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ذلك  وشـرط  جديدًا  قرحًا  فلجـًا  يخدمون  وأنـاس  هو  تعاقـد  إنسـان 
النصف  الفلج  هذا  مـن  لي  أن  وإياهم  هو  تعاقدوا  مـن  على  اإلنسـان 
وجعلوه  المغرم  من  الفلج  هذا  يحتاجه  ما  نصف  في  يقاومهم  أن  ونيته 
أن  نفسه  في  ورأى  فيها  يجري  المصالح  من  يراه  ما  ينظر  فيه  واسـطة 
ذلك  من  بأقل  وساح  جرى  فإن  قرش  آالف  بعشرة  يخدمه  الفلج  هذا 
الناس  تسامح  ثم  فليزده  زيادة  احتاج  وإن  كلها  العشرة  بتلك  فليخدمه 
شـهر  بعد  شـهرًا  الدراهم  من  يريد  بما  يأتي  وكل  الفلج  هـذا  بخدمـة 
قرش  آالف  خمسة  يكمل  أن  بدراهم  أتاه  من  كل  من  يقبض  أن  ونيته 
شـركائه  ناصفة  هي  التي  الدراهم  تقسـم  أن  منه  خوفًا  أحـدًا  يـرد  وال 
واطالع  علم  وعندهم  فقراء  ناس  ألنهم  يقاوموه  ال  أن  أمان  منهم  وال 
والشـركاء  األجانب  بتسـليم  الخدمة  تجري  ثم  األجانب  تسـليم  على 
به  ليخدم  أوًال  سـلم  من  تسـليم  أن  ويمكن  يده  في  شـيء  منها  دام  ما 
الفلج  خداديم  عند  فاضلة  ومتروكة  مختلطة  الدراهم  ألن  آخرًا  الفلج 

ácô°ûdG
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في  الشـركاء  دراهم  كمال  بعد  ثم  مدة  إلى  تحتاج  خدمتهـا  واألفـالج 
الفلج  جريان  بعد  تقديرًا  ولو  الخدمة  في  ناصفني  من  أنا  أسلم  الخدمة 
أيكون  أقصى  لها  وال  تحتاج  الفلج  خدمـة  ألن  بقليل  جريانه  قبـل  أو 
أؤخر  أن  يسـتوي  ال  لي  ذكرت  ألنك  فيه  شـبهة  ال  جائزًا  هذا  صنيعي 
لهم  هنا  أين  ومـن  أنت  أعني  بنظرهم  إال  القـوم  تسـليم  عن  تسـليمي 
عليها  فلعل  مكدسـة  اآلالف  طرح  في  الفائـدة  أما  هذا  مثـل  في  نظـر 
لوعده  الوفاء  منه  أرجـو  من  عند  أو  عندي  تكون  أن  من  أكثـر  ضـررًا 
بمصالح  منـي  نظرًا  به  عرفتـك  ما  بالتأخر  عرفتـك  القبيل  هـذا  فمـن 
حقائق  دقائق  من  أجبني  تفضل  وكيل؟  نقول  ما  على  واهللا  المسلمين 

مفصلة. المعاني  هذه 
أن  لك  وأجازوا  الفلـج  هذا  خدمة  في  مطلقًا  تفويضًا  القـوم  فوضـك  إذا  أمـا 
وتنصح  األصلح  تنظر  أن  عليك  بل  هنالك  شبهة  فال  ذلك  في  الصالح  تنظر 
لك  صح  لما  ذلك  في  يفوضوك  لم  لو  وأما  اإلمكان  حسب  وللشركاء  لنفسك 
وللمتعاقدين  ورضاء  منهم  إذن  عن  إال  غيرهم  من  كان  من  معهـم  ُتدخـل  أن 
من  وعلى  شـركاء  ذلك  في  ويكونون  تسـليمهم  يفرقوا  أن  الفلج  خدمة  على 
للتسليم  يعينوا  لم  إذا  هذا  دراهمه  إلى  احتيج  ما  متى  يسـلم  أن  تسـليمه  تأخر 
الوقت  ذلك  عن  تسـليمه  تأخر  لمن  يكن  لم  وقتًا  له  عينوا  فإذا  محدودًا  وقتًا 

ذلك. على  تشارطوا  إذا  الفلج  في  نصيب 
ولهم  الشـركة،  وتثبت  تحديد  غير  من  ويخدموا  يتعاقدوا  أن  فلهم  وبالجملة 
يفوضوا  أن  ولهم  عليه،  تشارطوا  ما  ويثبت  للتسليم  التحديد  مع  يتعاقدوا  أن 
كيف  أعلم  فلم  أنا  وأما  األصلح.  لهم  فينظر  فوضوك  كما  منهم  رجـًال  النظـر 
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وقتًا  للتسـليم  حددتم  قد  أنكم  وظننت  الفلج  ذلك  خدمة  على  تعاقدكم  كان 
ذكرت. ما  حسب  على  يفوضوك  لم  المتعاقدين  وإن 

قيامكم  وعلى  التوسـعة  على  هللا  والحمـد  أمركم  علـيَّ  خفي  فقـد  وبالجملـة 
يحب  لما  وإيانا  ووفقك  سعيك  وشكر  صنيعك  اهللا  سدد  المسلمين  بمصالح 

واهللا أعلم. ويرضى. 

áeÉY  ΩQÉ¨e  ™aód  ≥aGôªdG  ¢†©H  ™«H

البلد  مصالح  من  شـيء  أو  قتل  غرم  مثل  نابها  أو  ضيف  أتاها  إذا  البلد 
أم ال؟ بادة  منه  ترفع  أو  الفلج  له  يقعد  أن  يجوز  فهل 

يكون  إنما  الضيف  ألن  بادة  ترفع  وال  الفلج  له  يقعد  أن  يجوز  فال  الضيف  أما 
يلزمه  ال  ومن  الضيف  يلزمـه  لمن  حقوق  الفلج  وفي  مخصوصين  أنـاس  علـى 
للضيف. الفلج  من  لألخذ  وجه  فال  وغيرهم  واألغياب  األيتام  بين  مشتركة  وهي 
واتفق  وغيره  يتيم  من  الفلج  أهل  جميـع  تلزم  كانت  فإن  المغارم  سـائر  وأمـا 
دفع  في  الفلج  ألهل  الصالح  نظر  على  منه  بادة  ونزع  الفلج  قعد  على  الجباه 

واهللا أعلم. ذلك.  جاز  المغرم  ذلك 

êÓaC’Éc  ácôà°ûªdG  ≥aGôªdG  ájÉYQ

زال  فما  لشـركائه  الثانـي  والنصف  نصفـه  ولـه  قرحًا  فلجـًا  خـدم  مـن 
أمهل  أن  يريد  األصحاب  من  وواحد  فشـيئًا،  شـيئًا  يسـلمون  الشـركاء 
شركائه  رأي  غير  من  مشروعة  الفلج  وصول  قرب  إلى  تسليمه  في  عليه 
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ذلك  إلى  عليه  أمهل  أن  أيسعني  تسليمه  بدون  يحتزى  أنه  ربما  والفلج 
اهللا. شاء  إن  مأجورًا  بالجواب  تفضل  يسعني؟  أم ال  الوقت 

األمر  شـركاؤه  له  وجعل  الفلج  هذا  خدمة  فـي  مفوضًا  الرجـل  هـذا  كان  إن 
المفوتة  األمور  من  ذلك  غير  أو  عسرًا  أو  ذهابًا  المتمهلين  من  يخف  ولم  كله 
تسليمهم  قبل  الفلج  جرى  وإن  لهم  اإلمهال  جواز  فالظاهر  الشـركاء  لحقوق 
أخذ  يسـتكمل  حتى  الفلج  لخدمة  تكون  إنما  عليهم  تبقى  التي  الحقوق  فـإن 
خدمته  بل  أرضه  على  وجريانه  مساحة  على  مقصورة  الخدمة  ليسـت  إذ  ماله 
ال  حتى  يخدموه  أن  جريانـه  بعد  أربابه  ويلـزم  أيضًا  وبعده  ذلك  قبـل  تكـون 
يظهر  هنا  فمـن  المال  إضاعة  عـن  ملسو هيلع هللا ىلص  لنهيه  سـلموها  التي  أموالهـم  تذهـب 
يتعاقد  أن  إال  اللهم  ذلك  قبل  به  يخدم  ما  مثل  جريانـه  بعد  به  يخدم  أنـه  لـك 

الوقت. ذلك  في  فيلزم  محدود  وقت  في  تسليم  على  الشركاء 
أن  القائم  هذا  علـى  فإن  صاحبه  بتأخير  الشـركاء  أحد  يرض  لـم  إذا  وكذلـك 
أعطى  ومن  الجميع  يلزم  أو  الجميع  عن  فيؤخر  اإلنصاف  في  بينهم  يسـاوي 
فيلزمه  عنه  أخروا  وإن  ذلـك  منه  الشـركاء  أراد  ما  متى  التسـليم  فيلزمه  كلمـة 
في  يؤده  لم  إن  مالـه  في  عليه  دينًا  ويبقى  تسـليمه  إلى  الفلج  احتاج  مـا  متـى 
هذا  في  فانظر  طلع؛  أم  ذهب  رخص،  أو  غال  نصيبه  الفلج  من  ونصيبه  حياته 

تعالى. اهللا  عند  والعلم  كله 

¬àª°ùb  ºK  ¬μÑ°ùd  øFÉHõdG  ÖgP  §∏N

واحد  إلنسـان  وليسـت  الكثيرة  أو  القليلة  الفضة  له  أوتيت  إذا  الصائغ 
كالًّ  ويعطي  أهلها  بين  ويقسمها  والتصفي  السبك  في  يخلطها  أن  وأراد 
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بسبيل  العامة  عند  والمعروف  بذلك  يخبرهم  أن  غير  من  بالميزان  حقه 
جواز  يصح  لم  وإن  ذلك  مثل  صاحبه  على  كل  يحجر  ال  أنه  التعـارف 
هذه  على  أيسـلم  فأباحوه،  منهم  ذلك  يسـتبيح  أن  الصائغ  وأراد  ذلـك 

ذلك. لنا  بّين  الصفة؟ 
اهللا  شـاء  إن  عليه  بأس  فال  ذلك  له  وأباحوا  فأحّلوه  الصائغ  اسـتحلهم  إذا  أما 
في  مالهم  خلط  ألن  له  يحـل  فال  نفسـه  تلقاء  من  ذلك  يفعل  أن  وأما  تعالـى 
جمعها  فإذا  اآلخر  فضة  من  أصفى  هذا  فضة  تكون  وربما  عليهم  تعدٍّ  الظاهر 
عن  إال  يحل  ال  فذلـك  اآلخر  حق  من  المغشوشـة  الفضة  صاحب  أخـذ  هـو 

رضا. وصريح  إذن 
والنقصان،  الزيادة  يعرفـون  ال  الناس  عامة  ألن  فخفي  هنا  هـا  التعارف  وأمـا 
فهم  ذلك  ومع  العامة  عند  يعرف  فيما  يكون  إنما  والتعارف  الخلط  هذا  مثل 

واهللا أعلم. وسخط.  غلبة  سكوت  ال  رضا  سكوت  عنه  ساكتون 

∂jô°ûdG  ¿PEG  ¿hO  ∑ôà°ûe  øjO  OGó°ùd  ¢VGôàb’G

األجل  فحل  أجـل،  إلى  رجـل  من  سـلفًا  آخر  ورجـل  أنـا  أخـذت  إذا 
السـلف  من  عليه  بما  الشـريك  يقضني  ولم  حقه،  الرجل  منـي  وطلـب 
الشـريك  وكان  المسـلف،  عليَّ  يوسـع  ولم  به  أقضي  ما  أجـد  ال  وأنـا 
فهل  فقضيته،  له  فتسـلفت  ذمتي  في  والحق  البلد  عن  نازحًا  المتسـلف 
بما  يجد  ولـم  رضي  إذا  اآلخـر  السـلف  هذا  من  شـيء  الشـريك  على 

بأس؟ ذلك  في  أم  عنه  يقضي 
من  حصته  منـه  تأخذ  أن  جـاز  به  ورضـي  نفسـه  على  ذلك  لـك  أتـم  إذا 
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إذا  إال  قبل،  مـن  عليه  الذي  الحق  إال  يلزمـه  فال  يـرض  لـم  وإن  السـلف 
واهللا أعلم. أمره.  من  فعلت  ما  يلزمه  فإنه  عليه  تتسلف  أن  أمرك  قد  كان 

±QÉ©àªdG  ±ÓîH  ’EG  ¢VÉe  ∂jô°ûdG  ±ô°üJ

حاجة  بدت  حتى  سـلعتهما  بيع  في  فمكثا  سـلعة  في  تشـاركا  رجالن 
السلعة  بيع  في  منهما  واحد  وبقي  حاجته  لقضاء  فمضى  منهما  لواحد 
يسامحهم  أن  السـلعة  في  وأرادوا  عنده،  من  ليشـتروا  أناس  عليه  ومّر 
بالبيع  وأخبره  حضر  ولما  يحضر  لم  وصاحبـه  بايعهم  وقد  ثمنها  فـي 
هذه  من  شـيئًا  أريد  ال  وقـال  صاحبه  عليـه  لومـه  لهـم  مسـامحته  فـي 
عليه  أشـيء  البائع:  هذا  بيع  في  تقول  ما  بعته  الذي  ترد  حتى  السـلعة 

أم ال؟ لصاحبه 
صاحبه  منـاب  ينوب  منهما  واحـد  كل  وكان  البيـع  فـي  متفاوضيـن  كانـا  إذا 
وزاد  شـريكه  بخس  قد  يكون  أن  إال  البائع  على  شـيء  وال  ماض  البيـع  فـإن 
يضمن  فإنه  ذلك  علـى  زاد  قد  كان  وإن  المتعـارف،  حد  عن  المسـامحة  فـي 

واهللا أعلم. به.  المتعارف  على  الزيادة  قدر  من  نصيبه  لشريكه 

ø«æK’  ∑ƒ∏ªªdG  á∏Z  »a  ∑Gôà°T’G

دبي،  في  الشدة  في  امرأة  تزوج  رجل  السيرة  هذه  في  األثر  في  المحكي 
ما  وأكل  آخر  بثمنـه  واشـترى  نفسـه  عبد  فباع  مال  منهما  واحد  ولـكل 
نفسه  عبد  باع  أنه  دبي  فقهاء  وشهدت  فيه  لها  أن  المرأة  وادعت  بينهما، 
لمن  السنين  تلك  في  يسـتغال  ولم  بينهما  ما  وأكل  آخر  بثمنه  واشـترى 
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عبداهللا  أبو  وقال  شيء.  العبد  في  لها  ليس  الربيع  أبو  قال  شيئًا.  باعهما 
أبي  قول  على  النصيـب  وجه  وما  الـكالم؟  هذا  معنى  مـا  نصيبها،  لهـا 

استحقته؟ وجه  أي  من  النفطوري  عبداهللا 
فجعل  بينهما،  الكائنة  الشركة  بسبب  العبد  في  نصيبًا  عبداهللا  أبو  لها  جعل  إنما 
قامت  حيث  الشركة  من  العبد  أخرج  فقد  الربيع  أبو  وأما  واحدًا.  ماًال  مالهما 

واهللا أعلم. مصيب.  مجتهد  وكل  نظر  ولكل  أصله  بمعرفة  البينة 





á©Ø°ûdG
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على  ماله  بدل  اآلخر  أعطى  منهما  كل  بمال،  اثنان  تقايض  إذا  الِقياض 
المال  في  هذا  على  الشـفعة  أتدخل  بعض  مع  بعضهما  منهما  التراضي 

به؟ المقاَيض 
أثرهم  علـى  ونحن  الِقيـاض،  في  شـفعة  ال  بأنـه  المسـلمين  عن  األثـر  جـاء 

واهللا أعلم. متبعون،  وآلثارهم  سالكون 

á«£©dG  …ôà°ûªdG  iƒYóH  É¡fÓ£H  ΩóY

فزعم  قبلها  أو  الخيار  مدة  مضي  بعد  خيارًا  مبيعًا  كان  ماًال  استشفع  من 
أو  الخيار  مدة  مضي  بعد  المذكـور  المال  زوجته  أعطى  بأنه  المشـتري 
القضية؟  هذه  في  الحكم  كيـف  فقضاها  فيه  طالبته  أنها  زعـم  أو  قبلهـا 

وعطية؟ قضاء  بين  إلجاؤه  ينفعه  وهل 
ومنهم  بيع  ألنه  الشفعة  فيه  قال  من  فمنهم  الخيار  بيع  في  الشفعة  في  اختلف 

á©Ø°ûdG
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يكون  حينئٍذ  ثـم  الخيار  ينقضي  حتـى  مثنوية  فيه  ألن  فيـه  شـفعة  ال  قال  مـن 
بعد  يستشفعه  حتى  له  شفعة  فال  المدة  مضي  قبل  استشـفعه  فإذا  الشـفعة  في 
المذكورة  العطية  المشتري  بدعوى  تبطل  وال  الشـفعة  حينئٍذ  له  وثبت  مضيها 
لم  فيما  أثبتت  إنما  العطية  ألن  الشفيع  شفعة  بها  بطلت  لما  ذلك  صّح  لو  بل 

به. أولى  فشافعه  بالشفعة  استحق  قد  وهذا  المال  من  يستحق 
لها  المرأة  إنكار  لـكان  نفسـها  في  ثابتة  إليها  المشـار  العطية  كانت  لو  إنه  ثـم 
كل  وعلى  لحكمها.  مبطًال  بالقضاء  واإلقرار  بالعطية  اإلقرار  بين  هو  وتـردده 
صحت  إذا  لشـفيعه  والمال  شـيئًا  عنه  تغني  ال  المشـتري  هذا  فتعلالت  حال 

واهللا أعلم. الشفعة، 
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المسلمين  من  حضر  من  مع  بالحد  وأخذها  شفعته  ببيع  علم  إذا  الشفيع 
حضروا  الذين  كان  إذا  ذلك  في  ومصدق  له؟  تجب  هل  ذلك  مكانه  في 
البلد؟ شرع  عند  من  يأخذها  لم  إذا  حجة  للشاري  وهل  بعدول؟  ليسوا 
عند  أخذها  يدركهـا  لم  فإن  عليه،  ويشـهد  المشـتري  عند  من  الشـفعة  يأخـذ 
لخصمه  كان  بحجة  ليسوا  الذين  العوام  فيه  مجلس  في  أخذها  فإن  القاضي، 

واهللا أعلم. بالحجة.  ذلك  في  مطالب  وهو  الخصومة  عند  يصدقه  ال  أن 

á©Ø°ûdG  ≈∏Y  ¬H  ´ƒØ°ûªdG  ™«H  ô«NCÉJ  ôKCG

معسرًا  كان  الحال  ذلك  وفي  بالبيع  شفعته  عليه  عرضت  إذا  الشفيع 
موسر  والشـفيع  باعها  مدة  فبعد  المبيع،  عن  األصل  صاحب  وأخر 
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نفسه  طيبة  ألجل  تفوته  أم  المعنى  هذا  على  أيدركها  شـفعته  فطلب 
سابقًا؟ منها 

واهللا أعلم. ذكرت،  بما  تفوته  وال  شفعته،  يدرك 

ÖFÉ¨dGh  º«à«∏d  á©Ø°ûdG

بقوله  يصنع  كيـف  والغائب؟  لليتيم  الشـفعة  يثبت  لم  لمن  الحجـة  مـا 
عمومًا  هذا  َأَوَليس  للجار»  «الشفعة  وحديث  بصقبه»  أحق  «الجار  ملسو هيلع هللا ىلص: 
في  يوجد  كان  فـإن  غيرهما؟  أو  يتيمًا  أو  كان  عاقـًال  جـار  كل  يتنـاول 
عليه  تطلعني  أن  فأحـب  الخبرين  لهذين  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  مخصص  خبـر  ذلـك 
الشفعة  يضعف  أنه  من  اهللا  رحمه  عبيدة  أبي  عن  رفع  وما  التفضل.  ولك 
ابتلي  لما  أنه  عنـه  ثبت  قد  فإنه  يقدم  حتـى  والغائب  يكبر  حتـى  لليتيـم 
اإلمام  أن  عنه  علم  حين  اهللا  رحمه  زيد  بن  جابر  قـول  بأخذ  أمر  بذلـك 
بعض  عن  أيضًا  يوجد  وما  معناه؟  هـذا  ما  أو  وغيره  لليتيم  يراها  جابـر 
في  كان  ومن  واألبكم  والمجنون  والغائـب  لليتيم  يراها  ال  أنه  العلمـاء 
حظ  ال  القائل:  لهذا  يقال  أما  الحقوق.  تبطيـل  من  ذلك  ورأى  معناهـم 
يقال  أن  يصـح  وما  ذلك  إلى  شـيخنا  أرشـدنا  األثر؟  ورود  مـع  للنظـر 
على  ويكون  والغياب  األيتـام  حقوق  تبطيل  يلزمك  بذلك  القائل  لهـذا 
المخرج  وكيف  والقدوم،  البلـوغ  على  موقوفًا  عليهم  وما  لهم  ما  هـذا 
 (١)﴾Ã         Â   Á   À ﴿ تعالى:  قوله  من  بذلك  القائل  لهذا 
البصير  علـى  يخفى  ال  كمـا  واألحاديث  اآليـات.  مـن  ذلك  غيـر  إلـى 

.١٢٧ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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سبيل  على  ال  واالسترشـاد  والتعلم  البحث  سـبيل  على  كله  معي  وهذا 
البصر  كليل  العلم  قليل  ذلـك  عن  الباع  قصير  ألني  والنقد  االعتـراض 

بالجواب. الحقير  على  تفضل  علم؟  بال  القول  من  اهللا  وأستغفر 
الحديث  فهذا  لشريك»  إال  شفعة  مرفوعًا «ال  الربيع  عند  عباس  ابن  حديث  في 
حديث  ألن  منهـا  سـندًا  أقوى  وهو  بصقبه»  أحـق  «الجار  لحديـث  معـارض 
وقد  أحق،  هو  شـيء  بأي  يدرى  ال  مبهم  أنه  على  إسـناده  في  تكلمـوا  الجـار 
والجمهور  أصحابنا  عند  الشفعة  تثبت  فال  الشفعة  غير  حقًا  للجار  أن  علمتم 
فأما  وطريق  جدار  في  ولو  شركة  هنالك  كان  إذا  إال  الجوار  بنفس  قومنا  من 

شفعة. فال  الحدود  ووقعت  الطريق  صرفت  إذا 
لليتيم  شفعة  ال  قالوا:  لكنهم  سواء،  هذا  في  وغيرهم  األيتام  يكون  أن  ويشبه 
يعتمد  دليل  من  بد  فال  مخصص  بغير  تخصيص  وهو  يقسم،  لم  مشاع  في  إال 
وغيره  والعاقل  واليتيم  البالغ  في  العُموم  فالحكم  وإال  التخصيص  عند  عليـه 
ينفيها  واآلخـر  والغائب  للصبـي  الشـفعة  يثبت  أحدهما  خبرين  وجـدت  ثـم 

واهللا أعلم. ضعف،  النافي  إسناد  وفي  عنهما 
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الذي  الثمن  قدر  فضة  أو  كان  ذهبًا  حلي  إحضار  الشـفيع  عن  يجزئ  هل 
يجزئه  ال  كان  فإن  حاضرة  ربابـي  له  تكن  لم  إن  أكثر  أو  الشـراء  به  وقـع 
والنظر. الخبرة  أهل  عن  معدودًا  األثر  في  رأيًا  فيكون  يجزئه  إنه  قيل  فهل 
التي  القيمة  يدفع  أن  عليه  بل  الشفعة  قيمة  في  يجزئ  الحلى  أن  قوًال  أعرف  ال 
واهللا أعلم. ذلك،  بغير  األول  يرضى  أن  إال  واحدًا  قوًال  المشتري  بها  اشترى 
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لرجل  فباعه  معلومة  مدة  له  حّد  يكن  ولم  ليسـكنه  بيتًا  إنسـانًا  منح  من 
فأنا  الضرر  ألجل  الشفعة  كانت  إن  وقال  ذلك؟  أله  بالشفعة  أخذه  فأراد 
أم ال؟ ضررًا  هذا  مثل  أيعد  ضررًا  إال  الخروج  أرى  وال  لذلك  مضطر 

في  ما  إلى  مضطرون  نحن  لألغنياء  فيقولون  جانب  كل  من  الفقراء  يقوم  إذن 
الضرر  نفس  للشـفعة  الموجب  ليس  أنه  إال  واألموال،  المسـاكن  من  أيديكم 
أو  طريق  في  كشركة  األشياء  من  بيسـير  ولو  المبيع  في  الشـركة  الموجب  بل 
المسـتمنح  عن  ال  الشـريك  عن  الضرر  دفع  والحكمة  ذلك،  نحو  أو  مسـقى 

واهللا أعلم. شفعة،  فال  الطرق  وضربت  الحدود  ضربت  فإن 
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هل  أحد  على  أسـهمه  البائع  باع  إذا  وغيره  اليتيم  بين  المشـترك  المال 
هل  البيع  فـي  اليتيم  على  ضـرر  كان  وإذا  البلـوغ؟  بعـد  شـفعة  لليتيـم 
لم  قسم  وإذا  للسقي  يكفي  الجملة  في  قليًال  الماء  كان  إذا  مثًال  يثبت؟ 
اليتيم  مع  شركة  له  والبائع  آمن  غير  المشـتري  كان  إذا  وكذلك  يكف، 
بيع  مثل  ضرر  يقع  ولم  مكان  إلى  يجتاز  بل  قسـم  لو  أموال  جملة  في 

لنا. بّين  القسمة؟  قبل  األموال  بعض  من  نصيبه 
هو  يأخذها  أو  وكيله  أو  وصيه  أو  وليه  له  يأخذها  المشترك  في  الشفعة  لليتيم 
واهللا أعلم. وكيل.  وال  وصي  وال  ولي  له  يكن  لم  إن  حاًال  البلوغ  بعد  بنفسه 
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على  العدو  شـهادة  تقبل  هـل  «واختلفوا  نصـه:  ما  األثر  فـي  يوجـد  مـا 
أكثرهم  وقال  الفسق  إلى  تخرج  تكن  لم  إذا  تقبل  بعضهم  فقال  عدوه؟ 
وال  حرام  فإنها  باطلة  العداوة  هذه  كانت  إن  الصبحي  قال  أصًال.  تقبل  ال 
المشهود  كان  ما  وكائنًا  الشاهد  كان  ما  كائنًا  الحرام  أهل  شهادة  تجوز 
قد  حقًا  العداوة  هذه  كانت  وإن  اختالفًا  الفصل  هذا  في  أعلم  وال  عليه، 
عليه  شـهادته  تبطل  ال  مما  فهذا  الكفر  بإتيانه  عليه  المشـهود  تسـتحقها 
العباد  أفعال  حكم  ألنه  الفصـل  هذا  في  ولينظر  والزم،  جائـز  هـذا  ألن 
حكاية  في  األثـر  كالمي  بين  الجمع  وجـه  فما  باطل»،  وإمـا  عـدل  إمـا 
الصبحي  الشـيخ  تفصيل  وبين  عـدوه  على  العدو  شـهادة  في  الخـالف 

ذلك. ببيان  منك  فضًال  بينهما؟  جامع  أم ال 
السابقين  للقولين  مباين  عليه  اهللا  رحمة  الصبحي  العّالمة  كالَمي  أن  الظاهر 
لم  الصبحي  العالمـة  أن  ذلك  وبيان  مسـلكهما.  غير  مسـلكًا  سـالك  وأنه 
نفس  اعتبر  وإنما  ردها  وفـي  الشـهادة  قبول  في  مؤثرًا  العداوة  نفس  يعتبـر 

äGOÉ¡°ûdG
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معتبر  السابق  األثر  وكالَمي  للعدالة  مسقط  أنه  فيه  خالف  ال  الذي  البطالن 
العداوة. لنفس 

وفائدة الخالف تظهر فيما إذا حصلت مشاحنة وتخاصم وتنازع من طائفتين 
ولم  الصواب  نهج  على  وأنهـا  الخطاب  فصل  بيدها  أن  تدعـي  واحـدة  كل 
هذا  مثل  ففي  جميعهمـا،  ببطالن  وال  الطائفتين  إحـدى  ببطالن  صحة  تقـم 
له  فتفطن  لهؤالء  العـدو  شـهادة  قبول  في  المذكور  الخالف  يجري  المقـام 

واهللا أعلم.
السائل: قال 

لم  لكن  عليه  المتقدمين  للقولين  الصبحي  العّالمة  قول  مباينة  عرفنا  قد 
ذلك. ببيان  فضًال  منها  الراجح  ندِر  ولم  كلها  األقوال  وجه  نعرف 

العداوة  أن  يتبيـن  لم  وإن  الشـهادة  رد  في  مؤثرة  العداوة  بـأن  القول  أّمـا  نعـم 
وتنفيه  عقلـه  يأباه  أمر  علـى  العاقل  يحمل  قـد  أمر  العـداوة  أن  فوجهـه  فسـق 
في  حصل  المعنى  هذا  على  العاقل  عداوة  وبحمل  المسالمة  حال  في  مروءته 
شـهادة  وقبول  ذلك؟  على  عداوته  حملته  قد  العدل  هل  وتردد  شـبهة  الذهن 
ذلك  قوة  تراضى  الشـبهة  هذه  وبحصول  صدقـه  ظن  على  بنيت  إنمـا  العـدل 
بردها. القول  وجه  فهذا  بشهادته  الحكم  على  القول  هذا  أرباب  يقل  فلم  الظن 
المروءة  ذي  ومـروءة  تصونه  العـدل  عدالة  أن  فوجهـه  بقبولهـا  القـول  وأمـا 
الظن  حسـن  أن  على  دينه  في  القادحة  األمور  ومن  يشـينه  ما  فعل  من  تمنعه 
ثبوت  بعد  بصدقه  الظن  في  والتردد  حرام  به  الظن  إساءة  وأن  واجب  بالمسلم 
القولين  أرجح  القول  هـذا  وكان  به  ظنٍّ  سـوء  معه  الثقة  وحصول  له  العدالـة 

وجهه. لقوة  عندي  أصحهما  وهو 
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عندي  فهو  خصمه  على  الخصـم  شـهادة  رد  من  األحاديث  بعض  في  ما  أمـا 
ألن  المطالبة  فيه  الذي  الشيء  في  المنازعة  هي  التي  المخاصمة  على  محمول 
مثًال  ثقة  كان  وإن  المدعي  لدعوى  قبول  هي  إنما  هنا  ها  الخصم  شهادة  قبول 
وال  فيه  فانظر  الخـالف  وجه  وتبيين  المقام  هذا  تحرير  فـي  لي  ظهر  مـا  هـذا 

وعال. جل  هللا  كله  والعلم  بعدله.  إال  تأخذ 

≥ëà°ùªdG  ógÉ°ûdG  ™e  ôNBG  ógÉ°T  •Gôà°TG

ماله  من  وأخذ  شيئًا  أحد  على  ادعى  «ومن  نصه:  مما  األثر  في  يوجد  ما 
عليه  شاهدًا  كنت  ولو  بالبينة  معي  يصح  حتى  أكله  يسعني  فال  ثقة  وهو 
معي  له  يشـهد  حتى  أعلم  ال  حيث  من  أعطاه  قد  يكون  أن  يجـوز  ألنـه 

معناه؟ ما  حجة».  يكون  فحينئذ  آخر  شاهد 
أن  أراد  وإنما  الحـق  ذلك  في  بعلمه  يحكـم  لم  الشـاهد  هذا  أن  ذلـك  معنـى 
هذا  مع  كان  فـإذا  الظاهر  في  حجة  تعالـى  ربنا  جعلها  التـي  بالحجـة  يحكـم 
ذلك  أداء  أمكن  ولو  الحق  له  لمن  الظاهر  في  حجة  كانا  آخر  شـاهد  الشـاهد 
بالحق  له  لحكم  الحاكـم  عند  أحضرهما  لـو  إذ  يعلمان  ال  حيـث  من  الحـق 
فال  لصاحبه  الحق  ذلك  أداء  عنهم  غاب  فيما  احتمل  ولو  شـهادتهما  بسـبب 
لصاحب  يكن  لم  إذا  أمـا  الظاهر،  في  الحجة  قيـام  مع  االحتمال  بهـذا  عبـرة 
فاعتبر  القضاء  واحتمـل  الحق  بذلك  يحكـم  ال  فإنه  واحـد  شـاهد  إال  الحـق 

األثر. هذا  في  ما  وجه  هذا  هنا  ها  االحتمال  ذلك 
يكن  لم  ولو  الحق  بثبوت  علم  من  أكل  بجواز  قول  من  يتعرى  ال  أنه  وعندي 
يحكم  أن  للحاكـم  أجاز  من  مذهـب  على  بناء  غيـره  شـاهد  الحق  لصاحـب 

واهللا أعلم. بعلمه. 
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عند  من  أمانتهما  استرجاع  أرادا  فلما  آخر  رجل  عند  أمانة  تركا  رجالن 
من  أحدًا  ُيقيما  أن  لهما  أيجوز  لهما  منه  ظلمًا  حقهما  أنكرهمـا  األميـن 
المدعي  علـى  الحجة  هما  ويكونـان  حقهما  بقـدر  عليه  يدعـي  النـاس 
الرجل  أعني  هذا،  عليك  يدعيه  الذي  الحق  هذا  عليك  أن  يشهدان  عليه 
الحق  ووجب  شهادتهما  قبلت  بذلك  عليه  شهدا  فإذا  قبلهما،  من  الذي 
باب  من  أهي  المظلومين  هؤالء  شهادة  تكون  كيف  عليه،  المدعى  على 

ذلك. لنا  بّين  زور؟  شهادة  أم  يجوز  الذي  االنتصار 
والسالم. قطعًا،  زور  شهادة  وهي  مثلها،  من  باهللا  أعوذ 
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الباب  من  خارجًا  رجًال  ووجد  السـبلة  وهو  ناس  منزل  إلى  جاء  رجل 
اشـتجروا  والصبح  بها،  خارج  سـرقة  وبيده  فالن  فالن بـن  أنه  وعرفـه 
مكلف  غير  هو  أم  به  اإلعالم(١)  أيلزمه  غيره  أناسًا  بها  يتهمون  وهم  فيها 

افتنا. والمشقة؟  الفتنة  تولد  اإلعالم  في  يخاف  وهو  باإلعالم 
واهللا أعلم. ذلك.  يلزمه  ال 
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شـهادة  تجوز  ال  أنه  نصه  مما  اهللا  رحمه  الصبحي  الشـيخ  عن  يوجـد  مـا 
جازت  فيما  الشهرة  على  العدول  شـهادة  تجوز  وإنما  شـيء  في  الشـهرة 

متكررًا. «العلم»  األصل  (١) في 
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في  تثبت  ال  الشهرة  كانت  وإذا  كالمه.  انتهى  الشـهرة،  على  الشـهادة  فيه 
عن  شهادتهم  وهل  عنها؟  العدول  شهادة  تثبت  فكيف  األحكام  من  شيء 
الشهرة  هو  الذي  األصل  ثبوت  بطل  وإذا  الشهرة؟  على  فرع  إال  الشـهرة 
الشهرة؟ عن  العدول  شهادة  هو  الذي  الفرع  ثبوت  وجه  فما  األحكام  في 
في  اختلف  وقد  به  العلم  حصول  يوجب  بالشـيء  الشـهرة  أن  ذلك  وجه  إن 
إنما  فهو  بالشـهرة  حكم  فإذا  آخرون  ومنعه  قـوم  فأثبته  بعلمه  الحاكـم  حكـم 
عن  الشهود  بشهادة  حكم  وإذا  المشـهور  الشـيء  ذلك  في  بعلمه  حاكمًا  كان 
أن  وللعدول  نفسـه  بعلم  ال  العـدول  بشـهادة  حاكمًا  كان  إنمـا  فهـو  الشـهرة 
عن  شـهادة  هي  إنما  عنها  فشـهادتهم  العلم  تفيد  ألنها  الشـهرة  عن  يشـهدوا 
قول  على  مبني  هو  إنما  بالشـهرة  الحكم  من  المنع  أن  لك  قررناه  وبمـا  علـم 

أعلم. وتعالى  سبحانه  واهللا  بعلمه.  الحكم  للحاكم  ير  لم  من 
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ماًال  وال  دمـًا  بشـهادته  يتلف  لـم  أنـه  إال  زورًا  شـهد  إذا  الـزور  شـاهد 
من  عند  يظهر  أن  عليـه  أم  ذلك  من  التوبة  أراد  إذا  السـر  توبـة  أفتجزئـه 

عنده؟ شهد 
ويندم  ويسـتغفره  اهللا  إلى  ويتوب  عليه  اهللا  سـتر  ما  نفسـه  على  يسـتر  أن  عليه 

أعظم. منها  اهللا  فعفو  العظيمة  جنايته  على 
أو  بذلك  بإقراره  زورًا  شـهد  أنه  على  اطلع  من  مع  توبته  يبدي  أن  يلزمه  نعم 
مع  توبته  إظهار  يلزمه  وال  معه،  البراءة  نفسـه  من  مبيحًا  يكون  لئال  بمشـاهدة 

واهللا أعلم. ذلك  غير 
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شـهادة  قبول  وبين  وكلـه  لمن  الوكيل  شـهادة  قبـول  عدم  بيـن  الفـرق 
العقل. وذاهب  ولألعجم  له  والوكيل  لليتيم  الوصي 

له  شـهد  إذا  الموكل  من  انتفاع  له  يحصل  قـد  الوكيل  أن  بينهما  الفـرق  لعـل 
بالشـاهد  يظن  فال  شـيئًا  األمر  من  يملكون  ال  فإنهم  بعده  ومن  اليتيم  بخالف 

لنفسه. االنتفاع  الحظ  أنه  ووصيًا  وكيًال  كان  وإن  لهم 
المصر  من  وغائب  الحجة  تناله  ال  حيث  كان  إذا  الغائب  إن  قيل  قد  أنه  على 
فهذا  والمعتوه  اليتيم  بمنزلـة  ألنه  جائزة  له  وكيله  شـهادة  أن  غيبتـه  تعـرف  ال 
معتبرة  الشـهادة  رد  في  االنتفاع  ومالحظة  المذكور  الفرق  ثبوت  على  يدلـك 

بعضهم. عند 
لمن  فيه  شـهادته  تجوز  ال  موضـع  في  السـاكن  إن  منهم  قال  مـن  قـال  ولـذا 
الساكن  كان  سواء  يقبل  فإنه  ذلك  بعد  له  فشهد  المنزل  من  خرج  فإن  أسكنه 
له  فشـهد  بلد  إلى  يحمله  لرجل  جمًال  رجل  اكترى  وإذا  كراء  بغيـر  أو  بكـراء 

قائمًا. بينهما  الشرط  دام  ما  له  شهادته  تجز  لم  بشهادة  فيه 
شـهادة  تجوز  «ال  قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  روي  بمـا  ذلك  علـى  يحتجـون  ولعلهـم 
ما  الشـريك  على  فقاسـوا  الشـريك»  وال  المتهم  وال  مغرم  دافع  وال  الخصم 
إلى  يجر  من  شـهادة  تجوز  ال  قالوا  حتى  االنتفاع  مالحظة  والعلـة  مثلـه  كان 
وعبده  ولده  مال  ألن  لعبده  أو  ماًال  لولده  يجر  أو  عنها  يدفع  أو  شـيئًا  نفسـه 
ال  باإلسـالم  المقر  شـهادة  فأجازوا  المعنى  هذا  بعضهم  يعتبر  ولـم  له  مـال 
منها  يبرأ  وال  يعرفها  حرمة  على  مقيمًا  أو  عليه  يقم  لم  حد  عنقه  في  شـاهدًا 
تجوز  ال  يقوالن  ومسـلم  جابر  وكان  وزكاته  وصالتـه  صومه  فـي  متهمـًا  أو 
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على  زيادة  فهذه  أحنة  ذي  وال  بأخيه  غمر  ذي  وال  سـفيه  وال  خصم  شـهادة 
األول. المستثنى 

الشـريك  شـهادة  أجاز  حيث  عبداهللا  أبو  االنتفـاع  مالحظة  يعتبـر  لـم  وممـن 
وأقول  لصاحبه.  األجير  شهادة  وأجاز  بينهما  مشـاعًا  كان  ما  غير  في  لشـريكه 
فالواجب  به  ظن  وسوء  له  اتهام  االنتفاع  مالحظة  باعتبار  العدل  شهادة  رد  إن 

ذلك. في  يتهم  من  منزلة  ينزل  أو  منه  ذلك  يتحقق  لم  ما  قبوله 
أما قوله ملسو هيلع هللا ىلص : «ال تجوز شهادة خصم» أي فيما خاصم فيه عند الحاكم، وقوله «وال 
به  المراد  المتهم»  «وال  وقوله:  بعينها،  الشهادة  تلك  في  نفسه  عن  أي  مغرم»  دافع 
من قامت الدالئل والعالمات على ثبوت التهمة له، وقوله: «وال الشريك» أي فيما 

كان شريكًا فيه ألنه يكون بذلك شاهدًا لنفسه فهو في حكم المدعي. واهللا أعلم.
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المجالس  في  أسـمائها  بأقبح  الفروج  ويذكر  المفرط  بالهزل  يأتي  مـن 
حاله؟ وما  منزلته؟  فما  ديدنه  ذلك  وصار 

وإن  شـهادة  له  تقبل  ال  المسـلمين  عند  المنزلة  خسـيس  الحال  ضعيف  هذا 
واهللا أعلم. العدالة،  من  وحفظها  المروءة،  ساقط  ألنه  كالمه  في  الصدق  تعود 
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قال  ال؟  أو  أصحابنا  مع  خـالف  فيها  هل  الحقوق  في  العميـان  شـهادة 
تدخل  وهل  خالفـًا،  الصوت  على  الشـهادة  في  وجدت  ألنـي  السـائل 

أم ال؟ الرسم  هذا  في  والنكاح  كالبيوع  العقودات  سائر 
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قيل. أنه  أعلم  وال  به  القول  وال  ثبوتها  وجه  أعرف  ال 
عليه.  عمل  وال  وجهه  أعرف  ال  عليل  الصوت  على  الشـهادة  بجواز  والقول 

واهللا أعلم.
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الفالنية،  الفـرق  من  مشـهور  ولكنه  عصبـة  له  يوجد  ولـم  مـات  رجـل 
وأتى  واحد  جد  على  والميـت  هو  يلتقي  أنه  فادعى  منهـا  إنسـان  فجاء 
خميس بن  هـذا  والرجل  حمـد  محمد بن  الميـت  أن  شـهدوا  بشـهود 
يقدروا  لن  ولكن  محمد،  خميس بن  سـيف بن  سالم بن  جدهم  سـالم 
وللميت  سيف  سالم بن  جدهم  إلى  بينهما  يالقوا  أن  ـ  الشهود  أعني  ـ 

ميراثه؟ في  الحكم  ما  مشهور  رحم 
الجد  إلى  يصلوا  حتى  ببعض  بعضهم  األجداد  بذكر  إال  الشـهادة  تسـتقيم  ال 

واهللا أعلم. بينهما.  الجامع 
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معه  ربي  فيمـن  خاصة  النسـب  في  األعمى  شـهادة  حصرهم  وجـه  مـا 
ذلك  عدا  وفيما  بصره  ذهـاب  قبل  له  متيقنًا  كان  فيمن  واحـد  بيت  فـي 
ال  ما  يتيقن  العميـان  بعـض  فإن  األعمـى  حـال  عليـك  يخفـى  وال  ال، 
يقول:  واهللا  والعفاف  منه  والـورع  والصالح  العدالة  فإن  البصير،  يتيقنـه 

]﴾(١)؟   Z   Y   X ﴿

.٢ اآلية  الطالق،  (١) سورة 
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بل  النسـب،  في  األعمى  شـهادة  قبول  في  ذكرته  الذي  التفصيل  هذا  أجـد  لـم 
وأن  وصفت،  بمـا  قيد  غير  مـن  مقبولة  النسـب  في  شـهادته  أن  وجدتـه  الـذي 
تقبل  هل  العمى  قبل  يعرف  كان  الذي  الشـيء  في  شـهادته  قبول  في  الخالف 
اعتبارًا  تقبل  أم ال  السابقة  بالمشاهدة  له  العلم  لحصول  العمى  بعد  فيه  شهادته 
معنى  وال  الشـيء،  لذلك  إدراكه  يتعـذر  أدائها  حـال  فإنـه  فقـط؟  األداء  لحـال 
واألعمى  واحد،  الكل  بل  غيره  دون  بيته  في  تربى  من  نسب  في  شهادته  لقبول 
شيء  كل  النسب  ومثل  البصر  على  متوقف  غير  ألنه  سواء  النسب  في  والبصير 

واهللا أعلم. ذلك.  وأشباه  والغيبة  والفقد  كالوالء  البصر  على  علمه  يتوقف  ال 
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يجد  ولم  الزوجية  الزوجة  أنكرت  إذا  التزويج  في  الشـهرة  عن  الحكم 
زوجته  أنها  يشـهدون  عشـرين  أو  عشـرة  قدر  شـهرة  شـهود  إال  الزوج 
الزفاف،  حضر  بعضهم  وربما  العقد،  يحضروا  ولم  معهم  تشـاهر  فيما 
الحاكم  إن  قولهم  وجـه  وما  أم ال؟  بشـهادتهم  يحكم  أن  للحاكم  هـل 
زوجة  كل  صارت  بهذا  الناس  تسامع  إذا  أرأيت  بعلم؟  حاكم  بالشهرة 
للحاكم  هل  هذا،  مثل  يقع  ما  وكثيرًا  الزوجية،  أنكرته  زوجهـا  تريـد  ال 
قبول  صفة  كيف  أم  عدل  فيهم  يكن  لم  ولو  الشـهرة  بشـهود  يحكم  أن 
إلى  يحتاج  وهـل  فقط؟  التناكر  عـدم  مع  أذلـك  النكاح؟  فـي  الشـهرة 

عندك. ما  لنا  بين  التناكر؟  مع  إال  غالبًا  الشهود 
أولي  عن  األثـر  أن  وأخبرك  قـال:  عنه  اهللا  رضي  عبـداهللا  أبي  عـن  األثـر  فـي 
يحضروه،  لم  وإن  المشـهور  النكاح  على  يشـهدوا  أن  للشـهود  أن  باهللا  العلم 
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يحضروا  لم  وإن  النسـب  وعلى  يحضروه،  لم  وإن  المشـهور  الموت  وعلـى 
من  شيء  في  الشهرة  عن  يشهدان  رجلين  بشهادة  الحاكم  حكم  فإذا  الوالدة، 
يشهدوا  أن  وللشهود  بالشـهرة،  ال  شـاهدين  بشـهادة  حكم  فقد  المعاني  هذه 
طريق  من  لهم  حصـل  بعلم  يشـهدون  فهم  العلم  توجب  الشـهرة  ألن  بذلـك 

السمعية. العلم  طرق  أحد  وهو  الشهرة 
الموضع  هذا  غيـر  في  هو  بعلمه  حاكم  نفسـها  بالشـهرة  الحاكم  إن  وقولهـم 
عليها  يحضر  أن  غيـر  من  بلغته  التـي  بالشـهرة  حكم  إذا  الحاكم  فـي  وذلـك 
وذلك  الشهرة  من  له  حصل  بعلم  حاكم  نفسـها  بالشـهرة  الحاكم  فإن  شـهود 

الشهرة. على  الشهادة  غير 
المنع  المشـهور  بعلمه؟  يحكم  أن  له  هـل  الحاكم  في  العلماء  اختلـف  وقـد 
المشـهور  بخالف  األخذ  إلى  الحاجة  دعـت  وإذا  الحـدود  في  إال  لـه  وقيـل 
سـعيد  راشـد بن  اإلمام  به  أمر  وقد  حسـن  فذلك  العبـاد  عن  الفسـاد  لقطـع 
فيحتاز  بعضهم  ظلم  في  اندفعوا  الناس  رأى  حين  والته  بعض  عنه  اهللا  رضي 
رضي  اإلمام  فرأى  العادلة،  بالبينة  طالبـه  مالي  قال  فإذا  صاحبه  مال  أحدهـم 
إلى  الحاكم  قالـوا:  هنا  ومن  البلد  أهـل  قول  إلى  ذلك  فـي  الرجـوع  عنـه  اهللا 

واهللا أعلم. أثره.  إلى  منه  أحوج  نظره 
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على  الحق  من  كذا  لفالن  أن  يشـهدون  بالحق  الشهود  شـهادة  لفظ 
وجوه  من  بوجه  عنه  انتقل  أنه  نعلـم  ما  أم  زال،  وال  حال  ال  فـالن، 

لنا. فّصله  تفضل  هذه،  شهادتنا  أدينا  أن  إلى  الحق 
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وإنما  غيـب  على  شـهادة  ألنها  زال،  وال  حـال  ال  يشـهدوا  أن  لهـم  ليـس 
واهللا أعلم. ذمته.  عن  انتقل  الحق  هذا  أن  يعلمون  ما  أنهم  يشهدون 
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وأخذ  شيئًا  أحد  على  ادعى  «ومن  نصه:  ما  األثر  في  يوجد  ما  معنى  ما 
ولو  بالبينة  معي  يصح  حتى  أكله  يسـعني  فال  ثقة  وهو  بعلمي  ماله  من 
أعلم  ال  حيث  من  أعطاه  قد  يكون  أن  يجوز  ألنه  عليه  شاهدًا  أنا  كنت 

حجة»؟ يكون  فحينئذ  آخر  شاهد  معي  له  يشهد  حتى 
أن  أراد  وإنما  الحـق  ذلك  في  بعلمه  يحكـم  لم  الشـاهد  هذا  أن  ذلـك  معنـى 
الشـاهد  هذا  مع  كان  فإذا  الظاهر،  في  تعالى  ربنا  جعلها  التي  بالحجة  يحكم 
الحق  ذلك  أداء  أمكن  ولـو  الحق  له  لمن  الظاهر  في  حجـة  كان  آخـر  شـاهد 
بسـبب  بالحق  له  لحكم  الحاكم  عند  أحضرهما  لو  إذ  يعلمان،  ال  حيـث  مـن 
بهذا  عبرة  فـال  لصاحبه  الحق  ذلـك  أداء  غـاب  فيما  احتمل  ولـو  شـهادتهما 
شاهد  إال  الحق  لصاحب  يكن  لم  إذا  أما  الظاهر  في  الحجة  قيام  مع  االحتمال 
االحتمال  ذلك  فاعتبر  القضاء  واحتمل  الحـق  بذلك  له  يحكم  ال  فإنه  واحـد 

األثر. هذا  في  ما  وجه  هذا  هنا  ها 
يكن  لم  ولو  الحق  بثبوت  علم  من  أكل  بجواز  قول  من  يتعرى  ال  أنه  وعندي 
يحكم  أن  للحاكم  أجـاز  من  مذهب  على  بنـاء  غيره،  شـاهد  الحق  لصاحـب 

واهللا أعلم. بعلمه. 
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بخمر  أتى  من  أن  مالك  أبي  الشـيخ  عن  يروى  اآلثار  بعض  في  وجدت 
الحجة،  لهذه  بارتكابه  يهلك  فال  حالل  شراب  هذا  واحد  عدل  له  فقال 
المحتملة  األشربة  من  أو  األصل  في  حالًال  الشراب  ذلك  كان  فإن  انتهى. 
فشربه  به  عالمًا  أو  له  الشارب  أعني  به  جاهًال  كان  سواء  والباطل  للحق 
فهو  مسـكرًا  يصادف  ولم  الحالل  شـرب  نية  على  الواحد  العدل  بقـول 
محرمًا  نبيذًا  أو  مسكرًا  خمرًا  الشراب  ذلك  كان  وإن  الحجة،  لهذه  سالم 
عليه  اإلقدام  يسـعه  فال  حكمه  أو  بوصفه  جاهًال  أو  به  عالمًا  كان  سـواء 
الصديق  أمثال  من  ألف  مائة  الشراب  ذلك  بحلية  عنده  شهد  ولو  قطعًا، 
القائمة  العين  ألن  العين  قائـم  كان  إذا  قطعًا  شـربه  له  جاز  ما  والفـاروق 
قال  الباطل  فـي  حجة  أحد  يكـون  وال  قولهم،  وتـرد  شـهادتهم  تكـذب 
بغيضًا  كان  وإن  كبيـرًا  أو  كان  صغيرًا  بـه  جاء  ممن  الحـق  «اقبلـوا  ملسو هيلع هللا ىلص: 
كان  وإن  كبيـرًا  أو  كان  صغيرًا  بـه  جاء  من  علـى  الباطـل  وردوا  بعيـدًا، 
اإلقدام  يسـعه  ال  لكن  جهله  له  واسـعًا  األصل  في  كان  وإن  حبيبًا»  قريبًا 
بشهادة  العين  القائم  المسكر  الشراب  شرب  فإن  الوجوه  من  بوجه  عليه 
ذلك  من  ويتوب  بلطف  اهللا  يتداركه  لم  إن  هالك  فهو  غيرهم  أو  عدول 
وجّلوا  كثروا  وإن  الشـهود  شـهادة  وليسـت  رحيم،  غفور  فاهللا  تاب  فإن 
مائة  شهد  لو  معناه  ما  األثر  ففي  اهللا،  أحل  ما  تحرم  وال  اهللا  حرم  ما  تحّل 
أنها  على  مثًال  والضأن  المعز  من  بهيمة  علـى  ذكرنا  من  أمثال  من  ألـف 
أو  حية  العين  قائمـة  الدابة  تلك  كانت  إذا  حجـة  قولهم  كان  مـا  خنزيـر 
العكس  في  وكذا  شـهادتهم  وترد  قولهم  تكذب  القائمة  العين  ألن  ميتة، 

واهللا أعلم. بصر.  ذو  األثر  في  به  مصرح  وهذا 
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وهو  اآلثار  غرائب  فـي  نحوه  يوجد  مسـتقل  قول  مالك  أبي  عن  ذكرته  مـا 
نظير  فهو  اآلثار،  مـن  الغرائب  بجمع  فيه  اعتنى  عبـداهللا  لفارس بن  كتـاب 
سـعيد  أبو  ونصره  األكثر  قول  أنت  كتبته  وما  الحديث  من  الضعاف  جمـع 
والجاهل  أشياء  في  حجة  العدل  جعل  قد  تعالى  واهللا  التقديرات  هذه  بنحو 
به،  العارف  العـدل  من  بالخبـر  إال  معرفته  إلـى  له  سـبيل  ال  الشـيء  بعيـن 
تمسـك  ألنه  المرخص  عند  القابل  ويعذر  خانه  فقد  العدل  ذلك  خانه  فإذا 
يعلم  لم  والحاكم  زورًا  شهدا  إذا  الشاهدين  بمنزلة  فهو  الظاهر،  في  بحجته 
المتمسـك  وعذر  خانت  قد  حجة  فهذه  عيلين،  الظاهر  في  وكانـا  بزورهـم 
هذا  على  يعرفها  من  عند  حجة  يكـون  إنما  العين  وقيام  الخيانة  لخفـاء  بهـا 

وجهه. فهذا  القول 
ينازعه  أن  ولخصمه  حجة  نفسـها  العين  يجعل  فإنه  المنصور  المؤيد  قول  أما 
قائل  قال  فلو  بها  الجاهل  عند  حجة  نفسها  العين  جعل  على  بالدليل  فيطالبه 
الهالك  ألزمتموه  قائل  قال  فلو  وأيضًا  جوابكم؟  كان  ما  ذلك  على  حجتكم  ما 
بأنه  يخبره  الظاهر  في  حجة  هو  الذي  والعدل  الشيء  بمعرفة  الحجة  عدم  مع 
يسـع  ال  الذي  بالدين  نصرتموه  ما  فليس  وبالجهلة  جوابكم؟  كان  فما  حالل 

واهللا أعلم. إجماعًا.  خالفه 
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من  إن  اهللا  رحمه  المؤثر  أبي  عن  يروى  األثر  في  أيضًا  وجدت  نصه  بما 
يهلك  ال  أنه  خنزير  الحقيقة  في  وهي  بقرة  هذه  له  فقيل  تذبح  دابة  رأى 
عليها  الكالم  مّر  بالتي  شبيهة  المسألة  وهذه  انتهى.  الحجة،  لهذه  بأكله 
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والمحللة  المحرمة  األشـربة  لتشـابه  لالحتمال  أقرب  األولى  لكن  آنفـًا 
في  المسـألة  لهذه  وليسـت  به،  اإلرادة  ونية  األصل  علـى  االطالع  مـع 
مفصلة  غير  العين  قائمة  الدابة  تلك  كانت  إذا  لي  يظهر  فيما  مساغ  الحق 
الدواب  من  وأنها  خنزيـر  غير  أنها  على  كلهم  األرض  أهل  شـهد  ولـو 
وال  اضطرار  غير  علـى  قطعًا  منها  التناول  لـه  جاز  لمـا  األكل  المحللـة 
الخنزير  بعين  بجهـل  أكل  فإن  ذرة  مثقال  ولـو  القول  بعض  على  جبـر 
والية  يسـعه  وال  قطعًا،  هالك  فهو  فيه  بالحكم  عالمـًا  كان  إذا  علـم  أو 
عن  الوقوف  وال  الحـدث،  لذلـك  منه  بـرئ  ممن  البـراءة  وال  مرتكبـه 

واهللا أعلم. بذلك؟  منه  برئوا  إذا  العلماء 
عند  الحق  في  مسـاغ  لها  ثبت  فقد  عندك  الحق  في  مسـاغ  لها  يكن  لم  إذا 
بأي  وقال  تعالـى  اهللا  رحمه  المؤثـر  أبو  لـك  قام  ولو  منك،  أكبـر  هـو  مـن 
لم  المذبوح  بذلك  العلم  حجة  أن  مـع  المسـكين  هذا  بهالك  قضيتم  ُحجة 
صواب  أنه  عقولكـم  في  تسـطر  كلما  أو  له؟!  جوابكـم  كان  مـا  عليـه  تقـم 
يومنا  إلى  الصحابـة  عصر  من  العلماء  وهـؤالء  خالفه،  من  بهـالك  قضيتـم 
شـاء  ولو  بعض  بهالك  فيها  بعضهم  يقضـي  وال  اآلراء  فـي  يختلفون  هـذا 
خالفه  من  يهلك  وحكمًا  به  مقطوعًا  شـرعًا  هذا  رأيكم  يكون  أن  تعالى  اهللا 
فما  ملسو هيلع هللا ىلص،  محمد  لسـان  على  قاطعًا  دليًال  فيه  جعل  أو  يتلى  وحيًا  فيه  ألنزل 
والُمخِبر  بها  الجهل  مع  مرتكبها  يهلك  حجة  نفسها  العين  قيام  أن  حجتكم 
بقيام  التمسـك  إال  ذلك  في  حجة  لك  أرى  ما  نحوها،  أو  بقرة  بأنهـا  يخبـُر 
وقد  العين  قيـام  من  أقوى  الُمخبر  حجـة  إن  يقـول  أن  ولخصمـك  العيـن، 
عن  القصور  في  نفسك  فاتَِّهم  هذا  مثل  رأيت  فإذا  المسألة  هذه  شرح  تقدم 

واهللا أعلم. أمثالهم.  مدارك 
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فقرأ:  إليهما  فأصغى  ينظـر  آخر  ورجل  لوحة  رجل  على  رجـل  عـرض 
تبسمتما؟  لم  لهما  الرجل  فقال  فتبّسما   (١)﴾m  l   k ﴿
فذكره  فنسـي  آخر  مع  شـهادة  أخذ  إذا  الرجل  أن  وهـو  فائـدة  ال  قـاال: 
أقول  بها.  ويشهد  صاحبه  قول  على  يمضي  أنه  بعضهما  فتذكر  صاحبه 

إليها؟ محتاج  فإني  الشهادة  هذه  صفة  ما 
يذكرك  أن  إال  صاحبك  حفظ  على  تعويًال  تحفظ  لم  بما  تشـهد  أن  لك  ليس 
أن  لها  فـإن   ﴾m   l    k ﴿ تعالـى:  قولـه  معنـى  وهـو  فتذكـر 
تذكر.  فلم  ذكرتها  ألنها  فال  الذكر  عدم  وإن  صاحبتها  بتذكير  ذكرت  إذا  تشهد 

واهللا أعلم.
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فقالت  أمه  غير  امرأتان  الوالدة  وقت  في  وحضرت  ولدًا  وضعت  امرأة 
وال  تحرك  ال  األخرى  وقالت  وتنصـخ،  تحرك  الولد  إن  منهما  واحـدة 
وكم  بحياته  أم  بموته  لهذا  أيحكم  وتنصخ،  تحرك  قالت  وأمه  تنصـخ، 
أم  أقل  أم  أربعًا  أم  ثالثًا  أم  اثنتيـن  أم  واحدة  القابالت  من  الشـرع  يقبـل 

افتنا. أكثر؟ 
تعالج  التي  وهي  القابلة  بقول  ُيعتد  وإنما  حضروا،  من  كل  بقول  نعتد  ال 
وقولها  القابلة،  هي  فهذه  الولد  ألخذ  عندها  تقف  أو  الوالدة  عنـد  المـرأة 
امرأتان  تكـون  وال  مـردود،  غيرها  وقول  وموتـه  الولد  حيـاة  فـي  مقبـول 

.٢٨٢ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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قبل  واتفقتا  امرأتيـن  كانتـا  فـإن  لذلـك  المـرأة  احتاجـت  إذا  إال  قابلتيـن 
القول  وقيل  الولد  بحياة  يقول  من  قول  القول  فقيل  اختلفتا  وإن  قولهمـا، 

واهللا أعلم. بموته.  تقول  من  قول 
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عاقلين  بالغين  حريـن  من  الفعـل  صريح  العـدول  األربعـة  رأى  إذا  مـا 
أجبنا. الشهادة؟  تلك  اإلمام  إبالغ  عدم  لهما  يحل  هل  الزنى  أعني 

الخلق،  حق  بشـهادتهما  تعلق  أو  ذلك  منهما  طلب  إذا  إال  ذلـك  يلزمهمـا  ال 
الشهود  يحضر  أن  إال  عليه  َحدٍّ  بإقامة  وا  فَهمُّ قاذف  الزاني  ذلك  قذف  لو  كما 
على  وجب  بعضهـم  اها  أدَّ إذا  وكذلـك  أداؤها،  يلزمهـم  هنا  فها  ذلـك  علـى 

واهللا أعلم. الشاهد.  يجلد  لئال  وذلك  األداء  تمام  الباقين 
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في  بها  يحكم  وال  والنسب  والنكاح  الموت  في  بها  يحكم  قيل  الشهرة 
بالشـهرة.  النسـب  أو  النكاح  يثبت  ما  أو  أحد  موت  صح  فإذا  األموال 
الموت  بصحة  ألنه  ذلك  بعد  األموال  في  يتعلق  فيما  الحكم  يكون  كيف 

الميراث؟ يصح  والنكاح  النسب  وصحة 
يحكم  وال  والموت  والوالدة  والنسب  النكاح  في  الشهرة  عن  بالشهود  يحكم 
ذلك  ووجه  بعلمه،  يحكم  أن  للحاكم  يجيز  من  قول  على  إال  نفسها  بالشهرة 
يشهدوا  أن  وللشهود  بالشهود  حكم  فقد  الشهرة  بشهود  حكم  إذا  الحاكم  أن 

العلم. توجب  ألنها  الشهرة  على 
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الحاكم  هذا  تبعـت  بعده  وما  النكاح  فـي  الشـهرة  بمقتضى  الحاكم  حكـم  وإذا 
فيما  حكم  إنما  فإنه  ذلـك  الحاكم  يضر  وال  والميراث  كالنفقـات  مالية  أحـكام 
في  ليس  فالحكم  األحـكام  سـائر  تبعته  الموت  أو  النسـب  ثبت  وإذا  له،  يصـح 
تبعًا  وتصح  األحكام  من  كثير  فـي  ذلك  في  بدع  وال  تابع،  هو  بل  المـال  نفـس 
من  الزوجية  حقوق  لها  وتثبت  العدل  غيـر  بشـهادة  ينعقد  فالنكاح  أصالة.  دون 
لها  يثبت  لم  فأنكرها  دانقًا  الزوج  على  ادعت  ولو  النكاح  بذلك  وغيـره  ميـراث 
واهللا أعلم. ذكرها.  عن  البياض  ضاق  كثيرة  صور  ومثلها  عدلين  بشهادة  إال  ذلك 
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قبيلته  أهـل  إن  ثـم  شـبابه  عنفـوان  فـي  إنسـانًا  قتـل  موروثـك  كان  إذا 
على  هل  مطالب،  يبـق  ولم  الثلم  وانسـد  المقتولين  صالحوا  وشـيوخه 
أعني  يحفظوا  لم  كانوا  وإذا  الفاعل:  هالكهم  خلفه  فيما  شـيء  الوارث 
قلوبهم  واطمأنت  عصرهم  أهل  عامة  أخبرهم  لكن  القتل  زمن  الوارثين 
هل  الشـهرة،  محض  لكن  واألمناء  العـدول  معهم  تشـهد  ولم  بالواقـع 

التراث؟ أكل  في  بأس  عليهم 
واهللا أعلم. الصفة.  هذه  على  ترك  ما  بأكل  الوارث  على  بأس  ال 

ÜÉéM  AGQh  øe  ICGôªdG  øY  IOÉ¡°ûdG  »≤∏J

دليل  حجـاب  وراء  من  المؤمنيـن  أمهات  عـن  الصحابة  روايـة  في  هـل 
السـتر  وراء  من  والتي  المتنقبة  المرأة  على  والشـهادة  الكتابة  جواز  على 
في  ليس  أم  األقـوال،  في  األعمى  شـهادة  وكذلك  بصوتها،  المعرفة  مع 



42

وال  غيرهم  يحاكون  ناسًا  شاهدنا  وقد  تتشابه،  األصوات  ألن  دليل  ذلك 
زوجات  مع  هـذا  يمكن  وال  الحاكي  غيـر  أنه  السـامع  ببال  يخطر  يكاد 
األقارب  النساء  من  حجبهن  في  غيرهن  عليهن  يختلف  ال  ألنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
ألن  نبويًا  حديثـًا  فيعد  عليهـن  يؤخذ  بمـا  فيحدثن  األجانب  عـن  فضـًال 
التابعين  من  روى  هل  وأيضًا  بالبيان.  فضًال  وإجالل؟  خوف  مقام  المقام 

الجواب. خير  اهللا  جزاك  لي  بّين  عنهن؟  زيد  جابر بن  غير 
عائشة  أخت  ابن  وهو  الزبير  عروة بن  فهذا  زيد  جابر بن  غير  عنهن  روى  نعم 
عنها  رواته  وبعض  عائشة  عن  يروي  مسروق  وهذا  مشافهة  عائشة  عن  يروي 
األخذ  وفي  كثيرًا  شـيئًا  ذلك  من  رأى  األحاديث  طـرق  اسـتقرأ  ومن  الربيع، 
وهو  النساء  من  المتنقبة  على  الشهادة  أجاز  لمن  دليل  حجاب  وراء  من  عنهن 

واهللا أعلم. المشابهة.  شبهة  لخوف  باألحوط  أخذ  منع  ومن  موجود،  قول 

Iô¡°ûdG  IOÉ¡°T

شهادة  تجوز  وإنما  شيء  في  الشهرة  شهادة  يجوز  ال  إنه  الصبحي  قول 
صفة  ما  الشـهرة...  على  الشـهادة  فيه  تجوز  فيما  الشـهرة  على  العدول 

الشهادة؟ تجوز  فكيف  الشهرة  شهادة  تجز  لم  وإذا  الشهرة؟  هذه 
بعلمه  حكم  إنما  بها  فالحاكم  العلم،  طرق  من  طريق  الشـهرة  أن  ذلك  معنى 
مقتضى  علـى  شـاهدان  شـهد  وإن  بعلمه.  الحاكـم  حكم  فـي  اختلـف  وقـد 
وهي  بحجة  حكم  قـد  ألنه  موضعه،  في  بذلـك  يحكم  أن  فللحاكـم  الشـهرة 
طريق  من  علمـوه  قد  ألنهـم  بذلك  يشـهدوا  أن  وللشـهود  العدليـن،  شـهادة 

واهللا أعلم. الشهرة. 
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البلدان  من  غيرها  أو  حدث  بلدك  طرف  في  وقع  مثًال  السكوتية  الشهادة 
غير  من  فيه  يرتاب  ال  كان  إذا  بلغك  بما  تشـهد  أن  يسـعك  هل  القريبة 

الزمان. أهل  عادة  وهذه  بعينه  أحد  شهادة 
طريق  الشـهرة  فإن  الشـهرة  عن  الشـهادة  تريد  كنت  وإن  تعنـي،  مـا  أفهـم  ال 
النكاح  وهي  مخصوصة  مواضع  فـي  عليها  الشـهادة  وتجوز  العلم  طرق  من 
الفقد،  الموت  تحت  ويدخل  ذلك،  بغير  واهللا أعلم  والموت  والوالء  والنسب 

واهللا أعلم. والسالم 
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إنه  له  قيـل  عباس  ابن  من  سـمعه  شـيء  عن  زيد  جابر بن  عـن  يوجـد 
َأَثَبَت  ألقاه،  حتى  ذلك  أقبل  لم  شاهد  مائة  معي  شهد  لو  قال:  عنه  رجع 
أحدًا  سمعت  مثًال  شيء؟  كل  في  أم  مخصوص  شـيء  في  هذا  المعنى 
وكذلك  موته،  بعد  منه  يتبرأ  أنه  عنه  يرفع  آخر  سمعت  ثم  رجًال،  يتولى 
ذمته  برئت  أنه  المقر  مـوت  بعد  أحد  لك  رفع  ثم  بالحق،  يقـر  سـمعته 
وكل  يتواله  أنه  آخر  لك  ورفع  أحد  من  يبرأ  سمعته  وكذلك  منه  بإقرار 

المقر؟ موت  بعد  هذا 
فكالم  كالعيان.  الخبر  ليس  المثل  ومنه  الخبـر،  من  أقوى  العيان  أن  شـك  ال 
ذكرتها،  التي  المسـائل  حكم  وكذلك  المعنى،  هذا  على  خارج  الشـعثاء  أبي 
أمر  من  أهون  الثقة  رفعها  إذا  الوالية  أمر  أن  إال  بعلمه  مخصوص  واحد  وكل 
الواحد  قول  من  البراءة  تقبـل  وال  العدل  رفيعة  من  تقبل  الوالية  فـإن  البـراءة 
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يرفع  واحد  شـخص  في  واحدًا  رجًال  عنه  المرفوع  كان  وإذا  عدًال،  كان  وإن 
لك  فليس  العكس  أو  البراءة  فيه  منه  عرفت  قد  وأنت  فالنًا  يتولى  أنه  هذا  عنه 
وللرافع  علمت  بما  متمسكًا  تكون  بل  الرجل  قول  من  علمك  عن  ترجع  أن 
التاريخ،  ولجهل  األشـخاص  في  األحوال  اختالف  الحتمال  وذلك  علم،  ما 

الرفيعة. من  أقوى  المعاينة  وألن 
من  حكم  البـراءة  فإن  العالم  ببـراءة  تبرأ  أن  لك  ليـس  أنه  تعـرف  أن  بـد  وال 
كل  حق  الوالية  ألن  بواليتـه  تتولى  أن  ولك  الحاكم،  لحكم  مشـابهة  العالـم 
على  المصرون  األحداث  أهل  حكمهـا  عن  يخرج  وإنما  الجملة،  في  مسـلم 
ويجوز  االختالف  عند  الظاهر  الحكم  فمرجعها  الناس  حقوق  وأما  أحداثهم، 
واهللا أعلم. ذلك  موضع  في  والتراضي  المسالمة  عند  باالطمئنان  فيها  العمل 
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المحيا  فـي  عنها  الشـهادة  تجـوز  ال  األحـداث  فـي  الشـهرة  أن  يوجـد 
فتقول  عليها  الشهادة  ضعيفة  البراءة  في  األخبار  في  وكذلك  والممات، 
اليوم  المسلمين  علماء  على  تثبت  طريق  أي  من  وغيره  فالن  من  البراءة 

عليها؟ والشهادة  نفسها  الشهرة  بين  الفرق  وما  قول  على  وهذا 
عند  ى  ُيَسمَّ الطريق  وهذا  المسـموع،  العلم  طرق  من  طريق  بالشـيء  الشـهرة 
القطعي  بل  وقيـل  الضروري  القطعي  العلـم  يفيد  وهو  بالتواتـر،  األصولييـن 
الحقيقة  والية  به  أوجبـوا  هنا  ومن  يقينًا  العلم  يفيد  فإنـه  وبالجملة  النظـري، 
األحداث  مـن  حدثًا  حكمها  هـذا  التـي  الشـهرة  أردت  وإذا  الحقيقـة  وبـراءة 

المحدث. ذلك  من  يبرأ  أن  ذلك  بلغه  من  لزم  ُمَعّين  إنسان  عن  المكفرة 
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طريق  وهو  الحـدث  شـهرة  أحدها  أربعة،  البراءة  طـرق  قالوا  هنا  هـا  ومـن 
الحال  هـذا  أن  يخفى  وال  المتقدميـن،  مـن  األحداث  أهـل  مـن  المتبرئيـن 
من  وهو  له  يحصل  لم  من  دون  شـهرة  أو  علم  له  حصل  بمن  يختص  إنما 
أنه  العدالن  يشـهد  أن  الشـهرة  عن  والشـهادة  علمه،  ولكل  الخاصة  األمور 
وهي  الشهرة  على  الشـهادة  فهذه  مكفرًا  حدثًا  أحدث  فالنًا  أن  معهما  شـهر 
المحدث  حياة  فـي  بها  البراءة  تلـزم  ال  أنه  بمعنى  األحـداث  فـي  تجـوز  ال 
يقضي  ما  تعالى  اهللا  رحمه  الهاللـي  ذكوان  سـالم بن  كالم  وفي  موته  وبعـد 
قبولها.  يلزم  المتقدمين  األحداث  أهل  من  البراءة  في  المسلمين  شهادة  بأن 

واهللا أعلم.

