  فـي  وناصـر 
 ٧ يوم  بتاريخ  وذلك  الحكـم  عليه  انفصل  ما  فعلـى  وإال  أحضروهـا 
عزيز بن  راشد بن  تعالى  اهللا  إلى  الفقير  كتبه   ١٣٣١ سنة  األول  ربيع 

بيده. الخصيبي  بخيت 
في  له  أر  فلم  الورقة  هذه  في  الحكم  هذا  رسـم  على  وقفت  قد  الضرير:  قال 
في  أو  الخصمين  يد  في  يكون  أن  إما  يخلو  ال  البيت  ذلك  ألن  وجهـًا  الحـق 

أحدهما. يد  في  ليس  أو  أحدهما  يد 
خاصة  لنفسه  هذا  فادعاه  معًا  فيه  ساكنين  كانا  إذا  كما  معًا  يدهما  في  كان  فإن 
جاء  وإن  البيت  فله  دعواه  صحة  على  العادلة  بالبينة  جاء  فأيهما  اآلخر  وادعاه 
ألحدهما  يصح  حتى  بينهما  يوقف  وقيل  نصفـان  بينهما  فهو  ببينة  منهمـا  كل 
عن  أحدهما  نـكل  وإن  نصفان  بينهما  فهـو  جميعًا  حلفـا  فإن  يحلفـان  وقيـل 

حلف. للذي  فهو  اليمين 
فإن  ينكره  أن  وإما  منه  بشـيء  لخصمه  يقر  أن  فإما  أحدهما  يـد  فـي  كان  وإن 
أن  إال  جميعه  يدعي  الذي  له  للمقر  كله  البيت  يكون  فقيل  منه  بشـيء  له  أقر 
له  للمقر  يثبت  ال  وقيـل  البيت  ببعض  له  تشـهد  بينة  يده  في  الذي  هـذا  يأتـي 
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اليمين  فله  عنهـا  عجز  فإن  البينة  الباقـي  في  وعليه  به  أقـر  الـذي  البعـض  إال 
على  واليمين  المدعي  على  البينة  كانت  أصًال  البيت  من  بشيء  له  يقر  لم  وإن 
فقيل  بينة  المال  يده  في  الذي  المنكر  وأحضر  بينة  المدعي  أحضر  فإن  المنكر 
مطلقًا  عليه  اليميـن  أثبت  الشـارع  ألن  يد  ذا  كان  وإن  المنكر  بّينـة  تسـمع  ال 
اليد  حجتين:  بين  جمع  ألنـه  أولى  اليد  ذي  بينة  وقيل  عندي  الصحيـح  وهـو 
باليمين  حكم  الشـارع  فإن  الشـارع  ألغاه  لوصف  اعتبار  هذا  قلـت  واليميـن. 

يد. ذا  يكون  قد  بأنه  علمه  مع  المنكر  على 
الحاكم  أمرهما  كلـه  يدعيه  وكالهما  أحدهمـا  يد  فـي  ليـس  البيـت  كان  وإن 
كل  أحضر  وإن  لـه  البيت  كان  البينـة  أحضر  فأيهمـا  العادلـة  البينـة  بإحضـار 
إذا  كما  البينات  تفاوتت  وإن  نصفـان  بينهما  فهو  بيناتها  وتسـاوت  بينة  منهمـا 
عن  عجزا  وإن  المؤرخـة  بالبينة  حكم  األخرى  تـؤرخ  ولم  إحداهما  أرخـت 
ونكل  أحدهما  حلف  وإن  بينهما  فهو  جميعًا  حلفا  فإن  بينهما  فاأليمان  البينة 
بشيء  لآلخر  بعضهما  أقر  وإن  صاحبه  دون  عليه  حلف  للذي  به  حكم  اآلخر 

بالبيت. أولى  له  المقر  فذلك  منه 

¬ª°üN  ø«ªj  Ö∏W  ó©H  áæ«ÑdG  »YóªdG  áeÉbEG

ذلك  أله  الحلف  بعـد  البينة  إقامـة  أراد  ثم  غريمه  يميـن  رضـي  مـن 
أم ال؟

األحكام  لتداعت  ذلك  ولـوال  له،  بينة  فال  اليمين  إلى  ورجع  بينتـه  أهـدر  إن 
الخصومة  لقطع  الحكم  جعل  وإنما  الخصومات،  وطالت  القواعد  وتالشـت 

واهللا أعلم. الحكمة.  ذهبت  يقطعها  لم  وإذا 
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QÉμfEÓd  IQOÉÑªdG  Ωó©d  iƒYódG  ´Éª°S  ™æe

ثم  عمار،  أثـارة  ذات  ميتة  أرض  حياله  وعلـى  ماًال  وترك  هلـك  رجـل 
أن  الورثة  سـائر  فادعى  للمال،  مضرة  منه  تبن  ولم  الورثة  بعض  أحيـاه 

ذلك؟ في  الحكم  كيف  المال  باقي  كسائر  األرض  تلك 
وقع  وإن  بينهم  ميراثـًا  وكان  دعواهم  سـمعت  العمارة  حال  التنـازع  وقـع  إذا 
فيه  تسمع  فال  عمر  ما  عليه  ينكرون  ال  بالغون  حاضرون  وهم  بزمان  ذلك  بعد 
حكم. نازلة  ولكل  واهللا أعلم  آخر.  أمرًا  ادعوا  وإن  الصفة  هذه  على  دعواهم 

áæ«ÑH  ’EG  ¥Gó°üdG  iƒYO  qOQ  »a  áKQƒ∏d  ∫ƒ≤dG

لوارث  ببينـة  وأتت  آجـل  بصداق  الهالـك  زوجها  علـى  ادعـت  امـرأة 
أداه  فالعاجل  وآجل  عاجل  صداقين  على  تزوجها  هالكهم  بأن  الهالـك 
منه  أبرأته  أنهـا  يعلمون  وال  إيـاه  قضاها  أنه  يعلمـون  ال  واآلجـل  إليهـا 

عليهم؟ حجة  الشهادة  هذه  أتكون 
ذلك،  غير  عليهـم  وليس  حجة  فهي  وكـذا  كذا  أنه  الصـداق  قـدر  فسـروا  إذا 
عجزوا  فإن  البينة،  فعليهم  منه  شيئًا  أو  إياه  قضاها  أنه  الهالك  ورثة  ادعى  فإن 

واهللا أعلم. شيئًا.  الحق  هذا  من  قضاها  ما  أنه  اليمين  عليها  فلهم 

»YóªdG  ¢†©ÑH  ¬«∏Y  ≈YóªdG  QGôbEG

بخمسـين  عمرو  وأقر  فضة  قرش  بمائة  عمرو  على  زيد  ادعـى  إذا  عمـا 
في  فرق  وهل  الباقـي؟  في  منهما  مـن  قول  القول  الباقي،  وأنكـر  منهـا 
أو  اقترضها  بأنه  المذكور  عمرو  على  زيد  ادعى  إذا  ما  بين  القضية  هذه 
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ظلمًا  الطرق  من  طريق  في  إياها  كسبه  أنه  ادعى  إذا  ما  وبين  منه  ائتمنها 
ينكر؟ ال  عمرو  ذلك  جميع  وفي  وعدوانًا 

المدعي  هو  فالمدعي  األخر،  الخمسين  في  الدعوى  بقيت  بالخمسين  أقر  إذا 
واهللا أعلم. وغيره.  القرض  بين  هذا  في  فرق  وال  المنكر،  هو  والمنكر 

QGôbE’Gh  AÉYO’G  ¢VQÉ©J

من  لي  بـاٍق  وقال  قرش  مائـة  بها  مكتوب  آخـر  على  ورقـة  أظهـر  مـن 
للخصم  وأقر  الورقة  الحق  عليه  الذي  وأنكر  قرشـًا،  سـتون  الحق  هذا 
من  بخط  وهي  زمانًا  سنتين  وجبت  منذ  الورقة  وتأريخ  قرشـًا  بعشـرين 
ومن  منهما؟  قوله  القول  فمن  الحق،  عليه  الذي  يد  بخط  أو  خطه  يجوز 

منهما؟ اليمين  عليه  الذي 
ها  فالقول  قضاؤه،  يصح  حتـى  بقاؤه  فالحكم  األمر  أول  في  الحـق  ثبـت  إذا 
فإن  ذلك،  من  أكثر  قضاه  أنه  بصحة  المنكر  يأتي  حتى  الحق  له  من  قول  هنا 
ما  أنه  اليمين  الحق  له  من  فعلى  ذلك،  من  ألكثر  الوفاء  وادعى  البينة  تكن  لم 

واهللا أعلم. األربعين.  استوفى 

¬Ø«∏ëJh  ≈ªYC’G  ≈∏Y  iƒYódG

لذلك  بينة  يكن  ولـم  ذلك  األعمى  وأنكر  أعمـى  على  بحق  ادعـى  مـن 
األعمى  على  يمين  ال  قالوا  فإنهم  حينئذ؟  الحكم  كيف  المدعي  الرجل 

خصمه؟ تحليف  في  وكيًال  وكل  اليمين  هو  له  وجبت  وإذا 
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منع  على  مبني  وهـو  عندهم  القول  أكثـر  وكأنه  ثالثة  أقـوال  أحد  ذكـرت  مـا 
سـببه  بصحة  إال  يتعلق  ال  الحـق  فإن  وكيل،  بـدون  وتصرفـه  األعمـى  شـراء 
من  تتعلق  الحقوق  أن  وهـي  مناقشـة  وفيه  التحليف؟  فعالَم  العقد  هو  الـذي 
السـبب  هذا  عن  الناشـئة  الدعوى  على  الحكم  هذا  قصر  فيجب  شـتى  وجوه 
تعذر  على  مبنيًا  يكون  أن  ويمكن  أطلقـوا،  بل  ذلك  على  يقصروها  لـم  وهـم 
ألنه  مناقشـة  أيضًا  وفيه  غيـره،  أو  الحق  لـه  الذي  هـو  وهـل  المدعـي  إدراك 
الشرع  يأبى  عظيمة  مفسدة  وهي  أهلها  وجود  مع  الحقوق  تعطيل  إلى  يفضي 

إقرارها. الشريف 
يحلف  وال  يحلف  فال  أيضًا،  له  وال  يمين  األعمى  على  ليس  الثانـي  والقـول 

األول. من  أبعد  وهذا  له 
لدخوله  وعليه  اليمين  له  كغيره  األعمى  أن  للدليل  الموافق  هو  الثالث  والقول 
األعمى  وخروج  أنكر»  من  على  واليمين  المدعي  على  «البينة  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  تحت 
أشرنا  تعليالت  إال  المخصص  وهيهات  مخصص  إلى  محتاج  العموم  هذا  من 
ال  الظاهر  بهذا  والمتمسـك  العموم  من  الظاهر  تقاوم  ال  فهـي  تضعيفها  إلـى 
اهللا  يغفر  السؤال  تأوله  من  على  وأخشى  السنة،  بنص  أخذ  ألنه  سؤاًال  يخشى 

واهللا أعلم. وإلخواننا.  وألمتنا  لنا 

»YóªdG  ≈∏Y  ø«ª«dG  OôH  òNC’G  ΩóY  π«dO

وجهه؟  وما  حجته؟  ما  المدعي  على  اليمين  فـي  الرد  يرى  ال  من  قـول 
ذلك. لنا  بّين 

له»  حق  فـال  حقه  على  يحلف  لـم  «من  ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله  الـرد  األصحـاب  مذهـب 
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سقط  يحلف  أن  فأبى  اليمين  المدعي  على  المنكر  رد  إن  أنه  الحديث  فظاهر 
عليه. َحلف  حقه  شاء  فإن  الظاهر  حكم  في  حقه 

وعليه  أنكر»  مـن  على  «واليمين  ملسو هيلع هللا ىلص  قولـه  من  مأخوذ  فكأنه  الـرد  عدم  وأمـا 
يكن  لم  المدعي  علـى  ردها  أراد  فلو  فقط  المنكر  تلـزم  اليميـن  أن  فالمعنـى 
المدعي.  على  المنكر  علـى  ما  يكون  حيث  لألمر  انعكاسـًا  فيه  ألن  ذلك  لـه 

واهللا أعلم.

áLhõdG  äƒe  ó©H  â«ÑdG  çÉKCG  »a  ±ÓàN’G

فلما  والصفر،  والبلور  الصيني  مثل  لبيته،  األواني  من  شـيئًا  اشـترى  من 
فقال  لها  اشـتريته  هذا  إن  وقالوا  زوجته  أوليـاء  خاصمه  زوجتـه  ماتـت 
أم  القول  ذلك  فـي  تقول  ما  زوجتي.  بـه  خصصت  ما  لنفسـي  اشـتريته 

أيمان؟ ذلك  في  وهل  األولياء؟  قول 
بالبينة  يصح  حتى  له  أنه  والحكم  قوله  فالقول  اشتراه  الذي  هو  بأنه  أقروا  إذا 

غيره. إلى  انتقل  أنه 
اليمين.  فعليه  البينة  عن  العجز  بعد  ذلك  على  اليمين  منه  وطلبوا  اتهموه  وإن 

واهللا أعلم.

É¡«a  ø«ª«dGh  áæ«ÑdG

بلده،  أهل  عنـد  خطه  يجوز  من  خط  وعنـده  لرجل  حق  له  رجـل  عـن 
قال  اإلنصاف  وجد  فلما  منه،  ينصفه  من  يجد  ولم  زمانـًا  يماطله  فبقـي 
إياها،  أعطاني  وال  أوراقي  في  وطالبت  منه  علي  بقي  وما  وفيته  هذا  إن 



479 iƒYódG ■ »fÉãdG AõédG

وفاه  أنه  عدل  بشـاهدي  يأتي  حتى  الحق  عليه  يلزمه  أم  هذا  قوله  أيقبل 
كيف؟ أم  هذا  حقه 

المنكر  فعلى  عنهـا  عجز  وإن  البينـة  الوفاء  ادعـى  من  فعلـى  الحـق  ثبـت  إذا 
واهللا أعلم. اليمين. 

ádÉ¡édG  iƒYO  OQ  Ióe

الجهالة؟  دعـواه  تسـمع  متى  إلى  المبيع  في  الجهالة  ادعـى  إذا  البائـع 
ادعى  ثم  سـنين  خمس  مدة  مكث  إذا  أرأيت  أم ال؟  غاية  لذلـك  وهـل 

أم ال؟ دعواه  تسمع  هل  الجهالة 
إطالق  على  يدل  ما  وجدت  بل  أجد  فلم  حدًا  لهذا  ألجد  األثر  راجعت  قد 
تهدر  التي  بالمدة  تقييد  من  بد  ال  وأقول:  الزمان،  طال  وإن  بالنقض  القول 
جملة  من  الجهالة  دعواه  أن  وذلك  تعينها،  خالف  على  الدعاوى  بمرورها 
يكون  إنما  وهذا  األموال  في  الحق  دعوى  من  بأشد  هي  وليست  الدعاوى 
إهدارها.  إلـى  سـبيل  فال  بها  أقر  فإن  البائـع  جهالة  المشـتري  إنـكار  عنـد 

واهللا أعلم.

?iƒYódG  ¢†bÉæJ  »a  rø nªpd  ∫ƒ≤dG

إال  مالي  المـال  وقال  آخر  رجـل  فيه  عليه  اعتـرض  رجل  يد  فـي  مـال 
ببيع  إياه  بعتني  إنما  المال  بيـده  الذي  فقال  الخيار.  ببيع  لك  بعتـه  أنـي 
كيف  البينة  أحدهما  على  وجبـت  وإن  منهما؟  من  قول  القول  القطـع، 

اللفظ؟
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مقر  فهو  بالبيع  المعتـرض  له  أقـر  وقد  سـيما  ال  المال  بيده  من  قـول  القـول 
اشتراه  أنه  له  اآلخر  حلف  وإال  دعواه  على  ببينة  جاء  فإن  للخيار،  مدع  بالبيع 

واهللا أعلم. خيار.  فيه  له  ليس  وأنه  القطع  ببيع  منه 

É¡«∏Y  ∫Ée  ÜÉéjEG  ™e  á«ª°SQ  ¥GQhCG  »a  ¥ƒ≤ëdG  áHÉàμH  ΩGõdE’G

تكتـب  ال  أنـه  بالشـفة  فيهـا  وطبـع  قراطيـس  إبـدى  إن  البلـد  سـلطان 
المكتوبـة  الحقـوق  تثبـت  ال  وأنـه  القراطيـس،  هـذه  فـي  إال  الحقـوق 
وأنه  يصححها،  أي  فيحبسـها  األعظم  الوزيـر  على  تعرض  حتـى  فيهـا 
القراطيس  هـذه  من  أراد  ومن  غيرها،  فـي  المكتوبة  الحقـوق  تثبـت  ال 
مائة  كان  فـإن  فيها،  يكتب  ما  أراد  مـا  قدر  عنها  يسـلم  أن  فعليـه  ورقـة 
أن  للكاتب  فهل  وهكذا  روبية،  فعشرون  ألفا  وإن  روبيتان،  فعليه  روبية 
يحكم  أن  للحاكم  وهل  فيها؟  يشهد  أن  للشاهد  وهل  الحقوق؟  يكتب 
في  له  وأعوان  القاعدة  هذه  في  شركاء  هم  وهل  الصفة؟  هذه  على  بها 
البعض؟  دون  آثم  البعض  أم  ضامنون  مأثومون  األموال  هذه  استجالب 

ذلك. لنا  بّين 
فيها  الكتابـة  وأما  الشـهود،  بشـهادة  لكـن  يصح  فـال  بمجردهـا  الحكـم  أمـا 
يتأتى  ال  حيث  الذهاب  عن  النـاس  حقوق  حفظ  قصد  على  عليها  والشـهادة 
السـلطان  إعانة  قصد  على  وأمـا  اهللا،  شـاء  إن  واسـع  فهو  بذلك  إال  حفظهـا 
شـريك  وفاعله  حرام،  وهو  يصح،  فـال  بدعتهم  إنفاق  فـي  بالتمويـه  ووزيـره 

واهللا أعلم. ظلمه.  على  له  ومعين  ووزيره  السلطان 



481 iƒYódG ■ »fÉãdG AõédG

ó©H  ¬d  ÉgDhÉYOG  ºK  É¡LhõJ  øªe  πªëdG  QÉμfEG

ونصف  سـنة  منذ  مطلقة  امـرأة  يتزوج  أن  أراد  فيمـن  شـيخنا  تقول  مـا 
بذلك،  تقر  لم  وهي  أمين  غير  الرافع  لكن  حمًال  بها  أن  عنها  رفع  وقد 
عليها  مأخوذ  قولها  هل  أمها  عنها  أخبرت  وإن  القول  هذا  مع  وتزوجها 
الزوج  يلزم  هـل  التزويج  بعد  هـي  أقرت  وإن  بعـده،  أو  التزويـج  قبـل 
صح  إن  صداق  لها  وهل  يصدقها؟  لـم  أو  صدقها  وسـواء  قولها  قبول 
لكن  علمت  أو  أعلم  لـم  قالت  وإن  ال؟  أو  الزوج  علـم  سـواء  الحمل 
تقر  لم  إذا  الوضـع  قبل  الحمل  صحة  حكـم  ما  الجواز.  عـدم  جهلـت 

النساء؟ من  غيرها  يقبل  وهل 
وادعت  الحمل  أنكرت  فإذا  ذلك،  في  عليها  حجة  غيرها  وال  أمها  قول  ليس 
خدعته  فـإن  نفسـها،  أمينة  وهي  قولها  والقـول  مصدقة  فإنهـا  العـدة  انقضـاء 
وإن  صداقها.  وسـقط  بينهما  فرق  صدقهـا  وظهر  حامًال  كانـت  أنها  وأقـرت 
وهي  يسـع  ال  بذلك  الجهل  فإن  بالحمل  أقـرت  إذا  بالحكم  الجهـل  ادعـت 
الزوج  على  حجة  قولها  فليس  صدقها  يظهر  لم  وإن  جهلها،  في  معذورة  غير 
يعطى  وال  الظاهر  حكـم  في  صحيحًا  كان  الذي  التزويج  فسـخ  تدعي  ألنهـا 

واهللا أعلم. بدعاواهم.  الناس 
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ينقاد  وال  أحد  على  قاض  يحكم  فال  نواطيس  جعلوا  قد  النصارى  عن 
في  الدعوى  قدر  على  معلوم  بشيء  وقطعه  بدونها  الحكومة  إلى  غريم 
على  المدعي  فيرجع  النواطيس  ثمن  ألزم  الحكم  عليه  وقع  فمن  المال، 
فيما  الغريم  يلزم  وهل  للمدعي؟  ذلك  يحل  هل  منه،  فيأخذه  فيه  غريمه 
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ال  لصاحبه  متباطًال  الغريم  كان  إذا  بينهما  فرق  من  وهل  اهللا؟  وبين  بينه 
أو  بالحق  يقر  كان  إذا  وكذلك  ذلك؟  يكن  لم  إذا  وبينهمـا  به  إال  ينقـاد 
فيلزمه  صاحبه  مـال  إلتالف  متسـببًا  يكون  هل  أنه  والحاصـل  يقـر؟  ال 
وقع  وإن  يلزمه؟  ال  أو  بالحـق  إقراره  مع  انقياده  وعدم  تماطلـه  بسـبب 
ماله  أراد  إن  الدعوى  صاحب  على  ذلك  بل  االنقياد  وعدم  التماطل  منه 
والغريم  النصارى  ظلم  من  للنواطيـس  والغرامة  وجه  بكل  إليه  توصـل 

شرعًا. عليه  وجب  ما  أسلم؟  إذا  منه  بريء 
كان  الغريم  من  أخذه  للمدعي  يحل  فـال  النصارى  ظلم  من  النواطيس  مغـرم 

واهللا أعلم. لصاحبه.  ظلمًا  كان  أخذه  فإن  أم ال  مماطًال 
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وعدمت  الورثة  فأنكرها  آجًال  صداقًا  الهالك  زوجها  على  ادعت  امـرأة 
بينهم؟ الحكم  كيف  البينة 

يعلمون  ما  اهللا  يمين  الورثة  فعلى  البينة  المرأة  هذه  عدمت  إن  أنه  بينهم  الحكم 
واهللا أعلم. آجًال.  صداقًا  موروثهم  على  المرأة  لهذه  أن 
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يحفظ  ال  عليه  والمدعـى  قرشـًا  كذا  كذا  فالن  يا  عندك  لي  اّدعـى  مـن 
من  شـيء  عليه  ال  أنه  حلف  إذا  صادق  غير  والمّدعي  ذلـك،  من  شـيئًا 

سالمًا؟ يكون  أم  به  اهللا  ويؤاخذه  حانثًا  أيكون  الحق  هذا 
رد  شاء  وإن  المدعي  صدق  شاء  إن  بالخيار  وهو  يحلف  أن  له  فليس  ارتاب  إذا 
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ونفسه  اإلنكار  عند  َيْرَتْب  لم  كان  وإن  بينة  عنده  تكن  لم  إن  وذلك  عليه،  اليمين 
عليه  الحق  أن  بعد  من  له  تبين  ثم  ذلك  على  فحلف  عليه  ليس  ذلك  بأن  ساكنة 
مات  وإن  قول  على  يمينه  عن  يكفـر  أن  وعليه  أهله  إلى  الحق  يـؤدي  أن  فعليـه 

واهللا أعلم. حق  إبطال  يتعمد  لم  إذا  عنه  اهللا  يعفو  أن  فأرجو  ينتبه  أن  قبل 
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رجل تزوج امرأة وكلما أراد أن ينقلها في بيته منعه وليها حتى مات الزوج، 
وقال  واآلجل،  العاجل  صداقها  الهالك  ورثة  من  وليها  طلب  مات  ولّما 
الذي  ما  الهالك.  على  شيء  منه  يبق  لم  العاجل  صداقها  إن  الهالك  ورثة 
يجب لهذه المرأة من المهر وفي دعواها أنها لم تقبض من مهرها شيئًا؟

وإالَّ  أداه  أنه  ببينة  أتـوا  فإن  العاجل،  الصداق  في  قولهـا  الدخول  قبل  القـول 
واهللا أعلم. اليمين.  فعليها 
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بين،  بشـرح  إياها  لنا  بّين  عي؟  المدَّ على  ترد  ال  خصلة  أي  في  األيمان 
ذلك. يضبط  بضابط  ائتنا  العدد  وبعد 

غير  على  فيها  دعوى  كل  فهو  الضابط  ا  وأمَّ يحضرني،  فال  المواضع  عـّد  أمـا 
أن  والحاصل  رد،  فيها  فليس  األمين  خيانة  ودعوى  التهمة  كدعوى  التحقيـق 
ألن  عليه،  ترد  فال  حانثًا  األمر  ظاهر  في  يكون  المدعي  حلفهـا  إذا  يميـن  كل 
الزور  بشـهادة  وقرنها  فيها  وشـدد  وحرمها  الفجور  يمين  عن  نهى  قد  الشـرع 

واهللا أعلم. أحد.  على  بها  يحكم  أن  للحاكم  يمكن  فال 
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على  بالشـراء،  فادعى  المال  الورثة  فأراد  القاعد  فمات  ماًال  قعد  رجل 
الشراء؟ اّدعى  من  على  أم  الورثة  على  البينة  تجب  من 

واهللا أعلم. الشراء.  ادعى  من  على  الَبيِّنة 
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ملك  أعني  الِملك،  زمـن  في  وولد  مملوكين  وأبوه  أمـه  كان  إذا  العبـد 
دخلها  وإذا  دعـواه؟  تسـمع  هل  البلوغ،  بعـد  الحرية  واّدعـى  األبويـن 

عندك؟ األرجح  فما  الخالف 
واهللا أعلم. عادلة.  بينة  إلى  تحتاج  دعوى  غيره  فادعاء  األصل  علم  إذا 
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ويستطني،  يسـلف  كبير  تاجر  وأحدهما  كثيرة  صحبة  بينهما  رجالن 
أنك  البالغون  الورثـة  لـه  فأقّر  شـريكه  أنا  صاحبـه  فقال  هـذا  مـات 
الطنا  فـي  وهي  قرشـًا  سـتون  لك  بالطنا  أخـذه  الـذي  فـي  شـريكه 
السـلف  في  له  ويقول  الخسـارة  مـن  عليه  ما  هـذا  فسـلم  خسـارة، 
وبالغين.  أيتامًا  تـرك  والميت  صاحبه؟  على  المدعي  أيهمـا  نصيبـًا، 

بالجواب. تفّضل 
يثبت  إنما  البالغيـن  الورثـة  وإقرار  الشـركة  مدعي  هـو  المدعـي  أن  شـك  ال 

واهللا أعلم. فقط.  به  أقروا  فيما  خاصة  عليهم 
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أنه  ظنه  في  غلب  إن  بالطالق  الدعوى  في  يحلف  أن  للحاكم  يجوز  هل 
باهللا  للحلف  دعيناهم  إن  بذلك،  حقوق  ظهرت  قد  وأرى  بإنكاره  متهم 
ينكلون  الزوجة  بطالق  للحلف  دعوناهم  وإن  حنـث  على  ولو  يحلفـوا 
الناس  حقوق  ظهرت  ما  وكثير  بذلك  الصالح  لنا  وظهر  الحقوق  وتظهر 

ذلك؟ على  نجبرهم  لنا  يجوز  الحكم  بهذا 
متعبدًا  أنـت  ولسـت  الفسـاق،  أيمان  من  وهو  بالطـالق  التحليـف  يجـوز  ال 
فحلف  الخصمين،  بيـن  الحكم  بفصل  تعبـدت  وإنما  الناس  دراهـم  بإظهـار 
إمهالهم  يغّرك  وال  هـارب  يفوته  ال  اهللا  فـإن  اهللا  وبين  بينـه  ودع  بـاهللا  المنكـر 
أن  لك  خيل  ولئن  وبيًال،  أخذًا  يأخذهم  ثم  إثمًا  ليزدادوا  لهم  يملي  إنما  فإنه 
يتجاسر  ربما  ألنه  فيه،  الفساد  أن  لي  خيل  فقد  بالطالق  التحليف  في  الصالح 
فيه  وأنت  حرام  على  أقـام  قد  فيكون  حانث  وهو  بذلك  يحلـف  أن  متجاسـر 

واهللا أعلم. تفعل.  ال  أال  السبب، 
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كيف  عليه،  عـى  َمدَّ واآلخر  مـدٍع  وأحدهما  ببينـة  أدليـا  إذا  الخصمـان 
مقام  في  كالهما  أو  الدعوى  مقام  في  كالهما  كان  وإذا  بينهما؟  الحكم 

عليه؟ المدعى 
َترك  ُترك  إذا  الذي  هو  عي  والمدَّ أنكر،  من  على  واليمين  المدعي  على  البينة 
أو  مدعيًا  كالهما  الخصمان  يكون  أن  يمكن  وال  المطالب،  هو  عليه  والمدعى 
جواب  مقال  ولكل  حكم  قضية  ولكل  واحدة،  جهة  في  عليه  مدعى  كالهمـا 
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غير  الثانية  والقضية  ثانيًا  الحال  عليه  فينقلب  األمر  أول  في  مدعيًا  يكون  وقد 
وال  للقضاء  يصلح  عالـم  كل  ما  وعلم،  نباهة  إلى  يحتـاج  والقضاء  األولـى. 
الشمائل.  كامل  الخصال  زاكي  النبيه  العالم  له  يصلح  إنما  له  يصلح  بينة  كل 

واهللا أعلم.
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ببينة  المدعي  أتـى  ثم  عليـه،  المدعى  وحلـف  تحاكمـا  إذا  الخصمـان 
علمتها  بينة  كل  أهدر  الحاكم  له  قال  وإذا  تسمع؟  هل  علمها  أو  جهلها 

فكذلك. جهلها  ببينة  وأتى  فأهدرها  تعلمها  لم  أو 
فال  يمينه  أخذ  فـإذا  القهقرى  ترجع  فال  حكم  بوجه  الخصومـة  انفصلـت  إذا 
ال  القاضي  إن  يقولون  وهؤالء  يهدرها،  لم  ما  تسمع  وقيل  بينة  بعدها  تسمع 
الدعوى  أن  أراه  والذي  قولهم  في  األكثر  وأظنه  بينته  يهدر  أن  بعد  إال  يحلفه 
البينة  عوض  اليمين  جعـل  ملسو هيلع هللا ىلص  والنبي  تسـمع،  ال  اليمين  بعد  والبينة  لإلنفـاذ 
وتفسد  الدعاوى  تنحسم  وبهذا  يمينه»  أو  «شاهداك  اإلهدار  يذكر  أن  غير  من 
عوض  عندهم  اليمين  ألن  واحتياطًا  حزمًا  اإلهدار  اشترطوا  وإنما  الخصومات 
لم  اليمين  أن  ذاك  من  فيظهر  تنعدم  لم  فهي  وجدها  فإذا  عدمت  إن  البينة  عن 

واهللا أعلم. لإلهدار.  المشترطين  أوجه  هذا  موقعها  تقع 
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زوجة  وخلف  القبض  في  ومات  ولـزم  قبض  والقاتل  رجًال  قتل  رجـل 
ألوالده  ماله؟  يصيـر  لمن  قرش،  مائة  قـدر  المال  مـن  وبعضـًا  وأوالدًا 
إذا  شيء  عندهم  ال  فقراء  وزوجته  وأوالده  المقتول؟  لورثة  أم  وزوجته 
أيصير  الدية  الجماعة  أدى  وإن  المقتول  لورثـة  الديـة  الجماعـة  يـؤد  لم 

مأجورًا. أفتنا  لألوالد؟  أم  لهم  المال 
على  وليس  القاتـل  مال  في  فالدية  المقتـول  أولياء  غيـر  سـجن  في  مـات  إذا 
فالدية  خطأ  القتل  كان  فإن  خطأ،  القتل  كان  إذا  إال  شـيء  ذلك  من  العشـيرة 
لورثته  فالمال  القاتل  عن  تبرعًا  العشيرة  سلمت  وإن  لورثته  القاتل  عاقلة  على 
واهللا أعلم. منه.  أخذها  فلهم  ماله  من  يأخذوها  أن  على  سلموها  وإن  دونهم 
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وهما  اآلخر  مـن  أصابه  بضـرب  منهما  واحـد  وأودى  تضاربـا  صبّيـان 
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وأقاربه؟  عاقلته  على  يكون  وما  الضارب  على  يكون  فما  فقيران،  يتيمان 
اهللا. شاء  إن  مأجورًا  تراه  ما  لنا  بيِّن  تفضل 

خطأ،  دية  يسـلمونها  المقتول  الصبي  هذا  دية  القاتل  الصبي  هذا  عاقلة  علـى 
واهللا أعلم. الخطأ.  بمنزلة  عندهم  الصبي  جناية  ألن 
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الدية  فيها  فقيـل  األولى  ذهاب  بعـد  الواحدة  العين  ديـة  فـي  اختالفهـم 
فنصفها  العباد  قبل  من  األولى  زوال  كان  إن  وقيـل  نصفها  وقيل  كاملـة 

وجهه؟ ما  فتامة.  وإال 
ولعدم  كليهما  العينين  منزلة  المنفعة  في  فلنزولها  تامة  الدية  لها  بأن  القول  أما 
بأن  القول  وأما  جميعـًا  عينيه  نزع  قـد  نازعها  فكأن  الذاهبة  بالعيـن  االعتـداد 
ذلك  ونحو  وُأذن  رجل  يد  من  األعضاء  سـائر  مثل  فلجعلها  الدية  نصف  لها 
كاللسان  واحد  عضو  منها  اإلنسان  في  كان  إذا  الجوارح  دية  في  القاعدة  فإن 
معًا  قطعها  فإن  نصفها  اآلخر  العضو  وفي  الديـة  نصف  ففيه  والذكر  واألنـف 
إال  فيها  وليس  الجاني  بذمة  يعلق  قد  األول  النصـف  أن  فوجهه  الدية  لزمـت 

واهللا أعلم. الثاني.  على  ونصفها  األول  على  فنصفها  واحدة  دية 

ΩƒædG  ¿Éeôëd  ájODƒªdG  ájÉæédG  ¢TQCG

النظر.  أو  الديـة  فيه  هـل  المضروب،  من  النـوم  ارتفاع  فـي  اختالفهـم 
وجوهها؟ ما  الرعاف،  وكذا  قوالن 
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منها  اإلنسان  في  يوجد  ال  التي  الجوارح  على  فمقيس  الدية  بثبوت  القول  ا  أمَّ
ال  الواحدة  الجارحـة  أن  كما  عنه  عـوض  ال  فإنه  النوم  وكذلـك  جارحـة  إال 
ذلك  رد  وأما  ينقطع  ولم  استرسل  إذا  الرعاف  وكذلك  ذهبت  إذا  عنها  عوض 
القياس.  في  العلة  خفاء  مـع  عليه  الشـارع  عن  فيه  التحديد  فلعدم  النظر  إلـى 

واهللا أعلم.

qø°ùdG  ≈∏Y  ájÉæédG  ájO

فيه  اختير  فنبتت  قلعـت  إن  كضرسـه  الطفل  سـن  أن  النيل  كالم  معنـى 
ضرس  قلع  وإن  فتامة  تنبـت  لم  وإن  الرجل  سـن  دية  ثلث  وقيـل  بعيـر 
غير  وثبتت  تصدعت  وإن  فثلثها  فرجعت  حينه  فـي  أورده  فنبتت  رجـل 
فتامة  اللحم  فوق  من  كسرت  وإن  فالنظر  منثلمة  وال  خارجة  وال  مريجة 
إن  الغير  سن  في  شـيء  وال  فالنظر  ُنزعت  ثم  رّدت  ثم  سـنًا  نزعت  وإن 

الدية. فيها  جعل  إن  إال  ونزعها  سنه  مكان  ردها 
السائل: قال 

األقوال؟ هذه  وجه  وما  الكالم  هذا  معنى  ما 
سـنه  مكان  رّدها  إن  الغير  سـن  في  شـيء  وال  آخره  في  قوله  إال  ظاهر  معناه 
رجل  أخذ  إن  أراد  ولعله  معناه  أعرف  ال  فإني  الدية  فيها  جعل  إن  إال  ونزعها 
الجاعل  هذا  يلزم  ال  إنـه  انتزعها  ثم  المقلوعة  سـنه  مكان  فوضعه  غيره  سـن 
كان  فإن  األول،  السـن  صاحب  إلـى  يردها  فإنه  الديـة  لـه  سـلم  إذا  إال  شـيئًا 
إلى  رّدها  دية  عنـه  أخذ  فإن  العظم  لنفس  الديـة  أن  فوجهه  ذكرناه  مـا  مـراده 
فانتفع  الغير  عظم  ألنه  عليه  شـيء  فال  دية  له  يجعل  لـم  وإن  األول  صاحبهـا 



492

سـلم  إن  إال  الدية  فيه  جعل  إن  إال  بقوله  المـراد  يكون  أن  ويحتمل  بـه.  هـو 
الدية  فيه  تلزم  بوجه  منه  أخذها  كان  فإن  منه  أخذها  حال  لصاحبها  الدية  هو 
األولى،  بالدية  إليه  صار  ألنه  نازعها  الدية  لزمت  فنزعها  سنه  مكان  فوضعها 
واحد  والضرس  السـن  حكم  أن  فمعنـاه  كضرسـه  الطفل  سـن  إن  قوله  وأمـا 
اللغة  أصل  في  وأما  العرف  من  التخصيص  وهذا  اإلرجـاء  باألضـراس  وأراد 
سن  قلع  فإن  اإلبل  من  خمٌس  الرجل  سـن  ودية  مترادفتان  والضرس  فالسـن 
وقيل  وقعت  التي  المفسـدة  لتلك  جبرًا  السـن  دية  ثلث  لها  قيل  فنبتت  الطفل 
يسـتند  لم  اجتهادي  الموضعين  بهذين  والتحديد  السـن  دية  خمس  وهي  بعير 
قوله  وأما  بعده  فيما  وكذلك  والنظر  الـرأي  محض  على  إال  نعرفه  دليل  إلـى 
وهي  تامة  السن  دية  فله  تنبت  لم  إذا  الطفل  سن  أن  فمعناه  فتاّمة  تنبت  لم  فإن 

اإلبل. من  خمس 
وردها  قلعت  إذا  الرجل  سـن  أن  فمعناه  ألخ  رجل  ضرس  قلع  فـإن  قوله  وأمـا 
إلى  تصدعت  وإن  قوله  وأما  المفسدة  لتلك  جبرًا  السن  دية  ثلث  فله  حالها  على 
أثر  فيها  يحدث  ولم  مكانها  فـي  واسـتقرَّت  الضرس  تصدعت  إن  فمعناه  آخـره 
يلزم  فإنه  حالها  على  رجعت  وإنما  فيها  انثالم  وال  موضعها  عن  نتوء  وال  جرح 
الصدع. لتخلف  انضباطه  يمكن  وال  محدود  شيء  له  ليس  إذ  العدول  نظر  فيه 

خمس  وهي  التامة  الدية  فلها  أي  فتامة  اللحم  فوق  من  كسرت  وإن  قوله  وأما 
حكم  في  فهـو  العضو  منفعـة  فاتت  وإذا  منفعتهـا  لفـوات  وذلك  اإلبـل  مـن 
يلزم  أنه  فمعناه  فالنظر  نزعت  ثم  ردت  ثم  سـن  نزعت  وإن  قوله  وأما  العدم. 
لكونه  األول  النـزع  حكم  له  يجعل  لـم  وإنما  العدول  نظـر  الثاني  النـزع  فـي 
أم ال  العضو  ذهـاب  مع  اإليالم  يعتبـر  وهل  أوًال  الدية  بعـض  عنه  أخـذ  قـد 
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من  ُبدَّ  َال  وأقول  األثر  وطالع  النظر  فيه  راجع  فيه؟  يقع  وما  العضو  إال  يعتبر 
أن  بد  فال  بالباطل  التأشير  يحرم  كما  بالباطل  اإليالم  لتحريم  الجميع  مراعاة 

واهللا أعلم. وهذا.  هذا  في  نظرهم  العدول  يجتهد 

á«ë∏dG  ô©°T  ≈∏Y  ájÉæédG  »a  ¢TQC’G

المرأة  رأس  كشـعر  غيره  ينبت  لم  إن  بذهب  اللحية  شـعر  يوزن  قولهم 
اعتبروه؟ الذي  ما 

غير  عندي  المختـار  على  وهو  العـدول  نظر  ذلك  فـي  أن  وعنـدي  أعلـم  اهللا 
شـعر  أن  فرأى  اجتهد  القول  هـذا  صاحب  ولعل  شـيء  دون  بشـيء  محدود 
النقود  أغلـى  ورأى  المرأة  رأس  وكذلـك  شـعوره  أغلى  الرجل  فـي  اللحيـة 
فذلك  أراد  هـذا  كان  فإن  بينهما  وازن  حيـث  بالعالي  العالـي  مقابـل  الذهـب 

أعلم. فاهللا  غيره.  أراد  وإن 
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من  كواحدة  أبعـرة  عشـرة  فلهما  قطعتا  إن  الرجل  حلمتـي  فـي  قولهـم 
معناه؟ وما  وجهه؟  ما  امرأة. 

وهي  منفعتها  تذهـب  لـم  إن  أبعرة  عشـرة  لها  المـرأة  مـن  الثـدي  حلمـة  إن 
ذهبت  إذا  للحلمتين  ألن  المرأة  دية  نصف  فلها  منفعتها  ذهبـت  وإن  الرضـاع 
الدية  عشـر  واحدة  فلكل  المنفعة  تذهب  لم  فإن  التامـة  المرأة  ديـة  منفعتهمـا 
تشين  والحلمة  ذهبت  إذا  تشين  األصبع  أن  وذلك  األصبع  ذهاب  على  قياسًا 

الجانبين. من  المنفعة  تذهب  ولم  ذهبت  إذا  الثدي 
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في  ليسـت  الرجل  حلمة  ألن  المرأة  حلمة  دية  نصف  الرجل  حلمة  أعطى  وإنما 
وحلمة  اللبن  طريق  وهي  لها  زينة  المرأة  حلمة  أن  وذلك  المرأة،  كحلمة  المنفعة 
حلمة  ألن  اللبن  يذهب  لـم  إذا  ديتها  نصف  ُأعطي  فلذلك  فقط  لـه  زينة  الرجـل 

واهللا أعلم. اللبن.  طريق  عن  النظر  قطع  مع  المرأة  بحلمة  شيء  أشبه  الرجل 
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يومين  صلوات  ذهبت  إن  سالمًا  قام  إن  بعير  إنها  اإلغماء  دية  في  قولهم 
وجهه؟ ما  أبعرة.  خمسة  وقيل  تامة  الدية  فثلث 

من  أن  األثر  فـي  وجدت  وقد  هـذا  في  مسـتندهم  أعرف  ال  وأنـا  أعلـم.  اهللا 
من  العقل  زوال  على  اإلغماء  قاسـوا  وكأنهم  تامة  الدية  فله  سـنة  عليه  أغمي 
الفرائض  من  بشـيء  عليه  خطاب  وال  صاحبه  ينتفع  ال  منهما  كًال  ألن  أصله 
رجًال  ضرب  رجـل  في  عمر  قضى  يقـول  عمر  ابن  وكان  القائـل.  هـذا  عنـد 
الدية  ـُموا  قسَّ وكأنهم  ديـات  بأربع  وعقلـه  ونكاحـه  وبصـره  سـمعه  فأذهـب 
بعير  الدية  مراتب  أقـل  أن  المعلوم  ومن  اإلغماء  فيها  التي  األوقـات  باعتبـار 
ثلث  له  جعلوا  صلـوات  خمس  عليه  ذهبت  فإن  اإلغماء  ألقـل  ذلك  فجعـل 
وذلك  األخير  القول  معنى  وهـو  بعير  صالة  لكل  وقيل  تحرّيًا  الكبـرى  الديـة 
لم  ما  بعير  نصف  عليه  وقيل  قيل  كذا  بعير  نصف  فلها  األنثى  وأما  الذكر  في 
أدري  ال  إني  ولعمري  الدية  ثلث  له  كان  جاوزها  فإذا  كلها  الصلوات  يجاوز 
حيث  إلى  الوصول  عن  والعجز  بالجهل  أعترف  أني  مع  األقوال  هذه  وجه  ما 

واهللا أعلم. أهتدي.  وبهداهم  متبع  فأنا  وصلوا 
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وجهه؟ ما  الُحّر.  دية  على  العبد  دية  تزيد  ال  قولهم 
تزيد  فال  الذكـر  الحر  دية  اإلنسـان  دية  أعلى  وأن  إنسـان  العبـد  أن  وجهـه 
ويشـترى  يباع  مضمون  مال  ألنه  بلغ  ما  بلغ  القيمة  له  إن  وقيل  ديـة  عليهـا 
الُحّر.  دية  تجاوز  األموال  مـن  وكثير  األموال  سـائر  حكم  وحكمه  ويعطى 

واهللا أعلم.
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ثلث  وللمأمومة  عشر  خمسة  وللمنقلة  أبعرة  عشرة  للهاشـمة  إن  قولهم 
دليله؟ ما  الدية. 

بينة  عن  قتيًال  مؤمنًا  اعتبط  «من  قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  عن  الحديث  دليله 
من  مائة  مائة  الدية  نفس  في  وإن  المقتـول  أولياء  يرضى  أن  إال  قـود  فإنـه 
نصف  أرنبته  جدعت  وإذا  الديـة،  قطعه  أوعب  إذا  األنف  فـي  وإن  اإلبـل 
الذكر  وفي  الدية  البيضتين  وفي  الدية  الشفتين  وفي  الدية  اللسان  وفي  الدية 
نصف  الواحدة  جل  الرِّ وفي  الدية  العينين  وفي  الدية،  الصلب  وفي  الديـة 
المنقلة  وفـي  الدية  ثلث  الجائفـة  وفي  الديـة  ثلث  المأمومـة  وفـي  الديـة 
من  عشر  ْجل  والرِّ اليد  أصابع  من  أصبع  كل  وفي  اإلبل  من  عشر  خمسـة 
وإن  اإلبل  من  خمس  الموضحة  وفي  اإلبل  من  خمس  السن  وفي  اإلبل، 
جامع  الحديث  فهذا  دينار»  ألف  الذهب  أهل  وعلى  بالمرأة  يقتل  الرجـل 

واهللا أعلم. الدماء.  أصول  العلماء  أخذت  ومنه  الديات  ألصول 
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ما  قوالن،  ال.  أو  بالراجبة  يقاسـان  هل  والمنقلة  الهاشـمة  في  اختالفهم 
وجههما؟

من  مأخوذ  يقاسـان  ال  بأنهما  القول  أن  لي  يظهر  والذي  بذلـك  أعلـم  اهللا 
من  عشـر  خمسـة  المنقلة  «وفي  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  وهو  المتقدم  الحديـث  ظاهـر 
والهاشـمة  تقاس،  ال  التي  الجنايات  أحكام  مع  المنقلة  ذكـر  فإنه  اإلبـل» 
المنقلة  قيـاس  يمكـن  كيف  العجـب  وبـاهللا  العظم  فـي  أثـر  ألنهـا  مثلهـا 
القياس  بثبوت  للقول  أدري  ال  إني  اللهم  العظم  في  أثر  وهما  والهاشمة، 
فكيف  وإال  أعالمهـا  من  اللحم  فـي  القياس  يكـون  أن  إال  وجهـًا  فيهمـا 
قلنا  وإن  أصًال  يتصور  ال  هذا  موضعه  عن  العظم  شـغ  في  القياس  يمكن 
األحكام  وتدافع  الضرر  إلى  ذلك  أفضى  أعالها  من  اللحم  في  القياس  إن 
يكون  وقد  عظيم  تأثير  العظم  في  وله  ضيقًا  أعاله  من  الجرح  يكون  قد  إذ 
المبصر  ذلك  في  فلينظر  جـدًا  سـهل  العظم  في  وتأثيره  واسـعًا  أعاله  من 
السـبب.  هو  الضرير  على  الصباح  ضوء  اختفـى  وإذا  ألعمـى  بصـر  ال  إذ 

واهللا أعلم.
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واألصابع  والرجـل  اليد  فـي  النافذة  فـي  الدية  ثلـث  يجـب  ال  قولهـم 
والخصية. الفرج  ومشفر  والثدي  األنف  وورقة  واألذن  والشفة 

النافذة؟ في  الحديث  عموم  من  خصصه  الذي  ما 
واألذن  والشـفة  واليد  الرجـل  من  واحدة  لـكل  أن  وذلـك  القيـاس  خصصـه 
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له  الذي  الجسـد  سـائر  في  النافذ  وبين  نافذها  بين  يسـاوى  فال  الديـة  نصـف 
ثلث  أعطيت  اليد  فـي  نفذت  فإذا  الدية  نصف  ثلث  يعطى  وإنمـا  كلها  الديـة 
عشـر  فلها  األصبع  وأما  البواقي  وكذلك  الكبـرى  الدية  نصف  وديتهـا  ديتهـا 
بالباقي.  وأعلم  كالشـفة  الفرج  ومشـفر  العشـر  ثلث  فيها  النافذة  فتعطى  الدية 

واهللا أعلم.
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أو  صغيرة  الديـة  عليه  إن  ذلـك  من  فماتت  امرأته  وطـئ  فيمـن  قولهـم 
الحالل؟ منها  أراد  أنه  مع  ذلك  وجه  ما  كبيرة، 

فتكون  هذا  وعلى  مضمون  النفس  في  الخطأ  منزلة  ذلـك  جعلوا  أنهم  وجهـه 
تزويج  بصحة  القول  هذا  وعلى  بالغًا  أم  كانت  صبية  الرجل  عاقلة  على  الدية 
بنفسـه  ماله  ففي  صبية  كانت  وإن  عاقلته  فعلى  بالغًا  كانت  إن  وقيل  الصبيان 
قبل  بها  أدخل  فـإن  بلوغهم  إلى  الصبيـان  تزويج  بوقوف  القـول  على  وهـذا 
ألنه  عليه  شـيء  فال  بالغًا  كانـت  إن  وقيل  ِحّلـه،  غير  فـي  دخـوًال  كان  ذلـك 
اليد  كمقطوع  اهللا  حكـم  قتلها  مـن  منزلة  في  فهـي  بالمعاشـرة  عليه  محكـوم 
المحكوم  فإن  سـواء  وال  قلنا  ذلك  ونحـو  الخمر  على  والمجلـود  بالسـرقة، 
ارتفع  ضرر  إلى  أفضت  فـإن  عليها  ضرر  إلى  تفض  لم  ما  بالمعاشـرة  عليهـا 
عقوبة  بذلـك  عليهما  فمحكـوم  ونحوهما  والشـارب  السـارق  وأمـا  الحكـم 
المعاشـرة  في  ا  وأمَّ بالـذات  مقصود  هـؤالء  في  اإليـالم  األمر  غايـة  ونـكاًال 
النوع  وبقاء  الشـهوات  وقضاء  اللذات  حصول  قصد  وإنما  رأسـًا  تقصد  فلـم 

واهللا أعلم. النسل.  بتتابع  اإلنساني 
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القاتل  من  يتيسـر  ولم  القتل  معه  وصح  خطأ  رجًال  عمه  ابن  قتل  رجل 
هو  الذي  الرجل  هذا  يلزم  هل  شرعًا  لزمتهم  كما  ديته  يؤدوا  أن  وعائلته 
أرأيت  ينوبه؟  ما  يعلم  وكيف  الدية  من  ينوبه  ما  يسلم  أن  القاتل  عم  ابن 
رأى  من  رأي  على  القاتـل  من  أو  القتيل  ورثة  مـن  مطالبة  تكـن  لـم  إذا 
يحسب  أن  ربه  من  الخائف  هذا  على  هل  عليه  العاقلة  من  الدية  جمع 
من  ويموت  ذلك  معرفة  به  يصح  أين  ومن  ينوبه  ما  ويسـلم  الدية  هذه 
وقت؟  أي  في  يدري  ال  وتسـليمها  يولد  من  ويولد  يموت  مـن  العاقلـة 
حق  وهذا  يلزمه  أم ال  فيها  بمنابه  الوصية  تلزمه  الموت  حضره  إن  وهل 

بالبيان. تفضل  العاقلة؟  من  المطالبة  حضر  من  إال  يلزم  ال 
شـيء  عنه  العقل  يلزمه  من  بجناية  علم  من  يلزم  ليـس  أنه  نصه  ما  األثـر  فـي 
أبو  وقال  هذا.  إلى  الجاني  ويطلـب  الجاني  إلى  عليه  المجنـى  يطلـب  أن  إال 
في  فهي  ماتوا  فإن  كالدين  عليهم  ثبت  العاقلة  على  الجناية  تمـت  إذا  المؤثـر 
يعرف  ولم  الجناية  تقسـم  أن  قبل  ماتوا  فإن  المال  رأس  من  كالدين  أموالهم 
األحياء  على  وهي  شيئًا  منهم  مات  من  على  أرى  فال  منها  يلزمه  ما  واحد  كل 
بعد  من  عليهم  يحكم  حكمًا  األموات  على  أرى  ال  ألني  قـال  األمـوات  دون 
يحتاج  ال  ومثلك  لسـؤالك  جواب  أنه  وأرجو  األثر  في  ما  نص  هذا  موتهـم. 