Éª¡ÄaÉμàH  ø«JOÉ¡°ûdG  ¿Ó£H

الشـهرة  شـهادة  وأما  مداد  محمد بـن  سـليمان بن  الشـيخ  قول  معنـى 
غيرها  شـهرة  وشـهدت  بشـيء  الشـهرة  شـهدت  إذا  فلعلها  المتكافئـة 
ما  كالهما.  بطلت  وتضادتا  الشهرة  في  الشـهادتان  تكافأت  فإذا  بضدها 
صحيح  أهو  الشهرة  شهادة  في  التكافؤ  تفسير  من  المعنى  هذا  في  ترى 

بذلك؟ الشهرة  شهادة  بطالن  وجه  فما  صحيحًا  كان  وإن  أم ال؟ 
مقاومة  الشهرتين  من  واحدة  كل  تكون  أن  هو  التكافؤ  ألن  صحيح،  هو  نعم 
العلم  حصول  في  األخرى  على  إحداهما  تزيد  ال  بحيث  وضعفًا  قوة  لألخرى 
مكافئة  منهما  واحـدة  كل  صارت  وضعفـًا  قوة  الشـهرتان  تقاومت  فإذا  بهـا، 
وال  شك  والتردد  أيهما  علم  صحة  في  السامع  ذهن  في  التردد  وبقي  لألخرى 

واهللا أعلم. تكافأتا.  إذا  بطالنهما  وجه  فهذا  بالشك  الحكم  يصح 
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األعمال  من  المال  إليه  يحتاج  ما  كل  ماله  في  يعمل  أن  آخر  وّكل  رجل 
في  يعمل  قـام  ثم  قروشـه  في  الوكيل  وخلطها  قروشـًا  لذلـك  وأعطـاه 
الحسـاب  المال  صاحب  أراد  ثـم  بيسـان،  األجراء  على  وينفـذ  المـال 
فأراد  كثيـر،  بشـيء  الوكيل  قبضها  يوم  عن  القـروش  صرف  فـي  فـزاد 
المال  صاحب  وأراد  قبضها  يـوم  بصرفها  القروش  يحسـب  أن  الوكيل 
الحسابين  من  وله  الوكيل  على  يكون  ما  الحاضر  بالصرف  يحسبها  أن 
فحسب  حاضر  غير  المال  وصاحب  الحساب  الوكيل  أجمل  إذا  أرأيت 
ذلك  أترى  بذلك  المال  صاحـب  يعلم  ولم  مضى  الذي  الصـرف  علـى 

أم ال؟ جائز 
على  قرشًا  قرشًا  يكسرها  ثم  صاحبه  قروش  يعزل  أن  الوكيل  لهذا  ينبغي  كان 
كان  ما  كان  وقـد  اآلن  فأما  ودنياه  دينه  فـي  أسـلم  وذلك  ماله  حاجة  حسـب 
التي  القروش  ولـه  الوكيل  هـذا  أنفذها  التي  البيسـات  المال  صاحـب  فعلـى 
كان  ذلك  جاز  والتقاص  التقاضي  فـي  شـيء  على  اصطلحوا  فإن  منه  قبضها 

±ô°üdG
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صاحب  أخذ  بشـيء  يتراضوا  لم  وإن  كثيـرًا  أو  يسـيرًا  عليه  اصطلحوا  الـذي 
له  وليس  المال  خدمـة  في  سـلمها  التي  بيسـاته  الوكيل  وأخذ  قروشـه  المال 
لم  أو  عنه  فاشتغلوا  الصرف  يرخص  أن  قبل  الحساب  طلب  سواء  ذلك  غير 
ثم  بيسـات  غيبته  في  المال  صاحب  على  يحسـب  أن  للوكيل  وليس  يطلبـوه 
له  وأتم  بذلك  ورضـي  الحسـاب  بصورة  أخبره  إذا  إال  قروشـًا  عليه  يحملهـا 

واهللا أعلم. الجملة. 
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بعض  بها  له  ليشـتري  الفضية  القروش  الناس  بعـض  إليه  يرسـل  الذي 
عنده  من  الغـوازي  فيسـلم  الُصْفر  بغـوازي  يبـاع  مما  والسـلع  السـلع 
ذلك  له  أيحل  البلـد  في  صرفها  مثـل  غوازيه  عـن  له  القـروش  ويأخـذ 

أم ال؟
النحاس  غوازيه  عـن  القروش  تلك  يأخذ  أن  لهـذا  يحل  فال  الحكم  فـي  أمـا 
السلعة  اشتراء  ثم  القروش  تلك  صرف  المشتري  لهذا  فكان  مالكها  بإذن  إال 

القروش. بنفس  توجد  لم  إذا  الصرف  بذلك 
بينهم.  فيما  التراضي  علـى  المبني  الناس  بيـن  به  المتعامل  الواسـع  في  وأمـا 

أعلم. فاهللا 
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عندي  ليس  المشتري  يقول  شـاكلهما  وما  والفضة  الذهب  يبيع  من 
أن  ولما  البائع،  فأقرضـه  أفيك  حتى  اقرضني  قـال  أنه  إال  هنا  ثمـن 
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بيد  يدًا  الفضـة  أو  الذهب  منـه  أخذ  قرضـًا  الدراهم  عنـده  صـارت 
أم ال؟ هذا  أيجوز  القرض  بدراهم 

الحديث  وفي  البيـع  ذلك  ألجل  القرض  ذلـك  اشـترط  إذا  ذلك  يجـوز  ال 
عليهم  حرم  لما  تعالى  اهللا  إن  اليهود  اهللا  «قاتل  قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا  عن 
على  حرم  إذا  وجل  عز  اهللا  وإن  ثمنها  فأكلوا  باعوها  ثم  أجملوها  الشحوم 
طلبًا  الشـحوم  اليهود  باعت  وإنما  ثمنه»  أكل  عليهـم  حرم  شـيء  أكل  قـوم 
هذا  وفي  ثمنهـا  ألكل  فاحتالـوا  أكلها  عليهـم  المحرم  فـإن  للحيلـة  منهـم 
في  عامة  الزمان  أهـل  اتخذها  التي  الحيـل  إبطال  في  عظيم  أمـر  الحديـث 

  «   ª   ©    ¨   §  ﴿ السـبت:  أهل  في  قوله  وكذلك  البيوع 
عن  نهـوا  فإنهـم  اآليـة  آخـر  إلـى   (١)﴾³   ²    ±°   ¯   ®   ¬
دخول  قبل  الشـباك  جعلوا  بـأن  عليه  فاحتالوا  السـبت  يوم  فـي  االصطيـاد 
أن  وظنوا  حصل  قد  فيها  الصيد  وكان  السبت  خروج  بعد  وأخذوها  السبت 
بأن  عليها  اهللا  عاقبهم  وقد  افتعلوها  حيلة  هي  وإنما  باالصطيـاد  ليس  ذلـك 
إلى  تفضي  التي  الحيلة  يتجنب  أن  مسـلم  كل  فعلى  وخنازير  قردة  جعلهم 
الذي  الخيار  بيع  في  جهالهم  من  الزمان  أهل  يفعل  كما  الشارع  نهي  انتهاك 
هذا  من  تكون  الِحيـل  من  وكثير  محض  لربـًا  وإنه  خيار  بيع  أنـه  يزعمـون 
الشـارع  إن  ثم  السـؤال  وفق  على  الحكم  بيان  إال  الفقيه  على  وليس  القبيل 
المفتون.  أفتاه  وإن  نفسـه  يستفتي  أن  المسـتفتي  أمر  والسـالم  الصالة  عليه 

واهللا أعلم.

.١٦٣ اآلية  األعراف،  (١) سورة 
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النظر: ابن  قول  عن 
يدفـعــه الـمــال  رأس  وللمسـلــف 

والـتـلــف التحريـم  تداخــلـــه  إذا 
الدراهم  صاحب  يأخذ  أن  المانع  ما  السـائل:  قال  عروض،  بال  قال  ثم 
للمسـلف  وصارت  السـلف  انتقض  إذا  الحاضر  بقيمة  بدراهمه  سـلفة 

والقرض؟ األمانة  مثل  الدراهم  هذه  تكون  أن  غير،  ال  دراهم 
الدراهم  أن  وذلـك  الذمة  فـي  ما  ببيع  الصورة  هـذه  تشـبيه  ذلك  مـن  المانـع 
لما  مؤديًا  صار  عروضًا  عنها  تسـلم  ما  متى  وأنه  المتسـلف،  ذمة  في  صارت 
من  حكم  فـي  صار  بذلك  الدراهم  صاحـب  رضـي  فإن  ذمته،  فـي  يكـن  لـم 
وأيضًا  يصح  ال  فبيعها  بنفسـها  موجودة  غير  والدراهم  بالعروض  دراهمه  باع 
ذلك  يجيز  ال  من  قول  على  وهذا  مثمنـًا.  تجعل  أن  يليق  فال  ثمـن  فالدراهـم 
الموجودة  الدراهم  عن  العروض  أخذ  يجوز  أنه  وهو  آخر  قول  المسألة  وفي 

معتبر. فيه  التراضي  ألن  عندي  الصحيح  وهو  قضاء  ألنه  الذمة  في 
ألنه  دراهم  عنه  يأخذ  فال  عروضًا  الذمة  في  ما  كان  إن  وهو  ثالث  قول  وفيها 
قضاء.  ألنه  عروضًا  عنها  يأخذ  أن  فله  دراهم  كان  وإن  الذمة  في  لشـيء  بيع 

واهللا أعلم.

ô©°ùH  ¬H  π qch  Ée  øªK  π«cƒdG  ±ô°U

بعض  بها  له  ليشتري  الفضية  القروش  الناس  بعض  إليه  يرسل  الذي 
عنده  من  الغوازي  فيسلم  الصفر،  بغوازي  يباع  مما  والسلع  السلع، 
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ذلك  له  أيحل  البلد  في  صرفها  مثل  غوازيه  عن  له  القروش  ويأخـذ 
أم ال؟

النحاس  غوازيه  عـن  القروش  تلك  يأخذ  أن  لهـذا  يحل  فال  الحكم  فـي  أمـا 
السلعة  اشتراء  ثم  القروش  تلك  صرف  المشتري  لهذا  فكان  مالكها  بإذن  إال 
بين  به  المتعامل  الواسع  في  وأما  القروش،  بنفس  توجد  لم  إذا  الصرف  بذلك 

واهللا أعلم. ذلك.  فله  بينهم  فيما  التراضي  على  المبني  الناس 

á«fó©ªdG  á∏ª©dG  ™e  á«bQƒdG  á∏ª©dG  π°VÉØJ

فيه؟ ترى  ما  ربية.  بأربعين  ويدينه  ربية  بثالثين  النوط 
واهللا أعلم. حرام.  عندي  فهو  فيه  أرّخص  وال  القطب  فيه  رخص 

¢SÉëædÉH  á£∏àîªdG  á°†ØdG  ™«H

الداخل  اللحام  وهـل  حالل؟  أم  شـغلها  حرام  هي  هل  الفضـة  صياغـة 
وهل  بغيره؟  تتعامل  وال  بعدمـه  تصطلح  وال  نحاس  وهو  حرام  عليهـا 
اللحام  في  الصائغ  على  يجب  وما  أم ال؟  يحرمها  المذكور  اللحام  ذلك 
النحاس  يطيح  أن  عليه  يجب  وهل  الصيغـة؟  صاحب  يخبر  أن  أيلزمـه 

الفضة؟ من  النحاس  كمية  بقدر  يميزه  أن  يقدر  ال  كان  وإن  بثمنه 
وال  شـيء  كل  في  حرام  والغش  طيب  حالل  اليد  وعمل  يد،  صنعة  الصياغة 
في  عليه  النحاس  يحسب  وال  الصيغة  صاحب  برضا  إال  النحاس  فيها  يدخل 
بقدر  له  يطرح  النحـاس  جملة  من  اللحام  ويجعـل  ويميزه  يعزله  بـل  الفضـة 

واهللا أعلم. الصيغة.  صاحب  ويسترضي  التحري  بطريق 
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ويأخذه  ربية  مائة  فيـه  النوط  مثل  النصارى  أحدثه  الذي  النـوط  صـرف 
أيجوز  سـلعة،  يأخذ  أو  بذلك  يبيعه  والتاجر  خاصة  ربيـة  بمائة  التاجـر 

أم ال؟ الصرف  ذلك 
للناس  فوضعوا  لحيلهـم،  وإجراء  لدولتهم  تقوية  النصـارى  أحدثته  أمر  هـذا 
قدر  فلو  دولتهم  إلى  وحملوهـا  والبيضاء  الصفراء  منهم  وأخـذوا  القراطيـس 
عند  والفضة  الذهب  بقيت  المسـلمين  أراضي  من  الذهاب  دولتهم  علـى  اهللا 
التي  المكيدة  فهي  الكسـاد،  سـوق  في  المسـلمين  عند  والقراطيس  النصارى 
فقلبوها  اإلسـالم  طوائف  لها  تفطن  ولـم  النوط  عمل  في  النصـارى  رسـمها 
رضا  ذلك  فصار  األعداء،  دول  تحـت  التي  األماكن  في  بها  وتعاملـوا  صرفـًا 
من  ألنها  قبولها  عليهم  حرم  ما  األمر  أول  في  لها  تنبهوا  فلو  بالتعامل،  منهم 
عن  يقبل  ال  أن  الحاذق  الحازم  وعلى  اإلسالم  على  للكفر  المقوية  األسباب 

واهللا أعلم. الحال.  بخطر  المال  ضياع  من  ألنه  قرطاسة  نقده 

±ô°üdG  »a  ¢†Ñ≤dÉc  ´É°ûªdG  ¢†Ñb  øe  ø«μªàdG

قروش  أربعة  المشـتري  فأحضر  ونصف  قروش  بثالثة  مثًال  فضـة  تبايعا  مـن 
نصفه  خذ  له  قال  أو  عليَّ  رده  والباقي  نصفه  وخذ  القرش  هذا  اكسر  له  وقال 
إنه  حيث  الربا؟  عن  ينفك  ال  تـراه  أم  جائزًا  البيع  هذا  ترى  فهل  حقـك  عـن 
أم ال؟ المؤجل  حكم  في  حينئٍذ  فهو  كسره  قبل  قرش  نصف  قبض  يمكن  ال 
إياه  وملكه  القرش  في  نصيبًا  له  جعل  إذا  أنه  لي  يظهر  والذي  بذلك  أعلم  اهللا 
التمليك  وثبت  القرش  في  التشـريك  وقع  فقد  منه  أخذه  ما  بعض  عن  عوضًا 

واهللا أعلم. بيد.  يدًا  حكم  في  حينئٍذ  فهو  النصيب  في 
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غير  ومنهم  قيـم  لفظه  من  منهم  بعضهم،  بخطـوط  أهلها  تراضـى  بـالد 
أراد  واليوم  الوقت  هذا  إلى  الزمن  سـالف  من  األوراق  ويكتبون  ذلك، 
ال  حتى  تعطل  الـدار  ورأينا  المكاتبة  هذه  في  ينـازع  أن  منهـم  أراد  مـن 
بغير  المكاتبة  هذه  إثبات  ألنا  الصفة،  هذه  على  بينهم  يكاتب  مـن  يبقـى 
اهللا  شاء  إن  مأجورًا  أفتنا  شاء؟  ما  ويثبت  الحكم  إلى  نرجعهم  أم  حكم 

بينهم. يكاتب  من  يجدون  ال  المكاتبة  هذه  ببطالن  الحكم  قضى  وإن 
تلزم  وال  بها  يـرض  لم  لمن  الجبر  غيـر  على  المكاتبة  هـذه  تثبتـوا  أن  لكـم 
وال  منعه  يجـوز  فال  فيها  الحكم  طلـب  ومن  أمره،  يملـك  ال  ومـن  األيتـاَم 
يصلحوا  أن  يلزمهم  البلد  أهل  ألن  مكاتب،  بال  الدار  بقيت  وإن  قطعه  يصح 
شـهادتهم  ترد  ال  حتى  أحوالهم  فـي  العدالـة  منهـج  يسـلكوا  وأن  أمورهـم 
على  ال  أنفسـهم  على  فاللوم  ذلك  من  شـيئًا  ضيعوا  فإن  كتابتهم،  تبطل  وال 

واهللا أعلم. الحكم. 

í∏°üdG
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بها  يقـروا  ولم  إليهم  فدفـع  أناسـًا  بها  واتهم  دابـة  عليـه  ذهبـت  رجـل 
على  الصلح  أخـذ  الدابـة  لصاحـب  أيحـل  بالصلـح،  بينهـم  فتكلمـوا 
سـبيل  على  حق  وله  اليمين  أعليه  اليمين  إليه  ردوا  وإن  الكتمان  سـبيل 

أجبنا. كتمانهم؟ 
التهمة. بدعوى  ترد  فال  اليمين  أما 

ال  حيث  المسـلمين  حكام  من  أحد  عند  الحكم  منهـم  أراد  إذا  الصلـح  وأمـا 
ذلك  أخذ  له  يحل  ال  فإنه  يحاكمهم  لئال  صالحوه  ثـم  ذلك  في  عليهم  ضـرر 
الضرر  فيه  عليهم  مكان  في  أو  جبار  مع  يحاكمهم  لئال  صالحوه  قد  كانوا  وإن 

واهللا أعلم. التقية.  حكم  في  ألنه  يحل  ال  الصلح  فهذا 

¬«∏Y  QÉÑLEG  ’  í∏°üdG

واآلخر  راض  فأحدهم  إصالحهم  فأراد  متنازعين  أناس  بين  حضر  من 
كاره؟

لهم  األشـياء  وتقيم  لهم  الترغيب  وأما  يجوز،  فال  الصلح،  على  جبرهـم  أمـا 
واهللا أعلم. األحكام.  سيد  والصلح  الخير،  فعل  من  وهو  فجائز، 

ÖgòªdG  »a  ø«ØdÉîªdG  ø«H  í∏°üdÉH  »©°ùdG

وقع  إن  شايعهم  ومن  علي  بو  كبني  الوهابية  هؤالء  بين  بالصلح  السعي 
إذا  بذلك  سعى  لمن  يصح  هل  إباضيًا  كان  لمن  افتراق  أو  شقاق  بينهم 
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أن  إال  بالمسـلمين،  يضر  ما  بينهم  بالصلح  السـعي  في  نية  له  تكـن  لـم 
اإلسـالم،  أهل  على  المضرة  من  يخفى  ال  ما  واجتماعهم  ائتالفهم  فـي 
أرأيت  والسالمة،  الراحة  افتراقهم  وفي  واألموال،  الدماء  السـتحاللهم 
منه  وأرادوا  الوهابية  ألولئك  عصبة  هم  قوم  بين  منه  المطلوب  كان  إن 
ألولئك  نفعه  يرجـى  ما  عندهم  قيامـه  في  ألن  حالهـم  إلصـالح  القيـام 
نفعه  يرجو  ما  وتخريب  سـكناه  كتنغيص  دنياه  فسـاد  يقم  لم  إن  وخاف 
أولئك  بين  بالصلح  فيقوم  الصفة  هذه  على  مداراتهم  لـه  هل  ماله،  مـن 
بسـبب  ألن  ألولئك  بالصلح  القيام  وال  مداراتهم  لـه  ليـس  أم  الوهابيـة 
الوهابية  أولئك  ائتالف  صح  وإن  اإلسالم،  على  ضرره  يخشى  ما  قيامه 
بآخرته  يضر  ما  المعنى  هـذا  على  قيامه  ففي  قيامه  بسـبب  واجتماعهـم 
على  ذلك  وتيقن  يقتل  يقم  لم  إن  وخاف  أيضًا  التقية  حد  في  صار  ولو 

قومه؟ من  نفسه 
من  عين  في  وهو  ضـررًا  بعينك  تراه  حـال  ورب  وأحوال  اعتبـارات  لألمـور 
لجميع  العام  الصالح  الوهابية  تشتت  في  أن  شك  وال  صالح  منك  أبصر  كان 
الدين  أمر  لتقويم  أخرى  مصلحة  بينهم  السعي  في  يكون  ربما  لكن  المسلمين 
يندفع  حتى  المسـلمين  مـن  وتقريبهم  خواطرهم  وتطييـب  قلوبهـم  كتأليـف 

خدعة: الحرب  وإن  بالبأس،  يندفع  ال  ما  الشر  من  بذلك 
لفظة قلـت  إذا  مـن  صديقًا  أمـراوليـس  موقعهـا  أثنــاء  فـــي  توهــم 
يميـنـه قطعـت  لــو  مــن  أخـرىولكنــه  لمصلحـة  نفعــًا  توهمهــا 

في  شيبة  ذا  كان  إذا  سيما  ال  المصلح  الساعي  بهذا  الظن  حسن  عليك  فيجب 
النظر  السياسة  في  ولهم  الراسـخة،  القدم  دينهم  في  لشـيوخنا  فإن  اإلسـالم، 
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لسالمة  ذلك  في  يسعون  ال  وهيهات  مرامهم،  عن  ومثلك  مثلي  فأين  الطويل، 
دينهم. وإظهار  أمرهم  لتقويم  بل  حالهم  نجاة  أو  مالهم 

لعمري  فهو  الدنيا  لعمار  كان  وإنما  الحال  هذا  غير  على  الصلح  جـرى  إذا  أمـا 
الثبات،  بعـد  الزيغ  ومن  الهـدى  بعد  الضالل  مـن  باهللا  نعوذ  اآلخـرة،  خـراب 
المؤمنين. وصالحي  الدين  في  وإخواننا  ولمشايخنا  ولكم  لنا  العافية  اهللا  ونسأل 

êGôîdÉH  ø«ÑdÉ£ªdG  ø«H  í∏°üdG

عند  أيجوز  البلد،  ذلك  أهل  على  السلطان  أسسـه  كان  إذا  الخراج  عن 
والمطني(٢)  المسـتقعد(١)  يصلح  مما  بـكالم  يتكلم  أن  بينهم  التخاصـم 

ذلك؟ في  الدخول  يسعه  هل  برضاهم،  ذلك  ويكون 
في  يجتهد  أن  وله  فيـه،  يتكلم  أن  جاز  البلد  ألهل  خيـر  الصلـح  فـي  كان  إذا 

واهللا أعلم. ذلك. 

Ió°SÉa  kÉYƒ«H  ø«©jÉÑàªdG  ø«H  í∏°üdG

الناس  وبين  بينهم  كان  إذا  وغيَرهم  حاشـاكم  البانيان  مثل  التجار  دفاتر 
بينهم  يتكلم  أن  أيجـوز  الربـا  إلى  تـؤول  مما  الفاسـدة  البيوعـات  مثـل 
المعامالت  من  بينهـم  يصير  بما  هو  يعلم  لـم  إذا  خصوصًا  باإلصـالح 

أم ال؟ ذلك  يسعه  الفاسدة 
واهللا أعلم. الصلح.  له  جاز  بالفساد  يعلم  لم  إذا 

المستأجر. أي  (١) المستقعد: 
العماني. العرف  في  المؤجر  أي  (٢) المطني: 
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إلى  والرجوع  التوبة  المبتلى  فأراد  وغيرها  دماء  من  مظالم  لزمته  رجـل 
لتلك  يكفي  ما  مال  عنده  وال  المظالـم،  تلك  من  والتخلـص  تعالـى  اهللا 
أهله  مجهول  هو  وما  أهله  معروف  هو  ما  المظالم  تلك  ومن  المظالم، 
الجميع  من  التراضـي  يقع  أن  المحـال  ومن  كميته،  مجهـول  هـو  ومـا 
قول  على  خالصـه  في  المبتلى  هـذا  يصنع  ما  يـده،  في  ما  قسـم  علـى 
أو  األثر  في  يوجـد  هل  حشـريًا؟  ألهله  باقيًا  ربه  المجهـول  جعل  مـن 
لتعذر  كله  مجهوًال  المبتلى  هذا  يد  في  ما  يكون  أن  النظـر  صحيح  فـي 
منك  رخصة  له  تبدي  فهل  الجهالة  إلى  رجع  وإن  أهله؟  بين  ما  توزيعه 
تفضل  أم ال؟  هـذا  على  المظالم  تلـك  من  نفسـه  يبرئ  أن  لـه  ومعونـة 

كله. هذا  بإيضاح  علينا 
كان  إذا  أنه  على  صريحًا  يدل  ما  عليه  اهللا  رضوان  نبهان  أبي  آثار  في  يوجد  نعم 
من  االصطالح  وتعذر  المقدار  مجهول  بعضها  وكان  الحقوق  بتلك  يفي  ال  ماله 
كانت  لما  أنه  ذلك  ووجه  مجهوًال،  كله  يكون  المال  ذلك  أن  الحقـوق  أربـاب 
تعذر  كميته  تعرف  ال  الحقوق  تلك  بعض  وكان  المال  لذلك  مستغرقة  الحقوق 
المحاصصة  فوجبت  بجميعها  يفي  ال  المال  ألن  حقوقهم،  الحقوق  أهل  إعطاء 
إلى  يوصل  أن  يمكن  فال  فيها  المحاصصة  تتعذر  بعضها  مقدار  وبجهالة  بينهم، 
عليه  لمن  وليس  كلها،  مقاديرها  معرفـة  بعد  إال  منهم  واحد  كل  حصـة  معرفـة 
وال  له  ال  الحقوق  ألهل  صار  إنمـا  ماله  ألن  المجهول  قدر  يتحـرى  أن  الحـق 
أهل  بين  والتراضي  التصالـح  أمكن  فإن  غيـره،  مال  في  التحري  ألحـد  يصـح 
الحقوق  جميع  فـي  الجهالة  دخلت  يمكـن  لم  وإن  ذلـك،  لهـم  كان  الحقـوق 
األحكام. من  للمجهول  ما  المال  هذا  في  وكان  حصصها  مقادير  معرفة  لتعذر 
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وذهب  الحشر،  وقت  إلى  منه  بشيء  ينتفع  ال  حْشرى  أنه  إلى  بعضهم  فذهب 
يجعل  وقيل  للفقراء،  إنه  وقيل  المسلمين،  مال  بيت  في  يكون  أن  إلى  آخرون 

المسلمين. مال  بيت  في  أمانة 
ذلك  من  لنفسـه  المبتلى  هذا  براءة  جواز  في  للفقراء  بأنه  القائلون  اختلف  ثم 
فالمبتلي  للفقراء  كان  إذا  ألنـه  ذلك  بعضهم  لـه  فأجاز  فقيـرًا،  كان  إذا  الحـق 
الفقراء  من  غيـره  إلى  أداءه  وألزموه  آخـرون  له  ُيجْز  ولـم  سـواء،  فيه  وغيـره 
أبرأ  إذا  فأما  ألهله،  أداؤه  إال  منـه  يخلصه  وال  بذمته  تعلـق  حق  عندهـم  ألنـه 
صواب  فإنها  المسـلمين  أقوال  يأخذ  أن  وللمبتلى  مؤديًا  يكون  فال  نفسـه  منه 
أهل  من  المجتهد  وعلـى  االختيار  حكـم  يخالف  حكـم  وللضـرورة  وهـدى 

واهللا أعلم. باألرجح.  ويعمل  لنفسه  ينظر  أن  القضايا  في  النظر 
السائل: قال 

استفاد  ثم  األقوال  هذه  أحد  على  يده  في  مما  المبتلى  هذا  تخلص  فإن 
التي  الحقوق  جميـع  يسـتكمل  حتى  يتخلص  أن  أعليه  ماًال  بعـده  مـن 
يده؟ في  ما  بجميع  تخلص  قد  كان  إذا  األول  التخلص  يجزئه  أم  عليه 
ال  مرة  أول  فـي  يديه  في  بما  والتخلص  للغيـر  حقوق  ألنها  ذلـك  عليـه  نعـم 
يحكم  الذي  الحكم  هو  التخلص  ذلك  لكن  الحقوق،  باقي  عنه  مسقطًا  يكون 
ويلزموه  يطالبوه  أن  الحقوق  ألهل  ليس  أنه  بمعنى  الحال،  ذلك  في  عليـه  بـه 
مسـقطًا  ذلك  يكون  وال  ذلك  بغير  يأخذه  أن  للحاكـم  وال  يده،  في  مـا  فـوق 
التخلص  عليه  كان  مـاًال  اسـتحدث  فإذا  سـبيًال،  لقضائها  وجد  إذا  لحقوقهم 
طلبوا  إذا  إلزامه  الحاكم  وعلى  مطالبته  الحقـوق  ألهل  وكان  عليه  يبقى  عمـا 

واهللا أعلم. ذلك.  منه 
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السائل: قال 
إليه،  الفقير  ذلك  فرّده  فقير  على  يديه  في  بما  المبتلى  هذا  تخلص  فإذا 
تحرى  حتى  ذلـك  على  بينهما  مواطـأة  غير  من  وثالثـة  ثانية  تـراّداه  ثـم 
تلك  جميع  مـن  هذا  على  أيبرأ  كلهـا  عليه  التي  المظالـم  تلـك  مقـدار 
من  ولورثته  حالًال  له  أيكـون  بعد  ماًال  اسـتفاد  وإذا  عليه  التي  الحقـوق 

سلف؟ مما  ضمان  وال  تبعة  عليه  وال  بعده 
صار  فقد  شيئًا  فقيرًا  أعطى  إذا  ألنه  خالص،  الوجه  هذا  فإن  الحكم  ظاهر  في  أما 
عليه  رده  فإذا  المالك  تصـرف  فيه  يتصرف  أن  وله  المعَطى  لذلـك  الشـيء  ذلك 
سـاقه  حادثًا  رزقًا  ذلك  صار  فقد  القبول  عدم  سـبيل  على  ال  العطية  سـبيل  على 
والرابعة  الثالثة  العطية  في  القول  وكذا  عليه،  مما  به  يتخلص  أن  وعليـه  إليـه،  اهللا 
سهل  بطريق  الخالص  إلى  وسبيل  الجائزة  الحيل  باب  من  فهو  نهاية،  ال  ما  إلى 
نفسه  تكون  وأن  تواطؤ،  بينهما  يكون  أال  شرط  على  لكن  له،  حصوله  أمكنه  إن 

واهللا أعلم. عليه.  يرده  لم  إذا  حرج  نفسه  في  يدخل  وال  ذهابه،  على  متوطنة 

¬«∏Y  Ée  »ZÉÑdG  ájOCÉJ  Ωó©d  í∏°üdG  Ωóg

فانقطع  الحرب  ثائرة  وقطع  المادة  حسـم  المسـلمين  جماعة  رأى  إذا 
إذا  باغية،  الطائفتيـن  وإحـدى  وتبـارأوا  الطائفتين  بيـن  الصلـح  وتـم 
الباغية  كانت  إذا  باغيـة  تكون  هل  الباغية  فـي  عليها  المبغى  أحدثـت 
وقدر  وليه  قتل  لمن  يجوز  وهل  عليها؟  الذي  الحق  تؤد  لم  السابق  في 
وإذا  وليه؟  قاتـل  قتل  شـيوخه  من  الصلح  وقوع  بعد  قاتله  قتـل  علـى 

الباغي؟ على  ما  وعليه  باغيًا  يكون  هل  ذلك  فعل 
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كسـر  حرم  وإذا  قطعًا،  باٍغ  اسـتقراره  بعد  وهادمه  َيِحـل  ال  الصلـح  هـدم 
ليس  عليه  ما  يؤدِّ  لم  الباغي  بـأن  وتعلله  الصلح،  بهدم  ظنك  فمـا  األمـان 
لوجوب  اتباعـه  القبيلة  يلـزم  القبيلة  مصالـح  فـي  الشـيوخ  وأمر  بشـيء، 
وذلك  الفتن  بعض  وإطفاء  الشر  بعض  لدفع  لكن  األمر  نفس  في  طاعتهم 
بعضهم  لشر  دافع  سلطان  أمر  من  ُعمان  خلت  وقد  اإلمكان،  عند  واجب 
ما  جزاء  وذلـك  والبغضاء  العـداوة  بينهم  يغـري  بمن  وبليت  بعـض  عـن 
في  اليهود  فشـابهوا  ببعض  وكفروا  الكتاب  ببعض  آمنوا  أيديهم،  كسـبت 

  Ý  Ü  Û  ﴿ والبغضاء  العداوة  بينهم  أغرى  من  عليهم  اهللا  فسلط  ذلك 
وأيقظ  البصائر  اللهم  وافتح  بلطفـك،  تداركنا  ُهـمَّ  اللَّ  (١)﴾à   ß   Þ
رشـدهم،  الناس  وألهم  الكلمة  وأّلف  الشـمل  واجمع  العزائم  وقوِّ  الهمم 
الناس  لهدى  اهللا  شاء  لو  عظيم،  يا  عليُّ  يا  بك،  إال  قوة  وال  حول  ال  فإنه 

واهللا أعلم. جميعًا. 

É°VQ  ¿hóH  ídÉ°üdG  ≈dEG  AÉédE’G

وخاف  ذلك  بأيديهـم  الذين  فجحد  عشـيرته  غير  ورجل  إرث  لـه  مـن 
ليبين  فصلح  بالصلـح  الحضرة  عليـه  فلجت  وحقـه  ماله  ذهـاب  علـى 

أم ال؟ الصفة  هذه  على  الغير  له  هل  أقل  أو  بالعشر  حقه 
واهللا أعلم. أوجه.  من  فيه  الرجوع  وله  رضا  غير  على  ُبني  صلح  هذا 

.٦٤ اآلية  المائدة،  (١) سورة 
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ولم  يده  من  الخروج  إلـى  سـبيًال  ير  ولم  الصلح  إلى  الوالي  جبره  مـن 
أله  الحالة  تلـك  على  فصلح  البطش  خـاف  لكنه  برضاه  الصلـح  يكـن 

ماله؟ إخراج  على  قوة  يجد  بعدما  الغير 
واهللا أعلم. عليه.  أكره  الذي  الصلح  في  الرجوع  وله  الجبر  يلزمه  ال 
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تحت  من  منخرق  الفراش  ذلك  أن  رأى  ثم  فراش  على  بعصاه  اتكأ  من 
عليه  اتكائه  قبل  سابق  هو  أم  عليه  اتكائه  من  انخرق  أنه  يدري  ال  العصا 
ال  العصا  تلك  مثل  أن  العرف  في  لكن  أم ال؟  لذلك  ضامنًا  يكـون  هـل 

إياه. اهللا  عرفك  ما  عرفنا  الفراش  ذلك  مثل  تخرق 
عليه.  ضمان  فال  عادة  الفراش  ذلك  مثل  يخرق  ال  العصا  تلـك  مثـل  كان  إذا 

واهللا أعلم.

º¡ëdÉ°üªd  ∫hDƒj  Éª«a  ¿É«Ñ°üdG  ∞«∏μJ

ذلك  في  يلزم  وهل  أم ال؟  الصبيان  من  الُبّلغ  غير  اسـتعمال  يجوز  هل 
أم ال؟ شيء  بأدنى  ولو  ضمان 

إلى  يـؤول  فيما  اسـتعمالهم  جواز  أراه  والـذي  شـيئًا  ذلك  فـي  أحفـظ  ال 
فيؤول  عـادة  البطالة  اتخـذوا  فربما  وشـأنهم  تركوا  لـو  فإنهـم  مصالحهـم 

¿Éª°†dG
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بالكتاب  مطلوبة  األصلحية  ومراعاة  وأخالقهم  بعيشهم  يضر  ما  إلى  األمر 
والُسّنة.

ال  مثله  أن  يتعارف  شيء  في  القصد  هذا  على  استعملهم  من  على  ضمان  وال 
فقط  غرضه  نيل  إلى  لنفسه  المعونة  قصد  على  استعملهم  إذا  أما  عليه  يستأجر 
إلى  يؤول  ال  شـيء  في  أو  عادة  بأجرة  إال  يعمل  ال  شـيء  في  اسـتعملهم  أو 

الصحيح. النظر  إليه  يؤدي  ما  حسب  على  ضمان  ذلك  كل  ففي  مصالحهم 
أدى  ما  هذا  بهم  يضر  فيما  إال  بهم  يسـتعين  أن  له  فإن  والدهم  لغير  كله  هذا 

واهللا أعلم. بحقه.  إال  يعمل  وال  فيه  فلينظر  نظري  إليه 

áÑ°ùëdG  ¬àj’h  ô«Z  øe  ƒdh  ôμæªdG  ô«Z  øe  ≈∏Y  ¿Éª°V  ’

مناكرهم  عن  يردعهم  فيها  المناكر  أهل  على  وقام  البلد  في  يد  له  رجل 
الرجل  هذا  وأن  وغيره،  بالسـياط  ضرب  من  به  يردعهم  أن  يمكنـه  بمـا 
لهم  ومخالط  المناكر  أهل  تحت  داخل  أميرها  وأن  البلد  أمير  هو  ليس 
من  ضربه  من  ضرب  في  ضمان  الرجل  هذا  على  هل  سألت:  ذلك.  في 

المناكر؟ أهل 
ليردعهم  المناكر  أهل  ضـرب  في  المحتسـب  الرجل  هذا  على  ضمان  ال  إنـه 
على  يد  له  كانت  من  على  فالواجـب  غيره  البلد  أمير  كان  وإن  منكرهـم  عـن 
أمير  خلط  قد  كان  وليته  ومأمـورًا  أميرًا  كان  يرفعه  أن  المنكر  من  شـيء  رفـع 
بحقه  طالبه  سواء  هنالك  عليه  ضمان  وال  بذلك  أجدر  فإنه  ضرب  فيمن  البلد 

فيه. الجائز  حد  ضربه  في  يتعد  لم  إذا  يطالبه  لم  أو  ضربه  من 
هو  مأمورًا  كان  وإن  الضارب  عن  الضمان  رفع  من  ذكرته  ما  على  والشـاهد 
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الوليد بن  به  يلهـو  الذي  السـاحر  أمر  في  بالكوفة  الصحابة  لبعـض  وقـع  مـا 
قام  بالفضل  شـهر  من  الصحابة  بعض  فإن  الكوفـة،  على  عثمان  والـي  عقبـة 
هذا  على  المسـلمون  عاب  فما  الوليد  يومئٍذ  واألمير  فقتله  السـاحر  ذلك  إلى 
ذلك  وعدوا  هنالك  صنيعـه  وحمدوا  ذلك  في  عليه  أثنوا  بـل  فعل  ما  القاتـل 
يوردون  فهم  غيـره،  فيها  شـأوه  يدرك  ال  التي  المحمودة  خصاله  مـن  الفعـل 
هو  ذلك  علـى  ضمان  ال  أنـه  على  والدليـل  عليه  الثنـاء  معـرض  فـي  قصتـه 

  h   g   fe   d    c   b   a﴿ تعالـى:  قولـه 
  3   2   1   0   /   . ﴿ تعالـى:  وقولـه   (١)﴾k   j   i
األمة  هذه  وتعالى  سـبحانه  اهللا  ففّضل   (٢)﴾7   6   5       4

ذلك. فعلهم  على  المؤمنين  ومدح  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  باألمر 
ضرب  إلى  تارة  يحتاج  المنكر  عـن  والنهي  بالمعروف  األمر  أن  خبير  وأنـت 
الشريف  الشرع  مقتضى  في  يصح  وال  بالسيوف  ضرب  إلى  وأخرى  بالسياط 
الضمان  يلزمنا  ثم  بامتثاله  علينا  ويثني  شـيء  بفعل  وتعالى  سـبحانه  يأمرنا  أن 

فعله. على 
فليس  واألمراء  باألئمة  خاص  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  إن  يقال  ال 

أيضًا. بذلك  الحدود  إقامة  خصت  كما  فعله  لغيرهم 
المنكر  عن  والنهي  بالمعـروف  األمر  على  الدالة  اآليـات  هذه  إن  نقـول  ألنـا 
عن  اآليات  لهذه  مخصص  وال  وغيرهم  األمراء  خطابها  تحت  فيدخل  عامـة 

العموم. ذلك 

.٧١ اآلية  التوبة،  (١) سورة 
.١١٠ اآلية  عمران،  آل  (٢) سورة 
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باألئمة  يخصصه  مـا  الُسـّنة  من  ورد  فقد  عامًا  كان  وإن  بالحـدود  والخطـاب 
والجمعات»  والحدود  والصدقات  الفيء  الوالة:  إلى  «أربع  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  وذلـك 

واهللا أعلم.
بعدله. وخذ  فيه  فانظر  لسؤالك  جوابًا  حضرني  ما  هذا 

π°SôªdG  ≈∏Y  áØ∏μdGh  áfÉeC’G  º«∏°ùJ  ÜƒLh

عناءه  فـأراد  ُعمان  مـن  لرجل  زنجبـار  مـن  أمانة  معـه  أرحلـت  رجـل 
عنه  األمانة  منـع  له  فهـل  ذلك  من  فامتنـع  إليه  المرسـل  مـن  وخسـره 

وخسره؟ عناه  من  وعلى  المرسل  إلى  وإرجاعها 
وال  عناء  عليه  وليـس  وجوده  مع  لـه  أرسـلت  عمن  األمانة  منع  لـه  يحـل  ال 

واهللا أعلم. األمانة.  معه  أرسل  من  على  وخسره  عناه  إنما  خسر 

ó«Øe  ô«Z  ôØ°ùH  ôNBG  •Qh  øe  ¿Éª°V

يدعوه  ُعمـان  أهل  من  رجل  إلـى  كتابًا  كتـب  زنجبار  أهـل  من  رجـل 
البحر  فركب  الُعمانـي  الرجـل  هذا  فتجهز  إليـه،  المسـير  على  ويحثـه 
إن  أوًال  له  قال  بعدما  به  اتصل  حتى  النقود  إنفـاذ  من  عليه  صح  بعدمـا 
من  وصح  إليه  هذا  فسار  نفسك،  لتلوم  وإال  إليه  أدعوك  فيما  تصلني  لم 
الفوائد،  من  بشـيء  الكاتب  ذلك  يفده  فلم  كثير  شـيء  عليه  المخسـور 
بشـيء  يسـاعده  لم  إذا  خصوصًا  إليه؟  دعاه  فيما  ضامنًا  الداعي  أيكون 
لذهاب  له  تسـبب  قد  ألنه  هذا  سـفره  في  عليه  صار  الذي  المغـرم  مـن 

فضًال. منه،  فائدة  بغير  ماله 
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ذلك  بتسـليم  عليه  يحكم  ال  أنه  بمعنى  شـيء  يلزمه  فال  الظاهر  حكم  في  أما 
مال  ذهاب  يريـد  مخادعًا  كان  فـإن  اهللا  وبين  بينه  فيما  وأمـا  التخاصـم،  عنـد 
مجتهدًا  كان  وإن  الضمان،  عليه  فأخاف  فائدة  لغير  وإزعاجه  وتشـتته  صاحبه 
قصده  في  محسـن  فهذا  موانع،  وصوله  بعد  قابلته  لكن  الخير  لصاحبـه  يريـد 
وإنما  لنفسـه  مختار  حر  الرجل  ألن  عليـه،  ضمان  وال  اجتهـاده  فـي  مخطـئ 

واهللا أعلم. غير.  ال  الطمع  نفس  أزعجه 
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قوالن  ال.  أو  يضمنها  هل  تلفت  إذا  بالضمان  العارية  في  اختالفهـم 
وجههما؟ ما  الوديعة.  وكذا 

أعاره  ما  الضمانـة  لوال  إذ  ذلـك  على  أخذها  فألنه  بالضمـان  القـول  أمـا 
الحرز  معنى  وفي  بالعارية  االنتفاع  مقابلة  في  الضمانة  فكانت  أودعه  وال 
أدراعًا  أمية  بن  صفوان  من  حنين  يوم  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا  استعار  وقد  للوديعة 
ولكنها  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  محمد؟  يا  أغصبًا  فقال  مشركًا  يومئٍذ  صفوان  وكان 
الحرب  آالت  من  إليه  تحتاج  ما  مع  درع  مائة  له  فأخرج  مضمونة».  عارية 
ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول اهللا  قال  لما  معنى  العارية  في  للضمانة  يكن  لم  ولو  قيل  كـذا 

ذلك.
الضمان  عدم  والوديعة  العارية  في  الحكم  فألن  يضمنها  ال  بأنه  القول  وأما 
فهو  شرعيًا  حكمًا  أبطل  شرط  وكل  الحكم  لهذا  مبطًال  الشرط  هذا  فكان 

أصله. على  الحكم  ويبقى  باطل 

ájQÉ©dG
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المتقدم  األدراع  حديث  من  العارية  ضمان  في  الشرط  اعتبار  ثبت  قد  قلنا 
عدم  أحدهما  شـرعيان  حكمـان  للعارية  فصـار  أيضًا  شـرعي  حكم  فهـو 
مقيسـة  والوديعة  الشـرط،  عند  الضمانة  والثاني  شـرط  ال  حيث  الضمانة 

واهللا أعلم. عليها. 
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مدة  بدل  أو  شـيئًا  فيه  ضيع  فإن  ليسـكنه  رجل  من  بيتًا  اسـتقعد  من 
أم ال؟ ضمان  يلزمه  السكن 

أوتاده  وال  رفوفه  من  وال  أبوابه  من  وال  جدره  من  شيئًا  يضيع  أن  له  ليس 
واهللا أعلم. ضمن.  إذن  بغير  فعل  فإن  بإذن  إال  فيها  يغير  وال  بها  يبدل  وال 
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ولم  أيضمنه  سـلبه،  وأخذ  المسـتعير  فُقتل  سـالحًا  رجًال  أعار  مـن 
اسـتعاره  إذا  وكذا  يتجـاوزه،  فلم  بلد  إلـى  يسـتعيره  أن  مثـل  يتعـد، 
عليه  تشـترط  ولم  ذلك  قصـده  ذلك  أن  المعيـر  علـم  وقـد  لحـرب 

الضمانة؟
قد  ملسو هيلع هللا ىلص  ورسـول اهللا  عليه.  تعارفا  الـذي  الحّد  بـه  يتعد  لم  مـا  يضمـن  ال 
صفوان  على  ذلك  صعب  وحين  لحنين  أدرعًا  أمّية  بن  صفوان  من  استعار 

واهللا أعلم. ذلك.  قبل  الضمانة  يذكر  ولم  مضمونة  عارية  له  قال 
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سنتين  مضي  بعد  الممنوح  فمات  قتًا،  ليزرعها  أرضًا  رجًال  منح  من 
الزارع  ورثة  فأبى  أرضه  األرض  صاحب  فطلب  األرض،  زرع  منـذ 
وإن  أم ال؟  حجـة  ألهم  القت  ينقطـع  حتى  إليـه  يسـلمها  ال  وقالـوا 
نظر  على  الزراعـة  ثمن  بقـدر  يسـلم  أن  عليه  هل  بأرضه  لـه  حكـم 

أم ال؟ العدل 
لهم  لكن  منع  لهم  ليس  أن  تقتضي  األثر  وقواعد  فيها،  أقول  ما  أدري  ال 
بنظر  فيها  قائل  قال  ولو  يصح،  ال  وبيعها  قلعوها  شاؤوها  إن  القت  عروق 
له  عليهم  وأن  قائمًا  قتهم  دام  مـا  لهم  األرض  يترك  أن  عليـه  أن  واجتهـاد 
قريبًا  عندي  القول  هذا  لكن  العارفين  بتقويم  القت  من  خالية  األرض  قعد 
المانح  فإن  الطرفين،  من  للضرر  دافعًا  الخصوم  بين  وسـطًا  الصواب  من 
ذلك  قبل  األرض  فطلبه  سنين  يقيم  أنه  يعلم  وهو  للقت  األرض  منح  إنما 

بالزرع. إضرار 
حق  القت  وعروق  المانح  عن  األرض  منع  لهم  ليس  الورثة  هؤالء  إن  ثم 
بمالكها  الضرر  استلزم  األرض  منع  لهم  جعلنا  فإن  هالكهم  من  ورثوه  قد 
نفسـها  العروق  أخذ  ألن  بالوارث  الضرر  اسـتلزم  العروق  بأخذ  قلنا  وإن 
الكراء  ودفع  مسـتقرها  في  بقاؤها  فكان  لنفسـها  تراد  ال  إذ  للحق،  تضييع 
وجدت  أني  ولو  للتنازع  رافعـًا  للضرر  دافعًا  وسـطًا  أمرًا  األرض  لمالـك 
على  أقوى  وال  مسـطرًا  أجده  لم  أني  غير  لنصرتـه  المعنى  بهذا  قـال  مـن 

واهللا أعلم. أهًال.  األفكار  البتكار  فإن  يقل  لم  ما  ابتكار 
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شـيئًا  منه  واسـتخرج  أخيه  وبين  بينه  مشـاع  حلـى  للهالـك  كان  إذا 
الشـراء  فيه  فادعت  الهالك  توفي  حتى  بيدهـا  وبقي  زوجتـه  لتلبسـه 

الحكم؟ كيف  بينة  وال  شهود  بغير  الثمن  وأداء 
في  قولها  يسمع  فال  فقط  استعاره  قد  وأنه  زوجها  لغير  الحلي  أن  صح  إن 
أن  لها  ليس  إذ  أقرت  إن  بذلك  هي  علمها  أو  عدل  شاهدا  والصحة  ذلك، 

واهللا أعلم. المستعير.  عند  من  ذلك  تشتري 
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لغيرهم  مواٍل  هم  لمواٍل  مولـى  هو  وكان  خطأ  جناية  جنـى  إذا  المولـى 
وإن  معًا؟  مواليه  وموالي  مواليه  أم  فقط  مواليه  عاقلته؟  من  القبائل،  من 

مواليه؟ أم  حلفاؤه  عاقلته  كذلك  خطأ  وجنى  مواليه  غير  حالف 
مواليه  وموالي  مواليه  هـم  المولى  هذا  فعاقلة  النسـب،  كلحمة  لحمة  الـوالء 
موالي  وموالي  النسـب،  في  أبيه  كبني  أقـرب  فمواليه  مراتبهم،  حسـب  علـى 

جده. كبني  مواليه 
الحليف  الجاهليـة  فـي  كان  وإن  فيـه  لي  علـم  ال  فإنـه  بالحلـف  واهللا أعلـم 
أدري  وال  اإلسالم  قبل  كان  الذي  الحلف  ذلك  اإلسالم  وأقر  النسب  بمنزلة 
للحليف  كان  وقد  اإلسـالم،  ظهور  بعد  المسـتأنف  الحلف  في  اهللا  صنع  مـا 

 ¼  »   º ﴿ تعالـى:  قولـه  في  مذكـور  وهو  فنسـخ  ميـراث 
واهللا أعلم.  (١)﴾¾    ½

.٣٣ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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من  الجماعة  سـائر  إال  يبـق  ولم  العربـي  الجانـي  عشـيرة  انقضـت  إذا 
عذر  لهم  هل  فقراء  العاقلة  كانت  إن  وكذلك  جنايته  من  علـى  القبيلـة، 

المسلمين؟ مال  ببيت  ذلك  ويعقل  ذلك  في 
الميراث  بها  تثبت  التـي  والصحة  فيهم،  نسـبه  صح  الذين  هم  الرجـل  عاقلـة 
عنه،  يعقلوا  أن  عليهـم  فليس  كذلك  ليسـوا  ومن  اإلنكار  عند  بينـة  أو  بإقـرار 
األمراء  خطأ  بخالف  شيء،  منها  المال  بيت  على  وليس  بنفسه  تلزمه  وجنايته 
فيحمل  وسـهامها  الدولة  لسـان  هؤالء  فإن  واألحكام  الجيوش  في  والقضـاة 

بالدولة. القائم  اإلسالم  لمصالح  الجامع  المال  بيت  على  خطؤهم 
شيء  منه  الدولة  يخص  فال  هواه  في  المتقّلب  مسعاه  في  المخطئ  فعل  وأما 
كنانتهم،  مـن  وسـهمًا  أعضائهم  من  عضـوًا  كان  حيـث  عاقلته  يخـص  لكـن 
حكى  كذا  شـيء،  العاقلة  مـن  الفقير  علـى  وليس  بنفسـه  لزمتـه  عدمـوا  فـإن 
وسـعها.  إال  نفسـًا  اهللا  يكلف  ال  إذ  ظاهر  وصوابه  األثر  عن  الصبحي  العالمة 

واهللا أعلم.
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وجههما؟ ما  الواجب.  عن  اآلبق  وال  الزنى  ولد  عتق  يجزئ  ال  قولهم 
عتقه  فكذلك  تسليمه،  لتعذر  بيعه  يصح  وال  عليه  مقدور  غير  فألنه  اآلبق  أما 

فيصح. تبرعًا  عتقه  أما  منه،  أيس  قد  شيئًا  اعتق  ألنه  الواجب  عن 
الرقبة  الواجب  عـن  العتق  في  والمطلوب  كامـل  غير  فلكونه  الزنا  ابـن  وأمـا 

الكاملة.
الغرض  أن  مع  الرقبة  في  النقصان  يـورث  ال  النسـب  في  النقصان  إن  وأقول 
وغيره،  الزنى  في  حاصل  وهو  الرق  عن  تخليصها  الرقبة  عتـق  من  المقصـود 

واهللا أعلم. رقابهم.  اعتبر  وإنما  الرقيق  أنساب  الشريف  الشرع  يعتبر  ولم 
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يشأ  لم  ولو  ينعتق  إنه  مشيئته  على  عتَقه  سيُده  علَّق  إذا  العبد  في  قولهم 
وجهه؟ ما  ذلك. 
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وكان  مشـيئته  على  عتقه  علق  فـإذا  الحرية  يختار  أن  يلزمـه  العبـد  ألن  ذلـك 
ذلك  مشـيئة  ألن  أو  يشـأ،  لم  أو  شـاء  العتق  وقع  ذلك  مشـيئة  عليه  الواجب 
المشـيئة  على  العتق  وتعليق  اهللا،  إال  يعلمـه  ال  باطـن  أمر  ألنها  غيـب  العبـد 

العتق. ويثبت  التعليق  فيلغى  غائب  على  تعليق 
لسانه  على  يظهر  أن  يحتمل  أنه  غير  نفسه  بمشيئة  عالمًا  كان  لو  العبد  أن  بيانه 
تشأ  لم  يقول  أن  للسيد  ألمكن  ذلك  شئت  قال  فلو  ينكره  أن  ويحتمل  شاء  ما 

ُألغي. َثّم  فِمْن  تهاتر  إلى  فيؤول  ذلك  ألغيت  لكنك 
العتق  شـاء  إذا  إال  ينعتق  ال  وإنـه  إلغـاءه،  توجب  ال  العلـل  هـذه  إن  وأقـول 
ألنها  عليه  يمين  فال  قوله  في  مصدق  وهـو  ضميره  عن  المترجم  هو  ولسـانه 
كاإلقرار  الظاهرة  أماراتهـا  اعتبر  وإنما  والسـخط  كالرضا  الخفية  األمور  مـن 

النطق. خالف  وإن  بالمخفي  عبرة  وال  واإلنكار 
يوجد  لم  شـرط  على  علقه  ألنه  عتقًا  يفيـد  فال  الحرية  اختيـار  وجـوب  وأمـا 
ذلك  وجـوب  على  التعليق  فليـس  يشـاء  أن  عليـه  أن  سـلمنا  المشـيئة  وهـو 
فأنَت  الظهر  صليت  إن  لـه  قال  إن  مثاله  وقوعه  علـى  التعليق  وإنمـا  التعليـق 
لو  أن  ينعتق  وإنما  عليه  الصالة  بوجوب  ينعتــق  ال  فإنه  العبد  ُيّصلِّ  فلم  ُحـّر 

واهللا أعلم. للحرية.  المشيئة  فكذلك  فعلها 
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أم  للعتق  النية  مع  وبغيرها  بها  أم  العتق  بألفاظ  اإلتيان  هل  العتق  ضابط 
شيء؟ أي 

األعاجم  لغة  في  فيقع  عرفًا  أو  شرعًا  أو  لغة  الموضوعة  بألفاظه  العتق  يحصل 
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أعتقتك  أو  حر  أنت  بلفظ  العربيـة  في  يقع  كما  عندهم  له  الموضـوع  باللفـظ 
ذلك. نحو  أو 

ينعتق  إنما  فإنها  الحرية  تسـتلزم  أنها  غير  للعتق  توضع  لم  التي  األلفاظ  وأما 
قال  إذا  كما  وذلك  النية  المجـاز  شـرط  ومن  مجاز  ألنها  ذلك  نوى  إذا  معهـا 
أمرك  أو  بائن  أو  طالق  أنت  ألمته  قال  أو  ابنـي  يا  أو  أبي  أو  ابني  أنـت  لعبـده 
من  بوجه  الحرية  تسـتلزم  معان  على  الدالة  األلفاظ  مـن  ذلك  نحـو  أو  إليـك 

الوجوه.
واألحوال. باألفعال  العتق  يحصل  وقد 

عينه  قلع  أو  أنفه  أو  رجلـه  أو  يـده  قطع  لو  كما  به  مثل  إذا  فكما  األول  فأما 
الفعل. هذا  نفس  من  ينعتق  فإنه  ذلك  نحو  أو  محارمه  قطع  أو 

الذي  رحمه  أو  ابنته  أو  ابنه  أو  أمه  أو  أباه  ورث  لو  فكما  باألحوال  العتق  وأما 
يصح  ال  إذ  الحال  هذه  بنفس  يعتقون  فإنهم  اشـتراهم  أو  تزويجه  عليه  يحرم 
وجوه  فهذه  أحـرارًا  يصيرون  ملكه  إلـى  فبانتقالهم  منهم  أحـدًا  يملك  أن  لـه 

واهللا أعلم. هذا.  عن  يخرج  أنواعه  من  شيئًا  أن  أعلم  ال  العتق 
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وقيل  عتقها  أراد  إن  إال  ال  وقيل  تنعتق  فقيل  سريته  طلق  فيمن  اختالفهم 
من  وتنعتق  ويستخدم  يطأ  وقيل  عتقت  مات  فإن  يطؤها  وال  يستخدمها 

وجوهها؟ ما  صح،  بعده 
درجة  أعلى  أربابها  أنَّ  شـكَّ  وال  وجوهًا  األقوال  لهذه  أعرف  ال  أنا  أعلم  اهللا 
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فهمهم؟  مدرك  إلى  بالوصول  لي  فأنى  فهمًا  وأقوى  علمًا  وأكثر  قدمًا  وأرسخ 
حسـب  على  بعضها  أعلل  أن  ولعّلي  علمهم؟  مبلغ  على  بالوقوف  لـي  ومـن 

ذهني. في  يقع  ما 
لها:  فقوله  لها  العتق  بمنزلة  لألمة  الطالق  جعل  صاحبه  فإن  األول  القول  فأما 
الخروج  على  يدل  اللفظين  من  واحد  كل  ألن  حرة  أنت  لها  كقوله  طالق  أنت 
أن  كما  الزوج  ملك  من  المرأة  خروج  على  يدل  فالطالق  فيه  كانت  أمـر  مـن 
كما  وهو  واحد  بمعنى  فجعلها  السـيد  ملك  من  خروجها  على  يدل  التحريـر 

إليه. القصد  مع  إال  يقع  ال  والمجاز  مجاز  فطنة  ذي  على  يخفى  ال 
أراد  إن  إال  تعتق  ال  أنها  فالصواب  الثاني  القول  صاحب  مراد  هو  الوجه  وهذا 

الثاني. القول  صريح  هو  كما  ذلك 
لفظ  فإن  الحـرة  بالزوجة  فلتشـبهها  وطِئهـا  وعدم  باسـتخدامها  القـول  وأمـا 
يبقى  وإنما  سـريته  في  به  جاء  إن  اللفظ  هـذا  فكذلك  َوْطَأها،  يمنـع  الطـالق 

األصل. في  الملك  لبقاء  االستخدام 
مات  فإن  كالزوجة  الوطء  منع  وإنما  الملك  يمنع  لم  الطالق  لفظ  أن  حاصله 
من  التعليل  هذا  في  ما  يخفى  وال  زوجها  بموت  تبين  كالزوجة  عتقت  السيد 
الوطء  دون  التزويـج  على  المترتـب  الـوطء  يمنع  إنما  الطـالق  فـإن  الوهـن 
الملك  دام  ومـا  غير  ال  اليمين  بملك  حـلَّ  إنما  فإنه  التسـّري  علـى  المترتـب 
بالموت  الزوجة  ببينونـة  موته  بعد  عتقهـا  تشـبيه  وفي  حكمه  على  فهـو  باقيـًا 
مال  هي  وإنما  الوجوه  من  بوجه  تشابهها  وال  بزوجة  ليست  فإنها  جدًا،  خفاء 

وارث. إلى  وارث  من  ينتقل 
دام  فما  التدبير  منزلة  لها  الطالق  لفظ  نزل  فكأنه  الرابع  القول  صاحـب  وأمـا 
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مشابهة  ال  أنه  خبير  وأنت  عتقت  مات  فإن  ويستخدم  يستمتع  ملكه  فهي  حيًا 
الجامع. عدم  مع  ذلك  على  تحمل  فكيف  والتدبير  الطالق  لفظ  بين 

وأنا  والقصور  بالتقصير  اعترافـي  مع  األقوال  هـذه  بيان  في  لي  ظهر  مـا  هـذا 
فليعذرني.  ذكرت  مما  بأكثر  أحد  ظفر  فإن  هوى  عن  بها  يقولوا  لم  أنهم  أعلم 

واهللا أعلم.

ô«¨dG  óÑY  ¥ÉàYEG

شراء  أو  شراؤه  يلزمه  أنه  مالي  من  ُحرٌّ  أنت  غيره  لعبد  قال  فيمن  قولهم 
فعليه  الموُت  القائـَل  حضر  فـإن  قالوا:  فيعتقه.  وجـوده  تعـذر  إن  مثلـه 

وجههما؟ ما  تعذر.  إن  مثله  أو  فيعتق  بشرائه  اإليصاء 
من  حر  أنت  غيره:  لعبد  قوله  فإن  إياه،  فألزموه  أمرًا  نفسه  ألزم  قد  القائل  هذا 
لَيْصُدَق  فيعتقه  يشتريه  أن  فألزموه  مالي  من  قيمتك  تخرج  حر  أنت  أي  مالي 

  \  [   Z ﴿ تعالى:  قولـه  في  به  بالوفاء  اهللا  أمـره  الذي  عتقـه  فـي 
العقود. كسائر  به  الوفاء  يجب  عقد  وهذا   (١)  ﴾^   ]

األول. اإللزام  على  فرعًا  الوصية  ألزموه  شراؤه  تعذر  فإن 
ألزموه  بموته  فيها  يحكم  غيبـة  غاب  أو  مات  لو  كما  العبد  وجود  تعـذر  فـإن 
العتق  يثبتوا  ولم  مرَّ  كما  للعقد  مراعاة  كله  وهذا  عنه  عوض  ألنه  المثـل  عتـق 
قولهم.  وجـه  هذا  يملك  ال  فيمـا  عتق  وال  لـه  ملـكًا  العبـد  ليـس  إذ  بالحـال 

واهللا أعلم.

.١ اآلية  المائدة،  (١) سورة 
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في  كان  وإن  المـال  رأس  من  فهـو  الصحة  في  عبـده  أعتـق  إذا  قولهـم 
وغيره؟ الالزم  في  ثابت  هذا  هل  وجههما.  ما  الثلث.  من  فهو  المرض 

إن  فإنه  كالوصية  ماله  ثلث  في  المريض  عطية  جعل  من  قول  على  مبني  هذا 
ثلث  في  يثبت  أنه  غير  به  أوصى  لو  كما  العتق  مضى  المرض  حال  في  أعتق 

الالزم. الغير  العتق  في  وهذا  ماله 
من  غيرهما  أو  والظهـار  القتـل  كفارة  من  يكـون  كالذي  الـالزم  العتـق  وأمـا 

آخر. قول  على  الثلث  وفي  قول  على  المال  أصل  في  فهو  الكفارات 
وهذا إذا كان من قبل نفسه وأما إن كان من قبل وصية تحملها عن الغير وأوصى 

واهللا أعلم. واحدًا.  قوًال  كالدين  ماله  أصل  في  يكون  فإنه  ماله  في  هو  بها 

¥ÉàYE’ÉH  ôaÉμdG  ≥àY

وجهه؟ ما  اعتق.  إذا  ينعتق  ال  أنه  النصرانّي  أو  اليهودي  العبد 
اإليمان  على  الشـرك  اختاروا  حيـن  عليهم  جـزاًء  اهللا  جعله  الـرق  ألن  ذلـك 
كتب  لما  مخالفًا  صار  المسلم  أعتقهم  فإذا  والمسكنة  الذلة  عليهم  اهللا  وكتب 
يسبيه  أن  أيضًا  وله  يسبيه  أن  لغيره  جاز  أعتقه  كلما  ألنه  قوله  فألغى  عليهم  اهللا 

يعتقه. لم  أو  أعتقه  عنقه  في  باق  الرق  أن  لك  ظهر  فقد  حارب  إذا  وذلك 
من  أخرجه  فإذا  الملك  من  إخراج  اإلعتاق  ألن  أعتقه  إذا  ينعتق  إنه  وأقول 
حكم  في  صار  أخرى  مـرة  حارب  فإذا  بالده  في  كحاله  ُحّرًا  صـار  ملكـه 
علمت  فقد  الغازي  للجيش  غنيمة  صار  أخرى  مرة  سـبي  فإن  المحاربين 
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بالسـبي  إال  األول  المالك  إلى  يرجع  ال  وأنه  األول  غير  الثانـي  الـرق  أن 
والعبد  المسلمين  من  واحد  فهو  وإال  اشتراه  أو  سهمه  في  صار  إن  الثاني 

واهللا أعلم. السبايا.  من  واحد 

¿ƒjódÉH  ¥ô¨à°ùªdG  ¥ÉàYEG

هذا  هل  ينعتق  ال  أنه  بماله  يحيـط  دين  وعليه  عبده  أعتق  فيمـن  قولهـم 
فقط؟ الندب  في  أو  والندب  الالزم  في 

يلزم  إنما  العتق  ألن  للمال  المستغرق  الدين  مع  عتق  يلزمه  ال  معًا  فيهما  هذا 
معتقًا  صار  فقد  زعمه  في  الزم  عن  ولو  أعتق  فإذا  المعدم  الفقيـر  دون  الغنـي 
عتقه  يثبتوا  لم  وإنما  الزم  غير  عتقًا  معتقًا  صار  فقد  زعمـه  في  الزم  عن  ولـو 
بتحجير  عليه  يحكم  من  منزلة  فـي  نزل  إذا  وهذا  بالمال  أحق  الغرمـاء  لكـون 

الحاكم. به  عليه  يحكم  بما  نفسه  على  يحكم  أن  عليه  إذ  للغرماء  ماله 
الحاكم. إلى  يترافعوا  لم  ما  ثابت  العتق  أن  آخر  قول  على  وتخرج 

نافذ  تصرفه  أن  ذلك  وبيان  بالتحجير  الحاكم  يحكم  لم  ما  ثالث  قـول  وعلـى 
واهللا أعلم. المال.  في  ال  ذمته  في  الديون  ألن  عليه  يحجر  لم  ما  ماله  في 

≥pà©ªdG  »a  π≤©dG  •Gôà°TG

ال؟ أو  العقل  كامل  يكون  أن  عتقه  صحة  في  يشترط  هل  المعتِق 
حال  في  المعتوه  وال  المجنون  وال  الصبّي  عتق  يمضي  فال  ذلك  يشـترط  نعم 
للسكر. تعرُّض  غير  من  سكر  إذا  األصل  في  المباح  بالدواء  السكران  وال  عتهه 
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تعرض  ألنه  كطالقـه  عتقه  يمضـي  فإنه  الخمر  كشـارب  لـه  المتعـرِّض  ـا  وأمَّ
أن  يعلم  وهو  للسـكر  تعرَّض  حيث  وعتقه  لطالقه  تعرَّض  فكأنه  عقله  لزوال 
لذلك  تعمد  السـكر  بتعمد  فكأنه  يعقلها  ال  أمور  منـه  وتمضي  يهذي  السـكر 

بالذات. يقصده  لم  ولو  وأثبته 
وقد  الخمر  الشارب  حد  تضعيف  في  عليهم  اهللا  رضوان  الصحابة  اجتهد  وقد 
هذى  سـكر  إذا  ألنه  القاذف  كحد  جلدة  ثمانين  فجعلـوه  جلـدة  أربعيـن  كان 

واهللا أعلم. المنتهي.  حكم  إلعطاء  أصًال  ذلك  فكان  قذف  هذى  وإذا 
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ُحّر  فأنت  مكـة  إلى  أخرج  لم  إن  لعبـده  قال  فيمن  األثر  في  يوجـد  مـا 
مات  إن  موته  بعد  ينعتق  إنه  كذا  شهر  إلى  دراهمك  أعطك  لم  إن  وكذا 
بعد  بذلك  ُيـِرْد  لم  المتكلم  أن  مع  وجهه  مـا  واإلعطاء.  الخـروج  قبـل 

الحياة؟ في  أراد  بل  الموت 
يمكن  شـيء  على  عتقه  وأوقف  سـيده  حياة  في  مملـوك  العبـد  ألن  ذلـك 
يعلم  لم  وإن  المذكـور  الشـهر  ودخـول  مكة  إلى  خروجـه  وهـو  وجـوده 
ذكر  ما  فيه  فعل  فإن  نفسه  على  ه  حدَّ الذي  الوقت  ذلك  به  فانتظر  دخوله، 
العبد  فانعتق  يفعـل  لم  أنه  ظهـر  الفعل  قبل  مـات  ـا  فلمَّ العبـد  انعتـق  وإال 
فحصل  بالموت  بتعذره  حصل  وقد  الفعل  عدم  على  كان  عتقه  تعليق  ألن 

العتق.
إلى  دراهمك  أعطـك  لم  إن  فيها  قـال  التي  الثانية  الصـورة  في  ظاهـر  وهـذا 
أن  بيانه  مكة  إلى  أخرج  لم  إن  قوله  وهي  األولى  الصورة  في  خفي  كذا  شهر 
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يخرج  ولم  الخروج  فيه  يمكنه  زمان  عليه  أتى  فإذا  بوقت  محدد  غير  الخروج 
بالموت  ذلك  تقييد  إلى  حاجة  فـال  العتق  منه  وثبت  عنه  الخروج  انتفـى  فقـد 
علقه  وإنما  كله  العمر  على  يعلقه  لم  ألنه  للخروج  وقتًا  كله  العمر  يجعل  بأْن 
لو  ذلك  ومع  لفظه  إطالق  تقييد  ِنيَّـة  له  تكون  أن  إال  الّلهم  فقط  العـدم  علـى 

واهللا أعلم. لفظه.  يقتضيه  بما  عليه  يحكم  فإنه  اقتضاه 

´ô°û∏d  áØdÉîªdG  •hô°ûdG  ¿Ó£H

أتزوجك  أن  على  حرة  أنت  ألمته  قال  من  قول  في  الشرط  ببطالن  قولهم 
أحرار  عبيدها  أن  أوصت  ومن  تتزوج  لم  ما  لفالنة  بغالمه  أوصى  ومن 

وجهه؟ ما  موتها  بعد  زوُجها  تزوج  إن 
الشرع. لحكم  ظاهرها  في  مخالفة  الشروط  هذه  أن  وجهه 

ولو  التراضي  على  التزويج  أثبت  الشرع  أن  مخالفته  فوجه  األول  الشرط  أما 
سخطت. ولو  بها  تزوجه  عليها  لثبت  الشرط  هذا  ثبت 

وهذا  عليه  وحث  التزويج  أباح  الشرع  أن  فوجهه  والثالث  الثاني  مخالفة  وأما 
فظهر  مردود  فهو  الشرع  أمر  عليه  ليس  شيء  وكل  خالفه  على  يحث  الشرط 
شـرط.  بغير  العتق  ثبت  الشـروط  هذه  بطلت  وإذا  الشـروط  هذه  بطالُن  لك 

واهللا أعلم.