والدقائق. النكت  على  ينبه  أن  إلى 
العاقلة  على  الواجبة  هي  للجاني  والمساعدة  المعاونة  أن  هذه  في  السر  ولعل 
عليهم  حكم  امتنعوا  فـإذا  يعينوه  أن  عليهم  وجـب  منهم  المعونة  طلـب  فـإذا 
يجب  ال  أنـه  لك  يتبين  وبهـذا  المشـروع  الحد  على  بينهـم  وقسـمت  بذلـك 
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يجب  وال  الحاكم  مـن  القسـمة  وقبل  المطالبة  قبل  ذلك  من  بشـيء  اإليصاء 
الجناية  معه  وتصح  الجاني  يطالبه  لم  ما  ذلك  من  يسـتثنى  أن  غاب  من  على 

واهللا أعلم. وصفتها. 
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رجال  ثالثة  وورثها  المرأة  ماتت  ثم  المرأة  عتقاء  أكثر  أو  أقل  أو  ثالثة 
عنها،  وخرجوا  عشـيرتهم  غير  حالفوا  الوارثين  من  واثنان  عصبتها  مـن 
يلزم  وهل  الدية؟  هـذه  تكون  ما  خطًأ،  قتيًال  َقتل  العتقـاء  بعض  إن  ثـم 
تلزم  وهل  أم ال؟  الدية  من  شيء  عشيرتهم  عن  خرجوا  الذين  المحالفة 

كلهم؟ العاقلة  تلزم  أم  خاصة  الوارثين 
المحالفين  وغير  والمحالفين  الوارثين  وغير  الوارثين  كلهم  العاقلة  الدية  تلزم 

الكفارة. عليه  أن  إال  العشيرة  من  كرجل  والقاتل 
يلزم  وال  القاتل  عنق  في  فهو  عمدًا  القتل  كان  إذا  وأما  خطأ  القتل  كان  إذا  هذا 

واهللا أعلم. شيء.  منه  عاقلته 
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في  وتخاصم  وأمهـا  وإخوتها  زوجهـا  وخلفت  خطأ  امـرأة  قتل  رجـل 
الدية؟ غير  مال  لها  وال  الديون  وأهل  الدية  في  والعصبة  الزوج  ديتها 

وللوصية  إرثهم  قـدر  على  الورثة  يقسـمها  الخطأ  دية  ذكر  في  الهميان  فـي  قـال 
وعن  اإلرث،  وقبـل  الوصية  قبـل  منها  ديونهـم  اسـتيفاء  وللغرماء  ثلثهـا  قبلهـم 
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الجنين  ألم  الغرة  ربيعة  وعن  وصية.  تنفذ  وال  دين  الدية  من  يقضى  ال  شـريك: 
أن  يأمرني  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  إليَّ  كتب  الكالبي  سـفيان  الضحاك بن  قال  وحدها، 
امرأة  جاءت  المسيب  سعيد بن  قال  زوجها.  َعقل  من  الضبابي  أشيم  امرأة  أورث 
من  سمع  أيكم  عمر:  فقال  زوجها،  دية  من  ميراثها  تطلب  الخطاب  عمر بن  إلى 
أني  أشهد  فقال  الكالبي  سفيان  الضحاك بن  فقام  شيئًا؟  هذا  في  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول 
فورثها  زوجها،  دية  من  الضبابي  أشيم  امرأة  أورث  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  إليَّ  كتب 
فإن  العصبة  إلـى  هو  فإنما  العمد  قتـل  في  وأما  الخطأ.  قتـل  في  هذا  قـال  عمـر 
من  وترث  قال  أن  إلى  الميـراث  أهل  من  غيرهم  دون  لهم  كانـت  بالدية  رضـوا 
منه. نقله  أردنا  ما  (أ.هـ.)  الخطأ  من  ترث  كما  عندهم  الصحيح  وهو  العمد  دية 

الخالف  العمد  دية  في  وأن  المقتول  أهل  بين  ميراث  الخطأ  دية  أن  وحاصله 
دية  وأما  الخطـأ  دية  من  يقضى  الديـن  وأن  للوارث  أم  خاصـة  للعصبـة  هـل 
بالغرة  أراد  وحدها  الجنين  ألم  الغـرة  أن  ربيعة  وقول  الصحيح  فعلـى  العمـد 
بسـبب  أسـقطت  إذا  الحامل  فإن  الحمل  دية  في  يدفع  الذي  األمـة  أو  العبـد 

واهللا أعلم. الغرة.  وهو  أمة  أو  عبد  عليه  وجب  أحد 

¬JÉjóH  ¬«∏Y  ≈æéªdG  ¥ó°üJ

فإن  قيل:  الموت،  حضره  لما  جرحه  الذي  على  جرحه  بدية  تصدق  من 
أعطاه  يكون  أن  إال  ذلـك  له  فليس  خطأ  كان  وإن  له،  جـاز  عمـدًا  كان 
يجز  ولم  العمد  في  جاز  كيف  ويذهب،  يجيء  صحيح  وهو  جرحه  دية 

والحنة؟ النائرة  معنى  وما  الخطأ؟  في 
ألهل  فهو  الخطـأ  وأما  للمجـروح،  ألنهـا  العمـد  دية  فـي  البـرآن  جـاز  إنمـا 
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الخطأ  في  وذلك   (١)﴾O  N   M  L ﴿ تعالـى:  قال  كمـا  المجـروح 
أمسك  شاء  فإن  ماله  وهي  جرحه  دية  أخذ  قد  كان  صحته  في  إليه  سلمها  فإن 
منها  يبرأ  وال  الخطأ  ديـة  وجبت  ذلك  جرحه  من  مات  فإن  أعطـى  شـاء  وإن 

المجروح. صح  إذا  الجرح  دية  من  يبرأ  وإنما  الجرح  دية  بتسليم 
واهللا أعلم. الضغن.  فهي  الحنة  وأما  الحرب.  عداوة  فهي  النائرة  وأما 
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هذا  الدولة  أهل  لزمه  ما  بعد  ذلك  فأنكر  بسرقات  أو  بسرقه  اتهم  رجل 
فلم  بالسـرقة  يقر  لعله  بالقيود  وكبلـوه  األدب  ضـرب  فضربوه  الزمـان 
فهلك،  يسـيرة  مدة  فبقي  القيد  من  فكوه  التلف  عليـه  خافوا  فلما  يقـر، 
فأهلكته،  أخرى  علـة  حدثت  أم  األدب  هذا  بسـبب  هالكه  يعرف  فلـم 
لم  أو  األمر  ولي  بأدبه  أمـر  إذا  خصوصًا  ذلك؟  في  الحكم  يكـون  مـاذا 
منه  رضا  ذلك  عن  سـكوته  يكون  أم  فرق  ذلك  بين  أم  سـواء  فكله  يأمر 

أفتونا. تفضلوا  ذلك؟  في  عليه  حجة  فيصير 
لم  وهو  قاتًال  العادة  في  الضرب  ذلك  كان  فإن  العادة،  حكم  إلى  هذا  مرجع 
تعافى  لكنه  قاتًال  كان  أو  عادة  قاتل  غيـر  كان  وإن  الدية،  الفاعل  معّتـل  يبـرح 

له. دية  فال  العافية  بعد  مات  ثم  منه 
سلطان  ال  كان  وإن  ضامن،  فهو  المأمور  على  سلطان  له  كان  فإن  اآلمر  وأما 

واهللا أعلم. األمر.  دون  وهو  رضا  وسكوته  عليه.  ضمان  فال  له 

.٩٢ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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ألها  بالبرآن  تـرض  لم  زوجة  ولـه  القاتل  أبـرؤوا  أولياؤه  مقتـول  رجـل 
أم ال؟ الدية  من  سهمها 

أخذوا  لو  الدية  من  نصيب  لها  وإنما  شيء،  للزوجة  فليس  الدم  ولي  أبرأه  إذا 
واهللا أعلم. الدية. 
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يزدجر،  ولم  عنه  ينهاه  عما  له  الردع  نية  على  بعصا  ولده  ضرب  رجل 
شـين،  على  اإلصبع  تلـك  فجبرت  فكسـرها،  منـه  إصبعـًا  فأصـاب 
الولد  مات  أن  إلـى  يتداركه  ولم  الخـالص  أراد  الرجل  هـذا  إن  ثـم 
ميراثًا  الضمـان  ذلك  كان  فـإذا  خالصه؟  تـرى  فكيـف  المضـروب، 
الضارب  واألب  الوارثيـن  هـم  كانوا  إن  وأمـه  الولـد  إلخـوة  يصيـر 
الولد  أم  منه  ويعطي  الميراث  له  يكون  أم  إرثًا  اإلرث  ذلك  من  الحق 
من  فحفظته  سـمعته  فيما  ترى  كيف  أم  يرثون  ال  الولد  وإخوة  حقها 
عليه  يضيق  الولد  أبا  ألن  والنظر؟  الرأي  غالب  في  يعجبك  وما  أثر؟ 
قلت  عسر.  من  به  لما  كفه  بها  يضطر  بكلفة  إال  الضمان  ذلك  تسليم 
األرش  لهذا  الوارث  هو  يكون  أنه  الرأي  بعض  في  عندك  جـاز  وإذا 
أصابه  مما  لزمه  ضمان  من  نفسه  يبرئ  أن  أراد  إذا  لفظه  يكون  فكيف 
للقاتل  األرش  تحريم  في  جاء  ما  على  تقاس  المسألة  وهذه  ولده؟  به 
عندك  ما  بتصريح  الحقير  على  تفضل  الرأي؟  فيها  يتسـع  عندكم  أم 

األجر. ولك 



503 äÉjódG ■ »fÉãdG AõédG

وقيل  جراحته،  أرش  من  يرث  إنه  قيل  خالفًا،  بعينها  هذه  في  أن  عبيد  ابن  ذكر 
على  النص  قصر  والمرخص  الدية  على  الجراح  أرش  قاس  والمانع  يرث.  ال 

مورده.
األسـباب  إن  قـال  فمن  األسـباب  قياس  في  اختالفهـم  الخـالف  ومنشـأ 
بسـائر  األرش  ألحـق  تقاس  ال  قال  ومن  كالقتل،  الجراحـة  جعل  تقـاس 

الضمانات.
المبتلي  هـذا  ترخص  فـإن  مظنون  والمانـع  متيقـن  فالميـراث  وبالجملـة 
برآن.  لفظ  إلـى  يحتاج  وال  الباقـي  عنه  سـقط  ميراثهـا  الولـد  أم  وأعطـى 

واهللا أعلم.

ΩÉàjCG  ΩódG  AÉ«dhCG  »ah  ájódG  º«∏°ùJ

بلد  فـي  مال  القاتلين  طائفـة  مـن  ألحـد  وكان  رجـًال  قتلـوا  قـوٍم  عـن 
الرجل  ذلـك  فكلم  الديـة،  يسـلموا  أن  إلـى  المـال  قبضـوا  المقتوليـن 
وكيل  رجل  إلى  دية  وهي  دراهم  فأرسلوا  ماله  قبض  شـأن  في  جماعته 
الطائفة  تلك  أكابر  يعطيه  أن  له  هل  مالهم،  يفتـّك  حتى  أوًال  المال  فـي 
المقتول  وورثة  المقتول؟  لورثة  إال  يصح  أم ال  المال  ليفكوا  المقتولـة 
ال  ماله  فكاك  في  يسـعى  الرجل  ذلك  أن  النفس  فـي  وربما  أيتـام  فيهـم 
تفّضل  الفتنة،  لكفاف  يسلم  الجماعة  من  يسلم  والذي  المقتول  دية  في 

بالجواب.
األكابر  إلى  ذلك  يدفع  أن  فللوكيل  للديـة  دفع  ما  غير  الفتنة  لكفاف  دفـع  مـا 

واهللا أعلم. بإعطائهم.  الفتنة  تندفع  الذين  للمال  القابضين 
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كله  وذلك  ووجهه  بدنه  وسـائر  ومؤخره  رأسـه  مقدم  في  ضرب  رجل 
ولسائر  ولمؤخره  الرأس  ولمقدم  للوجه  الذي  ما  حبارير،  بل  يدمي  لم 

ذلك. جميع  عرفنا  الجنب؟ 
الوجه  وفي  قرش  عن  وهي  دراهم،  عشرة  ورأسـه  الرجل  جسـد  في  للمؤثرة 

واهللا أعلم. الرجل.  كنصف  والنسوة  قرشان،  فلها  ذلك  ضعف 
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فما  خالف  فيـه  كان  وإن  ال؟  أم  تحـل  هل  والغاصب  السـارق  ذبيحـة 
فيها؟ قيل  ما  أصح 

وشـدد  آخرون  ومنعها  قوم  حللها  اختالفًا  والسـارق  الغاصب  ذبيحة  فـي  إن 
أصحها  ثالثـة  أقوال  فهـي  الغاصب  ذبيحـة  دون  السـارق  ذبيحة  فـي  بعـض 
لربهما  عاصيان  فعلهما  فـي  آثمان  وأنهما  معًا  بذبيحتهما  بـأس  ال  أن  عنـدي 
في  التعدي  عن  منهيان  أنهما  سـلمنا  الذكاة.  في  تحريمًا  يؤثر  ال  وعصيانهما 
األصل  أن  مع  تعديهما  بسبب  الغير  مال  تحريم  على  الدليل  فأين  الغير  أموال 

بدليل. إال  األصل  ذلك  عن  ينتقل  وال  لمالكه  حله  المذكي  ذلك  في 
الشـرعية  الذكاة  يخالف  ذباح  هو  إنما  والسـارق  الغاصب  ذبـاح  إن  يقـال  ال 
أو  المالك  من  المخصـوص  الذبح  هو  إنما  الشـرعية  الذكاة  فـي  الـوارد  ألن 
الذكاة  خالف  على  فهـو  إذنه  وبال  المالك  غيـر  من  ذبح  وهذا  لـه  أذن  ممـن 
ليس  المالك  له  أذن  من  أو  المالك  هو  الذابح  كون  إن  نقول  وإنا  المشروعة 

íFÉHòdG
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فال  الغير  مال  في  التصرف  إباحة  في  شرط  هو  وإنما  الذكاة  صحة  في  شرطًا 
الذكاة. عدمه  يفسد 

وإن قيل إن ذكاة الغاصب والسارق لم تتيقن فيهما التسمية وهما غير مأمونين 
إذا  السـارق  وهذا  الغاصب  هذا  إن  قلنا:  التسـمية.  تركا  قد  فلعلهما  ذلك  في 
منهما  التسـمية  تيقن  ذكاتهما  صحة  في  يشـترط  فال  كتابيين  أو  مسـلمين  كانا 
كيفية  عن  نبحـث  أن  غير  من  والكتابي  المسـلم  ذبيحة  الشـرع  لنا  أبـاح  فقـد 

أعلم. واهللا  ذلك،  مع  يضر  ال  التسمية  على  مأمونين  غير  فكونهما  ذبحهما 
السائل: قال 

هذا؟ على  اآلخرين  القولين  وجه  فما  إذًا 
بين  مشـهورة  قاعدة  على  فمبني  والسـارق  الغاصب  ذبيحة  بفسـاد  القول  أما 
قد  الذابح  فهـذا  عنه  المنهى  فسـاد  على  يدل  النهي  أن  وهـي  األصـول  أهـل 
ألن  الغير  لمال  تفويت  عندهم  له  فذبحه  إذنه  بغير  الغير  حيوان  ذبح  عن  نهى 
والمتعدي  الميتة  بمنزلة  الحالة  هذه  على  عندهم  فهو  فاسـدًا  يصير  له  بذبحه 
كثير  وصحح  القاعدة  هذه  األصوليين  بعض  صحح  وقد  له  ضامن  ذبحه  في 
ذبيحة  في  المأثور  فالخالف  عنه  المنهى  فساد  على  يدل  ال  النهي  أن  غيرهم 

هنا. ها  الخالف  عن  ناشئ  هو  إنما  والسارق  الغاصب 
أن  مع  وجهًا  له  أعرف  فال  الغاصب  دون  السـارق  ذبيحة  بتحريم  القول  وأما 
إذنه  بغير  الغير  لحيوان  ُمَذكٍّ  فعلـه  في  آثم  صنيعه  في  متعد  منهمـا  واحـد  كل 

عسرة. بينهما  فالتفرقة 
المغصوب  الحيوان  ذبـح  من  متمكن  المغتصب  أن  من  بعضهـم  إليه  أشـار  وما 
ألن  التفرقة  هـذه  يفيد  وال  شـيئًا  يجـدي  ال  ذلك  فـي  السـارق  تمكن  مـن  أكثـر 
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على  فالقدرة  ذلك  على  أقدر  كان  وإن  والغاصب  ذبحه  من  أيضًا  متمكن  السارق 
أعلم. واهللا  وفساده،  الذبح  صحة  في  شيئًا  يؤثران  ال  وعدمها  المغصوب  هذا 

¬JÓ«°üØJh  IQhô°†∏d  áà«ªdG  πcCG

الميتة  لحم  من  يـأكل  أن  له  هل  وطنه  في  الجوع  شـدة  من  اضطر  مـن 
سفره؟ في  اضطر  إذا  إال  ذلك  له  ليس  أم  نفسه  به  يحيي  ما  قدر 

وطن  في  كان  ذلك  إلى  اضطر  إذا  ونحوها  الميتة  لحم  من  نفسه  يحيي  أن  له 
مطلقًا  إليها  الضرورة  عند  الميتة  أكل  أباح  وتعالى  سـبحانه  اهللا  ألن  سـفر  أو 

أعلم. واهللا  خاصة،  بالسفر  ذلك  يقيد  ولم 
السائل: قال 

في  متعديًا  أو  لحكـم  مانعًا  أو  المسـلمين  على  باغيًا  خرج  مـن  أرأيـت 
لحم  أو  الـدم  أو  الميتة  أكل  إلـى  الخـروج  ذلك  في  اضطـر  ثـم  غشـم 

ال؟ أم  ذلك  من  نفسه  يحيي  أن  له  هل  الخنزير 
عليه  بل  ذلك  لـه  ليس  أنه  أصحابنا  أكثـر  مذهب  وظاهر  ذلك  فـي  اختلـف  قـد 
إن  أنه  مذهبهم  وظاهر  ذلك  بعد  نفسه  يحيي  ثم  وتعديه  بغيه  من  يتوب  أن  معهم 
راكبًا  صار  جوعًا  مات  حتى  يأكل  لم  وإن  بأكله،  عاصيًا  كان  منها  وأكل  يتب  لم 
إهالكه  وأما  فظاهر  البغي  أما  لنفسـه  وإهالكه  المسـلمين  على  بغيه  المعصيتين 
له  أحل  تاب  إذا  فإنه  بالحالل  يحييهـا  أن  إمكان  مع  إحياءها  ترك  فألنـه  لنفسـه 

.(١)﴾n     m   l        k       j   i﴿ تعالى:  قوله  ذلك  على  ودليلهم  ذلك 

.١٧٣ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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ذلك  له  أباح  قـد  اهللا  ألن  بعدها  وما  الميتة  مـن  نفسـه  يحيي  أن  عليـه  وقيـل: 
فسره  ما  بغير  عاد  وال  باغ  غير  وفسروا  بركة  ابن  مذهب  وهو  االضطرار  عند 
في  الضرورة  حد  متجاوز  غير  أي  عاد  وال  باغ  غير  معنى  إن  فقالـوا  األولـون 

أعلم. واهللا  له،  اهللا  أحّل  ما  غير  إلى  متعد  وال  ذلك 
السائل: قال 

يحيي  أيهما  فمن  خنزير  ولحم  أنعام  ميتة  المضطر  هذا  وجد  إذا  أرأيت 
نفسه؟

تمكن  ال  الخنزير  لحم  ألن  الخنزير  لحم  ويترك  األنعام  ميتة  من  نفسه  يحيي 
كونه  إحداهما  حرمتـان  فيه  فتجتمع  ميتـة  منه  فالمذكى  الشـرعية  الـذكاة  فيـه 
يتعدى  فال  حرمة  إال  األنعام  ميتة  في  وليس  ميتة  كونه  حرمة  واألخرى  خنزيرًا 
بين  المضطر  حكم  في  سوى  قد  اهللا  إن  قائل:  قال  ولو  ذلك  في  أشدهما  إلى 
إلى  اضطر  إذا  المضطر  إن  قال:  أو  حقه  في  سواء  فهما  الخنزير  ولحم  الميتة 
حقه  في  وحالل  له  مباح  الحال  ذلك  في  ألنه  صحيحة  ذكاته  كانـت  الخنزيـر 

أعلم. واهللا  القول،  من  بعيدًا  كان  لما 
السائل: قال 

يحيي  أن  يلزمه  هـل  للغير  وماًال  الميتة  المضطر  هـذا  وجد  إذا  أرأيـت 
غيره. مال  من  يأكل  أن  له  يجوز  أم  الميتة  من  نفسه 

وجود  مع  غيـره  مال  يأكل  أن  له  يجـوز  ال  أنه  إلى  الوضـاح  زياد بـن  ذهـب 
الغير  مال  عليه  وحرم  االضطرار  عند  الميتة  له  أباح  قد  تعالـى  اهللا  ألن  الميتـة 
والدم  الميتة  في  ذلك  أباح  كما  الضرورة  عند  أكله  له  يبح  ولم  رضـا  عـن  إال 
الميتة  ُأِبيَحـْت  وقد  إطالقهـا  على  الغيـر  مال  حرمة  فبقيـت  الخنزيـر  ولحـم 
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مع  الغير  مال  من  أكل  فإن  عليه  حرم  ما  إلى  له  أبيح  ما  يتجاوز  فال  للمضطر 
ضامنًا. آثمًا  كان  ذلك 

هي  إنما  ونحوها  الميتة  إباحة  ألن  الغير  مال  من  يأكل  أن  له  يجوز  بل  وقيل 
أولى  المال  وصاحب  لعبـاده  نفعًا  اهللا  جعله  الـذي  الحالل  وجود  عـدم  عنـد 
حقًا  المؤمنين  أمـوال  في  تعالى  اهللا  جعل  وقد  إليه  غيـره  يضطر  لم  مـا  بمالـه 
فالميتة  وأيضًا  منه  حقه  أخذ  إنما  الغير  مال  إلى  فالمضطر  والمحروم  للسائل 
من  حرمة  أخف  لغيره  والمحرم  لغيره  حرام  الغير  ومال  لعينه  حرام  هي  إنما 

لعينه. المحرم 
ألن  لصاحبه  الضمـان  وألزمه  ذلـك  له  أجـاز  من  فمنهم  هـؤالء  اختلـف  ثـم 
ومنهم  الضمان  دون  اإلثـم  رفع  إنما  والضـرورة  بماله  أولى  المـال  صاحـب 
وال  المال  ذلك  من  حقه  أخذ  قد  المضطر  أن  ورأى  ذلك  عليه  يوجب  لم  من 

حقه. أخذ  من  على  ضمان 
من  يطعمه  أن  عليه  وجـب  المضطر  هذا  رأى  لو  المال  صاحب  فـإن  وأيضـًا 

أعلم. واهللا  حقًا،  المال  ذلك  في  للمضطر  أن  فعلمنا  ماله 

á«ë°†àdG  ¿hO  ºë∏dG  ójôj  øªd  ≈ë°VC’G  á∏«d  áë«HP

(أن)  يريد  بـل  التضحية  بـه  يريد  ال  الـذي  األضحى  عيـد  ليلـة  الذبـاح 
حكم  يكون  ما  جائز  غير  كان  فإن  ال؟  أم  ليًال  الذبح  له  جائز  هل  يبيعه 
ال؟ أم  حرامًا  اللحم  أيكون  ذلك  يفعلون  زماننا  أهل  ألن  الذبائح؟ 

شاة  «شـاتك  له:  فقال  العيد  صالة  قبل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  زمن  في  رجل  ذبح 
الذبح  جواز  ذلك  من  فعلمنـا  التضحية  عن  تكفيك  ال  أنها  ومعنـاه  لحـم» 
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ويومها  النحر  ليلة  بالذبح  بأس  فال  ضحية،  تكن  لم  لكنها  اللحم  وتحليل 
أعلم. واهللا  التضحية،  دون  اللحم  لقاصد 

áaôY  Ωƒj  AGƒ°ûdGh  íHòdG  OÉ«àYG

لحمها  ويأكلـون  عرفة  يوم  فـي  وغيرها  الغنم  يذبحـون  معتـادون  قـوم 
أيصح  والفقير  الغني  وفيهم  منازلهم  في  به  ويدخنون  مضابيًا  ويتخذون 
أذى  من  مخافة  مثلهم  وفعلت  جارهم  كنت  إن  أرأيت  ال؟  أم  ذلك  لهم 
إذا  إثم  ذلك  على  فهل  مضرة؟  ذلك  من  أهلي  يلحق  أو  لحمهم  رائحة 

عليهم؟ محجور  ذلك  أن  صح 
فال  فاسـدة  نية  تقارنه  لم  ما  األيام  جميع  في  مباح  اللحوم  وشـواء  الذباح  إن 
عادة  يتخذوها  أن  لهم  ينبغي  وال  ذلك،  صنيعهم  في  القوم  هؤالء  على  بـأس 
لترك  وسـبب  إفطاره  إلى  داع  الحال  وهذا  صيامه  إلى  مندوب  عرفة  يوم  فإن 

األولى. خالف  الصنيع  فهذا  المندوب، 
وال  لجيرانهم  يقسموا  أن  وعليهم  ذلك  عليهم  يحجر  فال  فعلوا  فإن  وبالجملة 
ما  امرئ  ولكل  ذلك،  صنيعك  في  نيتك  أنت  ولك  لحومهم  برائحة  يؤذوهـم 

أعلم. واهللا  نوى، 

É¡q∏M  ≈∏Y  IÉ°ûdG  øe  ´É°VôdG  ôKCG

علينا  تفضل  مكروهًا؟  أم  حرامًا  أم  حالًال  أتراه  صبي  رضعها  شاة  لحم 
بالجواب.