ΩÉ¡HE’G  ™e  ¥ÉàYE’G

انعتق  حّر  أحدكم  لهـم:  فقال  عبده  وفيهم  عبيد  على  مـرَّ  فيمن  قولهـم 
يقصده؟ ولم  فيهم  أنه  يعرف  لم  أنه  مع  وجهه  ما  عبده. 
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ُحرٌّ  أحدكم  للعبيـد  قال  فـإذا  يملك  ال  فيمـا  عتاق  وال  طـالق  ال  ألنـه  ذلـك 
هذا  من  العتـق  محل  ألنـه  فيهم  هـو  الذي  عبـده  إلى  الـكالم  هـذا  انصـرف 
ِملَك  ال  غيره  عبيد  ألنهم  ينعتقوا  لم  العبيد  سـائر  أعتق  لو  إنه  حيث  المتكلم 

عبده. إلى  العتق  انصراف  وجه  فهذا  فيهم  له 
قال  فإذا  بعينه  العبـد  إلى  يقصد  لم  ولو  الجملة  فـي  يكفي  فإنه  القصـد  وأمـا 
واهللا أعلم. عبده.  على  العتق  فوقع  أحدهم  قصد  فقد  المعلومين  لجملة  ذلك 
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ُحّر  فهو  ولـدًا  ولدت  إن  أو  ولـدت  إذا  ألمته  قال  فيمـن  بعضهـم  قـول 
سعاية  وال  ينعتقان  إنهما  واحدة  بطن  من  واحٍد  حاٍل  في  ولدين  فولدت 

وجهه؟ ما  فيهما، 
في  شـائع  الولد  لفظ  فـإن  ولدًا  قوله  وهـو  المطلق  بمقتضـى  العمـل  وجهـه 
فانعتقا  البدل  سبيل  على  ولد  أنه  منهم  واحٍد  كل  على  فيصدق  األوالد  جميع 

واهللا أعلم. اإلطالق.  هذا  لصحة 
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يقدر  فلم  ُحـّر  فأنت  نزوى  إلى  تخرج  لـم  إن  لعبده  قال  فيمـن  قولهـم 
وجهه؟ ما  ينعتق،  إنه  الدار  خربت  أو  الخروج  على  العبد 

وإذا  إليها  الخروج  يحيالن  الدار  وخراب  الخروج  عن  العبد  عجز  أن  وجهـه 
الخروج  عدم  يتحقق  إذ  عدمه  على  علق  الذي  العتق  ثبت  الخروج  اسـتحال 

بتعذره.
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فيه  يمكنه  وقت  العبد  على  أتى  إذا  بما  العبد  ينعتق  نية  له  تكن  لم  إن  وأقول 
يخرج  أن  إلمكانه  إليها  الخروج  يحيل  ال  الدار  وخراب  يخرج  فلم  الخروج 
وإن  االسـم  بذلك  المسـماة  وهي  الدار  محل  هي  البقعة  تلك  فإن  بقعتها  إلى 
فإذا  بقعتها  على  يصدق  االسم  لكن  بخرابها  المنعدمة،  منافعها  المقصود  كان 
وقت  عن  خروجه  ر  يتأخَّ لم  إن  عندي  ينعتق  ال  خرابها  بعد  إليها  العبد  خرج 

واهللا أعلم. إمكانه. 
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بولد  أتت  والمملوكة  عربـي  حر  والرجل  لرجل  مملوكـة  تزوج  رجـل 
ولد  وهو  لي  الولـد  األمة  سـيد  وقال  يأخذه  أن  الولد  والـد  وأراد  ذكـر 
أم ال،  ذلك  له  األمة،  سـيد  فأبى  يأخذه  أن  والده  وأراد  حر  وهـو  أمتـي 

بينهم؟ الحكم  فما  ولده  يريد  والزوج 
الحر  أبوه  كان  سيده  أعتقه  فإن  حرًا  أبوه  كان  وإن  مثلها  مملوك  المملوكة  ولد 

واهللا أعلم. فيه.  قبض  لمعتقه  وليس  به  أولى 
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بالنار  يوسمه  أحدًا  أمر  أو  منه  الدم  خرج  حتى  سيده  ضربه  إذا  المملوك 
أم ال؟ بهذا  المملوك  ينعتق 

به  بلغ  وإن  ينعتـق  فال  الحد  به  يبلغ  ولـم  ممثل  غير  مؤدبـًا  ضربـًا  ضربـه  إذا 
ضرب  أنه  عمـر  عبداهللا بن  عـن  ويروى  يعتـق.  أراه  ال  بعضهـم  فقـال  الحـد 
فاذهب  واهللا  قـال  نعم  فقال  أوجعتـك  فقال  به  دعـا  ثم  حدًا  بـه  فبلـغ  غالمـًا 
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وال  لي  ال  أنقلب  ليتني  فقال  معروفًا  إليه  أتيت  لقد  جلساؤه  فقال  حر.  فأنت 
عتقه». فكفارته  حدًا  بعبده  بلغ  «من  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إن  قال  ثم  علّي، 

الدواء  ألجل  كان  وإن  ينعتق  إنه  قالوا  فقد  لقصد  كان  فإن  بالنار  الوسم  وأما 
أن  أرجو  بعضهم  فقـال  عاقًال  بالغًا  وكان  المملـوك  بإذن  فعله  فـإن  علة  مـن 
إذنه  بغير  وسمه  وإن  يعتق  ال  أنه  القول  بعض  وفي  يعتق  أنه  القول  بعض  في 

واهللا أعلم. حال.  كل  على  يعتق  إنه  قيل  أنه  فأرجو 

¬æY  m∫óH  ¥ÉàYEGh  ≥nà©ªdG  ™«H

أو  سـرقة  أو  إباقًا  منه  كره  ذلك  وبعد  بالغًا  أو  صبيًا  غالمًا  أعتـق  رجـل 
ولو  ويعتقه،  آخر  عبدًا  بثمنه  ويأخذ  بيعـه  أله  الردية،  األعمال  من  شـيئًا 

ذلك؟ له  جاز  إذا  يجعله  فيم  شيء  ثمنه  من  فضل 
وهربوا،  سـرقوا  وإن  األحرار  بيع  يجوز  وال  حر،  ألنه  إجماًال  يجـوز  ال  هـذا 
أوصى  الذي  وهو  مدبـرًا  الغالم  هذا  كان  وإن  مخصوصة،  عقوبـة  وللسـارق 
واألكثر  حيًا  سـيده  دام  ما  مملوك  ألنه  آخـر،  حكم  له  فهذا  موته  بعـد  بعتقـه 

واهللا أعلم. أيضًا.  بيعه  منع  على 

≥à©dG  »a  A’ƒdG  ôL

المملوك  أبو  وكان  لـه  مملوكًا  أعتق  إذا  السـيد  أن  األثر  فـي  الموجـود 
فيكون  ألبيـه  تبعًا  يكـون  الولد  أن  المعتـق  لغير  والؤه  حـر  وهـو  حيـًا 
هذه  في  أم  أعتق»  لمن  «الوالء  لحديث  مخالفًا  هذا  أليس  المعتق  لغيـر 

خصوصية؟ المسألة 



99 ≥à©dG ■ ådÉãdG AõédG

أوالد  وله  أعتق  إذا  العبـد  أن  الموجـود  بل  كذلك  األثر  فـي  الموجـود  ليـس 
والءهم  يجرون  آباءهـم  إن  بعضهم  فقال  والئهم  فـي  اختلفوا  فقد  حـرة  مـن 
قول  وهو  يجرهم  ال  آخرون  وقال  أباهم،  أعتق  لمن  موالي  جميعـًا  فيكونـون 
يعتقوا  لم  األوالد  ألن  المسـألة  في  إشـكال  فال  هذا  وعلى  والربيع،  شـريح 
ذكرته  ما  كان  وإن  الحديـث  يخالـف  فال  أمهـم  لحرية  أحـرارًا  كانـوا  وإنمـا 
الباع  وقصور  االطـالع  بقلة  معترف  فإني  بمكانه  فعرفنـي  األثر  فـي  موجـودًا 

الهمة. وفتور 
ونص  ذكرته  الذي  القول  وصاف  ابن  شـرح  في  فوجدت  األثر  راجعت  نعم 
مملوكان  ولـدان  ولولده  قوم  عبـد  ولد  وله  عبدًا  رجـل  أعتـق  (وإذا  عبارتـه: 
األب  إن  وقيل  أعتقه  لمن  واحد  كل  والء  فإن  كلهم  فأعتقوا  آخرين  قوم  عبدا 

نظر. وفيه  قال  والءهم)  يجر  الكبير 
به  القائل  ولعـل  أعتـق)  لمن  (الـوالء  الحديث  لظاهـر  مخالـف  وهـو  قلـت 
فإن  األصلية  بالحرية  الحادثة  الحرية  قـاس  حيث  بالقياس  الحديث  خصـص 

واهللا أعلم. آلبائهم.  األحرار  أوالد 

ô qHóªdG  ™«H

أم ال  الخدمة  من  عليه  ما  في  لمواله  يستقم  لم  إن  بيعه  يصح  هل  المدّبر 
وفي  رأي  على  الدين  في  بيعه  جواز  من  قالوا  ما  إال  دبره  أن  بعـد  يصـح 
ويقبل  زلته  السـيد  ويسـتحمل  بيعه  يبيح  اسـتقامته  وعدم  ال؟  ذلك  غيـر 
الحد  فيه  يجـاوز  ال  الـذي  األدب  أدبـه  وإال  متعـذرًا  رجـع  إن  معذرتـه 

 Z ﴿ تعالى:  لقوله  فال  بيعه  وأما  الزنجية.  نخرته  عن  يردعه  ما  بقـدر 
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  m   l   k ﴿  (٢)﴾H   G ﴿  (١)﴾^  ]  \  [
نفسـه  عـن  بكعاجـز  بطـش  أو  سـرق  وإن   (٣)﴾r   q   p   o   n
كالقول  فيه  القول  بسببه،  الباليا  جر  مواله  وخاف  والمسكين  كالضعيف 
الذي  الوصف  هذا  على  الموضع  هذا  في  بيعه  جواز  ترى  أم  األولى  في 
بجواز  القول  كان  ولـو  مطلقًا  بيعه  بجـواز  القول  على  بناء  لـك،  ذكرتـه 

لمعتبر؟ المفسدة  ودفع  المفسدة  هذه  لدفع  لكن  موجودًا  بيعه 
التصرف  يمنع  إنما  المانع  ألن  بيعه،  بجواز  القول  ترجح  ال  كلها  األقوال  هذه 
إحداث  من  بأشد  ليست  إحداثه  وإن  كان،  حال  أي  على  التدبير  ثبوت  بعد  فيه 

هذا. فكذلك  والعقوبة  األدب  فيه  يلزم  ما  وغاية  الحر، 
عند  له  عذر  وهو  للمفسدة  دفعًا  الترخيص  سـاغ  المفاسـد  ظهرت  إن  وأقول: 

واهللا أعلم.  .(٤)﴾w   v   u   t   s ﴿ ربه 

?É¡àeÉbEG  øjCGh  ≥à©dÉH  áLhõàªdG  áeC’G  ô««îJ  ≈æ©e

التخيير  هذا  يكـون  كيف  اعتقت  إذا  المملوك  دون  األمـة  تخيير  معنـى 
ذلك؟ كيف  أم  عنده  باإلقامة  التخيير  يكون  الملكية  عن  خارجة  وهي 

زوجها  في  العتق  بعد  تخير  األمة  مرادك  كان  وإن  سؤالك،  معنى  ما  أعرف  ال 
معه  اإلقامة  بين  تخيير  ذلك  في  التخيير  فمعنى  الملك  في  به  زوجت  الذي 

.١ اآلية  المائدة،  (١) سورة 
.٤٠ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 
.٢ اآلية  الصف،  (٣) سورة 
.٩١ اآلية  التوبة،  (٤) سورة 
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اختيارها  ألن  طالق  بال  خرجت  عنه  الخروج  اختارت  فإن  عنه،  والخـروج 
واهللا أعلم. به.  الرضا  وعدم  للتزويج  التغيير  حكم  في  الخروج 

É¡d  ó«°ùdG  A•h  ºμMh  IôHóªdG

البيت: هذا  شرح  في  الدعائم  على  شرحه  في  وصاف  ابن  قول 
صـحــــــة فـــــــي  دبـــــره  وإذا 

الـورق رأس  مـن  الجملـة  فـي  فهـو 
فباعها  دين  عليه  كان  إذا  وأمـا  وطئها  في  عليه  بأس  فال  أمته  دبـر  ومـن 
والقول  وطؤهـا،  له  بعض  وقـال  يطأها  أن  اشـتراها  للذي  ليـس  فقيـل 
أباح  وقد  أمة  وهي  يطأها  أن  له  يصح  ال  كيف  السائل  قال  أكثر.  األول 
تكون  أن  إما  حالين،  من  المدبرة  هذه  تعدو  وال  اليمين؟  ذوات  ملك  اهللا 
يباع  ال  المدبر  إن  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  عمر  ابن  عـن  مروي  هو  كما  حـرة 
يترتب  فال  بيعها  يصح  ال  المدبرة  فهذه  الثلث  من  حر  وهو  يوهب  وال 
مبني  اإليضاح  في  المدبرة  بيع  جواز  بعدم  القول  ولعل  وطء.  هذا  على 
فيترتب  بيعها  فيجوز  حرة  غير  تكون  أن  وإما  هذه،  عمر  ابن  رواية  على 
جواز  من  المانع  فأين  الكتاب  بنص  لمشتريها  وطئها  جواز  صحة  عليه 
بأن  القول  على  مبنـي  للمدبرة  الوطء  جواز  عدم  إن  قيـل  فإن  الـوطء؟ 
يشـتريه  لمن  بيعه  جواز  وهـو  شـرط  على  متوقف  المدبرة  بيـع  جـواز 

قال: حيث  النظر  ابن  الشيخ  بيت  هذا  وعلى  للعتق 
يعتقه ــن  ــم ل ــع  ــي ب ــن  ــك ي أو 

.................................الـخ
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هذا  على  تعقبه  في  يوسـف  ابن  مة  العالَّ قاله  ما  أحسـن  ما  السـائل  قال 
موقوف  بيع  كأنه  قـال  مشـتريه  عتقه  إن  يجوز  وقيل  قال  حيـث  القـول 
أعتقه  فـإن  قال  بـه،  القائل  عنـد  اإلجازة  علـى  الفضـول  بيـع  كتوقـف 
على  متوقفة  عتقه  صحة  أن  وفيه  وقال  صحيح،  البيع  أن  تبين  مشـتريه 
إذا  وأيضًا  الـدور؟  ففيه  فعتقه  يصـح  بيعه  كان  وإذا  قـال  بيعـه؟  صحـة 
قال:  يملك؟  ال  فيما  عتـق  ال  خالف  فقد  بعتقه  إال  يصـح  ال  بيعـه  كان 
عدم  األصل  ألن  فـال  الحديث  فيه  بالذي  مخصـوص  البيع  يقال  وأمـا 

نقلته؟ فيما  فانظر  ذهبه  من  نقًال  (أ.هـ.)  الخصوص 
مراد  وهو  المدبر  موت  بعد  حر  هو  وإنما  التدبير  حين  من  حرًا  المدبـر  ليـس 
هذا  وعلى  الوصية  جملة  من  جعله  فإنه  الثلث  من  حر  قولـه  بدليل  الحديـث 

المدبر. بيع  منعوا  حيث  أصحابنا  أكثر  بنى 
هذا  مع  لـه  المشـتري  إن  ثم  آخر.  فلدليل  المسـتغرق  الديـن  في  بيعـه  وأمـا 
منعوا  ولهذا  كاألجير  عنده  فهو  رقبته  دون  منفعته  عندهم  يشتري  إنما  الحال 
البيع  جعلوا  فقـد  لوطئها  المجوزون  وأمـا  اسـتخدامها  وأجازوا  األمـة  وطء 
قولهم.  من  شـاذ  وهو  التدبير  في  الرجوع  أجـاز  من  بقول  أشـبه  وهو  للرقبـة 

واهللا أعلم.

Ö°†¨dG  ádÉM  »a  ≥à©ªdG  ¬«£YCG  Ée  ≥àY

في  والموجود  المعطى.  فأعتقه  منـه  بغضب  عبدًا  أحدًا  أعطى  عمـن 
فهل  المعطى،  أحرزها  ولو  تجوز  ال  الغضب  عطية  أن  أصحابنا  آثار 
ما  فيبطل  ملكه  غير  على  واقعًا  الصفة  هذه  على  المعطى  عتق  يكون 
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وإال  منه  ورضا  نفسـه  بطيبة  العطية  ويتمـم  المعطي  غضب  يـزل  لـم 
بالجواب. أفدنا  عبده؟  أخذ  له  كان 

أعلم  ال  بعضهم  قـال  حتى  تثبت،  ال  الغضـب  عطية  أن  األثـر  فـي  الموجـود 
  ~   }   |   {   z   y   x ﴿ تعالى:  قوله  من  مأخوذ  وهو  اختالفًا  ذلك  في 
   >    =    <    ;   :    9﴿ تعالى:  وقوله   (١)﴾¢   ¡ ے    
شرطت  األولى  فاآلية   (٢)﴾G F   E   D C    B  A @  ?
للحالين  مخالف  والغضـب  التراضي،  شـرطت  الثانية  واآلية  النفـس،  طيـب 
إنه  يقال  ال  وكذلك  بكـذا،  نفسـه  طابت  إنه  يقال  ال  الغضب  علـى  فالمعطـي 

لذلك. مردودة  الغضب  فعطية  به،  رضي 
قبل  أعتق  من  بمنزلة  ألنه  المعطـي  من  العتق  يثبت  لم  العطية  تثبـت  لـم  وإذا 
من  بسنده  الربيع  رواه  ملك)  بعد  إال  عتاق  (ال  الحديث  في  جاء  وقد  الملك 

واهللا أعلم. عباس،  ابن  طريق 

IQÉØμdG  øY  É°VQ  ô«¨H  ≥à©dG  AGõLEG

من  جاز  أعتق  وإن  عتق  كفـارة  في  العاصي  المملوك  عتق  يجـزئ  هـل 
المولى  أعتقه  إذا  الكفارة  هذه  عن  مواله  يجزئ  هل  السـيد؟  رضا  غير 

أفتني. عتقه؟  يجزئه  هل  منه  اغتصب  وإن  أيضًا؟ 
من  كانت  وإن  المؤمن  غيـر  عتق  فيها  يجزي  فال  قتل  من  الكفـارة  كانـت  إذا 
التوحيد  نفس  بل  الوالء  األيمان  في  يشترط  وال  أيضًا  المشرك  عتق  جاز  ظهار 

.٤ اآلية  النساء،  (١) سورة 
.٢٩ اآلية  النساء،  (٢) سورة 



104

خرج  العبد  كان  فإن  الجبار  أعتقه  الـذي  وأما  ُأجزئ،  موحدًا  العبد  كان  فـإن 
وكذا  عتقه  يجزئه  وال  اآلبـق  حكم  فحكمه  ملكه  علـى  يقدر  وال  بذلـك  عنـه 
فيه  يمضي  ال  الجبار  فعتق  أمره  عن  يخرج  لم  كان  وإن  المغصوب  في  القول 

واهللا أعلم. شاء،  كيف  فيه  يتصرف  مملوكه  وهو 

√óÑY  ô«HóJ  øY  ´ƒLôdG

لوجه  حر  موته  بعد  فهو  ملكًا  له  يبقى  له  مملوك  وبكل  بوصية  كتب  عمن 
إن  أو  حياته  في  معين  عبد  عن  رجع  إذا  رجوعه  جواز  في  فرق  فهل  اهللا، 
اللفظ؟  تمام  إلى  فالن  وبمملوكه  فقال  عنه  ورجع  باسمه  تدبيره  في  عينه 
إذا  موته  بعد  االسـتثناء  ينفعه  فهل  الرجوع  له  أجاز  من  رأي  على  وأيضًا 
بأن  وأوصى  تدبيره  عن  رجع  فإن  فالن  عبده  إال  فكتب  وصيته  في  شـهد 
الرجوع  ذلك  علـى  أشـهد  إذا  وأيضًا  وصيته؟  إنفاذ  في  ثمنـه  لينفـذ  يبـاع 
أن  إلى  ملكه  في  بقي  بل  بإخراجه  فيه  يتصـرف  لم  ملكه  في  العبد  وتـرك 
ذلك  يكفيه  فهل  ملكًا،  له  يبقى  مملوك  بكل  التدبير  ولفظ  الموصي  مات 

لنا. صرح  تفضل  ملكه؟  من  يخرجه  لم  ولو  بالرجوع  اإلشهاد 
موته  بعد  الباقين  المماليك  جملة  دبر  أن  بعد  يسـمى  عبد  تدبير  عن  الرجوع 
الصورة  في  ألن  وذلـك  بالتدبير،  عيـن  عبد  تدبير  عـن  الرجوع  مـن  أرخـص 
على  يقع  إنما  فالتدبير  المدبرين  جملة  من  المسـتثنى  حكم  في  يكون  األول 
ثم  بعينه  عليه  وقع  فيها  التدبير  فإن  الثانية  الصورة  في  بخالفه  عليـه،  ال  غيـره 
والرجوع  شـاذ  والترخيص  مثلك  على  يخفى  ال  تشـديد  هذا  وفي  عنه،  رجع 
ذلك  كان  حياته  في  ملكه  مـن  أخرجه  وإن  كاف،  المرخصين  عنـد  باإلشـهاد 

واهللا أعلم. اإلشهاد،  من  أشد  عندهم 



105 ≥à©dG ■ ådÉãdG AõédG

QGôMC’G  øe  kÉÑ°üZ  ø«bôà°ùªdG  ΩGóîà°SG

ال  غتم(٢)  وهم  القرنفـل  لفتاكة(١)  البـر  من  بالسـودان  أتوا  إذا  النصـارى 
يعرفون كالم العرب وال أهل السواحل غالبًا فيستأجرونهم من النصارى 
كذا  شـهر  كل  يفتكوا(٣)  أن  على  طعامهم  مع  ربية  كـذا  بكذا  شـهر  كل 
وما  للنصارى  تدفع  المعلوم  الكيل  هذا  وأجرة  معروفًا  كيًال  كيلة  وكـذا 
أجرتهم  ودفع  اسـتئجارهم  يصح  فهل  بدفع  فلهـم  المحدود  علـى  زاد 
بترجمان  إال  جوابـًا  يجيدون  ال  غتـم  وهم  الصفة  هذه  علـى  للنصـارى 
بأنفسهم  أجرتهم  أخذ  أرادوا  ولو  مقهورون  أنهم  أمرهم  من  يظهر  وفيما 

ذلك. لنا  بيِّن  وجدوه؟  ما  الخروج  أرادوا  ولو  رخصة  يحل  لم 
أي  لهم  مماليك  يكونوا  أن  إما  أمرين:  أحد  من  المذكـورون  هؤالء  يخلـو  ال 
فالرأي  لهم  مماليك  كانوا  فإن  مجبورين.  مغصوبين  يكونوا  أن  وإما  للنصارى، 
وال  شـاء  ما  عبده  إلى  ويدفع  األجرة  من  شـاء  ما  يأخذ  مالكهم  إلى  ذلك  في 
فليس  مقهورين،  مغصوبين  كانوا  وإن  مالكهم  بإذن  استعملهم  من  على  بأس 
لنا  العافية  اهللا  نسأل  لغاصبهم  شريكًا  كان  استعملهم  فمن  اسـتعمالهم،  ألحد 

واهللا أعلم. العالمين،  رب  هللا  والحمد  وللمسلمين 

êhõdG  ÉgGôà°TG  ¿EG  áeC’G  ódh  á«©ÑJ

عندها  ومكث  سـيدها  من  لألمة  المتزوج  أن  المغرب  أثر  في  الموجود 
تضعه  لم  حمل  بها  كان  إن  فقالوا  سـيدها  من  اشـتراها  ثم  اهللا  شـاء  ما 

لقطف. أي  (١) لفتاكة: 
شيئًا. يفصح  ال  الذي  أي  واألغتم:  العجمة،  الغتمة  (٢) غتم: 

يقطفوا. (٣) يفتكوا: 
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اشـتراه،  ما  بعد  من  الزوج  ملك  في  وضعته  ولـو  لسـيدها  مملوك  فهـو 
ولو  زوجها.  ملـك  ال  سـيدها،  ملك  في  وهي  بطنها  فـي  اسـتوى  ألنـه 
تراه  أو  هذا؟  في  لهم  الحجة  فما  الشـراء،  بعد  الزوج  ملك  في  وضعته 
من  على  ويقاس  ملكه  في  وضع  ألنه  للزوج  ولدًا  حرًا  يكون  أن  يحسن 
وضعته  إذا  للمشـتري  تبع  حملها  أن  حامل  وهي  الزوج  لغير  األمة  باع 
بّين  غيره؟  أو  الـزوج  المشـتري  يكون  أن  بين  فرق  وهل  الشـراء؟  بعد 
حملها  أن  حمل  وبها  أمة  المدبر  دبر  إذا  كذلك  قالوا  إنهم  ثم  ذلك.  لنا 
تراه  أما  حفظي  أحسب  فيما  هكذا  سيدها،  قبل  وضعته  ولو  ومثلها  مدبر 
ذلك؟  في  لهم  الحجة  ومـا  بالتدبير  قصده  ال  ألنه  مدبر  غيـر  يكـون  أن 
بعد  وتتحرر  مملوكة  حياته  في  حكمها  ألنها  مدبر  غير  إنه  قلنا  إن  ألنا 
جزاك  ذلك  لنا  أوضح  تفضل  المدبر؟  موت  قبل  وضعته  وهذا  الموت 

خيرًا. اهللا 
وال  التعليل،  من  ذكر  ما  غير  ذلك  في  حجة  لهم  أن  أعلم  فال  لهم  الحجة  أما 
زوجًا  يكن  لم  إذا  المشتري  في  به  قيل  فما  الشراء  في  وغيره  الزوج  بين  فرق 
والتفرقة  المعنى  هذا  في  بسواء  سواء  زوجًا  كان  إذا  المشتري  في  يخرج  فإنه 

جدًا. صعبة 
لسـيدها  مملوكًا  يكون  فإنه  الملـك  حالة  في  به  أتـت  إذا  المدبرة  ولـد  وأمـا 
المال  غلة  تدخل  أن  لوجب  التدبير  في  هذا  دخل  ولو  التدبير  في  يدخل  وال 
أحدًا  أن  نعلم  لم  وهذا  الوصي  مـوت  قبل  غل  ولو  الوصية  في  بـه  الموصـى 
أعلم  وال  المدبرة  ولد  وكذلك  لصاحبه  صاحبه  حياة  في  المال  فغلة  به،  قال 

واهللا أعلم. أشياء،  عنك  وغابت  شيئًا  حفظت  حجة،  ذكرته  الذي  للقول 
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وأعتقت  المشـهور  القول  على  بنـاء  بمرتين  بائنًا  طالقـًا  أمًة  طلـق  مـن 
أم ال؟ رجعتها  المطلق  يدرك  هل  العدة  في  بعد  وهي 

سبيل  عليها  له  يكون  فال  أمة  وهي  بانت  حين  منه  بانت  ألنها  ذلك  يدرك  ال 
حتى  يزول  فال  وقـع  قد  البت  موجب  أن  وتوضيحـه  ذلك،  بعـد  حـررت  إن 

واهللا أعلم. غيره.  زوجًا  تنكح 

áeCG  øe  qôëdG  ódh

بولد  أتت  والمملوكة  عربّي  حـّر  والرجل  لرجل،  مملوكة  تزوج  رجـل 
ولد  وهو  لي  الولد  األمة  سـيد  وقال  يأخذه،  أن  الولد  والد  وأراد  ذكر، 
أم ال؟  ذلك  أله  األمة  سـيد  فأبى  يأخذه  أن  والده  وأراد  حر،  وهو  أمتي 

بينهم؟ الحكم  فما  ولده  يريد  والزوج 
أبوه  كان  سـيده  أعتقه  فإن  ُحّرًا،  أبوه  كان  وإن  مثلهـا  مملوك  المملوكـة  ولـد 

واهللا أعلم. فيه،  قبض  لمعتقه  وليس  به،  أولى  الُحّر 
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تكليف  لألسـياد  يبق  فلم  زنجبار  في  المماليك  جميـع  اعتقـوا  النصـارى 
عليهم،  كلفة  لـه  فال  يشـأوا  لم  وإن  لهم  خدموا  شـاؤوا  إن  فهـم  عليهـم، 
أو  أسيادهم  إذن  بدون  وإياهم  اتفقنا  إذا  غيرنا  مماليك  نستخدم  أن  لنا  هل 
أم ال؟ تزويجهم  يصح  أسيادهم  إذن  بدون  بأنفسهم  تزوجوا  إن  وأما  ال؟ 
المماليك فـي  الجور  مـن  صنعوا  لما  عقوبـة  الزنجبارييـن  عمـت  بليـة  هـذه 
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وظلمًا  غصبًا  ذلك  فعلوا  قد  النصارى  كان  فإن  ے﴾(١)    ~   }   |﴿
في  ف  الّتصرُّ يبيـح  ال  الغاصـب  وغصب  يعامـل  ال  فالمغصـوب  دينهـم  فـي 
المغصوب  في  والتحريج  الغصب  أمر  في  التشـديد  عرفت  وقد  المغصوب، 
المغصوب،  بالثـوب  أو  المغصوبة  األرض  فـي  صلى  مـن  بفسـاد  قيل  حتـى 
اآلدميين  ملك  منع  اعتقادهم  كان  حيث  استحالًال  ذلك  فعلوا  إنما  كانوا  وإن 
أبا  فإن  أسـهل،  فاألمر  اعتقادهم  في  طاعة  التحرير  يرون  بذلك  يدينون  وهم 
أخذه  اسـتحلوا  فيما  الكفار  معاملة  بجواز  قوًال  ذكر  تعالى  اهللا  رحمه  يعقوب 
الحمى  حول  حام  ومن  الوجه  هذا  على  حتى  التعفف  والورع  المسلمين،  من 

واهللا أعلم. محارمه.  اهللا  حمى  وإن  إال  فيه  يقع  أن  يوشك 

á«°UƒdG  ºμM  »a  ô«HóàdG

هل  المرض  في  دبر  وما  الثلث؟  من  أم  المال  رأس  من  يخـرج  المدبـر 
في  المدبر  مخرج  يخرج  وهـل  الصحة؟  في  المدبر  عن  مؤخرًا  يكـون 
يجعلها  من  قـول  على  والحج  الزكاة  مـن  عليه  من  وكذلـك  الصحـة؟ 
في  كان  إذا  والمدبر  الوصايـا؟  سـائر  على  مقدمًا  يكون  هل  الثلث  مـن 
قول  على  دين  المدبـر  ركب  وإذا  يكون؟  لمـن  دبره  عز  قيل  مـال  يـده 
يباع  أن  يجوز  أم  المدبر  عمر  من  بقي  لما  بيع  هو  هل  بيعه.  أجـاز  مـن 

سيده؟ موت  بعد  مملوكًا  ويكون 
وال  المرض  أو  الصحة  في  كان  الثلث  في  فهو  الوصية،  حكم  في  التدبيـر 
الجميع  إذ  الوصايا  وسـائر  اهللا  حقوق  بين  فـرق  ال  وكذلك  بينهمـا،  فـرق 

.٤٠ اآلية  الشورى،  (١) سورة 
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يسـع  لم  حيث  وذلك  فاإللزام  اإللزام  يراعي  من  قول  األعلى  الثلـث  فـي 
له  يوصي  أن  إال  لورثته  ميـراث  فهو  لسـيده  المدبر  ومال  الوصايا،  الثلـث 
أبطل  قد  الدين  ألن  لرقبتـه  بيعًا  ويكون  المدبر  ديـن  في  المدبر  وبيـع  بـه، 

واهللا أعلم. الناس،  حقوق  تضييع  عن  للنهي  وذلك  التدبير 

ó«°ùdG  É¡côJ  GPEG  IGô°ùàªdG  »a  Ö°ùædGh  AGôÑà°S’G

السيد؟ تركها  إذا  المتسراة  في  والنسب  االستبراء 
تجزئ  وقيل  بحيضتين،  ويسـتبرئها  تركها  على  سـيدها  أشـهد  إذا  المتسـراة  في 
بولد  وجاءت  يفعل  لم  فإن  شـاء،  بمن  يزوجها  أو  شـاء  إن  يبيعها  أن  فله  حيضة 
أقوله  والذي  كالحرة  هذا  في  وهي  فرجها،  غيره  يملك  لم  ما  ولدها  يلحقه  فقيل 
انقضت  إذا  الحرة  في  النيل  شرح  في  قوًال  به  وصرح  األثر  معاني  من  استخراجًا 
السـنتين  إلى  للحوق  فيكون  وعليه  مطلقها  يلحق  ال  ذلك  من  ولدها  إن  عدتها: 
كالحرة  والمتسـراة  مطلقها،  عـدة  من  تخـرج  لم  امرأة  فـي  هـو  إنمـا  األربـع  أو 
بانقضاء  لغيره  تزوجها  أباح  قد  الشرع  ألن  هذا  أرى  وإنما  باالستبراء،  وخلوصها 
تعلق  بها  كان  لو  إذ  تعلق  باألول  لها  يبق  لم  أنه  هذا  من  فيظهر  والتسـري  العدة 
الشبهة  حصول  يراعون  مطلقًا  باللحوق  والقائلون  للثاني،  فرجها  حل  لما  لألول 
مع  يجتمع  أن  فيمكن  األرحام  فيـض  من  يكون  أن  الحتمال  الحيض  ذلـك  فـي 
عدة  جعله  قد  الشارع  أن  وذلك  الشرع،  ألغاه  األمر  هذا  إن  نقول  ونحن  الحمل 
ما  هذا  األرحام  فيض  من  يكون  أن  إمكان  وهو  األمر  هذا  يعتبر  ولـم  لخلوصهـا 
فالجواب  ذلك  غير  رأيتم  وإن  فخذوه  صوابه  رأيتم  فإن  الحال  هذا  في  لي  يظهر 

واهللا أعلم. والسالم،  المنشودة  ضالتنا  والحكمة  المقصود  هو  والحق  مطلوب 
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يسترضي  أن  عليه  أم  بيعه  أيتم  مملوك  عبد  عند  من  شيئًا  اشـترى  رجل 
أم ال؟ مواله  له 

كالحطـب  عليهـم  ينكـر  ولـم  بيعـه  للعبيـد  تعـورف  حقيـرًا  الشـيء  كان  إن 
هذا،  بمثل  عليـه  شـيء  فال  ذلك  في  بهم  يكتفـون  سـادتهم  فـإن  والحشـيش 
العام  اإلذن  ويكفي  سيده  من  بإذن  إال  العبد  بيع  يصح  فال  هذا  غير  كان  وإن 

واهللا أعلم. ويشتري،  يبيع  أن  له  أذن  إذا  وذلك 

áÑJÉμªdG  òæe  kG qôM  ÖJÉμªdG  QÉÑàYG

المكاتبة  وهـذه  كاتب  مـا  حين  من  حر  المكاتـب  أن  علـى  الدليـل  مـا 
  L ﴿ تعالى:  قوله  وكذا  إليها  مندوب  أم  خير  منه  علم  لمن  واجبة 
سـلمان»  أخاكم  «أعينوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  ومـن   (١)﴾Q   P   O   N   M
وما  للندب؟  رسوله  وأمر  للوجوب  هنا  اهللا  أمر  أم  للندب  أم  للوجوب 
﴿ J  I  H    G﴾؟ تعالى  قوله  من  عندكم  األصح  على  الخير  هذا 
 (٢)﴾z  y ﴿ تعالى:  كقوله  الزكاة  من  إعطائه  جواز  ذلك  على  الدليل 
يصح  ال  المكاتبة  فإن  وأيضًا   ﴾Q  P  O  N  M  L﴿ وقوله: 
للمكاتب  أبيح  فقـد  وأيضًا  أيضًا  حـرة  أنها  فعلمنا  اليميـن  بملـك  وطؤهـا 
ويحترف  ويشـتري  يبيـع  فهـو  للحر  أبيـح  ما  مثـل  عنـده  فيمـا  التصـرف 
حيث  من  حر  أنه  بذلك  فعلمنا  كله  هذا  من  المنع  عند  كان  ولو  ويكتسب 

.٣٣ اآلية  النور،  (١) سورة 
.٦٠ اآلية  التوبة،  (٢) سورة 
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عندهم  الكتابة  وصيغة  درهم.  عليه  بقي  ما  عبد  إنه  غيرنـا  وقال  كوتب  مـا 
حر  فأنت  أديتها  فإذا  ألف  شـهر  كل  شـهرين  في  ألفين  على  كاتبتك  مثًال 
درهم  بألفي  نفسك  لك  بعت  مثًال  يقول  أن  عندنا  وصيغتها  قبلت.  فيقول 
العبد  وينعتق  ذلك  على  ويتكاتبـان  قبلت  العبد  فيقول  شـهرين  في  تؤديهـا 

الثمن. عليه  ويبقى  حينه  من 

األولى  الصيغة  في  يكون  ألنه  لفظي  الخالف  بأن  يقضي  الصيغتين  واختالف 
فال  يؤد  لم  فإن  المخصوص  الوقت  في  األداء  شرط  على  عتقه  علق  قد  عبدًا 
قد  الثانية  الصيغة  على  وهو  شـرطه،  بانتفاء  ينتفى  المشـروط  ألن  العتق  يقع 
لنفسه  مالكًا  وصار  البيع  فثبت  ورضائه  سيده  إذن  عن  حينه  من  نفسه  اشترى 
األمر  وسهل  الخْطب  عليك  هان  المعنى  هذا  لك  ظهر  وإذا  الحرية،  واستحق 

النزاع. وارتفع 

ألنه  والعامة  الحسـن  مذهب  وهو  المالكية  عنـد  وكذا  ندب  عندنـا  والكتابـة 
يتعين  لضرورة  إال  بالبيـع  ملكه  إخـراج  أحد  على  يجب  وال  العقـود  كسـائر 
أو  القيمة  على  الكتـاب  وابتغوا  خيرًا  فيهم  علم  إن  فـرض  وقيل  عليه  دفعهـا 

  N   M   L ﴿ تعالى:  قوله  وكـذا  يجب  لم  األقل  على  ابتغـوه  وإن  أكثـر 
األمانة  اآلية  في  المذكور  (والخير)  للوجوب  وقيل  للندب  فيه  األمر   (١)﴾O
الصالح  وقيل  عباس  ابن  قول  وهو  الكتابة  مال  ألداء  الكسـب  على  والقدرة 
إلينا،  ونسـبه  القطب  به  وصدر  السـلماني  عبيدة  أبي  قول  وهو  الدين  أمر  في 

واهللا أعلم.

.٣٣ اآلية  النور،  (١) سورة 
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الثلث؟ من  أم  المال  رأس  من  األصح  على  الصحة  في  التدبير 
والمعتبر  الصحة  في  عقد  وأنه  المـوت،  بعد  يقع  ألنه  الثلث،  من  أنـه  عنـدي 

واهللا أعلم. العقد،  دون  الوقوع  حالة  عندي 
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بموت  فيكون  موته  حين  إلى  حيًا  مماليكه  من  بقي  ما  بتدبير  أوصى  الذي 
راجعه  ثم  تعالى،  اهللا  لوجه  حرًا  عبيده  من  بملكه  يبقى  من  كل  الموصـي 
ثمنه  لينفذ  فيباع  تدبير  من  معينـًا  واحدًا  ليسـتثني  ورثته  من  أحد  مدة  بعـد 
االستثناء  وكتب  برجوعه  فأشهد  الموصي  فقام  بعده،  من  وصيته  إنفاذ  في 
أن  إلى  ملكه  في  العبد  وبقي  العدد  ذلـك  تدبير  عن  وصيته  في  والرجـوع 
جائزًا  الموصي  هـذا  رجوع  ترى  فهل  وصيته،  إلنفـاذ  ورثته  فباعه  توفـي 
بموته؟  ويتحرر  له  رجوع  أم ال  العبد  ذلك  بيع  وللورثة  هذه  والحالة  وثابتًا 
على  وقع  النـذر  ألن  الرجوع  جـواز  يرى  كان  خلفـان  مهنا بـن  والسـيد 
يوسـف  القطب بن  والشـيخ  جوابه،  في  صرحها  بحجج  محتجًا  مجهول 
شـرح  في  لمعّين  التدبير  يكن  لم  ولو  الرجوع  جواز  عدم  وصحح  رجح 
رجوع  يصح  (وال  بقوله:  إطالقًا  الرجوع  عدم  قرر  المتن  وصاحب  النيل، 
كالم  ومفهوم  عندنا  الصحيح  على  وذلك  الشارح  الشيخ  قال  تدبير).  في 
والمسألة  الشيخ؟  أيها  أنت  تقول  فما  خاصة،  المعين  في  رجوع  ال  أحمد 
بيع  المسـتثنى  والخادم  المنورية،  مهنا  سـعيد بن  بنت  الشـمجة  من  واقع 
الرجوع  بجواز  مهنا  السيد  بمسألة  اطلعت  لما  ومحبك  الورثة،  من  ألحد 
وصيًا  صرت  وأنـا  عارضتهم،  فمـا  اللباب  وكتاب  القامـوس  كتـاب  مـن 
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وأعني  الورثة،  على  ألعرضه  تراه  بما  مفصًال  مصرحًا  الجواب  منك  فأريد 
محجور. في  أدخل  لئال  القضية  هذه  على 

الملوان. اختلف  ما  يغشيانه  ورحمته  اهللا  سالم  شيخنا  وعلى 
وأكثر  أيضًا،  مهنا  السيد  جواب  وفي  المرسوم  بحثك  في  نظرت  فقد  بعد  أما 
بجواز  وقيل  التدبير،  فـي  الرجوع  يصح  ال  أنه  الفتـوى  عليه  الـذي  المذهـب 

شيئان. وهما  بالتدبير  الوصية  في  ال  التدبير  نفس  في  وهذا  أيضًا،  الرجوع 
فعلى  مماليكي  أو  فالن  بتدبير  أوصيـت  يقول:  أن  فمثل  بالتدبير  الوصيـة  أمـا 
في  أثمانهم  نقصان  وقيمة  أوصى  ما  حسب  على  المماليك  يدبروا  أن  الورثة 
ويصح  عليه  اهللا  رحمة  مهنا  السيد  عنه  سئل  الذي  هو  الوجه  وهذا  المال،  ثلث 
عن  الرجوع  في  الموجود  الخالف  وهـو  ال،  وقيل  األكثر.  على  الرجوع  فيـه 

البر. بأنواع  الوصية 
صورة  ومنه  ذلك،  ونحو  حر  موتي  بعد  فالن  يقول:  أن  فهو  التدبير  نفس  وأما 
الحق  أصبت  فقد  عنه،  السكوت  فللوصّي  بقوٍل  الموصي  أخذ  وإذا  السؤال، 

اهللا. شاء  إن  سكوتك  في 
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سـواها  ماًال  يخلف  ولم  األوالد  من  ولها  سـيدها  عنها  مـات  إذا  األمـة 
فيها؟ الحكم  كيف  الورثة  وبعض  غيرها  من  أوالدًا  وخلف 

لهم  يكن  لم  إذ  غرم  األوالد  على  وليس  لبعضها،  أوالدها  بورث  حرة  األمة  تصير 
ال  إذ  استسعاء  األمة  على  وال  إلهي،  أمر  ذلك  في  السـبب  وإنما  عتقها  في  سـبب 
واهللا أعلم. شيئًا،  يترك  لم  من  حكم  الميت  هذا  فحكم  الحرية،  بعد  عليها  سبيل 
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عليه،  بما  يفي  ال  المـال  من  عنده  والذي  للنـاس(١)  ضمان  عليـه  الـذي 
ونخيل  مال  من  أصـول  وعنده  فيه،  ليطالبوه  أهلـه  تعرفه  لم  والضمـان 
من  عنده  ما  غلة  يكفهم  ولم  وأهل  أوالد  عول  وعنده  ودواب،  وبيـوت 
والمال  الضمان  أهل  إلى  الرجل  هذا  خالص  يكون  ما  لسـنة،  األصول 

خالصه. وجه  عرفنا  قيمَته؟  ببخسه  إال  مشتريه  قليل  عنده  الذي 
طيب  غير  من  عنهم  حبسـه  ألنه  الظلم  من  نـوع  أهله  على  الحق  هـذا  كتمـان 
فقره  له  يسـوغه  وال  ذلك  له  يحل  وال  الغصب  على  القائم  بمنزلة  فهـو  نفـس 
يتوصل  وساوس  ونحوه  هذا  في  وللشيطان  تعالى  اهللا  بيد  الرزق  فإن  ماله  وقلة 

  ª   ©¨  §    ¦    ¥  ¤﴿ آدم:  بني  هالك  إلى  بها 
يجعل  أن  العزيز  كتابه  في  به  اهللا  وعدنـا  وممـا   (٢)﴾¯   ®   ¬   «

  s    r    q   ❁   o     n   m   l     k   j ﴿ فقـال:  التقوى  عنـد  الفرج  لنـا 

ألصحابها. يضمنها  ألنه  حقوق،  (١) أي 
.٢٦٨ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 
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اهللا  بوعد  وثقوا  اهللا  أوامر  فقدمـوا   (١)﴾|   {   z   y   x   w   vu    t
حقه. حق  ذي  كل  تعطوا  أن  أمركم  وقد  بعهدكم  يوف  اهللا  بعهد  وأوفوا 
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يجبرها  له  أيجوز  الضيف  عليه  ينزل  وهو  غنية  عم  ابنة  وله  فقير  رجـل 
رأيها؟ على  هي  أم  الضيف  إطعام  على  ويأمرها 

واهللا أعلم. وعدوان.  وظلم  جور  الحال  هذا  على  المرأة  هذه  جبر 
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يخرجها  أن  يريـد  محتسـب  جاء  ثم  ظالم  عليها  تعدى  لمسـجد  نخلـة 
أن  قبل  قنواتها  يقطع  بأن  عليها  قدر  ثم  حيلة  على  يقدر  ولم  يديـه  مـن 
هذا  أترى  الصفة  هذه  على  يده  من  وأخذها  الغلة  تلك  فضاعـت  تزهـو 

أم ال؟ الغلة  لهذه  ضامنًا  المحتسب 
وال  عليها  يدلـه  وال  الجبـار  ليعطيها  بيـده  الثمـرة  المحتسـب  هـذا  يقطـع  ال 
وإن  للمسـجد.  ضامنًا  كان  ذلك  من  شـيئًا  فعل  فإن  ذلك،  من  بشـيء  يعاونه 
المحتسب  هذا  من  معاونة  وال  داللة  غير  من  الثمرة  تلك  بنفسه  الجبار  قطع 

واهللا أعلم(٢). ذلك.  من  منعه  على  يقدر  لم  إن  عليه  ضمان  فال 

و٣.  ٢ اآليتان  الطالق،  (١) سورة 
المحتسـب  بحيلة  ضاعت  الغلة  ألن  يبدو.  كما  السـؤال،  في  لما  مطابقًا  الجواب  (٢) ليس 
عن  منتف  الضمـان  ولعل  للظالـم.  إلعطائهـا  قطعهـا  السـؤال  في  وليـس  لتخليصهـا 

الصالح. فيه  ما  لفعله  المحتسب 
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بنسب  للحجريين  الهشم  على  دراهم  عن  سعيد  جمعة بن  شيخنا  سأله 
أنا  فالحجريـون  السـائل  قال  تسـليمها.  على  بينهـم  فيما  وقـع  صلـح 
الولد  فأتاني  لي  الهشـم  على  الذمة  وبقيت  مدة  من  عندي  مـن  وفيتهـم 
فقلت  له،  وجدنا  وال  الناس  عند  من  ديانة  دراهم  يطلب  علي  سالم بن 
عندنا  الهشم  أعقبه  ثم  لديهن  فحولت  فأراده  الهشم  على  حقًا  لي  إن  له 
ذلك  إن  لهم  فقلنا  الحق  ذلك  لنا  وجايبين  خالد  بني  وادي  من  خارجين 
فقصدوه  علي  سالم بن  للولد  به  حولت  قد  الهشم  على  لي  الذي  الحق 
علي  سـالم بن  والولد  الوادي  من  بها  أتوا  التي  الدراهم  تلك  ليقبضـوه 
على  الذي  الحق  يوفيني  ثم  دراهم  له  يتدين  عبيد  حميد بن  األخ  وكل 

أم ال؟ جائزًا  هذا  صنيعي  ترى  هذا،  سالم  الولد 
أفتاه  وإن  نفسـه  يسـتفتي  أن  النواس(١)  ملسو هيلع هللا ىلص  أمر  وقد  منك  إثم  هذا  فـي  ليـس 
من  ذكرته  والذي  الجميـع  على  حكمه  الواحـد  على  ملسو هيلع هللا ىلص  وحكمـه  المفتـون 
حقك  قبض  في  عليـك  بأس  ال  أنه  إال  له  جـواب  وال  فهمته  الدراهـم  قبـل 
بالمشاهدة  تعلم  حتى  بأنفسهم  الهشم  من  أو  وكيله  من  أو  علي  سالم بن  من 
بعينها  لهي  الدراهم  تلك  أن  الدراهم  يده  في  من  بإقرار  أو  العادلة  بالبينة  أو 
ذلك  دون  فيما  وأما  شـيئًا  المغصوب  من  تأخذ  أن  يحل  ال  فحينئذ  مغصوبة 
يخرجوا  لم  أو  الوادي  من  خرجوا  سـواء  منك  شـيء  أخذ  عليك  يحرم  فال 
يصح  لم  فما  دراهمك  قـدر  الوادي  من  اغتصبوا  أنهم  معـك  صح  لو  حتـى 
إن  عليك  حرج  فـال  بعينه  لك  سـلموه  الذي  هو  المغصوب  ذلـك  أن  معـك 
ذلك  بعد  وجـاؤوك  خالد  بني  وادي  من  اغتصبـوا  أنهم  قدرنا  فلـو  اهللا  شـاء 

األنصاري. سمعان  بن  النواس  الصحابي  هو  (١) النواس: 
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ُيحّرم  وال  المغصوبـة  غيـر  الدراهم  مـن  لك  أعطوه  مـا  يكـون  أن  الحتمـل 
يصح  ال  الذي  الحق  هو  هذا  ظالمين،  أو  غاصبين  كوُنهم  حقك  أخّذ  عليك 

واهللا أعلم. درجات.  ولكل  مراتب  وللنزاهة  بغيره  يفتوا  أن  للفقهاء 
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تأتي  يوم  سمكًا  السوق  من  عماله  ويأخذ  جور  حاكم  بها  كان  إذا  البلد 
يشـتريه  الذي  ذلك  يعلم  لكن  صاحبه  به  يعلم  ال  حيث  من  السـفار  به 
من  الشراء  يجوز  هل  عادتهم  وتلك  السمكة  من  وكذا  كذا  للسلطان  أن 

محجور؟ أم  ذلك 
في  يبيعه  ثم  الجماميل  من  يشـتريه  بالسمك  يتجر  الذي  عن  السـؤال  كان  إن 
يعلم  لم  ولـو  بذلك  التاجر  علـى  بأس  فال  طعمته  الجبـار  أخذ  بعـد  السـوق 
فهو  التاجر  على  أخذت  الجبار  وطعمة  برضاه  باع  ألنه  الطعمة  بتلك  الجمال 

الخالص. وإليه  المظلوم 
أخذها  بعد  منه  شراؤها  يجوز  هل  نفسها  الجبار  طعمة  عن  السؤال  كان  وإن 

واهللا أعلم. قطعًا.  الحرام  هو  بل  ذلك  يجوز  ال  واهللا  فال  السماك  من 
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مائها؟ من  والوضوء  فيها  الصالة  تجوز  هل  المغصوبة  الدار 
وال  معصية  فيها  أفعاله  فجميـع  الغاصب  أما  الغاصب  لغير  ذلك  يجـوز  نعـم 

واهللا أعلم. معصية.  في  طاعة  تكون 
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من  بجيش  األمـوال  عليـه  وخـرب  السـلطان  عامل  عليـه  أغـار  عمـن 
عليه  للمبغى  يجـوز  هـل  بالجيش  والسـائر  القائد  هـو  لكـن  السـلطان 
على  احتال  وإن  العامـل؟  هذا  عليـه  ضيعه  ما  بقدر  ويأخـذ  يحتـال  أن 
خراب  من  إخوانه  من  أصابه  من  إلى  منه  يدفع  أن  له  يجوز  هل  شـيء 
وقطع  حقه  أخذ  إذا  بأس  عليه  وهـل  الباغي؟  العامل  هذا  من  األمـوال 

الباقي؟ عن  النظر 
من  أحد  تخلـص  وإن  الجيـش  أحدثـه  لمـا  ضامـن  المذكـور  القائـد  إن 
مطالبة  عليـه  أحدث  لمن  ويجـوز  القائد،  عـن  سـقط  حدثه  عن  الجيـش 
االنتصار  جاز  الظلم  وجوه  من  بوجه  المطالبة  تعذرت  إن  فكذلك  القائـد 
في  ال  ذمته  في  الناس  حقوق  ألن  قليًال  أم  كثيرًا  المال  كان  سواء  ماله  من 
بين  شـرعًا  المال  صار  بذلك  حكم  فإن  بالتفليس  عليه  يحكم  لم  ما  ماله 
كان  وجه  بأي  العوض  الغـرض  بأن  النفوس  اطمأنت  وإن  الحكـم،  أهـل 
للغير.  يبيع  كما  المعاوضة  قصد  على  لنفسه  أخذه  يضيق  فال  الواسع  من 

واهللا أعلم.
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فقط؟ الدخول  أم  الصالة  فيها  تؤدى  أن  اهللا  نهى  هل  المغصوبة  األرض 
عليه  القدوم  لنا  يصح  فال  منها،  نوع  والغصب  المظالم  جملة  علينا  اهللا  حـرم 
في  فعلها  وجهها  من  وليس  وجهها  على  بالصالة  وأمرنا  الوجـوه،  من  بوجـه 

واهللا أعلم. المغصوب. 
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فمات  شـرعي،  توكيل  غير  من  اليتيم  أخيه  ولد  مال  على  احتوى  رجل 
الرجل  فزعم  سنين،  تسع  ولدها  نخل  غلة  من  حقها  أمه  فأرادت  اليتيم 
الحكم  فما  مبلغها،  اآلن  يعلم  وال  يقيده  لم  ألنه  استغله  ما  يعرف  ال  أنه 

مأجورًا. أفتنا  باق؟  والنخل  وبالمدة  بالغلة  مقر  أنه  والحال 
الغلل  تلك  يتحرى  أن  فعليه  يتفق  لم  وإن  أولى،  فهو  هذه  في  الصلح  اتفق  إن 
الخصم  صدقه  فإن  تحـراه،  ما  إال  ليس  عليه  الذي  بأن  خاطره  يطمئـن  حتـى 
واهللا أعلم. اليمين.  هذا  فعلى  عدمها  فإن  البينة،  الزيادة  يدعي  من  فعلى  وإال 
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عطايا  ومن  المسلمين  مال  بيت  من  تأثل  إذا  الزمان  هذا  سلطان  صاحب 
صح  قد  قبل  من  مال  له  يكن  ولم  يستغلها  أرضًا  واقتطعه  ماًال  السلطان 
ضمان  له  أحدنا  كان  وإذا  مات؟  إذا  حكمه  ما  السلطان،  أعطاه  مما  أنه 
يكن  لم  بعينه  والمال  ورثته؟  إلى  يدفعه  ال  أن  له  أيحل  المال  ذلك  من 

هؤالء. مع  الدخول  من  نعهد  ما  على  لكن  مال  بيت 
إذا كان العامل مستحقًا للعطاء فجميـع ما أخذه فهو لـه، ألن السلطان قد وضع 
وال  مال  بيت  أخذه  ما  فجميع  لذلك  مستحق  غير  كان  وإن  أهله،  في  المال  ذلك 
انتقل  فحيثما  المسلمين،  مال  في  التصرف  له  ليس  إذ  السلطان،  بإعطاء  يتبدل 
أخذ  وهذا  حقه  أخذ  إنما  األول  ألن  األول  بخالف  وهذا  للمسلمين  فهو  المال 
المشتري  بمنزلة  وأيضًا  للمسلمين.  المال  ذلك  صار  ماًال  اشترى  فإذا  غيره،  حق 

واهللا أعلم. الخالص  في  القياس  يكون  المعنى  هذا  وعلى  المغصوبة  باألموال 
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á∏«ëdÉH  »HÉàμdG  ∫Ée  òNCG  ºjôëJ

المجوس  وهـل  وحيلـة؟  بخـداع  وإن  كتابـي  مال  لمسـلم  يحـل  هـل 
مثلهم؟ كالبانيان 

اهللا  حرم  والضرب،  بالطعـن  يحل  وإنما  والحيلة،  بالمخادعـة  ذلك  يحـل  ال 
واهللا أعلم. منها.  ضرب  وهذا  الخيانة  تعالى 

ø«ª∏°ùªdG  áHQÉëªd  ∑ô°ûªdG  øjO  òNCG  ºμM

هل  المسـلمين  حارب  ثم  ماله  غنم  يحل  ممـن  لمشـرك  دين  عليه  مـن 
أم ال؟  الدين  من  يده  في  ما  اغتنام  الدين  عليه  الذي  المسلم  لهذا  يجوز 

الجواب. منك  فضًال 
الشـرع  منصب  عنها  يتعالى  الخيانة  ولكنها  جازت،  لو  الغنيمة  هذه  أروح  ما 

الشريف.

¬d  ¬KQƒe  Ö°üZ  âÑK  Éªe  çQGƒdG  ¢ü∏îJ

وأحرز  أنـاس  من  أبوه  اغتصبه  قـد  والمال  مـاًال  أبيه  مـن  ورث  رجـل 
المال  هذا  يحل  أم ال،  أربابـه  إلى  تخلص  يعلم  وال  سـنين  أبوه  المـال 
قول  إال  عـدول  يشـهد  ولم  ماتوا  قـد  أربابـه  كان  وإن  أم ال؟  للـوارث 
له  يتيقن  لم  الوارث  كان  وإن  الشهرة  بشهود  يجوز  وهل  الناس؟  عامة 

أم ال؟ تخلص  بأنه  يعلم  وال  أبيه  حياة  في  له  تيقن  وإن  بنفسه 
وإن  الغصب  فحكمه  بالعدول  أو  بالشهرة  أو  بعلمه  الغصب  معه  صح  إذا 
لم  وإن  شيء،  منه  ذلك  علم  لمن  يحل  وال  المغصوبين  ألهله  باق  المال 
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ورثه  عليه  يحرم  فال  العدول  بشهادة  وال  العلم  طرق  من  بشيء  معه  يصح 
واهللا أعلم. ويقل.  يكثر  الناس  وكالم 

áHPÉc  ø«ª«H  ∫ÉªdG  òNCG  ó©H  áHƒàdG

عن رجل ظلمه إخوته وعليه لهم بعض الدراهم فظلمهم إياها وحلف عليها 
يريد القصاص منهم ثم أراد التوبة مما فعل بحلفه على ظلمه ماذا عليه؟

وهذا  الجور،  إلى  تفِض  لم  حيث  تحل  إنما  والمقاصة  بظلم  يقابل  ال  الظلـم 
توبته  فتلك  ألهله  الحق  ويدفع  مغلظة  كفارة  ويكفر  يتوب  أن  عليـه  الحالـف 
وفوه  وإن  ذلك  في  فليطالبهم  خصمه  من  حقه  شـاء  وإن  فعل  ما  على  ويندم 
يذهب  وهو  تامـًا  يكون  ال  كيـف  الناس  اسـتحقره  وإن  تـام  وفاء  فهـو  يمينـًا 
شـديد  أليم  عذاب  اآلخرة  في  ولهم  بالقـع  الديار  ويذر  واألنفـس  باألمـوال 

و﴿ _    (١)﴾6   5    4 و﴿ 3   العاجلة  حب  على  النفوس  طبعت  لكن 
واهللا أعلم. اهللا.  عند  والعلم   (٢)﴾a   `

¢TÉÑædG  áHƒJ

كفن  في  يرجعهـا  أن  عليـه  الكتب  بعـض  فـي  قالـوا  تـاب  إذا  النبـاش 
الوارث،  إلى  يرجعها  أن  قيل  فهـال  الثياب،  من  أخذه  ما  أعني  الموتـى 
كان  إذا  أرأيت  ذلك  في  العلة  وما  ثيابـه؟  وأخذ  جسـده  بين  الفرق  وما 

بالزيادة؟ يصنع  فما  المعتاد  عن  خرج  الكفن  هذا 

.٣٧ اآلية  األنبياء،  (١) سورة 
.١٤ اآلية  الفجر،  (٢) سورة 
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أن  أو  وارثه،  يعـرف  ال  مجهوًال  الميـت  كان  حيث  بذلك  القـول  وجـه  لعـل 
من  ألنه  أبـدًا  إليهم  يرجع  فال  ملكهـم  من  أخرجوه  قـد  الـوراث  أن  المعنـى 

واهللا أعلم. للوراث.  تكون  ال  التي  الميت  حقوق 

Üƒ°ü¨ªdG  ºjôëJ

حرامًا  الجميع  علـى  كفت  الذي  الملكـّي  فلج  من  يأخـذ  أن  أراد  مـن 
حكم  في  كان  إذا  لـه  أيصح  الظلمة  يعطيـه  وال  فيه  يأخـذ  بمـا  ويخـدم 
لحرمته  منه  يأخذ  أن  له  يصح  أم ال  لخدمته  كفته  يصح  مما  تعالـى  اهللا 

له؟ الظلمة  بكفت 
الدار.  خراب  وهو  نار  والظلم  بوجه،  فيه  المعاملة  تحل  ال  مغصوب  ماء  هذا 

واهللا أعلم. المستعان.  اهللا 

√ô«¨H  §∏àîªdG  Üƒ°ü¨ªdG  ¢UÓîà°SG

في  وجد  أرزًا  سـدس  له  من  إن  الحوارّي  أبي  قـول  على  يخرج  هـل 
الجونية  تلك  من  الحالل  السدس  ذلك  يأخذ  أن  له  حرام  حب  جونية 
من  الملكّي  مـن  ماء  ربع  له  من  مثله  فهـل  ذلك،  في  عليـه  بـأس  وال 
البادة  تلـك  من  الربـع  ذلـك  يأخـذ  أن  معلـوم  بـدوران  معلومـة  بـادة 
أبو  قالها  التي  الرخصة  علـى  الدليل  ما  أشـد؟  هذا  أو  دورانها؟  علـى 

الحوارّي؟
المعلوم  الربـع  ذلك  ألن  الحـواري  أبي  مسـألة  من  أرخص  مسـألتكم  بـل 
الحب  وسـدس  قطعًا،  وقته  فـي  أخذه  فلصاحبه  المعلـوم  بالوقـت  متميـز 
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دليًال  أعرف  وال  أشد،  فكانت  غيره  من  يتميز  ال  المغصوب  في  المخلوط 
ببول.  اختلط  كماء  فهو  بحرام  اختلط  قد  ألنه  فيها  الحواري  أبي  لترخيص 

واهللا أعلم.

É¡HÉë°UCG  OƒLh  Qò©J  ¥ƒ≤M  øe  ¢UÓîdG  á«Ø«c

لكن  منها  الخالص  وأراد  الناس  من  ألحد  الحقوق  من  شيء  عليه  من 
الناس  من  بأحد  واسـتعان  عنه  حجب  الحق  له  الذي  بلوغ  يسـتطع  لم 
أعني  الحق  من  له  ما  يبلغه  حتى  أمينًا  يجد  ولم  بلوغهم،  له  يتيسر  فلم 
ثم  يجد،  ولم  خالصه  سـبب  تكون  فرصة  منتظرًا  وبقي  الحـق،  له  مـن 
يستطع  لم  حيث  بعده  من  تأديتها  على  وأوصى  الحق  عليه  الذي  مات 
ماذا  الحق  له  من  يبلغوا  كي  سبيًال  يجدوا  لم  الورثة  لكن  الحياة،  في  له 

يشفي. ما  ذلك  في  لنا  بّين  حالته؟  هذه  من  أيهلك  عليه 
وهذا  ون،  الُمِصرُّ يهلك  إنما  ذلك  بمثل  عباده  يعذب  أن  من  وأرحم  أرأف  اهللا 
وجب  ما  أدى  فقد  وفاته  بعد  به  وأوصـى  حياته  في  الخالص  في  اجتهـد  قـد 

  2 ﴿ تكليف  طاقته  فوق  عليه  وليس  الخالص  حق  في  االجتهاد  من  عليـه 
   ª  ©  ¨  § ﴿  (١)﴾;  :  9  8  6   5  4  3
   p ﴿  (٣)﴾w   v   u   t   s ﴿  (٢)﴾¯    ®   ¬   «

.(٤)﴾y   x   w   v   ut   s   r   q

.٢٢٠ اآلية  البقرة،  (١) سورة 

.١٨٥ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 
.٩١ اآلية  التوبة،  (٣) سورة 

.٦٩ اآلية  العنكبوت،  (٤) سورة 
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االطمئنانة  فــإن  الحقوق  مـن  الخالص  علـى  به  تسـتعين  معنى  لـك  واذكـر 
وال  الصدر،  من  الريـب  وارتفاع  باألمر  النفس  سـكون  وهي  كافية  ذلك  فـي 
حصول  إلى  أهلهـا  عن  الحقوق  وتوقيف  ذلـك  مثل  في  العادلـة  البينـة  تلـزم 
باالطمئنانة  يأخـذون  عنهم  اهللا  رضـي  السـلف  كان  وقد  لها،  تضييـع  العـدل 
حق  عليه  عثمان  الحواري بن  محمد  أبو  كان  وقد  قال  ونحوه  الخـالص  فـي 
المكان  فعرف  الموضع  عن  فسأل  يعرفه،  ال  أنه  وأخبر  بصحار  ميت  لوارث 
الحق  ودفع  فصدقهم  ثالثة  أو  اثنان  الحق  صاحب  إلى  وأرشده  إليه  فوصـل 
الشيخ  وأخبرني  قال  منهم،  استكثر  وال  المخبرين  عدالة  يطلب  ولم  قال  إليـه، 
من  الخالص  يطلب  كان  الريــان  جيفر بن  عبدالرحمن بن  أبا  أن  مالـك  أبـو 
إليها  برسـالته  يصل  ثقة  وال  لقائها  إلى  سـبيًال  يجد  ولم  المرأة  عليه  كان  حق 
إليها  «ادفع  له:  وقال  إليها  يسـلم  أن  وأمره  إليه  فدفع  عنده،  ثقة  غيـر  أخـًا  إّال 
بصحتها  وأطالبك  القيامـة  يوم  عنها  أسـألك  فإني  األمانة  هذه  في  اهللا  واتــق 
المؤمنين  يتولى  واهللا  سيرتهم  كانت  هذه  إياك»،  إال  إليها  سبيًال  أجد  لم  فإني 

واهللا أعلم. والسالم. 

áæàØdG  ±ƒN  É¡∏«°üØJ  ¿hO  äÉfÉª°†dG  øe  áHƒàdG

أن  وأراد  نصوحـًا  توبـة  الجليل  مـواله  إلـى  تاب  رجـل  فـي  تقـول  مـا 
يلزمه  ما  يحفظها،  ال  الضمانـات  من  وبعض  الضمانات،  من  يتخلـص 
على  اطلع  إذا  ويخاف  لرجل  ضمانات  عن  يتخلص  أن  أراد  وإذا  فيها؟ 
له  يقول  أن  يجـوز  هل  أحواًال  منه  يراقـب  أو  يخاصمه  الضمـان  ذلـك 
بعينه  الضمان  على  يطلعـه  ولم  وكذا  كذا  بقدر  ضمان  ذلـك  عليَّ  إنـي 

أم ال؟ يجوز 
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شـيء  كل  من  يبرأ  فإنه  البرآن  منه  أراد  إذا  إال  تعالى  اهللا  شـاء  إن  ذلك  يكفي 
إذا  النفس  ألن  الجملة  على  فيها  البرآن  يقع  فال  والفروج  الدماء  إال  منه  أبرأه 
البرآن،  يقبل  وال  الضمان  إليه  ويدفع  األمر  يكتم  ولكن  بذلك  تطيب  ال  علمت 

واهللا أعلم. للفتنة.  سببًا  اإلخبار  يكون  قد  إذ  بالسبب  يخبره  أن  عليه  وليس 

Üƒ°ü¨ªdG  ™«H  ºμM

رجل،  الفضلة  على  وتغّلب  منه،  يفضل  معلومـة  آثار  الماء  من  له  مـال 
اآلثار  من  له  بما  وأخبـره  لرجل  المال  ذلك  باع  المال  صاحـب  إن  ثـم 
الحيل  من  بشيء  الجبار  من  الماء  ينزع  أن  يحاول  نفسه  في  والمشتري 
ذلك  بعض  نزع  على  قدر  الثاني  والمشتري  اآلخر  باعه  ثم  يستطع  فلم 

أم ال؟ الصفة  هذه  على  الماء  هذا  له  أيحل  الماء 
على  له  يحل  وال  سعيد،  أبو  واختاره  المغصوب  بيع  جواز  في  قول  على  له  يحل 

واهللا أعلم. الجوهر.  في  ورجحته  المشهور  وهو  المغصوب،  بيع  بمنع  القول 

¬à∏Zh  Üƒ°ü¨ªdG  OQ

صحيح  بعقد  لها  اغتصابه  يعلم  ال  مـن  منه  فاشـتراها  دابة  اغتصب  من 
بمائتي قرش مثًال ثم أراد المشتري بيعها، وندم الغاصب وقصد فكاكها 
األول  ربها  إلى  وردها  قرش  بمائة  فاشتراها  تباع  فوافقها  وهان  عّز  بما 
لمن  قرش  مئة  مغتصبها  يد  فـي  فبقيت  حالها  على  بل  بهـا  ضعـف  وال 
لغيره؟  أم  رجعت  العين  فإن  منه  المغتصبة  الدابة  ألرب  المئة  هذه  تكون 

مبصرة. عينًا  اهللا  أبقاك  فيه  والحجة  ذلك  برهان  لنا  أبن 
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من  الدراهـم  تلـك  أخـذ  قـد  الغاصـب  هـذا  أن  والظاهـر  بذلـك،  أعلـم  اهللا 
للمغتصب  يـرد  أن  وعليه  المشـتري  إلى  ردها  فعليـه  باطل  بوجـه  المشـتري 

واهللا أعلم. وكراء.  نتاج  من  أغلت  وما  دابته 

¬æY  Üƒ°ü¨ªdG  äƒμ°S

على  مسـتوليًا  الذكر  الولد  فبقي  وابنتيـن  ذكرًا  أوالدًا  وتـرك  هلك  مـن 
وناطق  وعـروض  أصول  مـن  كان  ما  كائنـًا  عمره  مـدة  أبوه  خلفـه  مـا 
في  وبقين  التزويج  فمنعهن  األكفاء  خطبهن  بيته  في  وأخواته  وصامت، 
وغلل  مات  حتى  تقية  منه  الشكاية  على  قدرن  وما  مقهورات  بيته  عرب 
التي  الغلل  من  حقهن  ألخواته  سـنة  كل  قرش  ألفي  من  قريب  األموال 

أجبنا. منهن؟  رضا  في  يكون  سكوتهن  أم  أخوهن  قبضها 
من  أكل  لما  ضامن  وهـو  عذر  له  هذا  في  يكـون  فال  اهللا  وبين  بينـه  فيمـا  أمـا 
ألجل  بشـيء  لهن  يحكم  فال  الحكم  وأما  األنفـس،  طيب  غير  مـن  أموالهـن 

واهللا أعلم. الرضا.  يحتمل  والسكوت  سكوتهن 

¬ÑMÉ°U  ∫ƒ¡éªdG  Üƒ°ü¨ªdG  OQ  ¿Éμe

ذلك  في  أيفرقه  منه؟  خالصه  صفة  كيف  ربه  يعرف  ال  ضمان  عليه  من 
يكون؟ حيث  أم  للفقراء  البلد 

يجزئ.  غيرهـا  فـي  وقيل  الضمـان،  فيـه  لزمه  الـذي  البلـد  فـي  يفرقـه  قيـل 
واهللا أعلم.





±ò≤dG





√ó©H  ÉgDƒWhh  áLhõdG  ±òb  ºμM

عليه  تحرم  هل  نفسـه  يكذب  أن  قبل  وطئها  ثم  بالزنى  زوجته  رمى  من 
أم ال؟ بذلك  زوجته 

بنفس  بائنة  منه  فهي  الزنى  زوجته  من  عاين  قد  يكون  أن  إما  الرامي  لهذا  بد  ال 
يكون  أن  وإما  يرجع،  لم  أو  رميه  عن  ورجع  يرم  لم  أو  رماها  لذلك  المعاينة 
زوجته  منه  تبين  وال  المفتري  الباهـت  فهو  رميه  في  لها  باهتًا  قوله  فـي  كاذبـًا 
أو  ذلك  في  نفسه  كذب  سواء  الحاكم،  عند  يتالعنا  حتى  عليها  بهتانه  بسـبب 
ال  والتكذيب  فالرمـي  يطأها،  لم  أو  الكذب  قبـل  وطئها  وسـواء  يكذب،  لـم 
يجب  بل  نفسـه،  بتكذيب  يؤمر  لكن  زائدًا  حكمـًا  زوجته  في  عنـدي  يؤثـران 
هذه  في  الفقه  أهل  شدد  فلذا  بهتانها،  من  وتخلصًا  لبراءتها  إظهارًا  ذلك  عليه 
اهللا  جزاهم  للمصالح  ونظرًا  للذرائع  سدًا  عنهم  ورد  ما  حسب  على  المسـألة 

واهللا أعلم. خيرًا  وأهله  اإلسالم  عن 
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انغالك  عني  أّخري  لها  قال  حين  زوجها  عن  ضمانًا  سألت  التي  المرأة 
عليهما  بـأس  ال  فقال  جابـر  أمرها  عـن  وسـئل  اهللا،  فاسـتغفر  فلبسـت 
إلى  يحتـاج  حتى  الـكالم  هذا  معنـى  ما  عليهمـا.  اهللا  سـتر  مـا  فليسـتر 

الستر؟ وإلى  االستغفار 
الغبن،  وهو  نغل  جمع  األنغال  ألن  القذف  يستلزم  انغالك  عني  أّخري  قوله: 
فخافت  غبونًا  فسماهم  أوالدها  تؤخر  أن  يريد  وهو  ذلك  المرأته  قال  والرجل 
القذف،  يقصد  لم  وهو  الرجل  فاستغفر  ثيابها  عليها  فجمعت  ذلك  من  المرأة 
المكال  أهل  من  وكان  واقد  أبو  هـو  والرجل  روية،  غير  عن  ذلك  قـال  وإنمـا 
يكون  أن  فخافت  ذلك  للمرأة  فقال  أوالده  عليه  فاجتمع  بطيخة  يومًا  فاشترى 
زيد  جابر بن  فسـألوا  عندي.  أنت  ما  فقال:  تقول؟  ما  أنظر  له:  وقالت  قذفـًا، 

واهللا أعلم. بأسًا.  ير  فلم 
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وجهه؟ ما  ال،  وقيل:  يوجبه  قيل  بالقذف  بالتعريض  الحد  في  اختالفهم 
فهم  ذلك  من  المقصود  جعل  فكأنه  أنس  مالك بن  وهو  يوجبه  بأنه  القائل  أما 
فقول  التصريح،  من  تفهمه  كما  التعريض  من  المعنى  تفهـم  والعرب  المعنـى 
عند  صاحبه  قذف  يفيد  آخر  وبين  بينه  المخاصمة  مقام  في  بزان  أنا  ما  القائل 
قال  إن  الحد  يجب  أحمـد:  وقال  زان.  أنت  بل  قوله:  منزلة  فـي  ألنه  مالـك، 
على  الداللة  في  اللفظ  تسـاعد  الحال  قرينة  ألن  أي  الغضب  حـال  في  ذلـك 

المعنى.
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فألن  والشـافعّي  حنيفة  أبي  وقول  قولنا  وهو  الَحّد  يوجب  ال  بأنه  القول  وأما 
كالتصريح  ليسـت  التعريض  داللة  أن  المعلوم  ومن  بالشـبهات  تدرأ  الحدود 
بخالف  ظنية  أمور  وهي  القرائن  من  أخذ  إنما  التعريض  من  القذف  فهم  فإن 
ولذا  لعارض  ال  الداللة  نفـس  حيث  من  بمدلوله  القطع  يفيد  فإنـه  التصريـح 
شعيب  أبي  جواب  من  األثر  وفي  حّده  دون  المعرض  تعزير  إلى  أصحابنا  نزل 
المسلمين  من  قومًا  أن  علي  األزهر بن  لنا  روى  علي.  موسى بن  على  عرضه 
يختصم  وكان  يومئذ  وقضى  إال  أشـبه  وقال  مكة  قاضي  إلى  يختلفـون  كانـوا 
به  فأمر  خمر  شـارب  وال  بزان  أنا  ما  واهللا  لآلخر  أحدهما  فقال  رجـالن  إليـه 
القاضي  يطلبـون  عبيدة  أبي  إلـى  القوم  فجاء  سـوطًا  أربعين  فجلـد  القاضـي 
عبيدة  أبو  وقـال  القاضي  وفـق  عبيدة  أبو  فقـال  فأخبروه  عبيـدة  أبـو  فسـألهم 
بوالده  مر  عنيسـة  فهم بن  أن  وروى  له  لصرح  صرح  ولو  له  فعـرض  عـرض 
األمة  أو  الزنجية  علـى  أدرك  والدي  اهللا  أخزى  آلخر  قال  رجـًال  إن  له  فقـال 
وروى  وفقت  عـزرة  علّي بن  له  فقال  سـوطًا  ثمانين  فجلد  بـه  فأمـر  بصحـار 

واهللا أعلم. انتهى.  ذلك،  مثل  فعل  الخطاب  عمر بن 
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لكل  أو  واِحدًا  َحّدًا  ُيَحد  هل  واحد  بلفظ  جمعًا  قذف  فيمن  اختالفهـم 
وجههما؟ ما  قوالن،  َحدٌّ  واِحٍد 

واحد  بلفظ  وهـو  القذف  نفس  إلى  نظـر  فقد  واِحدًا  حـّدًا  عليه  إنَّ  قـال  مـن 
المقذوفين  إلى  نظر  فقد  حّدًا  واحد  لكل  عليه  بأن  قال  ومن  واحد  حد  فعقوبته 

حّدًا. واِحٍد  لكل  فجعل  متعددون  وهم 
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أو  الناس  قذف  عـن  القاذف  لسـان(١)  لصون  القذف  في  الحّد  هل  وحاصلـه 
األول،  القول  صاحـب  باألول  تعلق  وجهـان.  المقذوفين؟  أعـراض  لصـون 
حدًا  منهم  واحد  لكل  جلد  كلهم  رفعوا  إن  المؤثر  أبو  وقال  بالثاني.  والثانـي 
الرفيعة  بعضهم  بترك  شبهة  رأى  ولعله  يجلد  لم  بعض  دون  بعضهم  رفع  وإن 
على  دعوى  واحدة  بلفظة  وفالنًا  وفالنـًا  قذفني  إنه  المقذوف  قول  ألن  عليـه 
بطلب  إال  يحد  فال  غيره  مع  الرافع  حق  اشترك  وقد  الباقين  قذف  أنه  الرجل 
قذفهم  إذا  فيما  كلـه  وهذا  بمراده.  أعلم  فاهللا  وإال  أراد  ذلـك  كان  فـإن  الـكل 
فإنه  متصل  كالم  فـي  ولو  واحد  بعـد  واحدًا  قذفهم  إذا  وأمـا  واحـدة  بلفظـة 

واهللا أعلم. واحدًا.  قوًال  حّد  منهم  واحد  لكل  يجب 
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مع  وجهه؟  ما  المقذوف.  مطالبة  فيه  يشترط  إنه  القاذف  حد  في  قولهم 
اآلية. إطالق 

لولي  حق  فيه  كالقود  فهـو  للمقذوف  حق  فيه  القذف  حدَّ  ألن  ذلـك  يشـترط 
بالشبهات.  تدرأ  والحدود  بالزنى  فيقر  المقذوف  يصدقه  أن  يمكن  وأيضًا  الدم 

واهللا أعلم.
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ذمّي  وال  مجنون  وال  عبد  وال  صبّي  ُيَحّد  وال  ولِده  قاذُف  يحد  ال  قولهم 
األشياء؟ هذه  إخراج  وجه  ما  لبعض  بعضهم  الذمة  أهل  يحد  وال 

«عرض»! األصل  (١) في 
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 (١)﴾z    y   x   w ﴿ تعالى:  لقوله  فلعله  الوالد  استثناء  فأما  بذلك  أعلم  اهللا 
أذى  يحتمل  أن  عليه  فيجـب  الوالد  إيذاء  عن  للولد  نهيـًا  اآلية  هذه  فـي  فـإن 
مع  إال  يكـون  ال  القـذف  حـدَّ  أن  خبيـر  وأنـت  بـأذى  أذاه  يقابـل  وال  والـده 
هنا  ها  ومن  ألبيه  األذى  منـه  يسـمع  وال  آذاه  فقد  بذلك  طالبه  فإذا  المطالبـة 
الولد  لوجـود  سـببًا  كان  الوالد  ألن  قتله،  إذا  بولـده  ُيقـاد  ال  الوالـد  إن  قيـل 

وجلده. الوالد  لهالك  سببًا  الولد  يكون  أن  يليق  فال  وصالحه  وتربيته 
هذيانه  منزلـة  في  فكالمه  مكلـف  غير  فلكونه  الصبـّي  عـن  الَحّد  رفـع  وأمـا 

التكليف. أهل  على  توجه  إنما  والخطاب 
وأيضًا  لغيره،  مال  ألنه  بلسانه  الضرر  سيده  على  يجر  ألنه  يحد  فال  العبد  وأما 
األعراض  لصـون  شـرع  إنما  القذف  فَحد  وأيضًا  بحجـة  ليس  العبـد  فإقـرار 

يدنسها. ال  العبد  وقذف 
التكليف. لعدم  فكالصبي  المجنون  وأما 

فيقر  وأيضًا  بعـض  عند  الشـريعة  بفروع  مخاطـب  غير  فلكونـه  الذمـّي  ـا  وأمَّ
يفعله  ال  أنه  عليـه  م  تقدَّ ما  إال  أمره  من  شـيء  في  له  يتعرض  وال  دينـه  علـى 

   +    *    )    (     '    & ﴿ المسـلمين:  حكم  إلى  فيه  رجعوا  وإال 
بعضهم  فـي  الذمة  أهل  عـن  الحد  رفع  الـذي  هـو  المعنـى  وهـذا   (٢)﴾,

واهللا أعلم. لبعض. 