أعلم. واهللا  كراهية،  وال  فيه  حرمة  ال  حالل  الشاة  هذه  لحم 
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قوالن،  ال؟  أو  تحرم  هل  التسمية،  الذابح  نسي  إذا  الذبيحة  في  اختالفهم 
التعمد؟ في  تحريمها  على  اجتماعهم  وجه  ما 

 (١)﴾W    V      U      T      S    R    Q    P﴿ تعالى:  قوله  فلظاهر  التحريم  أما 
من  المنع  يقتضي  وظاهرها  المطعومـات،  من  غيرها  دون  الذبائح  فـي  وهـي 

نسيانًا. أو  عمدًا  الترُك  كان  التسمية،  متروك  أكل 
لعدم  يأثم  ال  فإنه  خطأ  كالقاتل  األخروية،  األحكام  يرفع  ال  فالنسيان  وأيضًا 
يسـتطع  لم  إن  نفسـه  أو  ماله  في  عاقلته  في  الدية  وتلزمه  ذلك  إلـى  القصـد 

العتق.
من  عليه  اهللا  اسـُم  ُيذكر  لـم  ما  كل  قـال  أنه  عنه  ُنقـل  فيما  عطـاء  بالـغ  وقـد 
الفقهاء  سـائر  أجمع  وقد  اآليـة،  بعموم  تعلقـًا  حرام،  فهـو  شـراب  أو  طعـام 
سـمعه  الميتة  تحريم  نزل  لما  أنه  وذلـك  بالذبائح،  عمومها  تخصيـص  علـى 
محمدًا  «إن  مكاتبة:  بينهم  وكانت  قريش  إلى  فكتبوا  فارس  أهل  من  المجوس 
وما  حالل  يذبحونه  ما  أن  يزعمون  ثم  اهللا  أمر  يتبعون  أنهم  يزعمون  وأصحابه 
فأنزل  شـيء  ذلك  من  المسـلمين  من  ناس  أنفس  في  فوقع  حرام»  اهللا  يذبحه 
الميتة اسـتحالل  في  يعني   ﴾c    b ﴿ قـال:  ثم  اآلية،  هـذه  تعالـى  اهللا 

.(٢)﴾e    d   ﴿
ألجله،  نزلت  الذي  الخاص  بالسبب  ص  مخصَّ عمومها  أن  المقام  وحاصل 
قوله:  في  كمـا  السـبب  لمسـاعدة  المقتضية  الصفات  من  اآلية  في  مـا  مـع 

.١٢١ اآلية  األنعام،  (١) سورة 

.١٢١ اآلية  األنعام،  (٢) سورة 
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فثبت  اآليـة  آخـر  إلـى   (١)﴾`    _          ^    ]    \    [ ﴿
الخاص،  السـبب  من  علم  ما  مع  اآلية  مـن  يفهم  ما  بانضمـام  التخصيـص 
لم  ألنا  السـبب،  بخصوص  ال  اللفظ  بعموم  العبرة  بأن  علينـا  يعترض  فـال 
ذلك،  على  اإلجماع  من  نقل  ما  مع  اآلية  بمعونة  بل  نفَسه  السبَب  نخصص 

التخصيص. في  حجة  اإلجماع  أن  تقرر  وقد 
الخطأ  أمتي  عن  «ُرفـع  حديث:  حجته  فلعلَّ  النسـيان  مع  بحلها  القـول  وأمـا 
نسيانًا،  عليه  ُيَسمَّ  لم  ما  يحرم  فال  ارتفعا  وإذا  رفعها،  على  يدل  فإنه  والنسيان» 

اآلية. لعموم  ص  مخصِّ فهو 
قال  سـواء  المسـلم  مع  اهللا  «ذكر  قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  الحديث  ففي  وأيضًا 
نسـي  «من  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  عن  آخر  حديـث  فـي  وأيضـًا  يقـل»  لـم  أو 
المطلوب  في  نص  فهـو  صح  وإن  يؤكل»  فال  تعمد  ومـن  بأس  فـال  التسـمية 

بها. تخصيصها  وجب  واألحاديث  اآلية  بين  جمعنا  فإذا 
أهًال  الذابح  كان  إذا  نسيانًا  أو  عمدًا  التسـمية  متروك  يحل  الشـافعي:  وقال 
اآلية  ُل  فـأوَّ قال:  الُنُصب  اسـم  على  ذبح  إذا  بمـا  اآليَة  ـص  وخصَّ للذبـح. 
وذلك  الخصوص،  على  يدل  آخرها  أن  إال  الصيغة  بحسـب  ا  عامًّ كان  وإن 

   d   c    b ﴿ وقولـه:   ﴾` ﴿ وقولـه:   ﴾Y    X﴿ قولـه: 
الُنُصب،  اسـم  عليه  ذكـر  فيما  تكون  إنمـا  األحـوال  هـذه  فـإن   (٢)﴾e

   r    q    p    o    n    m    l     k    j    i﴿ تعالـى:  قولـه  ذلك  علـى  ويـدل 
      ¡ ے       ~    }    |     {    z    y    x    w     v    u      t    s

.١٢١ اآلية  األنعام،  (١) سورة 

.١٢١ اآلية  األنعام،  (٢) سورة 
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لغير  به  ُأِهلَّ  ما  بأنه  اآلية  هذه  في  الفسق  فسر  فقد   (١)﴾¦    ¥    ¤    £    ¢
.﴾Y    X﴿ تعالى:  قوله  فكذلك  اهللا، 

لم  أو  قال  سواء  المسلم  مع  اهللا  «ذكر  قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  روي  فقد  وأيضًا 
توجب  الدالئل  فسـائر  وأيضًا  القلب  ِذكر  على  اآلية  في  الِذكر  فيحمل  يقـل» 
في  األصل  ألن  الحل  هو  الراجح  يكون  أن  وجـب  تعارضت  ومتى  (الحـل) 

الحل. المأكوالت 
لقوله  واالنتفاع  األكل  لحـل  المقتضية  العموميـات  جميع  عليه  يـدل  وأيضـًا 
 (٣)﴾ *    )﴿ وقولـه:   (٢)﴾Å   Ä   Ã   Â   Á   À﴿ تعالـى: 

   ¬    « ﴿ تعالـى:  لقوله  يحل  أن  فوجـب  الحس  بحسـب  مسـتطاب  وألنه 
إضاعته. عن  ملسو هيلع هللا ىلص  نهى  وقد  مال  وألنه   ،(٤)﴾®

دون  عليه  األصنـام  اسـم  ذكر  ما  على  محصور  فغير  الفسـق  أمـا  والجـواب: 
ينافي  ال  اهللا  لغير  به  ُأِهلَّ  ما  على  فإطالقه  غيره،  وفي  ذلك  في  يكون  بل  غيره 
به  تفسيُره  موضٍع  في  بالشيء  الشيء  تفسـير  من  يلزم  وال  غيره،  على  إطالقه 

األنواع. تعدد  عند  سيما  ال  المواضع،  سائر  في 
في  كما  ـ  اللسـان  دون  بالقلـب  ذكره  علـى  اآلية  فـي  اهللا  اسـم  ذكر  حمـل  وأمـا 
يقال  فال  بعلى،  يتعدى  ال  القلب  ذكر  ألن  للنَّْظم،  موافق  فغير  ـ  المذكور  الحديث 

باللسان. ذكر  إذا  ذلك  يقال  وإنما  لسانه،  دون  بقلبه  ذكره  إذا  اهللا  اسم  عليه  ذكر 

.١٤٥ اآلية  األنعام،  (١) سورة 
.٢٩ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 

.٣١ اآلية  األعراف،  (٣) سورة 
.٥ اآلية  المائدة،  (٤) سورة 
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الذبائح  فـي  فإنها  اآلية،  بهـذه  صة  مخصَّ فإنهـا  لـألكل  المبيحة  األدلـة  وأمـا 
واألخص  العام،  على  قاٍض  والخاص  األكل،  مطلق  في  األدلة  وسائر  خاصة، 

األعم. على  م  مقدَّ
التسـمية،  متروك  أكل  إباحة  على  يدل  فـال  المال  إضاعة  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  نهيـه  وأمـا 

حالل. المضيَّع  ذلك  أن  لكم  أين  فمن  بإضاعته  آثم  صاحبه  أن  فيه  ما  غاية 
ومن  بأس  فال  التسـمية  نسـي  «من  قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  عن  الحديث  ثم 
أعلم. واهللا  عمدًا.  التسمية  متروك  أكل  عن  النهي  في  نص  يؤكل»،  فال  تعّمد 

á∏Ñ≤dG  ƒëf  áë«HòdG  ¬«LƒJ

وجهه؟ ما  القبلة.  نحو  يجب  ال  أنه  الذبح  في  قولهم 
فضيلة،  إال  هو  فما  إليها،  ندب  وإن  القبلة  إلى  إّال  يصح  ال  بصالة  الذبح  ليس 
إذا  الصيد  ذكاة  فـي  ما  علمَت  وقد  القبلة.  بـه  اسـتقبل  ما  المجالس  كأفضـل 
ومن  حالل،  أنه  عليه  اهللا  اسـم  وُذكر  المعلَّم  بالكلب  ِصيـد  أو  بالسـهم  ُرِمـي 

أعلم. واهللا  فنادر.  اتفق  وإن  الكعبة،  إلى  استقباُله  يتفق  ال  أنه  المعلوم 

¢SCGôdG  ™£≤H  hCG  ÉØ≤dG  øe  íHòdG

القفا  من  ذبحها  أو  متعمدًا،  رأسها  قطع  إذا  بما  تحرم  الذبيحة  إن  قولهم 
وجهه؟ ما  الخطأ.  في  بأس  وال  متعمدًا، 

تعمد  من  وكل  للُسـنَّة،  مخالف  القفـا  من  الذبح  أو  الـرأس  قطـع  ألن  ذلـك 
في  والذكاة  عاصيًا  ذبحه  في  هذا  فيكون  عاٍص،  فهو  شـيء  في  ة  الُسـنَّ خالف 
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حيث  ذبيحته  على  النهي  ووقع  بمعصية،  الطاعة  مكان  ل  بدَّ فقد  طاعة،  أصلها 
الفساد. على  يدل  عندهم  والنهي  بالعصيان،  التبس 

قتلها  على  أعان  وما  قتلها،  على  ُمِعين  القفا  مـن  والذبح  الرأس  قطع  وأيضـًا 
الفاسد. القتل  ذكاته  شارك  قد  ألنه  فباطل،  ذكاة  غير  من 

يتجه  فال  ذلك،  في  أخطأ  إذا  عاصيًا  يكن  فلم  األمة  عن  فمرفوع  الخطـأ  فأمـا 
قتلها  على  اإلعانة  حيث  من  بقي  لكن  النهي،  حيث  من  بمفسادها  القول  عليه 

الخطأ. أو  العمد  على  كان  يفسدها  ذلك  فإن 
ال  غيره  في  بخالفها  العفو  فتحتمل  الذبح  موضع  في  بأنها  يجاب  أن  ويمكن 

إليها. القصد  عدم  عند  سيما 
أحفظ  وإنما  خطـأ،  القفا  من  ذبحت  إذا  أكلهـا  بجواز  القـول  أحفـظ  ال  وأنـا 
والمعنى  الشـفرة،  حـد  من  رأسـها  قطع  في  أخطـأ  إذا  أكلهـا  بجـواز  القـول 

أعلم. واهللا  ُمَتَقاِرب. 

íHGòdG  ô«Z  á«ª°ùàH  íHòdG

اآلخر  عليها  ويسمي  أحدهما  يذبح  رجالن  كان  إذا  الذبيحة  في  قولهم 
وجهه؟ ما  بذلك.  بأس  ال  فإنه 

يتواطآ  لم  إذا  ما  دون  يسـمي  واآلخر  يذبح  أحدهما  أن  على  تواطـآ  إذا  ذلـك 
غيره  واطأ  وإن  للتسمية،  تاركًا  صار  مواطأة  غير  من  ذبح  إذا  فإنه  ذلك،  على 
المشـروط  وإنما  بعينه  الذابـح  من  مشـروطة  التسـمية  ليسـت  إذ  ذلك،  جـاز 

     S    R    Q    P﴿ تعالى:  قولـه  ظاهر  عليه  يدل  كما  الذبح  عنـد  وجودهـا 



518

اهللا  اسـم  ذكر  حصول  المـراد  أن  علـى  تـدل  اآليـة  إذ   (١)﴾W    V      U      T
في  بخالفها  غيره  من  أو  الذابح  من  ذلك  كان  أجزأ،  حصل  وكيفمـا  غيـر،  ال 
لمن  وضوء  ال  إذ  بعينه،  المتوضئ  من  التسـمية  هناك  المقصود  فإن  الوضوء 

أعلم. واهللا  وضوئه.  على  اهللا  اسم  يذكر  لم 

á«Hô©dG  ô«¨H  á«ª°ùàdG

وعجمية  بفارسـية  كان  وإن  مطلقًا،  الذبح  في  اهللا  ذكر  يجوز  قولهم: 
ما  يقصد.  لـم  ولو  بالتسـمية  تلفظ  لمـن  الذبيحـة  وتجـوز  وبربريـة، 

وجهه؟
كل  في  موجـودة  اهللا  أسـماء  فألن  بغيرها  وأما  فظاهـر  بالعربيـة  اهللا  ذكـر  أمـا 
ونحن  العربية،  بغير  وعباداتهم  أذكارهم  كانت  قبِلنا  ِمْن  األمم  من  وكثير  لغة. 

كثيرة. مواطن  في  القرآن  عليهم  أثنى  وقد  عابدون  ذاكرون  أنهم  نقطع 
التي  المواضع  في  إال  بالعربية  كذكره  العربية  بغير  اهللا  ذكر  أن  تعرف  وبذلك 
وإذا  بغيرها  يصحان  ال  فإنهمـا  القرآن  وتالوة  كالصالة  بالعربية،  فيهـا  تعبدنـا 

التسمية. حصلت  فقد  العربية  بغير  الذكر  حصل 
حصولها  تقدم  كما  المطلوب  فألن  قصد  غير  من  فيها  بالتلفظ  االجتزاء  وأما 
على  اهللا  َذَكر  أنه  عليـه  صدق  فإذا  القصد،  عن  النظـر  قطع  مع  اللسـان  علـى 
إلى  الذبح  نفسه  في  قصد  ولو  ـ  قصده  عن  بالكشف  ُنَتعبَّد  ولم  حلَّْت  الذبيحة 

أعلم. واهللا  اإلسالم.  حال  منه  ظهر  إذا  ـ  األصنام 

.١٢١ اآلية  األنعام،  (١) سورة 
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السائل: قال 
ورسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  العبادات؟  لسـائر  مخالفة  الذبيحة  على  التسـمية  بال  ما 

النية؟ بغير  التسمية  أجزتم  وقد  بالنيات»  األعمال  «إنما  يقول: 
أصناف: على  العبادات 

ُسـنَّة،  وتارة  فرضًا،  تكون  مرة  كالصـالة  مختلفة،  أنواع  علـى  يكون  مـا  منهـا 
ونفًال. فرضًا  يكونان  فإنهما  والحج  الصوم  وكذلك  نفًال،  وأخرى 

مطلق  فإن  الفرائض،  غير  في  القرآن  وتالوة  اهللا،  كذكر  أنواع  له  ليس  ما  ومنها 
ونافلة. وُسنَّة  فريضة  إلى  تتنوع  ال  نفسها  في  عبادة  التالوة 

وأما  بعض  من  بعضها  ليمتـاز  األنواع  ذات  العبادة  في  يشـترط  إنما  والقصـد 
ال  وعدمها  لثوابه،  مكملة  فيه  النية  بل  ذلك  فيه  يشـترط  فال  أنواع  له  ليس  ما 

أعلم. واهللا  الرياء.  يبطله  وإنما  يبطله 

∞∏bC’G  »Ñ°üdG  áë«HP  »a  ±ÓîdG  ¬«LƒJ

وجازت  ال،  وقيـل:  تحل  قيـل:  األقلف  الصبـي  ذبيحة  فـي  اختالفهـم 
الصبّي  األقلف  في  الخالف  وجه  ما  األقَلفيَن.  والنصارى  اليهود  ذبيحَة 
منهم؟ بذلك  أحقُّ  ونحن  والنصارى،  اليهود  أقلف  من  جوازها  مع 

حلت  وإنما  منها!  أقذر  هـو  وبما  بها،  أحق  هم  بل  منهم،  بالُقلفة  أحـق  لسـنا 
تعالى:  قوُله  وذلك  طعامهم،  في  الحلَّ  العزيز  الكتاب  إلطالق  أقلفهم  ذبيحة 
مخصص  وال  الذبائح  على  وحملوها   (١)﴾μ     ´    ³    ²    ±    ° ﴿

.٥ اآلية  المائدة،  (١) سورة 



520

كالعرب. اليهود  تختتن  وإنما  تختتن،  ال  النصارى  أن  مع  العموم،  لهذا 
تعالى. منه  وصدقًة  رخصًة  منهم  ذلك  لنا  اهللا  أحل  وقد 

ذبيحته  تجوز  ال  فلذا  بالمشركين،  شيء  أشبه  فهو  المسلمين  من  األقلف  وأما 
األصنام. أهل  من  المشرك  ذبيحة  على  قياسًا  ظن  بالغًا  كان  وإن 

البالغ،  باألقلف  شـّبهه  فقد  االختتان  قبل  ذبيحتـه  يجز  لم  فمن  الصبـي  وأمـا 
المسلم. كالبالغ  لسالمته  فهو  عنه  التكليف  فالرتفاع  أجازها  ومن 

أعلم. واهللا  شيئًا.  الصبي  ذبيحة  ير  فلم  البلوغ  اشترط  من  ومنهم 

¿OÉ©ªdG  ¢†©Hh  ø°ùdGh  ôØ¶dÉH  íHòdG  ™æe  ¬«LƒJ

والُصفر  والَشـَبه  والسـنَّ  الظفَر  إال  حد  له  ما  بكل  الذبح  يجوز  قولهـم 
وجهه؟ ما  والذهب.  والفضة  والرصاص  والنحاس 

أو  شفرة  أحدهما  من  استعمل  وإذا  بهما  التحّلي  فلتحريم  والذهب  الفضة  أما 
المحرم. التحّلي  تحت  دخل  فقد  للذبح  آلة 

شديد. عالج  بعد  أدمى  وإن  الدم  ينهر  أن  يكاد  ال  حتى  فللينه  الرصاص  وأما 
وُذكر  الدم  أنهر  «ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  عنهما  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  فلنهي  والسن  الظفر  وأما 
أما  ذلك:  عـن  وسـأحدثكم  ظفرًا،  أو  سـنًا  يكن  لم  ما  فكلـوا  عليـه  اهللا  اسـم 
وشبه  صفر  من  النحاس  أنواع  وأما  الحبشة»  فُمَدى  الظفر  وأما  فعظم،  السـن 
أن  فينبغي  بالحديـد  شـيء  أشـبه  وهي  اسـتثنائهما  بوجه  أعلم  فاهللا  وغيرهمـا 

أعلم. واهللا  الذبح.  بها  يجوز 
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والنصرانية  لليهوديـة  ارتد  وإن  المجوســـي  ذبيحة  تجوز  ال  قولهـم 
وجهه؟ ما  اإلنجيل.  منهم  قرأ  من  إال  العرب  نصارى  ذبيحة  وال 

الكتاب  أهل  ُسنَّة  بهم  «سنوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  حرام  ذبيحته  فأصل  المجوسي  ا  أمَّ
النصرانية  أو  اليهودية  إلى  وارتداده  نسائهم»  ناكحي  وال  ذبائحهم  آكلي  غير 
بعد  فيه  فدخوله  منسوخ  شرع  في  دخل  ألنه  بشيء  ليس  شرعنا  نزول  بعد 

المجوسية. على  كبقائه  النسخ 
الخمر،  شـرب  إال  النصرانية  مـن  يصيبوا  لم  فإنهم  العـرب  نصـارى  وأمـا 
والرذائل  الشـهوة  ألجل  دخلوا  وإنما  الدين  ألجل  فيها  يدخلوا  لم  أعنـي: 
فقد  اإلنجيل  منهم  قرأ  من  فإن  منهم  اإلنجيل  قرأ  من  استثني  ولذا  الدنية. 

الرذائل. لقصد  ال  للتدين  النصرانية  في  دخل 
أن  وذلك  كثيرة،  بسنين  اإلسالم  قبل  النصرانية  في  دخلوا  العرب  ونصارى 
من  منهم  األديان:  مختلفي  كانوا  والسـالم  الصالة  عليه  نبيهم  قبل  العرب 
بمداخلته  تهود  من  ومنهـم  تميم،  كبني  مجوسـًا  فصاروا  المجوس  جـاور 
النصارى  جـاور  من  ومنهـم  ِحْمَير،  وهـم  يهـودًا  وصـاروا  اليهـود  أحبـار 
مجاورين  بالشـام  كانـوا  فإنهم  معهـم  ومن  غسـان  وهـم  مثلهـم  فصـاروا 
قريش  في  الزندقة  وكانـت  للفرس  مجاورون  بالعـراق  تميم  وبنو  للـروم، 
عن  القاصية  المتوسطة  األماكن  من  وغيرها  الحجاز  سكان  من  ونظائرهم 

أعلم. واهللا  األديان.  أهل 
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ُسـمع  إن  تحل  وقيل:  تحرم،  إنها  قيـل:  السـارق  ذبيحة  في  اختالفهـم 
ما  مطلقًا.  الغاصب  مـن  وتجوز  مطلقًا  تجـوز  وقيل:  عليهـا،  اهللا  يذكـر 

والسرقة؟ الغصب  بين  الفرق  وما  الخالف؟  وجه 
دون  الغاصب  ذبيحة  في  وارد  والخالف  بقهر  أخذ  والغصب  باالختالس  األخـذ 
يد  ذا  كان  حيث  الذبح  من  متمكن  الغاصب  أن  عنده  الفرق  وجه  ولعل  السارق، 
ألنه  كذلك  ليس  والسـارق  المتمكن  إلى  بالنظر  ماله  في  كالمتصرف  فهو  قاهـرة 
متمكن. غير  ذبحه  في  فهو  عليه  يدل  أن  مخافة  رآه  من  كل  ويتقي  اللحاق  يخشى 
ُيحَسـن  لم  فيما  ال  ذبح  فيما  الكالم  إذ  الفرق  يفيد  ال  الوجه  هذا  أن  خبير  وأنت 
مال  ألنها  أولى  أكلهـا  بجواز  القول  أن  فاعلـم  فرق  ال  أنه  لـك  ظهـر  وإذا  ذبحـه 
الجملة  في  مسلم  من  الذبح  وقع  وقد  فيها  غيره  بتعـدي  ماله  يضيع  وال  لصاحبها 
تعالى:  فلقوله  منه  التسمية  سماع  اشترط  ومن  حالل.  األصل  في  المسلم  وذبيحة 
من  أشد  هو  ما  فعل  قد  السارق  وهذا   (١)﴾W   V     U     T     S   R   Q   P﴿

يسمي. أنه  سمع  إذا  إال  ذبيحته  تؤكل  فال  عليها  ُيؤَمن  فال  التسمية  ترك 
وسـائر  العقور  والكلب  كالذئب  فهو  ذبحها  في  متعد  فألنه  بحرمتها  القـول  وأمـا 
نهش  هو  وإنما  بـذكاة  ذبحه  فليس  تحـرم  إنها  فماتت  البهيمـة  نهـش  إذا  السـباع 

كالذئب.
في  مسـلم  وهذا  عليه  تعبد  ال  سـبع  وذلك  باألحكام  متعبـد  فهـذا  سـواء  ال  قلنـا 
جاز  وإذا  ربها  بإذن  ذبحها  أو  ماله  مـن  كانت  لو  ذبيحته  أكل  لنا  ويجـوز  الجملـة 

أعلم. واهللا  لها.  المالك  صاحبها  على  الذبيحة  هذه  يحرم  دليل  فال  منه  هذا 

.١٢١ اآلية  األنعام،  (١) سورة 
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غيرهما،  ال  عليه  اهللا  اسم  ُذكر  إن  والكلب  السهم  قتل  ما  يؤكل  قولهم 
سواء؟ المعنى  هذا  في  وغيرهما  أنهما  مع  وجهه  ما 

معلمة  جارحه  بكل  صيد  ما  أكل  جواز  وهو  آخر  قول  المسألة  وفي  قول  هذا 
قالوا   (١)﴾r ﴿ تعالـى:  قوله  المانعين  وحجة  وغيرهما  والبـازي  كالفهـد 
المجوزين  وحجة  به  مخصوصًا  الحكم  هذا  كون  على  يدل  التخصيـص  ألن 
اسـم  وهي  الجـوارح  مـن  فإنـه   ،(٢)﴾q    p     o    n ﴿ تعالـى:  قولـه 
عن  وأجيب  بالكالب  يخصصونها  والمانعون  والسـباع.  الطير  من  للكواسـر 
تصطادها  أن  ومعلمهـا  الجوارح  من  المـؤدب  هو  المكلب  بـأن  التخصيـص 

أعلم. واهللا  الكالب،  منه  بالمعلم  ذلك  يختص  وال  لصاحبها 
اسـم  فذكرتم  بالقوس  رميتم  «إذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  بقوله  خصوه  إنما  فلعلهم  السـهم  وأما 
إال  المراصي  من  تأكل  «وال  آخر  حديث  وفي  منه».  فكلوا  وخرقتم  عليـه  اهللا 

أعلم. واهللا  ذكيت».  ما  إال  البندقة  من  تأكل  وال  ذكيت  ما 

IôaÉædG  ΩÉ©fCÓd  ájQGô£°V’G  á«còàdG

لم  إذا  النافرة  األنعام  من  والرمح  بالسـيف  ضرب  ما  أكل  يجوز  قولهم 
وجهه؟ ما  تفصيل.  من  فيها  ما  على  بذلك  إال  عليها  يقدر 

يكن  ولم  القوم  إبل  من  بعير  ند  يقـول  كان  خديج  رافع بن  إن  الحديث  فـي 

.٤ اآلية  المائدة،  (١) سورة 

.٤ اآلية  المائدة،  (٢) سورة 



524

البهائم  لهـذه  «إن  اهللا:  رسـول  فقال  فحبسـه،  بسـهم  رجل  فرماه  خيل  معهـم 
رجل  جاء  وقيل  هكذا».  به  فافعلوا  هكذا  منها  فعل  فما  الوحش  كأوابد  أوابد 
واللبة؟  الحلق  في  إال  الذكاة  تكون  أما  اهللا  رسول  يا  فقال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  إلى 

ألجزأك». فخذها  في  طعنت  «ولو  ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال 
ند  وثور  كبعير  واللبة  الحلق  في  ذبحه  على  يقدر  لم  فيمـا  وهذا  العلماء  قـال 

أعلم. واهللا  وتوحش. 

äƒªdG  ≈∏Y  áaô°ûªdG  ΩÉ©fC’G  á«còJ

موتها؟  قبل  يتداركها  أن  ربها  ونية  مدنفة  كانت  إذا  األنعام  ذكاة  أتحـل 
النية؟ هذه  كانت  إذا  ال  أم  حالل  لحمها  وأكل 

أن  الطب  كتب  في  ولكن  صالحـة  النية  وتلك  أكلها  ويحل  ذلك  يجـوز  نعـم 
مضر. لحمها 

أعلم. واهللا  غش،  تعريف  بغير  بيعه  وأقول: 

áë«HòdG  πëd  íHòªdGh  íHòdG  áØ°U

وفي  وفعل،  قول  في  الذبيحـة  لحل  به  يحتزى  الذي  الذبـاح  صفة  عـن 
يبلغ  وال  ذلـك  في  االحـداث  من  معفـوًا  كان  وما  يحرمهـا،  مـا  صفـة 

أفتنا. الذبح؟  محل  حد  وفي  تحريمها،  في  بالذبيحة 
اسـم  ذكر  مع  الذبيحة  من  واألوداج  للحلقوم  القطع  فهو  الذباح  صفة  أمـا 
القبلة.  بـه  مسـتقبًال  كتابي  أو  موحد  مـن  الذبح  ويكـون  عليهـا  تعالـى  اهللا 
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الذي  هو  أنه  ذكاة  تكـون  ال  بدونه  الذي  الذبح  حـد  في  بعضهم  قـال  وقـد 
في  يكون  أن  بعـد  واالعتبار  النظر  معنى  فـي  الذبيحة  مثله  علـى  تحيـي  ال 
فليس  القبلة  لغير  وذبح  تعمد  وإن  مستحب  القبلة  واستقبال  الذبح  موضع 
مخالفة  اعتقد  فإذا  المسلمين  مخالفة  ذلك  في  يعتقد  لم  ما  تحريم  ذلك  في 
الذبح  بعد  عليهـا  حدث  شـيء  كل  ويحرمها  ذبيحته  تؤكل  لـم  المسـلمين 
بعد  بها  رمى  فإذا  الذبح  بعد  قتلها  على  يعين  أو  حية  كانت  لـو  يقتلها  ممـا 
تعين  مما  الرمية  كانت  إذا  تؤكل  ال  فإنها  شـديدة  وقعة  وقعت  حتى  الذبح 

عليها. الموت 
الشفرة  فتزيد  ذبحها  في  الجائز  يقصد  فكالذي  فيها  األحداث  من  المعفو  وأما 

ذلك. على 
الرقبة  استفراغ  إلى  الرأس  من  مذبح  الرقبة  كل  أن  األثر  ففي  الذبح  محل  وأما 
تفصيل  المسـألة  وفي  انتهى.  كلهـا،  الرقبة  من  يجوز  الذبـح  ألن  أسـفل  مـن 

العالمين. رب  اهللا  والحمد  المقام  يسعه  ال  وتوضيح 

íHòdGh  ôëædG  ø«H  ábÉædG  »a  ™ªédG

ال؟ أم  أكلها  أيحل  معًا  ونحرت  ذبحت  إذا  الناقة 
واإلبل  البقر  «إن  االسـتقامة:  كتاب  في  عنه  اهللا  رضي  سـعيد  أبو  الشـيخ  ذكر 
جاءت  «وكذلك  قال:  اآلخر»،  عن  أحدهما  ويجزئ  والذبح  النحر  فيه  يجزئ 
السـؤال،  في  المذكورة  بلحـم  بأس  ال  أنه  اهللا  رحمـه  كالمـه  مفهـوم  الُسـنَّة» 

واهللا أعلم.



526

Éªgƒëfh  QòædGh  …ó¡dG  íHP  ¿Éμe

نسكه  يقدم  أن  له  أيجوز  الحج  إلى  بالعمرة  تمتعه  ألجل  نسك  لزمه  من 
ال؟ أم  العيد  أيام  قبل 

ومنى  بمكة  ذباحه  يجـوز  المتعة  غير  دم  من  لـزم  ما  كل  أن  األثر  فـي  يوجـد 
الهدي  وكذلك  أجزأه  ذبح  ما  فمتى  الحج،  أشهر  غير  وفي  الحج  أشهر  وفي 

الواجب. غير 
ألنه  الرابع  اليـوم  زوال  إلى  بعده  أو  النحـر  يوم  من  فمحله  المتعـة  هـدي  وأمـا 
فإنه  الهدي  عليهمـا  أوجب  من  عنـد  والمحصر  القـارن  هدي  وكذلـك  ضحيـة 
تدخل  لم  مـا  بمكة  ينحر  فهـو  مكة  إلـى  أهدي  هـدي  كل  وقـال  أيضـًا  ضحيـة 
الهدي  ذبح  تقديم  بجواز  وقيل:  النحر  يوم  إلى  موقوف  فهو  دخلت  فإذا  العشر 
المسـاكين  يسـم  ولم  هللا  يهدى  هدي  من  كان  ما  وقيل:  النحر،  يوم  على  مطلقًا 
ويأكل  النحر  يوم  ينحر  والعمرة  الحج  وهدي  المحصـر  وهدي  التطوع  وهـدي 
فدية  أو  صيد  جزاء  أو  كفـارة  هدي  من  كان  وما  أكثره،  المسـاكين  ويطعـم  منـه 
ذي  قبل  به  دخل  إن  النحر  يوم  قبل  ينحره  أن  فلـه  للمسـاكين  نذر  أو  صدقـة  أو 
أعلم. واهللا  منه،  يأكل  وال  النحر  يوم  بمنى  إال  ينحره  فال  بعده  دخل  وإن  الحجة 

á«còàdÉH  áë«£ædG  ∑GQOEG

أن  وكادت  النطـح  مثل  شـيء  اعترضها  أو  علـة  بهـا  التـي  الدابـة  ذكاة 
في  قولك  معنـى  فما  يجـوز  ال  كان  وإن  ال؟  أو  ذبحهـا  أيجـوز  تتلـف 
الذكاة  تنفعه  جميعها  أن  الشرح  وفي  الخ..  جهلك..  وواسع  المشارق 

أفدني. لألصنام.  ذبح  فيما  إال  حيًا  أدرك  إن 
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الطب  جهة  من  المريضة  أكل  وكـره  أكلها  ويجوز  الموت  قبل  ذبحهـا  يجـوز 
الشرع. جهة  من  ال 

اهللا  لغير  كان  وما  اهللا  غير  به  قصد  ألنه  أخرى  مرة  يذكى  ال  لألوثان  ذبح  وما 
أعلم. واهللا  اهللا.  يقبله  فال 

íHGòdG  π¡L  ¿EG  QGó∏d  áë«HòdG  »a  IôÑ©dG

المسـلمين  بلد  في  موضع  فـي  وُضبَِي  ُذبـح  قد  له  كبشـًا  وجـد  رجـل 
لص  أنه  شـك  ال  والذابح  المسـلمين  ذباح  عن  مختلفًا  ليـس  والذبـاح 

تراه؟ حرام  أم  أحالل  هو،  ما  وأكله  فأخذه 
واهللا  السارق،  ذبيحة  في  الموجود  المتقدم  الخالف  فيه  فيخرج  الدار  حكم  له 

أعلم. تعالى 

áëHòªdG  π°ùZ

قولهم  معنى  وما  ال؟  أم  سائرها  أينجس  الَمْذبحة  تغسل  لم  إذا  الذبيحة 
الذي  فما  بنجاسـتها  قيل  فـإن  الذبيحة؟  طهـرت  المذبحـة  غسـلت  إذا 

ينجسها؟
إن  قولهم  ومعنى  المذبحـة،  من  دم  خالطه  إذا  إال  الذبيحـة  سـائر  ينجـس  ال 
وإنما  الطهر  إلـى  باقيها  يحتاج  ال  أي  الذبيحـة  سـائر  طهر  المذبحـة  غسـلت 
ما  قطعنا  فلو  المسـفوح،  الدم  مخرج  ألنه  الذبـح،  موضع  ذلك  إلـى  يحتـاج 

أعلم. واهللا  الباقي،  أكل  لنا  جاز  الدم  أصاب 
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وجدها  وإن  أكلها  له  يجز  لم  رأيه  بال  البالد  في  مذبوحة  شاًة  وجد  من 
أكلها؟ له  أن  البلد  خارج  مذبوحة 

االحتمال،  الحظ  المفرق  ولعل  صعب،  والفرق  ذلـك،  وجه  ما  أعلـم  اهللا 
تلفها  خـاف  المسـلمين  بعض  أن  المحتمل  البلـد  خارج  المذبوحـة  فـإن 
العادة  ألن  البلـد  في  المذبوحة  كذلـك  وال  فذكاهـا،  لصاحبهـا  فاحتسـب 
عليه  يطلع  غالبًا  المحتسـب  ألن  محتسـب  ال  سـارقها  ذابحها  بأن  تقتضي 
فلسـت  وإال  االحتمال  هذا  مالحظة  صح  فإن  أوًال.  ربهـا  عن  يسـأل  ألنه 
بتؤكل  عبر  وإنما  يجوز  وال  بيجوز  يعبر  لم  القائل  ولعل  وجهًا.  له  أعرف 
فقط،  االسـتحباب  على  تدل  فإنها  عبارتـك،  من  أسـهل  وهي  تـؤكل  وال 

أعلم. واهللا 

É¡∏LQ  ô°ùμH  Üô¡dG  øe  áë«HòdG  ¢ùÑM

منه  فهربت  الشـراء  حديثة  وهـي  العيد  أيام  ذبحهـا  يريد  شـاة  معه  مـن 
وذبحها  عليه  تذهب  لئال  رجلهـا  وكسـر  بتفق  فضربها  ضياعها  وخاف 

ال؟ أم  له  أيجوز  فعله  عن  السؤال  لنسك  ال 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عهد  على  بعير  شرد  وقد  المال  إضاعة  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  نهى 
الوحش  كأوابد  أوابد  األنعام  لهذه  «إن  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  فأثبته  رجل  فرمـاه 
جائز  الرجل  ففعل  قـال ملسو هيلع هللا ىلص،  كما  أو  هكذا»  به  فافعلـوا  هكذا  منها  فعـل  فمـا 

أعلم. واهللا  للُسنَّة،  موافق 
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على  أوجبت  المشارق  في  أراك  إني  السائل:  قال  المشـارق  في  قوله 
دون  الصيد  يـأكل  أن  البر  وصيد  الميتـة  وجـد  إذا  المحـرم  المضطـر 
ال  للمحرم  البـر  صيد  في  اسـتثناء  َيـِرد  ولم  ذلك  كيـف  مثـًال  الميتـة 
 (١)﴾0    /    .    -    ,    +     *﴿ تعالى:  قال  وغيره.  لمضطر 
تفضل  ذلك؟  أباح  دليل  ثم  أم  غيره  من  مضطرًا  سـبحانه  يسـتثن  ولم 

بالجواب.
  ³   ² ﴿ وقال:  العقول  أهل  العزيز  كتابه  في  تعالى  اهللا  خاطـب 
   m    l   ﴿ قولـه:  في  العلم  أهـل  إلـى  االسـتنباط  ورد   (٢)﴾´
دفع  جاز  إذا  أنه  العقول  مقتضى  من  المعلوم  ومـن   (٣)﴾o    n
بما  ذلك  دفع  كان  الضـرورة  غير  في  أبـدًا  تحل  ال  التي  بالميتـة  الضـرر 
حرام  نجس  فالميتة  وأحـق،  أولى  األحوال  مـن  حال  في  إال  حـالل  هـو 
حال  إال  باإلجمـاع  طاهـر  حالل  وهـذا  االضطـرار  حـال  إال  باإلجمـاع 
كما  الصيد  قتـل  فـي  الجزاء  أوجـب  وتعالـى  سـبحانه  إنـه  ثـم  اإلحـرام 
أن  له  فأباح  رأسـه  من  أذى  به  كان  لمن  الرأس  حلق  في  الفديـة  أوجـب 
كل  وعلى  الصيد  إلـى  المضطر  في  ذلك  مثـل  يقتضي  والقيـاس  يفتـدي 
فحوى  وهو  باألولى،  الحكم  طريق  من  المسـألة  في  الصيد  فقصد  حال 

واهللا أعلم. الخطاب، 

.٩٦ اآلية  المائدة،  (١) سورة 
.٢ اآلية  الحشر،  (٢) سورة 

.٨٣ اآلية  النساء،  (٣) سورة 
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فإنا  والمتنجسة  والمغصوبة  المسـروقة  بالسـكين  الذبح  في  قولكم  ما 
المذكورات،  هذه  بأحد  المذبوح  تحريم  في  الخالف  األثر  في  رأينا  قد 
المذبوح  في  القـول  من  عندكم  الذي  ومـا  الخالف؟  ذلك  وجـه  فمـا 

بها؟
الذبح  إن  أقول:  لكنـي  توجيهًا،  له  نجد  ولم  ذكرتـه  الذي  الخالف  رأينـا  قـد 
سـبيل  على  الغير  لمال  اسـتعمال  هو  إنما  والمغصوبـة  المسـروقة  بالسـكين 
على  ومتعد  لربـه  عاٍص  منهما  بشـيء  فالذابح  إجماعـًا  ظلم  وهـو  التعـدي، 
ثبت  وإذا  إجماعًا،  عنه  منهى  السكين  بتلك  فذبحه  إجماعًا،  السكين  صاحب 
بها  ذبيحته  فـي  يختلف  أن  صـح  السـكين  بتلك  الذبح  ذلك  عـن  منهـى  أنـه 
على  يدل  النهي  إن  وقالـوا  قوم  أفسـده  عنه  المنهى  فسـاد  في  اختلفوا  ألنهـم 
فساد  على  يدل  ال  النهي  أن  وصححوا  آخرون  يفسده  ولم  عنه،  المنهى  فساد 
في  الخالف  منشـأ  القاعدة  هذه  في  الـوارد  الخالف  هذا  فمن  عنـه،  المنهـي 

والمسروقة. المغصوبة  باآللة  المذبوحة  تحريم 
على  التعدي  بيان  من  ذكر  ما  جميع  ألن  أصح،  تحريمها  بعدم  عندي  والقول 
كانت  إن  الذبيحة  هـذه  وأن  المتعدي  معصيـة  على  يدل  إنما  ماله  فـي  الغيـر 
إلى  عنه  تنتقل  فال  فيها،  تعالى  اهللا  حكم  على  فهي  األنعام  من  اهللا  أحـل  ممـا 
الذابح  وهذا  فيهـا،  الحكم  انتقال  يتيقن  التـي  الوجوه  من  بوجـه  إال  الحرمـة 
من  حالًال  السـكين  كون  وليس  ذكاتها،  من  به  أمر  ما  المذبـوح  في  فعل  قـد 
المسروقة  باآللة  المذبوح  في  القول  من  عندي  ما  هذا  الشرعيَّة  الذكاة  شروط 

والمغصوبة.
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القول  وجه  أعرف  فال  المتنجسـة  باآللة  المذبوحة  تحريم  في  الخـالف  وأمـا 
فيه  بالحرمة  القائل  ولعل  بها،  المذبوح  ِحّل  إّال  أرى  وال  ذلك،  فـي  بالحرمـة 
اهللا  إلى  والتقرب  القربـة  نوع  من  فيه  لمـا  العبادات  مـن  نـوع  الذبـح  أن  رأى 
الذبح  فقاس  كالصالة،  بطهارة  إال  تؤدى  ال  العبادات  بعض  أن  ورأى  تعالى، 
لم  الذبح  إن  أثره  على  نقول  أن  ولنا  فيه  شـرطًا  الطهارة  وجعل  الصالة  على 
يكون  وإنما  أحواله،  غالب  في  المباحات  جملة  من  هو  وإنما  عبادة  أنه  يتعين 
صوره،  جميع  في  المباح  شأن  وهذا  ذاته  حيث  من  ال  فيه  التقرب  بقصد  قربة 
يكون  أن  يسـتلزم  ال  المتمتع  كهـدي  عبادة  أحواله  بعـض  في  الذبـح  وكـون 
الصلوات  هيئات  جميع  يكون  أن  للزم  ذلك  لزم  ولو  أحواله  جميع  في  عبادة 
جميع  يكون  أن  وللزم  منها،  الخمس  الصلوات  في  الفريضة  لوجود  فرائـض 
وهكذا،  رمضان  شـهر  صوم  في  الفرضية  لوجـود  أيضًا  فرضًا  الصـوم  أنـواع 
كادعاء  أنواعه  بعض  في  العبـادة  لوجود  عبادة  الذبح  جميع  كون  ادعـاء  فـإن 
بعض  في  الفرضية  لحصول  الصيام  وأنواع  الصلوات  هيئات  فجميع  الفريضة 

َجلّي. ظاهر  هذا  وبطالن  أنواعهما 
الطهارة  تكـون  أن  لمنعنا  عبادة  أنواعـه  جميع  في  الذبـح  أن  سـلمنا  ولـو 
غالبها  العبادات  وهذه  ذلك  نمنع  ال  لم  عبادة  كونه  ألجل  لصحته  شـرطًا 
بعض  صحـة  في  مشـروطة  هي  إنمـا  فالطهـارة  ذلـك،  فيهـا  يشـترط  لـم 
أنواعها  بعـض  صحة  في  الطهـارة  واشـتراط  جميعهـا،  فـي  ال  العبـادات 
أمر  ألنه  عليه  االطالع  عـن  أمثالنا  ُجبَّ  ألمر  هو  وإنما  عبـادة  لكونهـا  ال 
سبحانه  واهللا  لتأديته  وانقيادنا  بحقيقته  قطعنا  ففرضنا  المعنى،  معقول  غير 

أعلم. وتعالى 
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أكل  إذا  المضطر  أن  مـن  النونية  شـرح  في  عبدالعزيز  الشـيخ  ذكره  مـا 
يهلك  كيف  يهلـك،  الخنزير  ميتـة  أو  المدودة  الميتـة  أو  الجامـد  الـدم 
هذا  يفيد  دليـل  ثـم  أم  العزيـز؟  كتابه  فـي  لـه  اإلباحـة  اهللا  أطلـق  وقـد 
نحو  ووجد  راحلة  له  كانت  إذا  إنـه  قال  وأيضًا  بالبيان  أنعم  اإلطـالق؟ 
ويدع  ويأكله  راحلته  من  يقطع  بل  هلك  أكل  فإن  الميتة  يأكل  ال  الميتة 
وال  هذا  أرى  ال  فإني  تبرس،  وال  تعطب  ال  بحيث  لذلك  وحد  الميتة، 
مطلقًا  للمضطر  ونحوها  الميتـة  أكل  أباح  اهللا  أن  األول  لوجـوه:  أقولـه 
تعذيب  عن  نهى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  أن  الثاني  غيره،  مـن  راحلة  ذا  يخـص  ولـم 
ميتة»  فهو  الحّي  من  قطع  ما  «أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنـه  الرواية  الثالث:  الحيوانـات. 
األشـاعرة  لقول  أيضًا  ومّثل  وميتة:  ميتة  بين  فرق  فأيُّ  كذلك  كان  فـإذا 
كما  وقال  تمحوها،  السيئة  بعد  الحسنة  فعل  إذا  الكبيرة  مرتكب  أن  في 
غير  أراه  فإني  المقـام  بهذا  للتمثيل  موافقـًا  هذا  أترى  وتـاب  سـرق  إذا 
الكتاب  بنص  للذنب  رافعة  فإنها  حسـنة  كانت  وإن  التوبة  فإن  مناسـب 
بقوله  قبله  مثل  وقد  عليهم  إنكارًا  يكون  أن  يصح  فال  واإلجماع  والسنة 
إذا  وكما  قـال  ولو  فيه  نحن  لمـا  مناسـب  فهذا  واغتسـل  زنى  إذا  كمـا 

الجواب. أرجو  بالمقام؟  وأنسب  أحسن  لكان  وتصدق  سرق 
قوله  ظاهر  مـن  أخذ  ذلك  ولعل  اسـتثنائها  بوجه  أعلم  فـاهللا  الخنزير  ميتـة  ـا  أمَّ
لحم  أن  فأفاد   (١)﴾b   a   `   _   ^    ]   \﴿ تعالـى: 
أقبح  فهو  الميت  الخنزير  لحم  أما  فقط،  عليه  المنصوص  هو  المذكى  الخنزير 

.١٧٣ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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دون  المذكى  الخنزير  ولحم  الميتة  على  وقع  إنما  للمضطر  فالترخيص  وأشنع، 
دليل. إلى  يحتاج  فيها  فإدخاله  اآلية  في  له  ذكر  ال  منه  الميت  فإن  منه  الميت 

نافعـان،  ال  مضـران  فألنهمـا  الجامـد  والـدم  المـدودة  الميتـة  اسـتثناء  وأمـا 
ظاهر. ذلك  في  ضررهما  بل  بهما  حاصلة  غير  وهي  النفس  عصمة  والمقصود 

في  فلحقه  الـريَّ  قدم  بغداد  مـن  غالمًا  أن  األذكياء  فـي  الجوزي  ابـن  وذكـر 
المشـهور  الطبيب  الـرازي  بكـر  أبـا  فاسـتدعى  الـدم  ينفـث  كان  أنـه  طريقـه 
وقارورته  نبضـه  إلـى  فنظر  يجـد  ما  لـه  ووصف  ينفـث  مـا  فـأراه  بالحـذق، 
فاستنظر  يعرف،  ولم  قرحة  وال  سل  على  دليل  له  يقم  فلم  حاله  واستوصف 
من  لي  يأس  هـذا  وقال  المريض  علـى  األمر  فاشـتد  حاله  في  لينظـر  العليـل 
إليه  عاد  ثـم  الرازي  فتفكر  ألمـًا،  فزاد  بالعلة  وجهلـه  بالطب  لحذقـه  الحيـاة 
صهاريَج  من  شـرب  قد  أنه  فأخبره  طريقه  في  شـربها  التي  المياه  عن  فسـأله 
كانت  علقة  أن  ذكائه  وجودة  خاطره  بحدة  الرازي  نفس  في  فثبت  ومسقفات، 
غد  في  كان  إذا  فقال  فعلها،  من  الدم  وذلك  معدته  في  حصلت  وقد  الماء  في 
قال  آمرهم،  بما  فيـك  يطيعوني  أن  غلمانك  تأُمر  أن  بشـرط  ولكن  عالجتـك 
غد  في  فأحضرهما  طحلب  من  كبيرين  مركنين  فجمع  الرازي  فانصرف  نعـم 
يسـيرًا  شـيئًا  فبلع  المركنين  هذين  في  ما  جميع  ابلع  وقال  إياهما  فأراه  معه، 
به  ففعلوا  فأقيموه  خـذوه  للغلمان  فقال  أسـتطيع  ال  قال  ابلع  قال  وقف،  ثـم 
حلقه  في  الطحلب  يدس  الرازي  فأقبل  فاه،  وفتحوا  قفاه  على  وطرحوه  ذلك 
كارهًا  بلعه  أن  إلى  يضربه  بأن  ويتهدده  ببلعه  ويطالبه  شـديدًا  كبسـًا  ويكبسـه 
فيما  الرازي  فزاد  اقذف  الساعة  ويقول  يستغيث  والرجل  بأسره  المركنين  أحد 
هي  وإذا  علقه  فيه  فإذا  قذف  ما  الرازي  فتأمل  القيء،  فذرعه  حلقه  في  يكبسه 
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على  فالتفت  موضعها  وتركـت  بالطبع  إليه  قربت  الطحلـب  إليها  وصل  لمـا 
انتهى. معافى.  العليل  ونهض  الطحلب 