.٢٣ اآلية  اإلسراء،  (١) سورة 
.٤٢ اآلية  المائدة،  (٢) سورة 
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الرجل  ذلك  توفي  ثم  قرش  مائة  قدر  رجل  عند  من  دراهم  تدّين  رجل 
مخلف  وهو  مماته  قبل  الورقة  عليه  وجبت  ثم  الصبر  تمام  قبل  المدين 
يضع  المتدين  هذا  أيتام،  ومنهم  الحلم  بالغو  منهم  وإناثًا  ذكـورًا  أوالدًا 

اهللا. رحمك  أفتنا  وجه؟  أي  في  الدراهم  هذه 
واإلجماع،  والُسـّنة  الكتاب  نص  حرمه  ربا  [وزيادة]  بمثلها  الدراهم  ديـن  إن 
ما  رد  اآلخذ  وعلـى  منه  التوبة  وعليهما  هالـكان  واآلخذ  المعطـي  مـن  وكل 
على  ورثته  يعطيه  أن  فعليـه  منه  المأخوذ  توفـي  فإن  منه،  أخذ  من  إلـى  أخـذ 
فيعطى  يتيمًا  كان  ومن  بحقه  أولى  فهو  بالغًا  كان  فمن  بينهم  الميراث  حسب 
أحد  يوجد  لم  إذا  المسـلمين  سـائر  من  ثقة  أو  وليه  أو  وكيله  أو  وصيه  حقه 

بعدله. إال  يؤخذ  وال  فيه  فلينظر  واهللا أعلم،  المذكورين؛ 

¢Vô≤dG
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تصح  وما  خادمًا  بهن  ألشـتري  دراهم  منك  أريد  إني  وقال  إنسـان  أتاني 
اشـتريت  فقال  مدة  عني  فغاب  قرش  مائة  فأعطيته  وإياك  بيني  الفائدة  من 
خمسـة  الخادم  بيع  في  خسـرت  بأني  عليَّ  ورجع  عني  ذهب  ثـم  خادمـًا 
كلها  المائة  أخذ  لي  أيصح  لك  كلها  القرش  مائة  أجير  وأنا  قرشـًا  عشـر 
القرش  بمائة  يأتني  لم  فإن  قلت  قوله  من  إال  كله  ذلك  على  أطلع  لم  إذا 
على  أطلع  ولـم  فيها  وباع  اشـترى  أنه  فيحتمل  الزمان  مـن  مـدة  بعـد  إال 
اهللا. شاء  إن  مأجورًا  شافيًا  جوابًا  أفدني  كلها؟  القرش  مائة  لي  أتحل  ذلك 

حيوانًا  اسـتقرض  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  روي  لما  الصفة  هذه  على  لك  تحل  المائة  إن 
واهللا أعلم. قضاء».  أحسنكم  «خياركم  وقال:  منه  خيرًا  فرد 

السائل: قال 
فهذا الحديث ورد في القضاء وذلك مال مضمون وهذا مال غير مضمون 

اهللا. شاء  إن  تؤجر  ذلك  لنا  بّين  أم ال؟  سواء  على  القضاء  في  أيكونان 
في  الحديث  ورد  وإن  فإنـه  المضمون  وغير  المضمون  بين  هذا  فـي  فـرق  ال 
فوق  أدى  من  فضـل  بيان  منه  المقصود  ألن  غيـره  في  جار  فحكمـه  القضـاء 
عليه  وجب  مـا  أدى  فقد  القرض  من  عليـه  ما  رّد  من  أن  شـك  وال  عليـه  مـا 
على  الزيادة  وكذلك  وتطوع  منه  تنفل  عليه  الواجب  على  والزيادة  الحق  مـن 

الحق. من  المضمون  عليه  الواجب 
مع  إياها  فأعطيته  منك  طلبها  ثم  قرش  مائة  فـي  رجل  ائتمنك  لو  أنه  ذلك  مثـال 
المائة  صاحب  على  العشرين  بتحريم  قائل  من  فهل  عندك  من  زيادة  قرشًا  عشرين 

واهللا أعلم. مثالنا،  في  ما  عين  لهو  مسألتك  في  فما  مضمونة  غير  المائة  لكون 
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أو  الغني  أقرض  لمن  األجر  تضعيف  يكون  ما  فقيرًا  أو  غنيًا  أقرض  من 
سواء؟ هما  أم  الفقير  أقرض  لمن 

لمن  منه  أكثـر  المحتاج  أقرض  لمـن  هو  إنما  األجر  تضعيـف  بـل  سـواء،  ال 
أسـري  ليلة  رأيت  قال  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول اهللا  عن  الحديث  وفي  الغنـي.  أقـرض 
عشـر.  بثمانية  والقرض  أمثالها  بعشـرة  «الصدقة  الجنة  باب  على  مكتوبًا  بـي 
فقال  عشـر؟  بثمانية  والقرض  بعشـرة  الصدقة  صارت  كيف  جبريل  يا  فقلت 
هو  من  يد  في  إال  يقـع  ال  والقرض  والفقير  الغنـي  يد  في  تقـع  الصدقـة  ألن 
واهللا أعلم. يدًا  به  فاشدد  سؤالك  جواب  في  نص  الحديث  فهذا  إليه».  محتاج 
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صاحبه  من  دراهمه  زيد  فأراد  له  عليه  واجبة  حالة  لزيد  دراهم  عليه  من 
من  زيد  فتدين  زيادتها،  لك  أسلم  وأنا  تدينها  له  فقال  فيها.  يمهله  ولم 
سلم  األجل  انقضى  ولما  أجل،  إلى  أقل  أو  دراهمه  من  أكثر  ديانة  بكر 
وعليك  أمرتني  كمـا  تدينت  أنا  زيٌد  فقال  حقـه  لزيد  الحق  عليـه  الـذي 
لك  تلك  نعم  أنا  الحق  عليه  الذي  فقال  قرشًا،  وكذا  كذا  خسارتي  من 

بينهما؟ هذا  يكون  كيف  جائز  غير  هذا  أخاف  ولكني  بذلك 
هذا  على  لـه  اّدان  فإذا  الوكيـل  منزلة  ذلك  فـي  وأنزله  لـه  يـّدان  أن  أمـره  إذا 
له  قال  إذا  وأمـا  وجوبه،  عند  الدين  حـق  ولزمه  له  الديانـة  صـارت  الوصـف 
الدين  خسارة  من  عليه  وليس  باطل  فهذا  الخسـارة  أحمل  وأنا  لنفسـك  تدين 

واهللا أعلم. شيء. 
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عنه  ويعطي  أحدًا  يقرضـه  أن  له  هل  يسـتقعده  من  يلق  ولم  ماء  له  مـن 
هل  للقارض  منفعة  فيه  يكـن  لم  وإن  للقارض؟  منفعة  من  وهـل  مـاء؟ 

الماء؟ قرض  يجوز 
يهلك.  ال  المسـلمين  أقول  مـن  بقول  عمل  ومـن  خالف،  المـاء  قـرض  فـي 

واهللا أعلم.

πeÉ©àdG  á©Øæe  ™e  ¢Vô≤dG  ºμM

يبيع  وتعطيه  ودينًا  القرض  سبيل  على  قروشـًا  منه  تأخذ  البانيان  معاملة 
أجرة  وإن  قرضًا  قرشـًا  يعطك  لم  ذلك  ولوال  البيع،  أجرة  ويأخـذ  لـك 

غيره؟ عند  أو  عنده  عليك  غائبة  البيع 
واهللا أعلم. فعله.  وسوء  قصده  سوء  يضرك  وال  تقرض،  أن  لك 

¬fRƒc  ¢Vô≤∏d  ∫ÉªdG  qóY

اتكاًال  رأسـًا  الوزن  ذكر  وترك  القرش  وزن  دون  من  السـلف  يصح  هل 
بعّدها؟ يكتفون  عهد  ما  على 

في  كانت  التـي  الدراهم  لضبط  يشـترط  وإنما  بعينه،  مشـروطًا  الـوزن  ليـس 
جاز.  وزن  بـدون  الضبط  حصـل  فإن  الـوزن،  مختلفـة  وهـي  األول  الزمـان 

واهللا أعلم.
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ثم  صاحبها  إلى  يؤدهـا  لم  الزمان  من  مدة  يـزل  ولم  دراهم  المقتـرض 
السـؤال  أفي  المقترض،  مـن  تسـليمهن  الدراهم  منه  المقتـرض  طلـب 

أم ال؟ كراهية 
واهللا أعلم. كراهية.  ذلك  في  أعلم  ال 

á°UÉ≤ª∏d  »°VGôàdG  •Gôà°TG

وقع  بالخيار  المشـتري  إن  ثم  مـدة  إلى  بالخيار  مـاًال  رجًال  باع  رجـل 
شيء  وديعة  أو  أمانة  للبائع  وكان  غيره  أو  أرش  من  للبائع  ضمان  عليه 
ماله  يفك  أن  البائـع  فـأراد  دين،  مـن  حاّالت  دراهـم  أو  الدراهـم  مـن 
الباقيات  الدراهم  وينقده  ماله  أول  المشتري  عند  الدراهم  تلك  ويجعل 
عقد  التي  الدراهـم  جميع  يعطـى  أن  يريد  ذلك  مـن  المشـتري  فامتنـع 
طمعًا  أو  يده  في  الواقعة  للدراهم  ظلمًا  أراد  ذلـك  له  هل  البيع،  عليهـا 
ونحوها  أمانة  مـن  أعطاه  ما  سـيعطيه  وأنه  الدراهم  هذه  قبض  فـي  منـه 

ذلك؟ في  وعليه  للبائع  ترى  ماذا  حين.  بعد  لكن 
إن  ثبوتها  عندي  والصحيح  اختالف  ففيها  بالتراضـي،  إال  المقاصة  تصـح  ال 
غرضًا  أو  ظلمـًا  أراد  ومن  إليه  صاحبـه  حق  يدفع  واحـد  فـكل  وإال  تراضـوا 

واهللا أعلم. ذلك.  على  يحاسبه  فاهللا  فاسدًا 
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ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  خيبر  في  قتيـًال  صاحبه  وجد  لما  سـهل  عبداهللا بن  قصة  عـن 
على  اليمين  وجـه  مـا  صاحبكـم»،  أو  قاتلكـم  وتسـتحقون  «أتحلفـون 
تقصر  وال  والحكم  العلة  وجه  لنا  بّين  باق؟  اليـوم  هذا  وهل  المدعـي؟ 

الفضل. أهل  من  وأنت  األجر  ولك  فقط  الفتوى  على 
خمسـين  تحليف  من  المسـلمون  ذكره  ما  على  القسـامة  في  األمر  اسـتقر  قد 
قبل  كانت  فلعلهـا  صحـت  إن  إليها  المشـار  والقصة  البلـد  أهـل  مـن  رجـًال 
ذلك  في  المدعين  يحّلف  لم  أنه  على  النسـخ  وتحتمل  الحكم  هذا  اسـتقرار 

واهللا أعلم. ذلك.  عن  سألهم  وإنما 

áeÉ°ù≤dG  »a  ø«ª«dG  ßØd  ¬«LƒJ

قاتًال  له  علمت  وما  قتلته  ما  يحلف  منهم  كل  اليمين  لفظ  في  جاء 
في  بعلمه  أخبـر  لو  أن  حجة  يكـن  ولم  بقاتله  علـم  مثًال  كان  فلـو 

áeÉ°ù≤dG
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ذلك  في  انظر  قاتـًال؟  له  علمـت  ما  قول  فائدة  فمـا  الظاهر  حكـم 
وأجبني.

وكانا  علـم  آخر  وعند  علـم  عنده  كان  فلـو  البينـة،  طلـب  ذلـك  فـي  الفائـدة 
علم  عنده  كان  ومن  القاتل  إال  البلد  أهل  ونجا  الـدم  حجة  قامت  يقبل  ممـن 
العلم.  بعدم  تحليفه  ترك  وإال  قبله  الحجة  به  تقوم  رآه  فإن  القاضي  بـه  يخبـر 

واهللا أعلم.
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هالكهم  مال  في  القسمة  اليتيم  شركاء  وأراد  ثقة  غير  كان  إذا  اليتيم  ولي 
ِغَير  لليتيم  وهل  قسمتهم  ُأثبتت  البلد  أهل  من  وجماعة  وليه  له  وقاسم 

عرفنا أم ال؟  بلوغه  بعد  هؤالء  قسمة  في 
نصيبهم.  أخذ  وللشـركاء  صحيحة  فهي  العدل  وجه  على  القسـمة  وقعت  إذا 

واهللا أعلم.

áª°ù≤dG  »a  º«à«dG  IÉHÉëe

حد  وما  الهالك؟  مال  من  غبن  له  يؤخذ  هل  جماعة  له  قاسم  إذا  اليتيم 
عرفنا. يكون؟  كم  من  الغبن 

تطوعوا  فإن  نصيبه،  على  يزيدوه  أن  الشـركاء  على  وال  الشـرع  في  ذلك  ليس 
واهللا أعلم. لهم.  خيرًا  ذلك  كان  احتياطًا  زيادة  له  وجعلوا 

áª°ù≤dG
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جودة  تتفاضل  وهي  متعددة  أفالج  في  أمواًال  موروثهم  لهم  ترك  ورثة 
كل  يقسم  أن  أراد  بعضهم  قسمها  في  الورثة  فتشـاجر  وأثمانًا  ورداءة 
عن  بعضهم  وأبى  دراهـم  أو  نخًال  الـرديء  يزيد  والجيد  ألحـد  مـال 
نصيبه  الجيد  من  وارث  كل  لينال  وحده  مال  كل  يقسم  أن  وأراد  ذلك 
الشـريف؟  الشـرع  بموجب  بينهم  القسـم  فكيف  نصيبه  الرديء  ومن 
فأراد  مغل  غيـر  وصرم  مغل  نخل  فيـه  كبير  لهم  مـال  وكذلك  قلـت 
يتفاضل  ألنه  بنفسـه  المغل  والنخل  بنفسـه  الصرم  يقسـم  أن  بعضهم 
مما  أفتنا  هذا؟  قسـم  كيف  شـركاؤه  ذلك  عن  وأبى  والثمن  الغلة  في 

مأجورًا. اهللا  علمك 
كـل  مال  فيقســم  الوارثين  جميع  عـن  الضرر  ارتفاع  القسـم  في  يتحـرى 
في  حصلت  فإن  ذلك  فـي  منهم  ألحد  مضرة  تكن  لم  إن  حدة  علـى  فلـج 
من  ويزاد  واحـدة  دفعة  األفالج  جميـع  من  األموال  قسـمت  مضرة  ذلـك 
عن  أبى  مـن  ويجبر  العدل  نظـر  في  القسـم  يسـتوي  حتى  للرديء  الجيـد 
واحد  جنس  المثمر  وغيـر  المثمر  والنخل  الضـرر،  رفع  فيه  الـذي  القسـم 
النظر  في  القسم  يكون  حتى  للرديء  الجيد  من  فيزداد  واحدة  قسمة  يقسم 

عدًال.
العادة  في  ينقل  مما  صرمـًا  كان  إذا  أما  نخًال  منه  المثمر  غيـر  كان  إذا  هـذا 
في  يشرك  وال  بنفسـه  يقسـم  آخر  جنس  عندي  فذلك  أرض  إلى  أرض  من 

بعدله. إال  يؤخذ  وال  فيه  فلينظر  واهللا أعلم  النخيل  مع  القسم 
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وتلك  الورثة  وبقي  منهم  مات  من  مات  ثم  ألناس  ضمانات  لزمته  مـن 
بعضهم  أن  حتى  وتباعدهم  وكثرتهم  لقلتها  تنقسـم  تكاد  ال  الضمانات 
للواحد  ما  صار  إذا  الضمان  هذا  عنه  يسقط  فهل  عازي  سدس  ينوبه  ال 
جملة  إليهم  ليدفعه  جمعهم  يتأتـى  ال  أنه  مع  له  قيمه  ال  ما  بحـد  منهـم 
الذي  الوجه  وما  اسـتحاللهم؟  أو  كان  وجه  بأي  قضائه  من  له  بد  أم ال 

ذلك لنا  بّين  خالصًا؟  وتراه  عليه  تدله 
بإذن  بعضهم  إلى  أو  إليهم  أدائه  من  بد  ال  بل  قسـمته  لتعذر  الحق  يسـقط  ال 

واهللا أعلم. ذلك،  من  يحّلونه  أو  اآلخر  البعض 

óMGh  øe  ôãcC’  áÑLGƒdG  IÉ°ûdG  AÉ£YEG

أو  اثنين  فأعطاها  شـاة  عليه  وجبت  من  أن  السـالفون  الجهابذة  قاله  ما 
فما  خالف،  بال  أجزأه  فذًا  أعطاها  إن  عليه  وجب  عما  تكفيه  فـال  أكثـر 
الدليل. بتلخيص  منك  فضًال  ذلك؟  في  بها  االكتفاء  عدم  على  الدليل 

بأن  يعتل  ولعله  دليلـه؟!  أعرف  فكيف  أعرفه  ولـم  القول  بهذا  أسـمع  لم  أنـا 
بها  االنتفاع  منها  المقصود  وأن  ذبحها  بعد  إال  قسـمتها  تتعذر  الواحدة  الشـاة 
بينهم. اإلنصاف  وجه  على  فصاعدًا  الثنين  غالبًا  ذلك  يمكن  وال  حياتها  في 

فتكون  باأليام  يتقاسـموها  أن  ويمكن  ثمنها  ويقسـم  تباع  أن  يمكن  قيل  فـإن 
إلى  وعدول  لها  إتالف  بيعها  في  قلنا:  لهذا،  آخر  وفـي  لهذا  يوم  في  المنفعـة 
وغير  وشـعر  ولبن  ولد  من  بذاتها  المنفعـة  إلى  يحتاجون  ربمـا  وهم  القيمـة 
غيب  األيام  من  اآلتي  أمر  ألن  التام  لإلنصاف  تعذر  باأليام  قسمتها  وفي  ذلك 
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لجهل  غائبة  الثاني  الشريك  منفعة  صارت  يوم  منفعة  الشـركاء  أحد  أخذ  فإذا 
أو  المنفعة  عن  حائل  يحول  أو  هو  يموت  أو  الشـاة  تموت  فربما  المسـتقبل 
التي  المجهولة  المنفعة  فليسـت  وأيضًا  العوائق  من  ذلك  نحو  أو  اللبن  يبـس 

ساعته. في  يناولها 
إن  قلنا:  بيوم،  يومًا  المنفعة  وسائر  وشـعرها  لبنها  يقسـموا  أن  يمكن  قيل  وإن 
روحه  إزهاق  أو  عينه  بإتالف  إال  الولد  في  تعذر  والشعر  اللبن  في  ذلك  أمكن 
قسمة  في  الحال  يضيق  فربما  وأيضًا  أمه،  في  الكالم  من  تقدم  ما  فيه  فيجري 

بيوم. ويومًا  بساعة  ساعة  المنفعة 
نرى  ال  أنا  مع  وجهـه  عن  سـألت  الذي  للقول  توجيه  فهذا  حـال  كل  وعلـى 
بدفعها  لهم  الملك  حصل  إذا  أنه  إال  فصاعدًا  الثنين  إعطائها  جواز  في  مانعًا 
دفع  في  المسؤولون  وهم  وغيرها  القسمة  من  بينهم  وقع  عما  نسأل  فال  إليهم 

بعضًا. بعضهم  عن  الضرر 
عليه  أطلع  لم  أني  غير  ذكرته  مـا  غير  على  دليل  للمانعين  يكـون  أن  ويمكـن 
بأصله؟!  يطالب  فكيـف  الفرع  يعرف  لم  ومن  باعـي،  وقصور  اطالعي  لقلـة 

عليم. شيء  بكل  وهو  الموفق  وهو  الهادي  واهللا 

áª°ù≤dG  ≈∏Y  ôÑédG  ™æªJ  ICÉjÉ¡ªdÉH  ™aÉæªdG  áª°ùb

لبيع  الورثة  أحد  احتاج  ثـم  ورثته  بين  مملوكًا  عبدًا  وترك  هلـك  رجـل 
كان  وإن  بينهم؟  الحكـم  يكون  ما  حقي  أبيـع  ال  أنا  الثاني  وقـال  حقـه 
أُيجَبر  الثلث  صاحب  البيع  عن  وامتنع  الثلثان  والثاني  الثلث  ألحدهما 

أم ال؟ بيعه  على 
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ذلك  تعّذر  وإن  لغيره  باعه  شـاء  وإن  شـريكه،  اشـتراه  شـاء  فإن  سـهمه  يبيع 
ويومًا  لهذا  فيومًا  ممكنة  باأليام  العبد  قسمة  أن  غير  مزال،  والضرر  أعلم  فاهللا 
وفي  بيعه،  علـى  بالجبر  أقـول  فال  منفعته  قسـمة  أمكن  ومـا  لهـذا  يوميـن  أو 
الذات.  قسـمة  تتأت  لم  إذا  ذلك  على  الجبر  جواز  على  يدلُّ  ما  إسـحاق  أبي 

واهللا أعلم.

áª°ù≤dG  »a  ø«dÉªdG  ø«H  õLÉëdG  »a  π°üØdG  á«Ø«c

وقال  هنا  من  واحد  فقال  الحاجز  في  واختلفا  المال  الرجالن  تقاسم  إذا 
هنا. إلى  اآلخر 

وجددت  وتناقضا  تحالفا  بينة  تكن  لم  وإن  البينة،  قول  فالقول  بينـة  كانـت  إن 
يدعي.  ما  حسب  على  هنا  ها  الحاجز  أن  منهما  كل  يحلف  أن  وذلك  القسمة 

واهللا أعلم.
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فحكم  رأيًا  يرى  الرجل  كان  وإذا  نصه:  ما  األثر  في  يوجد  ما  معنـى  مـا 
برأيه؟ يأخذ  أن  يسعه  ال  أنه  سمعنا  فالذي  له  يقضي  من  أو  اإلمام  عليه 

ال  برأي  االجتهادية  المسـائل  من  شـيء  في  الحاكم  حكم  إذا  أنه  ذلك  معنى 
ذلك  في  الحاكم  لحكم  التسليم  عليه  المحكوم  على  فإن  عليه  المحكوم  يراه 

الحاكم. به  حكم  ما  خالف  نظره  في  األرجح  أن  يرى  كان  وإن 
ذلك  في  يجتهد  أن  الحاكم  وعلى  واجـب  الحاكم  لحكم  االنقياد  أن  وذلـك 
المسـائل  في  الحاكم  لحكـم  االنقيـاد  وجوب  ولـوال  لألمـة  ويجتهـد  نظـره 

العزيز. الكتاب  بنص  عنهما  المنهي  والفشل  التنازع  لحصل  االجتهادية 
أحد  على  الحاكم  حكـم  إذا  فيما  خاص  هـو  إنما  األثر  هذا  في  مـا  أن  علـى 
ذلك.  خالف  يـرى  عليه  والمحكوم  أخـذه  من  منعه  أو  يـده  من  شـيء  بنـزع 
ألن  يأخذه،  ال  أن  فعليه  له  ليس  أنه  ويرى  شـيء  بأخذ  الحاكم  حكم  إذا  أما 
عالم  كل  تعبد  قد  تعالى  والرب  عليه،  اهللا  حرم  ما  له  يحل  ال  الحاكـم  حكـم 

AÉ°†≤dG
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رآه  بما  له  الحاكم  وحكم  االجتهادية،  المسـائل  من  صوابًا  يراه  بما  يعمل  أن 
ألن  أخذه  على  يجبره  أن  للحاكم  وليس  تعالى،  ربه  به  تعبده  ما  عنه  يزيل  ال 
فيما  به  له  المحكـوم  تركه  إذا  يأخذه  أن  ولخصمـه  يتركـه  وأن  يأخـذه  أن  لـه 

واهللا أعلم. لي،  يظهر 

ájÉØμdG  ≈∏Y  AÉ°†≤dG  ÜƒLh

ال  رجل  عنـد  اهللا  حكم  إلـى  فيه  ونزال  شـيء  فـي  خصمـان  حضـر  إذا 
أم ال  بينهم  يحكم  أن  أيلزمه  غيره  البلـد  ذلك  في  الحكم  إنفاذ  يحسـن 
ذلك  قبول  منهم  رجي  سواء  أم ال،  كتمان  أو  ظهور  زمن  في  كان  سواء 

قبوله؟ عدم  خاف  أو  الحكم 
معنى  ما  قلنـا  واجب  عليـه  قدر  من  علـى  الحكم  إنفـاذ  إن  قلـت  فـإن 
 (١)﴾,   +   *   )   ( ﴿ قوله:  في  ملسو هيلع هللا ىلص  لنبيـه  تعالى  اهللا  تخييـر 
ُيقاس  وهل  قلنا  إليه  تحاكموا  إذا  التوراة  بأهل  مخصوص  هذا  قلت  فإن 
لم  إذا  للحق  واالنقياد  الحكـم  لذلك  قبول  عدم  منـه  خاف  من  عليهـم 
عن  ينحط  وهل  أم ال  الحكم  على  جبره  على  قدرة  الحاكم  لهذا  يكـن 
تلحق  مشـقة  وال  غيره  المصر  في  كان  إذا  الحكم  فـرض  الحاكم  هـذا 

أم ال؟ الغير  لذلك  المسير  في  الخصمين 
وقضاته  والته  وإلـى  اإلمام  إلـى  كله  ذلك  في  فاألمـر  الظهور  زمـن  فـي  أمـا 
وكذا  إليه  ترافعوا  وإن  الرعيـة  بين  يحكم  أن  هـؤالء  غير  من  أحـدًا  يلـزم  وال 
ضرر  يكن  ولم  لذلك  متصديًا  وكان  األمر  بهذا  يقوم  من  المصر  فـي  كان  إذا 

.٤٢ اآلية  المائدة،  (١) سورة 
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فيه  فالقول  ذلك  من  تلحقهما  مشـقة  وال  إليه  وصولهما  في  الخصمين  علـى 
عين. فرض  ال  الكفاية  على  فرض  به  القيام  ألن  تقدم  كما 

اهللا  حكم  من  شـيء  إنفاذ  على  قدر  من  كل  يلزم  فإنه  الكتمان  زمن  فـي  وأمـا 
عليه  ذلك  وجوب  وشـبه  عنه  اهللا  رضي  سـعيد  أبو  اإلمام  أفتى  بهذا  ينفذه  أن 

ذلك. على  قادرًا  كان  إذا  الصالة  بوجوب 
منها  المراد  وإنمـا  العقوبة  من  والتمكـن  القوة  مطلق  بالقـدرة  المـراد  وليـس 
في  بيَّن  كما  ضررًا  ماله  أو  نفسه  على  يخشى  ال  للحكم  المنفذ  يكون  أن  هو 

األثر. من  مواضع 
أمر  في  إنها  قـوم  قال  فقد   (١)﴾,   +   *   )   ( ﴿ تعالـى:  قولـه  أمـا 
في  هؤالء  عند  فالتخيير  ملسو هيلع هللا ىلص  زمانه  في  اليهود  عنـد  وقعت  قضية  وهو  خـاص 
من  كل  في  عامة  إنها  آخرون  وقال  غيرهـا،  وفي  فيها  ال  بعينها  القضيـة  تلـك 
خاصة  أنها  يقتضي  فيها  الشافعي  ومذهب  بينهم،  ليحكم  الكفار  من  ملسو هيلع هللا ىلص  جاءه 
على  الحكم  إنفاذ  يرى  فإنه  الذمة  أهل  دون  معلوم  أمد  إلى  منهم  العهد  بأهل 
كله  هذا  وعلى  الموقت  العهـد  أهل  دون  الحكم  إلى  جـاؤوا  إذا  الذمة  أهـل 

أعلم. تعالى  واهللا  اآلية.  هذه  حكم  على  القياس  يصح  فال 

§≤a  ¬JOÉ¡°ûH  âÑK  Ée  ógÉ°ûdG  ∫Óëà°SG

وأخذه  شيئًا  أحد  على  ادعى  ومن  نصه  ما  األثر  في  يوجد  ما  معنى  ما 
بالبينة  معـي  يصح  حتى  أكله  يسـعني  فال  ثقة  وهـو  بعلمي  مالـه  مـن 

.٤٢ اآلية  المائدة،  (١) سورة 
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ال  حيث  من  أعطاه  قد  يكون  أن  يجوز  ألنه  عليه  شاهدًا  أنا  كنت  ولو 
حجة. يكون  فحينئذ  آخر  شاهد  معي  له  يشهد  حتى  أعلم 

أن  أراد  وإنما  الحـق  ذلك  في  بعلمه  يحكـم  لم  الشـاهد  هذا  أن  ذلـك  معنـى 
هذا  مع  كان  فإذا  الظاهـر،  في  حجة  تعالى  ربنا  جعلهـا  التي  بالحجـة  يحكـم 
الحق  ذلك  أداء  أمكن  ولو  الحق  له  لمن  الظاهر  في  حجة  كان  آخر  الشـاهد 
بسـبب  بالحق  له  لحكم  الحاكم  عند  أحضرهما  لـو  إذ  يعلمان  ال  حيـث  مـن 
بهذا  عبرة  فال  لصاحبه  الحق  ذلك  أداء  عنهم  غاب  فيما  احتمل  ولو  شـهادته 
شاهد  إال  الحق  لصاحب  يكن  لم  إذا  ما  الظاهر  في  الحجة  قيام  مع  االحتمال 
االحتمال  ذلك  فاعتبر  القضاء  واحتمل  الحق،  بذلك  له  يحكم  ال  فإنه  واحـد 

األثر. في  ما  وجه  هذا  هنا  ها 
يكن  لم  ولو  الحق  بثبوت  علم  من  أكل  بجواز  قول  من  يتعرى  ال  أنه  وعندي 
يحكم  أن  للحاكـم  أجاز  من  مذهـب  على  بناء  غيـره  شـاهد  الحق  لصاحـب 

واهللا أعلم. بعلمه. 

iƒYódG  ÖLƒe  ±ÓîH  »°VÉ≤dG  º∏Y  ôKCG

هل  القضايا  من  شيء  أحكام  في  يقينه  العلم  من  عنده  كان  إذا  القاضي 
دعاوى  أنها  يعلم  كان  إذا  ذلك  في  الباطلـة  الدعاوى  اسـتماع  له  يجوز 

منمقة؟ وبالباطل  ملفقة 
إلى  صرفهم  المتناِزعين  ألحد  فيها  الحق  أن  بعينها  القضية  تلك  في  علـم  إذا 
من  لغير  فيها  الحق  أن  يعلم  قضية  في  حاكمـًا  يكون  وال  بينهم  ليحكم  غيـره 

واهللا أعلم. الظاهر.  في  له  يثبت 
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نبذوا  هل  إسماعيل  فبنو  إسـماعيل،  وبني  المسـاكرة  اليحمديين  قضية 
فيه  نشـارع  ال  ونحن  شـرع  بأمر  ليس  أمرنا  بقولهم:  الشـرعية  األحكام 
بينهم  توسـط  المقال  هذا  فبعد  قلت:  منهم؟  وامتناعًا  نبـذًا  هذا  أيكـون 
اليحمدي  فلـج  ودفنوا  غوغاؤهم  فخـرج  بهدنة  الحبـوس  أكابـر  أحـد 
النصيب  فلـج  ودفنوا  اليحمـدي  أهل  انتصر  الدافنـون  تعـدى  وبعدمـا 
فمن  خدمة:  إلى  احتاج  ثـم  ضمانة،  من  فعلى  إسـماعيل،  لبني  وأكثـره 

الدافنين؟ أموال  من  أم  الفلج  مال  أمن  يخدم  أين 
في  الغوغاء  وتعـدي  الحـق،  عن  وامتناع  الشـرعية  األحـكام  نبذ  هـذا  نعـم 
الفلج  مال  من  يخـدم  النصيب  وفلج  بغي،  علـى  بغي  إليها  المشـار  الهدنـة 
طلبوا  كان  فإن  منتصرون،  سؤالك  في  اليحمدي  أهل  ألن  هذا  وصفك  على 
الدفن.  فـي  عليهم  ضمان  فـال  الممتنعين  المتنـاع  يعطـوه  لم  لكـن  حقهـم 

واهللا أعلم.

´ô°û∏d  »°VÉ≤àdG  πÑ≤Jh  ÉgQGô°TCG  ´OôJ  ºd  ¿EG  É¡∏c  á∏«Ñ≤dG  øe  QÉ°üàf’G

الناس  أموال  اختالس  دأبهم  لصوص  أشـرار  إسـماعيل  بني  من  أناس 
فقراء  أنهم  فزعموا  الجماعة  ألحد  سـرقة  عليهم  اآلن  وظهر  بالسـرقة، 
لهم  أن  والحال  جاهلية  عصبية  أكابرهم  وعاملهم  للوفـاء،  لهم  مـال  ال 
المغتصبون،  هم  الرادعين  ألن  رادع  ال  ولكن  وزيادة  المسروق  يكفي  ما 

أم ال؟ الكل  أموال  من  االنتصار  يحل  فهل 
فال،  المسـلمين  عند  للحكم  انقادوا  وإن  ذلك،  جاز  األحـكام  قطعـوا  إذا 
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  ±       °   ¯﴿ الظاهـر  فـي  الظلم  بعـد  يكـون  إنمـا  االنتصـار  ألن 
واهللا أعلم.  (١)﴾¸   ¶   μ   ´   ³   ²

ºcÉëdG  CÉ£N  ºμM

حاكم  أم  حق  حاكم  الحاكم  أهذا  الخ،  الخطأ»،  «ورفع  المشارق  في  قوله 
حاكم  كان  وإن  بالجبر  يأخذ  أنه  ذلك  عرفنا  جور  حاكم  كان  فإذا  جور؟ 
ذلك؟ في  الحكم  ما  عرفني  بينة؟  غير  من  األخذ  له  يصلح  كيف  عدل 

على  ويدل  الجائر،  ال  العدل  الحاكم  هو  المشارق  في  المذكور  الحاكم  خطأ 
حكمه،  على  الرعية  ويجبـر  الرأي  مسـائل  في  برأيه  يحكم  الحاكـم  أن  ذلـك 
ذلك  ولوال  له  االنقياد  الرعية  ويلزم  قادرًا،  كان  إن  عليـه  الواجب  هو  وذلـك 
بحكم  أحد  على  حكم  فإذا  النظام.  وانحل  األحكام  وتداعت  األمور  تالشت 
كنت  إن  المشـارق  كالم  موضع  فهذا  وغلط  منـه  زلة  وهو  صواب  أنـه  يـرى 

قوله: شرح  في  المذكور  الكالم  تريد 
.... همــل   الفتــوى  في  العالــم  وخطأ 

قوله: شرح  في  الذي  الكالم  مرادك  كان  وإن 
ومن الخطأ  ــدى  ل اإلثـــم  ورفـــع 

يسلمـن حكمـًا  الظــاهــــر  ألــزمــه 
للقاتل  تكن  لم  مـا  القتل  بنفس  بالقصور  عليه  يحكـم  الحاكم  أن  معنـاه  فـإن 
رفع  بينة  معه  كان  فإن  القتل،  استحق  أن  بعد  فقتله  عليه  بغى  المقتول  أن  بينة 

واهللا أعلم. القتل.  من  أظهر  لما  به  عليه  حكم  وإال  القود  عنه 

.٤١ اآلية  الشورى،  (١) سورة 
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في  يختصمان  عاقالن  بالغان  ُحران  وجاءه  للحكم،  أهًال  يكن  لم  عمن 
رضينا  له  فقاال  لذلـك،  أهًال  لسـت  إني  لهما  فقال  القضايا،  مـن  شـيء 
من  ويحّلف  الصفـة  هذه  على  بينهمـا  يقضي  أن  لـه  أيجوز  بحكمـك، 

أم ال؟ البينة  المدعي  عدم  مع  أنكر 
اهللا  على  القول  من  ألنه  الخصمان  رضي  ولو  علم  بدون  الحكم  يصح  ال 
يعلم  لم  ولو  فيها  يحكم  أن  بأس  فال  بالمسألة  عالمًا  كان  وإن  علم،  بغير 

غيرها.

iƒàØdGh  AÉ°†≤dG  ø«H  ¥ôØdG

وبما  ُعمان  إلى  السواحل  أرض  من  له  يحملهم  رقيقًا  رجًال  أعطى  من 
ممن  وهو  فيهم  أمينه  وجعله  إياه  ليعطيه  فيهم  المخسور  من  عليه  يصح 
الحامل  أعني  بينهم  الشروط  من  تقدم  ما  على  الحامل  فحملهم  يؤتمن، 
المخسـور  منهم  أراد  ُعمان  إلى  حملهـم  فلما  له  والمؤجريـن  للرقيـق 
واألمين  المؤجر  الناكـر  على  يكـون  ماذا  ذلك  فأنكـره  فيه  سـار  الـذي 

بالجواب. فضًال  الصفة؟  هذه  المستأجر 
التناكر  عند  أما  المصادقـة،  عند  تكون  إنما  الفتوى  ألن  الشـرع  حكم  بينهمـا 
الخصمين،  من  يسـمع  بما  يقضي  ألنه  القاضي  إلى  فالمرجع  والخصومـات 
الخصومات.  فـي  يفتـى  ال  هنا  هـا  فمن  واحـد  قـول  علـى  تكـون  والفتـوى 

واهللا أعلم.
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عليه  يحكم  ال  النصارى  من  نوطيس(١)  بغيـر  المدعي  جاء  إذا  القاضـي 
فهل  بجعـل،  إال  النصرانـي  يعطيـه  ال  والنوطيـس  دعـواه،  يسـمع  وال 
من  نوطيس  هات(٢)  وسـر  نوطيس  بال  بينكما  أحكم  ال  يقول  أن  يسـعه 

ذلك؟ له  يجوز  أم ال  النصراني 
يوقف  أن  له  يحل  فال  نوطيس  بغير  الحكم  إنفاذ  على  قادرًا  القاضي  كان  إذا 
ويكون  باهللا  والعياذ  الثالثة  القضاة  شـر  فهو  فعل  فإن  النوطيس،  على  الحكم 
يتب  لم  إن  فهو  أخذه  على  أعانهم  قد  ألنه  الجعل  ذلك  في  للنصارى  شريكًا 
أقوى  فال  بذلك  إال  الحكم  إنفـاذ  على  يقدر  ال  كان  وإن  غدًا،  معهـم  يحشـر 

للقاضي. الجبار  من  اإلذن  بمنزلة  إال  النوطيس  ذلك  أرى  وما  تخطئته  على 
الجواز  به  المعمول  والصحيح  مشهور  الجبابرة  أمر  عن  القضاء  في  والخالف 
في  الشرعي  الحكم  يذكر  ولئن  بعضها  عن  بالعجز  كلها  األحكام  تتعطل  كيال 

بالكلية. إهماله  من  إلّي  أحب  البالد 
يبالي  وال  تعالـى  اهللا  بحكم  حقه  أخـذ  إلى  السـبيل  يجد  الحق  طالـب  أن  علـى 
التيسير. تجلب  والمشقة  بمقاصدها  واألمور  النوطيس  على  أخذ  الذي  بالجعل 

القول  له  أالن  نوطيس  بدون  آت  أتاه  فإذا  أمره  في  يتحرز  أن  للقاضي  وينبغي 
استطاع  لو  وإنه  نوطيس  دون  الحكم  يستطيع  ال  أنه  له  وبّين  العذر  له  وأظهر 

واهللا أعلم. عذره!  ويعلم  الشاكي  لنفس  أطيب  ذلك  يكون  حتى  لفعل 

مسودة. نوطيس   :Notes (١)
وأتنا. اذهب  أي  هات:  (٢) سير 
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المدرة،  بمنزلـة  نواطيس  تسـمى  قراطيس  وضـع  إذا  الجائـر  السـلطان 
القراطيس  وكيل  إلى  جاء  تسـليمه  من  وأبى  خصمه  من  حقه  أراد  فمن 
ربيتين،  عنها  فليسـلم  ربية  مائة  إن  دعـواه  قدر  على  نوطيسـًا  لـه  فأخـذ 
بإحضار  إال  له  يقضي  فال  أوًال  القاضي  جاء  وربما  فعشـرين،  ألفًا  وإن 
القاضي  يسـع  هل  بنوطيـس،  إال  الحكـم  مـن  ممنـوع  ألنـه  النوطيـس 
في  الدخول  يسـعه  وهل  أم ال؟  لخصمه  النوطيـس  بإحضـار  يأمـره  أن 
مسـاعدًا  وعونًا  شـريكًا  يكون  وهل  أم ال؟  الصفة  هذه  علـى  األحـكام 
ومن  أيضًا  أم ال؟  ضامنـًا  األمـوال  مـن  يسـتجلبونه  ما  اسـتجالب  فـي 
ما  كان  عليـه  المدعى  علـى  الحق  ثبـت  إذا  أنه  النوطيـس  هـذا  قاعـدة 
عليه  الذي  الحق  فوق  عليه  المدعى  على  النوطيس  عن  المدعي  سلمه 
الوالي  شغل  هذا  شغلي  من  هذا  ليس  له  يقول  بل  به  يحكم  ال  والقاضي 

أم ال؟ ويضمن  القاضي  من  إدالًال  هذا  يكون  هل 
أن  القاضي  يضر  ال  أنه  السابقة  مسائلكم  في  المسألة  هذه  عن  الجواب  تقدم 
في  القول  له  يليـن  وأنه  بنوطيس،  إال  الحكـم  من  ممنوع  أنا  للمدعـي  يقـول 
هذا  يقول  أن  له  وليس  نوطيس،  بغير  جاءه  إذا  الواضح  العذر  له  ويعتذر  ذلك 
ليس  يقول  ولكن  خصمه  يظلم  من  على  الداللة  يشـبه  ألنه  الوالي  شـغل  من 
فيه  الوصف  هذا  على  هؤالء  عند  القضاء  في  والدخول  فقط،  شغلي  من  هذا 
أموره  في  متقضيًا  كان  ومن  مشـهور  للجبابرة  التقضي  في  والخالف  فيه،  مـا 
ولو  خصمين  بين  بالحق  يحكم  أن  يضره  فال  لدينه  محترزًا  أحواله  في  متنبهًا 

واهللا أعلم. الَظَلمة.  من  الحكم  على  سلطه  الذي  كان 
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مع  الحبس  كان  إذا  الحبـس  يسـتحق  فـالن  يقـول  أن  لـه  هـل  القاضـي 
والعياذ  ومسلسًال  ومكبًال  نهاره  يستخدم  معهم  يحبس  من  وكل  السركار 
والتطهر  والوضوء  الشرب  يجوز  وهل  ذلك؟  يجوز  أم ال  ذلك  من  باهللا 
كانت  وإذا  أم ال؟  للبلد  بآلة  المحبوسون  هؤالء  يخرجه  الذي  الماء  من 
فوق  منها  بعيد  لمكان  بيته  من  فيها  سار  فإذا  فراسخ  عشرة  من  أكثر  البلد 
منها  بجانب  ونزل  سفر  من  جاء  أو  متصلة  عمارات  في  وهي  الفرسخين 

ذلك. لنا  بين  قصرًا؟  أم  تمامًا  هنالك  يصلي  ما  منها  أبعد  بيته  وكان 
الجائز  فوق  التعدي  المحبوس  على  يخشى  كان  إذا  ذلك  يقول  أن  للقاضي  ليس 
فمن  وصفته،  الـذي  الحبس  غير  وهـو  الشـرع  بنظر  الحبس  يسـتحق  إنما  ألنـه 
وأمر  الجور  على  دل  فقد  ذلك  به  يفعل  أنه  يعلم  وهو  الحبس  يسـتحق  إنه  قال 
يجوز  وال  تعالى  اهللا  يـدي  بين  خصمه  وهـو  حبسـه  لمن  شـريكًا  وكان  بالظلـم 

الجبر. بطريق  هؤالء  يخرجه  الذي  الماء  من  التطهر  وال  الشرب  وال  الوضوء 
للفرسـخين  تعدى  فإن  الفرسـخين  دون  فيه  يقصر  ال  فإنه  المتصل  البلد  وأما 
ال  وقيل  السـفر  في  التحديد  معنى  من  سـعيد  أبو  اسـتخرجه  قول  وهو  قصر 

واهللا أعلم. قولهم.  أكثر  وأظنه  البلد  في  دام  ما  يقصر 
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شـيئًا  الزنج  من  لعلهم  طائفة  وهم  الجزيـرة  على  جعلـوا  النصـارى  إن 
أن  وزعموا  تـدور،  سـنة  كل  في  البيوت  على  يأخـذون  كانـوا  معلومـًا 
وكذلك  األرض  قيد  سلطان  سـيف بن  لدن  من  الجزيرة  على  كان  هذا 



171 AÉ°†≤dG ■ ådÉãdG AõédG

خاصة  الجزيرة  قضـاة  من  وأرادوا  منهم  يأخذه  سـلطان  سـعيد بن  كان 
على  الظاهر  في  التستر  بهذا  ومرادهم  الشريعة  في  ذلك  بجواز  التسجيل 
الشـريعة  به  قضت  عليكم  جعلناه  الذي  الجعل  هذا  أن  علـى  الجزيريـة 
من  يكن  ولم  ظلمًا  منا  عليكم  الجعـل  هذا  حينئذ  يكن  فلم  المحمديـة 
كغيره  منـه  سـالمة  في  القوم  بـل  وبرغش  ماجـد  زمن  فـي  شـيء  هـذا 
زمانه  في  برغش  قـدره  الذي  العثور  الرعية  على  مـا  عليهم  الرعية  مـن 
للقضاء  هـل  للجزيرية،  ملـك  البيوت  عليهـا  التـي  واألرض  والبيـوت 
جباية  للمسلم  يحل  وهل  النصارى  صحيفة  في  التصحيح  جواز  سبيل 

الجباية؟ على  النصارى  أجبره  إن  القوم  من  المذكور 
تصحيح  يكتب  أن  اآلخر  واليوم  باهللا  يؤمن  ممن  ألحد  وال  للقضاة  سـبيل  ال 

النصارى. صحيفة  في  ذلك 
باطلة  الغيب  على  والشهادة  صحته  تعلم  لم  ادعوه  الذي  الحال  فإن  أوًال  أما 

زور. علم  بغير  والقول 
ما  مثل  المسـلمين  من  للجبابرة  وال  النصـارى  لملـوك  ليس  فإنـه  ثانيـًا  وأمـا 
الذي  السبب  أن  على  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  وأمر  اهللا  بأمر  القائم  العادل  لإلمام  كان 
ارتفع  قد  موجبًا  كان  فلعلـه  اختفى  قد  المدعـي  صح  إن  لإلمام  ذلـك  سـوغ 
ننزه  فنحن  حـال  كل  وعلى  باطل.  الموجب  ارتفـاع  مع  منهـم  فاآلخـذ  اآلن 

المستعان. واهللا  الباطلة  المغارم  هذه  من  الغراء  المحمدية 
بما  ذلك  الديـن،  يمصوا  حتى  والـدم  اللحم  يمصـوا  أن  النصارى  كفـى  أمـا 
يظلمون!  أنفسـهم  الناس  ولكـن  شـيئًا  الناس  يظلـم  ال  واهللا  أيديكـم  كسـبت 

واهللا أعلم.
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شـهادة  تجوز  ال  إنه  نصـه:  ما  اهللا  رحمـه  الصبحـي  الشـيخ  عـن  يوجـد 
جازت  فيما  الشهرة  على  العدول  شـهادة  تجوز  وإنما  شيء  في  الشـهرة 
في  تثبت  ال  الشهرة  كانت  وإذا  كالمه.  انتهى  الشهرة،  على  الشـهادة  فيه 
عن  شهادتهم  وهل  عنها؟  العدول  شهادة  تثبت  فكيف  األحكام  من  شيء 
الشهرة  هو  الذي  األصل  ثبوت  بطل  وإذا  الشـهرة؟  عن  فرع  إال  الشـهرة 
الشهرة؟ عن  العدول  شهادة  هو  الذي  الفرع  ثبوت  وجه  فما  األحكام  في 

في  اختلف  وقد  به،  العلم  حصول  توجب  بالشيء  الشهرة  أن  ذلك  وجه  إن 
إنما  فهو  بالشـهرة  حكم  فإذا  آخرون،  ومنعه  قوم  فأثبته  بعلمه  الحاكم  حكم 
الشـهود  بشـهادة  حكم  وإذا  المشـهور،  الشـيء  ذلك  في  بعلمه  حاكمًا  كان 
وللعدول  نفسـه  بعلم  ال  العدول  بشـهادة  حاكمًا  كان  إنما  فهو  الشـهرة  عن 
شـهادة  هي  إنما  عنها  فشـهادتهم  العلم  تفيد  ألنها  الشـهرة  عن  يشـهدوا  أن 

علم. عن 
قول  على  مبني  هو  إنما  بالشـهرة  الحكم  من  المنع  أن  لك  يظهر  قررناه  وبما 

أعلم. وتعالى  سبحانه  واهللا  بعلمه.  الحكم  للحاكم  ير  لم  من 
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شـيء  في  لإلشـارة  وهل  باإلشـارة؟  لزوجته  مالعنته  هل  األخرس  عن 
أحكام؟ المواضع  من 

مقام  تقوم  مخصوصة  شهادة  على  متوقف  ألنه  يثبت  فال  باإلشارة  اللعان  أما 
بين  كما  الكاذبين،  مـن  كان  إن  مخصوص  بدعـاء  مختومة  الشـهود  األربعـة 
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من  شـيئًا  تفيد  ال  واإلشـارة  النور،  سـورة  أول  في  وتعالى  تبارك  ربنـا  ذلـك 
اللعان. بها  يثبت  فال  ذلك 

في  اعتبار  لهـا  ورد  فنعـم  األحـكام  من  ذلك  غيـر  فـي  اإلشـارة  اعتبـار  وأمـا 
يعذب  ولكن  العين  بدمع  اهللا  يعذب  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  عمر  ابن  قال  مواضع. 
النصف،  خذ  أي  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أشار  مالك  كعب بن  وقال  لسانه.  إلى  فأشار  بهذا» 
وهي  الناس  شأن  ما  لعائشة  فقلت  الكسوف  في  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  صّلى  أسماء  وقالت 
وقال  نعم.  أن  برأسها  فأومأت  آية؟  فقلت:  الشمس  إلى  برأسها  فأومأت  تصّلي 
النبي  أومأ  عبَّاس  ابن  وقال  يتقدم.  أن  بكر  أبي  إلى  بيـده  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أومأ  أنـس 
منكم  أحد  للمحرم  الصيد  في  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قال  قتادة  أبو  وقال  حرج.  ال  بيده  ملسو هيلع هللا ىلص 
عباس  ابن  وقال  فكلوا.  قـال:  ال!  قالوا  إليها؟  أشـار  أو  عليها  يحمل  أن  أمـره 
وكّبر،  إليه  أشـار  الركن  على  أتى  كلما  وكان  بعيره  على  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  طاف 
وعقد  هذه  مثل  ومأجـوج  يأجوج  ردم  من  فتح  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  قال  زينـب  وقالـت 
ذلك  صنع  فمن  تليهـا  ما  مع  اإلبهام  تحليق  التسـعين  بعقد  والمـراد  تسـعين، 
ال  ساعة  الجمعة  في  ملسو هيلع هللا ىلص  القاسـم  أبو  قال  هريرة  أبو  وقال  تسـعين،  عقد  قالوا 
أنملته  ووضع  بيده  وقال  أعطاه  إال  خيرًا  اهللا  فسـأل  يصلي  قائم  مسـلم  يوافقها 
يهودّي  عدا  مالك  أنس بـن  وقال  يزيدها.  قلنا  والخنصر  الوسـطى  بطن  علـى 
رأسها  ورضخ  عليها  كانت  أوضاحًا  فأخذ  جارته  على  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  عهد  في 
رسول  لها  فقال  أصمتت  وقد  رمق  آخر  في  وهي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  أهلها  بها  فأتى 
فقال  قال  ال،  أن  برأسها  فأشارت  قتلها،  الذي  لغير  فالن  قتلك؟  من  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا 
أن  فأشـارت  لقاتلها،  ففالن  فقال  ال،  أن  فأشـارت  قتلها  الذي  غير  آخر  لرجل 
من  حلي  واألوضاح  حجرين  بين  رأسـه  فرضخ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  به  فأمر  نعم، 
تسبق  لم  لكونه  إما  باإلشارة  اليهودي  رأس  ورضخ  الجارية،  على  كانت  فضة 
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في  تعتبر  فإنه  لليهودّي  كانت  التي  للذمة  نقضًا  ذلك  جعل  ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  أو  ذمـة  لـه 
يتوقف  وال  الصدق  بقرائن  المحفوفة  اإلشـارة  ومنه  بالخبر،  التصديق  نقضهـا 
من  الفتنة  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  سـمعت  عمر  ابن  وقال  العادلة،  البينة  علـى  ذلـك 
رسول  مع  سـفر  في  ُكنَّا  أوفى  أبي  عبداهللا بن  وقال  المشـرق،  إلى  وأشـار  هنا 
اهللا  رسـول  يا  قال  لي،  فأجدح  انزل  لرجل  قال  الشـمس  غربت  فلما  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا 
عليك  إن  أمسيت  لو  اهللا  رسـول  يا  قال  لي،  فاجدح  انزل  قال  ثم  أمسـيت،  لو 
ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رسـول  فشـرب  الثالثة  في  له  فجدح  فنزل  فاجدح  انزل  قال  ثم  نهارًا، 
الصائم  أفطر  فقد  هنا  ها  من  أقبل  قد  رأيتم  إذا  فقال  المشرق  إلى  بيده  أومأ  ثم 
الماء  في  ليذوب  بعـود  السـويق  حرك  أي  مهملة  ثم  بجيم  لي  فاجدح  وقولـه 

المواضع. من  كثير  في  اعتبارها  على  تدل  ُأَخر  أحاديث  اإلشارة  وفي 
معناها  في  اإلشـارة  اعتبار  تحققت  األلفاظ  وضع  من  المقصود  عرفـت  وإذا 
وباإلشـارة  باللفظ  الداللة  تلك  تصل  وقد  المراد  علـى  الداللة  الغـرض  ألن 

الشاعر: قال 
أهلها خيفـة  العين  بطرف  تتكلمأشـارت  ولـــم  ــزون  ــح م إشــــارة 
مرحبًا قـال  قد  الطرف  أن  المتيـمفأيقنـت  بالحبيـب  وسـهًال  وأهـًال 

واهللا أعلم. بذلك،  مرادها  لفهم  يقينًا  اإلشارة  من  فهمه  ما  فعّد 
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الّضعيف  نظر  وكيف  أثره  إلى  منه  أحوج  نظره  إلى  الحاكم  قولهم  معنى 
اهللا  متعنا  دليله  لي  أوضح  سـبيله؟  ما  القضّية  نزول  عند  غيره  عدم  مـع 

جودك. سحائب  أقلعت  وال  بوجودك 
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في  نظر  له  الـذي  الحاكم  يعنون  وإنما  لـه  نظر  ال  الـذي  الضعيـف  يعنـون  ال 
والحال  القضايا  من  قضية  في  كالم  األثر  في  يوجد  فقد  عليه،  الواردة  القضايا 
الحال  باعتبار  هو  إنما  القديمة  القضية  في  فالكالم  أثر،  لما  مخالفة  أنها  يشهد 
لتلك،  مخالف  الصـورة  هذه  في  الحـال  أن  يقتضي  والنظـر  فيهـا،  المشـاهد 
ألن  عظيمة  مفسـدة  صارت  الحال  اقتضاه  ما  وخالـف  بأثره  فيها  حكـم  فـإذا 
عليه  لحكموا  الحـال  هذا  شـاهدوا  لو  األثر  في  القضية  تلك  فـي  الحاكميـن 
معنى  فهذا  القضايا.  في  النظر  إمعان  الحاكم  على  فوجب  مضى،  ما  بخالف 

أثره. إلى  منه  أحوج  نظره  إلى  الحاكم  قولهم: 
والتمر.  بالَحّب  الزمـان  سـالف  في  المقدرة  النفقات  في  مثًال  لـك  وأضـرب 
تأكل  ال  زنجبار  أهل  من  وهي  نفقتها  طلبت  التي  في  زنجبار  حاكم  يقول  فما 
يفرض  ماذا  أم  ُبّرًا  الصاع  وربع  تمر  مـّن  لها  يفرض  أتراه  الَحـّب؟  وال  التمـر 
للمرأة  ويقدر  بلده  نفقة  في  النظر  يمعن  أن  الحاكم  على  يجب  هنا  فهـا  لهـا؟ 

واهللا أعلم. ذلك.  أشبه  ما  وكذلك  الحال  باعتبار  قدرها 
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تسـتغرق  بما  للناس  ديونًا  عليه  وترك  وأمـواًال  يتيمًا  وترك  مـات  رجـل 
قاضيًا  السلطان  فأمر  السـلطان،  إلى  أمرهم  الدين  لهم  الذين  فرفع  ماله 
ذلك  فحضر  الديـن،  لوفاء  الهالـك  مال  ببيـع  المنصوبين  قضاتـه  مـن 
الثقات  من  البلد  جباة  عنده  وحضر  المـال  بها  التي  القرية  في  القاضـي 
الوكيل  فباع  معـه،  ومن  هو  استحسـنه  بما  وكيًال  منهم  القاضـي  وأقـام 
فكتب  والثقات،  الجبـاة  وحضرة  وحضرته  القاضي  بأمـر  لرجل  المـال 
شـهادته  كتب  منهم  كل  عنده  حضر  من  به  وشـهد  البيع  صك  القاضي 
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وكان  المال  المشـتري  فحاز  الديون  عندهم  صحت  مـا  بعد  يده  بخـط 
من  فغير  اليتيـم  بلغ  ثـم  سـنون  مضت  أن  إلى  ويثمره  يعمـره  يـده  فـي 
هذه  على  الغيـر  له  أيثبت  والـده  تركه  الـذي  المال  وطلب  البيـع  هـذا 
كان  وإن  أم ال؟  بالحكـم  المشـتري  يد  من  المال  وينزع  شـرعًا  الصفة 
وما  الصواب  وجه  عرفنا  عندك؟  به  المعمول  فما  اختالف  المسـألة  في 
فيه. الوجه  لنا  صف  والغائب؟  اليتيم  مال  بيع  في  جاء  الذي  األثر  وجه 
لليتيم  غير  فال  العدل  وفق  على  وقاضيـه  السـلطان  من  الحكم  هذا  جرى  إذا 

ذلك. في  لليتيم  شيء  وال  الوصف  هذا  على  الديون  لقضاء  بيع  فيما 
من  فضل  ما  يرثون  إنما  الورثة  ألن  الورثـة،  من  بالمال  أولى  الديـون  وأهـل 

.(١)﴾<   ;    :   9   8   7   6 ﴿ تعالى:  لقوله  والوصية  الدين 
المال. استغرق  ولو  حد  للدين  وليس  المال  بثلث  الوصية  الشارع  حدد  وقد 
لتعلم.  الغياب  أموال  بيع  وال  اليتامى  أموال  بيع  من  الدين  لقضاء  البيع  فليس 

واهللا أعلم.

kÉæWÉHh  kGôgÉX  ºμëdG  OÉëJG

عمدًا  رجـًال  قتل  أنه  اإلمـام  عند  عدول  شـهود  رجل  علـى  شـهد  إذا 
محصن  وهو  زنى  أنـه  عدول  شـهود  شـهد  أو  القاتل،  به  يقاد  عدوانـًا 
ولم  يقتل  لم  أنه  حقيقـة  نفسـه  مع  وكان  الحجة،  بهذه  اإلمام  وأخـذه 
إلى  أتى  أن  إلى  طلبه  في  اإلمام  حضـرة  من  الحكم  عن  وهرب  يـزن، 

.١٢ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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أوجب  ما  يفعل  تعالى  هللا  متقيًا  هناك  وقعد  اإلمام  حكم  ينالها  ال  بلدة 
معتقدًا  عنـه  وجل  عز  اهللا  نهـاه  ما  جميع  عن  وينتهـي  فعلـه  عليـه  اهللا 
أيهلك  ذلك؟  على  مات  إذا  يهلك  أتراه  به  طالبه  فيما  اإلمام  تصويب 
يهلك  بأنه  أجبتني  وأنـت  السـائل،  قال  فقط؟  الخلق  عند  أم  اهللا  عنـد 
وأنا  قال  وأطلـت،  بحجج  واحتججـت  قال  الخلق؟  وعنـد  اهللا  عنـد 
كتوبة  النـاس  عند  الهالك  هـذا  يكون  أن  وأريد  ذلـك  من  نفسـي  فـي 
بإعالم  إال  اهللا  عند  متوقفة  ال  الناس  ألجل  الناس  بها  يعلن  المستحيل 
في  كالم  على  اطلعت  ثـم  قال  الخلق،  بين  أحـكام  هي  وإنما  النـاس 
المهلكة  مـن  المنجية  األفعال  كتـاب  وهو  األخير  الكتـاب  في  النيـل 
شرحه  لي  واكتب  طالعه  مشروحًا  معكم  يوجد  عساه  النيل  كتب  آخر 
المكلف  سـمعه  ما  له  أو  المكلف  على  يجب  ما  باب  من  هذا،  وهـو 
أو  تنجية  أو  بـراءة  أو  والية  مـن  عليه  أو  له  حجـة  يكـون  ممـا  رآه  أو 
عن  يدفع  لمن  يحل  وال  قال:  أن  إلى  الفـروض،  من  وغيرها  إصـالح 
يبيح  وال  ماله  أو  نفسـه  منع  وال  الظاهر  الحكم  ألزمـه  ما  دفاع  نفسـه 
من  له  أحضر  أو  جهله  أو  عليـه  ذلك  بوجوب  علم  إن  لنفسـه  البـراءة 
أو  جهله  من  على  حجة  يكون  من  له  حضر  إن  وقيل  جهله.  أو  علمه 
ال  كلما  بحكم  أخذ  أنه  علم  إذا  كما  وامتناع  دفاع  له  جاز  يشاهده  لم 
ذلك،  له  يجوز  ال  فقيـل  ذلك  موجب  يفعـل  لم  أنه  علـم  وإن  يحـل، 
أفعل  لم  إني  قال  إن  متوٍل  غير  وإن  بسوء  يتهم  ال  ممن  كان  إن  وجوز 
لغيره  قصدته  أو  الوجه  ذلك  لغيـر  فعلته  وإنما  علّي  يكن  لم  أو  ذلـك 
وقيل  أيضًا،  عليه  يشـهد  وال  بحكم  نحكم  يؤخذ،  وال  منه  يبرأ  ال  أن 
وقيل  أبدًا  يتـرك  وقيل  ومـراده،  فعله  يتبين  حتـى  عليه  الحكـم  يؤخـر 
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فيما  الحكم  في  يجده  عنـده  يجده  ما  وقيل  اهللا،  عند  فيما  ذلـك  يجـد 
كالحكام  األمور  يلـي  من  يجده  إنما  وقيل  الحقـوق،  من  الخلق  بيـن 
ما  هذا  من  تفهم  عساك  السـائل  قال  أ.هـ.  مسـلم  كل  وقيل  والعمال، 
على  تقيسه  وعساك  أخروي،  ال  دنيوي  الهالك  أن  من  قلبي  في  اختلج 
اهللا  عند  السعيد  في  قيل  كما  اهللا  وعدو  الدنيا  في  اهللا  عند  اهللا  ولي  فعل 
بالقياس  تأخذه  عساك  فيه  فقيل  للشـريعة  المخالفة  األفعال  منه  توجد 

بالجواب. وعّجل  لي  بّين  تفّضل  هناك؟  من 
عليه  الشرع  أوجب  فمن  واحد  شـخص  في  والباطن  الظاهر  حكم  يختلف  ال 
ألنه  وهلك  منه  برئ  أبى  فإن  ينقـاد،  أن  فعليه  الظاهر  في  حكم  إلـى  ينقـاد  أن 
بمخالفة  محجوج  األمر  ظاهر  فـي  وهو  حجته  وترك  تعالى  اهللا  حكـم  خالـف 
يأت  لم  إن  القاذف  بتكذيب  حكم  تعالى  اهللا  فإن  الزنى،  شـهود  في  كما  ذلك 

   Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P   O ﴿ :بأربعة شهداء فقال
اهللا  عند  هالكًا  يكون  ذلك  بأن  صريح  اهللا  عند  فقوله   .(١)﴾   ]   \   [   Z

وسمع. رأى  القاذف  يكون  أن  فيحتمل  ذلك  ومع  فقط  الخلق  عند  ال 
باعتبار  اهللا  عنـد  وليًا  كان  إنما  فإنه  الحقيقـة  في  الولي  علـى  هـذا  يقـاس  وال 
بهذه  ولي  فهو  السـيرة  وحسـن  الحق  إلى  الرجوع  من  حاله  إليه  سـيؤول  ما 
لما  منه  المشـاهدة  المنكرة  أفعاله  على  سـيموت  أنه  منه  اهللا  علم  ولو  الحالة 
اإلمام  عن  الهارب  وهذا  الحقيقة،  في  عُدّوًا  يكون  بل  الحقيقـة  في  ولّيـًا  كان 
الخلق  وعند  اهللا  عند  هالك  فهو  الحال  هذا  على  موته  اهللا  حكـم  عن  هـارب 
حكمه  وكذلك  التائبين،  حكم  التوبة  بعد  اهللا  عند  فحكمه  سيتوب  أنه  وأعلم 

.١٣ اآلية  النور،  (١) سورة 
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عند  اإلجمالية  تجزئه  فإنما  المستحيل  وأما  توبته،  على  اطلعوا  إذا  الخلق  عند 
وجب  التفصيل  بتوبة  طالبوه  فـإن  ذلك  بتفصيل  المسـلمون  يطالبه  لم  مـا  اهللا 
وعند  اهللا  عند  حكمه  وكان  البراءة  استحق  أبى  فإن  ذلك  إلى  يجيبهم  أن  عليه 
نحو  في  الخالف  ذكر  من  النيل  من  نقلته  وما  يتب،  لم  من  حكم  المسـلمين 
بالقابل  والشرح  بالظاهر  كان  الجواب  ألن  شـرحه،  يحضرنا  ولم  رأيناه  ذلك 
األدلة  مقتضيات  من  الظاهر  هو  أنه  غير  هـذا  على  اإلجماع  ندعي  ال  ونحـن 

واهللا أعلم. وإياكم.  يهدينا  واهللا 
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أصيب  أو  أصاب  مثًال  الجور  منه  يؤمن  ال  رجل  إلـى  أمره  يعلق  الـذي 
الفتنة  منه  ويخشـى  شـيوخه  عن  أمره  وسـلخ  أموره  جميع  في  قلده  إذ 
التعلق  بهذا  يكون  هل  المسلمين،  خواص  على  األمر  عاقبة  في  والضرر 
والذي  أموره؟  جميع  في  المسـلمين  علماء  ويحكم  يرجع  حتى  باغيـًا 

مصيبًا؟ يكون  هل  الحق  عليه  أو  له  سواء  هذا  على  يجاريه 
  ¹  ¸  ¶  μ   ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬﴿
وتعالى  سـبحانه  نفـى  فقـد   (١)﴾À   ¿  ¾   ½   ¼  »  º
من  حرجًا  وجد  وعمن  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رسـول  حكم  قبول  عن  امتنع  عمن  اإليمان 
األنبياء  ورثة  والعلماء  اهللا،  رسول  لحكم  يسـلم  لم  وعمن  اهللا،  رسـول  حكم 
ومن  والوالية،  العلم  أهل  من  ورثتـه  عند  باق  وحكمه  اهللا  رسـول  مات  وقـد 

واهللا أعلم. أصاب.  وإن  مخطئ  فهو  أصاب  أو  أخطأ  باٍغ  على  أمره  علق 

.٦٥ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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الحاكم  من  فعل  بأسـبابه  وتوقع  الخصومة  وأظهر  بالحاكـم  تعلق  مـن 
على  ترى  وهل  باطنة؟  أو  ظاهرة  خصومته  تجوز  هل  وغيره،  للذم  مثل 

لي. بّين  شيء؟  بالخصومة  فيهم  يأمر  من 
فإن  الواضح،  الحق  إلى  والرجـوع  الباطل  التعلق  عن  الكفاف  إليهـم  يطلـب 
لم  إن  لهم  خصم  أنـه  القناع  لهم  وكشـف  إليهم  أعذر  ضاللهم  على  تمـادوا 
الذي  الحق  إلى  يرجعـوا  لم  إن  عزلهم  جاز  فهنالـك  ضاللهم،  عـن  يرجعـوا 
باطنًا  ويخاصمهم  ظاهرًا  يداهنهم  أن  وأما  األذى.  عن  يكفوا  أو  منـه  خرجـوا 

واهللا أعلم. الجائز.  من  ذلك  أرى  فال 
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جملتها  من  بمسـائل  زكريا  أبي  إلى  أرسـل  وارسـفالس  محمد  أبا  إن 
قال  وإذا  اليمين  يرجع  ال  قال  أبيك،  على  لي  قال  إذا  اليمين  يرجع  هل 
قطع  يمين  اليمين  وهل  بينهما؟  الفرق  ما  قوالن،  ففيها  أبيك  على  ألبي 

األخيرة؟ في  بالرجوع  القول  على  علم  يمين  أو 
من  أقوى  تكون  للنفس  كانـت  إذا  الدعوى  أن  والقاعدة  ذكـر،  بمـا  أعلـم  اهللا 
أراد  كان  إن  اليميـن،  برجوع  أراد  ما  أدري  ومـا  الغير،  بسـبب  تكون  دعـوى 
في  منه  أقرب  األولى  الصورة  في  يكون  دَّ  الرَّ فإن  عي  المدَّ إلى  اليمين  رّد  بها 
ال  بشـيء  فيه  أقول  أن  يمكن  وال  مراده  أفهم  فلم  وبالجملة  الثانيـة،  الصـورة 
ذلك  به  ينفرد  الذي  المستغرب  المسـائل  من  ينقل  إنما  السـير  وكتاب  أفهمه، 

واهللا أعلم. غيره.  يقله  لم  ما  قال  حيث  غرائبه  من  ويعد  الشيخ 
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بالنار  فحرقه  إليه  فقام  مصحف  له  رجل  عن  األشياخ  كتاب  في  يوجد  ما 
مؤمنات  رقبات  عشر  وعتق  شهرًا  عشر  وأربعة  شهر  مائة  صيام  عليه  أن 
القرآن  وحرمة  بذلك  نجا  إن  وعشاهم  غداهم  مسكين  ثالثمائة  وإطعام 
المعنى  وما  األثر؟  هذا  وجه  وما  السائل:  قال  أعلم.  واهللا  أعظم  العظيم 
أو  الكتاب  من  دليل  له  وهـل  التحديد؟  في  القدر  هذا  فيه  اعتبـر  الـذي 

ذلك. ببيان  منك  فضًال  واالجماع؟  الُسنَّة 
كل  كفارة  فجعل  السـور  عدد  اعتبر  ولعله  بـه  أعلم  فاهللا  األثر  هذا  وجـه  أمـا 
رقبة،  عتق  أجزاء   (٣) لكل  فجعل  األجزاء  عدد  اعتبر  ثم  شـهر،  صيام  سـورة 
سـتين  إطعام  منه  خمس  لكل  فجعل  أخرى  جهة  من  القرآن  أجزاء  اعتبـر  ثـم 

مسكينًا.
إجماع  وال  ة  ُسـنَّ وال  اهللا  كتاب  من  عليـه  يدل  دليًال  القـول  لهـذا  أعـرف  وال 
المقدرة  الكفارات  ومقادير  شرعي  بدليل  إال  أجاب  وال  يثبت  ال  شرعي  حكم 

äGQÉØμdG
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فليس  عظيمة  القرآن  حرمة  كانت  وإن  تقديرها  لغيره  فليس  الشارع  به  اختص 
تقديره. على  دليل  وال  الشيء  لهذا  موجبة  حرمته  عظمة 

تقديره.  على  دليـل  وال  الشـيء  لهذا  موجبة  حرمته  عظمـة  فليس  وبالجملـة 
واإلسـالم  تعالى  باهللا  الشـرك  من  أشـد  القرآن  حرمة  انتهاك  فليس  وبالجملة 
هذه  مثل  فـي  وقع  لمن  كافيـة  النصوح  فالتوبـة  التوبة  وكـذا  قبله  لمـا  َجـبٌّ 

  y   x   w   v   u   t﴿ الجسـيمة:  والهلكـة  العظيمـة  الورطـة 
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أعلم. واهللا   ،(٢)﴾m   l   k   j   i
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من أراد أن ينفذ كفافير لزمته وهي عشرون كفارة فصار يعطي المساكين 
كاملة  فوجدها  وحسـبها  الكفافير  تلك  كملت  حتى  واحد  بعـد  واحـدًا 
ثالث  من  هذا  يعطي  صار  أنه  غير  مسكينًا  ستين  إطعام  منها  كفارة  كل 
فوجدها  جميعًا  جملها  حتى  دابة  وهذا  سـبع  من  وذاك  عشـر  من  وهذا 
صنيعه  في  ترى  ماذا  مسـكينًا.  سـتين  إطعام  كفارة  كل  كفارة  عشـرين 
لزمته  وإذا  قلت  الواضحة؟  الجادة  عليه  عميت  أم  المفصل  أصاب  أنـه 
كان  إن  متتابعـة  يوم  كل  فـي  اثنين  أو  واحـدًا  فأطعمهـا  مغلظـة  كفـارة 
ضعفها  أو  مسـكين  مائة  مثًال  أطعم  أو  وعشـاء  غداء  أو  كيـًال  اإلطعـام 

ليومه. يكفيه  ما  يأكل  لم  واحد  كل  ولو  واحدة  مرة 

.٥٣ اآلية  الزمر،  (١) سورة 
.٨٢ اآلية  طه،  (٢) سورة 
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من  واحدًا  مسـكينًا  يعط  لم  أنه  المنفـذ  ذلك  تيقـن  إذا  األول  السـؤال  عـن 
جادة  فيـه  سـلك  وقد  له  مجزيـًا  االنفـاذ  ذلـك  كان  مرتيـن  واحـدة  كفـارة 
كان  مثًال  مرتيـن  كفارة  من  واحـدًا  مسـكينًا  أعطى  كان  إذا  وأمـا  الصـواب 
المسـاكين  عدد  له  يتم  حتى  كفارة  من  نصيبه  آخر  مسـكينًا  يعطي  أن  عليه 
ذلك  على  ووافقنا  اإلباضيـة  معشـر  عندنا  معتبر  العدد  ألن  كفـارة  كل  فـي 