ويرد  ذكرتها  التي  الوجوه  عليه  فترد  الميتـة  وجود  مع  الدابة  من  القطع  وأمـا 
انتهى. المال.  إضاعة  وهو  آخر  وجه  أيضًا  عليه 

األمر.  نفس  في  موافق  فإنه  الذنب  بعد  بالتوبة  األشـاعرة  مذهب  تمثيله  وأما 
والتوبة  مكفرة،  الحسـنات  مطلق  ويجعلون  أيضًا  بذلـك  يقولون  واألشـاعرة 
المقابلة  باب  من  للذنب  مناسـبة  الحسـنة  تكون  أن  يلتزمون  وال  ذلك  بعض 
يمثل  أن  ينبغي  كان  نعم  اإلطـالق،  هذا  على  واقع  عليهم  فاإلنكار  والتضـاد 

أعلم. واهللا  للمهم.  أقرب  فإنه  غيرهم  دون  األشاعرة  به  تنفرد  شيء 
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يكون  ما  سـنة  عشـرة  سـت  ابن  وهو  ضأن  أو  غنم  دابة  نكح  صبي  عن 
غرم  عليه  أيكون  حرامًا  كانت  وإن  حـرام؟  أم  حالل  الدابة  تلك  حكـم 
حكمه  يكون  وما  ألصحابها؟  غرمهـا  بعد  بها  يصنع  وما  الدابـة؟  تلـك 
سنة؟ عشرة  ست  ابن  وهو  البلوغ  عالمات  من  شيء  فيه  يكن  لم  إذا 

له  جعل  ممن  الفاعل  بلوغ  في  الخالف  على  يخرج  خالف  البهيمة  تلـك  فـي 
عشرة  خمس  وابن  ضمانها،  ويلزمه  البهيمة  بهذه  االنتفاع  يحرم  البلوغ،  حكم 
فيه  تظهر  لم  إذا  ببلوغه  يحكم  ال  وقيـل  عبيدة؟  أبي  قول  وهو  بالغ  قيـل  سـنة 
القول  هذا  وعلى  ذلك،  غير  وقيل  سنة  عشرة  سبع  بلغ  إذا  إال  البلوغ  عالمات 
وال  حاله،  في  النظر  وينبغي  يحرمها  ال  الصبي  فرج  ألن  لربها  حالل  فالبهيمة 

أعلم. واهللا  الشهوة،  شدة  إال  ذلك  على  حمله  ما  بالغًا  إال  هذا  فاعل  أرى 
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حطبته  يدخل  أن  يجوز  هل  وقت،  أدنى  في  يموت  ال  إنه  قالوا  الضب 
إذا  يوم  بعد  ولو  حركة  من  له  بد  ال  وقيل  بذلك؟  يموت  فإنه  صلبه  في 

ال؟ أم  الحياة  من  الحركة  تلك  تعد  هل  للشيِّ  النار  في  وضع 
هذا  وعلى  حياته،  من  بقية  الحركة  تلك  أن  يقتضي  ما  الحيوان  حياة  في  ذكر 
قد  فيكون  موته  على  إعانة  ذلك  ألن  ظهره،  فقائر  في  حطبته  إدخال  يجوز  فال 
الذبح  بعد  يهمله  أن  يلزمه  ـبِّ  الضَّ بأكل  بلي  فمن  بالذبح،  ال  بالحطبـة  مـات 
ال  ما  فيه  يجوز  ال  المدة  فطول  انتظـاره،  طال  وإن  حياته  وتذهب  يبـرد  حتـى 

.(١)﴾ 6   5      4   3﴿ غيره:  في  يجوز 
أن  مع  المعروفة  الذبح  هيئـة  تخالف  الضب  ذبح  في  خصوصيـة  أعـرف  وال 
أم  الحارث  بنت  ميمونة  بيت  وفي  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  حضرة  في  مشويًا  أكله  خالدَاً 
بحثوا  أنهم  ينقل  فلم  كذلك  مشويًا  لها  أهدي  قد  وكان  خالد  خالة  المؤمنين 

واهللا أعلم. حكم،  خصوص  له  ذكر  وال  ذبحه  كيفية  عن 
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وكذلك  سهمه،  وفيه  وجده  ثم  عنه  فتوارى  اهللا  اسم  وذكر  صيدًا  رمى  إذا 
عنه؟ توارى  أن  بعد  من  أرسله  الذي  كلبه  فم  في  وجده  إذا 

وقيل  قتله  على  أعان  ما  ير  لم  إن  كراهة  بال  يؤكل  ال  قيـل  خالف،  ذلك  فـي 
يجوز  وقيل  ذلك،  نحـو  أو  صدمة  أو  بلسـعة  أو  بلدغة  موته  الحتمـال  يكـره 

.٣٧ اآلية  االنبياء،  (١) سورة 
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اللسع  احتمال  فيه  فيقرب  الهوام  فيه  تنتشـر  الصيف  ألن  صيفًا  ال  شـتاًء  أكله 
ونحوه.  ليله  واراه  إذا  بمـا  عينك  عن  غاب  ما  أكل  بتحريم  وقيـل  اللـدغ.  أو 
كل  أي  أنميت»  ما  ودع  أصميت  ما  «ُكْل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسـول  عن  الحديث  وفي 
ضربك،  بعد  عنك  غاب  ما  اترك  أي  أنميت  ما  ودع  عنك  يغب  ولم  قتلت  ما 
أكله،  فكره  التنزيـه  على  بعضهم  وحمله  الوجـوب  على  دع  بعضهـم  فحمـل 
وقال  الصيف.  وهـي  واللسـع  اللدغ  مظنة  في  الوجوب  على  بعـض  وحملـه 
عنا  فيغيب  الصيد  فنرمي  صيد  أرض  أرضنا  إن  اهللا  رسـول  يا  حاتم  عدي بن 
فيه  سـهمك  وجدت  «إذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  فقال  سـهمنا  وفيه  فنجده  والليلتين  الليلة 
وعلمت  قوله  ومعنى  فكل»  قتله  سـهمك  أن  وعلمت  غيره  أثر  فيه  تجد  ولم 
معه  أثرًا  تر  ولـم  تقتل  عظيمة  بسـهمك  ضربًة  وجدت  أنك  قتلـه  سـهمك  أن 

والسالم. أعلم  واهللا  الموت  على 

ø«æ©dG  áë«HP

وجهه؟ ما  تؤكل،  ال  الِعّنين  ذبيحة  أن  النيل  كتاب  في 
واألمة  المرأة  ذبيحة  صحت  وإذا  السامع،  تخجل  التي  الشاذة  األقوال  من  هذا 
يضر  وإنما  الذبيحة  يضر  ال  عنينًا  وكونه  الرجل،  بذبيحة  ظنك  فما  الُسنَّة  بنص 

أعلم. واهللا  الزوجة، 

ó«°ü∏d  áMQÉédG  ∫É°SQEG  πÑb  á«ª°ùàdG

للصيد،  قبضها  وقبل  أرسـلها  بعدما  اهللا،  الجارحة  راسـُل  ذكر  إذا  عما 
بعده؟ أم  اإلرسال  أقبل  اهللا  يذكر  أن  عليه  ومتى  ذلك؟  يجزئه  هل 
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إمساك  قبل  الذكر  ينفعه  أن  فأرجو  نسي  فإن  الجارحة،  إرسال  عند  ذلك  عليه 
تصل  لم  فمـا  للشـفرة  اإلهواء  بمنزلة  للجارحة  اإلرسـال  أن  وذلـك  الصيـد 

أعلم. واهللا  التسمية،  نفعته  الحلق  الشفرة 
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كانت  إذا  فرق  وهل  معًا؟  يـؤكالن  هل  قطعتين  فقطعه  صيدًا  صاد  مـن 
فيها  التي  وجدت  وإن  العكس؟  أو  العجز  من  أصغـر  الرأس  فيها  التـي 
وهي  ال  أو  حيـة  كانت  سـواء  العجز  يؤكل  هـل  وذكيت  حيـة  الـرأس 

أكبر؟ أو  أصغر 
المقدم  كان  وإن  الذبح،  بمنزلة  ألنه  أكثر  العجز  كان  وإن  كله  يؤكل  انقسم  إذا 
أكًال،  تعادال  وإن  حّي،  من  قطع  ما  بمنزلة  ألنه  العجز  وألقى  المقدم  أكل  أكثر 
الذبح  على  القدرة  عدم  عند  ذكاة  واالصطياد  ذكي.  المقدم  ذكاة  أدركت  وإن 

أعلم. واهللا  الماء.  عن  العجز  عند  طهارة  كالتيمم  النحر  أو 

íHòdG  óæY  ™£≤j  Ée

تقوم  إنها  يقال  الذبح  عند  القفـل  يقطع  أن  للذابح  يجوز  هل  الذبيحـة 
مثًال؟ قطع  إذا  يحرمها  فهل  تقطع،  لم  إذا 

هذه  قطعت  فإذا  بالحلقوم  الملتصق  والمريء  والوريد  الحلقـوم  قطع  الذبـح 
وال  والشـراب،  الطعام  ومدخل  الـروح  منفذ  ألنها  الحياة  انقطعـت  األشـياء 

أعلم. واهللا  الخطأ،  على  ويعفى  العمد  على  عليها  يزاد  أن  يمكن 
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الذبح؟  مع  النحر  عليها  يجمع  أن  يصح  وهل  صفته؟  كيف  اإلبل  نحر 
الذي  وما  الموت  قبل  يذبحونها  ثم  ينحرونها  أنهم  زمننا  في  فالموجود 

أفتنا. به؟  تأمر 
صدرها،  في  الذي  الكرسـي  وهي  لبتها  في  حربة  أو  بخنجـر  ضربهـا  نحرهـا 
في  الُسـنَّة  هي  وهذه  معقولة.  والرابعة  ثـالث  على  قائمة  وهي  كذلـك  تنحـر 
أبي  كالم  ففي  والذبح  النحـر  بين  جمع  وإن  يجوز.  ال  وذبحها  اإلبـل،  نحـر 

أعلم. واهللا  تحريمها.  في  الخالف  ذكر  سعيد 
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وجدتموه  «ومن  ملسو هيلع هللا ىلص:  عنه  الروايات  بعض  في  يوجد  فإنه  البهيمة  ناكح 
هل  لحمها  كره  أنه  ويوجد  البهيمة».  واقتلوا  فاقتلـوه  بهيمة  على  وقـع 
بعض  في  ويوجد  ملسو هيلع هللا ىلص؟  منه  اسـتقذار  هذا  أم  ال؟  أم  للتحريـم  الكراهـة 
عليه  الذي  الصحيح  القـول  ما  عليه  حدَّ  فال  بهيمة  أتـى  من  الروايـات 
بعد  بشـحمها  االنتفاع  يجوز  وهل  ال؟  أم  نسـخ  هذا  في  وهل  العمل؟ 
خاص  ألمر  ذلك  جميع  تشـمل  الكراهة  أم  بصوفها  واالنتفـاع  الذبـح 

الخشب؟ كتدهين  باالنتفاع  أعني  بها 
بقتل  يؤمر  وال  بقتلهـا  لألمـر  القـول  أكثر  في  فلتحريمـه  لحمهـا  كراهـة  أمـا 
جماع  من  خالطها  ما  ألجل  وحرمتها  كالخنزير،  اللحم  حرام  وهو  إال  شـيء 
في  ويخرج  تدفـن،  بـل  منها  بشـيء  ينتفع  فـال  القـول  هـذا  وعلـى  اآلدمـي، 
ممكن،  مثله  في  والنسخ  وشعره  الخنزير  جلد  في  يخرج  ما  وشعرها  جلدها 
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ولكن  إليها  المشار  الروايات  اختالف  على  يدل  حده  في  األثر  في  والخالف 
أعلم. واهللا  حده،  صفة  في  اختلفوا  وإن  يحد  أنه  المشهور 

السائل: قال 
الذي  الشرعي  الحد  عليه  أم  عقوبة  عليه  هل  الطيور  من  شيئًا  نكح  من 
الخالف  فيه  يتوجـه  وهل  دونه،  االقتصـاَر  وال  عنـه  التجـاوز  يصـح  ال 

األولى. كالمسألة 
أعلم. واهللا  بمثل،  مثًال  كالبهيمة  الطيور 

É¡æe  ádƒÑªdG  ìôW  πÑb  áë«HòdG  ïÑW

ونضج  فطبخه  فيهـا  ليطبخـه  قدر  فـي  لحمها  ورمى  ذبيحـة  ذبـح  مـن 
اللحم  نضج  ما  بعد  البول  بها  التي  الذبيحة  مبولة  الذابح  فذكـر  اللحـم 
أم  حل  هو  هل  اللحم؟  ذلك  في  قولـك  ما  اللحم  من  يخرجها  لـم  أنـه 
عيش  فوقه  رمي  قد  بالبـول  المختلط  اللحم  ذلـك  كان  وإن  محجـور؟ 

لنا. بين  جميعًا؟  واللحم  العيش  ونضج 
اللحم  ينجس  ال  الحـال  هذا  في  عندي  والذي  وترخيص،  تشـديد  ذلك  فـي 
قال  وإن  الظاهر،  المجـرى  حكم  غير  الباطنة  المبولـة  حكـم  وإن  األرز،  وال 

ے      ~   }    |    {   z ﴿ سهل  واألمر  ُيْسـٌر  والدين  سـيان  إنهما  بعضهم 
.(١)﴾¡

.٧٨ اآلية  الحج،  (١) سورة 
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الرمي  وميتـة  الصيد  مـن  بالسـهم  الرمي  ميتـة  أكل  حـّل  في  فـرق  مـن 
إذا  ذلك  في  المفرقيـن  حجة  وما  الـكل،  في  اهللا  اسـم  ذكر  مـع  بالتفـق 
أبواب  وتنسد  ذلك  في  المساعي  تتعطل  إذ  السهم،  عندهم  العلة  كانت 
ميتة  أكل  ِحـّل  أن  صح  ولو  المسـلمين؟  لبعض  كسـب  وهي  القنـص 
كان  ولو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  زمـن  في  التفق  لعدم  فذلـك  بالميتة  بالسـهم  الرمـي 

بالتصريح. تفّضل  ملسو هيلع هللا ىلص؟  منه  اإلجازة  ظني  ففي  الزمن  في  موجودًا 
الدم  ينهر  ال  ألنـه  يصح  ال  بالرصـاص  الذبح  فـإن  واضح  ذلك  بيـن  الفـرق 
بخالف  النار  فعل  هو  إنمـا  الرصاص  عن  المتولد  فالفعل  الحديـد،  بخـالف 
حديد  من  رصاصًا  رجل  استعمل  فلو  وأشباههما،  والرمح  السهم  عن  المتولد 
وللصبحي  قتله  على  عاونت  النار  حرارة  ألن  بـه  المرمّي  ميتة  حلت  ما  مثـًال 
ولو  الدم  ينهر  حد  له  كان  إذا  الحديد  رصاص  في  ترخيص  تعالى  اهللا  رحمه 
الحار  الموضع  وتحري  ذلك،  يسـتعمل  من  وقل  التفق  بغير  الرامي  بـه  رمـى 

ومتعسر. متعذر  الصيد  مباشرة  في 
ترخيص  إلينا  رجوعه  قبل  الحق  مذهب  إلى  الراجع  مصر  مفتي  عبده  ولمحمـد 
المنار  صاحب  ذكره  يحضرني  لم  باستدالل  ذلك  على  واستدل  بالتفق،  الرمي  في 
رضا.  رشـيد  محمد  وهو  عبده  محمد  تالمذة  أحد  مديرها  مصرية  جريدة  وهـي 
يكون  ال  زمانه  فـي  التفق  وجد  لـو  هذا  في  يرخـص  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  أن  وظنـك 
بالبندق  الصيد  منعوا  وقد  نظرك  مـن  أطول  العلماء  ونظر  الشـرعيات،  في  حجة 
وما  نحوه،  أو  المحروق  الطيـن  من  بنادق  فيه  يجعل  المقالع  كهيئة  شـيء  وهـو 

أعلم. واهللا  متدحرجًا،  ولكونه  جارح  غير  به  المرمى  لكون  إال  ذلك  منعوا 
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بموزون  مكيل  أو  بموزون  موزون  نسيئة  ذلك  ومثل  والحنا  الياس  بيع 
ذلك؟ أيصح 

وإذا  فجائز  جنسه  بغير  بيعه  وأما  صريح  ربا  فهو  نسيئة  بجنسه  الجنس  بيع  أما 
شئتم. كيف  فبيعوا  الجنسان  اختلف 

باختالف  يختلف  عارض  وصف  الوزن  ألن  جنسًا  كله  عندي  الموزون  وليس 
ُعمان  فـي  كالتمر  غيرنا  عنـد  مكيل  عندنـا  موزون  فـرب  واألماكـن  األزمنـة 

الذاتية. بالصفة  الجنسية  تعتبر  وإنما  مكيل  المدينة  وفي  موزون 
بها  قال  وإن  مزكـى  وكونه  والكيـل  كالـوزن  العارضـة  الصفـات  فاطـرح 
رجال.  بالحق  وغيرهم  رجـال  بالحق  فهم  الرجال،  فحول  مـن  قال،  مـن 

واهللا أعلم.

É`HôdG
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ال؟ أو  يجوز  هل  نسيئة،  بالتمر  الملح  بيع 
الربا،  ذوات  من  أنها  فيها  الحديث  جاء  التـي  األجناس  من  منهما  واحـد  كل 
الحديث  فهذا  شـئتم»  كيف  فبيعوا  الجنسـان  اختلف  «إذا  آخر:  حديـث  وفـي 
من  كثير  في  اشتركا  وإن  برأسه،  جنس  منهما  كًال  ألن  ذلك،  جواز  على  يدل 

الجنسية. نفس  في  اختلفا  فقد  واالدخار  والوزن  والكيل  كالطعم  الصفات 
يجوز،  ال  الجنس  هي  العلة  جعل  مـن  رأي  فعلى  الخالف  مثله  في  ويخـرج 

تجويز. من  بد  فال  الشيء  نفس  يعتبر  من  رأي  وعلى 
قولهم.  معاني  على  تخريج  قلته  والذي  أنصه  شـيء  األثر  من  يحضرني  ولم 

واهللا أعلم.
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نسيئة،  البيع  جواز  من  المانعة  العلة  هي  النوعية  إن  جاعد  الشـيخ  قول 
يكون  أن  إال  قـال  ثـم  كيـل،  أو  اقتيـات  أو  وزن  جمعهـا  وإن  قـال  ثـم 
ما  اقتيات،  جمعها  وإن  قـال  أن  بعد  والنقدين  كالطعام  واحـدًا  الحكـم 

هذا؟ في  ترجحها  التي  العلة 
النوعية  نفس  عن  زائدًا  النوعين  يجمع  وصفًا  يحاول  أن  أراد  أنه  فيه  القول  زبدة 
فقيل  للربا  المقتضيـة  العلة  فـي  اختلفوا  والعلماء  ذلـك،  عن  قصـرت  وعبارتـه 
األقوال  هذه  من  قوٍل  وكل  الطعم،  وقيل  االقتيات،  وقيل  الكيل،  وقيل  الـوزن، 
جنس  فالموزونات  جامعًا  جنسًا  بعده  وما  الوزن  هو  الذي  الوصف  ذلك  يجعل 
الوزنية  فـي  المشـاركة  يكفي  ال  يقول  نبهان  وأبو  وهكـذا،  جنـس  والمكيـالت 
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في  تشـاركا  قد  النقدين  فإن  كالنقدية  ثاٍن  وصـف  في  يتشـاركا  حتى  الكيليـة  أو 
وكذلك  ربوي،  منهـا  واحد  كل  إن  حيث  الحكـم  ومنها  الوزنية  منهـا  أوصـاف 
الكيل  أو  الوزن  يكن  فلم  الربوية  وحكم  الكيلية  في  تشاركا  مثًال  والحب  التمر 
شـرح  وفي  فيه،  لي  ظهر  مـا  صح  إن  كالمه  معنـى  هذا  للربـا.  مقتضيـًا  بنفسـه 
وقد  فراجعه،  غيره  في  تجده  تكاد  ال  حسن  تحقيق  منه  الثالث  الجزء  في  المسند 

واهللا أعلم. اهللا.  عند  والعلم  المنة  وهللا  النظام  جوهر  في  أيضًا  المسألة  حررت 
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ليسـت  والجونية  والمديـن  هـو  وتسـاوما  أرز  جونيـة  يتديـن  أراد  مـن 
ثم  المتدين  يأخذهـا  ربية  عشـرة  بخمس  مثًال  عليها  ويتفقـان  بحاضـرة 
قال  إن  أرأيت  ال؟  أم  ذلك  يجوز  ربيات  بعشـر  المدين  أيضًا  يشـتريها 

وعشرين. بأربع  وأشتريها  مثًال  ربية  وعشرين  بخمس  جونية  أبايعك 
اهللا. عند  والعلم  باهللا  والعياذ  النار  صاحبه  يدخل  ربا  وهو  حرام  كله  ذلك 

ÉHô∏d  πjÉëàdG  ºjôëJ

يقول  غيرها  أو  حمـار  أو  ثياب  أو  صفـر  أو  فضة  مثـل  صبـرًا  أراد  مـن 
أعني  أحدًا  يأمر  ثم  المتدين  ويقبل  صبرًا  ربية  بمئتي  هذا  أبايعك  المدين 
من  أكثر  أريـده  وال  وأربعين  بمئة  المبيـع  ذلك  له  يشـتري  أن  المديـن 

القيمة. تلك  يأتي  ال  تبايعاه  والذي  ذلك 
في  ذكرته  وما   ،(١)﴾G   F   E   D   C   B﴿ إنه  حيلة  اهللا  على  ما 

واهللا أعلم. الربا.  من  نوع  وهو  حرام  السؤال 

.١٩ اآلية  غافر،  (١) سورة 
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اإلثم  من  عليه  هل  اهللا  أعّزك  البانيان  عند  من  بزيادة  دراهم  يأخذ  الذي 
أم ال؟ اإلسالمي  من  يؤخذ  الذي  مثل 

قام  إذا  حالل  والمضاربة  أحد  كل  من  حرام  والربا  ذلك،  في  البانيان  أخو  هو 
واهللا أعلم. بشروطها. 
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وآخرتك  لدنياك  َيْصُلحن  ثالث  خليل  أبو  شيخه  أفتاه  بأن  أحسب  فيما 
أجزأه  وتاب  بلسان  ذلك  وفسخ  الربا  عمل  على  اتفق  ومن  جملتهن  من 
لنا  اكشـف  تفضل  رد؟  بدون  التوبة  تجزئ  وهل  معناه؟  مـا  أوًال  تقـول 

معناه.
بلسانه  ذلك  وفسخ  يفعله  فلم  الربا  فعل  على  غيره  مع  اتفق  من  أن  ذلك  معنى 

واهللا أعلم. رده.  يلزمه  شيئًا  يأخذ  لم  ألنه  أجزأه  منه  وتاب 

IôLC’ÉH  ºgGQódG  øjO

توفي  ثم  باألجـرة،  قرش  مائة  قـدر  رجل  عند  من  دراهم  تديـن  رجـل 
الورقة  الدراهم  عليه  وجبـت  ثم  الصبر  تمام  قبل  المدين  الرجـل  ذلـك 
ومنهم  الحلم  بالغو  منهم  وإناثـًا  ذكورًا  أوالدًا  مخلف  وهو  مماتـه  قبـل 

أفتنا. وجه؟  أي  في  الدراهم  هذه  يضع  المتدين  هذا  أيتام، 
وكل  واإلجماع،  والُسـّنة  الكتاب  نـص  حرمه  ربا  باألجـرة  الدراهـم  ديـن  إن 
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من  إلى  أخذ  ما  رد  اآلخذ  وعلى  التوبة،  وعليهما  هالك  واآلخذ  المعطي  من 
الميراث  حسب  على  ورثته  يعطيه  أن  فعليه  منه  المأخوذ  توفى  فإن  منه،  أخذه 
وصيه  حقه  فيعطـى  يتيمًا  كان  ومـن  بحقه  أولى  فهو  بالغـًا  كان  فمـن  بينهـم، 
المذكورين.  أحد  يوجد  لم  إن  المسـلمين  سـائر  من  ثقة  أو  وليه  أو  وكيله  أو 

واهللا أعلم. بعدله.  إال  يؤخذ  وال  فيه  فلينظر 
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أليس  وجهه؟  ما  حـارب»  وإن  ُيسـبون  ال  «إنهم  المرتد:  ذرية  في  قولـه 
المشركين؟ في  يجوز  ما  فيه  يجوز  بمشرك  هو 

ومنهم  الوثنيون  منهم  أنواع،  على  المشركين  أن  غير  بإجماع،  مشرك  هو  نعم، 
يمكن  ال  حكم  صنف  ولكل  المرتد،  ومنهم  المجوس،  ومنهم  الكتاب،  أهل 

اآلخرين. في  جريه 
أبى،  إن  بالسـيف  يقتل  أو  منه  خرج  الذي  اإلسـالم  على  جبره  المرتد  فحكم 
فيه  الحكم  هذا  ثبت  وإذا  فاقتلوه»  دينه  بّدل  «من  والسالم:  الصالة  عليه  لقوله 
وُيجبرون  له،  َتَبع  له  وهم  به،  الحقون  ألنهم  ذريته،  في  ثبوتـه  المعلوم  فمـن 

ُيْسَبى. فال  اإلسالم  على  ُيجْبَر  ومن  اإلسالم  على 
بسـبب  اإلسـالم  حكم  في  كانوا  الذيـن  ذريته  فـي  الحكـم  هـذا  إن  وأقـول: 
الحرب  بـدار  واللحوق  االرتـداد  بعد  لـه  ولدت  التـي  ذريته  وأمـا  إسـالمه، 

واهللا أعلم. المشركين.  ذراري  حكُم  حكَمهم  أن  فعندي 

IOôdG
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إذا  عندكم  أصـح  القولين  فـأي  اإلسـالم  عن  الزوجيـن  أحـد  ارتـد  إذا 
إلى  الرجوع  بنفس  أم  النكاح  يجـددان  أنهما  اإلسـالم  إلى  ورجع  تاب 

والسالم؟ زوجه  إلى  يرجع  اإلسالم 
الرجوع  بنفس  زوجته  تصير  وإنما  النكاح  تجديد  يجب  ال  أنه  عندي  الصحيح 

بشرطين: لكن  اإلسالم  إلى 
الدخول  صح  أن  بعد  أحدهما  من  الواقـع  االرتداد  ذلك  يكون  أن  أحدهمـا: 
قال  كذا  النكاح  انفسـخ  الدخول  وقبل  العقد  بعد  أحدهما  ارتـد  إذا  ألنه  بهـا 
أوًال  أحدهما  أسلم  إذا  المشركين  نكاح  في  عنه  اهللا  رضي  إسحاق  أبو  اإلمام 
العدة  في  اعتبر  كما  هنا  معتبر  فالدخول  مسـألتنا  نظير  وهو  اآلخر،  أسـلم  ثم 

وغيرها.
ال  حال  إلى  اآلخـر  ينتقل  أن  قبل  منهمـا  المرتد  إسـالم  يكـون  أن  وثانيهمـا: 
فأسلمت  المرتدة  هي  المرأة  كانت  إذا  فيما  ذلك  مثال  معه.  اجتماعهما  يحل 
كان  إذا  ومثاله  ذلـك،  ونحو  أربعًا  غيرها  تزوج  قـد  أو  أختها  هو  تـزوج  وقـد 

واهللا أعلم. بشيء.  يدركها  فال  بغيره  تزوجت  وقد  فأسلم  المرتد  هو  الرجل 
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الحكم  كيف  منه  ُسـرق  أنه  ادعى  أو  يده  في  الرهن  ضـاع  إذا  المرتهـن 
ذلك؟ في 

  .  -  , ﴿ تعالـى:  لقوله  الرهن،  ذلـك  في  عنـدي  أميـن  المرتهـن  إن 
الرهن،  هو  إنما  اآلية  في  باألمانة  والمراد   ،(١)﴾3   2   1   0   /

ُغْرُمه». وعليه  ُغْنُمه،  لصاحبه  الرهُن  َيغلُق  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  ولقوله 
رواية  عن  بركة  ابن  حـكاه  الرهن  في  أمين  المرتهن  أن  وهو  المذهـب  وهـذا 
الباب  هذا  فـي  ولألصحاب  اختيـاُره،  أنه  أحسـب  وقال:  الصقر،  بـن  َعـّزان 
عليه. الدليل  من  ذكرت  لما  أختاره،  الذي  هاهنا  ذكرُته  والذي  أخرى  مذاهُب 
أنه  ادعى  فإذا  أمانته،  في  قوُله  القـوَل  إن  فنقول:  أمين  المرتهـن  أن  ثبـت  وإذا 
باهللا  اليميُن  عليه  كان  اليميُن  منه  وُأريد  اتُّهم  فإذا  ذلك،  في  مصّدقًا  كان  ُسرق 

ذلك. غير  فيها  وقيل  إياه  رهنه  الذي  رهنه  في  الراهن  هذا  خان  ما  أنه 

.٢٨٣ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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ألن  السارق  أخذه  الذي  الرهن  بعض  قيمة  عن  شيئًا  يأخذ  أن  للمرتهن  وليس 
إنما  المرتهن  وحق  تصرف  فيه  للمرتهن  وليس  للراهن  هو  إنما  الرهـن  ذلـك 

السارق. على  ال  الراهن  على  هو 
البينة  الراهن  فعلى  المسروق  الشـيء  قدر  في  والراهن  السـارق  تخالف  وإذا 
سرقه  الذي  مقدار  أن  باهللا  اليمين  السارق  فعلى  البينة  عجز  فإذا  مقداره  ببيان 

زيادة. ال  وكذا  كذا  هو  هذا  مال  من 
بعدله. إال  يؤخذ  وال  فيه  فلينظر  واهللا أعلم،  المسألة،  هذه  في  حضرني  ما  هذا 

السائل: قال 
وهو  اآلخر  الحديث  وجـه  فما  أمين  المرتهن  أن  مـن  ذكرت  ما  فعلـى 

فيه»؟ بما  الرهن  «ذهب  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله 
على  للمرتهن  رجعة  ال  أنـه  معناه  ألن  تقدم  ما  يعارض  ال  الحديـث  هـذا  إن 
من  أمين  فهو  الرهـن  ذلك  في  حقه  يكـون  أن  رضي  قد  ألنـه  بشـيء  الراهـن 
على  الراهن  اشـترط  إذا  ما  على  يحمل  أن  ويجـوز  جهة.  من  شـريك  جهـة، 
ذهب  فإن  للرهن  ضامنـًا  حينئٍذ  يكون  فإنـه  ذلك  قبل  رهنه  ضمـان  المرتهـن 
من  بشـيء  الراهن  على  للمرتهن  رجعة  وال  فيـه  بما  ذهب  ذلك  بعـد  الرهـن 

أصحابنا. بعض  بذلك  [قال]  وقد  حقه 
إن  بينهما  الترجيـح  وجه  في  فنقـول  الحديث  هـذا  معارضة  تقديـر  وعلـى 
وبانضمام  عليه.  مقدمة  فهي  اآلحادي،  الخبر  من  داللًة  أقوى  اآلية  إشـارة 
على  اآلية  مدلـول  تقديم  فيجب  عليـه،  قوتها  تزداد  إليها  المذكـور  الخبـر 
الحديث  انضمـام  مع  مدلولها  قـوة  من  عرفت  لمـا  الحديث  هـذا  مدلـول 

واهللا أعلم. إليها. 
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السائل: قال 
تعالى:  قوله  معنـى  فإن  أصـًال،  أمانة  الرهن  أن  علـى  تـدل  ال  اآليـة  إن 
بعـُض  أِمـَن  البيضـاوي:  القاضـي  قالـه  مـا  هـو   (١)﴾.   -   , ﴿
معنى  في  وقال  االرتهان  عن  بأمانته  واستغنى  المديونين  بعَض  الدائنين 
الئتمانه  أمانة  وسـماه  َدينه  أي   ﴾3   2   1   0 ﴿ تعالى:  قوله 

انتهى. به.  االرتهان  بترك  عليه 
بها  صّرح  كما  الرهن،  ال  الدين  هي  اآلية  في  (األمانة)  فتكون  هذا  فعلى 

الرهن؟ هي  األمانة  أن  به  استدللت  ما  وجه  فما  المفسر،  هذا 
الرازي. الفخر  واختاره  أيضًا،  غيره  به  وصّرح  بذلك،  البيضاوي  صّرح  نعم 

أنه  وهو  آخر  قول  اآلية  «وفـي  نصه:  بما  الفخر  حكاه  آخر  تفسـير  اآلية  وفـي 
يده»  في  أمانـة  فإنه  المال  اسـتيفاء  عند  الرهـن  يؤدي  بـأن  للمرتهـن  خطـاب 
القاضي  عن  ذكرتـه  ما  باألول  يعني  األول  هـو  والوجه  عقبه:  فـي  قال  لكـن 

وغيره. البيضاوي 
وقد  اآلية  معنى  من  الظاهر  ألنه  األول  ال  الثاني  هو  الوجه  إن  نقـول  أن  ولنـا 

أولى. الظاهر  أن  عرفت 
  ) ﴿ تعالى:  قولـه  أن  هـو  اآلية  من  الظاهـر  هو  الوجـه  هـذا  كـون  وبيـان 
 ﴾/   .   -   ,  ﴿ تعالى:  وقولـه  الرهان  بأخذ  مصـّرح   (٢)﴾*
من  وهو  بعضكم  أمـن  فإن  أي   ﴾*   ) ﴿ تعالى:  قولـه  على  مرتـب 

.٢٨٣ اآلية  البقرة،  (١) سورة 

.٢٨٣ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 
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الرهان  وصار  بحقه  هنا  ماله  إليه  فدفـع  الدين  له  من  وهو  بعضًا  الديـن  عليـه 
التي   ﴾3 ﴿ المرتهن  وهو   ﴾2   1   0 ﴿ الدين  له  من  يد  في  أمانة 
يخنه  فال   ﴾6   5    4 ﴿ إياهـا  رهنه  من  إلى  الحق  أداء  بعـد  الرهـان  هـي 
هي  اآلية  من  باألمانة  المراد  أن  في  ظاهـر  ترى  كما  السـياق  فهذا  أمانته.  فـي 
إلى  فيحتاج  الظاهر  خالف  على  حمل  الدين  على  وحملها  الديـن  ال  الرهـان 

دليل.
المحضة  المجازية  إال  يحتمـل  ال  الديـن  على  األمانة  اسـم  فإطـالُق  وأيضـًا 
في  حقيقة  األمانة  وكون  والحقيقة،  المجازية  يحتمـل  الرهان  على  وإطالقهـا 
إذا  فأما  بمرجح  إال  المجاز  إلى  يصار  ال  الحقيقة  إمكان  وعند  أظهـر  الرهـان 
فصح  أولى  الرهان  علـى  األمانة  فحمل  أولى  فالحقيقة  االحتمـاالن  تسـاوى 

واهللا أعلم. باآلية.  المتقدم  استداللنا 
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جعل  وقد  آخرهـا:  فـي  ومكتوب  إلنسـان  وصية  يـده  في  تركـت  مـن 
الورثة  فأمره  منهم  األمنـاء  أو  المسـلمين  ثقات  أوصياءه  الموصي  هـذا 
األمناء  من  وال  الثقات  من  ليس  هو  وكان  ينفذها  أن  له  أيجوز  بإنفاذها 

الخيانة. تلحقه  أنه  نفسه  يعرف  أنه  أو  الحال  مجهول 
أيتم  حقه  حق  ذي  كل  منها  وأعطى  فأنفذها  ذلك  له  يجوز  ال  كان  وإن 
ويضمن  ذلك  له  يجوز  أم ال  تبعة  وال  ضمـان  عليه  يقع  وال  لها  إنفـاذه 

الحق. وجه  فيها  عرفنا  منها؟  أنفذه  ما  جميع 
الثقة  أهل  هو  وال  فيها  بوصي  ليس  ألنه  الوصية  هذه  ينفذ  أن  له  يجوز  ال 
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الورثة  وكان  موضعه  في  شيء  كل  ووضع  الورثة  بأمر  أنفذها  فإذا  واألمانة 
عن  الورثة  مال  في  تصرف  ألنه  ذلك  في  ضمانًا  عليه  أرى  فال  عقالء  بلغاء 
أوصى  ما  حسب  على  الهالك  مال  في  باقية  الوصية  وأرى  ورضاهم  إذنهم 
يجيزوا  أن  لهم  يصح  وال  إنفاذه  الرجل  لهذا  األمناء  أو  الثقات  أتم  إذا  إال 
وإن  موضعه  في  شيء  كل  وضع  أنه  علموا  إذا  إال  أمين  غير  وهو  ذلك  له 
إنفاذه  بصواب  العلـم  بعد  اإلنفاذ  له  فأجـازوا  أمناء  أو  ثقـات  الورثـة  كان 
فلينظر  واهللا أعلم  الوصيـة.  به  وتنفذ  تعالى  اهللا  شـاء  إن  مجزيـًا  ذلـك  كان 

ذلك. في 
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اسـتعمالها  يجوز  هل  ذلك  وأشـباه  واألواني  والسـالح  الصيغـة  رهـن 
لم  إذا  أرأيت  والمسـترهن؟  الراهن  استعمالها  اشـترط  إذا  للمسـترهن 
بيع  مثل  خيارًا  بيعًا  يجعالها  أن  وأرادا  الصفة  هذه  على  جـوازه  يصـح 

ذلك. لنا  بّين  أم ال؟  هذا  على  استعمالها  أيصح  بالخيار  األصول 
شـرطه  ألن  ذلـك  المسـترهن  اشـترط  ولـو  المرهـون  اسـتعمال  يصـح  ال 
وجل  عز  بقولـه  تعالى  اهللا  كتـاب  فـي  الرهن  حكـم  مـن  للثابـت  مخالـف 
الشـرعي  الحكم  خالف  ما  وكل  مسـتعملة  يقل  ولم   (١)﴾*   ) ﴿
باسـتعماله  بأس  فال  معلوم  وقت  إلى  خيار  بيع  جعل  إن  وأما  مـردود  فهـو 
للمشـتري.  منافعه  جعل  من  قـول  وعلى  الخيار  بيع  أجـاز  مـن  رأي  علـى 

واهللا أعلم.

.٢٨٣ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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أن  له  هل  مالي،  جميع  في  الحق  هذا  أثبت  قد  عليه  صك  في  كتب  من 
له؟ كتب  من  رضا  بغير  وغيره  كرهن  بماله  يتصرف 

المرتهن،  إذن  أو  الرهن  من  تخليصه  بعد  إال  المرهون  في  التصرف  يصح  ال 
واهللا أعلم. كالمرهون.  المثبت  واألصل 

øgôdG  â«bƒJ

وأراد  معلوم  بوقت  والمرتهـن  الراهن  يشـترطه  لم  إذا  المقبوض  الرهـن 
وإن  دراهمه؟  المرتهن  أراد  إذا  تسليمها  الراهن  يلزم  متى  دراهم  المرتهن 
أم ال؟ الشرط  ذلك  أيثبت  دراهمه  المرتهن  وأراد  معلومة  مدة  في  جعاله 

كالورقة،  وثيقة  هو  وإنما  قضاء  الرهن  وليس  ذلك  له  كان  حقه  طلب  ما  متى 
الرهن  في  المـدة  وليـس   (١)﴾*   )      (   '   & ﴿ تعالـى:  قـال 

واهللا أعلم. المؤجل.  الحق  نفس  في  تثبت  وإنما  ثابتة 

øgôdG  ´É«°†H  ø¡JôªdG  ≥M  äÉÑKEG  •Gôà°TG

هل  شرطًا،  الرهن  ضاع  إذا  حق  إثبات  الراهن  على  شـرط  إذا  المرتهن 
شرطًا؟ له  ترى 

يثبت  وقيل  فيه  بما  يذهب  الرهن  وإن  باطل  شرط  هذا  فقيل  خالف  ذلك  في 
واهللا أعلم. الشرط. 

.٢٨٣ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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وبعد  بيته  في  ويتركه  بجمله  مدة  معه  وبقي  تفقًا  رجل  من  ارتهن  رجل 
أم ال؟ التفق  ذلك  غرم  أيلزمه  بيته  من  سرق  ذلك 

مقبـوض.  رهـن  هـو  بـل  يسـتعمل  ال  الرهـن  فـإن  ضمنـه،  اسـتعمله  إذا 
واهللا أعلم.

•ô°ûdÉH  ƒdh  ¬dÉª©à°SÉH  øgôdG  ¿Éª°V

يلبسهما  أن  عليه  واشترط  رجل  عند  من  وسالحًا  خنجرًا  استرهن  من 
ينسـاها؟  أن  منه  أزالها  إن  منـه  خوفـًا  بالخنجر  يصلـي  أن  لـه  أيجـوز 
أعليه  إياها  سـلب  أو  وقتل  بالرهينة  سـافر  وإن  أم ال؟  ذلك  له  أيجوز 

أم ال؟ ضمانها 
مخالف  شـرط  هذا  ألن  الرهن  عند  شـرطه  ولو  المرهون  اسـتعمال  يصح  ال 
مستعملة!  فرهان  يقولون:  وهم   (١)﴾*   ) ﴿ يقول:  تعالى  اهللا  لكتاب 
ضامن  فهو  اليوم  الناس  عمل  عليه  الذي  الحال  على  بها  وسـافر  لبسـها  وإذا 

واهللا أعلم. ماله.  من  وتؤخذ  لها 

øgôdG  ´É«°V  iƒYO

عنده  وتمت  آخـر  رجل  على  خنجرًا  رهـن  رجل  في  شـيخنا  تقول  مـا 
مالي  ومسـروق  سـرق  الخنجر  له  قال  بالفداء  صاحبها  أتاه  فلما  زمانـًا 

.٢٨٣ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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صاحب  على  اليميـن  أم  الصفـة  هذه  علـى  اليمين  منـه  أتقبـل  ومالـك 
بالجواب. تفضل  بينهما؟  الحكم  كيف  أم  الخنجر؟ 

اتهمه  وإن  فيه،  بما  يذهب  الرهن  فإن  حفظها  في  يضيع  ولم  يستعملها  لم  إذا 
واهللا أعلم. اليمين.  عليه  كان  استعمال  أو  بتضييع  ذلك  في 

øjódG  ≈∏Y  øgôdG  ∞∏J  ôKCG

أيلزمه  منه  تضييـع  بغير  المرتهن  يـد  من  غاب  إذا  المقبـوض  الرهـن 
األقوال  من  األعدل  لنا  بّين  خالف  المسألة  في  كان  وإن  أم ال؟  غرمه 

مأجورًا؟
قول  وفيه  فيه،  بما  يذهب  الرهـن  فإن  يسـتعمله  ولم  حفظه  في  يضيِّع  لـم  إذا 

واهللا أعلم. العمل.  هذا  على  ولكن  هذا  غير 

¿ƒgôªdÉH  ´ÉØàf’G  ™æe

وسكن  السالح  وتسلح  الصيغة  كلبس  بالمرهون  االسـتنفاع  يجوز  هل 
واحدًا  المعنى  أيكون  المذكور  باسـتعمال  الراهن  أذن  إن  أرأيت  الدار، 

أم ال؟
ملبوسـة  فرهـان  يقولـون  وهـؤالء   (١)﴾*   ) ﴿ تعالـى:  اهللا  يقـول 
الخصمان.  بـه  تراضى  وإن  اهللا  أنـزل  مـا  خـالف  يصـح  ال  كال  ومسـتعملة، 

واهللا أعلم.

.٢٨٣ اآلية  البقرة،  (١) سورة 



563 øgôdG ■ »fÉãdG AõédG

¬JQÉYEG  ó©H  øgôdG  ∞∏J

أن  يعلم  والمستِْعير  يده  من  فتلف  رجًال  الرهن  ذلك  أعار  إذا  المسترهن 
المسترهن؟ حق  بقدر  عنه  يسقط  أو  المستعير  يضمنه  هل  رهن  ذلك 

ألهل  األول  ويضمن  لـألول  األخير  يضمن  ضاِمـنٌ  وكالهما  ُمَتعـدٍّ  كالهمـا 
الرهن  فـي  ثابت  المسـترهن  حق  بل  شـيء  األخير  عـن  يسـقط  وال  الرهـن، 
وذلك  مضمون  هذا  فإن  أصله  من  الرهن  كذهاب  هذا  وليس  غرم،  إذا  يأخذه 

واهللا أعلم. تالف. 

¬JQÉYEGh  øgôdG  ∫Éª©à°SG  ºμM

قرشـًا،  عشـر  خمسـة  وقيمته  مثًال  قروش  بعشـرة  تفقًا  اسـترهن  رجل 
فقتل  األماكن  بعض  إلى  رجًال  أعاره  ثم  ويتسـلحه،  يسـتعمله  زال  وال 
معيره  يد  فـي  رهن  ذلك  أن  يعلـم  والمسـتعير  التفـَق  وأخـذ  المسـتعير 
فإن  المسـتعير  ورثة  يلزم  ماذا  يعيره،  أن  للمسـترهن  أذن  أنـه  يعلـم  وال 
حق  على  زاد  مـا  الكل  أم  ضمان  عليهم  أيكـون  الضمـان  يلزمهـم  كان 

أمواًال. ترك  والميت  المسترهن؟ 
الرهن  فالستعماله  األول  أما  لذلك،  ضامن  والمسـتعير  المعير  من  واحد  كل 
وألهل  به.  ومخاطرته  الغيـر  مال  فالسـتعماله  الثاني  وأما  بذلك،  متعد  وهـو 
جميع  يضمن  فالميت  للمرتهـن  الرهن  قيمة  رد  وعليهـم  تفقهم  قيمـة  التفـق 
ضامن  فالمعير  المعير  يطلبـون  التفق  وأصحاب  المعير،  بهـا  يطالبهم  القيمـة 

واهللا أعلم. تركه.  على  بذلك  راجع  وهو  التفق  ألصحاب 





ábô°ùdG





¬æe  ¥hô°ùªdG  øe  áYƒ`aóªdG  ájóØdÉH  ÖFÉàdG  ¥QÉ°ùdG  ±ô°üJ

ذلك  قام  ثم  آخـر،  رجل  يد  في  وجعله  سـيفًا  أو  دابة  سـرق  رجـل 
على  آخر  رجل  يـد  في  وجعلها  السـرقة  يده  في  المجعول  الرجـل 
من  ماله  وفـك  المسـروق  المال  صاحـب  جـاء  ثم  البيـع،  صـورة 
جعل  الـذي  الرجل  وأعطـاه  الفـداء  فأخـذ  بفدائـه  الثالـث  الرجـل 
الخالص  الفداء  ُأعطـي  الذي  الرجل  هذا  أراد  ثـم  يده  في  السـرقة 
صاحب  يعطيه  أم  إياه  أقبضه  الذي  الرجـل  أيعطيه  الفداء،  هذا  مـن 

المسروق؟ المال 
هذا  يعطيه  وال  المسروق،  المال  صاحب  إلى  الفداء  هذا  يرّد  أن  خالُصه 

واهللا أعلم. ـ  إياه  أعطاه  الذي  الرجل 

ábô°ùdG
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وثمر  زرع  وإن  قيمتـه  أو  أخـذ  ما  إال  يلزمـه  ال  السـارق  إن  قولهـم 
النبي  أن  مع  وجهه،  مـا  وشـبهها.  النخلة  في  إال  غلل  منه  وتولـدت 

لظالم». عرق  «ال  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص 
العدم  إلى  بالزراعة  يسـتحيل  ونحوها  الحبوب  مـن  المسـروق  ألن  ذلك 
وإنما  صاحَبه  ُيعطى  حتى  المسـروق  عين  هو  ليس  الزرع  من  النابت  فإن 
لهذا  سـبب  الحب  ذلك  نعم  األرض  أكلته  الذي  الحـب  عين  المسـروق 
له  ماًال  ليـس  ألنه  المسـروق  يعطى  وال  السـارق  على  حرام  فهـو  الـزرع 
من  والعنب  النخيل  من  التمر  كتولد  ليس  التولد  فذلك  ماله  من  تولد  وإن 
الزرع  منه  تولد  وهذا  قائمة  وهي  تغل  ألنها  األشجار  وسائر  وثمره  الكرم 

فعدم.
عبَّر  وإنما  عناؤه،  هو  الظالم  وعرق  الظالم  عرق  ينفي  فإنه  الحديث  وأمـا 
يتصور  إنما  وهذا  العمـل  في  الجهد  عند  يعرق  العامـل  ألن  بالعرق  عنـه 
لهذا  وليس  لمالكها  فيها  وما  هي  فإنها  فيها  وعمل  أرضًا  غَصب  إذا  فيما 

عنائه. من  شيء  الغاصب 
وغلتها  هي  تكون  فإنها  أرضه  في  فغرسها  شـجرة  أو  نخلة  سـرق  إن  وأما 
ينقلها  لم  ما  وشـجرته  نخلته  فهي  العين  قائمة  دامت  ما  ألنها  للمسـروق 

شيء. ملكه  من 
يكون  نخلة  صارت  حتى  أرضه  في  فغرسها  صغيرة  صرمة  سرق  إذا  وهل 
سرق  لو  كما  أو  وغلتها  هي  للمسروق  فتكون  نخلة  سرق  لو  كما  حكمها 
اختالفهم  على  تخريجًا  قلتهما  وجهان  القيمة  أو  المثل  إال  عليه  فليس  حّبًا 
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حكم  حكمه  يكون  غلة  بأنه  القول  فعلى  غلة  أو  أصل  هو  هل  الصرم  في 
واهللا أعلم. النخلة.  حكم  حكمه  يكون  أصل  بأنه  القول  وعلى  الحب 

¬Ø∏J  øe  CÉ°ûæj  Éeh  ¥QÉ°ùdG  ™aO

هل  علفًا  يجز  أو  شجرًا  يحطم  أو  نخًال  يجّز  لصًا  ماله  في  وجد  من 
لنا. صرح  ضامن؟  أو  آثم  هو  تلف  وإن  يضربه؟  أن  يجوز 

ولم  ماله  عن  الخروج  أبى  إذا  إال  قليًال  وال  كثيرًا  يضربـه  أن  له  يجـوز  ال 
إذا  وكذلك  ماله  مــن  ينصرف  حتى  يدافعه  حينئـذ  فإنه  ضرره  عـن  ُيقلـع 
يقاتله  فإنه  بعينه  يـراه  وهـو  بينـه  فحـال  ســرقه  الذي  ماله  أخذ  منـه  أراد 

يصيبه. بما  عليه  بأس  وال  ماله  إلى  يصل  حتى  ذلك  على 
يقصده  أن  له  يجوز  فال  المال  عن  وتخلى  والضرر  السرقة  عن  ارتفع  إن  وأما 
فهم  الحكام  عدم  عند  جماعاتهم  أو  المسـلمين  حكام  إلى  يرفعه  بل  بضرب 
ربه. عند  ذلك  وليحتسب  نفسه  في  فليصبر  منهم  أحدًا  يجد  لم  وإن  أدبه  يلون 

تلـف  وإن  والغـرم  اإلثـم  فعليـه  لــه  يجــوز  ال  وجـه  على  ضربــه  فـإن 
بذلك فالديـة وإن ضربـه على الوجه الجائز فـال إثم وال غـرم واهللا أعلم.