الشافعية.
عدد  ألن  مذهبنا  على  يجزي  ال  اإلطعام  ذلك  أن  اآلخر  السؤال  عن  الجواب 
المفروض  بـأن  القائلين  للحنفية  خالفـًا  عرفت  كما  عندنـا  معتبـر  المسـاكين 
فإذا  فقط  الطعام  ذلك  إلنفاذ  مقدارًا  جعل  المسـاكين  عدد  وأن  الطعام  إطعام 
كان  مثًال  مسـكين  مائة  أو  واحدًا  مسـكينًا  فأعطاه  مسـكينًا  سـتين  طعام  جمع 

الكفارة. عن  عندهم  مجزيًا 
لكن  يقبل  ال  متعذر  تأويل  وهو  عليه  تعالى  اهللا  رضوان  الشـماخي  البدر  قال 
إن  النيل  راجـع  إليه،  إشـارة  المغرب  أهل  من  أصحابنا  مؤلفـات  بعـض  فـي 

بعدله. إال  يؤخذ  وال  فيه  فلينظر  لي  ظهر  ما  هذا  عليه.  االطالع  شئت 

IQÉØμdG  ¥ÉØfEG  »a  ô««îàdG

له  هل  مسكينًا  لستين  ينفق  أو  يطعم  أن  وأراد  الغشـور  كفارة  لزمته  من 
ذلك. لنا  بين  واإلنفاق؟  والصوم  اإلطعام  بين  التخيير 

فله  يمين  وال  ظهـار  وال  قتـل  من  تكن  لـم  ذكرتهـا  التـي  الكفـارة  كانـت  إذا 
وإن  واحد.  شـيء  واإلنفاق  واإلطعام  والصيام،  واإلطعام  العتق  بين  التخييـر 
وإن  اإلطعام.  في  والخالف  فالصيام  يجد  لم  فإن  العتق  فيجب  قتل  من  كانت 
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فاإلطعام.  يستطع  لم  فإن  فالصيام  يجد  لم  فإن  العتق  فيجب  ظهار  من  كانت 
العشـرة  المسـاكين  وإطعام  العتق  بين  مخير  فهو  يمين  حنث  مـن  كانـت  وإن 

أعلم. واهللا  أيام،  ثالثة  فصيام  يجد  لم  فإن  وكسوتهم 

ÜƒÑëdG  ´GƒfCG  øe  äGQÉØμdG  »a  êôîj  Ée  QGó≤e

واألرز؟ والتمر  الحبوب  من  الكفارات  في  يخرج  ما  مقدار 
أرباع  وثالثة  برًا  صاع  نصف  الكفارات  مـن  مسـكين  لكل  بأن  العلماء  صرح 
يخرج  إنه  فقيل  والتمر  الدخن  فـي  واختلف  شـعيرًا  أو  ذرة  أخرج  إن  الصـاع 
فيخرج  البر  صاع  نصف  قيمة  فيه  يعتبر  فإنه  التمر  وأما  تامًا  صاعًا  الدخن  من 
على  فهو  ذلك  غير  أو  صاعًا  أخرج  صاعًا  قاوم  فإن  ذلك  شاء  إن  تمرًا  بقدره 
الزيادة  فيه  فيعتبر  قشـر  ذا  كان  وإن  البر  حكم  الصافي  العلس  وحكم  حسـابه 
منه  فيخرج  كيله  نصف  القشـر  إزالة  بعد  يبقى  كان  فإن  القشـر  زيادة  بحسـب 
منه  الصاع  إن  فقيل  األرز  وأمـا  وهكذا.  تامًا  صاعًا  مسـكين  لكل  إزالته  قبـل 
الحبوب  من  البـر  عدا  ما  إخراج  فـي  يعتبر  إنه  وقيل  مسـاكين  لثالثـة  يجـزئ 
نعلم  وال  اآلثار  بعض  في  قال  لكن  نفسها  القيمة  إخراج  يجوز  وقيل  البر  قيمة 

أعلم. واهللا  بذلك،  عمل  العلم  أهل  من  أحدًا  أن 

ÖgòªdG  »a  ø«ØdÉîª∏d  IQÉØμdG  AÉ£YEG

الخالف  أهل  فقراء  يعطـي  أن  له  يجوز  الكفارات  مـن  شـيئًا  يفرق  من 
ال؟ أم 

أعلم. واهللا  إلينا،  أحب  الدعوة  أهل  وجود  مع  وحرمانهم  ذلك  له  يجوز 
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مما  لغيرها  وال  أليمـان  وال  لصالة  يعينهما  ولـم  بكفارتين  أوصى  مـن 
الوصية؟ هذه  من  أوصياءه  يلزم  ما  الكفارة  فيه  يلزم 

ما  أقل  ألنهما  مرسـلتان  كفارتان  عنه  ينفذ  أن  أختـاره  والذي  أقوال  ذلـك  فـي 
إلسقاط  معنى  وال  ذلك،  فوق  ما  إلزام  إلى  سبيل  فال  الكفارتين  اسم  عليه  يطلق 
بين  الكفارة  اسـم  اشـترك  وإن  مجهولتان  أنهما  نسـلم  ال  إذ  لجهالتهما  الوصية 

أعلم. واهللا  االسم،  عليه  يصدق  ما  أقل  إخراج  يتعين  فإنه  والمغلظة  المرسلة 

äGƒ∏°üdG  IQÉØc  »a  ≈£©j  Ée

من  أقل  مسـكين  كل  يعطي  أن  له  يجوز  هل  صلوات  كفارة  يفرق  من 
عليه؟ فما  أقل  أعطى  وإن  صاع؟  نصف 

ذلك  من  أقل  المسـكين  أعطي  فإن  صاع  نصف  من  أقل  يجزئ  فال  البـر  أمـا 
للمسكين  فيكفي  األرز  وأما  خالصه،  وذلك  صاع  نصف  معه  يكون  حتى  زاده 

أعلم. واهللا  صاع،  ثلث 

áª«≤dÉH  IQÉØμdG  êGôNEG

لينقد  يقّوم  نوع  فأي  يكفي  كان  فإن  بالقيمة،  الكفارة  تفريق  يجزئ  هل 
التمر؟ أم  األرز  أم  الحب  ثمنه؟ 

من  واحدًا  الدراهم  تفريق  وليس  الصيـام،  أو  العتق  أو  اإلطعـام  إال  يكفـي  ال 
أعلم. واهللا  هذه، 
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كلهم  أم  ذلك  يجوز  هل  الكفارات  إنفاذ  في  المسـاكين  بين  المفاضلة 
سواء؟

بين  فيها  المسـاواة  تجب  بل  الواحدة  الكفـارة  إنفاذ  في  المفاضلـة  يجـوز  ال 
صاع  ربع  وهذا  صاعًا  وهذا  صاع  نصف  هذا  تعطي  أن  يجوز  فال  المسـاكين 
األرز  من  صاع  ثلث  أو  البر  من  صاع  نصف  منهم  واحد  كل  إعطاء  يجب  بل 

ذلك. غير  إلى 
من  وهذا  كفارة  من  هـذا  تعطي  أن  جاز  فأكثر  لكفارتيـن  اإلنفـاذ  كان  إذا  أمـا 

أعلم. واهللا  ثالث،  من  وهذا  كفارتين 

A»°T  ∑ôJ  ≈∏Y  ôØμdÉH  ∞∏ëdG  IQÉØc

في  يردوه  الفلج  أهل  وأراد  وتركـه  فيه  وموكل  فلج  في  متعرف  رجـل 
بعد  ومن  مرة  عليـه  عدت  إن  كافرًا  أكون  وقـال  عنه  فأبى  مـرة  العرافـة 

عليه؟ ترى  فما  العادة،  مثل  وقبضه  قبضه  على  كاثروه 
اليمين  هذه  مثـل  في  عليه  أن  األشـياخ  بعض  كالم  وفي  عليـه  بمـا  أعلـم  اهللا 
سـتين  إطعام  أو  متتابعين  شـهرين  صيـام  أو  رقبـة  عتق  وهـي  مغلظـة  كفـارة 

أعلم. واهللا  شاء،  أيها  في  يخير  مسكينًا 

•ô°ûdG  êôîe  áLQÉîdG  ø«ª«dG  IQÉØc

الوفاء  يلزم  أنه  واإللزام  الشرط  مخرج  الخارجة  اليمين  كفارة  في  قولهم 
دليله؟ ما  بها. 
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أعرفه. فال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  عن  منصوص  دليل  أما 
فيها  ورد  التـي  األيمـان  علـى  اليميـن  هـذه  قاسـوا  أنهـم  عنـدي  والـذي 
تعالى:  قوله  عموم  تحـت  دخولها  ويحتمل  إلزام.  منهمـا  كًال  ألن  النـص 

    ¯®    ¬    «    ª    ©    ¨    §    ¦     ¥    ¤    £ ﴿
  4   3   2 ﴿ تعالـى:  وقولـه  «اآليـة»   (١)﴾³    ²     ±    °
    5   4   3   2   1﴿ تعالـى:  قولـه  وكذلـك   (٢)﴾7   6   5
لكل  متناولة  اآليـات  هذه  في  األيمان  عبارة  فـإن  «اآليـة»   (٣)﴾ 7   6
السـبب  بخصوص  عبرة  ال  فإنه  خاص  سـبب  في  بعضها  ورد  وإن  يمين 

أعلم. واهللا  اللفظ.  عموم  مع 

óª©dG  ßØ∏H  ¿ÉªjC’G  ß«∏¨J

ملل  من  بشـيء  حلف  إن  وكذا  العمـد  بلفظ  تغلـظ  اليميـن  إن  قولهـم 
وجهه؟ ما  ذلك.  نحو  أو  كذا  كان  إن  يهودي  هو  قال:  إذا  كما  الشرك 

على  تكون  العقوبات  أن  يخفى  وال  عقوبة،  الكفارة  أن  إلى  بذلك  القائل  نظر 
وتخفيفًا. تشديدًا  الجنايات  حسب 

يذكر  لم  إذ  النص  عند  وقوفًا  مرسـلة  كلها  األيمان  رأى  َمْن  المسـلمين  ومن 
أعلم. واهللا  ُمغلَّظة.  يمينًا  القرآن 

.٨٩ اآلية  المائدة،  (١) سورة 
.٢ اآلية  التحريم،  (٢) سورة 

.٢٢٦ اآلية  البقرة،  (٣) سورة 
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ما  واحدة  كفـارة  عليه  إن  عهـدًا  بخمسـين  حلف  فيمن  بعضهـم  قـول 
وجهه؟

والثالثة  الثانية  حلف  حتـى  األولى  اليمين  عن  يكفر  لم  إذا  فيما  القـول  ذلـك 
أقبل. لما  أخرى  كفارة  لزمته  حلف  ثم  منها  شيء  عن  كفر  فإن  وهكذا، 

فكما  لالغتسال  الموجبة  األحداث  تكرر  مثل  اإليمان  تكرر  جعل  أنه  ووجهه 
الواحدة  الكفـارة  كذلك  مثًال  جنابـة  عشـرين  عن  يجزئ  الواحـد  الغسـل  أن 
لوجوب  سـبب  الحدث  أن  كمـا  الكفارة  لوجـوب  سـبب  الحنث  أن  وبيانـه 
المطر  مثل  مسبباتها  تكرار  يلزم  لم  األسباب  تكررت  وإذا  واالغتسال  الوضوء 

اإلنبات. تكرار  منه  يلزم  ال  الواحدة  األرض  على  تكرر  إذا 
حدة  على  كفارة  حنثها  يميـن  كل  عن  يلزم  أنه  وهو  آخر  قـول  المسـألة  وفي 
ثم  حاضت  ثم  اجنبت  فمن  يغتسـل  أن  لالغتسـال  موجب  بكل  يلزم  وكذلك 
الموجب.  لتكرر  اعتبار  كلـه  وهذا  واحد  وقيل  اغتسـاالن  عليها  قيل  طهـرت 

أعلم. واهللا 

∫ÓëdG  ºjôëàH  ∞∏ëdG  »a  IQÉØμdG  áØ°U

وقيل  مغلظة  عليـه  فقيل  حرامًا  َل  حلَّ أو  حـالًال  حـرم  فيمـن  اختالفهـم 
وجهه؟ ما  شيء.  ال  وقيل  مرسلة 

ما  تحريم  إلى  قدم  فإنه  الحالف  عليـه  قدم  الذي  الحال  فباعتبار  التغليـظ  أمـا 
يرد  لم  لكنه  أشرك  حقيقته  أراد  لو  أمر  وذلك  اهللا  حرم  ما  تحليل  أو  اهللا  أحل 

األيمان. في  الكفارات  أشد  فألزموه  اليمين  في  المبالغة  أراد  وإنما  الحقيقة 
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األيمان  سـائر  من  يمين  أنها  فوجهه  مرسـلة  الكفارة  أن  وهو  التخفيـف  وأمـا 
تعالى:  قوله  إلـى   (١)﴾(   '   &   %   $     #   "   ! ﴿ تعالـى:  قولـه  ودليلـه 
المفروضة  الكفارة  إلـى  اإلشـارة  اآلية  ففـي   ﴾7   6   5   4   3   2 ﴿

   ²     ±    ° ﴿ تعالـى:  قولـه  وهـي  المائدة  آيـة  فـي  األيمـان  فـي 
آخرها. إلى   (٢)﴾³

خارج  أمر  والتحليل  التحريم  أن  إلى  نظر  فقد  عليه  كفارة  ال  إنه  القائـل  وأمـا 
اللغو. جملة  من  هو  وإنما  األيمان  عن 

  2 ﴿ قوله:  إلى   ﴾(   '   &   %   $     #   ﴿ تعالى:  لقوله  فيها  داخل  إنه  وأقول 
أعلم. واهللا  يمينًا.  الحالل  تحريم  فسمى   ﴾7   6   5   4   3

ø«ª«∏d  AÉæãà°S’G  Ωóg

ما  والعتاق.  الطـالق  فـي  إّال  يهدمها  االسـتثناء  إن  اليميـن  فـي  قولهـم 
وجهه؟

فقال  حلف  «من  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  نافع  فإنه  والعتاق  الطالق  غير  في  االسـتثناء  أما 
فال  اهللا  شاء  إن  فقال  يمين  على  حلف  «من  رواية  وفي  يحنث»  لم  اهللا  شاء  إن 
ينفعه  فإنه  النية  في  وأما  نافع  بالقول  االستثناء  أن  على  يدل  فهذا  عليه»  حنث 
أعلم  وربه  دينه  في  أمين  وهو  قصده  على  محمول  لفظه  ألن  نفسه  خاصة  في 

بالمقاصد. مقيدة  المتكلم  حق  في  فاأللفاظ  بحاله 

.٢ و   ١ اآليتان  التحريم،  (١) سورة 
.٨٩ اآلية  المائدة،  (٢) سورة 
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ظ. التلفُّ اشتراط  والمختار 
كالمؤكد. حقهما  في  ألنه  االستثناء  فيهما  ينفع  فال  والعتاق  الطالق  وأما 

المرأته:  قال  إذا  أنـه  ذلك  وبيان  اهللا  شـاء  إن  القائل  قول  باالسـتثناء  والمـراد 
والعتاق  الطالق  فإن  اهللا،  شـاء  إن  حر  أنَت  ولعبده:  اهللا،  شـاء  إن  طالق  أنِت 
معنى  فهذا  يقعا  لم  يشأهما  لم  فلو  منه  وقعا  حين  شاءهما  قد  اهللا  ألن  يمضيان 
والنكاح.  الظهار  وكذلـك  ينفع  ال  والعتاق  الطـالق  في  االسـتثناء  إن  قولهـم 

أعلم. واهللا 
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حلف  أو  يجـده،  ولم  بقاءه  يظن  معـدوم  على  حلف  فيمـن  اختالفهـم 
يحنث  إنه  قيـل:  الشـهر  ذلك  قبل  فمات  كذا  شـهر  في  غريمه  َلُيَوّفيـنَّ 

وجههما؟ ما  ال.  وقيل 
الماء  ليشربنَّ  حلف  إذا  كما  عليه  حلف  ما  يفعل  لم  فألنه  بالحنث  القول  أما 
الفعل  فإن  ذلك  قبل  فمات  كذا  ليفعلن  حلف  أو  يجده  فلم  الكوز  فـي  الـذي 
يوصي  أن  وعليـه  الموضعين  فـي  القائل  هـذا  عند  حانث  فهـو  له  يتـأت  لـم 

القول. هذا  قياد  على  المحدود  الوقت  قبل  الموت  ظن  إذا  بالكفارة 
الفعل  عن  يؤخر  ولـم  أمكنه،  لو  البر  على  لعزمه  عـذره  فقد  عذره  ّمـْن  وأمـا 

.(١)﴾¬   «   ª   ©    ¨   §﴿ وبينه  بينه  حيل  لكن  اختيارًا 
أعلم. واهللا  لذلك.  يتعمد  لم  وهو  التعمد  عقوبة  الكفارة  يرى  القائل  هذا  وكأن 

.٢٨٦ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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وجههما؟ ما  قوالن.  ال؟  أم  يجزيه  هل  الحنث  قبل  كفر  من 
رواية  ففي  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رسـول  عن  الروايات  اختـالف  من  االختالف  هـذا  نشـأ 
على  حلفت  «إذا  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  كان  قال:  سـمرة  عبدالرحمن بن  عن 
رواية  وفي  يمينك»،  عن  وكفر  خير  هو  الذي  فائِت  خير  غيرها  فرأيـت  يميـن 
إال  منها  خيرًا  غيرها  فـأرى  يمين  على  أحلُف  «ال  يقول:  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  أنـه  أخـرى 
وأتيت  يميني  عـن  كفرت  «إال  رواية  وفـي  وتحللتها»،  خيـر  هو  الـذي  أتيـت 

خير». هو  الذي 
تقديم  الثالثة  وفـي  الكفارة  على  الحنث  تقديـم  والثانية  األولى  الروايـة  ففـي 
الموجب  ألن  يجـزي  ال  التكفير  أن  يقتضي  والقيـاس  الحنث  علـى  الكفـارة 
أن  وللمرخصين  التطـوع  حكم  في  الموجب  حصول  قبـل  وفعله  الحنث  لـه 
بجواز  الُسـنَّة  وردت  وقد  وجوبها  قبل  الزكاة  تقديـم  على  مقيس  هو  يقولـوا 

ذلك.
الدينية  األشياء  في  القاعدة  أن  بيانه  عليها  يقاس  ال  والرخص  رخصة  ذلك  قلنا 
وأشـباههما  والصيام  والحج  كالصالة  وجوبها  وقت  قبل  تقديمها  يجـزى  ال 
منهما  واحد  كل  في  خاص  بدليل  تقديمها  فجاز  والوضوء  الزكاة  خرجت  ثم 

أعلم. واهللا  عليهما.  غيرهما  يقاس  وال 
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ظٌة،  ُمغلَّ حرف  بكل  تلزمه  هل  فحنث  بمصحف  حلف  فيمن  اختالفهم 
وجهها؟ ما  أقوال  واحدٌة؟  أو  عشرة،  أو  بسورة  أو  آية  بكل  أو 
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اليمين  جعل  وجهه  فإن  األخير  القول  إال  وجهًا  كلها  األقوال  لهذه  أعرف  ال 
المغلظة. كفارة  فيها  فأثبت  مغلظة  يمينًا  بالمصحف 

الحرف  اعتبر  من  فمنهم  جدًا  خفية  أشياء  فيها  اعتبروا  فقد  األقوال  سائر  وأما 
اعتبر  من  ومنهم  مغلظة،  كفارة  لها  فأثبت  مغلظة  يمينًا  المصحف  من  الواحد 

وهكذا. الواحدة  السورة  اعتبر  من  ومنهم  الواحدة،  اآلية 
ُيدَرك  ال  ما  الكفارات  من  وأن  عليها  دليل  ال  االعتبارات  هذه  أن  خبير  وأنت 
ظهرت  فيما  إال  النص  فيه  ورد  مـا  على  الوقوف  فيه  فاألولى  غالبـًا  بالقيـاس 

أعلم. واهللا  معناه.  واتجه  عليه 
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فعن  يقدر  لم  فإن  كلها  تلزمه  هل  حجة  بثالثين  حلف  فيمن  اختالفهـم 
لم  إن  عليه  شيء  وال  غيره  ال  الحج  يلزمه  أو  شهرين  صيام  واحدة  كل 

عللها؟ ما  أقوال.  يقدر؟ 
فعليه  حجة  ثالثين  نفسه  ألزم  قد  فهذا  لزمه  الجائزات  من  أشياء  نفسه  ألزم  من 

الثالثة. فاألقوال  يستطع  لم  فإن  ذلك  استطاع  إن  نفسه  ألزمه  ما 
بعض  لنيابة  اعتبارًا  حجة  من  بدًال  الشهرين  صيام  جعل  فقد  بالصيام  القائل  أما 
لم  إن  المتمتع  في  الهدى  عـن  ينوب  الصيام  أن  وذلك  بعض  عـن  العبـادات 
الكفارة  خصال  في  والكسـوة  واإلطعام  العتق  عن  وينوب  الهدى  على  يقـدر 
هذا  فاعتبره  ذلك  ونحـو  الصيد  في  الجزاء  عن  وينوب  عليها  يقـدر  لم  لمـن 

نفسه. ألزمه  لمن  عنه  العجز  عند  الحج  عن  نائبًا  وجعله  القائل 
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مع  إال  القياس  يمكن  وال  علتها  على  يطلع  ال  توقيفي  أمر  نيابته  بأن  ويناقش 
الشـارع  جهة  من  إال  إليه  سـبيل  ال  بالشـهرين  فالتحديد  وأيضًا  العلة،  ظهور 

نّص. وال 
أنه  وهو  القياس  باب  من  ال  االسـتدالل  باب  من  هذا  بأن  يجاب  أن  ويمكن 
فإنه  منه،  للمبدل  المقابل  بالشهر  والتحديد  أغلبها  بحكم  األفراد  بعض  ألحق 
والحج  الصيام،  في  الشـارع  اعتبره  وقت  أقصى  والشـهران  الحج،  عن  بـدل 

عظيمًا. إال  العظيم  بدل  يكون  وال  النفس  على  وشاق  عظيم  أمر 
فكأنه  كله،  االعتبـار  هذا  ألغى  قائله  فـإن  غيره،  ال  الحج  بلزوم  القـول  وأمـا 
شـأن  هو  كما  به  أوصى  يقدر  لم  وإن  أّداه  َقـَدَر  إن  غير  ال  الحج  عليـه  قـال: 

المتيقنة. الحقوق 
  ª   ©    ¨ و﴿§   عليه  حلف  ما  أداء  عن  عاجز  فألنه  بعذره  القول  وأما 

.(١)﴾¬   «
بالعجز  العباد  عـن  تنحط  عباده  على  اهللا  أوجبهـا  التي  الفرائـض  كانـت  وإذا 
أعلم. واهللا  أنفسهم.  ألزموها  التي  األشياء  عنهم  تنحط  أن  األولى  فمن  عنها 
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من  فشـرب  رجع  عطش  كلما  بمكـة  وهو  حلف  فيمـن  بعضهـم  قـول 
وجهه؟ ما  بدنة،  يلزمه  أنه  ُعمان 

إلى  الحالف  هـذا  رجوع  في  أن  اعتبر  قـد  يكون  أن  إال  وجهـًا  لـه  أعـرف  ال 

.٢٨٦ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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عليه  الذبيح  قصة  إلـى  نظرًا  ببدنة  نفسـه  يفدي  أن  فألزمه  نفسـه  هالَك  ُعمـان 
وجه. فهو  ذلك  اعتبر  قد  كان  فإن  السالم، 

مناقشة: وفيه 
غيره. إلى  يتعداه  ال  به  مخصوص  الذبيح  أمر  فإن  أوًال  أما 

فيها  يكن  ولم  مبتدأة  بشـريعة  كلفنا  وقد  مضى  قد  شـرع  ذلك  فإن  ثانيًا  وأما 
مشروعًا. الفداء  ذكر  من  شيء 

هذا  من  لفسد  القياس  صح  فلو  ببدنة  ال  بكبش  ُفدي  قد  الذبيح  فإن  ثالثًا  وأما 
تقدم. لما  صحته  نسلم  ال  أنا  على  الباب 

يمين  كفارة  يلزمـه  ما  أقصى  قلنـا  حينئذ؟  الحالف  هـذا  يلزم  فمـا  قيـل:  فـإن 
فحنث. شيء  على  حلف  قد  ألنه  نفاها  من  عند  ومرسلة  أثبتها  من  عند  مغلظة 
كفارة  حنث  لكل  يكون  أن  فيجب  عطشه  بتكرر  يتكرر  هذا  حنث  إن  قيل  فإن 
أوجب  من  قول  وهو  األسـباب  بتكرر  المسـببات  تكرار  اعتبرنا  إن  نعم  قلنـا 
كفارة  يجزيه  فإنـه  التكرر  يعتبـر  لم  من  عنـد  ا  وأمَّ واحدة  كفـارة  يميـن  لـكل 
كّفر  لو  ألنه  َحِنَثه  حنـث  آخر  بعد  تكون  أن  وينبغي  ذلك  جميع  عـن  واحـدة 

أعلم. واهللا  الثاني.  الحنث  على  أخرى  ألزمته  بعد  من  حلف  ثم  حنث  ثم 
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بينهما  فيما  قتـل  دعاوى  بعد  والهشـم  الحجريين  بين  ما  توسـطت  قـد 
معلوم  ميعاد  بعد  الهشم  على  للحجريين  قرش  خمسـمائة  تسـليم  على 
أنا  وصرت  الميعاد  ذاك  على  للحجريين  الهشـم  يسلم  فلم  الهشـم  من 
فهل  مالي  من  للحجريين  الدراهـم  تلك  وسـلمت  للحجريين  القبيل(١) 
وادي  أهل  من  أخذوا  أنهم  أدري  ال  دراهم  الهشم  من  أقبض  أن  يسعني 
الدراهم؟  تلك  ليسـلموا  قابلوني  والهشـم  عنهم  تقية  دفعوها  خالد  بني 
عليهم  بما  الهشم  سلموا  إذا  أنهم  عليهم  شـرطت  الحجريون  كان  وإذا 
قبض  في  الحيلة  فكيف  بذلك  فرضوا  دراهمي  علّي  وردوا  منهم  أقبلوا 
التي  القبالة  سـلموا  ما  الهشـم  أن  قدرنا  وإن  شـبهة،  ال  حالًال  دراهمي 
يسـلمه  وحقي  الهشـم  يقتلوا  أن  الحجريين  آمر  أن  يسـعني  هل  عليهم 
علّي  تفضل  هذا؟  في  والجائز  الحيلة  وكيف  الهشم  قتلوا  إن  الحجريون 

بالجواب.

الكفيل. (١) أي 
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ذلك  كان  إذا  إال  أراه  فال  الدراهم  تسـليم  عن  االمتناع  بنفس  الهشـم  قتل  أما 
عن  فامتنعوا  بأدائـه  عليهم  محكومـًا  الشـرعي  بالحكم  عليهـم  واجبـًا  الحـق 
بقدر  الهشـم  من  األخذ  فللحجريين  يـؤدوه  فلم  ذلك  منهم  وطلـب  تسـليمه 
يكونون  فهنالك  بقتالهم  إال  األخذ  وتعذر  ذلك  وبين  بينهم  حالوا  فإن  حقهم 
الحق  إلى  يذعنوا  حتى  قتالهم  جاز  الحق  إلى  ردهم  علـى  يقدر  لم  فإذا  بغـاة 

عليهم. وجب  ما  ويؤدوا 
أنها  علمت  اذا  لـك  يحل  فال  الـوادي  من  المأخوذة  للدراهـم  أخـذك  وأمـا 
بعينها  هـي  أنها  تعلم  لـم  إذا  لك  ويجـوز  بعينها  المأخـوذة  الدراهـم  تلـك 
الحجريين  عنـد  من  دراهم  تأخذ  أن  لـك  وينبغي  فاسـتعفف  اسـتربت  وإن 
الدراهم  هذه  سـلموا  تقل  وال  للحجريين  عليكم  مـا  أدوا  للهشـم  تقول  ثـم 
لك  جاز  دراهمك  هـذه  وقالوا  دراهم  الحجريون  أعطـاك  فإن  للحجرييـن، 
بحكم  ُتُعبِّدنا  ألنـا  المكسـوبة  الدراهم  هي  الباطـن  في  كانـت  وإن  أخذهـا 

واهللا أعلم. الظاهر، 
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الوكيل  له  وقبل  وكيله  عند  من  له  فأمر  فيه  فطالبه  آخر  على  حق  له  رجل 
اآلمر؟  أو  الوكيل  من  حقه  يطلب  أن  الحق  له  من  أعلى  به،  ومطل  ذلك 

أم ال؟ حقه  هذا  يعطي  أن  الوكيل  أعلى  اآلمر  غاب  إن  أرأيت 
وإنما  الموكل  من  وال  الوكيل  مـن  حقه  يطلب  أن  الحق  صاحب  علـى  ليـس 
المال  إضاعة  عن  به  يخرج  معنى  تركه  في  كان  إذا  وتركه  طلبه  في  مخير  هو 
أن  له  كان  مثًال  أنكره  فإن  الحق  عليه  عمن  كفيل  الموضع  هذا  فـي  والوكيـل 
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كان  الحق  ذو  يدركه  ال  بحيث  الموكل  غاب  فإن  شاء،  أيهما  من  حقه  يطلب 
فيه  فلينظر  واهللا أعلم.  ذلك،  من  عندي  له  مخرج  وال  حقه،  أداء  الوكيل  على 

بعدله. إال  يؤخذ  وال 
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التمر  مثل  المتاع  من  شيئًا  لي  تأخد  أن  أريدك  آخر:  رجل  له  قال  رجل 
وقت  فوصل  الناس  عند  من  صاحبه  له  فأخذه  سلفًا  ذلك  وغير  والحب 
الذي  الرجل  بلد  عن  بعيد  بلد  في  نازحًا  له  المأخـوذ  وكان  المخارجـة 
يؤد  ولم  مرارًا  بذلك  وعرفه  عليه  بما  المخارجة  له  يرسـل  ولم  له  أخذ 
سلفًا  لهم  فتسـلف  منهم  أخذه  الذي  على  الحق  أهل  لّج  وقد  عليه  بما 
جاء  ثم  عليه،  اآلخر  السـلف  فوقع  به  فخارجهم  أخيرين  قوم  من  آخر 
ال  فقال:  المخارجة  منـك  أريد  أنا  له  فقال  الطلب  عليـه  الذي  صاحبـه 
وأكتب  أخذته  الذي  اآلخر  السـلف  هذا  في  لك  أضمن  وأنا  شـيئًا  أجد 
منه  وطلب  الحق  عليـه  الذي  يتبرع  لم  وإن  ذلـك  في  نفسـي  على  لـك 
عليك  السـلف  هذا  يكون  أو  بدراهـم  إما  الدين  لقضـاء  لـه  المتسـلف 
يأخذ  الناس  عند  من  له  األخذ  وهو  هذا  لصاحبه  السلف  الرجل  فحمل 
منهم  أخذ  الذين  أهلـه  على  دفعه  الحق  هذا  صاحبـه  قضاه  ومتى  مالـه 
وأخذ  ماله  من  أول  وهو  خـارج  وإن  أم ال؟  حرامًا  ربحًا  بينهـم  أيكـون 

سواء؟ ذلك  يكون  هل  ماله  في  وخلطه  صاحبه  من  الحق 
بذلك  بأس  فال  الضمانة  لقضاء  الضامن  سلفه  الذي  الثاني  السلف  تحمل  إذا 

واهللا أعلم. شيء.  منه  للضامن  ليس  إذ  بربا  وليس  المروءة،  باب  من  وهو 
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شيء  انقضاء  إلى  وذلك  الدراهم  من  شيء  تسليم  على  إنسانًا  قابل  من 
القبالة  هذه  أتلزمه  القبالـة،  وترك  الرجوع  أراد  المقابـل  ثم  األيـام،  مـن 
انقضت  أو  أخذها  التي  األيام  تنقض  لم  رجوعه  حين  كان  وإذا  شرعًا؟ 
فكاكه  وأراد  مسـجونًا  عنه  المقابل  كان  وإذا  فرق؟  ذلك  َبْيـن  أيحصـل 
من  شـيء  عليه  ليس  أم  فكاكه  أراد  من  فكاك  حين  القبالة  هـذه  أتلزمـه 
اهللا  وبين  بينه  ما  أتلزمه  القبالة  تسليم  عن  امتنع  إن  المقابل  وهذا  ذلك؟ 

ذلك. لنا  بيِّن  العباد؟  أو 
الحق  بأداء  الضامن  وهو  المقابل  تلزم  الفقهاء  عرف  في  مانة  الضَّ وهي  القبالة 
عليه  من  أمـر  عن  ذلك  وكان  مجبـور  غير  اختيـار  عن  قابـل  إذا  خـالف  بـال 
إال  ودينًا  حكمـًا  بها  الوفاء  يلزمـه  بل  القبالة  عـن  الرجوع  لـه  وليـس  الحـق، 
وكذلك  للجهالة،  الرجـوع  له  إن  قيل  فقد  ضمن  مـا  بمقـدار  جاهـًال  كان  إذا 
يتلف  لم  ما  الرجوع  لـه  إن  قيل  فقد  الحق  عليه  مـن  أمر  غير  عـن  ضمـن  إذا 
لم  فما  السـلطان  قبضة  من  بقَبالته  الغريم  ينفلت  أو  بينتـه  أو  الحـق  بضمانتـه 
هذه  في  له  رجوع  ال  وقيل  الرجعة،  له  كانت  ذلك  من  شـيء  بقبالته  يحصل 
عنه  المقابل  كان  وإن  اتفاقًا  تلزمه  فال  القبالة  علـى  مجبورًا  كان  وإن  الحالـة، 
وال  يطوع،  أن  إال  القباله  تلزمه  فال  الظالمة  ليدفع  فقابل  المطالبة  في  مظلومًا 
فيه  يؤد  لم  إن  أجـًال  اشـترط  فإذا  شـرطه  وللمقابل  متبرع  على  لظالـم  حجـة 
يحصل  وال  األجل  يتم  حتـى  بذلك  يؤخذ  ال  فإنه  عليه  يكـون  الحـق  الغريـم 
صحت  إن  بعده  وال  األجـل  قبل  له  رجوع  وال  القبالة  تلزمـه  فحينئـٍذ  الوفـاء 
صاحبه.  من  أو  منه  األداء  إال  منه  يخرجه  ال  أمر  في  نفسه  أدخل  ألنه  القبالة 

والسالم. واهللا أعلم 



203 ádÉØμdG ■ ådÉãdG AõédG

ádGƒëdGh  ádÉØμdG  ø«H  ¥ôØdG

والحوالة؟ والضمانة  الكفالة  بين  الفرق  ما 
المحدود. لألجل  عليه  المدعى  بإحضار  الرجل  يتكفل  أن  فهي  الكفالة  أما 

لصاحب  ويكون  غيره  على  المدعى  الحق  في  يضمن  أن  فهي  الضمانة  وأمـا 
حقه  في  لزمه  فأيهما  شـاء  إن  عنه  المضمون  ومـن  الضامن  من  أخـذه  الحـق 

أداؤه. عليه  كان 
المضمون  الحق  صاحب  ويبرأ  المدعي  الحق  في  يضمن  أن  فهي  الحوالة  وأما 
قد  كان  إذا  األول  على  رجعة  وال  خاصة  من  الضامن  على  الحق  فيبقـى  عنـه 

الثاني. ذمة  في  الحق  فانحال  اختيارًا  برأه 
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فيها  لما  يحل  ال  أم  لبسـها  يحل  هل  بالسـحارية  المعروفة  العمامة 
فأي  اختالف  فيها  كان  وإن  اختـالف؟  المسـألة  في  أم  الحرير  مـن 
صالة  وفي  البسـها  في  القول  فمـا  المنع  رجح  وإن  أعـدل؟  قـول 
اللبس؟  حـال  البسـها  خلف  صلى  من  صالة  وفي  بها  يصلـي  مـن 
إمامًا  للمتقين  اهللا  جعلك  الثواب،  إلى  يهدي  بجواب،  شيخنا  أفدنا 

وهاديًا.
لبسـًا  للرجـل  الخالص  الحريـر  مـن  عرضـًا  األصبعيـن  دون  فيمــا  ـصَ  ُرخِّ
فال  ذلك  دون  فيما  الحريـر  العمامـة  تلك  كانــت  فـإن  فوقهـا  فيمـا  والمنـع 
للرجل  يحل  فال  ذلك  فــوق  الحرير  كان  وإن  بهــا  بالصالة  وال  بلبسها  بأس 

واهللا أعلم. معصية.  لبسها  ألن  بها  الصالة  وال  لبسها 
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حمل  وأنه  جائز  أنـه  اللباب  في  مسـألة  على  وقفنا  الذهب  خاتم  لبـس 
المذهبة؟  الخنجر  لباس  مـن  المانع  فما  ذلك  صح  فإن  بلبـاس  وليـس 
جاء  الذهب  في  الحديث  أن  مـع  بينهما  الفرق  فما  التحريم  صـح  فـإن 

مطلقًا؟
المجتمع  الُسنَّة  لثبوت  حرام  الكل  بل  والخنجر  الخاتم  بين  ذلك  في  فرق  ال 

األمة. ذكور  على  الذهب  لبس  تحريم  في  صحتها  على 
الُسنَّة  لتلك  معارضة  فيها  ألن  بصحيحة  ليست  اللباب  عن  المنقولة  والمسألة 
تعلق  وال  الخاتم  اتخاذ  بحديث  يتعلق  قائلها  ولعل  قبولها  يصح  فال  المتواترة 
يكتب  أن  أراد  لمـا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  يـروى  ما  وبيانه  منسـوخ  فإنه  ذلك  فـي  لـه 
اإلسـالم  إلى  يدعوهم  الملوك  من  وغيرهـم  والنجاشـي  وقيصر  كسـرى  إلى 
من  خاتمًا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فصـاغ  مختومًا  أو  بخاتم  إال  كتابًا  يقبلـون  ال  إنهـم  قيـل 
فلما  ذهب،  من  خواتيم  فصنعوا  أصحابـه  من  اليسـار  ذوو  به  واقتدى  ذهب. 
من  السالم  عليه  جبريل  فجاء  خواتيمهم  أيضًا  لبسوا  خاتمه  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  لبس 
فطرح  خاتمه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فطرح  أمتك،  لذكور  حـرام  الذهب  لبس  وقال:  الغـد 
فضة  من  وفّصه  حلقه  خاتمًا  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسـول  اتخذ  ثم  خواتيمهم  أيضًا  أصحابه 

الحديث. الخ 
أن  أجاز  وإنمـا  مطلقًا  الذهب  خاتـم  لبس  ُيِجـز  لم  المسـألة  صاحب  ولعـل 
يرشد  كما  الزينة  قصد  على  العادة  في  فيها  يلبس  التي  األصبع  غير  في  يجعل 
حفظ  إلى  سـبيًال  يجد  لم  إذا  إال  أيضًا  حرام  الحال  وهذا  بالحمل  تعليله  إليه 
في  نعلمه  خالف  بال  حرام  بالذهب  التزين  أن  على  اتفقوا  فإنهـم  به  إال  مالـه 
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المحجور  هذا  في  دخل  فقـد  به  التزين  قصد  على  الذهب  حمـل  فمن  ذلـك 
في  ذهبًا  جعـل  أو  موضعه  غير  فـي  الذهب  خاتم  لبـس  من  أن  تعلـم  وأنـت 
فقط  حفظه  شـاء  لو  فإنه  به  التزين  لقصـد  إال  ذلك  يفعـل  لم  آلته  مـن  شـيء 
جعله  وقد  فأما  الناس،  من  أحد  ينظره  ال  حيث  عنده  األمكنة  أعز  في  لجعله 
ويعتل  عليه  اهللا  حرم  بمـا  يتزين  امرؤ  اهللا  فليتق  قطعًا  به  متزيـن  فهو  اليـد  فـي 
علينا  الذهب  تحريم  من  المقصود  ليس  إذ  البس  ال  له  حامل  بأنه  إباحته  في 
وقع  فحيثما  بـه،  التزين  تحريم  تحريمه  مـن  القصد  بل  اللباس  اسـم  تحريـم 
فرق  ال  كان  حالة  أي  وفي  كان  كيفما  حرام  فهو  الرجال  من  للذكور  به  التزين 

وغيره. سالح  بين  ذلك  في 
سـيفه  وفي  مكة  دخل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  أن  يروى  بما  هـذا  علـى  يعتـرض  وال 
لبس  وكذلك  سـلم  مقام  ال  حرب  مقام  المقـام  ذلك  فإن  الذهب  مـن  شـيء 
القوة  وإظهار  العدو  إلكبات  الخيالء  مشية  وكذلك  جائز  الحرب  في  الحرير 

أعلم. واهللا  لإلسالم. 
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وغيرها؟ الصالة  في  لبسها  أيجوز  بالحرير  المخيطة  المنسول 
وهذا  الخياطة  في  ال  الحرير  لبس  فـي  هو  إنما  التحريم  ألن  يلبسـها  بـأس  ال 

أعلم. واهللا  ظاهر.  والفرق  بالحرير  المخيط  الصوف  لبس  قد 
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حكمها  أم  بهـا  التعريف  بعـد  له  تجوز  هـل  غني  وهو  لقطـة  لقـط  مـن 
اهللا. يرحمك  ذلك  لنا  بّين  للفقراء؟ 

الرب  المجهـول  المال  جملـة  في  فهـي  رب  لها  يعلـم  لـم  التـي  اللقطـة  إن 
المسلمين. مال  بيت  في  وقيل:  قول،  على  للفقراء  تنفذ  حكمه،  وحكمها 

واهللا أعلم. فيها.  عندي  ما  هذا  للغني  بجوازها  أعلم  ولم 
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أعطاها  ثم  لها  قـدر  الذي  حد  إلى  الالقط  فهـا  َعرَّ إذا  اللقطة  فـي  قولـه 
ثابت  بن  لزيد  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  مع  وجهه؟  ما  ظهر.  إذا  لربها  يضمنها  الفقـراء 
يأمره  ولم  يشـاء  من  يؤتيه  اهللا  مـال  وهي  لك  هي  اللقطـة  تعريـف  بعـد 

بضمانها.
الفقراء  إعطاءها  وألن  الحديث  لهـذا  ضمانها  يلزمه  ال  أنه  وعنـدي  أعلـم  اهللا 
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مرتين  يتكرر  ال  والخالص  إليهم  تسـليمها  جاز  ما  ذلك  ولوال  منها  خـالص 
غير  األول  كان  وإن  لحاصـل  تحصيـل  فالثانـي  خالصـًا  األول  كان  إذا  ألنـه 

لفعله. معنى  فال  خالص 
ظهر  إذا  به  أحـق  مالكه  وأن  مملـوك  مال  أنه  رأوا  بالضمـان  القائليـن  ولعـل 
كان  ظهر  فإن  ربه  ظهـور  بعدم  مشـروطًا  خالصًا  الفقراء  إلى  إنفاذه  وجعلـوا 

مضمون. األموال  في  والخطأ  األموال  في  الخطأ  حكم  في 
يؤتيه  اهللا  مال  وأنها  لغيره  بأنها  الشارع  حكم  أن  بعد  شيء  فيها  لربها  ليس  قلنا 

واهللا أعلم. يشاء.  من 
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فضـة،  خاتم  فيها  فوجـد  البنادر  تاجـر  عند  من  أرز  جونية  اشترى  رجل 
من  الجونية  هذه  جلبت  البائع  قال  إن  أرأيت  الخاتـم؟  هذا  يصير  لمـن 

يكون؟ فلمن  الخاتم  ذلك  لي  وليس  الهند 
حكمها  وحكمه  ربها  المجهول  األموال  من  فهو  لمن  الخاتم  هذا  يعرف  لم  إذا 

واهللا أعلم. اهللا.  شاء  إن  خالصًا  ذلك  كان  الفقراء  في  ثمنه  وفرق  بيع  وإن 
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المدة  تصل  ال  وكانت  يؤكل  مما  كانـت  إذا  مثًال  المدخرة  غير  اللقطـة 
يفعل  تأمره  وما  فيها؟  بها  يشارى  التي  األيام  من  مدتها  ما  للقط  المعينة 

أفدنا. صاحبها؟  بها  امتحن  إذا  بها 
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حالها،  قدر  على  ثالثًا  أو  يومين  أو  يومًا  فيها  تفسد  ال  ما  المدة  من  بها  ينتظر 
شـاء  إن  ثم  اللقطة،  مدة  تنقضي  حتى  ثمنها  وادخر  بيعت  الضياع  خيف  فإن 

واهللا أعلم. الزمان.  طال  وإن  لمالكها  ادخره  شاء  وإن  الفقراء  على  فرقه 
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أو  بيعه  للفقير  أيجوز  رّبـًا  له  يعلم  لم  إذ  سـيفًا  فقير  إلى  دفع  رجـل 
ربها  المجهول  األصـول  وبين  بينـه  فهل  جاز  فـإن  فقط؟  بـه  ينتفـع 

فرق؟
ألن  ماله،  حكـم  فحكمه  منه  الخـالص  قصد  على  له  تمليـكًا  إليـه  دفعـه  إذا 
السـيف  نفس  يدفع  أن  له  ليس  إنه  قيـل  وقد  ذلك،  في  بقـول  عامـل  الدافـع 
السـيف  من  االنتفاع  أن  األصول  وبيـن  بينه  والفرق  ثمنـه،  ويفرق  يبيعـه  بـل 
وال  ذواتها  بقاء  مع  األصول  من  االنتفاع  فيحصل  بغلتها،  األصول  ومن  بذاته 
به  واالستعانة  حمله  إن  قيل  فإن  ذاته  باسـتهالك  إال  السـيف  في  ذلك  يحصل 
إنما  االسـتعانة  وتلك  الحمل  ذلك  لكن  نعم  قلنا  األصول  من  كالغلـة  انتفـاع 

األصول. غلة  حكم  في  بنفسه  فهو  ذاته  في  كانا 
باق  واألصل  فيها  الكائنة  باألفعال  منها  تحصل  ذوات  األصول  غلة  أن  بيانه 
تلك  غير  بـاق  له  أصل  وال  بذاته  منـه  المنفعة  تحصـل  ذات  السـيف  وهـذا 
قد  أنه  على  كأحوالها،  وأحواله  الغلة  كذات  السيف  فذات  المنتقلة،  الذات 
وقد  اهللا  رحمه  نبهان  أبـو  أخرجه  قول  وهو  بيعها  بجواز  األصـول  في  قيـل 
الموافقة.  على  هللا  فالحمـد  كالمه  من  عليه  أقـف  أن  قبل  أيضًا  أنـا  خرجتـه 

واهللا أعلم.
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يعلم  ولم  الوادي  سـيحها  قد  وأمتعة  مناديس  من  وطعمًا  كتبًا  وجد  من 
آخر؟  حكم  لهـا  أم  اللقطة  سـبيل  سـبيلها  األمتعة  هذه  أتكـون  أربابهـا 
أم  فداها  أهلها  أراد  إن  وأعرفها  األمتعة  هذه  من  أشتري  أن  لي  ويجوز 

أسلم؟ ذلك  في  السالمة 
واهللا أعلم. اللقطة.  حكم  ذكرت  ما  وحكم  أسلم،  ذلك  من  السالمة 
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قد  ودامه  البانيان،  الاله  بن  لدامه  الماء  من  شيئًا  عبرى  فلج  نسخة  في  نجد 
مسقط  من  عنه  البحث  يلزمنا  هل  ورثته،  ومعرفة  ومعرفته  اسمه  عنا  غاب 
غلته  في  يعجبك  وما  حولها؟  وما  الهند  إلى  فثم  نجده  لم  فإن  ونواحيها، 
مثًال؟ وهل من رخصة في صرفه عن أهله إلى وجه آخر؟ تفضل بالجواب.

يلزمك  فحينئٍذ  منه  ضمان  بك  تعلق  قد  تكون  أن  إال  عنه  البحـث  يلزمكـم  ال 
فهو  غيرك  يـد  في  الماء  كان  إذا  فأمـا  البحـث  بعـد  إال  يتأتـى  وال  الخـالص 
[عبرة]  فال  باطلها  يعلم  ال  إنفاذ  في  ٌة  ُسـنَّ الماء  لهذا  كان  فإن  عنه،  المسـؤول 
حكمه  كذلك  موقوف  فهو  ُسّنة  له  ليس  كان  وإن  الُسّنة،  به  وتقتَضى  باالسـم 
واهللا أعلم. إليه.  يرجعوا  حتى  عليهم  موقوف  أهله،  غاب  الذي  المال  حكم 

¬∏gCG  ∫ƒ¡éªdG  è∏ØdG  á∏Z  »a  ±ô°üàdG

سـهيلي  سـقيه  وكان  مد  دوس  اسـمه  بنزوي  فلج  في  شـيخنا  تقول  ما 
ماء  يبس  أعاله  من  فـرض  وزيد  دارس  خدم  فلما  دارس  أمـوال  سـقي 



217 á£≤∏dG ■ ådÉãdG AõédG

قديم  من  الجبابرة  أيـدي  في  فصارت  وأروض  نخـل  وله  الفلـج،  هـذا 
فيها  ومكتوب  نسخة  الفلج  هذا  وجد  أيديهم  من  أخرجت  فلما  الزمان 
الخالص  قابضها  وأراد  الفالنية  وأرض  الفالنية  نخلة  مـد  دوس  الفلـج 
لهذا  التي  النخل  هذه  حكم  ما  عماره،  يرجـى  ال  الفلج  هذا  ألن  منهـا، 
هلكوا  قد  المياه  وأهل  ذهبـت  قد  الفلج  لهذا  التي  النسـخة  ألن  الفلـج 
في  بها  يخدم  أن  النخل  هذا  غلة  ثمـن  يجوز  وهل  إليهم.  ترجع  حتـى 

مأجورًا. الحق  وجه  فيها  عرفنا  مصيرها؟  كيف  أم  دارس  فلج 
تعذر  إذا  ربه  المجهول  المال  سبيل  وسبيلها  فال،  دارس  في  بها  يخدم  أن  أما 

واهللا أعلم. أهله.  وجود 

á£≤∏dG  »a  ±ô°üàdG

أنها  يعرفها  ولم  مندوسة  سارق  في  رقعة  في  مصرورة  قروشًا  وجد  من 
بقيت  ألني  اآلن،  هي  تصير  لمن  يده  في  التي  للمساجد  أمانة  هي  أو  له 
علّي؟ ما  المندوس،  سارق  في  تركها  وإن  وعدمه  لها  األخذ  بين  متحيرًا 

حاله  على  بتركه  عليـك  بأس  وال  خاصة،  لك  ذلك  بأن  فيقضـي  الحكم  أمـا 
واهللا أعلم. فكرك.  وتراجع  أمرك  تتبين  حتى 

É¡HQ  ∫ƒ¡éªdG  ∫GƒeC’G  øe  »æ¨dG  òNCG

أصلها  التـي  األمـوال  هذه  مـن  يده  فـي  من  يعامـل  أن  يجـوز  هـل 
أو  غني  والمشـتري  الغلة  عنده  من  يشـترى  أن  مثًال  ربها؟  مجهـول 
يأخذ  بدبد  ألهل  المعاملة  فتقول  كذلك؟  يده  في  كانت  من  أو  فقير 
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على  أوانها  قبل  نخيل  وفيها  ضاحية  قعد  السلطان  عمال  من  الفقير 
له؟ يجوز  هل  العامل  يد  من  المال  فكاك  ونيته  العقد  صورة 

فذلك  الفقراء  ليعطيه  يأخذه  أن  إال  منها  شـيء  من  األخذ  له  فليس  الغني  أما 
وله  فال،  لنفسـه  يأخذ  أن  وأما  أجرًا،  به  له  وأرجو  للفقراء  إعانة  وهـو  جائـز، 
أن  وللفقير  مسـتحقه  من  أخذه  قد  ألنه  الرضا  أو  بالشـراء  فقير  من  يأخذه  أن 
القعد،  من  هذا  وليس  المال  خالص  علـى  القعد  بصورة  منه  الضاحية  يأخـذ 
قعد  فال  فيه  تصرف  والعمالة  للجبار  ليس  إذ  الممنـوع  القعد  من  هذا  وليـس 
دافعها  على  وما  الحق  لخالص  تدفع  الرشـوة  هي  وإنما  شـراء  وال  بيع  وال 

واهللا أعلم. حرج.  من 

¬eóYh  •É≤àd’G  ºμM

من  لنفسـه  السـالمة  أراد  إن  تركها  أيسـعه  موضع  في  لقطة  لقي  رجل 
أفتنا. كثير؟  أو  قليل  من  ذلك  يسعه  أم ال  تبعتها 

واهللا أعلم. يرها.  لم  إذا  عنها  اإلعراض  يسعه  وقيل  لصاحبها،  حفظها  يلزمه  قيل 

á£≤d  ¢ù«∏a  ∑ƒ∏ªe  â«H  »a  óLh  Ée

وجد  البيت  عنده  والمتروك  قرابته  من  أحد  يدي  على  بيته  ترك  مسـافر 
من  المسـافر  رجع  فلما  وحفظها،  وأخذها  البيت  من  ولجة  في  دراهم 
شـيئًا  تركت  ال  فقال  أم ال؟  البيت  في  ذهيبـة  عليك  ذهبت  قـال  سـفره 

أفتنا. الدراهم؟  هذه  حكم  يكون  لمن  شيئًا،  أفقد  ولم 
واهللا أعلم. الغنيمة.  وال  اللقطة  بمنزلة  هذا  وليس  البيت  لصاحب  الدراهم 
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يتركها؟ أم  يحملها  أفضل:  شيء  أي  الطريق  في  لقيطة  رأى  من 
واجب  حفظهـا  إن  قيـل  بل  لصاحبهـا،  حفظهـا  نيـة  علـى  حملهـا  األفضـل 

واهللا أعلم.

á£≤d  »¡a  ¬d  É¡fCG  º∏©j  ºdh  ¬à«H  »a  √óLh  Ée

لها  يعرف  ولم  لمن  بها  يعلم  ولـم  غيرها  أو  دراهم  منزله  في  لقـي  مـن 
بها؟ يصنع  كيف  ربًا 

يحتمل  لم  وإن  له،  الدراهم  حكم  فإن  نسيه  وقد  له  ذلك  يكون  أن  احتمل  إذا 
هو  كان  وإن  الفقـراء  على  أنفقها  وإال  أهلهـا  عرف  فإن  يعرفهـا،  لقطـة  فهـي 
في  مدفونة  الدراهم  كانـت  وإن  أهلها،  من  اإليـاس  بعد  أكلها  له  جـاز  فقيـرًا 
الجديد.  للساكن  أنها  يحتمل  لم  إذا  قبله  البيت  سـكن  لمن  فحكمها  األرض 

واهللا أعلم.
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فربَّاه.  التقطه  لمن  ميراثه  إن  له  وارث  ال  األوالد  من  اللقيط  في  قولهـم 
وجهه؟ ما 

المواريث  أحكام  بأن  خبير  وأنت  فربَّاه،  التقطه  ممن  به  أخص  أحد  يكـن  لـم 
والُسنَّة. الكتاب  مقاصد  من  يفهم  كما  فاألخص  األخص  على  جارية 

قوله  معنى  وذلك  بعضًا  بعضهم  من  الحلفاء  ميراث  األمر  أول  في  ثبـت  فقـد 
إال  ذلـك  ومـا   (١)﴾¾    ½   ¼   »   º ﴿ تعالـى: 
حليفًا  كان  من  أن  الخطـاب  بن  عمر  وقضى  إليها،  أشـرنا  التـي  للخصوصيـة 
وارث  له  يكن  لم  إذا  لهم  فميراثه  ونصـروه  عنه  عقلوا  قد  قوم  فـي  عديـدًا  أو 
يتوارثون  كانوا  أصحابه  بين  ملسو هيلع هللا ىلص  النبّي  آخى  لّما  يقول  عباس  ابن  وكان  يعلم، 
فتوارثوا   (٢)﴾Ò    Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë ﴿ نزلـت:  حتى  بذلـك 

.٣٣ اآلية  النساء،  (١) سورة 
.٧٥ اآلية  األنفال،  (٢) سورة 

§«≤∏dG
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من  رجل  على  رجل  أسلم  «إذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسـول  عن  الحديث  وفي  بالنسـب. 
ومماته». بمحياه  الناس  أولى  فهو  المسلمين 

من  به  أخص  فاللقيط  بالخصوصيـة  الميراث  ثبوت  على  تدل  األخبـار  فهـذه 
مسـلم  رجل  يد  على  أسـلم  ومن  بحليفه،  أخـص  الحليـف  أن  كمـا  التقطـه 

به. أخص 
ألنا  الحليف،  ميـراث  وهو  بالمنسـوخ  احتجاجًا  هذا  بعـض  فـي  إن  يقـال  ال 
المعتبرة  للخصوصية  بثبوته  احتججنا  وإنما  نفسه  في  بميراثه  نحتج  لم  نقول 
التوريث  نسـخ  وإنما  حالها  على  باقية  الخصوصية  وتلك  اإلسـالم،  أول  في 
هي  بل  ملغـاة  إنها  يقال  حتـى  نفسـها  في  اعتبارها  في  يقـدح  ال  وذلـك  بهـا 

األحكام. سائر  من  التوريث  غير  في  معتبرة 
ُحّر  والسـائبة  المال  لبيت  وميراثه  ُحـّر  اللقيط  أن  عنـه  اهللا  رضي  عمـر  وعـن 
ُيعلمون  الميراث  أهل  أن  ووجهه   ، مرَّ ما  يخالف  وهذا  المال.  لبيت  وميراثـه 
لبيت  فالمال  منهـم  أحد  ُيوَجد  لم  وإذا  النبويـة،  والسـنة  القرآنية  بالنصـوص 

واهللا أعلم. المسلمين.  لمصالح  جامع  هو  الذي  المال 

ìhô£ªdG  OƒdƒªdG  •É≤àdG

فإن  ُيربُّوه،  أن  مطروحـًا  مولودًا  وجدوا  إن  الـدار  أهل  يلزم  إنـه  قولهـم 
وجهه؟ ما  الدية  فعليهم  بتضييع  مات 

المولود  لهذا  وإن  قدر،  من  علـى  واجب  المسـلم  عن  الضرر  دفع  أن  وجهـه 
لسائر  بل  آدم  لبني  أن  شـك  وال  اآلدمي  فحرمة  تكن  لم  ولو  اإلسـالم،  حرمَة 
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ذلك  في  ولـكل  اإلمكان  حسـب  عنهم  الضـرر  دفع  فـي  حرمـًة  الحيوانـات 
والكلب  والذئب  والباغي  كالمشـرك  الُحرمة،  هذه  منهم  ُحِرم  من  إال  منزلتـه 
هذه  فإن  كالخنزير  بقتله  الشارع  أمر  ومن  مؤٍذ  وكل  والعقرب  والحية  العقور 

لها. حرمة  ال  األشياء 
نجاته  على  قدرته  مـع  ضيعًة  َهلك  حتى  احترام  لـه  الذي  الحيوان  َتـَرك  فـإْن 
قتله. في  شارك  للضياع  وتركه  يفعل  لم  فإذا  بالنجاة  مكلف  ألنه  وضِمن،  ِأثَم 
فإن  بأمره  القيام  في  الخطاب  لزمهم  الذين  هم  للوليد  الملتقطون  الدار  وأهل 

  .   -    ,   +    * و﴿ (   لقتله  تسـببوا  أي  قتلوه  فقد  بتضييعهم  مـات 
  9   8   7   6   5   4    3   2   1   0   /

واهللا أعلم.  .(١)﴾;    :

.٣٢ اآلية  المائدة،  (١) سورة 
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صاحب  وأراد  منها  أسـفل  ألرضه  مائه  مجرى  وآلخر  أرض  لـه  مـن 
هذه  عن  يفسـح  كم  السـاقية  تلك  قرب  أرضـه  يفسـل(١)  أن  األرض 
ليسـت  بسـتانية  فالسـاقية  بذلك  عرفني  الماء؟  ُمجري  عليه  أنكر  إن 

عاضدية.
ذلك  في  والنظر  مائه  لمجرى  يضر  ال  ما  مقدار  الرجل  ماء  مجرى  عن  يفسح 
صرف  المجرى  لصاحب  مضرًا  رأوه  فمـا  باألموال  المعرفة  أهل  إلى  راجـع 

بأرضه. أولى  فالرجل  كذلك  ليس  وما 
الطريق  هو  عندي  الضرر  صرف  واعتبار  محدودًا  حدًا  الفسح  في  أحفظ  وال 
ماله  في  عليه  ومن  هاشم  بن  مسعود  عن  األثر  وفي  الباب.  هذا  في  المسلوك 
عينها  بدل  وال  بها  يضر  شيء  وال  زرعها  وال  هبتها  له  يجوز  فال  لقوم  ساقية 

واهللا أعلم. معلومين.  كانوا  إذا  برضاهم  إال  مصروفة 

الفسيل. بغرس  المراد  (١) أصل 

ácôà°ûªdG  ≥aGôªdGh  QGƒédG
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أرأيت  ذلـك؟  يجوز  هل  يخدمـوه  أن  أهلـه  أرادوا  الفلـج  فـي  الرقعـة 
تنزل  أو  الـِورد(٢)  وُفـَرْض  بالعواضد(١)  تضـر  الخدمـة  تلـك  كانـت  إذا 
اآلبار  من  بشـيء  تضر  خدمته  كانت  إن  قولك  وما  درجتين؟  أو  درجة 

منها؟ فيباع  لخدمته  الُبَوْد(٣)  زيادة  يصح  وهل  الموجودة؟ 
أما العواضد فال تمنع خدمة الفلج غير أنها إن تعطلت ضمنت قيمتها ويكون ذلك على 

أهل الفلج كل على حسب حصته حتى اليتيم والموقوف إذا ظهر في ذلك صالح.
فما  الفلج  صـالح  يعتبر  وإنما  تعطيلهـا  وال  صالحها  يعتبـر  فال  الورد  فـرض  وأما 
يكون  أن  إال  الفلج  أهل  على  بأس  وال  فسـد  فسـد  وما  صلح  الفرض  من  اصطلح 
بعض الفرض مملوكة وباعها لهم أرباب الفلج أو نحو ذلك من التمليك فإنها إن 
بتحويل  العبرة  وإنما  درجتين  أو  درجـة  بنزول  عبرة  وال  كالعاضد  ضمنت  تعطلت 

الموضع. ذلك  من  الفلج 
وأما اآلبار الموجودة فال يصح إضرارها فإن ظهر نزول مائها بسـبب خدمة الفلج 
الحال  في  الخدمـة  تمنع  وال  بـأس  فال  يظهر  لـم  وإن  الخدمة  منعـت  ذلك  وعلـم 

الضرر. يعلم  حتى 
وأما زيادة البود لخدمته فال بأس بذلك بل يبيعون ما شاؤوا إذا كان الصالح في ذلك.
وحكم اليتيم والغائب والموقوف وبيت المال حكم غيرهم من الناس. واهللا أعلم.

النهر. أو  الفلج  جانبي  من  النخل  من  نبت  ما  (١) العواضد: 
التي  باألحواض  يجعلونها  البلد  أهل  عليها  يتعارف  الفلج  ماء  من  حصة  الوِرد:  (٢) فرض 

والحيوانات. الناس  منها  يسقي 
 ١٧ من  مثًال  الفلج  فيتكـون  الفلج  لكمية  مقياس  وهـو  بادة،  جمع  الُبود  الُبـود:  (٣) زيـادة 
الفلج  أهـل  عليه  يتفق  ممـا  للفلج  األقسـام  عدد  زيـادة  هو  المصطلـح  ومعنـى  بـادة، 

صيانته. من  الفلج  على  القائمين  ن  يمكِّ ماالً  تجلب  حتى  ومّالكه 
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بيعه  في  األحسـن  فما  دراهم  له  وليس  خدمته  الجبـاه  أراد  يابـس  فلـج 
في  القول  وما  فلجهم؟  ومصالح  رضاهم  على  الناس  مياه  من  بدراهـم 
الفلج  جباه  عزم  إذا  أمره  يملك  ال  ومن  والمسـجد  والغائب  اليتيم  مال 
الفلج  وخدمة  خاصة؟  للفلج  الذي  الوقف  بيع  األحسـن  أم  بيعه  على 
ظاهر؟ صالح  أنه  النظر  وفي  مائة  منافع  إلى  اليبس  من  عرمة  قص 

شق  فإن  منه  نصيبه  قدر  على  كل  أهله  من  الدراهم  جمع  ذلك  في  األحسن 
قدر  على  ذلك  نحو  أو  بادتين  أو  بادة  زيادة  فاألحسن  تعذر  أو  ذلك  عليهم 
والغائب  واليتيم  منهـم  الجباه  نظر  في  الدراهم  من  الخدمـة  إليه  تحتاج  مـا 
العاقل.  البالغ  حكم  ذلك  في  حكمهم  أمره  يملك  ال  من  وجميع  والمسجد 
لهم  كان  لحفره  الفلج  دور  في  يزيدوا  أن  الجباه  اتفق  إن  الحواري  أبو  قال 
حسـاب  على  الماء  من  نصيبه  له  كان  الحفر  من  عليه  الذي  أّدى  فمن  ذلك 
فعشـر  عشـر  لهم  كان  وإن  فسـدس  سـدس  لهم  كان  إن  الماء  من  لهـم  مـا 
سـاقية  له  يتقرح  أن  فاحتاج  الفلـج  من  السـيل  اجتاح  إن  وكذلـك  لـه  قيـل 
عليهم  ليس  أنهـم  إال  بذلك  إال  يقـم  لم  إذا  قال  العامـة  على  ذلـك  أيكـون 
قطع  اليتامى  على  ليس  أيضًا  الحواري  أبو  قال  الصفـا.  يقطعوا  أن  هذا  فـي 
عنه  يوجد  قال  نبهـان؛  عن  حفظت  هكذا  الطيـن  حفر  عليهم  وإنمـا  الصفـا 
الجبال  قطع  وال  الصفا  قطع  واألغياب  اليتامى  على  ليس  آخر  موضـع  فـي 
اهللا  رحمه  محبـوب  بن  محمد  عن  وجدنا  وقـد  الطين.  قطع  عليهـم  وإنمـا 
على  الصفا  هذا  إخراج  كان  ويحبسـه  جريه  عن  الماء  يمنـع  الصفـا  كان  إن 
الجاري  الفلج  فـي  كله  وهذا  قال:  (انتهى).  ذلـك  على  ويجبرون  الجميـع 
أبو  فقال  أصله  من  اليابـس  الفلج  وأما  الماء  لزيادة  خدمتـه  إلـى  احتيـج  إذا 
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وجبر  تهلك  القرية  تترك  لم  نبشـه  يطاق  ال  انهدامًا  الفلج  انهـدم  إذا  المؤثـر 
انهدم  الذي  الموضع  في  فلج  قرح  على  سهمًا  أو  أصًال  كان  إذا  الفلج  أهل 
وقع  فلج  أهل  عن  بعضهـم  وسـئل  األول  الفلج  صالح  من  أهـون  كان  إذا 
من  رجل  فقام  الذهاب  البلد  على  وخيف  الفلج  قّل  حتى  فساد  فلجهم  في 
رجع  حتى  الفلج  حفر  على  وجبرهم  الناس  فقهر  بثقة  هو  وليس  البلد  أهل 
منه  قسـرًا  وأنفسـهم  بأموالهم  وحضروا  وجبرهم  قهرهم  وقد  يرجع  لـم  أو 
على  قهرهم  إذا  ذلك  في  مأجور  هو  قال:  أم ال؟  فعل  ما  خالص  فعليه  لهم 
الشـفاء  وبه  المسـلمين  آثار  من  نقًال  (انتهى).  ذلك.  في  بالعدل  مصالحهم 

واهللا أعلم. الصدور  غليل  من 

É¡H  QGô°VE’G  øe  ™æªdG

إبلهم  منـه  يردون  فكانـوا  بإبلها  الباديـة  عليـه  تجمعـت  ضعيـف  فلـج 
أهل  فأصاب  لضعفه  أهله  عن  انقطع  وردوه  إذا  الفلـج  وكان  ودوابهـم 
حتى  البادية  تردها  التي  الشريعة  يسـموا  أن  لهم  هل  ضرر  بذلك  الفلج 

أم ال؟ ضررهم  بذلك  ويرتفع  عنهم  يتفرقوا 
واهللا أعلم. أرى.  فيما  ذلك  لهم  نعم 

ó∏ÑdG  øY  êQÉîdG  è∏ØdG  øe  ´ÉØàf’G

هل  به  ينتفعوا  لم  وأهله  البلد  يبلغ  لم  كان  إذا  الفلج  مـن  االنتفاع  عـن 
أم ال؟ ذلك  يحل 

الغصب  قبل  من  ال  اهللا  قبل  من  البلد  إلى  وصوله  عدم  كان  إذا  ذلك  يحل  نعم 
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من  الضائع  المال  بمنزلـة  فهو  به  االنتفاع  على  أهله  يقـدر  ال  مـال  ذلـك  ألن 
الفلج  على  الُسـّنة  ثبوت  منه  يخشـى  الذي  االنتفاع  ذلك  من  واسـتثني  أهله، 

واهللا أعلم. الفلج.  بأهل  الضرر  لخوف  يحل  ال  فإنه 

êÓaC’ÉH  ô°†J  ’  ÉªH  ôÄÑdG  áeóN

الماء  ألن  جيًال  يخدمونهـا  أهلها  وأراد  نهر  قـرب  وكانت  سـالفة  بئر 
ذلك  له  يجوز  خدمتها  على  يعينهم  أن  أحد  وأراد  يكفي  ال  بهـا  الـذي 

أم ال؟
الفلج  أهـل  على  كان  إذا  إال  اهللا  شـاء  إن  األجـر  ولـه  ذلـك  لـه  يجـوز  نعـم 
منه  نظرًا  المسـلمين  حكام  من  حاكم  خدمتها  وقف  قد  كان  أو  بذلـك  ضـرر 
الذي  الحاكم  توقيف  يتعدى  أن  ألحد  يجوز  ال  فإنه  للمفاسد  ودفعًا  للصالح 

واهللا أعلم. التوقيف.  له 

√É«ªdG  »a  ¿Gô«édÉH  ô°†j  Éªe  ™æªdG

فأراد  حادث  ال  سـابق  الصوار  فيه  يرد  حين  الفلج  يجذب  فلج  صـوار 
الصوار  لصاحب  أيجوز  فقـط  هناك  من  فلجهم  يصرجون  الفلج  أهـل 
إال  أرضى  ال  لهم  وقـال  صواره  من  يصرجـوا  أن  أرادوا  ألنهـم  منعهـم 
أخاف  ألني  أرضى  فـال  منه  وأما  أسـفل  من  أو  صواري  من  أعلى  مـن 

الضرر؟
ضرر  فكل  صواره  في  يضاروه  ال  أن  وعليهم  منعهم،  فله  هـذا  وصفك  علـى 

واهللا أعلم. اإلسالم  في  ضرار  وال  ضرر  وال  مزال  حادث  وكل  مرفوع 
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على  التي  حرمته  أو  نخلتـه  لسـقي  البئر  من  ماء  ينزح  أن  له  هـل  رجـل 
أفتنا. الفلج؟  عامد 

يضر  ال  كان  وإن  الناس  أمياه  من  يجوز  فال  بالفلج  يضر  النزح  ذلك  كان  إذا 
يكن  لم  فإن  ال  وإما  الفلج  ذلك  أهل  بين  تعارف  يجري  أن  فإما  لكبره  بالفلج 

واهللا أعلم. خالف.  ففيه  تعارف  هنالك  كان  وإن  يجوز  فال  تعارف 

¢†©ÑdG  áØdÉîeh  è∏ØdG  ìÓ°UE’  ±ô°üàdG

صاروجه  فـي  وضياع  وسـلوله  فرضـه  في  وطيـاح  كبس  فيـه  فلـج 
عامة  علـى  خدمتـه  أن  إال  البلـد  مـن  معلوم  موضـع  مـن  وقاعدتـه 
الفلج  لهذا  تكن  ولم  ضياعه  وتبين  الخدمة  إلى  الفلج  فاحتاج  الفلج 
الجميع  الفلج  جبهـة  رأي  فاجتمع  فاسـدة  لمصالح  تكفـي  دراهـم 
القعد  بإنكار  البلد  أهل  من  أحد  فاعترض  مصالحه  لقيام  كفته  على 
إذا  قوله  ويقبل  عليهم  اعتراض  أله  الغرم  من  عليه  ما  تسليم  وادعى 
مصالح  يتأتى  ما  أنه  يعلمون  البلد  في  النظر  لهم  الذين  الجبهة  كان 
إن  أرأيت  إليهـم؟  موكوًال  األمر  يكـون  أم  بكفته؟  إال  الفلـج  ذلـك 
كلها  مصالحه  في  يصرفوه  الفلـج  ذلك  قعد  أيكون  ذلك  لهـم  جـاز 
الجبهة  أولئك  وكلونـي  إذا  أرأيت  آخـر؟  دون  شـيء  به  يخـص  أو 
الحاصل  من  السـبع  أخذ  على  منهم  فقبلتـه  الفلج  ذلك  قبـض  فـي 
أم ال؟  بمصالحه  والقيام  قبضه  علـى  منه  األجرة  تلك  أخذ  أيسـعني 
الفلج  لذلك  ضمان  من  بها  موصى  دراهم  عندي  كانـت  إذا  أرأيـت 
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معين؟  شـيء  في  أخرجها  أم  قعده  كسـائر  أتكون  منه؟  توضع  فأين 
أفتنا.