ábô°ùdÉH  iƒYódG  »a  ÜGôYC’G  óFGƒY  ºμM

فادعى  والبعيد  القريب  فيها  يجتمع  سبلة  من  صمعًا  عليه  سرقت  من 
الدعائم  حسب  على  المجازفة  منه  وأراد  السـارق  هو  بأنه  زيد  على 
بأن  جماعته  من  أنفـار  وأربعة  عليه  المسـروق  يحلف  أن  األعرابيـة 
وجماعته  زيد  يحلف  أو  قطعًا  يحلف  أو  لصمعاه  السـارق  هو  زيدًا 
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نحلف  ال  بأنا  بعدم  زيد  جماعة  فأجاب  المذكور  العذر  السرقة  بعدم 
أنتم  نحلفكم  وال  يسـرق  لم  أنه  فالن  عن  نحلـف  وال  الغيب  علـى 
لم  إن  المسروق  فقال  شرعًا.  عليه  ما  يؤدي  أن  زيد  على  إنما  جميعًا 
منكم  ومعاملة  بسياسـة  السـارق  هو  أنه  قطعًا  عليه  فندعي  تجازفونا 
له  والمعاملون  لزيد  اآلمرون  أنهم  زاعمًا  زيد  جماعة  من  جملة  وعد 
الصمعا  يسرق  لم  أنه  زيد  حلف  فإن  سارقها  أنه  بالصمعا  وعالمون 

دعوى؟ بقيت  هل 
المدعي  لهـذا  سـبيل  ال   (١)﴾Ø   ×   Ö   Õ   Ô   ÓÒ   Ñ    Ð﴿
عليه  يمين  فـال  بالسـرقة  عالم  بأنه  عليه  ادعى  ومن  اتهمه  مـن  غيـر  علـى 
إلى  تحليفه  في  فالنظر  بذلك  أمـر  بأنه  عليه  ادعى  مــن  وأما  يعلم  لم  أنـه 
بالغًا  المأمور  كان  إذا  عليه  يمين  ال  أنه  قواعدهم  تقتضيـه  والذي  الحاكم 

واهللا أعلم. مقهور.  وال  مكره  غير  مختارًا  حرًا  عاقًال 

ßØM  ¿hO  ∑ôJh  ¥QÉ°ùdG  øe  ¢ü∏îà°SG  Ée  ¿Éª°V

وقال  فهدده  المسجد  نخلة  ثمرة  من  تمرًا  يسـرق  سـارقًا  رأى  رجل 
السـارق  فترك  جيلها،  في  تحتها  النخلة  هذه  من  أخذت  ما  اترك  له 
ومن  والغوغاء  الصبيـان  أخذه  مكانه  مـن  التمر  وذهب  التمـر  ذلـك 
من  إال  أمين  المسجد  لمال  يكن  ولم  أيضًا  ظلمًا  الناس  أموال  يأكل 
وأمره  السـارق  وجد  من  على  التمر  ضمان  يكون  فهل  ظلمـًا  يأكلـه 

أم ال؟ المكان  ذلك  في  التمر  بترك 

.٥٠ اآلية  المائدة،  (١) سورة 
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فعل  له  يتـم  حتى  للمسـجد  التمر  هـذا  حفـظ  اإلنـكار  بعـد  الواجـب  إن 
الحفظ  مـن  للواجب  تـاركًا  منكرًا  صـار  يحفظه  لـم  وحيـث  المعـروف، 

واهللا أعلم. الضمان.  عليه  وأخشى 

¬d  ¥QÉ°ùdG  ™«H  ó©H  ¥hô°ùªdG  OGOôà°SG

الحاكم  عنـد  وترافعا  أحـد  يد  فـي  فوجده  متاع  عليـه  سـرق  عمـن 
فإن  منهما؟  قوله  القـول  فمن  اشـتراه،  أنه  المتاع  بيده  الذي  فادعـى 
للذي  أيرجع  اشـتراه  أنه  يده  في  الذي  أن  وصح  مسـروق  أنه  صح 
يده  في  من  عليه  غرم  بما  يفديه  أن  عليه  أم  ثمن  غير  من  منه  سـرق 

البائع؟ يوجد  لم  إن 
بغير  يأخذه  أن  فله  منه  سـرق  قد  وأنه  للمدعي  الشـيء  ذلك  أن  صح  إذا 
له  حجة  وال  وضعها،  حيث  من  فيأخذها  بالدراهم  الشـاري  ويرجع  قيمة 
باهللا  فليستعن  المشتري  دراهم  وذهبت  السارق  غاب  وإن  المسروق،  على 

واهللا أعلم. وليصبر. 

øªãdÉH  √Gôà°TG  øªe  ¬ÑMÉ°üd  ¥hô°ùªdG  OQ

الثمن،  قبض  قبل  سـرقه  أنه  وأقر  إنسـان  عند  من  تمرًا  اشـترى  من 
أن  أيجوز  لزمـه  وإذا  إقـراره،  في  صدقـه  إذا  الـرّد  المشـتري  أيلـزم 
السارق  يرض  لم  وإذا  الثمن  يؤد  لم  المسروق  تلف  فإذا  لليد  يردها 

له؟ أقرَّ  لمن  رضاه  بال  يردها  أن  أيجوز 
يتمسك  أن  فله  ذلك  بعد  الثمن  إليه  دفع  قد  المبتلي  هذا  كان  منه  قبضه  إذا 
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وليرد  فليسـتعفف  حاضرًا  الحال  كان  وإن  عليـه،  خالص  وال  بالرخصـة 
واهللا أعلم. خالصه  وذلك  سرقته  إليه 

¬æe  ¥hô°ùªdG  ≈dEG  ¬à∏Zh  ¥hô°ùªdG  OQ

هل  بها  (المصلحة)  وكثرت  ربحها  وكثر  بها  وتجر  قروشًا  سرق  من 
حرام؟ أم  حالل 

شـيء  للسـارق  وليس  المسـروق،  الرجل  لذلك  جميعًا  وغلتها  القـروش 
واهللا أعلم.

ábô°ùdG  øe  ÖFÉàdG  ¢ü∏îJ  á«Ø«c

يثق  ال  من  قـول  من  أنه  إال  رّبـه  يعرف  ولم  ضمـان  عليـه  كان  مـن 
أحد  عليها  تغلب  وقـد  سـرقة  ضمان  أو  بعينه  مسـمى  لرجل  أنه  بـه 

معه؟ شركاء  هم  أم  الضمان  الباقين  عن  ينحط  فهل  السارقين 
أن  الباقين  وعلى  يتخلص،  أن  منهم  واحد  كل  على  كان  جماعة  سرقت  إذا 
الضمان.  عنه  يحط  ال  بعض  على  اللصوص  وتغلب  أسـهمهم  إليه  يؤدوا 

واهللا أعلم.

ø«bQÉ°ùdG  áYÉªédG  øe  óMGh  áHƒJ  óæY  ¢ü∏îàdG  á«Ø«c

الكل  يؤدي  أن  عليه  هل  واحد  فتاب  سـرقت  جماعة  في  اختالفهم 
وجههما؟ ما  قوالن.  حصته.  تجزئه  أو 
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معنى  والضمان  منهم  واحد  بكل  الضمان  فلتعلق  الكل  بإلزامه  القول  ا  أمَّ
السـارقين  من  واحد  كل  ذمة  فـي  فهو  المضمون  يتجـزأ  وإنمـا  يتجـزأ  ال 
الضمان  أن  رأى  فلعله  حصته  ُتجزئه  بأنه  القائـل  وأما  البدل،  طريق  علـى 
المطلوب  الغرض  أن  إلى  نظرًا  منه  جزء  واحد  كل  على  دفع  وأنه  يتجـزأ 
أن  منهم  واحد  كل  يلزم  ال  وألنه  نفسه  الضمان  معنى  ال  المضمون  جملة 
ألخذ  ذلك  منهم  واحد  كل  لزم  لو  إذ  القيمة  جميع  المال  لصاحب  يسلم 
إذا  أنه  بمعنى  البدل  طريق  على  يلزمه  إنما  قلنا  مضاعفة،  أضعافًا  حقه  عن 
وإن  الكل  ألزم  شاء  فإن  يختار  أن  الحق  ولصاحب  هذا  لزم  هذا  يسلم  لم 
لم  الحق  جميع  أحدهم  سـلم  فإن  شـاء  ما  أو  اثنين  أو  واحدًا  ألزم  شـاء 
منهم  فيأخذ  أصحابه  إلى  يرجع  أن  وللمسـلم  خصومة  الباقين  على  يكن 

واهللا أعلم. ذلك.  من  حصصهم 
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رأس  فللمسـلف  األجل  انقضاء  عند  ُيوَجد  لـم  إن  السـلف  في  قولهـم 
وجهه؟ ما  الثاني  األجل  دوران  إلى  ينتظر  أو  ماله 

ال  إذ  باطل  وذلك  بمحال  حكم  موجود  غير  شـيء  بتسـليم  الحكم  أن  وجهه 
في  يوجد  فلم  بسـر  بهار  على  أسـلف  إذا  بيانه  وسـعها.  إال  نفسـًا  اهللا  يكلف 
ينظره  أن  وبين  ماله  رأس  يقبل  أن  بين  المسـلف  خّير  أصًال  بسـر  السـنة  تلك 
مع  الحال  ذلك  فـي  بالبسـر  عليه  يحكم  وال  شـراء  أو  بَغّلٍة  ذلك  يجد  حتـى 
أن  وله  ماله  رأس  شـاء  إذا  له  إذ  واالنتظار  المال  رأس  بين  ُخّير  وإنما  عدمه 

وجوده. عند  عليه  أسلفه  ما  ويأخذ  يتأخر 
ذلك  إذ  قبضه  قبل  بيعه  يصح  ال  لكونه  المتسلف  بقيمة  له  يحكموا  لم  وإنما 
اسـتفاد  ألنه  الربا  يشـبه  فهو  وأيضًا  معك  ليس  ما  بيع  فهو  ُيقبض  لم  مـا  بيـع 

كالمهم. وجه  هذا  غير،  ال  مؤجلة  دراهم  من  دراهم 
عليه  له  إذ  المتسلف  أرضى  إذا  إال  شاءه  وإن  ماله  برأس  له  يحكم  ال  وأقول 

º∏°ùdG
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لكن  عليه  ما  بغير  عليـه  يحكم  فال  عليه  أسـلفه  مما  ذلك  وغير  تمـر  أو  بسـر 
يجده. أن  إلى  طلبه  في  يؤجل 

∞∏°ùdG  ≈∏Y  IOÉjõdG  ™æe

عن  قضاه  ولو  حقه  من  أكثر  يأخذ  أن  له  ليس  أنه  المسـلف  في  قولهم 
وجههما؟ ما  مطلقًا.  جاز  وقيل  دراهم  الزائد 

في  الربا  معنى  يشـبه  نوع  ألنه  تصح  ال  السـلف  على  الزيادة  فألن  المنع  أما 
أشـياء  جملة  من  مسـتثنى  أمر  السـلف  أن  وذلك  سـلمها  التي  الدراهم  نحو 
هذه  من  فاسـتثنى  تقبض  لم  مـا  وبيع  معك  ليـس  ما  وبيـع  كالربـا  محجـورة 
مخافة  عليه  يزيد  أن  المانع  عند  يصح  فال  أباحه  الشرع  فإن  السـلف  القواعد 
العوض  ذلك  فإن  الزائدة  عن  عوضه  وإن  الممنوعات  من  شـيء  في  يقع  أن 
تبديل  بال  الشارع  جهة  من  ورد  ما  على  السلف  يوقف  أنه  األمر  غاية  يبيح  ال 

تحريف. وال 
قد  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وأن  للمسـلف  قضـاء  السـلف  تسـليم  جعل  فإنه  المجوز  وأمـا 
مما  أكثر  فـردَّ  والسـالم  الصالة  عليه  هو  واقترض  القضاء  حسـن  على  حـث 

واهللا أعلم. الجواز.  وجه  فهذا  اقترض 

¬«a  º∏°ùª∏d  (∞p∏°ùªdG)  º∏°ùªdG  ô«Z  ¢†Ñb

وجهه؟ ما  لغيره.  به  أمر  وإنما  المستلف  يقبضه  لم  إن  السلف  في  اختالفهم 
لو  كما  يصير  غيره  أعطاه  إذا  ألنه  يقبضه  أن  قبل  فيه  تصرف  فألنه  المنـع  أمـا 

هبته. فكذلك  يصح  ال  القبض  قبل  بيعه  أن  المعلوم  ومن  له  باعه 



579 º∏°ùdG ■ »fÉãdG AõédG

يأمر  أن  وله  كالديـن  الغير  ذمة  فـي  وصار  اسـتحقه  قد  فلكونه  الجـواز  وأمـا 
الناس. من  شاء  لمن  بالدين 

يقبل  ال  فهـذا  المأمور  دون  لآلمـر  أعنـي  لـه  يقبضـه  أن  غيـره  أمـر  إذا  وأمـا 
أو  والوكيل  النائب،  حكم  فـي  بالقبض  المأمور  ألن  لي  يظهر  فيمـا  الخـالف 

واهللا أعلم. األصل.  مقام  قائم  النائب 

√ÉjEG  ¬«aƒ«d  º∏°ùªdG  øe  ™«ÑªdG  ¬«dEG  º∏°ùªdG  AGô°T

من  شيء  المتسلف  عند  يكن  ولم  السلف  أجل  حل  إذا  فيما  اختالفهم 
وقيل  ال  قيل  إياه  يوفيه  ثم  المسلف  من  يشتريه  أن  له  هل  الجنس  ذلك 
يوفيه  أن  شـرط  أن  إال  يجوز  وقيل  مطلقًا  يجوز  وقيل  بنسـيئة.  ال  نعـم 

وجهه؟ ما  إياه. 
ا المنع فمبنيٌّ على قول من يمنع بيع الذرائع ألنه نوع منها. ومعنى الذرائع  أمَّ
يجعلونها  أنهم  وذلك  الدراهم  في  الزيـادات  إلى  بها  يتوصل  التي  البيوعـات 
صارت  الواسطة  تلك  سقطت  فإذا  والمؤداة،  المأخوذة  الدراهم  بين  واسـطة 
من  ليخرجوا  بالواسـطة  فاحتالوا  خالصًا  ربًا  وكانت  المأخوذة  للدراهم  الغلة 
ومنهم  القصد  صحة  مع  أجازها  من  منهم  فيها  المسلمون  اختلف  وقد  الربا. 

المفسدة. من  فيها  شاهد  لما  منعها  من 
إياه  يوفيه  أن  بشـرط  أو  النسـيئة  عدم  بشـرط  أو  مطلقًا  بالتجويز  القـول  وأمـا 

الذرائع. بيع  بجواز  القول  على  فروع  كلها  فهذه 
يقول  فكأنه  الذرائع  في  بيعهم  اختالف  ثبوت  إلى  يشير  هاهنا  اختالفهم  لكن 
السلف  في  الشـراء  بجواز  القول  يتفرع  وعليه  شـرط  بال  أجازها  من  منهم  إن 
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ومنهم  النقد  في  الشراء  هذا  فأجاز  النسيئة  في  الذرائع  جعل  من  ومنهم  مطلقًا 
من  واحد  كل  أن  والحاصل  عدمه.  عند  فأجازه  الشرط  عند  ذرائع  جعلها  من 
ير  لم  مطلقًا  أجازه  ومن  بالربا  النسيئة  عن  التباعد  حاول  األقوال  هذه  أرباب 
دون  عليها  المنصوص  األجناس  على  الربا  قصر  وأنه  بالربا  مشـابهة  الذرائع 

واهللا أعلم. علته.  على  النص  لعدم  غيرها 

¬«a  º∏°ùdÉH  ádGƒëdG  hCG  á«dƒàdG

احتاج  كمسلف  السلف  في  والحوالة  المواالة  تصح  ال  قولهم  في  العلة 
بعده.  ال  قبله  وقيل  وبعـده  محله  قبل  وأجيز  غيـره  فيوليه  دراهمه  إلـى 

اختالفها؟ مع  األقوال  هذه  علل  فما  السائل  قال 
ليس  ما  بيع  عن  النهـي  عموم  من  مسـتثنى  أمر  السـلف  فألن  المنع  ُة  ِعلَّ أمـا 
يزاد  فال  الشارع  من  ورد  ما  على  إيقافه  العمومات  من  المستثنى  وحكم  معك 

المحذور. األمر  في  يقع  أن  مخافة  حكم  عليه 
الحوالة  فيها  الثابتة  الحقوق  سـائر  على  قاسـوه  فإنهم  مطلقًا  المجوزون  وأما 

الغير. ذمة  في  حق  منهما  كًال  ألن  والمواالة 
الحقوق  بمنزلة  األجل  قبل  جعلوه  فإنهم  بعده  ال  محله  قبل  المجوزون  وأما 

المضمونات. األشياء  بيع  يجوز  وال  الذمة  في  ما  بيع  بمنزلة  األجل  وبعد 
حتى  والحوالـة  التوليـة  فيـه  يجوز  ال  أنـه  وهـو  آخـر  قـول  المسـألة  وفـي 
بعده.  بخالفه  فيه  التصـرف  من  ممنوع  األجل  قبل  أنـه  حجته  ولعل  يحـل 

واهللا أعلم.
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بدراهمه  عروضًا  يأخذ  هل  السـلف  في  تناقضا  إذا  فيما  اختالفهم  وجه 
أقوال. وبالعكس؟  دنانير  عن  دراهم  يأخذ  ال  أو 

أن  يصح  هل  دراهم  عليه  فيمن  الموجود  اختالفهم  على  َمْبنيٌّ  الخالف  هـذا 
لم  ألنه  َمَنَع  من  فمنهـم  غيرها  أو  عروضًا  كان  جنسـها  غير  من  عنها  يقضـي 
التراضي  على  مبني  أمر  ألنه  أجاز  من  ومنهم  عليه  الواجب  الحق  عن  يقض 
من  شـيئًا  حقه  عن  َقِبَل  إن  فكذلـك  لبرئ  أبـرأه  الحق  صاحـب  أن  لـو  حتـى 

العروض.
الدراهم  عـن  العروض  أخذ  مـن  أبعد  فهو  الدنانير  عـن  الدراهم  أخـذ  وأمـا 
معنى  أشـبه  ألنه  الصورة  هذه  يمنع  أن  العروض  أخـذ  منع  من  علـى  فيجـب 
إسـقاط  في  التراضي  على  الجواز  ومبنى  فيها  اختلف  فقـد  ذلك  ومع  بالربـا 

بدونه. أو  بعوض  كان  الحق 
ألنه  دراهم  عنها  يأخذ  فال  عروض  له  كان  إن  أنه  وهو  آخر  قول  المسألة  وفي 

واهللا أعلم. الذمة.  في  شيء  بيع 

º∏°ùdG  ∫Ée  ¢SCGQ  •hô°T

عبدًا  عوضًا  له  يأتي  أن  على  سـلفًا  ضميدة  أربعين  آخر  من  أخذ  رجل 
أتلف  وقد  السلف  هذا  ينقض  أن  التمر  أخذ  من  أراد  ثم  السـواحل  من 
سنه  وال  وصفه  يعين  لم  إذا  العبد  في  الجهالة  ألجل  نقضه  له  هل  التمر 

بالجواب. أفتنا  أيضًا؟  بالوزن  التمر  أخذ  وال  جنسه  وال 
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لوجوه: باطل  هذا 
فقط. بالنقد  بل  بالعروض  يصح  ال  السلف  أن  أحدها 

وقت  إلى  وقع  ذلك  أن  يذكـر  لم  السـائل  فإن  والمدة  الوقت  جهالـة  وثانيهـا 
ا. حدًّ له  يحّدوا  لم  أنهم  سؤاله  وظاهر  معلوم 

قدر  بتعيين  إال  يصـح  ال  السـلف  فـإن  المذكـور  بالعبـد  الجهالـة  وثالثهـا 
سـنه  يبين  أن  وجب  حيوانًا  لـه  المسـلف  كان  فإن  ووصفـه،  لـه  المسـلف 
في  زيادة  ذكرها  في  ويكون  بها  وصفه  يمكن  التي  أحواله  بجميع  ووصفـه 

بحاله. المعرفة 
وكل  يمنعه  بعضًا  ولعل  الحيوان  في  السـلف  أجاز  من  مذهب  على  كله  هذا 

واهللا أعلم. المذكور.  إبطال  في  كاٍف  الوجوه  هذه  من  واحد 
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هل  يحضرها  ولم  السلف  حال  في  إليه  المسلم  بيد  كانت  إذا  الدراهم 
ما  بيع  من  السـلم  وهل  بالدين؟  الدين  بيع  مـن  هذا  أم  تسـليفها  جائـز 
فمن  هذا  كان  فإن  يملكه؟  ال  شيئًا  باع  كأنه  إليه  المسلم  ألن  معك  ليس 

جوازه؟ أين 
على  النبوية  السـّنة  أجازته  فقد  مسـتثنى  لكنه  معك،  ليس  ما  بيع  من  هو  نعم 

برأسه. أصل  فهو  والسالم  الصالة  أفضل  صاحبها 
بد  ال  بل  المتسـلف  عند  كانت  وإن  غائبة  وهي  الدراهم  تسـلم  أن  يجوز  وال 

واهللا أعلم. العقد.  حال  حضورها  من 
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أعطها  للمسلم  إليه  المسلم  فقال  السلف  حال  في  حضرت  إذا  الدراهم 
على  هل  زيد،  عند  من  فتلفت  له،  خليفة  وال  وكيًال  يكن  لم  وزيد  زيدًا 

لوكيله؟ يدفعها  لم  إذا  الدراهم  ضمان  المسلم 
يتسلمها  لم  إذا  وأما  زيد،  إلى  معه  أرسلها  ثم  منه  تسلمها  إذا  عليه  ضمان  ال 

واهللا أعلم. سلفًا.  أراه  فال  هناك  إلى  هناك  من  قال  بل 

¬ÑMÉ°U  äƒªH  πëj  º∏°ùdG  ¿ƒc

كان  فإن  الدين،  مثل  صاحبه  بموت  يحل  السلف  إن  قال  من  قول  وجه 
أم ال؟  صاحبه  بموت  يحل  هل  فيه  مختلف  فالدين  الدين  على  مقيسـًا 
انتقل  الذمة  ذهبت  فلما  بالذمة  تعلق  حقًا  كونـه  فيه  والعلة  يحل  فقيـل: 
إال  يسـتحقونها  ال  بل  التركة  في  التصرف  من  ممنوعون  والورثة  المال 
أجله  إلى  هو  بل  يحل  ال  وقيل:  وصاياه،  وإنفاذ  الميت  دين  قضاء  بعد 
حينئٍذ  معنى  فال  ورثوه  ما  جملة  من  فهو  الورثة  إلى  تحول  حقـًا  لكونـه 
متفق  أصل  على  يجـرى  أن  القياس  شـرط  من  إذ  الدين،  علـى  لقياسـه 
فإن  أشـياء  في  للدين  مخالف  فالسـلف  وأيضًا  هاهنا.  اتفاق  فـال  عليـه 
وضع  إذا  صاحبـه  حياة  في  مدتـه  تمام  قبل  منـه  التعجل  يصـح  الديـن 
وقيل  النضير،  لبني  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  أمر  ودليله  الدراهم  من  المـدة  بقدر  منـه 
ثم  السـلف  كذلك  وال  الدين  عليه  من  برضا  كان  إذا  منـه  يحط  لم  لـو 
قبل  المتسـلف  مات  إذا  ثمرة  في  كان  إذا  السـلف  قبض  يتفق  كيف  إنه 

ذلك؟ معنى  فما  الثمرة  إدارك 
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جعله  من  ذكـرت  ما  فوجهه  بـه  قيل  قـد  كان  وإن  القـول  هـذا  أحفـظ  ال  أنـا 
وبذهاب  الحـال  في  موجود  غير  المبيـع  لكون  الذمة  فـي  كان  فإنـه  كالديـن 

للمجتهد. القياس  في  يكفي  وهذا  المال،  في  ينتقل  الذمة 
المناظرة  باب  من  هو  إنما  عليه  متفق  أصل  على  إال  يقاس  ال  قولهـم  ومعنـى 
مسـألة  في  الخصمان  يتناظر  أن  وذلك  العمل  دون  الخصميـن  بين  والجـدل 
على  بالقياس  تلزمـه  ال  الحجة  فإن  فيهـا  الحجة  اآلخر  إلـزام  أحدهمـا  يريـد 

عليه. يوافقه  أصل  على  قاس  إن  تلزمه  وإنما  خصمه  فيه  يخالفه  أصل 
فوجهه  الديـن  بخالف  وقتـه  عن  تعجيله  يصـح  ال  السـلف  إن  قولـك  وأمـا 
مات  فإن  المتسلف  حياة  في  ذلك  يقول  أن  القول  هذا  لصاحب  لكن  ظاهر، 

وجوبه. بعد  قبضه  وإنما  حينئٍذ  وقته  قبل  يقبضه  فم  حاًال  وجب 
فموجود،  بسرًا  كان  إن  يقال  أن  ففيه  تأت  لم  وهي  الثمرة  في  إنه  قولك  وأما 
سـلم  ما  أخذ  بين  المسـلف  ُخيِّر  وجوده  تعذر  وإن  والحب،  الثمـر  وكذلـك 

واهللا أعلم. الوجود.  إلى  النظرة  وبين 
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