كان  لحفره  الفلج  دور  في  يزيدوا  أن  الجباه  اتفق  إذا  الحواري  أبي  عن  يوجد 
حساب  على  الماء  من  نصيبه  له  كان  الحفر  من  عليه  الذي  أدى  فمن  ذلك  لهم 

فعشر. عشر  لهم  كان  وإن  فسدس  سدس  لهم  كان  إن  الماء  من  لهم  ما 
الغالء  الختالف  معين  غيـر  مسـألتك  مثل  في  الرجل  هذا  نصيب  إن  وأقـول 
وال  جائز  ذلك  في  الجباه  صنيع  أن  لي  يظهر  فالذي  الماء  قعد  في  والرخص 
ماءك  شئت  إن  له  يقال  بل  الصالح  في  له  بصر  ال  ممن  كره  من  بكراهية  يعتبر 
الفلج  قعد  ويصرف  ذلك  بعد  إليه  يلتفت  وال  غيرك  يأخذ  كما  بالقعـد  فخـذه 
أخذ  العلم  ذلك  في  الوكيل  ويسع  ذلك  غير  ال  المصالح  من  ألجله  تعد  فيما 
كخدمة  الوكيل  فأجرة  منه  بد  ال  مما  بذلك  القيام  ألن  القعد  هذا  مـن  األجـرة 

بدونه. تقوم  ال  إذ  الفلج 
إنفاذها  فـي  عين  قد  الموصي  كان  فـإن  للفلج  بهـا  الموصـى  الدراهـم  وأمـا 
أطلق  وإن  ذكره  الذي  الوصف  على  وصيته  إنفاذ  من  بد  فال  مخصوصًا  شيئًا 
رضي  نبهان  أبو  قـال  الفلج.  مال  حكم  فحكمها  بشـيء  يقيدها  ولم  الوصيـة 
ما  وتوسـيع  خرابه  من  يكون  ما  به  فيعمر  ماله  من  يصلح  أن  يجـوز  عنـه:  اهللا 
تركها  في  عليه  مضـرة  من  لها  لما  منها  اتسـع  ما  وتضييق  مجاريه  مـن  ضـاق 
والصالح  أضره  شيء  من  غيره  أو  الماء  يمنع  جبل  من  بطنه  في  ما  يزال  وأن 
من  على  لوم  وال  قال  ماله  في  تكون  أن  مرجوة  أو  حاضرة  لمنفعة  زواله  في 
واهللا أعلم،  عليه  تجوز  أن  مـن  لمانع  إال  عليها  أدرك  سـنة  من  له  ما  اقتضـى 
والسالم. ذلك  عدا  ما  واطرح  بصوابه  فخذ  جوابك  انتهى  وقد  كالمه.  ا.هـ. 
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وامتنع  الجدار  ذلك  فانهدم  آخـر  لرجل  مال  كل  مالين  بين  جدار  عـن 
وقلة  مسـكونة  واألموال  بينهما  ما  ويسـترا  صاحبه  يعـاون  أن  أحدهمـا 
تجديره  يمكن  ال  للجـدار  المانع  وقـال  بينهما  للسـتر  كاشـف  الجدار 
تجديرًا  له  أريد  وال  جداري  الجدار  فإن  الجار  أيها  بنفسك  تجدره  ولو 

بينهما؟ الستر  ألجل  يجبر  أم  المنع  ذلك  له  أيكون 
بنفسـه  بنائه  على  جبر  جـاره  دون  خاصـة  لـه  الجـدار  أن  زعـم  كمـا  كان  إذا 
جاره  على  وليس  المساكنة  لهما  يجوز  ممن  كانا  إذا  إال  بينهما  الستر  لوجوب 
سـعيد  أبي  كالم  واقتضاه  نبهان  أبو  الشـيخ  صرح  بهذا  الغرم،  في  يحامله  أن 

الفقهاء. من  وغيره 
قال  كذا  جميعًا  الستر  وعليهما  بنيانه  على  جبرا  بينهما  شركة  الجدار  كان  وإن 

واهللا أعلم. غيالن.  بن  وعبدالمقتدر  موسى 

è∏a  ìÓ°UE’  AÉe  ôKCG  ™«H

دراهم  كانت  إذا  فلـج  لمصالح  تقعد  جعلت  جنـورة  من  ماء  أثـر  بيـع 
ما  أو  تراب  كبـس  أو  صالحه  تبين  قـرح  من  للخدمـة  تكفـي  ال  القعـد 
البيع  على  الفلج  جبـاه  اتفق  إذا  المصالح  جميـع  من  النهر  لـه  يحتـاج 
أن  النهر  بمصالـح  للقائـم  يجوز  هـل  منها  البيـع  يجـوز  ال  قلـت  فـإن 
ذلك؟ له  يجوز  أم ال  بأنفسهم  باعوا  إذا  النهر  جباه  من  الدراهم  يقبض 
يبيعوا  أن  عز  أهل  للجماعة  ـ  اهللا  أبقاه  ـ  مسـعود  بن  محمد  شـيخنا  جوز  قد 
برخصته  أخذوا  وقد  ذلك  في  الصالح  من  يرجون  لما  خيار  بيع  فلجهم  زبادة 
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أيضًا  لذلك  القطع  بيع  جاز  الصالح  لنظـر  الخيار  بيع  جاز  وإذا  بهـا  وعملـوا 
صالحه  في  الدراهـم  تلـك  ينفذ  أن  الفلـج  بمصالح  القائـم  علـى  بـأس  فـال 

واهللا أعلم. تعالى.  اهللا  شاء  إن  الظاهر 

øjQÉédG  ø«H  ôJÉ°ùdG  QGóédG  ójóéJ  á«dhDƒ°ùe

أنها  إال  لغيرهما  أموالهمـا  بين  تمر  فلـج  سـاقية  جاره  وبين  بينه  رجـل 
السـاقية  هذه  حذاء  وجد  والجدار  اآلخر  دون  أحدهما  مال  مـن  داخلـة 
ألنها  بينهما  السـتر  فانكشـف  الجدار  ذلك  انهدم  ثم  سـلف  بعد  خلفـًا 
بأنفسـهما  هدمـاه  الجـدار  ذلـك  أن  أو  بّيـن  والضـرر  مسـكونة  أمـوال 
بينهما  الستر  يمنع  أن  أله  الجدار  ذلك  يجدد  أن  أحدهما  فأبى  ليجدداه 

الصفة؟ هذه  على 
بينهما  يجعال  أن  المتجاورين  يلزم  وأنه  المسألة  هذه  جواب  إليك  مني  تقدم  قد 
لزم  ألحدهما  الجدار  هذا  كان  فإن  المساكنة.  لهما  يجوز  ال  ممن  كانا  إذا  سترًا 
على  هدمه  عند  تشارطا  إذا  إال  يغارمه  أن  الثاني  على  وليس  يجدده  أن  صاحبه 
عليهما  ثابت  فالمغرم  معًا  لهما  الجـدار  كان  وإن  تجديده  في  يشـتركان  أنهما 
متباعدة  المساكن  كانت  إذا  إال  بينهما  الستر  لوجوب  عمارته  على  ويجبران  معًا 

واهللا أعلم. يجبران.  ال  فحينئٍذ  المسافة  لبعد  للستر  كاشفة  غير 

áKQƒdG  ≥Mh  Qhôª∏d  í£°ùdG  ΩGóîà°SG  ≈∏Y  çQƒªdG  äƒμ°S

حاجز  جدار  البيتيـن  وبين  بيـت  في  منهما  واحـد  كل  متجـاوران  رجـالن 
وصار  اآلخر  سـطح  على  بابها  وجعل  غرفـة  أحدهما  أحـدث  ثم  بينهمـا 
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السـطح  له  الذي  الجار  مات  ثم  عليه  ينكر  ولم  جاره  سـطح  فوق  ممشـاه 
ليدخل  سطحهم  فوق  مسعاه  في  الجار  على  ينكروا  أن  وأرادوا  أوالدًا  فترك 
أم ال؟ أبدًا  سطحهم  فوق  يمر  ال  أن  يمنعوه  أن  ألهم  يمتنع  أن  فأبى  غرفته 
عليهم  ذلك  يثبت  وال  أبيهم  بيت  على  أحدثه  الذي  حدثه  عليه  ينكروا  أن  لهم 

واهللا أعلم. أبيهم  موت  بنفس 

è∏ØdG  øe  ó©≤dG  øY  ô«NCÉà∏d  πHÉ≤ªdG  ™aO

القعد  عن  أخـر  المسـتقعدة  له  فقال  الفلج  من  يسـتقعد  أن  أراد  رجـل 
ونعطيك  نسـقيه  نحن  قبل  مـن  تسـقيه  والذي  قروش  عشـرة  ونعطيـك 

أم ال؟ التراضي  على  ولهم  له  حالل  هذا  هل  غلته  ثلث 
وأما  جائز  وجه  على  أخذها  إنما  فاألجرة  التأخير  له  يجوز  ألنه  بأسًا  به  أرى  ال 
واهللا أعلم. الجهالة.  وفيه  المساقاة  من  نوع  ألنه  أيضًا  به  بأس  فال  ماله  سقي 

óé°ùªdGh  ¢SÉædG  øY  ºdÉ¶ªdG  Oôd  ™aój  Ée

أنفسهم  عن  بمالهم  يتقون  وهم  ناس  محله  في  وهو  كثير  مال  له  مسجد 
لحق  بذلك  يتقون  ال  بأنهـم  وزعموا  للمتَقى  غرائم  وتلحقهـم  ومالهـم 
أم ال؟ ينوبه  ما  المسجد  مال  من  يأخذوا  أن  أيجوز  ومالهم  أنفسهم  في 

مال  فعلى  وغيرهـا  أوقـاف  من  عمومـًا  البلـد  أمـوال  علـى  الخـوف  كان  إن 
على  أو  خاصـة  العقالء  أمـوال  علـى  الخـوف  كان  وإن  ينوبـه  مـا  المسـجد 
عن  تكون  إنما  التقية  ألن  شيء  ذلك  من  المسـاجد  على  فليس  فقط  أنفسـهم 

واهللا أعلم. غيره.  دون  عليه  المخوف 
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ذلك  من  مسـكن  في  سـكن  منهمـا  واحـد  وكل  رجـالن  يسـكنه  بيـت 
فوجد  صاحبه  من  البيت  باب  إلى  أقرب  مسـكنه  أحدهما  أن  إال  البيت 
عليها  مكتوب  البيت  والج  إلى  للبيت  الجامع  الباب  من  صرة  أحدهما 
أم  لها  للواجد  الصدقـة  هذه  تكون  فلمن  الفقير  العبـد  من  صدقـة  هـذه 

النساء؟ دون  للرجال  أجمع  البيت  ألهل 
وأما  وأحق  أولى  بها  والمراد  أصلها  يعلم  حتى  عنها  فالوقوف  الحكم  في  أما 
من  أخذها  وإن  الباب  من  القريب  المنزل  صاحب  بهـا  فأولى  االطمئنانة  فـي 
جميعًا  البيت  أهل  على  قسـمت  وإن  عليه  تحرم  فال  البيت  أهل  مـن  وجدهـا 
دفعًا  وأشـد  الريب  من  وأبعد  أحوط  فذلك  سـواء  حد  على  وإناثهم  ذكورهم 

واهللا أعلم. المفلحون.  هم  فأولئك  نفسه  شح  يوق  ومن  للشح 

kGQGóëfGh  kGƒ∏Y  AÉªdG  iôée  ô««¨J  ΩóY

العلوي  قيمة  كنصف  الحدري  وثمن  وعلوي  حدري  ماءين  ذي  نهر  عن 
له  لمن  وليس  قـرن  بعد  قرنًا  مؤسـس  معلوم  بموضع  منهمـا  كل  ومـرد 
فضًال  الـدار  سـاكنو  بذلك  يرضـى  وال  علويـًا  يـرده  أن  الحـدري  المـاء 
الضرر  من  الناس  يلحق  ولما  التأسـيس  من  سـبق  لما  األموال  أهل  عن 
أوقات  فـي  سـيما  ال  هو  حيث  للنهر  تابعيـن  منازلهـم  مـن  وخروجهـم 
لعدم  يتركونها  الحدريـة  بالمسـاجد  فالمقيمون  غيرها.  وفـي  الصلـوات 
مجراه  في  جار  الحدرّي  الماء  وألن  مطلقًا  العجز  صاحب  وفيهـم  المـاء 
الماء  له  لمن  يجوز  فهل  المعلومة  أوقاته  في  دورهم  أو  منهم  قريب  وهو 
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فهل  ال  قلت  فإن  ال؟  أو  علويًا  ويطلعه  لغتهـم  على  يغصبه  أن  الحـدري 
وينتفع  الحدري  مجراه  إلى  يرجع  حتى  النهر  عن  الصوار  يرفع  من  على 
أو  ضمان  أسس  ما  على  ووردهم  وغسـلهم  وضوئهم  في  المسـلمون  به 
الحدري  الماء  هذا  طلع  إذا  المتدرجين  من  الماضون  السلف  وكان  تبعة 

أجبنا. ومقره  حمره  على  يأتي  حتى  فورًا  الصورة  يكسرون 
باطله  يصح  لم  ما  أدرك  الذي  الحال  عن  تبديله  يجوز  وال  أسس  ما  على  هو 
الماء  بنقل  المتعدي  على  إنكارًا  الصوار  كسـر  من  على  تبعة  وال  ضمان  وال 

واهللا أعلم. المؤسس.  مستقره  عن 

√ô«Z  ≈dEG  ¬aô°üj  ÉªH  π«°ùdG  ™aO

وأراد  السـابق  غير  أحد  مال  إلى  السـابق  جريه  عن  انصرف  إن  السـيل 
الحكم؟ كيف  اآلخر  فمنعه  أصله  على  السيل  يصرف  الثاني 

السـيل  عليه  جرى  لمن  فليس  خلق  من  أحد  من  سـبب  غير  من  انصرف  إذا 
وذلك  أحد  على  ضرر  األول  المجرى  في  كان  إذا  األول  مجراه  إلى  يرده  أن 
اآلخر.  من  بـه  أحق  األول  وليس  خلقـه  من  شـاء  من  به  يبتلي  اهللا  مـن  بـالء 

واهللا أعلم.

¬«∏Y  IOÉjõdG  ΩóYh  ô°†j  ’  ÉªH  è∏ØdG  »a  ¥É≤ëà°S’G

من  يكفيهم  ما  وقسـموا  السـيوح  بعض  في  سـاح  ثم  فلجًا  خدموا  قوم 
إلصالح  نبيعه  رّمـًا  نجعله  القسـمة  هذه  حول  ما  إن  قالـوا  ثـم  األرض 
ذلك  من  رّمًا  رجًال  أعطوا  ذلك  بعـد  ثم  سـقاة،  الفلج  يكن  ولم  الفلـج 
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وبلغ.  أيتام  الفلـج  وفي  الفلج  جبـاه  إال  يعطه  ولم  معلـوم  بـذرع  الـرم 
رضا  إلى  يحتاج  أو  الفلج  أهل  من  غيرهم  دون  الجباه  عطية  تثبت  هل 
الرم  ذلك  من  يزيد  أن  معلومـًا  زرعًا  أعطوه  للذي  يجوز  وهـل  الـكل؟ 

ال؟ أو  الفلج  يسقه  لم  ألنه 
في  يكن  لم  إذا  يأخـذه  أن  شـيئًا  الرم  هذا  من  الجباه  أعطاه  لمـن  يصـح  نعـم 
من  أحد  على  أو  بالعطية  يرضـوا  لم  الذين  الناس  من  أحد  على  ضـرر  ذلـك 
أحق  القوم  ألن  يصح  فال  ذكرنا  ممن  أحد  على  ضرر  هنالك  كان  فإن  األيتام، 

الفلج. خدمة  في  أيديهم  لسبق  بذلك 
بمرافق  أحـق  ألنهم  شـبر  قدر  وال  فال  الجباه  أعطـاه  ما  علـى  يزيـد  أن  وأمـا 
ألنها  الضرر  عدم  مع  فيها  الجباه  أمـر  أجزت  وإنما  بمنافعها  وأولى  أرضهـم 
تعاطي  من  والمنع  فيها  ألحد  ملك  وال  بـل  منهم  مخصوص  ألحد  تكن  لـم 

أعلم. واهللا  بمنافعها.  وأولويتهم  األولين  الستحقاق  لها  الغير 

Ωƒ°ù≤ªdG  ô«Z  è∏ØdG  »a  ΩÉàjC’G  ≥M  ßØM

يسـقي  أن  أراد  من  كل  لكن  ماؤه  يقسـم  لم  فلج  في  أرضًا  عمر  رجل 
ممن  وغيرهم  لأليتام  حصة  وفيه  الماء  قسمة  قبل  يمنع  ولم  الفلج  أخذ 
ما  وقت  الفلج  يأخذ  أن  عّمر  الذي  الرجل  لذلك  يجوز  هل  يعمـر.  لـم 
يسوى  أقعدوه  إذا  والفلج  ال؟  أو  الماء  من  نصيب  له  يكن  لم  ولو  أراده 

العمارة؟ لقلة  متروك  لكنه  ثمنًا 
على  كان  فإن  المال  إضاعة  عن  نهينا  وقد  ثمنًا  يسوى  وهو  يتركونه  بالهم  ما 
يتحرى  أن  عليه  بل  أراد  ما  كل  يسـقي  أن  السـقي  أراد  لمن  فليس  وصفت  ما 
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ألنهم  شاء  إن  البالغين  ونصيب  نصيبه  من  ويسقي  فيتجنبه  األيتام  نصيب  قدر 
أهله. تركه  الذي  بالمال  ينتفع  أن  وله  اختيارًا  تركوه 

نصيبهم  قدر  الفلج  من  يأخذون  كانوا  وإن  ضيعه  من  على  األيتام  حق  وضمان 
واهللا أعلم. إليهم.  تخلص  أحد  به  سقى  وإن  ضمان  فال 

º¡°†©H  ´Éàe  AÉ≤dEÉH  áæ«Ø°ùdG  ÜÉcQ  ≈∏Y  Ωô¨dG  π«ªëJ

الغرق  عن  األمواج  وتكاثر  الرياح  مهب  خوف  لسـفينة  حمًال  ألقى  من 
على  البحر  في  الملقى  هذا  غرم  يكون  هل  وأرواح.  مال  الملقى  وذلك 
على  أو  السـفينة  ونفس  وأرواح  أمـوال  من  السـفينة  حملته  مـا  جميـع 

ذلك. لنا  بّين  المال؟  دون  األرواح 
والمتاع  األرواح  من  الكل  علـى  فالغرم  الجميع  سـالمة  ألجل  ذلـك  كان  إذا 
والقليل  بكثرته  الكثيـر  ذلك  على  حصتـه  واحد  كل  على  ويجعـل  والسـفينة 
والحيوانات  أحـرارًا  كانـوا  إن  بالديات  بعضهـم  عنـد  األرواح  وتقـوم  بقلتـه 

البعض. هذا  قول  يقتضي  كذا  المماليك  العبيد  وكذلك  بقيمتها 
السـالمة  على  األسـباب  أقوى  من  المقام  هذا  في  والخفـة  الثقـل  إن  وأقـول 
وكذلك  الرجل  مـن  للسـفينة  ثقًال  أشـد  الجمل  أن  المعلوم  ومن  والعطـاب، 
كدية  الرضيع  الصبي  دية  أن  المعلوم  ومن  تختلف.  الرجال  إن  ثـم  الجونيـة. 
أحفظه  ولم  أراه  فالذي  سـواء،  ليسـا  الثقل  في  أنهما  خبير  وأنت  الكبير  الحر 
كان  لو  إذ  القيمـة  بحسـب  ال  الوزن  بحسـب  يكون  التقويـم  أن  غيـري  عـن 
أن  المعلوم  ومن  بعـض.  دون  بعضهم  على  الحيف  لحصـل  القيمة  بحسـب 
يجعل  أن  اإلنصـاف  أفمن  جونية.  لـه  ممن  قيمة  أكثر  مثقـال  مائة  عنـده  مـن 
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إلى  نظر  بالقيمة  القائل  ولعـل  الجونية.  على  الجعل  من  أكثر  المثاقيـل  علـى 
وهي  للعطاب  الموجبة  األسباب  اعتبر  وإن  وضيقها  سعتها  مع  األموال  نجاة 

واهللا أعلم. لدفعها.  رمي  إنما  المرمّي  ألن  باالعتبار  أولى 

≥jô£dG  øY  iPC’G  ±ô°U

ما  للطريق  مؤذيـًا  يكون  العين  في  يقـذي  الذي  أن  األثر  فـي  يوجد  مـا 
ال  عصرنا  أفاضل  ونـرى  ملسو هيلع هللا ىلص؟  عنه  روايـة  هو  وهل  األثر؟  هـذا  معنـى 

هذا؟ مثل  عن  يتحاشون 
كتب  من  مراجعته  أمكنني  ما  راجعت  وقـد  أحفظه  فال  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  حديث  أنـه  أمـا 
من  سمعت  وإنما  األثر  من  أيضًا  أحفظه  ولم  منها،  شيء  في  أجده  فلم  الحديث 
يحفظ. لم  من  على  حجة  حفظ  ومن  اإلخوان،  من  عاصرته  ممن  مشافهة  يذكره 

األذى  صرف  في  المبالغة  بذلـك  المراد  أن  لي  بدا  أو  ظهـر  فيما  معنـاه  وأمـا 
على  المعنى  ويكون  حقيقتها  تـراد  ال  المبالغة  أن  المعلوم  ومن  الطريـق  عـن 

قليًال. كان  ولو  حرام  الطريق  أذى  أن  هذا 
من  التحذير  منه  المراد  ويجعل  ظاهره  على  يتأوله  اهللا  رحمه  شيخنا  وسمعت 
الريح  تحمله  أن  يمكـن  القليل  ذلك  ألن  قليـًال  ولو  الطريق  في  شـيء  إلقـاء 
أهل  في  كان  بمن  يليق  دقيق  معنى  وهو  له  إيذاء  فيكون  المار  عين  في  فتلقيه 

الورع. أهل  من  درجته 
اإليذاء  عدم  فيه  الحكم  ويكون  األول  بالوجه  يتمسكوا  أن  عصرك  وألفاضل 
وبيده  السـداد  ولي  واهللا  عملوا  مما  درجات  ولـكل  أذى  قد  أنه  يصـح  حتـى 

واهللا أعلم. شيء.  كل  خزائن  وعنده  الغيب  مفاتيح 
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ألن  أسـفل  من  وينزلوه  ثقبًا  رأسـه  في  يزيدوا  أن  الجباه  رأي  اتفق  فلج 
ذلك؟ على  أيجبرون  الشركاء  بعض  فكره  للماء  مانعًا  جبًال  فيه 

أن  األفالج  بأحوال  العارفون  الجباه  ورأى  الجبل  ذلك  مـن  الفلج  تضـرر  إذا 
الفلج  أهل  من  الممتنع  جبر  الضرر  ودفع  الماء  حصول  الثقاب  زيـادات  فـي 
والغائب  اليتيم  علـى  ذلك  ويثبت  مصالحهم  علـى  لهم  حمًال  الخدمـة  علـى 

وغيرهما.
أبي  عن  األثر  ففي  فقط  الماء  زيادة  طلبوا  وإنما  مضطـر  غير  الفلـج  كان  وإن 
الطين،  حفر  عليهم  وإنما  الصفا  قطع  اليتامى  على  ليس  أنه  نبهان  عن  عبيـدة 
قطع  وال  الصفا  قطع  واألغيـاب  اليتامى  على  ليس  آخر  موضع  فـي  ويوجـد 
الماء  يمنع  الصفا  كان  إن  محبوب  ابن  وعن  الطين،  قطع  عليهم  إنما  الجبال 
ذلك. على  ويجبرون  الجميع  على  الصفا  ذلك  إخراج  كان  ويحبسه  جريه  عن 

من  أسهل  ذلك  أمكن  إذا  الماء  إخراج  لقصد  الثقاب  زيادة  أن  المعلوم  ومن 
الصفا.  قطع  في  يجوز  ما  فيه  يجوز  أن  فينبغي  األماكن  بعض  في  الصفا  قطع 

واهللا أعلم.

IójóédG  è∏ØdG  IOÉjR

يخدم  أن  ذلك  قبل  متأسسة  غير  فلج  في  زيادة  إلى  تناظروا  إذا  الجماعة 
أم  البلدان  على  الضـرر  مع  ذلك  أيجوز  بغيـره  أو  سـيل  مسـاح  في  بها 

ال؟ أو  الفلج  يخدم 
واهللا أعلم. اهللا.  شاء  إن  ذلك  يجوز 
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خدمة  الفلج  في  بها  يخدم  البادة  بعض  بيع  على  اجتمعوا  إذا  الجماعة 
أم ال؟ أيجوز  سبيل.  يغيرها  ال 

واهللا أعلم. الخدمة.  تركهم  من  الضرر  وخافوا  إليه  احتاجوا  إن  ذلك  يجور 
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منه  نزفهم  وعند  آخـر  فلـج  بحـذاء  منـزف  ولـه  المحل  به  أضـر  فلـج 
أراد  المحل  عاد  فلما  خلـف  بعد  سـلف  هذا  على  ومضى  الفلج  يضـر 
ألهم  الثاني  الفلـج  أصحاب  عليهم  أنكر  ينزفــوا  أن  الفلـج  أصحـاب 

قبلهم؟ كان  ممن  إنكار  يكن  ولم  أم ال  ذلك 
الفلج  ألهل  حق  فهو  يضره  الذي  الفلج  بعد  حادث  المنزف  أن  يعلم  لم  إذا 
أن  ألحد  وليس  السـابقة  عادتهم  على  المحل  وقت  منه  النزف  ولهـم  اآلخـر 

واهللا أعلم ذلك.  من  يمنعهم 

ôNB’G  è∏ØdÉH  kGQô°V  πbCG  ƒg  ÉªH  è∏ØdG  áeóN

رفع  وقصدهـم  موضعـه  عـن  ينقلـوه  أن  أرادوا  إن  المنـزف  أصحـاب 
من  المنقول  المنزف  هذا  غرامة  تسـليم  يصح  هل  جيرانهم  عن  الضرر 
ثمن  جيرانهم  يغرموا  أن  يجوز  فهل  ال  كان  فإن  ال؟  أو  فلجهـم  جمعـة 
من  يشتروا  أن  يجوز  وهل  ال؟  أو  عنهم  الضرر  رفع  ألجل  المنزف  نقل 

ال؟ أو  كلها  النزف  آالت  جمعتهم 
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آخر  موضع  في  منزفـًا  فلجهم  قعد  مـن  يخدموا  أن  المنزف  لهـم  لمن  ليـس 
في  يكن  لم  وإن  أموالهـم  من  فليخدمـوه  الرفق  شـاؤوا  فإن  بجيرانهـم  رفقـًا 
ذلك  على  تناظروا  ثم  أمره  يملك  لمـن  كله  بل  وأوقاف  وغياب  أيتـام  الفلـج 

لهم. جاز 
يملك  ال  من  فيه  كان  وإن  الجمعة  قعد  من  الزجر  آلة  شراء  أيضًا  لهم  ويجوز 

كشركائهم. نصيب  ذلك  في  لهم  كان  إذا  أمره 
شـيء  بتسـليم  فلجهم  عن  الضرر  يدفعوا  أن  فلهم  اآلخر  الفلج  أهل  وأما 
من  ضررًا  أقل  ذلك  كان  إذا  المذكور  المنـزف  خدمة  في  جمعته  قعد  مـن 
بهم.  رفقوا  فقـد  ذلك  على  جيرانهم  وافقهـم  فـإن  عليهم  المنـزف  ثبـوت 

واهللا أعلم.

¬°SÉª£f’  …ODƒj  ÉªH  è∏ØdG  »a  ±ô°üàdG

بادة  الفلج  ولهـذا  للمسـجد  منه  والبعض  رجـال  لجملة  مشـترك  فلـج 
من  رجل  الفلج  هذا  اشـترى  ثم  معروف،  دوران  على  لمصالحه  تقعـد 
البادة  هذه  يدخل  أن  الرجل  لهذا  أيجوز  المسجد،  مال  إال  كله  أصحابه 
الناس  من  أحد  يكن  لم  إذا  قعادة  بغير  أمواله  بها  ويسقي  مائه  جملة  في 
من  الفلج  هـذا  يحتاج  ما  كل  نفسـه  على  ويثبت  منهـا  يقتعـد  أن  يريـد 

أم ال؟ المصالح 
وانطماسـها  أصلها،  من  البـادة  انطماس  إلـى  يفضي  ألنه  ذلـك  لـه  يجـوز  ال 

النهر. اندراس  إلى  يفضي 
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عامة  النهر  ومنفعة  األموال  ألرباب  ال  النهر  لصالح  أخرجت  إنما  فهي  وأيضًا 
عليه. مر  مسلم  لكل 

له  الفلج  صالح  ألن  حـق  الفلج  في  كان  حيث  حـق  فيها  فللمسـجد  وأيضـًا 
الورثة  يقول  ال  حتى  ذلك  قبل  الحال  كان  كما  بالقعادة  يأخذها  أن  والسـبيل 

واهللا أعلم. مقتدون!  آثارهم  على  وإنا  أمة،  على  آباءنا  وجدنا  بعده  من 

IOÉÑdG  øe  è∏ØdG  ìÓ°UEG

ألزم  فمنهم  المال  معدمو  وهم  فدفنوه  نهر  على  تمردوا  متمردون  أناس 
وأخذ  خدمة  إلـى  احتاج  والفلج  جماعتـه  دار  غيره  بـدار  اعتـز  ومنهـم 
الضرر  ووقع  أموالهم  من  وال  أعني  بادته  من  الفلج  يخدم  ال  أن  عاسم 
البلد  في  النائب  أراد  حيث  الفلج  لصـالح  غرم  يكون  فكيف  البلد  فـي 
أحدثوا  الذين  على  يقيم  يقدر  ال  والمصلح  المضرة،  من  خوفًا  صلحـه 
بادة  من  يأخـذ  أن  فيسـعه  اإلصالح  غرم  في  البقيـة  يأمنـه  وال  الحـدث 

أم ال؟ اإلصالح  لهذا  الفلج 
لم  فإن  لصالحـه،  وهي  الفلج  صـالح  فإنه  هـذا  لمثل  إال  البـادة  جعلـت  مـا 
الدافنين  وعلى  تركه  يسـعهم  وال  أهله  أموال  من  خدمته  فالواجب  بادة  تكـن 
حين  دفنوه  اليحمدي  أهل  أن  بلغني  أنه  وذلك  المتسببين،  على  ال  الخالص 
الخالص  النصيب  أهل  من  الدافنين  على  فالواجب  فلجهم  النصيب  أهل  دفن 
إلى  الخالص  اليحمدي  أهل  من  الدافنين  يلزم  وكذلك  اليحمدي،  أهل  إلـى 

واهللا أعلم. تجوز.  ال  والمضارة  النصيب  أهل 
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كان  إن  الفلج  مال  من  لضيفهم  مأوى  هو  الذي  مقامهم  الجماعة  عمار 
أدرك؟ ما  على  ماله  من  الضيف  قرى 

ال يجوز ذلك إال إذا أدرك أنه يعمر من الفلج ولم يعلم باطله. واهللا أعلم.

è∏ØdÉH  ´ÉØàf’G  ≈∏Y  ±QÉ©àdG

محلة  كل  حوائجهم  وقضـاء  لصالتهم  غيـزًا  يدحقون  البلد  أهـل  تعـارف 
البلد  أهل  لجميـع  مشـترك  والفلج  غيزًا،  أهلها  أخـذ  عنها  الفلـج  ارتفـع 
يؤخذ  وربما  قليًال  إال  الغيز  يصلهم  لم  السافل  وأهل  عاٍل،  إلى  سافل  من 
العادة  إال  أم ال  الشـأن  بهذا  راضين  واهللا أعلم  يأخذوا  ولم  مائهم  من  غيز 
به  يعلم  ولم  الفلج  هذا  من  يدحق  الذي  على  بأسًا  أترى  البلد  في  الجارية 
أسلم؟ ذلك  من  السالمة  أم  لغائب  أو  ليتيم  أو  عاقل  لبالغ  الحال  ذلك  في 
له  يظهر  لم  ما  ذلك  وسـعه  بالتعارف  أخذ  ومن  أسـلم،  السـالمة  أن  شـك  ال 
هذا  على  الفلج  أسس  وإن  فقط،  المنكر  ذلك  ماء  من  فيحرم  أحد،  من  نكير 
وال  والكره  الرضـا  على  ثابت  هـو  بل  بعد  من  إنـكاره  ألحد  فليـس  المعنـى 
حادثة  لحارة  يدحقونه  وال  الغيز  في  يزيدون  فال  التأسـيس  حد  به  يتجاوزون 

واهللا أعلم. الفلج.  بعد 

¬æY  IÉ¨ÑdG  ™aód  è∏ØdG  á∏Z  ¢†©H  ™aO

ومنقذة  الهدى  إلى  بهم  يهتدى  نجومًا  العلماء  جعل  الذي  هللا  الحمد 
منهج  بنورهم  فيسلك  الغي  من  الرشد  بهم  يتبين  الردى،  من  لعباده 
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شيخنا  أوانه  وفقيه  زمانه  عالمة  إلى  سـؤاًال  فنوجه  وبعد:  االهتداء. 
خبوره  منه  يقعـد  بلده،  ألهل  فلج  فـي  السـالمي  حميد  بن  عبـداهللا 
من  ومدخولها  ونصـف،  خبوره  يكـون  واد  أيام  خمسـة  دور  علـى 
في  الدراهم  وتبقـى  الفلج  مصالح  احتيـاج  عن  بكثير  زايـد  القعـد 
أمانة  لعدم  الدراهم  وتتسـرب  يموت  من  منهم  ويموت  الوكالء  يد 
رؤسـاء  من  أحد  وما  قرضًا،  الـوكالء  بها  يتوسـع  وربما  الـوارث، 
يحتاجون  ما  لكثـرة  قروش  والمائتان  المائة  وعليـه  إال  البلدة  هـذه 
فرح  يؤخرون  والوكالء  ذلك،  تسـليم  عن  وعجزهم  القعد  من  إليه 
فائدة..  زيادة  ذلك  من  يكن  ولم  الكثير  بالمبلغ  الفلج  لهذا  سـلول 
بهذه  يصلح  المعتـادة  سـاقيته  إصالح  عن  اغتنى  قد  نفسـه  والفلج 
وأرادوا  البلـدة  هذه  أهـل  جباه  اجتمع  إذا  شـيخنا  أرأيـت  القعـادة 
تكون  التي  كالحروب  النـوازل  من  البلد  ينوب  مـا  كل  يجعلـوا  أن 
كما  الفلج  هذا  لدمام  يبذل  العدو  أن  سـيما  وال  عليهم،  العدو  من 
من  السـلطان  أراد  مثًال  أو  وبغيهم،  الزمان  هذا  أبناء  بأحوال  تعرف 
امتناعهم  علـى  يقدرون  ال  وهم  المـال  من  مبلغًا  البلـدة  هذه  أهـل 
اهللا  قدر  مـن  يستجيشـوا  وأن  االمتناع  الجبـاه  نظـر  اقتضـى  أو  منـه 
هذا  قعد  فضـل  مـن  معاشـهم  ويكـون  يعينهـم  أن  المسـلمين  مـن 
منه  يجعلوه  أن  يجـوز  هـل  كذلك.  ضيف  بهـم  نـزل  وإذا  الفلـج، 
ال  ربما  أو  بأنفسـهم  لقيامهم  تكفي  ما  قـد  غللهم  البلـدة  أهـل  ألن 
في  تسرقفًا  يذهب  كثرة  كثيرًا  الماء  هذا  قعد  من  يحصل  وما  تكفي 
هذه  تراه  بما  شـيخنا  تفضل  للفلج؟  ومصلحة  فائدة  تحصيـل  غيـر 

نظرًا. أو  أثرًا  المسألة 
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باطًال،  تكن  لم  ما  القاعدة  تلك  يسلكوا  أن  الفلج  أهل  ويلزم  قواعد،  لألفالج 
جاز  الفلج  العدو  يهدم  أن  خفتم  فإن  بها  العمل  تضييع  وال  تبديلها  يجوز  وال 

الفلج. لصالح  المجعول  المال  من  دفعه 
واهللا أعلم. يجوز.  فال  الجبابرة  مداراة  أو  الضيافة  في  صرفه  وأما 

πLQ  â«H  ≈∏Y  á∏FÉªdG  óé°ùªdG  á∏îf  ™£b

أهل  على  خطـر  منها  ووقع  رجـل  بيت  على  مالـت  إذا  المسـجد  نخلـة 
ذلك  ينكر  لم  البيت  صاحب  كان  وإن  عنـه؟  قطعها  أيجوز  البيـت  ذلـك 
أعلى  قطعه،  يجوز  ال  المسجد  نخل  أن  عنده  ربما  المسـجد  وكيل  على 
به؟ جاهًال  أو  بذلك  عارفًا  البيت  صاحب  كان  تركها،  في  ضمان  الوكيل 

هذه  وترك  ضـرار»  وال  ضرر  «ال  قـال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول اهللا  عن  الحديث  فـي 
أو  أنكروا  سـواء  إزالته  يجب  البيت  أهل  على  ضرر  الحال  هذا  علـى  النخلـة 

واهللا أعلم. البيت.  صاحب  رضي  وإن  يغير،  المنكر  ألن  سكتوا 

Qô°†àj  ’  è∏a  É¡«ah  QGóéH  ¢VQCG  áWÉMEG

لصاحب  ملكًا  أو  مواتًا  األرض  تلـك  كانت  رجل  لمال  مطابقـة  أرض 
المال  صاحب  وأراد  لقـوم  فلـج  سـل  األرض  ذلك  باطن  وفـي  المـال 
أصحاب  له  يرض  ولـم  ماله  مع  بجداره  األرض  هـذه  علـى  يحيـط  أن 
وإن  منهم؟  رضا  غير  على  بالجـدار  عليها  يحيط  أن  له  أيجـوز  الفلـج، 
في  الفلج  على  مضرة  ال  بمـا  بها  وينتفع  األرض  هـذه  يحـرث  أن  أراد 

أم ال؟ ذلك  له  أيجوز  االستقبال  في  وال  الحال 
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هذا  كان  إذا  وذلـك  الفلج،  سـل  على  الضرر  يخش  لم  ما  ذلـك  يجـوز  نعـم 
فلهم  األجنبي  وأما  المنافـع.  في  شـريكه  فإنه  البلد،  أرباب  جملة  من  البانـي 

واهللا أعلم. منعه. 

¢UÉîdG  ô¡ædG  äÉeõ∏à°ùe  AGô°T

شراء  إلى  النهر  أهل  واحتاج  قوم  نهر  لصالح  تقعد  خبورة  كانت  إذا 
يجوز  أم ال  جميعـًا  الماء  عليهـا  يتـرددون  خشـبة  يجعلونها  حديـدة 

ذلك؟
من  يشـتري  األول  الزمـان  في  هـذا  كان  فـإن  األول  سـبيلها  بهـا  يسـلك 
قاعدتهم.  على  فهم  ذلك  غير  القاعدة  كانـت  وإن  منها،  اشـتروه  الخبورة 

واهللا أعلم.

√QÉL  Qô°V  ¬H  ó°ü≤j  ºd  ÉªH  ¢VQCG  ìÓ°UEG

وعنده  أدين،  يومًا  عشـر  أربعة  على  يسـقيها  نخل  فيها  حديقة  عنده  من 
وكثرة  خصب  البلـد  وأصاب  قتـًا،  وزرعها  منـه  أسـفل  أرض  له  جـار 
بأن  العادة  مـن  أكثر  يسـقيها  أن  الحديقة  صاحب  وأراد  والـرس  الميـاه 
على  إال  أيمنع  السـفلى  األرض  في  الرس  العليا  األرض  سـقيت  بعدما 
ارتفاع  ألجل  األول  عـن  ينقص  أن  وعليـه  األول  سـقيه  علـى  يزيـد  أن 

األرض. في  الماء  بجريان  يموت  القت  ألن  جاره  عن  الضرر 
فاهللا  القت  مـات  وإن  ماله،  بسـقي  عليه  بأس  فال  جـاره  ضرر  يقصـد  لـم  إذا 

واهللا أعلم. مفتوحة.  الرزق  وأبواب  يخلف 
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من  ثقبة  للوضوء  ففتـح  نهر  وبحذائـه  تعالى  هللا  مسـجدًا  أحدث  رجل 
وإن  أم ال؟  ألهم  ذلك  عليه  النهر  أهل  أنكر  وإن  ذلك؟  له  أيجوز  النهر 

ربه؟ وبين  بينه  فيما  تبعة  عليه  ينكروا  ولم  سكتوا 
ويجب  اهللا  شاء  إن  عليه  بأس  فال  الفلج  أهل  على  ضرر  بذلك  يحصل  لم  إذا 
أماكنهم  فـي  عليهم  يضيق  أن  لـه  وليـس  فليمتنـع  منعـوه  وإن  يسـتأذنهم،  أن 

بحوزتهم. أولى  قوم  وكل  ومرافقهم 

»bGƒ°ùdÉH  á≤ë∏ªdG  áMÉ°ùªdG  QGó≤e

أم  الوجين  رأس  مــن  القياس  أيكــون  السـواقي  عن  الفسـح  وقـع  إذا 
ولغرس  القت  لزراعة  السواقي  عن  الفسح  وكم  الماء؟  يبلغ  حيث  من 
والليمون  السواقي  عن  والفسح  النخل  قياس  وهل  أشـبه؟  ما  أو  الموز 

سواء؟ ذلك  في  والقرط  والدر  واألمبا  والنارنج 
ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  مـن  أخذًا  الضرر  رفـع  فيها  اعتبـروا  نظرية  مسـألة  الفسـح  مسـألة 
الضرر  به  يندفع  الذي  القدر  في  أنظارهم  اختلفت  ولهذا  ضرار»  وال  «الضرر 
يفسل  ثم  الساقية  وجين  يترك  فقيل  الباب  في  الوارد  االختالف  ذلك  عن  فنشأ 
الماء  جري  يمنع  لـم  ما  بأس  ال  وقيل  الماء،  جـري  عن  ذراعًا  يفسـح  وقيـل 

لغيره. الرجل  مال  في  تكون  التي  الساقية  في  وهذا 
أهل  نظر  فـي  ضرر  يدخلها  ال  حتـى  عنها  يحرم  فإنـه  الكبـار  السـواقي  وأمـا 
شرطهم  لهم  كان  الفسح  في  شرط  على  سواقيهم  أسست  وإن  بذلك  المعرفة 
أو  األرض  لرخاوة  بعـض  من  أكثر  الفسـح  إلى  األمكنة  بعض  احتاج  وربمـا 
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فيها  لما  بعـض  من  أكثر  الفسـح  إلى  الشـجر  بعض  احتـاج  وربمـا  صالبتهـا 
والنخيل  الشجر  دون  الزرع  أن  يخفى  وال  السـاقية،  إلى  السـارية  العروق  من 
بعروقه  الماء  جري  يمنع  ال  ما  مقدار  إال  ونحوه  القت  في  فسـح  عليه  فليس 
وأوالده  عروقه  من  المـوز  وضرر  معلوم  الشـجر  في  والتفاوت  بغصونـه  وال 

واهللا أعلم. المضرة.  دفع  باعتبار  حقه  في  فالفسح 

ÉgôjOÉ≤eh  ≥jô£dG  ´GƒfCG

الجائزة  الطريـق  من  تخرج  التـي  البلد  أمـوال  وسـط  في  التي  الطريـق 
أم  الجوائز  أحـكام  ولها  جائزة  طريـق  أهي  أخرى  جائـزة  في  وتدخـل 
جنبها  ماله  في  يحدث  أحد  أراد  إذا  أذرع  أربع  وتكون  مال  طريـق  هـي 

أذرع؟ أربع  من  أقل  وجدت  إذا 
طريق  أن  كما  المال  في  تذهب  التي  هي  المال  طريق  ألن  جائزة  طريـق  هـذه 
جائزة  فهي  جازت  وإن  تنقطع  وهنالك  البيوت  فـي  تذهب  التي  هي  البيـوت 
إال  لها  فليس  الجانبين  مـن  العمارة  بها  حفت  قـد  مال  في  وجـدت  إذا  لكـن 
يكمل  وإنما  الناس  أموال  من  تزاد  وال  نقص  أم  الذرع  تم  سابق  من  وجد  ما 

واهللا أعلم. الخراب.  من  ذرعها 

¬eÉμMCGh  äGƒ∏ØdG  »a  QÉé°TC’G  ™£b

رب  له  ال  الذي  األشجار  جميع  ومن  وسـدر  غاف  من  األشـجار  قص 
حوائج  ألمور  به  ينتفع  خشبًا  يريد  الخالية  والسـيوح  الفلوات  في  وهو 
الحاجات  جميـع  من  وغيرها  الزجـر  آلة  مثل  منها  بـد  ال  التـي  النـاس 
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مشددًا  السيوح  من  قص  من  على  محجورًا  حرامًا  هذا  كان  فإن  للناس 
أم  الذنب  من  شـيء  فيه  ال  جائز  حالل  أم  رخصة  فيه  ال  عليه  بالضمان 
ويقص  وأصحابه  هو  يسـتوي  بما  المربوب  الشـجر  من  يشـتري  أن  له 

  -    ,    +   * ﴿ العزيـز:  كتابه  فـي  تعالى  قال  يكـره؟  أم  منهـا، 
والبعيدة؟ القريبة  األشجار  قص  يعم  النهي  وهل   (١)﴾0   /   .

يقتات  ما  كل  العلماء  بعض  عليه  وقـاس  خاصة  السـدر  قطع  عن  النهي  جـاء 
عامة،  منفعة  بقائه  في  فإن  الناس  على  للشـفقة  وذلك  األشـجار  من  الناس  به 
من  تحصل  الخشـب  إلى  الناس  وحاجة  فقط،  للقاطع  النفـع  كان  قطـع  وإذا 
بقطع  بأس  وال  وغيرها  والسمر  والطلح  كالقرظ  ثمرها  يؤكل  التي  األشـجار 
فإن  مملوك  كل  من  ونحوهما  واألنباء  السـدر  من  الناس  ملك  من  يشـتريه  ما 
األشـجار  كثرت  وإن  قطع،  شـاء  وإن  انتفع  شـاء  فإن  لصاحبه  المملوك  نفع 
الحاجة.  عن  زاد  ما  بقطع  بأس  فال  الناس  حاجة  عن  فضلت  حتى  مكانه  في 

واهللا أعلم. الخطاب.  معنى  فهم  من  تخريجًا  هذا  قلت 

≥jô£∏d  IQhÉéªdG  á°VhôdG  »a  π«îædG  ¢SôZ

بعض  وأنكر  مكانها،  الفسـل  صاحبها  وأراد  طاحت  الطريق  على  نخلة 
زورها  يمنع  كبرت  إذا  بالطريـق  تضر  الصرمة  أن  رأوا  لمـا  الدار  أهـل 
أو  باإلرث  أخذهـا  جدًا  كبيرة  كذلـك  وجدها  وهـو  بالطريق  يمـر  مـن 

أم ال؟ حجة  عليه  للمنكرين  هل  بالشراء 

.٤٣ اآلية  النحل،  (١) سورة 
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الزور  هـذا  وفـي  الطـريق،  يؤذي  الذي  الـزور  زوال  وعلـيه  فسـلهـا،  يـجوز 
واهللا أعلم. فيه.  له  إنكار  فال  الفسل  وأما  ينكر  أن  شاء  لمن  اإلنكار  يكون 

QÉédG  øe  ¿ÉNó∏d  IƒμdG

بيت  إلى  دخان  الكوة  تلك  من  ويخرج  لرجلين  بيتين  بين  جدار  في  كوة 
الضرر  عن  بصرفها  يحكم  هل  سـابقة  وهي  منها  فيتأذى  الثاني  الرجـل 
فما  كالهما  ال  البيوت  من  واحد  صاحب  نار  بقربها  يوقد  لتعلـم  وهـي 

ذلك؟ في  قائل  أنت 
الضرر مزال فإما أن يزيل ناره من هناك وإما أن تسد الكوة والخيار له. واهللا أعلم.
على  فجاره  الرجل  هذا  بيت  على  سابق  كالهما  والوقود  الكوة  يكون  أن  إال 

واهللا أعلم. الكوة.  وال  الموقد  ُيزيل  ال  فإنه  ذلك،  من  يرى  ما 

¬fPEÉH  QÉédG  ∂∏e  ¥ƒa  AÉæÑdG

المال  أكثر،  أو  أقل  أو  قامتين  قدر  المال  عن  مرتفع  ند(١)،  قربة  مال  عن 
صاحب  جدار  فوق  يبني  الدك  صاحب  أراد  آخـر،  لرجل  والند  لرجـل 
الجدار  رأس  عن  يفسـح  فكم  ذلك  له  يكن  لم  وإن  ذلك  له  هل  المال 

ذلك. ببيان  علينا  تفضل  المال؟  لصاحب 
على  وليس  أرضه  في  جداره  يكون  حتى  عنه  ويفسح  برضاه  إال  ذلك  له  ليس 

واهللا أعلم. ضرر.  منه  صاحبه 

نظير. أو  شبيه  ند:   (١)
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الفلج،  من  ويسـقيه  الفلج  عامر  علـى  صرمًا  يغرس  للـذي  يجوز  هـل 
من  ماء  أيغرف  بيتًا  يبني  الذي  وكذلك  الفلج،  من  ماء  له  يغـرف  أعنـي 

أم ال؟ ذلك  يجوز  هل  التراب،  به  ليجبل  الفلج 
ذلك  مثل  يمنعـون  ال  عادتهـم  كانت  فـإن  البلد  عـرف  إلى  راجـع  كلـه  هـذا 
والناس  يحـل  فال  التمانع  عادتهـم  كانـت  وإن  به،  بـأس  فال  بـه  ويتراضـون 

ے      ~   }    |    {   z ﴿ مضطرون  المـاء  وإلى  محتاجون  التعارف  إلـى 
واهللا أعلم.  .(٢)﴾¯    ®   ¬   «    ª   ©   ¨   § ﴿  (١)﴾¡

è∏ØdG  ≈∏Y  QÉμH  çGóMEG

بكارًا  الفلج  أربـاب  فأحدث  معلوم،  أمـد  إلى  فلج  من  ماء  اقتعـد  مـن 
أن  للمقتعد  فهل  أسبوع،  كل  من  تقعد  بادة  فيه  فزادوا  الفلج  هذا  على 

أم ال؟ الزيادة  تلك  في  الماء  رب  على  يرجع 
بزيادة  الدوران  ذلك  فتخلل  معروف،  دوران  على  اقتعده  إنما  كان  إذا  ذلك  له 

واهللا أعلم. البادة.  تلك 

¬fhóHh  ¬fPEÉH  á«bÉ°ùdG  ≈∏Y  AÉª¨dG  ™°Vh

هذا  أيكون  السواقي  على  الغماء  في  الترخيص  من  األثر  في  يوجد  عّما 
جاز  عليه  ينكروا  لم  إن  أم  السـاقية  أصحاب  عليه  أنكر  ولو  الترخيص 

.٧٨ اآلية  الحج،  (١) سورة 
.١٨٥ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 
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السـاقية  أصحاب  صّرج  ولو  الغماء  هذا  يجوز  هل  وكذلك  فال؟  وإال 
إنما  الغماء  وضـع  ألن  فال؟  وإال  جـاز  يصرجوها  لـم  إن  أم  سـاقيتهم 

وجينها. في  الطائن  الساقية  أصحاب  صاروج  فوق  يكون 
أرباب  رضي  إذا  مـا  بين  الفرق  بعدم  وغيـره  أحمد  بن  الحسـن  الشـيخ  أفتى 
الساقية. على  الغماء  أجاز  من  رأي  على  ذلك  كل  كرهوا  إذا  ما  وبين  الساقية 
يستأذن  أن  غير  من  الساقية  على  الغماء  أجاز  قد  ذلك  في  المرخص  إن  وأقول 
السـاقية  أرباب  أظهر  إذا  مـا  بين  الفرق  عـدم  يقتضي  هـذا  وتجويـزه  أربابهـا 
حجره  ما  أموالهم  مـن  يبيح  ال  سـكوتهم  ألن  سـكتوا،  إذا  ما  وبين  الكراهيـة 
فرق  فال  الترخيص  هـذا  وعلى  فافهمه  الظاهر  الحكم  لهم  أثبتـه  وإن  الشـرع 
اإلطالق  يقتضي  وكالمهم  تصرج  لم  إذا  ما  وبين  الساقية  صرجت  إذا  ما  بين 

تعالى أعلم. واهللا  فراجعه. 

è∏ØdG  ≈∏Y  …ó©àdG  ∫ÉM  »a  ±ô°üàdG

يأخذون  خونـة  ناس  فتملكهـا  إلصالحـه  تقعد  أدركـت  بـادة  له  فلـج 
أيديهم  من  انتزاعها  على  القادر  غير  لألمين  هل  جهرة  ألنفسهم  قعادتها 
على  الفلج  به  ليصلـح  أخذه  على  قدر  ما  منهـم  قعادتها  مـن  يأخـذ  أن 
وسطه  أجرة  عناه  عن  ويأخذ  نفسه  يؤجر  أن  له  وهل  االحتساب؟  طريقة 

أم ال؟ منهم  أخذه  الذي  هذا  من 
الخونة  أولئك  يد  من  البـادة  هذه  قعد  من  شـيء  انتزاع  على  قدر  لمن  يجـوز 
اهللا  من  االحتسـاب  قصد  على  ذلك  فعل  وله  احتسـابًا،  له  جعل  فيما  الظلمة 

الثواب.
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إال  تصح  ال  اإلجارة  ألن  األجرة  بأوسـط  كان  وإن  نفسـه  يؤجر  أن  له  وليس 
أعلم. تعالى  واهللا  حرين.  بالغين  عاقلين  متعاملين  من 

É¡àeóN  ó©H  ádƒ¡éªdG  êÓaC’G  ™«H

يبيعوها  أن  لهم  هل  الفقراء  بعض  خدمها  إذا  أربابها  المجهولة  األفالج 
أم ال؟ وغيرهم  األغنياء  على 

إذا خدموها على نية التملك لها عمًال بقول من أجازها للفقراء جاز لهم بيعها 
في  التصرف  ولهم  لهم،  ملكًا  القول  ذلك  على  تكون  ألنها  وغيرهم،  لألغنياء 
من  يشـترون  إنما  ألنهم  الصفة  هذه  على  منهـم  الشـراء  ولألغنياء  أمالكهـم، 
االنتفاع  وقصدوا  حالها  على  إبقائها  نية  على  خدموها  إذا  أما  أمالكهم  الفقراء 
من  شـاء  من  بها  ينتفع  األول  حكمها  علـى  باقية  فهي  لهـا  التملـك  دون  بهـا 
أنها  ثبتت  إن  ألنها  أيضًا  الصفة  هذه  على  لهم  بيعها  بحجر  أقول  وال  الفقراء 

القول. بذلك  عمًال  يتملكها  أن  فقيرًا  كان  فلمن  قول  على  للفقراء 
كذلك  باقية  وإنهـا  بها  االنتفاع  الفقـراء  يرى  ال  مـن  بقول  الفقير  أخـذ  إن  نعـم 
األول  والقول  القول  هذا  على  بها  االنتفاع  وال  فيها  التصرف  له  يحل  فال  حشرية 
حاكم  حكم  فيها  يجر  لم  ما  بها  واالنتفاع  تملكها  فللفقراء  وعليه  أصـح  عنـدي 

أحوالها. جميع  في  المال  بيت  حكم  حكمها  فيكون  مثًال،  المال  لبيت  أنها 
إليه  سـبيل  فال  فيها  التصرف  لهم  وليس  بها  ينتفعون  للفقراء  بأنها  القول  أمـا 
المال،  لبيت  المجهـوالت  بأن  القـول  على  مبنيًا  يكـون  أن  إال  لـه  وجـه  وال 
لهم  وليس  اإلمـام  عدم  عنـد  المال  ببيـت  االنتفـاع  للفقـراء  إن  قالـوا  فإنهـم 

واهللا أعلم. مثًال.  بالبيع  فيه  التصرف 
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فقال  الفلج  أهل  من  بعضهم  كان  إن  الفلج  من  للمسـتقعدة  يصح  هل 
صورة،  فقسـموه  الماء  من  يحتاج  كم  منهم  كالًّ  وسـأل  تزابنوا،  ال  لهم 
على  منهم  اتكاًال  قليًال  إال  منهـم  أحد  يزده  لم  الدالل  عليه  نـادى  فلمـا 
الفلج  وأهل  الحالة  تلك  على  قعده  العريف  يسـع  فهل  القسـمة،  تلك 

حاًال. ذلك  ببيان  تفضل  أيضًا؟  يسعهم  وهل  غائب؟  بعضهم 
وأما  ذلـك  فوق  ثمنـًا  له  يجـد  لم  إذا  ذلـك  على  قعـده  العريـف  يسـع  نعـم 
فال  أحد  أهله  من  عنهم  يشـذ  ولم  الفلج  أرباب  هم  كانوا  فإن  المسـتقعدون 
يقسـموه  أن  يصح  فال  كذلك  يكونوا  لم  وإن  ذلك،  صنيعهم  في  عليهم  بأس 
وأشـبه  ظاهرة  مفسـدة  إلى  يفضي  ذلك  ألن  الزبون  عـن  يتناهون  ثـم  صـورة 
ماء  ربع  نحو  قعد  في  يتشـاركوا  أن  مثًال  والثالثة  فلالثنين  التسـعير،  به  شـيء 
واهللا أعلم. المفسدة.  تلك  إلى  يفضي  ال  ولكونه  هذا  نحو  في  الشراكة  لجواز 

è∏ØdG  ìÓ°UE’  á©∏°S  á°üëdG  ºjó≤J

الفلج  أهل  جعل  ثم  الـوادي  دخله  والفلج  فلج  في  مال  لـه  رجل  عـن 
أن  الرجل  لهذا  هل  الفلج.  بهـا  يخدم  الذي  بالحسـبة  كله  يقعد  الفلـج 
من  الفلج  فـي  له  الذي  الحسـبة  عن  العـروض  من  شـيئًا  أحـدًا  يعطـي 

أم ال؟ معدودة  حسبة  له  كانت 
يدفعوا  أن  الفلج  أهل  اتفق  إذا  إال  ذلك  في  الدراهم  عن  السلعة  دفع  يمكن  ال 
قدر  الربح  من  منهم  واحد  كل  يصيب  حتـى  معلومة  بقيمة  مخصوصة  سـلعًا 

واهللا أعلم. ذلك.  من  حصته 
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من  شـيئًا  السـاقية  وجين  على  يغرس  أن  له  هل  سـاقية  فيه  مال  له  من 
يضر  أن  مـن  التحريم  هـذا  لنـا  بّيـن  يجـوز  ال  كان  وإن  أم ال؟  الشـجر 

الغير؟ لماء  يشرب  أنه  أم  بالساقية 
شركائه،  دون  بشيء  منها  يختص  أن  له  فليس  غيره  وبين  بينه  الساقية  كانت  إذا 

وجوه: من  ذلك  شاؤوا  إذا  نزعه  لشركائه  وكان 
بالساقية. الضرر  أحدها:  ـ 

الغير ماء  من  النخل  شرب  ثانيها:  ـ 
الوجوه. أعظم  وهي  شريكه  وحصة  بحصته  اختصاصه  ثالثها:  ـ 

واهللا أعلم.

ô«¨dG  ΩQ  »a  è∏ØdG  RhÉéJ

في  فلج  البلدين  أحد  ألهل  وكان  واٍد،  وبينهما  متجاوريـن  بلدين  أهـل 
ألنهم  الـوادي  وسـط  عن  به  يتجاوزون  ال  بينهـم  الذي  الـوادي  وسـط 
الزمان  من  اهللا  شـاء  ما  فمكثوا  جيرانهم،  والمانـع  ذلك  من  ممنوعـون 
عنه  فرحلـوا  الجدب  مـن  أصابه  لمـا  هؤالء  مانعـي  محل  ضعـف  ثـم 
مكانهم  يضر  مـا  يمنعون  زالوا  وال  محـًال  لهم  وعمروا  خاليـًا  وتركـوه 
بفلجهم  متجاوزين  الفلـج  أهل  قـام  حتى  سـالف،  بعد  آخرًا  المتـروك 
منعهم  فـأرادوا  منهم  رضًا  غير  من  هـؤالء  رم  في  الوادي  عـن  خارجـًا 
قدرة  أهل  كانوا  إذا  السـكوت  الرم  أهل  يسـع  أم ال  يمنعوهـم  أن  لهـم 
أولئك  لوقف  الحـدث  ذلك  أنكـروا  لو  ولكنهم  قـدرة  أهـل  ليسـوا  أو 
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ذلك  تغيير  عن  سـكتوا  لو  أن  سـيدي  أرأيت  الحدث،  عن  المتجاوزون 
لمالهم  مضيعين  يكونـون  أفما  رمهم  المتجـاوزون  واسـتأصل  الحدث 
من  معهم  لمن  بضامنيـن  وأليسـوا  المال،  إضاعة  عن  نهـى  ملسو هيلع هللا ىلص  والنبـي 

مأجورًا. لنا  بّين  واألرامل؟  كاأليتام  الشركاء 
القوم  هؤالء  رم  في  تخطيـه  الفلج  ألهل  يجوز  وال  أولئك  منـع  لهؤالء  نعـم 
رمهم  في  تخّطوه  فإن  ذلك  نحو  أو  بيع  أو  رضا  من  ذلك  لهم  يبيح  وجه  بغير 
عليهم  يحكم  أن  الحاكم  وعلى  صرفه  وعليهـم  مزال  حدث  فهو  إذنهم  بغيـر 
ألنه  إنكاره  عليهم  وجب  اإلنـكار  على  قادرين  الرم  أرباب  كان  فـإن  بذلـك، 
يصح  إذ  واأليتـام  األغياب  دون  بهـم  خاصـًا  الـرم  ذلـك  كان  إذا  إال  منكـر، 
السـكوت  له  يصح  وال  يراها  مصلحة  ألجل  ماله  في  التغاضي  العاقل  للبالغ 
نهى  وقد  المال  إضاعة  مـن  ذلك  أن  الظاهر  إذ  دنيوية،  وال  دينية  فائـدة  لغيـر 
باإلضاعة  آثمين  يكونـون  اإلضاعة  فعند  ذلك  ينكروا  لـم  فإذا  عنها،  الشـارع 
عليهم  ضمان  وال  تغييـره،  على  قادريـن  كانوا  إن  المنكـر  علـى  وبالسـكوت 
دون  المحدثين  بذمـة  تعلـق  قد  الضمـان  ألن  واألغيـاب  األيتـام  لشـركائهم 

واهللا أعلم. بعدله.  إال  يؤخذ  وال  فيه  فلينظر  واهللا أعلم  الساكنين.  هؤالء 

â«ÑdG  ºjôM

رقعة  البيت  ذلك  ووراء  لـه،  ليس  والمال  مال  في  بيـت  ألحـد  كان  إذا 
عليه  هل  اليبسـة  تلك  يقصَّ  أن  المال  صاحب  وأراد  تشـرب  ال  يابسـة 
من  أرفع  والبيت  الحريم  حّد  فما  عليه  كان  فإن  للبيت  حريمًا  يترك  أن 

ذلك؟ لنا  بّين  المال؟ 
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ترك  ذراعين  حفـر  أو  ذراعـًا  ترك  ذراعـًا  حفر  إن  يحفـر،  مـا  بقدر  لـه  يتـرك 
وخشـونتها  األرض  سـهولة  يعتبر  وأيضًا  واألربع  الثالث  في  وهكذا  ذراعين 

واهللا أعلم. الحاكم.  نظر  إلى  كله  وذلك 

´QGõªdG  »a  É¡dÉM  ≈∏Y  ¥ƒ≤ëdG  AÉ≤Ñà°SG

ليس  أن  قاعـدة  فيها  وجدت  نخـل  جهاتها  جميع  مـن  وعليهـا  مـزارع 
من  وراءها  أو  تلـك  نخيلهـم  مكان  إال  فسـل  النخل  تلـك  ألصحـاب 
أن  المزارع  أهـل  بعض  أراد  للمـزارع،  محـاذ  غير  هو  الـذي  الجانـب 
لها  األروض  بعض  المزارع  هذه  وكانت  بعضهم  وأبى  له  وقيفًا  يفسـل 
ال  التي  القاعدة  تلك  وتقتفي  الكل  أيمنع  بالمساقاة  وبعض  باآلثار  ماء 
وتترك  يمنع  لم  عدمت  فإذا  المضرة  في  ينظر  أم  وباطلهـا  حقها  يـدري 

القاعدة؟ تلك 
حقه  احتمل  وما  محتمل  فيها  والحق  تبدل  وال  تغير،  ال  السابقة  قاعدتها  على 
على  األمور  دعوا  بالشـرب.  بعضها  يسـقي  كان  حيث  وخصوصًا  يغيـر،  فـال 

واهللا أعلم. حالها. 

É¡KGóMEG  ºμM  »a  ≥jô£dG  πjƒëJ

الطريق  في  يحولها  أن  وأراد  جائزًا،  طريقًا  تقطع  لماله  سـاقية  له  رجل 
أم ال؟ ذلك  له  أيجوز  موضع  إلى  موضع  من 

مرة  أحدثها  فكأنه  حولها  فإن  زيادة،  ال  وجدت  ما  على  الطريق  في  اإلحداث 
واهللا أعلم. أخرى. 
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∑ôà°ûªdG  è∏ØdG  »a  ±ô°üàdG

يفتح  أن  فأراد  رجل  وبين  بينه  واألجالة  لماله  فلـج  من  أجالة(١)  له  مـن 
آخر  رجل  من  أجالة  فاشـترى  السـلطاني  العامل  من  غيرها  أجالة  لماله 
رضي  ولو  اهللا؟  وبين  بينه  فيما  له  أيجوز  هذه  وفتح  بالصاروج  فسـدها 

عرفني. بعض؟  وكره  بعض 
واهللا أعلم. اهللا.  شاء  إن  ذلك  عليه  يضيق  ال 

è∏ØdG  »°VGQCG  ¢†©H  ¢SôZ  ≈∏Y  ¥ÉØJ’G

منها  النصف  يقصروا  أن  الفلج  جبـاه  رأي  فانعقد  كبيرة  أجالة  له  فلـج 
الفلج  هـذا  واآلن  الفلج،  لصالـح  نخًال  اآلخر  النصـف  فـي  ويغرسـوا 
ماؤه  يزيد  أن  رجاء  قرحًا  يخدموه  أن  أيضًا  جباه  فاتفق  المحل  به  أضّر 
النصف  بيع  لهـم  أيحل  الخدمـة  هذه  لقضاء  تكفيـه  دراهم  لـه  وليـس 
الحق. وحق  عرفنا  أم ال؟  الجباه  أعني  لصالحه  النخل  فيه  غرسوا  الذي 
ال يمنع ذلك إن كان فيه للفلج صالح وكان البيع عن نظر الجباه. واهللا أعلم.

á«°VƒëdGh  ájó°VÉ©dG  á∏îædG  ø«H  ¥ôØdG

والفرق  الحوضية  والنخلـة  العاضدية  النخلـة  في  الفقه  أهـل  اصطـالح 
والنخلة  العاضدية  النخلة  هذه  وما  فرقوا  شيء  ألي  المقايسة  في  بينهما 

اصطالحهم؟ في  الحوضية 

مجتمع،  أي  أجيـل:  وماء  موضع،  في  اسـتنقع  بمعنى  تأجل  من  اللسـان  فـي  (١) األجالـة: 
بها  يسـد  كبيرة  خشـبة  أو  حجرة  وهي  والرجالة  اإلجالة  تسـمى  العماني  العرف  وفي 

أماكنه. في  الماء  صرف  وينضم  الماء  مجرى 
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فيه  تسـقى  حوض  لها  يجعل  أن  األصـل  وكان  تسـقى  التي  هـي  الحوضيـة 
حيال  تفسـل  التي  فهي  العاضدية  وأما  حوض،  يكن  لم  وإن  االسـم  فيبقى 
أذرع  ثالث  إال  األرض  من  تعطى  ال  والحوضية  بعروقها،  منه  فتشرب  النهر 
ذراعًا  عشر  ستة  دون  وقيل  ذراعًا  عشـر  سـبعة  دون  نخلة  حولها  كانت  وإن 
والتحديد  أذرع،  ثالثة  إلى  منها  واحدة  كل  رجعت  زادت  وإن  بينهما  قسمت 
الفسـل  أن  علمنا  زاد  فإن  الفسـل  مسـافة  من  النخلتين  بين  لما  اعتبار  بذلك 
على  تكون  فإنها  العاضدية  وأما  تعطى  ما  أقل  إلى  فرجع  حقه  يسـتوف  لم 
حكم  في  الوجين  ألن  المسـافة  طالت  ولو  يليهـا  ما  فتقايس  الفلـج  وجيـن 

واهللا أعلم. قول.  على  بينهما  يقسم  الخراب  المالين  بين  وما  الخراب 

á°UÉîdG  ¥ƒ≤ëdG  »a  ∫ƒ©éªdG  AÉªdG  ºμM

في  والكالم  يأخذها  ال  لمـن  الحقوق  في  يعطى  بما  وال  النيـل:  في  مـا 
معناه؟ ما  االستنجاء 

ألنه  به  يستنجى  ال  المخصوصة  الحقوق  في  المجعول  الماء  أن  بذلك  المراد 
الماء  كان  إذا  إال  باطـل  لـه  جعل  ما  غيـر  فــي  فجعلـه  لذلك،  يجعــل  لــم 
إليهم  يدفع  فهؤالء  شـاؤوا  لما  يأخذونـه  مخصوصة  الناس  من  لصنف  جعل 
يصح  ال  أي  يأخذه  ال  لمن  قوله  معنى  وهو  االسـتنجاء  به  لهم  ويصح  الماء 

واهللا أعلم. أخذه.  يستحـق  ال  لمن  ذلك 

IójóédG  ôFÉª©∏d  è∏ØdG  ôjhóJ  ≈∏Y  ±QÉ©àdG

أو  بيتًا  بها  يعمـر  أن  أراد  من  كل  أنـه  ُسـّنة  بها  جرت  عمرت  منـذ  بلـد 
أنهم  يعلم  ولم  الفلج  أهل  يسأل  ولم  بأسره  الفلج  يدور  برجًا  أو  جدارًا 
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وخافوا  بذلك  راضين  غيـر  الفلج  أهل  كان  وإن  أم ال،  ذلـك  برضاهـم 
في  تقول  فماذا  سـنتهم،  بإثبات  البلد  أهل  عليهم  تقوم  ذلك  أنكروا  إذا 
مرارًا  الفلج  ويدور  بيتًا  ويعمر  الُسّنة  هذه  من  ويأخذ  ذلك  في  يقع  الذي 
والفاعل  مجـدب،  وتارة  مخصب  تـارة  والفلج  أهله،  إذن  بغيـر  كثيـرة 
بها،  فتمسك  هذه  سـنتهم  فوجد  إليهم  آل  بل  البلد  ذلك  غير  من  أصله 
من  فيه  مشـترك  إنه  بل  كلهم  الفلج  أرباب  يعرف  ولم  شـك  ذلك  بعد 
يوجد  ولم  البرآن،  منهم  يأخذ  حتى  ومسافر  وأعمى  ومقعد  وأرملة  يتيم 

الشك. ظلمات  من  باإلنقاذ  منك  فضًال  الماء؟  من  فات  ما 
ذلك  وعلى  الفلـج  أسـس  وعليها  األمر  أول  من  ثابتة  الُسـّنة  هـذه  كانـت  إن 
حكم  في  ألنهـا  باسـتعمالها،  بأس  فال  يبيـع  من  ويبيع  يشـتري  مـن  يشـتري 
فال  حادثة  ُسـّنة  كانت  وإن  البنـاء،  أراد  لمن  الفلـج  في  حق  فهـي  المسـتثنى 
دون  رضي  من  على  الرضا  عند  ويصح  أهلها  من  الكره  على  استعمالها  يصح 
أسـلم  عنها  فالتعفف  أصلها  جهل  وإن  واألوقاف،  األيتام  من  له  رضا  ال  من 
فإن  حالها  له  يتبيـن  ولم  السـابق  في  منها  أخذ  ومن  منعها،  الفلـج  وألربـاب 
ضمان  عليه  فليس  جائـز  له  ذلك  أن  يرى  الحوار  قصـد  على  أخـذ  إنمـا  كان 
فقط  التوبة  وعليه  المستحل  حكم  في  يكون  ألنه  منعه،  ذلك  بعد  له  تبين  ولو 
لم  إذا  الخالص  في  والخالف  الضمـان  فعليه  ممنوع  وهو  منتهكًا  فعلـه  وإن 

واهللا أعلم. البلد.  فقراء  في  يجعله  وقيل  الفلج  به  يخدم  فقيل  أهله  يعرف 

kÉªjób  ¢Shô¨ªdG  ≈∏Y  ô°üà≤j

بغير  حافته  على  مغروسًا  األمبا  شـجر  عواضده  على  السـلطاني  العامد 
إلينا  تناهى  وفيما  الجديد،  ومنه  غرسه  يحفظ  ال  الذي  القديم  منه  إحرام 
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أن  أراد  لمن  أيجـوز  ذلك  أنكر  أحـد  عن  أخبرنا  وال  أحـدًا  سـمعنا  مـا 
السابق  المعتاد  الفسل  على  الصورة  تلك  على  األمبا  الشجر  من  يغرس 
الحريم  أرخص  يكون  وكيف  أم ال  أحـد  ينكره  لم  إذا  الفلج  ذلك  فـي 

بالبيان. تفّضل  هذه؟  والحالة  الفلج  هذا  مثل  على  للشجر 
فيجوز  القديم  الفسـل  وأمـا  يجوز  فال  الحـال  هذا  على  الفسـل  تجديـد  أمـا 

واهللا أعلم. سقط.  إذا  تعويضه 

≥jô£dG  áYQÉb  »a  π°ùØdG  ™æe

أن  ألحد  يجوز  هل  رضاه،  يعتبر  وال  برضا  الطريق  قارعة  في  فسل  من 
يبتاعها؟

واهللا أعلم. حرام.  وبيعه  زواله  القادر  فعلى  منكر  هذا 

¬d  ∑ôà°ûe  QGóL  »a  ÜÉH  hCG  Iƒc  íàa  §HGƒ°V

من  ليكون  الفتح  جواز  شـرط  وكم  للصبحي  مسـائل  أثر  على  يوجد  ما 
بعد  قول  قال  المنازل  طرق  في  األبواب  وكذلك  أجالة  من  وأسفل  أعلى 
فيها  كان  إذا  الطريق  وكذلـك  أربع  بعد  وقول  ثالث  بعـد  وقول  أجالـة، 
بيوتها  ألصحاب  األبواب  فتـح  وجائز  جائز  فهي  فصاعدًا  أبواب  أربعـة 
المسـألة؟  هذه  معنى  ما  واهللا أعلم،  تضره  وال  جاره  باب  تقابل  ال  حيث 
لنا. أوضح  عليه؟  تقوى  ال  والذي  منها؟  استعماله  على  تقوى  الذي  وما 
ألن  البلد  جبـاه  برضا  إال  به  أقول  فـال  الجائز  سـاقية  على  األجائل  فتـح  أمـا 
رضا  عن  ال  حدثًا  فيها  يحـدث  أن  ألحد  ليس  البلد  أهل  لعامة  حـق  السـاقية 
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الماء  بأهل  ضر  األجائل  فتـح  فإن  وأيضًا  مصالحهم.  في  الناظريـن  جباههـم 
ذلك  جواز  فإن  وأيضًا  مائهم  لذهاب  سببًا  يكون  وربما  السد  مؤونة  يحملهم 
األجالة  بعد  شـاء  لمن  الفتح  جواز  منه  يلزم  وهو  عظيمة  مفسـدة  إلى  يفضي 
حد  إلى  ينتهـي  أن  غير  مـن  فتح  الفتح  تعاطـى  من  فـكل  الثالثـة  أو  األولـى 
الطريق  على  األبواب  فتح  وأما  واهللا أعلم،  عظيم  ضرر  إلى  فيفضي  محـدود 

واهللا أعلم. بأحد.  يضر  لم  إذا  فجائز  الجائز 

QÉédG  π«îf  ºjôM  »a  ¢Sô¨dG

جاره  قرب  يفسل  أن  أحد  أراد  إذا  بعضًا  بعضها  عن  العوابي  حريم  عن 
الحريم؟ قدر  يكون  كم 

الزمان  عليه  ومضـى  أسـس  ذلك  وعلى  للزراعة  جعل  قـد  الموضـع  كان  إذا 
اتفقوا  إذا  إال  بجـاره،  الضرر  خوف  فيه  يفسـل  أن  ألحد  فليس  كذلـك  وهـو 

واهللا أعلم. جائز.  فحينئٍذ  الفسل  على  جميعًا 

QÉédG  ºjôM  êQÉN  ¢Sô¨dG

األشـجار  وسـائر  واألمبا  النخيل  بين  العامد  قرب  الفسـل  في  فرق  هل 
في  أعني  جيرانه  من  بأحد  يضر  لم  إذا  الساقية  حيث  صاحبه  تجنب  إذا 
الزمن  طول  على  يخشى  لكن  الرقية  جاره  وبين  بينه  كان  وإذا  الحريم، 

إحرام؟ غير  من  الفسل  يجوز  هل  الجار.  على  الضرر 
على  يحرم  أن  الفسـل  شـاء  إذا  فعليه  حريمًا  سـمي  ولذا  الجار  حق  الحريـم 

واهللا أعلم. المنتظر.  الضرر  خوف  المحدود  الحد 
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¬©«H  hCG  Üô°ûdG  π≤f

وأراد  آخر  رجل  ماء  من  شـرب  له  المباع  والمال  يبسـًا  ماله  باع  من 
بنقله  الماء  صاحب  يرض  ولم  اآلخر  ماله  إلى  الشرب  ينقل  أن  البائع 
مالك  ارجع  الشـرب  أردت  إذا  له:  وقال  عنه  ومنعه  اآلخر  مالـه  إلـى 
ماله  يسـترجع  فلم  كان  كما  عادة  علـى  إياه  لكل  واسـقيه  البيع  عـن 
دينه؟  في  الماء  لهذا  القابض  يلـزم  ما  الماء  جملة  في  الشـرب  وبقـي 
يسترجعه؟  ولم  يسـتأنف  لم  إذا  للبائع  الضمان  من  شـيء  عليه  أيبقى 

لنا. بّين 
لمن  يبيعه  أن  وله  المال  لمشتري  يبيعه  أن  له  لكن  الشرب  هذا  تنقيل  له  ليس 
يعطيه  أن  وله  كان،  ما  على  به  سقاه  األول  ماله  اسـترجع  وإن  الشـرب،  عليه 
فقد  كله  هذا  من  أبـى  وإن  الشـرب  عليه  من  أو  المال  مشـري  الرجلين  أحـد 

واهللا أعلم. تنقله.  من  مانعه  على  ضمان  وال  بنفسه  ماله  أضاع 

AGô°ûdG  πÑb  qô≤e  ≥aôªd  ô««¨J  ’

الحريـم  دون  بجـاره  مـن  أحدهمـا  وفسـل  لرجليـن  متحاذيـان  مـاالن 
لرجل  جاره  على  ينكر  لم  الذي  باع  ثم  جاره  عليه  ينكر  ولم  الشـرعي 
مات  وال  يثمر  لم  والمفسول  الفاسل  على  أنكر  الثاني  المشتري  ثم  ثاٍن 

إنكارًا؟ الثاني  للمشتري  ترى  هل  محدثه 
قبل  الحاصلة  الصفـة  تلك  على  المـال  اشـترى  إنما  ألنه  إنكار  للثانـي  ليـس 

واهللا أعلم. الشراء. 
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QGóédG  ÖMÉ°üd  ∂∏e  QGóédÉH  ≥°üà∏j  Ée

لمن  فادعياه  روازن  الجدار  في  أحدهما  قبيل  وعلى  رجلين  بين  جـدار 
منهما؟ به  يحكم 

روازن  فيه  له  كان  ما  الجدار  له  يكن  لم  فلو  الجدار  ملك  على  عالمة  الروازن 
واهللا أعلم.

OQGƒe  øe  ø«≤aôe  ¢üîj  Ée  §∏N

ولما  إلصالحه  بادة  الفلج  قاعدة  وكانت  لفلج،  دراهم  قبـض  رجل 
الجبل  لخدمة  أحدثـت  وبادة  وغيرها،  ضيافة  مـن  البلد  أهل  ينـوب 
تلك،  من  الذي  وال  البادة  هذه  من  الذي  يدري  ال  مختلطة  والدراهم 
كذا  عليها  بلـد  كل  البلدان  علـى  فجعلوه  رجل  قتـل  الطائفـة  أنـاب 
الدراهم  هذه  مـن  المسـتأمن  ذلك  من  تقبض  أن  يسـعك  فهل  كـذا، 
يصح  هل  المسـتأمن  وكذلك  والقديمة؟  المحدوثة  الفلج  بادتي  من 
البادة  هذه  شـأن  أوًال  يدري  ال  المسـتأمن  كان  إذا  أرأيت  ذلـك؟  لـه 
يعرف  ال  حتى  الدراهم  فخلط  الفلج،  ألمـر  أنهما  نفسـه  وفي  الثانية 
بتلك  الفلج  في  خدم  إذا  بالصاروج  خدمـة  إلى  يحتاج  والفلج  مالـه 
متعذرة  اليوم  الجبل  خدمة  كان  إذا  خالص  له  ذلك  أتـرى  الدراهـم، 
التباعة؟  تلك  من  بهذا  يتخلص  وأنه  ضامن  الدراهم  لتلك  أنه  ويعتقد 

بالجواب. تفّضل 
تعذر  وإن  له  جعل  فيما  واحد  كل  جعل  التمييز  أمكن  فإن  الماالن،  اختلط  قد 
المجهول،  حكم  في  الماالن  وصار  جائز  غير  الخلط  كان  إذا  الخالط  ضمـن 
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النظر  وللجباه  الفلج،  ذلـك  صالح  في  إال  ينفذ  فال  خاص  مجهول  أنـه  غيـر 
ثم  العام  الصالح  من  غيره  في  جعلوه  شـاؤوا  وإن  به  حرجوا  شـاؤوا  فإن  فيه 
فإن  باطل،  أو  بحـق  يكون  أن  إما  أمرين  أحـد  من  يخلو  ال  البـادة  حـدث  إن 
جعله  على  اتفقوا  إذا  النظـر  وللجباه  محله،  فـي  وضعه  وجب  بحـق  أحـدث 
وجب  بباطل  كان  وإن  إخـراج  للصالح  ألنه  الحال  في  األصلح  يرونـه  فيمـا 

واهللا أعلم. أهله.  إلى  الماء  ورد  إسقاطه 

√ô«Z  ∫GƒeCG  ≈dEG  ∫ƒ«°ùdGh  êGô°ûdG  πjƒëJ

أموال  حملت  إذا  األودية  وكذا  الناس  أموال  إلى  نحيت  إذا  الشراج  في 
حولها  أحدًا  أن  صـّح  وإذا  المعتاد؟  إلى  ترجع  أن  يصـح  هل  النـاس، 
ما  علينا  أشكل  وقد  تحويلها؟  يصح  هل  أحد  مال  إلى  ضررها  بسـبب 
أهذا  ندري  وال  النظام  جوهر  في  وكذا  تحويلها  يصح  ال  أنه  األثـر  فـي 

أفتنا. األثر؟  مجمل  من  هو  أم  ظاهره  على 
وهي  والبلدان،  القرى  في  التي  والشراج  األودية  في  وذلك  ظاهره  على  األثر 
تنتحي  أن  قبل  تضرهم  كانت  بأناس  أضرت  السابق  أصلها  إلى  ردت  إذا  التي 
أنها  وكما  أجراها،  قد  فاهللا  جرت  فحيثما  حالها  على  تترك  األودية  هـذه  فـإن 
أن  جاءته  من  وعلى  اآلخرين،  تضر  اآلخر  في  كذلك  األولين  تضر  األول  في 
من  كان  إذا  وأما  تعالى،  اهللا  قبل  من  انحرافها  كان  إذا  وهذا  ويحتسب.  يصبر 
وال  األموال  أهل  عن  صرفه  يلزمه  األودية  في  حدث  ذلك  فإن  مخلـوق  قبـل 

واهللا أعلم. باألول.  الحال  على  يقاس 
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√ÉÑédG  …CGôH  è∏ØdG  ìÓ°UEG

علوية  والشريعة  لمنافعه،  تعبه  يكشف  أن  وأراد  مسموم  فلج  قربه  رجل 
بعد  من  وهـو  آخر،  لرجل  أخـرى  شـريعة  وحدريها  البلـد  شـريعة  أي 
نفسيهما  عن  وأذنا  غيرهما  ال  وحميد  ناصر  مثل  الفلج  جباه  ناظر  ذلك 
لكن  قبله  من  الضرر  عن  الفلج  يصون  أن  نيته  في  وهو  غيرهما  عن  ال 

أفتنا. وقبله؟  مكشوفًا  الفلج  يبقى 
أن  عليه  وليـس  وصفت  ما  لـه  جاز  الجباه  أذن  فـإن  الجبـاه،  إلى  ذلـك  أمـر 
أمالكهم  في  التصرف  وللعامة  بأمره  القوام  هم  الفلج  جباه  ألن  العامة  يستأذن 

واهللا أعلم. خاصة. 

OÉà©ªdG  ≈∏Y  IOÉÑdG  IOÉjR

أهل بلد أرادوا أن يزيدوا بادة على المعتاد فيه من المياه المعتادة ليقعدوها 
ويصرفوا ما يحصل من قعد هذه البادة المزادة في إصالح الفلج من حيث 
يجمع الكل وما يلزمهم إياه الحاكم من أمر الزكاة وما يحتاجون إليه لدفع 
وأوقاف،  ومجانين  وأغياب  أيتام  الفلج  وفي  الحروب  أيام  في  خصمهم 
فإن  الفلج؟  هذا  في  حق  له  من  أغلب  بذلك  رضي  إذا  لهم  هذا  ترى  هل 
وأغلب  الجباه  رضي  إذا  بذلك  منهم  يرض  لم  من  يجبر  هل  واسعًا  كان 
في  األصلح  تراه  وما  هذا  في  أفتنا  منك  فضًال  أم ال؟  الفلج  هذا  في  له  من 
ذلك  يرى  البلدة  هذه  بأمر  القائم  كان  إذا  أرأيت  السالم.  وعليك  نظرك 

أصلح لهم وإن لم يكن ذلك ربما يؤول أمرهم إلى الضرر.
لخدمة  البادة  تزاد  إنما  الضـالل،  إال  الحق  بعد  وما  هذا  لمثل  البـادة  تـزاد  ال 
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ويخرج  الماء،  قلة  من  الضرر  وعاينوا  غيرها  إلى  سـبيًال  يجدوا  لم  إذا  الفلج 
يمكن  ولم  منهم  الفلج  على  خافوا  إذا  البغاة  لدفع  تزاد  أن  ترخيص  وجه  فيها 
من  األموال  أو  األنفس  أو  البلـد  على  للخوف  تزاد  وال  بزيادتهـا  إال  دفعهـم 

واهللا أعلم. الفلج.  غير 

¢ü°üëdG  ßØM  ™e  ∫GƒeC’G  §∏N

بقدر  شـاؤوا  متى  أخذوا  أرادوا  وإذا  البيادير  ماءهم  يعطون  سـرور  أهل 
يومًا  عشـر  خمسـة  على  يدور  والفلج  واألغياب،  األيتام  وفيهم  مائهم، 
إليها،  مضطرون  وهم  عادتهم  وهذه  يعرفونه  وربما  البيادير  يسألون  وال 

ثقات؟ غير  وهم  بأس  أخذ  من  على  هل 
كان  شـيئًا  يبخسـوا  ولم  أموالهم  بقدر  حقوقهم  واألوقاف  األيتـام  أعطـوا  إذا 
شـاء  إن  فعله  يحل  عندكم  بالموالفة  يعرف  الذي  وهو  الماء  فرض  من  ذلك 
فعلى  الحال،  هذا  امتنع  له  رضا  ال  من  أو  واألوقاف  األيتـام  بخـس  وإن  اهللا، 
من  يخلو  وال  العاجزيـن  حقـوق  يالحظوا  أن  الحالـة  هذه  إلـى  المحتاجيـن 

واهللا أعلم. المسؤول.  هو  ألنه  مكلف  بالغ  من  ماله  قدر  أخذ  إذا  ترخيص 

á«bÉ°ùdG  èjô°üJ  øe  ™æªdG

بالصاروج  مبنية  تكن  لـم  قبل  ومن  آخر  رجل  مال  في  سـاقية  له  رجـل 
المال  لصاحب  هل  مصرجة  غير  تركها  من  ضرر  له  تبين  إذا  والحجارة 

ذلك؟ من  يمنعه  أن 
آخرون  ومنعه  مطلقًا  يصرج  أن  بعضهم  أجاز  العلماء  بيـن  اختالف  ذلك  فـي 
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الرضا  منه  يصح  ممن  كانوا  إذا  الساقية  فيه  تمر  التي  المال  أصحاب  برضا  إال 
رأي  على  يصـح  فال  موقوف  أو  ليتيـم  المـال  كان  إذا  أمـا  العاقـل،  كالبالـغ 
فيه  ألحد  مضرة  ال  حيث  من  بتصريجه  بأس  ال  نبهان  أبي  وفي  المرخصين. 
والنخل. الشجر  من  ساقيته  على  الفسل  يكون  حيث  من  جوازه  في  ومختلف 

القسمة  أن  علم  أو  أصله  يدرى  ال  قديمًا  الساقية  على  الفسل  كان  إن  وأقول 
وإن  بحق  الثابت  الفسل  ضرر  إلى  يؤول  ألنه  التصريج  يصح  فال  عليه  أسست 
هو  الفاسل  ألن  والتحويل  بالتصريج  بأس  فال  الساقية  على  حادثًا  الفسل  كان 

واهللا أعلم. الضرر.  نفسه  على  أدخل  الذي 

¢†©ÑdG  √ôc  ™e  áë∏°üª∏d  è∏ØdG  »a  IOÉjõdG

معلومة  أشـهرًا  تقعد  جنورة  فيه  يزيدوا  أن  اتفقوا  إذا  الفلـج  أهل  أكثـر 
عن  أبى  من  على  أيحكم  جوزت  فإن  الدراهم  من  ماله  لقلة  لمصالحـه 
أم  السريرة  في  وكرهوا  الظاهر  في  رضوا  إن  أرأيت  أم ال؟  ويجبر  ذلك 
يقبض  أن  النهر  بمصالح  للقائم  يجـوز  وهل  السـريرة؟  في  حكم  ليس 
كانوا  إذا  يظهروه  لم  أم  اإلكراه  أظهروا  ذلك  سواء  فيه  وينفقها  الدراهم 

ذلك؟ وغير  ويتيم  غائب  من  فيه  والنهر  القعد  لزيادة  مشاهدين 
ذلك  عندي  لهم  جاز  الفلج  في  يرونهـا  لمصلحة  ذلك  على  الجبـاه  اتفـق  إذا 
دور  في  يزيدوا  أن  الجباه  اتفق  إن  الحواري  أبو  قال  األثر،  كالم  ظاهـر  وهـو 
نصيبه  له  كان  الحفر  مـن  عليه  الذي  أدى  فمن  ذلك  لهـم  كان  لحفـره  الفلـج 
كان  وإن  فسدس  سدس  لهم  كان  إن  الماء  من  لهم  ما  حساب  على  الماء  من 

انتهى. فعشر.  عشر  لهم 
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في  الكراهية  تعتبر  وال  الرضا  على  دليل  الفلج  أهل  من  وصفتها  التي  والحالة 
المعتبر  وإنما  المصالح  في  له  نظر  ال  الكاره  كان  إذا  الظاهر  فـي  وال  الباطـن 
له  فإن  له  نظر  ال  ممـن  كان  وإن  الكاره  هـذا  إن  يقال  ال  النظـر  أهـل  كراهيـة 
رضاه  إن  نقول:  ألنا  رضـا،  عن  إال  نصيبه  في  يتصرف  فال  الفلـج  في  نصيبـًا 
من  غيره  على  ضرر  سخطه  في  كان  إذا  فأما  غيره  على  ضرر  ال  حيث  معتبر 
صالحه  على  حمل  نظره  لسـوء  هو  كرهه  فيما  المصلحة  وكانت  الفلج  أهل 
وكيله. على  أو  أمكن  إن  عليه  يحتج  والغائب  كراهيته  تعتبر  فال  غيره  وصالح 

وصي  له  كان  إن  وصيه  أو  وكيل  له  كان  إن  وكيله  أو  اليتيم  ولي  على  وتحتج 
أهل  وأكثر  الجباه  اتفـاق  بعد  كرهوه  وإن  وافقوا  فقد  ذلـك  على  وافقوا  فـإن 
امتنع  إذا  التزويج  في  المرأة  ولي  بمنزلة  فهـم  كراهيتهم  إلى  يلتفت  لم  البلـد 

واهللا أعلم. واليته  سقطت 
اهللا  رضي  نبهان  أبي  الشـيخ  عن  وجدت  جوابك  من  فرغت  أن  بعد  إنـي  ثـم 
يزيدوا  أن  الجباه  أراد  غائب  أو  حاضر  من  أمره  يملك  من  بين  فلج  فـي  عنـه 
حضره  من  بعض  فرضي  صالح  من  إليه  يحتاج  فيما  لتجعل  تطنى  جنورة  فيه 
فيما  إال  يجوز  ال  هـذا  أن  الحسـن  أبي  الشـيخ  قول  ففي  قال  آخرون.  وكـره 
إال  تقوم  ال  كانت  إن  زراعتهم  أو  فلجهم  ومصالح  مصالحهم  من  منـه  بـد  ال 
على  يدرك  أن  إال  غيـره  لصالح  منهـم  بأحد  يضر  أن  يسـع  فـال  وإال  بذلـك 
إن  الحواري  أبـي  الشـيخ  قول  وفي  عليها.  يكون  أن  فيجوز  ذلـك  في  سـنته 
عليه  ما  أدى  من  إال  لهم  كان  لحفره  الفلج  دورة  في  الزيادة  على  الجباه  اتفق 
الحق  مواقفه  على  هللا  والحمد  كالمه.  انتهى  الجنورة،  تلك  من  نصيبه  له  فإن 

عدله. بان  بما  إال  تأخذ  وال  المسلمين  على  واعرضه  لك  كتبته  فيما  فانظر 
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األخاديد  فـي  السـقوط  إلى  وإلجائـه  بالضـرب  الدبا  قتـل  يجـوز  هـل 
من  بد  ال  بطـرده  كان  إذا  مالـه  عـن  لطـارده  يجـوز  وهـل  والمهـاوي؟ 
أو  بالنار  حرقه  يجوز  وهل  اإلضرار؟  نية  على  ال  جاره  مال  في  دخوله 

الرمضاء؟ في  إلقائه 
حتى  الدفع  وجوه  من  وجه  بكل  األموال  عن  والجـراد  الدبا  دفع  يجوز  نعـم 
أحرقه  لمن  التعذيب  قصد  ويظهر  فقط،  يدفع  بل  تعذيبه  يقصد  لـم  إذا  بالنـار 

المال. أكله  بعد  متشفيًا 
السـيل  بمنزلة  ألنه  يصح  فال  جاره  مال  في  وقوعه  مع  ماله  عن  صرفـه  وأمـا 

واهللا أعلم. وقع.  وقع  فحيثما 

è∏Ø∏d  ¢SQÉM  QÉéÄà°SG

مال  من  ويؤجروه  حارسـًا  يصنعوا  أن  اتفقوا  إذا  البلد  ألهل  يجوز  هل 
العوابي  زرع  مثل  في  نفع  للفلج  يعود  وربما  المضرة  وقعت  إذا  الفلج 
جباه  من  وقع  إذا  وهذا  الـدار  وتؤمن  للزرع  القعد  ويغلى  تخصـه  التـي 

البلد؟
الفلج  مال  جعـل  وإنما  والبلد  للفلـج  المصلحة  عين  السـؤال  في  ذكرتـه  مـا 
بالترخيص  األثر  صريح  يرد  لم  وإن  المصلحة  هذه  مثل  أمنع  أقدر  لصالحـه 

واهللا أعلم. بعينها.  فيها 
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هذا  أيكون  السـواقي  على  الغماء  في  الترخيص  من  األثر  في  يوجد  ما 
جاز  عليه  ينكـروا  لم  إن  السـاقية  أصحاب  عليـه  أنكر  ولـو  الترخيـص 
السـاقية  أصحاب  صرج  ولو  الغماء  هذا  يجوز  هل  وكذلك  فال؟  وإال 
يكون  إنما  الغماء  وضع  ألن  فال؟  وإال  جاز  يصرجوها  لم  أم  سـاقيتهم 

وجنيها. في  الكائن  الساقية  أصحاب  صاروج  فوق 
أرباب  رضي  إذا  مـا  بين  الفرق  بعدم  وغيـره  أحمد  بن  الحسـن  الشـيخ  أفتى 
الساقية. على  الغماء  أجاز  من  رأي  على  ذلك  كل  كرهوا  إذا  ما  وبين  الساقية 
يستأذن  أن  غير  من  الساقية  على  الغماء  أجاز  قد  ذلك  في  المرخص  إن  وأقول 
السـاقية  أرباب  أظهر  إذا  مـا  بين  الفرق  عـدم  يقتضي  هـذا  وتجويـزه  أربابهـا 
حجره  ما  أموالهم  مـن  يبيح  ال  سـكوتهم  ألن  سـكتوا  إذا  ما  وبيـن  الكراهيـة 
فرق  فال  الترخيص  هذا  وعلـى  فافهمه  الظاهر،  لحكم  لهم  أبنتـه  وإن  الشـرع 
اإلطالق  يقتضي  وكالمهم  تصرج  لم  إذا  ما  وبين  الساقية  صرجت  إذا  ما  بين 

أعلم. تعالى  واهللا  فراجعه. 
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عليَّ  اآلخر  وقال  األرض  عليَّ  أحدهما  فقال  زراعة  في  اشتركا  رجالن 
تحتاجه  مما  ذلـك  وغير  وماء  عمـار  من  بينهما  ذلك  عـدا  وما  البـذور 
أصاحب  الزراعة  تلـك  أصل  صاحب  منهمـا  يكون  مـن  الزراعة  تلـك 

بالجواب. علينا  تفضل  البذر؟  صاحب  أم  األرض 
اآلخر  من  به  أولى  أحدهما  ليس  الزرع  أصل  في  شـركة  له  منهما  واحد  كل 

واهللا أعلم. صحيحًا.  الشركة  أصل  كان  إذا  سواء  فيه  كالهما  بل 
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معلومًا  جـزءًا  له  أن  على  بها  ليضـارب  قروشـًا  رجًال  أعطى  رجـل 
تلك  بـاع  ثم  سـلعة  بها  واشـترى  المضـارب  فأخذهـا  ربحهـا  مـن 
قروشـه  عن  المال  صاحب  إلى  يرد  أن  له  هل  فضة  بربايي  السـلعة 
عرفنا  تجوز؟  ال  مصارفة  هذه  أم  الصرف  قدر  على  (روبيات)  ربابيًا 

ذلك. في  الحكم 
فعل  وهو  إليه،  الرجل  مال  رد  هي  وإنما  تجوز  ال  مضاربة  لعلها  هذه  ليست 
يرد  أن  له  يجوز  بل  قروشـًا  يرد  أن  المضارب  يلزم  ال  إذ  فيه  شـبهة  ال  جائز 
أخذها  التي  القروش  أن  ذلك  وبيان  المضاربة.  إليه  انتهت  الذي  الشيء  ذلك 
وكذلك  أيضًا  ماله  القـروش  بتلك  اشـتراها  التي  والسـلعة  األول  الرجل  مال 
لو  أنه  ترى  أال  كان،  مـا  كيف  ينتقل  مالـه  فهو  السـلعة  بها  باع  التـي  الربابـي 
حكم  في  ألنه  ضامنًا  المضارب  كان  ما  المضارب  من  تضييع  غير  من  ذهب 

واهللا أعلم. عنده.  األمانة 

áHQÉ°†ªdG
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مثًال  العروض  من  شـيئًا  أحدهما  يشـتري  أن  على  بكالم  تقاوال  رجالن 
الربح  ربع  وله  الثمن  اآلخر  يسلم  أن  وعلى  ذلك  غير  أو  نخل  طنا  مثل 
أو  عناء  من  يحتاجه  ما  على  فقام  المشـتري  فاشـترى  أكثر،  أو  أقل  أو 
بعض  سلم  الدراهم  تسليم  عليه  والذي  عمله  تم  حتى  عمل  وكل  حصاد 
مضاربة؟  أم  شركة  هذا  صنيعهما:  ترى  كيف  الكل،  يسلم  ولم  الدراهم 
بالنوى  المضاربة  تصح  وهل  شـركة،  وال  مضاربة  يسـميا  لم  أنهما  مع 
عليه  للذي  أو  ألحدهمـا  أو  رجوع  لهما  وهـل  اللفـظ؟  دون  [النيـات] 

المشتري؟ أو  التسليم 
وال  بمضاربة  ليس  الوصف  هذا  على  الدراهم  تسـليم  ألن  باطل  هذا  فعلهما 
تثبت  وال  الخالص  الربا  من  وهي  للدراهم  غلة  المشترط  الفائدة  فربع  شركة 
المعلومة  الدراهم  بدفع  إال  تثبت  ال  بل  التسـليم  بشـرط  وال  بالنية  المضاربة 
آخر  جزء  وللمضارب  الربح  من  جزءًا  للدافع  أن  على  المضارب  إلى  القـدر 
المستثنى  جملة  من  المضاربة  ومسألة  أمانة.  المضارب  يد  في  الدراهم  وتصير 

واهللا أعلم. الربا.  تحريم  جملة  من 

•ô°ûdÉH  ∫ÉªdG  ÜQ  ≈∏Y  áHQÉ°†ªdG  ∞jQÉ°üe

شيء  من  البضاعة  من  شيئًا  بها  يأتي  بالمضاربة  الدراهم  من  شـيئًا  أخذ 
إلى  احتاجت  والعبرة  متاعه  لحمل  غيره  كراء  إلى  واحتاج  البلدان،  من 
هذه  تكون  أين  مـن  الربح،  بنصف  الدراهم  وأخـذ  لطعامها،  مخاسـير 
سهم  من  أم  جميعهم  على  تكون  المضارب؟  هذا  خسرها  التي  الدراهم 

الدراهم؟ صاحب  على  أم  اآلخذ 
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المضارب  دون  المال  رب  على  فهو  المخسـور  من  السـلعة  إليه  احتاجت  ما 
فإن  المخسور  بعد  الربح  نصف  له  أن  الدراهم  دفع  عند  عليه  اشترط  إذا  إال 

واهللا أعلم. الشرط.  ثبت  ذلك  اشترط 

áHQÉ°†ªdG  ∫Ée  ¢†©H  ∫ÉªdG  ÜQ  AGô°T

أحدًا  أعطى  فيمن  جمعة  بن  درويش  الشـيخ  عن  الدالئل  في  يوجد  ما 
للمعطي  يجوز  ال  أنه  أكثر  أو  أقل  أو  الربح  بنصـف  بالمضاربة  دراهـم 
عرفنا. ذلك؟  وجه  ما  أخذ،  ما  ثمن  ويوفيه  المعطى  عند  من  يشتري  أن 

للدافع  هو  المضارب  يد  في  الذي  المال  أن  ووجهه  ذلك  في  الشـيخ  صدق 
وال  ماله  من  اشـترى  قد  فهو  منه  الدافع  اشـترى  فإذا  فيه،  أميـن  والمضـارب 

واهللا أعلم. استرده.  من  حكم  في  فهو  ماله  الرجل  يشتري  أن  يصح 

kÉYôÑJ  IQÉ°ùî∏d  ÜQÉ°†ªdG  πªëJ

وما  خادمًا،  بهـا  ألشـتري  دراهم  منك  أريد  إني  وقال  إنسـان  أتاني  قـد 
فقال  مدة  عني  فغاب  قرش  مائة  فأعطيته  وإياك،  بيني  الفائدة  من  تصح 
بيع  في  خسـرت  بأني  علـي  ورجع  عنـي  ذهب  ثـم  خادمـًا،  اشـتريت 
لي  أيصح  لك،  كلها  القرش  مائة  أجيِّر  وأنا  قرشًا  عشـر  خمسـة  الخادم 
لم  فإن  قولـه؟  من  إال  كله  ذلـك  على  أطلع  لـم  إذا  كلهـا  المائـة  أخـذ 
وباع  اشـترى  أنه  يحتمل  الزمان  مـن  مدة  بعد  إال  القـرش  بمائـة  يأتنـي 
أفدني  كلها؟  القرش  مائـة  لي  أتحل  كله،  ذلك  علـى  أطلع  ولم  فيهـا، 

اهللا. شاء  إن  مأجورًا  شافيًا  جوابًا 
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حيوانًا  استقرض  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  روي  لما  الصفة،  هذه  على  لك  تحل  المائة  إن 
واهللا أعلم. قضاء».  أحسنكم  «خياركم  وقال:  منه  خيرًا  فرد 

السائل: قال 
غير  مال  وهـذا  مضمون،  مـال  وذلك  القضاء  فـي  ورد  الحديـث  فهـذا 
إن  تؤجر  ذلك  لنا  بّين  أم ال؟  سواء  على  القضاء  في  أيكونان  مضمون، 

اهللا. شاء 
الحديث  ذلك  ورد  وإن  فإنه  المضمون  وغير  المضمون  بين  هذا  في  فرق  ال 
فوق  أدى  من  فضل  بيان  منه  المقصود  ألن  غيره،  في  جاٍر  فحكمه  القضاء  في 
من  عليه  وجب  ما  أدى  فقد  القرض  من  عليه  ما  ردَّ  من  أن  شك  وال  عليه  ما 
غير  في  الزيادة  وكذلك  وتطوع،  منـه  نفل  عليه  الواجب  على  والزيادة  الحـق 
طلبها  ثم  قرش  مائة  فـي  ائتمنك  إن  أنه  ذلك  مثـال  الحقوق.  مـن  المضمـون 
بتحريم  قائل  من  فهل  عندك،  من  زيادة  قرشًا  عشرين  مع  إياها  فأعطيته  منك 
هو  مسألتك  في  فما  مضمونة؟  غير  المائة  لكون  المائة  صاحب  على  العشرين 

واهللا أعلم. مثالنا،  في  ما  عين 
السائل: قال 

المبيع  ذلـك  ثمن  إال  يلزمه  ال  أنـه  جاهـًال  الحـق  عنـده  الـذي  كان  إن 
في  المبيع  ذلـك  ثمن  أداء  إال  يلزمـك  ال  أنـه  أخبـره  أن  يلزمنـي  فهـل 
يختلف  ال  الشـيء  في  جاء  أنه  أحسـب  فيما  األثـر  ألن  الموضـع  هـذا 
ذاك  يكون  هل  بذلك  المشتري  يخبر  أن  البائع  يلزم  إنه  بيعه  بطالن  في 

خيرًا. اهللا  جزاك  أفدنا  سواء؟  وهذا 
تخبره  أن  لك  يسـتحب  لكن  به  جاهًال  كان  وإن  بذلك  تخبره  أن  يلزمك  ال 
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البيع  لمسألة  مشابهة  المسـألة  هذه  وليسـت  ذلك،  غير  ال  التنزه  طريق  على 
أخذها  يحل  فال  للبائع  هي  إنما  فالسـلعة  فاسـدًا  كان  إذا  البيع  ألن  الفاسـد 
ألنه  منه  السـلعة  أخذ  في  يعتبر  ال  الفاسـد  بالبيع  ورضاه  منه،  رضا  عن  إال 
ليست  ومسألتك  رضا،  فال  فاسد  والبيع  السلعة  بإعطاء  إال  بالبيع  رضي  إنما 
اعتقد  سـواء  المعطى  ذلك  في  بالرضا  حكمنا  شـيئًا  أعطاك  إذا  ألنه  كذلك 
أخذه.  عليك  يحـرم  ال  الزم  ذلـك  أن  واعتقاده  يعتقـد  لـم  أو  عليـه  لزومـه 

واهللا أعلم.
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صفة  في  اختلفوا  ثم  الكفارة  لزمتـه  يِف  لم  فمن  الزم  النـذر  إن  قولهـم 
وقيل  مسـاكين،  عشـرة  إطعام  وقيل  أيام،  عشـرة  صوم  فقيـل  الكفـارة. 
وقيل  اليمين  ككفارة  وقيل  مسـاكين،  عشـرة  إطعام  أو  أيام  ثالثة  صوم 
إن  الكفارة  وجوب  وعلى  بالنذر  الوفاء  وجوب  على  الدليل  ما  مغلظة، 

الكفارة؟ في  المذكور  االختالف  وجه  ما  ثم  َيِف؟  لم 
 (١)﴾ /   .  -     ,  + *   ) ﴿ تعالى:  فقوله  الوجوب  دليل  أما 

المعصية. غير  في  به  بالوفاء  ملسو هيلع هللا ىلص  وأمره   ،(٢)﴾^    ] ﴿ تعالى:  وقوله 
ألن  اليمين  على  النذر  قياس  من  قيل  ما  إال  دليًال  لها  أحفظ  فال  الكفارة  وأما 
فيه  فأثبتوا  قبل  من  لها  الزمًا  يكن  لم  بشيء  للنفس  إلزامًا  منهما  واحد  كل  في 
اليمين  ككفارة  النذر  كفارة  تكـون  أن  يقتضي  القياس  وهل  كاليمين  الكفـارة 

المغلظة. أثبت  من  عند  المغلظة  المرسلة 

.٧ اآلية  اإلنسان،  (١) سورة 
.١ اآلية  المائدة،  (٢) سورة 

QhòædG
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أنها  لي  خيل  والذي  مستندها  ما  أدري  وال  القياس  تناسب  ال  األقوال  وسائر 
صم  النذر:  كفارة  في  الناس  لبعض  قائل  يقول  أن  الحتمال  متنافية  غير  أقوال 
مساكين.  عشرة  أطعم  آلخر:  اآلخر  ويقول  مساكين،  عشرة  أطعم  أو  أيام  ثالثة 
اليمين  كفارة  كفر  اآلخر.  ويقول  المرسـلة.  اليمين  كفارة  كفر  اآلخر:  ويقول 
نظر  لكن  متفقة  نفسـها  في  متغايرة  أقوال  أنها  عليها  الواقـف  فيظن  المغلظـة 

السائلين. أحوال  باختالف  يختلف  المفتي 

على  قاسه  قائله  ولعل  أيام،  عشرة  بصيام  القول  وهو  األول  القول  ينافيها  نعم 
أعلم. واهللا  يوم.  صوم  مسكين  كل  بدل  فجعل  مساكين  عشرة  إطعام 

( q»∏Y  ˆ)  :¬dƒ≤H  QòædG  ß«∏¨J

أو  يومين  أو  يـوم  صوَم  عليـه  أن  ِهللاّ  يقل  ولـم  عليَّ  قـال  فيمـن  قولهـم 
وجهه؟ ما  حنث.  إن  مثِلهما  إطعاَم 

التأكيد  بحسـب  وتخفف  تغلظ  الكفارة  فرأوا  نظروا  ولعلهم  بذلك،  أعلم  اهللا 
في  اهللا  ى  سـمَّ من  أن  شـك  وال  النذور  عليه  فقاسـوا  األيمان  في  والتخفيف 

يسمه. لم  ممن  تأكيدًا  أشد  نذره 

أم  واليومين  اليوم  بين  التخيير  وجه  ما  وانظر  الكفارة  في  التخفيف  وجه  هذا 
بذلك. أعلم  واهللا  مختلفان،  قوالن  هما 

الشارع  جهة  من  إال  التقديرات  بهذه  الكفارات  في  التحديد  إلى  سبيل  ال  ثم 
أعلم. واهللا  ذلك.  في  بمستندهم  أعلم  واهللا  ا  نصًّ فيه  نعرف  وال 
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ما  ال،  أو  الكفارة  تلزمـه  هل  نذره  إيفاء  عن  عجـز  فيمن  اختالفهـم 
وجهه؟

واألسباب  الكفارة  للزوم  سبب  بالنذر  اإلخالل  فألن  الكفارة  بلزوم  القول  أما 
والخطأ. العمد  فيها  يراعى  ال 

بالتعمد. إال  تكون  ال  والعقوبات  عقوبة  أنها  رأى  يلزمها  لم  ومن 
عليه  فقيل  ناسـيًا  حنث  فيمن  اختالفهـم  نظير  هنـا  ها  فاختالفهـم  وبالجملـة 

أعلم. واهللا  ال.  وقيل  الكفارة 

QhòæªdG  Ωƒ°üdG  ô¡°T  hCG  QhòæªdG  ô¡°ûdG  ΩÉ«°U  π°Uh

عليها  هل  الشـهر  أول  من  الصيام  فابتدأت  شـهرًا  تصوم  أن  نذرت  من 
أم  الشهر  عدة  تتم  حتى  األول  لصيامها  لعذر  أفطرته  ما  بدل  توصل  أن 

ذلك. لنا  بين  تفضل  وفصله؟  وصله  في  مخيرة  هي 
األيام  اعترضت  أو  شهر  بأول  بدأت  سواء  حاًال  البدل  وتدارك  الوصل  عليها 
موفية  تكـون  فال  شـهرًا  صائمة  تكـون  ال  باختيـار  صيامهـا  فرقـت  إن  ألنهـا 

أعلم. واهللا  بنذرها، 
فيها؟ القول  ما  جاهلة  ذلك  فعلت  فإن  له:  قلت 

جاهلة  باختيارها  صومها  بين  فرقت  فإن  والجهل  العلم  ذلك  في  سـواء  قال: 
أعلم. واهللا  بنذرها،  وفاء  آخر  شهر  عليها  وجب  التفريق  جواز  بعدم 
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طلع  أن  بعد  علمت  ثـم  مفطرة  تصبح  أن  نوت  إذا  فيهـا  تقول  فما  لـه:  قلـت 
تصنع؟ فما  اإلفطار  لها  يحل  ال  أنه  الفجر 

ذلك  غير  عليها  شـيء  وال  بشـهرها  متصلة  وتقضيها  يومها  بقية  تمسـك  قال: 
أعلم. واهللا 

É¡dÉe  ƒg  ¬ªjôëJh  Égódh  ≈∏Y  É¡dÉe  ΩC’G  ºjôëJ

لك  مهدي  أنا  هو  لها  وقال  للكعبة  عليك  إرثي  هديت  البنها  قالت  امرأة 
مالها؟ من  يأكل  أن  له  يجوز  هل  للكعبة  الممات  قبل  الحياة  في  مالك 

واحد  كل  وعلى  مرسـلة  يمين  كفارة  وعليه  أمـه  مال  من  يأكل  أن  لـه  يجـوز 
أعلم. واهللا  عنه،  ويرجع  منه  وقع  ما  على  يندم  وأن  ربه  يستغفر  أن  منهما 

√Qòf  Éªe  ô«≤ØdG  QPÉædG  πcCG

ثم  كبيرة  امرأة  وهي  الكعبة  بالغ  هديًا  أبيها  عند  من  العيش  أهدت  امرأة 
الهدي؟ هذا  عقب  تأكل  أن  رخصة  لها  هل  نفسها  في  ندمت 

أعلم. واهللا  مرسلة،  يمين  كفارة  وعليها  أبيها  بيت  من  تأكل  أن  لها  نعم 

√ô«Z  ∂∏e  ¢üî°ûdG  Qòf

معناها  وتقول  الكعبـة  بالغ  هديًا  فالن  بيـت  جائز  أهديت  قالـت  امـرأة 
الهدى  يلزمها  وهل  يلزمها؟  مـاذا  تسـأل  منه  يؤكل  ما  فالن  بيت  بجائز 

ال؟ أم  أكلت  كلما 
فهي  عامتنا  عرف  من  المعلوم  هو  كما  التحريم  اللفظ  بهذا  قصدت  كانت  إن 
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أرى  فال  اللفظ  ظاهر  يقتضيه  ما  إال  شـيئًا  تقصد  لم  كانت  وإن  مرسـلة  يمين 
تهدي  أن  عليها  أوجـب  لمن  خالفًا  غيرها  مال  أهـدت  قد  ألنها  شـيئًا  عليهـا 

أكلت. ما  مثل 
وأظنها  ناقة  على  فنجت  المشركون  أسرها  التي  المرأة  حديث  قلناه  لما  والحجة 
نذرها  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  يثبت  فلم  لتنحرنها  عليها  اهللا  نجاها  لئن  فنذرت  العضبـاء 

أعلم. واهللا  سواء،  المعنى  هذا  في  والنذر  والهدي  لها  ملكًا  الناقة  تكن  لم  إذ 

¬æ««©J  hCG  ¬eÉ¡HEG  ™e  ô¡°T  Ωƒ°U  Qòf

استهل  فلما  معينة،  سنة  من  ينِو  ولم  رجب  شهر  يصوم  أن  هللا  نذر  من 
أم  الصوم  أطاق  متى  بدله  أعليه  به،  نـزل  لعذر  صومه  يطق  لم  رجـب 
أرأيت  الدين؟  بمنزلة  له  تيسر  ما  وقت  سنة  أي  في  بعينه  صيامه  عليه 
تركه  وإن  هـذا  على  ترى  وما  فيـه؟  القول  ما  معلومـًا  شـهرًا  عيـن  إن 
يوم؟  منه  مضى  حتى  رجب  بدخول  يعلم  لم  وإن  يلزمه؟  ما  عذر  بغير 
بدل  عليه  أم  أجرته  أتبطـل  يوم  الشـهر  من  مضى  إن  المسـتأجر  وكذا 
إن  وكذا  ال؟  أم  بالشهر  متصلة  أتكون  يومه  بدل  عليه  قلت  وإن  يومه؟ 
رجب  من  هي  فإذا  شعبان  من  أنها  يحسب  الشهر  آخر  من  يوم  نقص 

عليه؟ ماذا 
آخر،  شـاء  وإن  قدم  شـاء  إن  سـعة  في  فهو  مخصوصة  سـنة  من  يعينه  لم  إن 
لم  فإن  عّين،  ما  صوم  عليه  وجب  عينه  وإن  والفضل.  الحزم  المسارعة  وفي 
أن  يلزم  وال  قضاه،  يطقـه  لم  إن  رمضان  كصوم  عندهم  القضاء  وجـب  يطـق 

وغيرهما. وشوال  شعبان  في  يصح  بل  المقبل  رجب  في  القضاء  يكون 



296

قضاء  في  بد  وال  آخـره  أو  رجب  أول  من  يوم  فاته  إذا  فيمـا  القـول  وكـذا 
فرق.  بينهما  وأقول  المستأجر  كغير  عندهم  والمستأجر  االتصال.  من  هذا 

أعلم. واهللا 

kGóé°ùe  ø«©Ñ°S  »a  óMGh  Ωƒj  »a  IÓ°üdG  Qòf

مسـجدًا  سـبعين  في  يوم  في  يصلي  أن  مرضه  من  اهللا  عافاه  إن  نذر  من 
نذر؟ ما  لزمه  إن  الصالة  حد  وما  اهللا،  فعافاه 

أن  ذلك  وأقـل  نذر،  كما  واحـدًا  يومًا  مسـجدًا  سـبعين  في  يصلـي  أن  يلزمـه 
أقله  وقيل  الجمهـور  عند  النفل  أقـل  ألنهما  ركعتين  مسـجد  كل  فـي  يصلـي 
له  وأحب  وتسـليمها  بتحياتها  ركعة  مسـجد  كل  في  فيجزئه  هذا  وعلى  ركعة 

أعلم. واهللا  بيقين.  نذره  من  ليخرج  باألول  العمل 

áæ°S  πc  kGQƒ¡°T  Ωƒ°üdG  IQPÉæH  êhõJ  øe

تصوم  أن  نذرًا  نفسها  ألزمت  أنها  أخبرته  بها  الدخول  وبعد  امرأة  تزوج  من 
ال  شيء  هذا  وقال:  ذلك  الزوج  فكره  رمضان،  غير  أشهر  خمسة  السنة  في 
أرضاه، ألها ترك رضا زوجها؟ وإن أبت أله الِغَير منها، وله رد ما أخذت؟
أن  هو  له  وليس  التزويج،  قبل  نفسها  ألزمته  إذا  تركه  لها  وليس  هذا،  يغير  ال 
واجبها،  يضيع  أن  له  يحل  وال  عليها  واجب  ألنه  النذر،  صومها  في  يجامعها 
مخالف  الواجب  وتضييع  والتقوى،  البر  على  بالتعاون  أمر  قد  تعالى  اهللا  ألن 
تضييع  تبيح  ال  والبليـة  ابتلـي  قد  فإنه  بـاله  على  يصبـر  أن  وعليـه  للتعـاون، 

أعلم. واهللا  الواجبات. 
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يعجز  لم  أو  الصيـام  عن  فعجز  معين  غيـر  شـهرًا  يصوم  أن  نذر  رجـل 
يوم  كل  أطعموا  إذا  عنه  يجزئ  اإلطعام  إن  يقول  من  بقول  أخذ  أنه  إال 
وتارة  وحالوة  تمر  المسـكين  هذا  إطعام  في  يجزئ  هل  أقول  مسـكينًا، 
تمر  تارة  النـاذر  هذا  معيشـة  كانـت  إذا  أرز  إال  يجـزئ  ال  أم  وإدام  أرز 
ذكرت؟  ما  المطعوم  المسـكين  يجزئ  أفال  وإدام،  أرز  ومرة  حالوة  أو 
مسكينًا  الناذر  هذا  يغدي  أن  يجوز  هل  وعشـاء؟  غداء  إال  يجزئ  وهل 
غير  يومه  في  يكفيه  ما  قدر  أعطاه  إذا  يجزئ  وهل  غيره؟  آخر  ويعشـي 
معمول؟  غير  يعطيه  أن  أراد  وإذا  يعطيه؟  ما  مقدار  يكون  وكم  مطبوخ؟ 
من  ولد  ربيب  حجره  في  كان  وإذا  البالغ؟  غير  أطعم  إذا  يجـزئ  وهـل 
وهو  أطعمه  إذا  أيجزئ  بالغ  غير  لكنـه  المذهب  وهابي  أنه  إال  زوجتـه 

ذلك. لنا  بين  مسكين؟ 
االختيار  حال  في  الصيـام  عن  اإلطعام  يجزئ  إنه  قال  أحـدًا  أن  أعلـم  ال 
مسـكينًا  يطعم  أن  ويكفي  غير،  ال  الصيام  عن  العجز  عند  بذلك  قيل  إنما 
وال  وعشـاء  غداء  من  بد  وال  أكله،  أغلـب  على  يكفي  بل  يـأكل  مـا  مثـل 
ويجوز  يومًا،  مسكينًا  يطعم  لم  ألنه  آخر  ويعشي  مسكينًا  يغدي  أن  يجزئ 
وبقدر  البر  من  الصاع  بنصف  ذلك  وقدروا  معمول  غير  طعامـًا  يعطيـه  أن 
صاع  ثلث  األرز  فـي  المتأخرين  بعض  وقـدر  الحبوب،  سـائر  من  قيمتـه 
إذا  بالغ  غير  كان  إذا  المسـكين  يطعم  أن  ويجـزئ  وعشـاء،  لغداء  وذلـك 
االسـتقامة.  أهل  من  المسـاكين  بها  وأحق  الطعام،  من  جازتـه  يـأكل  كان 

أعلم. واهللا 
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نذرت  وقد  موسى  سـألت  قال  المسـلمين  بعض  أن  األثر  في  يوجد  عما 
أن  لي  فهل  الصـوم  عن  فضعفـت  شـاب  يومئذ  وأنا  شـهرين  أصـوم  أن 
أضعف  لم  وإن  أطعـم  وسـألته  نعم،  فقال  مسـكينًا؟  يوم  كل  عن  أطعـم 
مسـكينًا  أطعم  أن  لـي  فهل  فقلت  شـئت،  إن  نعم  فقـال:  الصيـام؟  عـن 
فهذا  السائل  قال  ذلك.  فعلت  شـئت  إن  قال  شـهرين؟  أعشـيه  أو  واحدًا 
أدري  وال  النذر،  صيام  عـن  باإلطعام  االجتزاء  ثبوت  على  يدل  المأثـور 
به؟ القول  وجه  فما  فهمته  كما  كان  فإن  ذلك  إدراك  عن  قصر  فهمي  لعل 
وجه  أعرف  ال  إني  ولعمـري  تقول،  كما  فرأيته  المنقـول  هذا  في  نظـرت  قـد 
ألراه  وإني  االختيـار  فـي  باإلطعام  النـذر  في  الصيام  عـن  باالجتـزاء  القـول 

اختيارًا؟ غيره  ويفعل  بشيء  ينذر  كيف  بعقده،  موٍف  غير  لنذره  مخالفًا 
   ] ﴿ ويقـول:   (١)﴾ *   ) ﴿ يقـول:  تعالـى  واهللا  وفـاء  ذلـك  أيعـد 
في  الصيام  علـى  النذر  فـي  الصيـام  يقيسـون  القائليـن  ولعـل  ^﴾(٢)؟! 
أن  خبير  وأنت  وغيرهما  واإلطعام  الصيام  بين  فيها  مخيرًا  كان  حيث  الكفارة 

فاسد: القياس 
بالنذر. الوفاء  في  والُسنَّة  الكتاب  لظاهر  مخالف  فألنه  أوًال  أما 

بين  جامعة  بعلة  إال  القيـاس  يصح  وال  مفقود  بينهما  الجامـع  فإن  ثانيـًا  وأمـا 
أعلم. واهللا  والفرع.  األصل 

.٧ اآلية  اإلنسان،  (١) سورة 
.١ اآلية  المائدة،  (٢) سورة 
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بعض  عن  وتكاسل  منها  البعض  وصام  يصومها  عدة  بشهور  نذر  إن  الناذر 
أم  إطعام  يوم  لكل  يكون  عنها  اإلطعام  صفة  وكيف  عنها  اإلطعـام  وأراد 
مأجورًا. أفتنا  صومها؟  عن  تكاسل  التي  األشهر  جميع  عن  واحدة  دفعة 
عجز  إذا  إال  نـذر،  به  ما  خالف  ألنه  يطعم  أن  يجزئه  فـال  يصـوم  أن  نـذر  إذا 
تعالى:  قوله  من  اقتباسًا  مسـكينًا  يوم  كل  عن  يطعم  فإنه  اضطرارًا  الصيام  عن 
فرقه،  إن  يجزئه  بل  واحدة  دفعة  يؤديه  أن  يلزم  وال   (١)﴾Î    Í    Ì    Ë ﴿

أعلم. واهللا 

á«°ü©ªdG  Qòf  »a  IQÉØμdG

في  لنذر  وفاء  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقولـه  امتثاًال  الوفاء  وترك  معصيـة  في  نذر  مـن 
لنا. بيِّن  فضًال  هي؟  فما  كانت  فإن  كفارة؟  عليه  هل  اهللا»  معصية 

وقالت  بذلك،  الوفاء  تحريم  وعلى  بالمعصية  النذر  تحريم  على  العلماء  اتفق 
تعالى  اهللا  يطيع  أن  نذر  «من  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  كان  عنها  اهللا  رضي  عائشة 

يعصه». فال  يعصيه  أن  نذر  ومن  فليطعه 
هذا  ونسـب  كفارة  بذلك  عليه  تجب  ال  فقيل  الكفارة  وجوب  فـي  واختلفـوا 
أو  أضحى  الصوم  في  نذره  وافق  عمن  عمر  ابن  وسئل  الجمهور.  إلى  القول 
عن  ونهى  النذر  بوفـاء  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  أمر  عمر:  ابن  فقال  تشـريق؟  أو  أفطـر 

ذلك. على  يزده  ولم  األيام  هذه  صوم 

.٩٥ اآلية  المائدة،  (١) سورة 
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وبعض  وإسحاق  والثوري  أحمد  إلى  ونسـب  الكفارة  بوجوب  آخرون  وقال 
وسئل  أيضًا.  المذهب  في  والخالف  عباس  ابن  قول  وهو  والحنفية  الشافعية 
عباس  ابن  فقال  ابنها  تنحر  أن  نذرت  امـرأة  عن  عنهما  اهللا  رضي  عباس  ابـن 
عباس  ابن  عند  جالسـًا  كان  شـيخ  فقال  يمينك.  عن  وكفري  ابنك  تنحري  ال 

  P﴿ قـال:  تعالى  اهللا  إن  عبـاس  ابـن  قال  كفـارة؟  هذا  فـي  يكـون  كيـف 
عباس  ابن  من  وهذا  رأيت  ما  الكفارة  من  فيه  جعل  ثم   (١)﴾S   R   Q
وليس  السـامع  عن  الشـك  ليزول  بالمسـألة  للمسـألة  تنظير  عنهما  اهللا  رضي 
النبي  أن  عائشـة  بحديث  احتجوا  للكفارة  الموجبين  فـإن  السـبب  في  بقياس 
عباس  ابن  عن  وُروي  يميـن».  كفارة  وكفارته  معصية  فـي  نـذر  «ال  قـال:  ملسو هيلع هللا ىلص 
في  وجاء  يمين».  كفارة  فكفارته  معصية  في  نذرًا  نذر  «من  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن 
ببوانة  إبًال  ينحر  أن  نـذر  الذي  الرجل  في  الضحاك  ثابت بن  روايـات  بعـض 
في  بنذٍر  وفاء  ال  فإنـه  بنذرك  «أوف  الحديث:  آخر  فـي  له  قـال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  أن 
ألن  باالحتجاج  ينهض  ال  ذلـك  بأن  وأجيب  يمين».  كفارة  وكفارتـه  معصيـٍة 

أعلم. واهللا  مقاًال.  إسناده  في 

IÉ«ëdG  ióe  ÖLQ  Ωƒ°U  Qòf

تصوم  العظل  مـن  ولدها  تهـاون  إذا  ونذرت  عظيـل  ولد  عندهـا  امـرأة 
هذه  على  الصوم  أيلزمها  ولدها،  تهاون  ثم  حية،  دامت  ما  رجب  شـهر 
أيجزئها  مسـكينًا  سـتين  وأطعمت  فرقت  وإذا  عمرها  طول  في  الصفـة 

ال؟ أم  كفاها  الصوم  عن  ولدها  أبرأها  إذا  وكذلك  الصوم  عن 

.٣ اآلية  المجادلة،  (١) سورة 
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على  لوم  فال  نفسـها  ألزمته  ذلك،  غير  يجزئها  وال  حية  دامت  مـا  يلزمهـا 
أعلم. واهللا  برآن،  فيه  لولدها  فليس  هللا  حق  وهو  أحد، 

á«°ü©ªdG  Qòf  ∫É£HEG

والمساجد  القبور  قرب  يكون  كالنذر  إبطال  وجه  له  كان  إذا  منك  نريد 
عبارة. بأظهر  المخوفة  األماكن  من  وغيرها 

أن  نذر  «ومـن  قوله:  في  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  وأبطلـه  اهللا  بحمد  ذلـك  أبطلنـا  قـد 
للرب  معصية  للقبور  والنذر  اهللا»  معصية  في  نذر  و«ال  يعصه»  فال  اهللا  يعصي 

أعلم. واهللا  تركه،  فيجب 

É¡LhR  ¿PEG  ¿hóH  ΩÉ«°üdG  áLhõdG  Qòf

تصوم  ولدها  تهـاون  إن  ونذرت  عظيل  ولد  عندهـا  امرأة  في  تقـول  مـا 
نرضى  ال  وولدها  زوجها  لها  فقال  تهاون  ثم  حية  دامت  ما  رجب  شهر 
النذر  عليها  يلزم  النـذر  بلوازم  تعلم  ال  جاهلة  يومئـذ  وهي  النذر  بهـذا 

أفتنا. ال؟  أم  الصفة  هذه  على 
إال  توقعه  لم  وليتها  وقوعه،  بعد  رضا  هذا  في  زوجها  وال  ولدهـا  على  ليـس 
يصح  ال  ألنه  االمتناع  عليها  لوجب  النذر  قبل  منعها  فلو  زوجها  مشـورة  بعد 
بالنذر  والوفـاء  ضيقًا  الواسـع  وصار  األمر  اشـتد  نذرت  وحين  خالفـه،  لهـا 

أعلم. واهللا  الخالق،  معصية  في  لمخلوق  طاعة  وال  الزم، 
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من  الفالنية  الجلبة  تكـون  فعلت  وإن  وكذا  كـذا  أفعل  ال  إني  قـال  مـن 
يزد  ولم  ال؟  أم  ذلك  يلزمه  هل  ذلك،  فعـل  ثم  الكعبة  بالغ  هديًا  مالـي 

لك. ذكرت  ما  سوى  كالمه  في 
رغم  على  للكعبة  هديًا  تكون  فالجلبة  اهللا  بدين  يلعب  وال  نفسه  ألزم  ما  يلزمه 

أعلم. واهللا  اهللا،  عند  والعلم  الالعب  هذا  أنف 

±ô©∏d  ¬«a  ™LôªdG

ثورًا؟ أو  عجلة  ذبح  إن  أرأيت  سنها؟  حّد  ما  بقرة،  يذبح  أن  نذر  من 
أعلم. واهللا  الناذر،  عرف  إلى  ذلك 

√Qòf  øe  QPÉædG  πcCG

أهله؟ ويطعم  نذر  مما  يأكل  أن  للناذر  هل 
ألنه  عوله،  يلزمـه  من  منه  يطعـم  أن  له  وليـس  نذره،  من  يـأكل  أن  لـه  ليـس 

أعلم. واهللا  الواجب،  وكالهدي  كالزكاة  ذلك  في  فهو  اإلنفاذ  واجب 

AÉaƒdG  ÜƒLh  ™e  kÉ°Vôa  É¡∏©éj  ’  á∏aÉf  Qòf

فرضًا؟  عليه  تكـون  هل  مثًال،  يوم  كل  الضحى  هللا  ُيَصلـي  أن  نـذر  مـن 
عليه؟ ما  نسيانًا  تركها  إن  أرأيت 

هو  فالفرض  بنـذره،  الوفاء  وعليـه  فرضًا  تكـون  فال  نفسـها  الضحى  أمـا 
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يومًا  صالتها  نسـي  فإن  فرضًا  الضحى  يعتقـد  أن  له  فليس  بالنـذر  الوفـاء 
أن  عليه  إن  عيـدًا  فوافق  اإلثنين  يصـوم  أن  نذر  فيمـن  قولهم  قيـاد  فعلـى 
قول  على  مبني  وأصله  البدل  هذا  على  يكون  فكذلـك  يومًا،  مكانه  يبـدل 
خالف،  من  المسـألة  في  بد  وال  األول  باألمر  يجب  القضاء  إن  قـال  مـن 

أعلم. واهللا 





äÉ≤ØædG





πeÉM  »gh  â≤∏W  ¿EG  õ°TÉædG  á≤Øf

ناشـزة  أهلها  بيت  إلى  إذنه  بغيـر  زوجها  بيـت  من  خرجت  امـرأة  عـن 
ال؟ أم  الحامل  نفقة  لها  الزوج  على  فهل  حامل  أنها  والحال  وطلقها 

ورجعت  نشـوزها  من  تابت  إذا  إال  مطلقـة  أو  زوجة  كانـت  لناشـزة  نفقـة  ال 
عنها  يرضى  أن  ويكفي  رجعيـًا  الطالق  كان  إذا  مطلقها  أو  زوجهـا  بيت  إلـى 

واهللا أعلم. النفقة،  بإقامتها  رضي  إذا  وعليه  التوبة  بعد  باإلقامة 

¢SÉØædGh  πªëdG  ΩÉjCG  á≤∏£ªdG  á≤Øf

ما  حامل  وهي  فطلقها  المـدن  أهل  من  رجل  تزوجها  البـدو  من  امـرأة 
مفصًال  عرفني  نفاسـها؟  وأيام  حملهـا  أيام  النفقـة  من  عليه  لهـا  الـذي 
واسـع  من  وزادك  أجرًا،  وعوضك  خيرًا،  اإلسـالم  وعن  عنا  اهللا  جزاك 

فضله.

äÉ≤ØædG
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أن  قبل  وأما  حامل.  وهي  طلقها  كان  إذا  إال  عليه  لها  نفقة  فال  نفاسها  أيام  أما 
ويعتبر  اآلية،  ظاهر  هو  كما  ويسره  عسـره  بقدر  النفقة  لها  فعليه  حملها  تضع 

الحاكم. عدم  إن  نفسه  ويحاسب  حاله  يعتبر  أن  وعليه  الحاكم  بذلك  حاله 
لكن  الزوجة  حال  النفقات  في  يعتبرون  إنما  تعالى  اهللا  رحمهم  وأصحابنا  هذا 
لي  قصد  غير  من  صوابه  الحال  في  لي  يظهر  الذي  هو  آنفًا  لك  قدمت  الذي 

واهللا أعلم. ذلك،  في  أصحابنا  مخالفة  في 

áLhR  ¬dh  º∏©∏d  ÆôØJ  øe  ±ô°üJ

تكون  أن  إما  يخيرهـا  أن  له  أيجوز  زوجة  وعنـده  يتعلـم  أن  أراد  رجـل 
تريد  ال  هـي  كانت  إذا  النفقـة  تلزمـه  أم  نفسـها؟  تقيـم  أن  وإمـا  طالقـة 

أجبنا. يتعلم؟  وال  زوجته  يقيم  أن  تأمره  أم  الطالق؟ 
ويتعلم  الفروض  من  وغيرها  الزوجية  فرض  من  عليه  يجب  بما  يقيم  أن  آُمُره 

الشريف. العلم  من  تعلمه  أمكنه  ما 
إليها  ويـؤدي  يطلقها  أن  بين  يخيرهـا  أن  فله  نفسـه  عـن  التخفيـف  أراد  وإذا 
عما  ه  وُتحلَّ نفسـها  على  وتنفق  ملكه  في  تبقى  أن  وبيـن  لها  يلزمه  مـا  جميـع 
بأسـًا  عليه  أرى  فال  ذلك  على  معه  المقام  اختارت  فإذا  الحقوق،  مـن  يلزمـه 
يكفيه  وال  بذلك  طالبته  متى  لها  يلزمه  ما  يؤدي  أن  وعليه  ذلك  على  بإبقائهـا 
متى  حقها  في  المطالبة  ولها  فيها  سـامحته  التي  المدة  في  إال  الماضي  الحّل 
إال  األجل  من  عليه  بقي  الـذي  الحق  لزمه  الطالق  اختارت  وإن  تسـامح  لـم 

واهللا أعلم. ُتِحّله،  أن 
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á«ªch  á«Ø«c  ICGôªdG  á≤Øf

فرضه  ما  يشبعها  لم  إذا  وأنه  لها  إدام  ال  أنه  المرأة  نفقة  في  بعضهم  قول 
وجهه؟ ما  ذلك،  إال  لها  فليس  الحاكم 

به  تقوم  ما  النفقات  مـن  الواجب  أن  على  فمبني  لهـا  إدام  ال  بأنه  القـول  أمـا 
األوقات  ببعض  خاص  أنه  أو  فيها  توسع  فهو  ذلك  على  زاد  وما  اإلنسان  بنية 
إدام  بال  الطعـام  مخصوصين  نـاس  أكل  يكـون  أن  وذلـك  األمكنـة  وبعـض 

حالهم. مقتضى  على  الفتوى  فجرت 
يفرض  ما  وهو  اإلدام  من  لها  بـد  فال  اليوم  الناس  أحوال  من  المشـاهد  وأمـا 

عندنا. لها 
فوجهه  ذلك  إال  لها  فليس  الحاكم  فرضه  ما  يشـبعها  لم  إذا  بأنها  القول  وأما 
معلومًا  شيئًا  لها  فرض  فإذا  يشبعها  بما  نفقتها  في  يجتهد  أن  الحاكم  على  أن 
النسـاء  من  زمانها  أهل  خالفت  قـد  أنها  على  دل  يكفهـا  فلـم  االجتهـاد  بعـد 
ما  يكفها  لم  فإذا  أكلها  في  األحوال  بأغلب  لهـا  يفرض  الحاكم  إذ  أكلها  فـي 
منها.  قناعة  ذلك  على  اقتصرت  أو  شاءت  إن  نفسها  من  زادت  الحاكم  فرضه 

واهللا أعلم.

ΩÉ©£dG  øe  ´ƒf  ø««©Jh  ÉgójóëJ  π°UCG

الطعام  من  بنوع  تقديرها  وجه  وما  النفقة،  األصحاب  تحديد  في  األصل 
دارنا؟ في  مأكولنا  يكن  لم 

  O   N   M   L    KJ   I     H   G   F﴿ تعالـى:  قوله  ذلك  فـي  األصـل 
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حيث  النفقات  فـي  التحديد  إلى  مشـيرة  اآليـة  فهـذه   (١)﴾S   R   Q   P
تختلف  والمالبـس  المطاعـم  كانت  ولمـا  والفقيـر  الغني  نفقـة  بيـن  فرقـت 
يجتهدوا  أن  الفقهـاء  علـى  وجـب  واألزمـان  واألمكنـة  األحـوال  باختـالف 
إذ  األحوال  ومقتضيات  الشرعية  األحكام  بين  يطابقوا  حتى  ذلك  في  أنظارهم 
واعتبر  زمانه  في  نظره  منهم  واحد  كل  فاجتهد  وسعها  إال  نفسًا  اهللا  يكلف  ال 
في  اختالفهم  ترى  ثم  فمن  اجتهاده  إليه  أداه  بما  حكـم  أو  وأفتى  مكانه  أهـل 

والكبار. للصغار  النفقات  تحديد  في  اآلثار 
له  َيفرض  ال  الُبّر  أكله  ومن  ُبرٌّ  له  ُيفَرض  ال  األرز  أكله  من  أن  المعلوم  ومن 

مكانه. في  زمانه  أهل  يأكله  ما  نوع  من  الفرض  وإنما  الذرة 
في  وقعت  حال  واقعة  فذلـك  المخصوصة  باألنواع  الموجود  التحديـد  وأمـا 
يزاد  ال  السـنة  من  موقوف  بشـيء  هو  وليس  أهله،  مطاعُم  األنواُع  تلك  زماٍن 

واهللا أعلم. اللباس.  في  القول  وكذا  يبدل  وال  يغير  وال  ينقص  وال 

á≤ØædG  ≈∏Y  áLhõdG  áYÉW  ∞bƒJ

يلزمه؟ ما  منعها  إن  نفسها  تمنع  أن  للمرأة  إن  قولهم  وجه  ما 
قوله  بدليل  إليها  الواجب  بأداء  مشـروط  عليها  الطاعة  وجوب  أن  ذلك  وجه 

  +   *   )     (   '   &   %   $   #   "   !﴿ تعالـى: 
ثابت  النسـاء  على  القيـام  أن  علـى  دالـة  اآليـة  فهـذه   (٢)﴾.   -   ,

.٧ اآلية  الطالق،  (١) سورة 
.٣٤ اآلية  النساء،  (٢) سورة 
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فإذا  عليهن  أموالهـم  إنفاق  واآلخر  عليهن  الرجـال  تفضيل  أحدهمـا  بأمريـن 
وأداء  والطاعة  االنقيـاد  لزمهن  عليهن  القيـام  شـروط  من  به  أمروا  بما  قامـوا 

ذلك. عنهن  سقط  الالزم  تركوا  وإن  الحقوق 
تجب  ال  عليهم  له  الطاعة  فإن  رعيته  مع  اإلمام  بأحكام  لذلك  يستأنس  وربما 

واهللا أعلم. ربه.  وحق  حقهم  في  بالواجبات  قام  إذا  إال 

kÉKÓK  áJƒàÑªdGh  á«©Lô∏d  á≤ØædG  äƒÑK  óæà°ùe

قول  على  ثالثًا  المطلقـة  وكذا  ثبتت؟  أيـن  من  رجعيًا  للمطلقـة  النفقـة 
ليس  ثالثًا  المطلقة  بـأن  القول  وجه  ما  وكذلـك  النفقة؟  لها  أثبـت  مـن 

فقيرًا؟ كان  إن  النفقة  لها 
تعالى:  فقوله  الكتاب  أما  ملسو هيلع هللا ىلص  نبيـه  ة  وُسـنَّ تعالى  اهللا  كتاب  من  كله  ذلك  ثبـت 
وإذا  مطلقـًا  المطلقـات  فـي  وذلـك   (١)﴾&   %   $   #   "   ! ﴿
تعالى:  قوله  وأما  نفقـة  بغير  تحبس  ال  إذا  النفقة  لها  ثبتت  السـكنى  لها  ثبـت 
قصٌر  ال  الحامل  في  اإلنفاق  لغاية  فبيـان   (٢)﴾1   0   /   .   -   , ﴿

عليها. لإلنفاق 
كان  عباس:  ابن  قال  رجعّيًا.  للمطلقة  النفقة  ثبوت  في  وردت  فقد  الُسنَّة  وأما 
عليها  له  كان  إذا  زوجها  على  للمرأة  والسكنى  النفقة  إنما  يقول:  ما  كثيرًا  ملسو هيلع هللا ىلص 

سكنى. وال  نفقة  فال  رجعة  عليها  له  يكن  لم  فإن  رجعة 

.٦ اآلية  الطالق،  (١) سورة 

.٦ اآلية  الطالق،  (٢) سورة 
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ومنهم  المطلقات  لجميع  النفقة  فأثبت  الكتاب  بظاهر  أخذ  من  العلماء  فمـن 
بين  جمعًا  بالحديـث  الكتـاب  إطالق  فقيـد  والحديث  اآليـة  بين  جمـع  مـن 

خاصة. للرجعية  النفقة  فأثبت  األدلة 
ولعله  وجهه  أعرف  فال  الفقير  دون  الغنّي  على  للمبتوتة  بوجوبها  القول  وأما 

  §﴿ تعالى:  قوله  إلى   (١)﴾J   I     H   G   F ﴿ تعالـى:  قوله  من  أخـذه 
يكن  لم  بما  تكليف  النفقة  الفقير  إلـزام  ألن   (٢)﴾¬   «   ª   ©    ¨

القائل. هذا  عند  وسعه  في 
العلة  التحاد  أيضًا  الرجعيـة  في  ثبت  المبتوتة  في  هذا  ثبـت  إن  بأنه  ويناقـش 

واهللا أعلم. بالمبتوتة.  لتخصيصه  معنى  فال  الكل  في  امتنع  امتنع  وإن 

Ö∏£dG  ≈∏Y  á≤∏£ªdG  á≤Øf  ∞bƒJ

يحكم  وال  الحاكم  عند  طلبتها  إن  بالنفقة  لها  يحكم  المطلقة  في  قولهم 
وجهه؟ ما  الطلب،  قبل  مضى  ما  بنفقة  لها 

أو  رضا  عـن  تركته  قـد  تكـون  أن  ُيحتمـل  األيـام  مـن  مضـى  مـا  أن  وجهـه 
عن  أمارة  الطلب  عن  سـكوتها  أن  األمر  غاية  ذلك،  نحو  أو  بينهما  مصالحـة 
يومئذ.  من  حكم  طلبت  فإذا  ترَض  لم  لو  الطلب  يمكنها  إذ  بالتأخيـر  رضاهـا 

واهللا أعلم.

.٧ اآلية  الطالق،  (١) سورة 
.٢٨٦ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 
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πeÉëdG  á©∏àîªdG  á≤Øf

ال؟ أو  كالمطلقة  النفقة  لها  هل  حامًال  كانت  إن  المختلعة 
  0   /   .   -   , ﴿ تعالى:  اهللا  قول  تحت  لدخولها  النفقة  لها  قيل  نعم 

واهللا أعلم.  .(١)﴾1

πcCÓd  áëdÉ°U  á≤ØædG  ºjó≤J

عليها  وليس  لألكل  صالحة  بة  مؤهَّ يحضرها  أن  عليه  قالوا  الزوجة  نفقة 
لها  قربه  إن  الماء  وتسـخين  الكسـوة  وكذلك  أكله  وال  أكلها  تخدم  أن 
إن  قيل  حتى  ذلك  في  وبالغوا  للشراب،  لها  قربه  إن  وتبريده  للوضوء، 
وال  تسقيه  وال  له  تفرش  أن  عليها  وليس  النجاسة  من  ثيابها  غسل  عليه 

هذا؟ على  الدليل  ما  للِصالء  بالنار  له  تأتي 
أنها  أهلها  وعـادة  عادتها  امرأة  فـي  هو  وإنما  النسـاء  جميع  في  هـذا  ليـس 
يخدمها  أن  أخذها  إذا  الزوج  فعلى  مهيًأ،  ذلـك  جميُع  إليها  ويقرب  تخـدم 
فإنك  نسـائهم  في  الترّفه  أهل  شـأن  هو  كما  يخدمها  خادمًا  لهـا  َر  ُيَسـخِّ أو 
لنفسـها  تفرش  وال  ُتناَول  حتى  لشـربها  الماء  تتناول  ال  منهم  المـرأة  تـرى 
على  اتكاًال  ذلك  كل  طعامـًا  تحضر  وال  ثوبًا  تغسـل  وال  لها  ُيفـرش  حتـى 
أن  هو  عليه  لكن  عادتها  ُتخلف  أن  عليها  ليس  الرجل  تزوجها  وإذا  الخادم 

أمكن. بما  أو  يحضره  بخادم  ذلك  لها  يفعل 
يحضر  أن  إال  عليه  فليس  بيوتهن  بخدمة  القائمات  ألنفسـهن  العامالت  وأما 

.٦ اآلية  الطالق،  (١) سورة 
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فليس  هو  وأمـا  بيدها  ذلك  عمل  تباشـر  ثم  إحضاره  مـن  بد  وال  النفقـة  لهـا 
أخذها  وإنما  يدهـا  عمل  علـى  يسـتأجرها  لم  ألنه  شـيئًا  له  تعمـل  أن  عليهـا 

ويستعمل. يتمتع  كاألمة  هي  وليست  بها  ليتمتع 
فإن  والمعاونة  المفاوضـة  عنـد  وأما  األحـكام  في  التقّصـي  عند  كلـه  وهـذا 
وأخرى  بالحال  فمـرًة  جهته  من  ويسـاعد  جانبه  من  يعمل  منهمـا  واحـد  كل 
تعالى:  قوله  عليه  ويدل  الزوجة  أمر  عليه  ينتظم  الذي  هو  الحال  وهذه  بالمال 
يعرف  كما  نسائهم،  مع  األنبياء  سـيرة  وعليه   (١)﴾Â   Á   À   ¿  ﴿
أحوال  وكذلك  نسـائه  مع  ملسو هيلع هللا ىلص  نبينـا  حال  ومن  امرأتـه،  مع  أيـوب  حال  مـن 

وخلفًا. سلفًا  األمة  مضت  ذلك  وعلى  نسائهم  مع  الصحابة 
صاحبه  على  التضييق  أراد  مـن  إال  الزوجين  بين  األحكام  في  ـى  يتقصَّ فـال 

  z   y ﴿ تعالى:  قال  أولى،  فالتفريـق  الحال  هذه  بلغ  فإذا  منهمـا 
واهللا أعلم.  .(٢)﴾}   |   {

çQGƒàdÉH  äÉ≤ØædG  §HQ

عن  عجزوا  إن  لبعض  بعضهم  من  للمتوارثين  النفقة  وجوب  في  قولهم 
دليله؟ ما  ألنفسهم  السعي 

في  الوارث  على  النفقة  أثبت  فإنه   (٣)﴾Â  Á  À  ¿ ﴿ تعالى:  قوله  دليله 
عضدك. به  فشد  الوارثين  جميع  في  أصل  وهذا  الوالد  على  أثبتها  كما  الرضاع 

.٢ اآلية  المائدة:  (١) سورة 
.٢٢٩ اآلية  البقرة:  (٢) سورة 
.٢٣٣ اآلية  البقرة،  (٣) سورة 



315 äÉ≤ØædG ■ ådÉãdG AõédG

وأوجب  بعضًا  بعضنـا  عن  الضرر  دفـع  علينا  أوجب  تعالـى  اهللا  فـإن  وأيضـًا 
عجز  فإذا  الناس  سـائر  على  يوجبها  لم  حقوقًا  بعضًا  لبعضهم  األرحام  علـى 
على  دفعه  فيتعين  غيره  من  عنه  الضرر  بدفع  أولى  األقرب  قريبه  كان  أحدهما 
قدُر  ُكلٍّ  على  اشتركوا  تعددوا  فإن  الوارث  األقارب  وأقرب  فاألقرب  األقرب 

الميراث. من  نصيبه 
أهل  فعلى  عجزوا  فإن  الجيران  على  ذلك  تعين  عدموا  أو  األقارب  عجز  وإن 
مات  فإن  منهم  به  علم  قادر  كل  فيلزم  القرية  أهل  فعلى  عجزوا  فـإن  المحلـة 

واهللا أعلم. باهللا.  والعياذ  هلكوا  بمكانه  عالمون  قادرون  وهم  ضيعًة 

áÑ°ü©dGh  áKQƒdG  ≈∏Y  º«à«dG  á≤Øf

ال  أم  وارث  كل  نفقته  يلزم  هل  مال  له  يكن  لم  إذا  اليتيم  في  اختالفهم 
وجههما؟ ما  قوالن:  العصبة؟  إال  تلزم 

  À  ¿ ﴿ الرضاع:  آية  في  تعالى  قوله  ظاهر  من  فمأخوذ  األول  القول  أما 
نصيب  له  من  كل  على  يطلق  والوارث  الوالد.  يلزم  ما  مثل  أي   (١)﴾Â   Á

واألرحام. العصبة  من  الوارثين  فيعم  قبله  مات  إن  الولد  مال  من 
منهم  األقرب  بـه  والمراد  العصبـة  على  قصـره  إنما  فإنه  الثانـي  القـول  وأمـا 
مواضع  في  عنه  ويعقلون  عنهم  ويعقل  ولدهم  والولد  الدم  أولياء  هم  فألنهم 
أي  بمنفعته  نفقته  فألحقوا  شيء  األحكام  هذه  من  األرحام  يخص  وال  العقل 
القياس  بهذا  وخصصوا  العصبة  هم  وأولئك  المنفعة  له  من  إال  النفقة  تلزم  ال 

.٢٣٣ اآلية  البقرة:  (١) سورة 
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يأخذ  من  العصبة  مـن  الوارث  في  المعنى  فجعلـوا  اآلية  من  الـوراث  عمـوم 
إنما  ألنه  يرث  لم  أم  القضية  تلك  في  ورث  سواء  السهام  ذوي  بعد  الميراث 

واهللا أعلم. لورث.  ذلك  ولوال  للمال  الفرائض  الستغراق  يرث  لم 

∂dP  øY  É¡YƒLQh  Égódh  á≤Øf  ΩC’G  πªëJ

إرث  من  نصيبها  الزوجة  فـأرادت  منها  وولدًا  زوجة  وترك  مـات  رجـل 
أن  ابنها  ولـي  إلى  الزوجة  وجـاءت  يبلغ،  لـم  واالبن  الهالـك  زوجهـا 
هذا  من  تخرج  أن  منـك  أريد  الولد  ولي  فقـال  حقها  وتأخـذ  يقاسـمها 
مثل  معروف  شيء  وهو  غبنًا  العامة  وتسـميه  للولد  معلومًا  شـيئًا  المال 
ابنها  وأرادت  رضيـت  ال  الزوجة  فقالـت  نخالت  عشـر  أو  قرش  مائـة 
تطلب  رجعت  ثم  مدة  بذلك  فرضيت  مالها  من  وتطعمه  ماله  من  ونفقته 

ال؟ أم  عليها  الشرط  هذا  أيثبت  النفقة 
تنقضه. أن  نقضه  شاءت  متى  لها  بل  عليها  ثابتًا  يكون  فال  النفقة  بعدم  الشرط  أما 
لها  مسـتحب  هو  وإنما  غبن  يلزمها  ال  والمـرأة  الولي  فتلزم  المقاسـمة  وأمـا 

واهللا أعلم. فقط، 

É¡©«°VQh  á«©LôdG  á≤∏£ªdG  á≤Øf

منه  تطلب  ولـم  بيته  من  وخرجت  رجعيـًا  طالقًا  زوجتـه  طلـق  رجـل 
منها؟  مطالبة  غيـر  من  عليها  ينفـق  لم  إذا  إثم  أعليـه  عدتها  فـي  نفقـة 
إذا  رضاعة  على  أجرة  يعطيها  أن  أعليه  يرضع  ولد  لها  كان  إن  أرأيت 

ال؟ أم  تطلب  لم 
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علم  إذا  إال  تطلب  لـم  أم  طلبت  عليه  الزمة  رجعيًا  طالقـًا  المطلقـة  نفقـة  إن 
فال  ذلك  إلى  نفسـه  وسـكنت  الحال  بذلك  رضاها  الطلب  عن  تأخيرها  مـن 
أن  لزمه  الرضا  وعدم  الغضب  عالمات  رأى  وإن  عنها  بالسـكوت  عليه  بأس 
تطلب  فحتى  الحكم  في  وأما  اهللا  وبين  بينـه  فيما  وهذا  تقبل  لـم  إذا  إال  ينفـق 
ناشزة  خرجت  فإن  كالزوجة  بإذنه  إال  بيته  من  تخرج  ال  أن  ويلزمها  ذلك  منه 

النفقة. من  حقها  أسقطت  فقد 
السكوت  ويسعه  تطلب  حتى  نفقة  لها  يلزمه  ال  أنه  فعندي  الرضيع  نفقة  وأما 
األولى  ألن  األولى  مثل  هذه  وليسـت  تطلب  حتى  عندي  فيما  عليـه  إثـم  وال 
ولدها  بأمر  قيامها  علـى  لها  حق  وهذه  السـابقة  للزوجية  تابع  للمطلقـة  حـق 
ولم  تطلب  لم  فلما  أبيه  إلى  ترده  أن  شاءت  ولو  به  تقوم  ال  أن  مثًال  فيمكنها 

واهللا أعلم. المتبرعة.  حكم  في  كانت  ألبيه  الولد  تترك 

É¡bƒ≤Mh  á«©LôdG  á≤∏£ª∏d  á≤ØædG

في  أم  حال  كل  علـى  مطلقها  على  النفقـة  لها  أتجب  رجعيـًا  المطلقـة 
دعواها  في  مصدقة  تكـون  حامل  أنها  ادعت  إذا  أرأيت  خـالف؟  ذلـك 
مطلقها  بيت  من  خرجت  إذا  الحامل  والمطلقة  بينـة؟  عليها  أم  الحمـل 
لها  شيء  ال  أم  مرة  أول  من  تخرج  لم  لو  ما  لها  أيكون  بعد  رجعت  ثم 
مطلقها  من  العزل  طلبت  إذا  المطلقة  وهذه  النهي؟  الرتكابها  النفقة  من 
للزوجة  ما  لها  ويكون  مطلقهـا  على  لها  ذلك  أيجب  وأوالده  بيتـه  عـن 

النفقة؟ لها  ليس  أم  الجماع  إال  المعاشرة  جميع  في 
الموافقين  المسـلمين  مـن  أحد  بين  خـالف  فال  رجعيًا  طالقـًا  المطلقـة  أمـا 
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مطلقها  علـى  لها  النفقة  ثبـوت  في  العلم  مـن  إلينا  انتهـى  فيمـا  والمخالفيـن 
اآلية   (١)﴾$   #   "   !  ﴿ بذلـك:  ناطـق  العزيـز  والكتـاب  كيـف 
وال  الحمل  ادعت  إذا  وتصدق  كالزوجة  والكسوة  والنفقة  السـكن  لها  فيثبت 

   V   U   T   S   R   Q   P   O   N  ﴿ يقول:  تعالى  اهللا  ألن  البينة  عليها  يطلب 
المعنى. هذا  في  قولهن  فالقول  تصديقهن  إلى  إشارة  اآلية  ففي   (٢)﴾W

ألن  لها  كانت  التي  النفقة  لها  ثبتت  رجعت  ثم  إذنه  بال  بيتها  من  خرجت  فإن 
دائمًا. ال  النشوز  وقت  في  حقها  يسقط  إنما  نشوزها 

كانوا  وإن  عندي  لها  عزل  فال  ألوالدها  كان  فإذا  أوالده  عن  العزل  طلبت  فإن 
وهنالك  بإذنها  إال  فيه  إليها  يدخل  ال  مسكن  في  يجعلها  أن  فعليه  غيرها  من 
من  للزوجة  يجب  ما  لها  يجب  وال  اإلنفاق  باب  في  الزوجة  حكم  في  ينفقها 
نعم  الطالق  بنفـس  ترتفع  المعاشـرة  بل  الجماع  دون  فيما  المعاشـرة  قسـمة 
في  كانت  إذا  معها  الخلوة  له  تحل  ممن  يؤنسها  من  يجعل  أو  يؤنسها  أن  عليه 

بعدله. إال  يؤخذ  وال  كله  هذا  في  فلينظر  واهللا أعلم،  موحش،  بيت 

πeÉëdG  á≤∏£ªdG  á≤Øfh  áLhõdG  á≤Øf

حامًال؟ المطلقة  ونفقة  الزوجة  نفقة  بين  الفرق 
السائل: قال 

مشـهور  هو  كما  فرقًا  بينهما  جعل  أصحابنـا  بعض  عن  وجـدت  فإنـي 
على  لينفقه  مالـه  أصل  يبيع  أن  عليه  إن  فقالـوا  موضع  غير  فـي  عنهـم 

.٦ اآلية  الطالق،  (١) سورة 
.٢٢٨ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 
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االطالع  منك  فنريد  حامًال  المطلقـة  نفقة  في  ذلك  عليه  وليـس  زوجتـه 
المطلقة  نفقة  أن  واحـدًا  قوًال  عنهم  وجدنـا  فإنا  الفرق  في  العلـة  علـى 
كالزوجة  وجعلوها  مطلقها  على  النفقة  عندهم  لها  أن  البائن  غير  الحامل 
للحامل  ليس  أن  أحـد  منهم  يقل  ولـم  الجماع  إال  أمورها  جميـع  فـي 
أجبنا. التفرقة؟  في  قولهم  علينا  أشكل  فلذلك  نفقة  البائن  غير  المطلقة 

يبيع  أن  عليه  إنمـا  الرجل  «في  سـعيد  أبي  الشـيخ  عن  أيضًا  أنا  وجدت  نعـم 
ماله  أصل  يبيع  أن  عليه  وليس  خاصة  الصغار  وأوالده  زوجتـه  نفقة  في  مالـه 
من  يبيع  فإنه  وعياله  يقوته  ما  َفْضل  من  إال  نفقته  تلزمه  ومن  مطلقته  نفقة  في 
قال  من  قال  فقد  الوالدان  وأما  قال  النفقة.  تلزمه  من  على  وينفق  الفضل  ذلك 
بحكم  يلحقان  إنهما  قال  من  وقال  عوله  يلزمه  ومن  الورثة  سائر  بمنزلة  إنهما 

كالمه. انتهى  الباب».  هذا  في  الصغار  وأوالده  الزوجية 
طلق  من  أن  الطالبين»  «منهاج  في  وجدته  ما  إال  شيئًا  ذلك  في  لغيره  أجد  ولم 
وهي  استغنى  وإن  عليه  نفقة  فال  عليها  لينفق  المال  من  سعة  له  وليس  امرأته 
األيام  من  مضى  فيما  عليـه  غرم  وال  يسـتقبل  فيما  عليها  أنفق  العدة  في  بعـد 

فقير. وهو 
  N   M   L    KJ   I     H   G   F﴿ تعالى:  قوله  ذلك  في  حجتهم  ولعـل 
نزلت  اآلية  هذه  فإن   (١)﴾ [  Z   Y    X   W   V   U   TS   R   Q   P   O
السـعة  بقدر  عليهن  باإلنفاق  باألمر  مصرحة  وهي  المطلقات  نفقة  حكم  فـي 

   X   W   V   U ﴿ قائل:  من  عز  بقوله  له  سعة  ال  من  فيها  تعالى  اهللا  عذر  وقد 

.٧ اآلية  الطالق،  (١) سورة 
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تعالى:  بقوله  عليهن  اإلنفاق  حكم  ثبت  فقد  الزوجات  وأما   .(١)﴾ [   Z    Y
  ,   +   *   )     (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿
من  للزوجات  النفقة  ثبوت  على  دليل  اآلية  هذه  إشارة  ففي   (٢)﴾.   -

ومعسر. موسر  بين  فرق  غير 
المقهور  حكـم  في  فإنها  الزوجة  عـن  الضرر  رفـع  ذلك  فـي  الحكمـة  وكأن 
وكأنهم  العدة  بانقضاء  الفـرج  تنتظر  فإنها  المطلقة  بخالف  له  حيلـة  ال  الـذي 
في  لهم  حيلة  ال  إذ  عنهـم  الضرر  لرفـع  زوجته  علـى  الصغـار  أوالده  قاسـوا 
من  على  تثبت  أحـكام  ألنها  المطلقة  على  النفقات  سـائر  وقاسـوا  الكسـب، 

بعض. من  آكد  اللوازم  بعض  إذ  الالزم  عن  الفضل  يجد 
عظم  إلى  نظـر  فمن  النظرين:  اختـالف  عن  ناشـئ  الوالدين  فـي  واختالفهـم 
ذلك،  في  عليهما  قياسًا  الصغار  واألوالد  الزوجة  حكم  في  جعلهما  حقوقهما 

واهللا أعلم. األقارب.  وسائر  كالمطلقة  جعلهما  ذلك  عن  النظر  قطع  ومن 
بعدله. إال  تأخذه  وال  فيه  فانظر  لي.  بان  ما  غير  عندهم  ولعل  حضرني  ما  هذا 

áLhõdG  á≤Øf  ójóëJ

والحل. والطعام  األثواب  من  لها  وما  الزمان  هذا  في  الزوجة  نفقة 
إلى  والحاكم  حكم  زمان  ولكل  واألوقات  األحـوال  باختالف  ذلك  يختلـف 
النفقات  تقدير  مـن  المسـلمين  آثار  في  والموجود  أثره  إلى  منه  أحـوج  نظـره 

.٧ اآلية  الطالق،  (١) سورة 
.٣٤ اآلية  النساء،  (٢) سورة 
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التقديرات  في  مختلفة  أنظارهم  ترى  ولذا  وأحوالهم  زمانهم  بحسب  ذلك  إنما 
واألحوال. األوقات  اختالف  بسبب 

عليهم  فيحكم  اللباس  في  وتنوعوا  المعيشـة  في  توسـعوا  فقد  زماننا  أهل  أما 
العادة  كانت  وربمـا  أمرهم  غالب  عليه  ربمـا  عادتهم  في  المعـروف  هو  بمـا 
وربما  حكمه.  ولكل  األخرى  األماكن  في  للعادة  مخالفة  األماكن  بعض  فـي 
في  والتقدير  حكمـه  فلكل  بلدنا  أهـل  لعادة  مخالفة  بلـدك  أهل  عـادة  كانـت 
الشرع  بقواعد  والمعرفة  الطويل  النظر  ذي  إلى  مفوض  واألمر  يمكن  ال  الغيبة 

واهللا أعلم. بنظره.  عبرة  فال  الرتبة  هذه  عن  اعتباره  قصر  من  أما  الشريف، 

áë∏°üªdÉH  hCG  ¢VôØdÉH  º«à«dG  á≤Øf

وانتظار  لهـم  القيـام  أم  الشـرعية  النفقـة  لهـم  يعجبـك  كيـف  األيتـام   
فيهم؟ المصلحة 

فعله  أصلح  يـراه  فالذي  المصالح  في  النظر  أهـل  من  عليهـم  القائـم  كان  إن 
غير  كان  وإن   (١)﴾0   /   . ﴿ الفـرض:  تقديـر  من  أولى  وهـو 

واهللا أعلم. أضبط.  الحاكم  فتقدير  ذلك 

É¡≤«∏£J  hCG  Oƒ≤ØªdG  hCG  ÖFÉ¨dG  áLhR  á≤Øf

من  السـنون  به  وطالت  البحر  وجاوز  عنها  سـافر  ثم  امرأة  تزوج  رجل 
كسوة،  وال  نفقة  ال  يعطها  ولم  سنة  عشرة  خمس  إلى  سـنين  عشـر  قدر 

.٢٢٠ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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خالص  في  الحيلـة  فمـا  جواب،  منـه  يجئ  لـم  خط  لـه  كتـب  وكلمـا 
بلدان  في  وهي  زنجبار  في  هو  ومثاله  البليـة؟  هذه  شـر  من  المرأة  هذه 
يمكن  وقد  الموسم،  في  الحجة  تناله  أن  يمكن  وقد  ُعمان،  من  الظاهرة 
عمدًا  عنه  يتوارى  أنـه  أو  السـواحل  بلدان  في  به  يظفر  لـم  السـفرى  أن 
أن  أرأيت  المسـألة.  هـذه  معاني  لـي  أوضح  تفضل  ذلـك،  مـن  حـذرًا 
فقال  المسألة  هذه  عن  المتعلمين  بعض  سأل  العوام  أجالف  من  واحدًا 
العالم  وأن  المسـلمين  جماعة  أو  البلد  حاكم  ليطلقها  الرخصة  فيها  له 
لو  تزوجي،  أن  لك  يجوز  واآلن  طلقك  الفالني  البلد  في  الذي  الفالني 
فتزوجها  الرخصة  أهل  عند  األثر  في  المسوقة  الشروط  بغير  طلقت  أنها 
في  الحكم  فما  حين،  بعد  األول  زوجها  قدم  أو  منها،  فولد  آخر  رجـل 

معانيها. بجميع  أوضحها  تفضل  المسألة؟  هذه  معاني 
المسـألة  هذه  في  لهم  يوجد  فلم  تعالى  اهللا  رحمهم  أصحابنا  من  القدماء  أما 
يوجد  ما  وإال  لزوجته  المعتوه  ولي  طالق  في  اختالفهم  من  يوجد  ما  إال  أثر 
أمرها  فرفعت  بجنون  عقله  زال  بدبد  أهل  من  رجل  زوجة  في  علي  أبـي  عـن 

الطالق. أو  النفقة  أبيه  إلزام  في  سمائل  والي  إلى  لها  فكتب  علي  أبي  إلى 
زوجة  يطلق  أن  لـه  هل  الحاكـم  في  اختلفـوا  فقـد  منهـم  المتأخـرون  وأمـا 
الواجبة  لمؤونتها  مال  لهما  يكن  لم  إذا  الغائب  أو  الفقد  أجل  قبل  المفقـود 
القاضي  به  وعمل  ذلك  بجواز  قـال  من  وأول  ذلك،  طلبت  إذا  عليهمـا  لهـا 
سـنان  بن  خلف  الشـيخ  واستحسـنه  مداد  بن  محمد  بن  سـليمان  بن  ناصر 
والسـيد  ناصر  وابنه  نبهان  أبو  به  وأفتى  المشـاق  حمل  عليها  أرى  ال  وقال 
الغني  بين  يفرقـوا  لم  بأنهم  محتجـًا  الصبحي  العالمـة  ذلك  ير  ولـم  مهنـا، 
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   4     3    2    1  ﴿ تعالـى:  قوله  في  والغائب  المفقود  أجـل  من  والفقيـر 
.(١)﴾8    7    6    5

  &   %   $   #   " ﴿ تعالى:  بقوله  للمجوزين  يحتج  أن  ويمكن 
الِقوامة  جعل  تعالـى  فـاهللا   (٢)﴾.  -  ,   +   *   )  (   '

واإلنفاق. التفضيل  بشيئين  معلقة 
ثبت  وإذا  ينفقها  لم  وإن  الطالق  على  النفقة  معـدم  يجبر  الحاكم  فإن  وأيضـًا 

  §  ﴿ تعالى:  قوله  وفي  الغائب  في  ثبوته  يمنع  فما  الحاضر  في  الحكم  هذا 
وفي  المشـقات،  رفع  على  داللة   (٣)﴾¯    ®   ¬   «    ª   ©   ¨
لو  فإنهم  مزال  عنها  الضرر  أن  على  دليل  العقد  حكم  ثبوت  علـى  إجماعهـم 

األجل. بعد  بطالقها  الحكم  أثبتوا  ما  عنها  الضرر  رفع  يلحظوا  لم 
تفريقهم  عدم  فأما  االجتماع  هذا  يقاوم  ال  تعالى  اهللا  رحمه  الصبحي  ذكره  وما 
بها  يحتج  ال  حال  موافقة  فهي  والغائب  المفقود  أجل  في  والفقير  الغني  بيـن 
كحكم  حكمها  فإن  شيئًا  تطلب  ولم  سكتت  إذا  الفقير  امرأة  أن  المعلوم  ومن 
الفقير  أو  الغني  في  هي  وإنما  الزوج  في  نصًا  فليسـت  اآلية  وأما  الغني  امرأة 
تعظيمًا  الحكم  عند  إليهم  نميل  أن  نهينا  قد  إنا  حيث  األقربين  أو  الوالدين  من 
ضرره  لرفع  أحـد  في  الحكم  إنفاذ  أن  خبيـر  وأنت  بفقيـره  شـفقة  أو  لغنيهـم 

فيه. عدل  هو  وإنما  إليه  ميًال  ليس 
ذلك  يجعل  أن  وله  العادل  السلطان  هو  ذلك  أمر  يتولى  الذي  الحاكم  وصفة 

.١٣٥ اآلية  النساء:  (١) سورة 
.٣٤ اآلية  النساء،  (٢) سورة 

.١٨٥ اآلية  البقرة،  (٣) سورة 
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ذلك  مهنا  السـيد  وأجاز  العدل.  في  مقامه  يقومون  كانوا  إذا  وقضاتـه  لوالتـه 
بين  عندي  فرق  وال  قال  ووالته  حكامه  وكذلك  قال  والجائر  العادل  للحاكم 
ذلك  على  واحتج  الحجة  تنله  ولم  موضعه  يعلم  لم  إذا  بحرًا  أو  برًا  غاب  من 

اإلسالم». في  إضرار  وال  ضرر  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  بقوله 
على  ينفق  أن  إما  الغائب  هذا  عهد  ولي  يأخذ  الحاكم  فإن  التطليق  صفة  وأما 
يكن  لم  فإن  ذلك  منه  هي  تطلب  أن  بعد  وذلـك  يطلقها  أن  وإما  المـرأة  هـذه 
الوكيل  طلقها  فإن  يطلقها  أو  يقيمهـا  أن  إما  عليه  فيحتج  وكيًال  له  أقـام  ولـي 
الحكم  إنفاذ  لزمه  إذا  الحاكم  إن  بعضهم  وقال  المرخصين  عند  طالقه  مضى 
في  يقوم  بمن  أو  بنفسـه  بذلك  القيام  عليه  كان  الخصـوم  بين  الحجـة  وقطـع 
عليه  يرد  ما  على  غيره  يستخلف  أن  له  يجوز  ممن  كان  إذا  بأمره  مقامه  ذلك 
طالق  يتولى  بنفسـه  الحاكم  أن  يرى  القائـل  هذا  وكأن  األحـكام  معاني  مـن 
االسـتخالف  له  كان  إذا  إال  األحكام  سـائر  إنفاذ  بنفسـه  يتولى  أنه  كما  المرأة 

فاستخلف.
فالن  من  فالنة  طلقت  قد  يقول:  أن  فهو  نائبه  أو  الحاكم  من  الطالق  لفظ  وأما 
هذا  يكتب  ثم  ذلك  أجاز  من  بقول  وعمًال  لضررها  دفعًا  المفقود  أو  الغائـب 
الغائب  على  الحجة  به  لهـا  ولتكون  العدة  بعد  لتنكح  عليه  ويشـهد  ويؤرخـه 
العادلة  بالبينة  الحاكم  عند  الفقد  أو  الغيبة  تصح  أن  بعد  كله  وذلك  رجع،  إذا 
ال  ما  له  يعلمون  ال  أنهم  البينة  تشـهد  أن  وبعد  لها  دافع  ال  التي  بالشـهرة  أو 

واهللا أعلم. منه،  إنفاقها  يمكن 
المراجعة. إلى  بعده  تحتاج  ال  ولعلك  المسألة  هذه  في  ما  جملة  فهذا 

يقومون  فصاعدًا  االثنين  من  وقيل  فصاعدًا  الثالثة  من  المسلمين  جماعة  نعم 
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بعضهم  يتولى  والعقد  الحل  أهل  مـن  كانوا  إن  اإلمام  مقام  غيره  أو  هـذا  فـي 
بالجماعة. فليسوا  وإال  اهللا  أحكام  وإنفاذ  اهللا  دين  إظهار  في  ساعون  بعضًا 

وهي  باطل  فتزويجهـا  الجماعـة  أو  الحاكـم  من  تطليـق  بغيـر  تزوجـت  وإن 
فراشه  على  لكونهم  لألول  هم  هل  وجهان  األوالد  في  ويخرج  األول  زوجة 
بخالف  النسب  به  يثبت  الفاسد  التزويج  فإن  الفاسد  التزويج  لشبهة  للثاني  أو 

واهللا أعلم. الزنى. 

çGô«ªdG  øe  ø«æédG  á°üMh  êhõdG  äƒe  ó©H  πeÉëdG  á≤Øf

وورثة  لها؟  يـوص  لم  إن  زوجها  مال  من  النفقة  ألهـا  الحامـل  المميتـة 
ألهم  سهمه  أمه  بطن  في  للذي  ويتركون  المال  قسـمة  أرادوا  إذا  الزوج 

ذلك؟
الوارث. إلى  ينتقل  المال  ألن  موته،  بعد  أصحابنا  عند  نفقة  لها  أحفظ  ال 

أربعة  بطنها  في  يكون  أن  يحتمل  ألنه  ذكور  أربعة  تركوا  القسـمة  شـاؤوا  وإن 
واهللا أعلم. الحمل.  يعرف  أن  إلى  القسمة  ترك  واألولى 

√O’hCG  O’hCG  ≈∏Y  óédG  á≤Øf

وخلفا  وماتا  ولدان  عنده  كان  إذا  أوالده  أوالد  عـول  يلزمه  هل  الرجـل 
لنفقتهم؟  يكفيهم  مال  لهم  وليس  وغيرها  البلد  في  وإناثـًا  ذكـور  أوالدًا 
كانوا  وإذا  ال؟  أم  له  يجوز  ماله  زكاة  من  الرجل  هذا  عليهـم  أنفـق  وإذا 
إخراجها  يلزمه  الفطر  وزكاة  ال؟  أم  سواء  بيته  عن  خارجين  أو  بيته  في 

بيته؟ في  يعوله  الذي  عن  إخراجها  يلزمه  أم  ال؟  أم  عنهم 
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كأوالده  ذلك  في  وهـم  صغارًا  داموا  ما  نفقتهم  لزمتـه  مال  لهم  يكـن  لـم  إذا 
األوالد  منزلة  الميـراث  في  األوالد  أوالد  أنـزل  قد  اإلجماع  ألن  صلبـه  مـن 
زكاته  من  يطعمهم  أن  له  وليس  آبائهم،  عدم  عند  كله  وهذا  النفقات  وكذلك 
عنهم  يخرج  أن  وعليه  مغرم  بها  يدفع  ال  ألنها  عنه  معتزلين  أو  بيته  في  كانوا 

واهللا أعلم. أوالده.  حكم  في  ألنهم  الفطر  زكاة 

É¡≤jôØJ  hCG  ¬JÉLhR  á≤Øf  ™ªL

وإدامها  طعامها  تعمل  واحدة  كل  النفقة  الزوج  على  طلبن  إذا  الزوجات 
فأبين  يوم،  كل  النفقات  تلك  تقسيم  فأعسره  الشركة،  وكرهن  بيتها  في 
الذي  وما  لـه؟  الذي  وما  ذلـك؟  في  ترى  كيـف  واالنفـراد،  العزلـة  إال 
االجتماع  ألن  مشـقة؟  ولحقته  واالنفراد  العزلة  في  ضررًا  رأى  إذا  عليه 
الخ. األيدي)  تصادمت  (إذا  البشر  سيد  عن  ُروي  كما  بركة  الطعام  على 
به  طابت  إذا  بركة  واالجتماع  االجتماع،  على  يجبرهن  وال  يعزلهـن  أن  عليـه 
من  سـرح  حمله  يطيق  ال  ضررًا  رأى  فإن  بركة،  الغصب  في  وليـس  النفـوس 

واهللا أعلم. منهن.  شاء 

É¡«∏Y  áLhõdG  á≤Øf  •Gôà°TG

عليها  ذلك  يثبت  بذلك،  ورضيت  عليها  نفقتها  أن  على  امرأة  تزوج  من 
ال؟ أم 

وإن  بذلك  يتوسـع  أن  له  النفقة  من  التزويج  بعد  عذرته  وإن  ذلـك،  يثبـت  ال 
واهللا أعلم. ينفقها،  أن  لزمه  طالبته 
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محتاجًا  أو  فقيرًا  كان  إذا  اليتيم  ابنه  مال  يبيع  أن  أيجوز  الفقير  األب 
المشـتري  على  يضيق  هل  ذلك  يجوز  قلت  وإن  ابنه؟  ونفقـة  لنفقتـه 
الثمن  يقبض  أن  عليه  أم  البيع  صفقة  عن  األب  على  الثمن  يؤدي  أن 
باع  فيما  رد  أو  تبعة  بلوغه  عنـد  لليتيم  وهل  نفقتهما؟  بقدر  ويعطيـه 

أبوه؟
يجوز ذلك لدفع الضرورة وللمشتري أن يشتري إذا علم ذلك وعليه أن يدفع 
شهادتهم  ويكتبوا  يشهدوا  أن  وللشهود  ذلك،  عند  ويشهد  للبائع  كلها  القيمة 
من  أحد  يتهمهم  ال  كي  الضرورة  لدفع  أنه  الورقة  في  وبينوه  الحال  عرفوا  إذا 
فيما  البلوغ  بعد  الرجوع  للولد  وليس  للمشـتري  حجة  ذلك  وليكون  الغوغاء 

واهللا أعلم. لذلك.  بيع 

É¡LhR  ÜÉ«Z  ™e  áLhõdG  á≤Øf  OÉØf

محتاجة،  فقيـرة  وهي  زنجبار  أرض  إلـى  عنها  وسـافر  زوج  لهـا  امـرأة 
عند  يكن  ولم  مصـر،  في  إنه  قيل  حتى  البر  إلـى  زنجبار  من  غـاب  ثـم 
المرأة  هذه  تصنع  كيـف  نفد.  حتى  منه  فأنفقت  قليـًال  إال  مال  زوجهـا 
تعالى  اهللا  أحكام  في  وعليها  لها  الذي  وما  نفسها؟  عن  العاجزة  الفقيرة 

تبلغه؟ لم  أنها  وتبينت  لزوجها  الدعوة  تعذرت  إذا 
في  أرى  وال  مخرجًا،  لهـا  اهللا  يجعل  حتى  وتحتسـب  تصبر  أن  عليهـا  يجـب 

واهللا أعلم. ذلك.  إال  النكد  الزمان  هذا 
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وكذلك  تتخلص؟  أن  إلى  النفقة  أتلزمه  حامل  وهي  زوجته  طلق  رجل 
الجواب. لنا  بيِّن  ال؟  أم  الفراق  عند  عليه  شرطت  ما  إذا  أتلزمه  الخراثه 
شـرطتها  قد  كانت  فإن  خراثتها  وأما  حملها،  تضع  أن  إلى  فتلزمه  النفقـة  أمـا 
يكن  لم  وإن  برآن  أو  منها  فدية  الطـالق  في  كان  إن  لزمته  الطالق  عنـد  عليـه 

واهللا أعلم. تلزمه.  فال  ذلك 

áª«≤dÉH  hCG  kÉæ«Y  ÉgDhÉ£YEGh  áÑLGƒdG  á≤ØædG  §HÉ°V

زمن  هذا  فإن  وسـطًا  أو  غنيًا  أو  كان  فقيرًا  زوجها  على  الزوجة  نفقة 
وربما  أرق  الوقـت  هذا  في  فإنها  الكسـوة  وكذا  المعيشـة،  في  غـالء 
البلوغ،  حـد  إلى  الرضاع  حد  مـن  األوالد  وكذا  تمزقـًا،  أسـرع  أنهـا 
وهل  الحاكم،  نظر  على  أنهـا  اختاروا  ألنهم  شـافيًا  بيانًا  فيها  لنا  بيـن 
والمنفق  للمنفق  أصلح  ذلك  الحاكم  رأى  إذا  دراهم  تقديرها  يصـح 
أعطى  وإذا  يكفيه  ما  أخذ  دراهم  لـه  قدر  إذا  عليه  المنفق  ألن  عليـه؟ 
تنقطع  فال  األشـياء  كل  وكذا  واألرخص  األغلى  ففيه  األرز  من  كيلة 

الخصومة.
  G   F ﴿ قائل:  من  عز  لقوله  والضيق  السـعة  باختالف  يختلف  النفقة  أمـر 
  Z   Y    X   W   V   U   TS   R   Q   P   O   N   M   L    KJ   I     H
واألمكنة،  واألحوال  األزمان  باختـالف  يختلفان  والضيق  والسـعة   (١)﴾[

.٧ اآلية  الطالق،  (١) سورة 
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عادتهم.  قـوم  ولكل  أيضًا  األحـوال  باختالف  يختلفـان  والملبـس  والمـأكل 
قالوا:  هنا  ومن  الداء  هـذا  طبيب  فهو  الحاكم  نظر  إلى  مفوض  ذلـك  وتمييـز 
بالنفقة  الزمان  هذا  في  رجل  قضى  فلو  أثره،  إلى  منه  أحوج  نظره  إلى  الحاكم 
كيف  له  يقال  ثم  بمكان،  الغباوة  من  لكان  األول  الزمان  في  األثر  في  المقدرة 
وال  لهن؟  ماذا  أم  وذرة  تمـرًا  لهن  أتفرض  زنجبار  أهـل  نفقات  في  حكمـك 
وإذا  العزيز،  الكتاب  آي  عليه  دل  الذي  الحق  إلى  والرجوع  االعتراف  من  بد 
بالدراهم  وتقديرها  القضية،  عن  غاب  ممن  التقدير  تعذر  لك  ظهر  هذا  عرفت 

واهللا أعلم. مشقة.  المنفق  على  تحصل  لم  إن  جائز 

πeÉëdG  ô«Z  çÓãH  øFÉÑ∏d  á≤Øf  ’

بالجواب. تفضل  حمل؟  ذات  تكن  لم  إن  نفقة  بثالث  للبائن  هل 
واهللا أعلم. المبتوتة.  في  السنة  جاءت  وبذلك  الحمل،  مع  إال  شيء  لها  ليس 

πeÉëdG  á≤∏£ªdG  á≤Øf

تطلب  ولم  بإذنه  مطلقها  بيت  مـن  وخرجت  حامًال  كانت  إذا  المطلقـة 
تطلبها  لم  إذا  مطلقها  من  الصفة  هذه  على  النفقة  لها  أتجب  نفقتها  منه 

منه؟ تطلبها  حتى  أو 
وجب  منه  طلبتها  فإذا  نفقتها  منـه  تطلب  حتى  ذلك  لها  يجب  ال  أنـه  الظاهـر 
منه  تطلب  أن  غير  مـن  مرة  أول  أخرجها  الذي  هو  كان  إذا  نعـم  ذلـك،  عليـه 
تطلب.  لم  أو  طلبـت  نفقتها  وعليه  لربه  عـاٍص  حينئذ  أنه  فالظاهـر  الخـروج 

واهللا أعلم.
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بيت  إلى  بيته  مـن  فانتقلت  يكفيها  ما  لهـا  وترك  زوجته  عن  سـافر  مـن 
ال؟ أم  هذا  على  أهلها  بيت  في  وهي  النفقة  لها  أيكون  أهلها، 

أسقطت  فقد  الخروج  إلى  تلجئها  ضرورة  وال  إذنه  بال  بيته  من  خرجت  إذا 
إليها.  يرجـع  حتى  بيتـه  فـي  المقام  وعليهـا  ناشـزًا،  صـارت  حيـث  حقهـا 

واهللا أعلم.

¬à«H  øe  πcC’G  ICGôªdG  ≈∏Y  πLôdG  ºjôëJ

ما  أيحرم  المعاش.  من  شـيئًا  بيته  من  تأكل  أن  زوجته  على  حّرم  رجل 
ال؟ أم  نفقات  زوجها  عليها  حرمه 

يحل  فال  الواجب  على  الزائد  وأما  عليها،  يحرم  فال  عليه  الواجب  بقدر  أما 
واهللا أعلم. بماله.  أولى  ألنه  زوجها  من  برخصة  إال  منه  تتناول  أن  لها 

™°Vƒ∏d  É¡∏gCG  iód  É¡àeÉbEG  ø«M  áLhõdG  ≈∏Y  á≤ØædG

الزوج  من  بعد  أهلها  فأراد  للوضع  أهلها  بيت  إلى  سـارت  إذا  المرأة 
نفقة  تلزمه  وهـل  بإذنه  ال  خرجت  أنها  واحتـج  عليها  انفقوا  مـا  غـرم 
تخرج  الناس  أكثـر  قاعدة  هـذه  أن  على  تعالـى؟  اهللا  وبيـن  بينـه  فيمـا 
فقراء  كانوا  إذا  األهل  في  فرق  وهل  للوضع،  أهلها  بيت  إلى  النسـاء 
تفضل  اهللا؟  وبين  بينه  يلزمه  أن  الزوج  عن  بالتطوع  أنفسـهم  تطيب  ال 

بالجواب.
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سكت  وإن  مغاضبته،  خرجت  ألنها  لها  شيء  فال  تسمعه  فلم  منعها  كان  إن 
ذلك  طلبت  إن  إنفاقها  عليه  يكـون  أن  ويشـبه  الراضي  حكم  في  فهو  عنهـا 
منه، وال فرق بين غني وفقير واللزوم فيما بينه وبين ربه. وأما الحكم فحتى 

واهللا أعلم. به.  يحكم  فال  ذلك  دون  وما  أسلمه  وأنا  عليها  أنفقوا  يقول 

êhõdG  äƒe  ó©H  äÉLhõdG  á≤Øf

وكان  بشيء  لهما  يوص  ولم  عنهما  هلك  إذا  الرجل  المرأتي  النفقة  عن 
تجوز  فهل  ال  قلت  فإن  أوالد  لألخرى  وليس  منه  ولدان  إحداهما  عند 

أفتنا. سواء؟  هم  أم  ألوالده 
صغارًا  كانوا  فإن  األوالد  وأما  الهالك  تركة  من  عليهن  ينفق  فال  الزوجات  أما 

واهللا أعلم. المال.  جملة  من  ال  خاصة  نصيبهم  من  ينفقون  فإنهم 

¥Gó°üdG  øª°V  º«à«dG  á≤Øf  •Gôà°TG

يتيم  عندها  المرأة  أن  إال  بالتزويج  أولياؤها  له  فأنعم  رجل  خطبها  امرأة 
سـبعين  لها  أسـلم  وقال  فأبى  باليتيم  يتكفل  أن  أولياؤها  عليه  فاشـترط 
آخر  رجل  بعد  خطبهـا  ثم  ذلك،  عن  فأبـوا  اليتيم  عندها  وليـس  قرشـًا 
بعد  ثم  بها،  تزوج  ثم  فرغب  عندها  واليتيم  قرشًا  ثالثين  عليه  فاشترطوا 

ال؟ أم  ثابت  أشرط  هذا  ترى  ما  اليتيم  كفالن  عن  أبى  ذلك 
له  يجعلوا  لم  وإن  الزمـًا،  شـرطًا  كان  محدود  وقت  إلى  الكفالة  شـرطوا  إذا 

واهللا أعلم. صداقها.  تمام  وعليه  نقضه  فله  محدودًا  وقتًا 
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الحمل. وضع  عند  تحتاجه  ما  ولها  الهالك  زوجها  من  الحامل  نفقة 
غيرها،  وال  لحامل  فيها  نفقة  وال  الـوارث،  مال  هو  وإنما  مال  للهالـك  ليـس 

واهللا أعلم. الوارثين.  نفس  بطيب  إال  منه  الوالدة  عند  تعطى  وال 

¬àLhR  á≤ØæH  ÖFÉ¨dG  êhõdG  ƒHCG  Ωõ∏j  ’

لها  ترك  وال  للسـواحل  عنها  وسـافر  بها  يدخل  ولـم  صبية  تـزوج  مـن 
هل  النفقة،  أو  الطالق  ذلك  بعد  وطلبت  منه  تغير  ولم  بلغت  ثـم  نفقـة، 

ال؟ أم  ذلك  على  الرجل  أبو  يجبر 
فتحتسب  وإال  أدرك  إن  نفسه  الرجل  يجبر  وإنما  ذلك  على  الرجل  أبو  يجبر  ال 

واهللا أعلم. اهللا.  عند  صبرها 

É¡à≤Øf  øe  ôãcCG  áLhõdG  ∫GDƒ°S

سـأل  كمن  تكون  هل  ماله،  من  كفايتها  فوق  زوجها  سـألت  إذا  المرأة 
ال؟ أم  الغير  مال 

تكون  وال  عليهـا  بأس  فال  بذلك  سـروره  منه  عرفـت  إذا  إال  واحـد  المعنـى 
في  استرابت  أو  الكراهية  منه  علمت  إن  وأما  الغير  مال  على  كالمسألة  حينئذ 

واهللا أعلم. فال.  أمره 
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نفقة  أمهما  يعطي  أن  وأراد  أمهما  مع  الوكيل  تركهما  وكيل  عند  يتيمان 
ذكران  هما  واليتيمان  الشريف  الشرع  إلى  أمرهما  ورجعا  يحتاجانه  لما 
ست  سنه  والثاني  يزيد،  أو  أشبار  ستة  وطوله  سنين  عشر  سنه  أحدهما 
معيشة  أطيب  إلى  يحتاجان  كثير  مال  ولهما  أشبار  خمسة  وطوله  سنين 

ولباس.
النفقات  وأمـر  أيتامكم  إليـه  يحتاج  ومـا  وبالدكم  قومكـم  بحال  أعلـم  أنتـم 
أعطيكم  وإني  بعيد،  وأنا  التحديد  يمكنني  فال  األحوال  هذه  اعتبار  إلى  راجع 
يوم  كل  يحتاج  ما  انظروا  البالغ  نفقة  وهي  الكبرى  النفقة  قدروا  مجمًال  قوًال 
حسـب  على  بالمأكول  يتعلق  مما  وغيرها  والبزار  واإلدام  والحب  التمر  مـن 
فإذا  شـهر  كل  في  يبلغ  كم  وانظـروا  كله  ذلك  اجمعـوا  ثم  بالدكـم،  مأكـول 
اليتيم  فإن  األيتام،  نفقة  قيـاس  عرفتم  الشـهر  في  البالغ  إليه  يحتاج  ما  عرفتـم 
فإذا  ذلك،  أمه  أرادت  إذا  التربية  وأجرة  الرضاع  أجرة  أعطـي  رضيعـًا  كان  إذا 
أشـبار  خمسـة  وصل  فإذا  أشـبار،  خمسـة  إلى  البالغ  نفقة  ثلث  أعطـي  فطـم 
يزاد  وال  النفقة  ثلثي  أعطي  أشـبار  سـتة  وصل  فإذا  البالغ،  نفقة  نصف  أعطي 
العدل  بالنظر  تحديدها  وللكسوة  الكسوة،  غير  من  وهذا  يبلغ  حتى  ذلك  على 

النظام: جوهر  وفي 
بعدمــا يعطـى  اإلنـفـاق  فطمـا وثلـث  قـد  رضاعـة  مـن  يكـون 
األشـبار خمسـة  يوافـي  إنكــار حتـى  بـــال  يعطـــى  فنصفهــا 
وافــى قــد  لــســتــة  يــكــن  يــوافـــىوإن  عـنـدهـــم  بثلثيـهــا 
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ال؟ أو  واجب  صبغها  هل  المرأة  ثياب  في  اختالفهم  وجه 
تقتضيه  ما  فأوجب  زمانـه  في  النسـاء  أحوال  إلى  نظر  صبغها  أوجب  مـن  إن 
تأكلـون  ممـا  «أطعموهـن  ملسو هيلع هللا ىلص:  بقولـه  لذلـك  ويسـتدل  لباسـهن  مـن  العـادة 

تكتسون». مما  واكسوهن 
ال  يسـترهن  ما  ذلك  من  الزوج  على  الواجب  أن  رأى  ذلك  يوجب  لـم  ومـن 

غير.
خبر  وفي  بالعراء.  عليهن  استعينوا  الخبر  في  يوجد  بما  لذلك  يستأنس  وربما 

واهللا أعلم. الحجاب.  يلزمن  النساء  أعروا  آخر 



áÑ¡dG
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والممنوح  المعطي  أي  فماتا  سنة  عشرين  مدة  إلى  ضيعته  عمرًا  منح  زيد 
إلى  الممنوح  لورثة  تبقى  أو  المانح  لورثة  الضيعة  ترجع  فهل  سنة  بعد 

مأجورًا. أفدنا  العشرين؟  انقضاء  بعد  ما 
لنفسـه  يمنحه  ولم  الهالك  منـح  إنما  ألنه  المانـح  ورثة  إلـى  الضيعـة  ترجـع 
انتقل  مات  فإذا  المانح  حياة  في  تثبت  إنما  فالمنحة  وأيضًا  بعده،  من  ولورثته 

واهللا أعلم. لورثته.  المال 

ÉgO’hCG  á«£Y  »a  ΩC’G  ájƒ°ùJ

أيلحقها  أحد،  دون  مالها  من  بشـيء  أوالدها  من  أحدًا  خصت  إذا  األم 
أفتنا  ضمـان؟  غير  أو  ضمـان  من  كان  إذا  اهللا  وبيـن  بينهـا  فيمـا  شـيء 

اهللا. يرحمك 
شيء. األوالد  لباقي  يلزمها  وال  عليها  بأس  فال  ضمان  من  ذلك  كان  إذا  أما 

áÑ¡dG



338

ألنها  العطاء  في  أوالدها  بين  تساوي  أن  عليها  فقيل  ضمان  غير  من  كان  وإن 
كاألب. ذلك  في 

فقط. األب  على  ذلك  أوجب  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ألن  ذلك  عليها  ليس  وقيل 
واهللا أعلم. ذلك.  في  األب  وبين  بينها  فرق  ال  إذ  الصحيح  هو  واألول 

áKQƒdG  √ôc  ™e  É¡Lhõd  ICGôªdG  áÑg

أم ال؟ منعها  ألهم  يرثونها  وهم  أهلها  كره  وقد  بعلها  مالها  أعطت  امرأة 
بما  أولى  وزوجها  التصرف  جائزة  العقل  صحيحة  كانت  إذا  منعها  لهم  ليـس 

واهللا أعلم. بعض.  من  بعضهم  الناس  يرزق  واهللا  حياتها،  في  أعطته 

çÉfE’Gh  Qƒcò∏d  á«£©dG  »a  ájƒ°ùàdG

يقين  وفي  سـدس،  وهو  أيديهـم  في  ميراثـًا  بنتهـا  أوالد  أعطـت  جـدة 
والثلث  للذكر  الثلثين  مالهم  قسم  حسب  على  تكون  العطية  أن  عقولهم 
تصرح  ولم  والمعطـَون،  والمعطي  عقولهـم  في  حاصـل  وهذا  لألنثـى 
الرجل  عند  الجـدة  إياه  أعطتهم  الذي  مالهـم  فقسـموا  بالكالم،  الجـدة 
تطلب  ولم  األخـت  تنكر  ولم  بذلك  ورضيـا  ثلث  المرأة  وعنـد  ثلثيـن 
في  القسمة  عليهم  تنكر  ولم  بالقسمة  الجدة  وعلمت  الثلث،  عن  زيادة 
األخت  وماتت  أخذهما  اللذين  ثلثيه  في  شيء  الرجل  هذا  أيلحق  ذلك 

ذلك. لنا  بّين  ذلك؟  الورثة  يطلب  ولم 
لفالن  بأن  صّرح  إذا  إال  بشيء  أنثى  على  ذكر  يزيد  ال  سواء  على  بينهم  العطية 
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العقل  في  كان  وإن  سواء  على  فالمال  بشيء  يصّرح  لم  وما  كذا،  ولفالن  كذا 
معه.  زاد  الذي  القدر  من  األنثى  إلى  يتخلص  أن  منهم  الذكر  ويؤمر  ذلك،  غير 
بأن  األخت  علمت  إذا  إال  شيئًا  يفيد  ال  األخوات  ومن  الجدة  من  والسكوت 
إليها  والخالص  سـواء،  فهما  وإال  الزيادة  أخاها  وأعطت  ذلك  من  أكثـر  لهـا 

واهللا أعلم. بعدها.  من  ورثتها  وإلى 

É¡H  »£©ªdG  π¡L  ™e  á«£©dG  áë°U

سنون  له  ومضت  بها  فتأهل  زنجبار  إلى  ارتحل  قد  ُعمان  أهل  من  رجل 
ابنته  منه  فمكـن  يره  لم  حدث  فلـج  من  ُعمان  من  مـاًال  له  اشـترى  ثـم 
هذه  ابنته  أعطاه  ذلـك  بعد  ثم  غلته  من  يكون  ما  وقبض  صالحيتـه  فـي 
أوالده  فيها  فتخاصم  األب  مـات  ثم  أيضًا  يره  لم  وهو  بالمـال  القائمـة 
هل  قومنا  من  شهود  وبه  بصك  وأتتهم  المال  هذا  في  معهم  ورث  ومن 
أو  عدوًال  أكانوا  قومنا  بشـهادة  الصفة  هذه  على  العطاء  هذا  لهـا  يثبـت 

اهللا. عّلمك  مما  عّلمنا  الحال؟  مجهولي 
مات  إذا  المعطى  جهل  يفسدها  فال  الحق  وجوه  من  بوجه  العطية  صحت  إذا 
تصح  لم  وإن  النقض  من  له  ما  مثل  بعده  من  لورثته  وليس  العطاء  يغيـر  ولـم 
الوارث  مال  هو  إنما  فالمال  عادلة  بينة  المخاصمة  عند  لها  يقم  لم  أو  العطية 
منا  عليه  المشـهود  كان  إن  أصحابنـا  بعض  ردها  ذلـك  على  قومنـا  وشـهادة 

مجهولين. أو  عدول  غير  كانوا  إذا  ال  دينهم  في  عدوًال  كانوا  إذا  وقبلها 
شـهادة  لهم  تقوم  فال  جعالن  أهل  من  قومنا  شـهادة  ذلك  من  ألسـتثني  وإني 

واهللا أعلم. بحالهم.  لعلمي  مطلقًا  مسلم  على 
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والمال  أوالده  من  ألحد  ماله  بعض  وكتب  السـواحل  في  سـاكن  رجل 
ماله  ثمن  يعرف  ال  والكاتب  الكتابة  أعني  شهود  فيها  والورقة  ُعمان  في 
هذه  أتثبت  مجهول  بقول  إال  جاٍر  أين  الفلج  يدر  ولم  وكثير  قليـل  مـن 

أم ال؟ الوارث  لهذا  العطية 
يعتبر  وال  العطيـة  ثبتت  المـوروث  حيـاة  في  العطيـة  فـي  الـوارث  أحـرز  إذا 
يرجع  أن  فله  المعطـي  جهل  يعتبر  وإنما  علمـه  وال  الكاتب  جهل  ذلـك  فـي 
للورثة.  فالمـال  اإلحراز  قبـل  المعطي  مات  وإن  جهالتـه  بسـبب  عطيته  فـي 

واهللا أعلم.

O’hC’G  óMC’  áÑ¡dG  »a  QÉãjE’G

البلغ  عــول  ونيتي  الجميـع  وأعــول  وبلــغ  صغـار  أوالد  عنـدي 
الصنيع  هذا  يكون  هل  إلخوته  ضمان  يلزمني  لئال  الزكاة  من  احتياطًا 

جائزًا؟
الرجل  يلزم  ال  قيـل  أنه  على  فقراء  منه  البلـغ  كان  إن  الصنيـع  بهـذا  بـأس  ال 
بعض  على  بعضهم  إيثار  بها  يقصد  التي  األشـياء  في  إال  أوالده  بين  القسـمة 

واهللا أعلم. قيل.  فيما  عليه  إثم  فال  األثرة  يقصد  لم  إذا  فأما 

áKQƒdG  ¢VGôàYGh  áë°üdGh  IÉ«ëdG  ∫ÉM  ¬∏c  ∫ÉªdG  áÑg

يرد  أن  لوارثها  هل  كان  مـا  كائنًا  كله  مالها  ربيبها  أعطت  عميـاء  امـرأة 
ذلك؟ له  ليس  أم  ميراثه  عن  باإللجاء  يتهمها  ألنه  فيها  ويغير  عطيتها 
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مالها  أعطت  يـوم  كانت  إذا  أصًال  اعتـراض  المرأة  هذه  على  للـوارث  ليـس 
والبدن. العقل  صحيحة  وهي  أعطته 

الوارث  فألن  وفاتها  بعد  وأما  غيرها  من  بمالها  أولى  ألنها  فال  حياتها  في  أما 
لها  الوارث  واتهام  حياته  في  الموروث  أتلفه  فيما  الحق  في  شـيء  له  يبق  لم 
باهللا  وكفى  الضمائر  على  مطلـع  واهللا  عليها  االعتراض  له  يثبـت  ال  باإللجـاء 

واهللا أعلم. حسيبًا. 

AÉ«dhC’G  ¢VGôàYGh  áë°üdGh  IÉ«ëdG  ∫ÉM  ¬∏c  ∫ÉªdG  áÑg

عليها  بضمـان  له  وأقرت  رجـًال  مالها  جميـع  أعطت  عميـاء  امـرأة 
هي  وإنما  عليها  ضمانًا  الرجـل  لهذا  نعلم  ال  وقالوا  أولياؤها  فأنكـر 
قلتها  من  كثرتها  العطية  تميز  ال  وهي  العطية  هذه  في  لورثتها  مضارة 
أم ال؟  ذلك  من  يمنعوهـا  أن  ألوليائها  أتـرى  مالها  ثمـن  تعـرف  وال 

ذلك. لنا  بّين 
على  تقربه  مـا  إنكار  فـي  سـبيل  العمياء  المرأة  هـذه  على  لألوليـاء  ليـس 
لها.  والمحاسـب  ضميرها  في  بما  العالم  واهللا  بحالها  أدرى  وهي  نفسـها 

واهللا أعلم.

É¡«a  ´ƒLôdGh  ≥à©ª∏d  áÑ¡dG

نخالت  ست  العتق  اسـتحقاق  له  وكتب  حياته  في  عبدًا  أعتق  رجل 
الزمان  من  مدة  السـيد  بيد  الصك  وصار  له  كتب  بمـا  العبد  ويعلـم 
ثالث  من  له  المكتوب  النخل  في  وخّيره  العبد  إلى  السيد  جاء  بعدها 
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وصار  نخالت  ثالث  العبـد  فاختار  نصفين  النخل  قسـم  ثالث  إلـى 
بنخلتين  موته  بعـد  السـيد  فأوصى  سـنين  أربع  فيهن  ويمنع  يحـوز 
فمكث  أهله  على  الميراث  وقسم  السيد  فمات  نخلة  وبقيت  للفطرة 
أهل  فمنعه  مالي  المال  أن  فيها  للعبد  المكتوبة  الورقة  فظهرت  سنين 

ذلك. لنا  صّرح  حكمهم؟  كيف  الفطرة 
قبل  العطية  فـي  يرجع  أن  فله  السـيد  من  عطية  النخالت  هـذه  كانـت  إن 
لم  ولو  ثبتت  المعطى  قبلها  إن  وقيل  المشهور  القول  على  لمعتوقه  قبضها 
نخالت  الست  في  قبض  له  يثبت  لم  وصفك  على  المعتوق  وهذا  يقبض 
وصيته  فتثبت  العطية  تلك  في  يرجع  أن  السيد  فلهذا  يقبل  حتى  َعِلم  وال 
المعتوق  لهذا  حجـة  وال  للورثة  الثالثة  النخلـة  وتبقى  للفطـرة  بالنخلتيـن 

واهللا أعلم. ذكرتها.  التي  الصفة  هذه  على  الكتابة  بتلك 

¢†Ñ≤dG  πÑb  áÑ¡dG  »a  ´ƒLôdG

أحاط  ثم  علمًا  بشـيئه  يحط  لم  أنه  إال  شـيئًا  أعطى  بالغ  حـر  رجـل 
بعد  ولو  أم ال  ذلك  بعد  الغير  له  هل  بالبيع  هو  وعلم  المعَطى  فباعه 

سنين؟
لم  فإذا  والقبـض،  بالقبول  إال  المشـهور  المذهب  علـى  تثبـت  ال  العطيـة  إن 
وليس  شـاء  كيف  فيهـا  فيتصرف  فيهـا  يرجـع  أن  فللمعطـي  العطيـة  يقبـض 

واهللا أعلم. اعتراض.  عليه  للمعطى 
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أن  اشـهدا  فالن  ويا  فالن  يا  للشـاهدين  وقال  رجل  على  حق  له  رجـل 
قال  الحق  بهذا  عليك  نشـهد  له  فقاال  فضة  قرشـًا  وكذا  كذا  فالن  على 
وليس  فأنكره  منه  حقه  فطلب  واحد  فبقي  مات  الشهداء  أحد  إن  ثم  نعم 
اليمين  إلى  ويرجعان  الشـاهدين  بقلة  الحق  هذا  أيبطل  الشـاهد  إال  معه 
وأشـهد  عطيًة  امرًأ  امرؤ  أعطى  إذا  أرأيت  ذلـك؟  في  الحكـم  كيـف  أم 
ما  المعَطى  وطلـب  الواحد  والشـاهد  المعطي  فمـات  شـاهدين  عليهـا 
كيف  أم  الشـهود  بعدم  الورثة  على  العطية  أترجع  الورثة  فمنعه  أعطـي 

ذلك؟ في  الحكم 
المنكر. على  فاليمين  وإال  شاهدين  يكونا  حتى  الواحد  بالشاهد  يحكم  ال 

الهالك،  ورثة  على  للمعطي  سبيل  فال  ومات  المعطى  أحرزها  فإن  العطية  وأما 
واهللا أعلم. الحكم.  فبينهما  العطاء  أنكر  وإن 

Égó©H  áKQƒdG  ≥Mh  áYGQõ∏d  áë«æªdG

ثم  عنده  وبقيت  المعطي  األخ  هلك  ثم  يزرعها  أرضًا  أخاه  منـح  رجـل 
منحها  التي  عمهم  أوالد  مـن  األرض  تلك  يطلبون  أوالده  فجـاء  مـات 

ذلك؟ إلى  يوصلهم  سبيل  لهم  فهل  أبوهم 
ينكروا  لم  وإن  الوراث  أنكر  إن  العادلة  البينة  وهي  ذلك،  إلى  سبيل  لهم  نعم 

واهللا أعلم. ذلك.  إلى  السبيل  هو  فإقرارهم 
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فلم  تطالبه  تزل  فلم  ظلمًا  الناس  بعض  عليه  تغلـب  قد  مال  لها  امـرأة 
هذه  عطيتها  أتجـوز  أوالدها  من  أحدًا  أعطته  قـد  ذلك  وبعد  يحصـل 

أم ال؟
أخذه  على  قادرة  غير  والمرأة  المغصوب  في  عطية  ألنها  العطية  هذه  تثبت  ال 
طيب  عن  إال  العطية  تحل  وال  الناس  من  شـاءت  من  إلى  تسـليمه  على  وال 

واهللا أعلم. نفس.  طيب  عن  تعطه  لم  أنها  يخفى  وال  نفس 

äƒªdÉH  IÉ«ëdG  ∫ÓN  áëæªdG  •ƒ≤°S

ماله  األخت  أرادت  أخوها  مات  فلما  حياته  في  ماًال  أخته  منحته  رجل 
إياه؟ أعطته  إنها  لها  وقالوا  الورثة  فأنكر 

واهللا أعلم بالموت.  تسقط  المنحة  ألن  لها  فالمال  منحة  كان  إذا 

?áÑg  »g  πg  »Ñ°üdG  á«∏ëJ

كالخالف  أهـو  أبيه  موت  بعد  أبيـه  من  الصبي  حلـى  فـي  الخـالف 
على  الحلي  إبقـاء  وهل  حياته؟  في  حـاله  قد  كان  إذا  له  الهبـة  فـي 
موته  بعد  أمه  من  وكذلك  إحـراز؟  بلوغه  حال  إلى  ملبوسـًا  الصبي 
في  للورثة  سـبيل  وهل  أم ال؟  حياتهـا  فـي  عطيتهـا  فـي  كالخـالف 
بقي  إذا  الصبي  من  الحلي  وإبقاء  الصبي  أم  موت  بعد  الحلـي  ذلـك 
عليه  إبقاءه  ألن  فيه  لهـا  رجوع  أم ال  بلوغه  حال  إلى  ملبوسـًا  فوقـه 
ألنها  له  أحرز  إذا  له  عطيتها  على  قياسـًا  له  إحراز  بلوغه  وقت  إلى 
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على  قبض  بال  ثبتت  لولده  الوالد  من  العطية  ألن  الناس  من  كغيرها 
لولده؟ الوالد  غير  من  العطية  في  القبض  يشترط  لم  من  مذهب 

أبيه  من  أكان  تحلية،  هو  وإنما  الحكم،  في  عطية  الصبي  على  الحلي  جعل  ليس 
قابض  مع  ذلك  على  يـدل  لفظ  من  بد  فال  العطيـة  أراد  وإن  غيرهمـا،  أو  أمـه  أو 
فقيل  يحرز  لم  فإن  لنفسه،  أحرز  بلغ  حتى  يحرز  ولم  تلفظ  فإن  للصبي،  يحتسب 

واهللا أعلم. للملبس.  الحكم  في  فهو  التلبيس  إال  يكن  لم  إن  الرجوع  للمعطي 

ÉjÉ£©dG  ´GƒfCGh  áÑ¡dG  ≈æ©e

األسـماء  هذه  من  واحد  لكل  أم  واحد  بمعنى  والنحلة  والمنحة  العطية 
بينهما  أم  واحد  بمعنـى  هما  والهبة  الهدية  وكذلك  اآلخـر؟  غير  معنـى 
عموم  األسـماء  هـذه  بين  وهـل  العطية؟  مـن  نـوع  همـا  وهـل  فـرق؟ 
أم ال؟ واحد  بمعنى  والسكنى  والعمرى  الرقبى  وكذلك  وخصوص؟ 

دنيوي. عوض  لغير  يعطى  ما  وهو  واحد،  بمعنى  والنحلة  العطية  إن 
كاألرض  صاحبه  إلـى  يرجع  ثم  بثمرتـه  لينتفع  يعطى  مـا  فهي  المنحـة  وأمـا 

الناقة. وكذلك  إليه  ترجع  ثم  ويزرع  ليشتغل  غيره  الرجل  يمنحها 
العطية. بمعنى  فهي  الهبة  وأما 

المهدى  بإعظام  يشعر  بما  مقرونة  أنها  غير  الهبة  من  ضرب  فهي  العطية  وأما 
المعنى. بهذا  الهبة  من  أخص  فهي  إليه 

بشـرط  الواهب  أو  له  الموهــوب  عمـر  مــدة  شــيء  فهبـة  العمــرى  وأمـا 
عمرى. لك  داري  يقول  أن  مثل  له  الموهوب  موت  بعد  االسترداد 
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إلّي  رجعت  قبلي  مت  وإن  لك  فهي  قبلك  مت  إن  يقول  أن  فهو  الرقبى  وأما 
التعريفات. في  كذا  وينتظر  اآلخر  موت  يراقب  منهما  واحد  كل  كأن 

إلى  يرجع  ثـم  المعطى  فيه  ليسـكن  البيت  منفعة  إعطـاء  فهي  السـكنى  وأمـا 
صاحبه.

والهبة  والنحلة  العطية  إال  العبارات  باختالف  المعاني  مختلفة  األسـماء  فهذه 
واهللا أعلم. منها.  أخص  والهدية  المعنى  متفقة  فإنها 

É¡≤∏W  ƒdh  É¡≤ëà°ùJ  ¢üî°T  áLhõd  áÑ¡dG

الثياب  فوافت  الثياب،  بعض  والمرأته  الثياب  بعض  لرجل  أرسل  رجل 
الثياب  هـذه  المرأة  تسـتحق  هل  بائنًا  طالقـًا  امرأته  طلـق  وقـد  الرجـل 

ذلك عرفنا  راسلها؟  إلى  ترجع  أم  لها  المرسولة 
بأس  وال  دشداشتها،  إليها  تدفع  بل  السماء،  من  رزقها  عليها  يحرم  ال  طالقها 

واهللا أعلم. أجره.  وللمرسل  تعالى  اهللا  شاء  إن  عليه 

á©jóîdG  hCG  Qô°†dG  AÉ≤J’  áÑ¡dG  »a  ´ƒLôdG

إذا  وبين  مالها  من  شيئًا  تعطيه  أن  زوجته  الرجل  سأل  إذا  بين  فرق  هل 
تخافه  وكانت  مالهـا  من  شـيئًا  منها  هم  الذين  أوالده  تعطـي  أن  سـألها 
طلقها،  مالها  جميـع  أوالدها  أعطـت  فلما  مأمون،  وال  ثقـة  غيـر  وهـو 

أم ال؟ ذلك  ألها  العطية  في  الرجوع  وأرادت 
وال  ذكرت  ما  السـبب  كان  إن  سـيما  وال  أوالدها،  أعطت  فيما  الرجـوع  لهـا 

واهللا أعلم. وفقرًا.  طالقًا  عليها  يجمع 
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له  فكتب  زيد  على  دراهم  لـه  رجل  في  بصري  ونور  سـيدي  قولك  مـا 
وكذا  كذا  وهي  عندك  لي  التي  الدراهم  من  وسامحتك  أبرأتك  إني  بيانًا 
فمضت  بقلته  وال  بقبولها  زيد  من  جاءه  وال  وصله  بيانه  أن  وعلم  قرشًا 
زيد،  فتوفي  الدراهم  تلـك  تذاكرا  وال  وزيد  الرجل  يلتقيان  وهمـا  مـدة 
وما  أم ال؟  هذه  والحالـة  تلك  عطيته  في  الرجـوع  الرجل  لهـذا  أيجـوز 

الرشاد. هديت  بالجواب  تفضل  ويعجبك؟  هذا  في  ترى 
يجعلون  والناس  القبول  على  تدل  والحالة  ذلك،  في  الرجوع  له  ليس  عندي 
جرت  بما  معاملتهم  فالظاهر  باللفظ  القبول  بمنزلة  الوضع  هذا  في  السكوت 

واهللا أعلم. عادتهم.  عليه 

áÑ¡∏d  RGôME’G  •Gôà°TG

موته  بعد  به  لهم  وأوصى  حياته  في  ماًال  ولده  أوالد  أعطى  رجل  عن 
فأراد  تعالى،  اهللا  توفاه  حتى  غلته  يأكل  المعطي  يد  في  المـال  وبقـي 
إحراز  غير  مـن  لهم  المعطى  أو  لهم  المكتـوب  المـال  الولـد  أوالد 
المعطى  الجد  إحراز  يكفي  وهل  بالبيان  تفضل  ذلك؟  لهم  هل  منهم 
لهم  يعينه  ولم  المال  مـن  كذا  أعطيتكم  قال  وإن  عنهم؟  ذلـك  لهـم 
أنعم  العطية؟  تلـك  تمضي  هل  تعيين  غيـر  من  يده  في  ذلـك  وبقـي 

بالجواب.
وقبض  الحياة،  في  باإلحراز  إال  تثبت  ال  فالعطية  ووصية.  عطية  مسألتان:  هما 
دخلت  فإن  نائبـه،  أو  المعطـى  قبض  اإلحـراز  وإنما  بإحـراز  ليـس  المعطـي 
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موت  بعد  تحقق  فإنها  الوصيـة  وأما  أبعد  الثبوت  من  كانـت  العطية  الجهالـة 
إحراز  ال  حيث  الوصية  تثبت  العقدين  بين  جمـع  فإن  حياته  في  ال  الموصـي 

واهللا أعلم. اإلحراز.  عند  والعطية 

áKQƒdG  øY  AÉédE’G  ó°ü≤H  áÑ¡dG

أحد  له  يحـرز  ولم  طفـل  وهو  ولـده  لولد  فكتبـه  مـاًال  اشـترى  رجـل 
ولده  لولد  بكتابته  المشـترى  هذا  مراد  بل  ما  بوجه  له  إحرازه  يتم  ممن 
موروثهم؟  موت  بعد  المال  هـذا  أخذ  للورثة  هل  ورثته،  عن  وإلجـاؤه 

بالجواب. أنعم 
كتابه  في  اهللا  أثبته  حـق  إبطال  على  احتيال  ألنه  حـرام،  الوارث  عـن  اإللجـاء 
فهو  ذلك  إبطال  في  سعى  فمن  بنفسـه،  المواريث  قسـمة  تولى  حيث  العزيز، 
يصح  لم  وإن  الكتابة  بطلت  اإللجاء  صح  فإذا  اهللا.  أنزل  ما  خالف  في  سـاع 
إنما  له  إحراز  ال  والصبـي  تثبت  ال  إحراز  بال  والعطية  السـالمة،  على  حمـل 

واهللا أعلم. وكيله.  أو  وصيه  أو  وليه  له  يحرز 

¬ÑÑ°S  Ö°ùëH  ífÉªdG  ´ƒLQ

ما  أو  معلومة  مدة  إلى  األواني  من  شيئًا  أو  نخًال  أو  أرضًا  رجًال  منح  من 
وهلة  أول  في  وكان  الشيء،  ذلك  المستمنح  وحاز  حيًا  المسـتمنح  دام 
الممنح  وأراد  وضغائن  أحقاد  بينهمـا  صارت  بعد  ومن  إحسـان  بينهما 
شهود  وبشـهادة  ذلك  في  صكًا  نفسـه  على  كتب  وقد  ذلك  في  الرجوع 

باقيًا. وُدم  أرشدني  الحق  وإلى  أفتني  أم ال؟  الرجوع  أله 
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ا  حدًّ له  حدَّ  إن  وأمـا  بالمدة،  للجهالة  الرجوع  فلـه  حيًا  دام  ما  منحـه  إذا  أمـا 
وجود  إلى  يشـير  ما  األثر  ففي  مثًال  سـنين  عشـر  أو  سـنتين  أو  كسـنة  معلومًا 
والعداوة  الهـوى  لنفس  الرجوع  كان  إن  وأقـول  عنه.  الرجـوع  فـي  الخـالف 
له  يسـوغ  آخر  لمعنى  كان  وإن  بالعقود،  الوفاء  لوجوب  ذلك  منه  يسـمع  فال 

واهللا أعلم. رجوعه.  يسمع  هنا  فها  بفوائده  أو  بالمنح  كجهالته  الرجوع 

AÉ£YE’G  πÑb  É¡H  ™ØàfG  GPEG  áÑ¡dÉH  OƒYƒªdG

نخلة  له  ليهدوا  كالمًا  منهم  فسمع  القيظ  زمان  أناس  نخل  في  حضر  من 
اسـتماعه  ألجل  قليًال  رطبًا  منها  الرجـل  ذلك  فأخذ  النخل،  ذلـك  مـن 
قبل  أخذه  قد  الذي  في  بأسًا  عليه  أترى  له،  أهدوها  مدة  وبعد  لكالمهم 

تفضل. أم ال؟  الهدية  له  تحقق  أن 
واهللا أعلم. العطاء.  قبل  أخذ  ألنه  أخذ،  لما  ضامن  هو 

ÉgO’hC’  É¡àÑg  »a  ΩC’G  ájƒ°ùJ

ولد  وعندها  أوالد  ثالثـة  منه  وعندها  زوج  ولها  غنيمات  عندهـا  امـرأة 
عمه  أوالد  قبضهن  أو  غنمها  اليتيم  فأعطت  يتيـم،  وهو  ميت  أبوه  آخـر 
حتى  العطية  منعهـا  والزوج  الغنيمـات  تلك  سـوى  مال  لها  يكـن  ولـم 

أم ال؟ منع  أله  لنا  بّين  تقسمها، 
ال  وقيل  كاألب  أوالدهـا  بين  تسـاوي  أن  يلزمها  فقيل  هي  وأمـا  لـه،  منـع  ال 
وليس  نفسـها  خاصة  في  عليها  الزمًا  ذلك  يجعـل  يلزمها  قال  ومـن  يلزمهـا، 

واهللا أعلم. خاصة.  عليها  تعبد  هو  إنما  فيه  مطالبة  لزوجها 
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بحضرة  موتها  مرض  في  اآلجل  صداقها  من  تبرئه  أن  زوجته  سأل  رجل 
البرآن؟ يثبت  هل  أبرأته  فإن  أوليائها 

واهللا أعلم. ذلك.  يثبت  ال 

ódƒ∏d  áÑ¡dG  »a  øjódGƒ∏d  ´ƒLôdG  ≥M

كان  وإذا  األب  وكذلك  الحوز؟  بعد  ولدها  عطية  في  رجوع  لـألم  هـل 
الرجوع  لها  فكذلك  يحزه  ولم  األب  وقبله  نخًال  وأعطته  صغيرًا  الولـد 

أم ال؟
يحز.  لم  أو  الغالم  حـاز  ابنه،  أعطى  فيما  الرجـوع  الوالدين  من  واحـد  لـكل 

واهللا أعلم.

´É°ûªdG  áÑg

العطية؟  تثبت  هل  غيره  وبين  بينه  والعاضد  عاضدًا  المسجد  أعطى  من 
الواحدة؟ النخلة  وكذلك  الشركة  بسبب  أراد  وإذا  رجوع  له  وهل 

واهللا أعلم. المشاع.  بسبب  الرجوع  له  ليس 

¥ÓWE’G  »a  π°UC’Gh  á∏¨dG  πª°ûJ  ∫ÉªdG  áMÉHEG

فيه  المباح  فما  لنفسي،  أجزت  ما  مالي  في  لك  أجزت  قد  آلخر  قال  من 
أفتنا. شرعًا؟  التصرف  من  له  يثبت  وما  منه؟  الممنوع  وما 
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يمنع  الذي  إال  شيء  من  يمنع  وال  للمالك  يجوز  ما  جميع  ذلك  في  له  يجوز 
يرجع  لم  ما  الحكم  هذا  على  ويبقى  والتبذير  اإلسراف  نحو  من  المالك  منه 

الرجوع. له  كان  رجع  فإذا  اإلجازة،  هذه  عن  المال  صاحب 
عنه  المعبر  وهو  آخر  حكم  الحال  ولشـاهد  اللفظ  هذا  ظاهر  يقتضيه  ما  هـذا 
له  يبيح  ال  أنـه  صاحبه  مـن  عرف  ما  متى  فإنـه  االطمئنانة  بحكـم  األثـر  فـي 
عليه  وجب  الغلة  من  األكل  إباحة  اإلجازة  بتلك  يريد  وإنما  األصول  إتـالف 
فدع  فالوقوف،  شـيء  في  ارتاب  وإن  صاحبه  إذن  من  عرفه  مـا  يجـاوز  ال  أن 

واهللا أعلم. يريبك.  ال  ما  إلى  يريبك  ما 

¬dGhR  hCG  π≤©dG  áë°U  ™e  ¢†jôªdG  äÉaô°üJ

بجامع  التصرفات  منع  في  المجنون  على  قياسه  يصح  هل  المريض  عن 
ال؟ أو  منهما  العقل  زوال 

يكن  لم  إذ  بينهما،  فرق  ال  كالمجنون  فهو  العقل  زائل  المريـض  هـذا  كان  إن 
الجسم  مريَض  العقل  صحيَح  كان  إن  وأما  عقله.  بزوال  إال  مجنونًا  المجنون 

بينهما. الفرق  لوجود  المجنون،  يشابه  فال 
انتقاَل  ن  وتيقَّ نفسه  من  َأِيس  من  منزلة  لنزوله  ماله  في  تصرفه  ُيحجر  وإنما 
المتِلف  تصرف  المال  في  يتصرف  الحال  هذا  بلغ  من  فإن  غيره،  إلى  ماله 
فيه  تصرفه  فأمضـى  ماله  ثلـَث  الشـارع  أعطاه  َثمَّ  وِمـن  مباالة،  غيـر  علـى 
بالوارث.  رفقًا  ذلـك  فوق  مما  ومنعه  ماله،  مـن  صدقة  عمله  في  لـه  زيـادة 

واهللا أعلم.
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رجعة  وال  لهـا  موجبة  العطيـة  نفس  إن  فقيـل:  العطيـة،  فـي  اختالفهـم 
لم  ما  الرجعـة  له  وقيـل:  يفترقـا،  لم  مـا  الرجعـة  لـه  وقيـل:  للمعطـي، 
إال  العطية  تثبـت  ال  وقيـل:  أحدهمـا،  يمـت  لـم  أو  المعَطـى  يحرزهـا 
تثبت  ال  وقيل:  به،  تثبت  فال  المعطي  وأما  المعطى،  بموت  أو  باإلحراز 

معناها؟ وما  األقوال؟  هذه  وجه  ما  باإلحراز.  إال 
كلها. األقوال  لهذه  وجوهًا  أعرف  ال  وأنا  كله،  بذلك  أعلم  اهللا 

العتق  كلفـظ  العطية  لفـظ  جعل  لهـا  موجبة  العطيـة  نفـس  إن  القائـل  ولعـل 
ذلك  وبيان  مالكه،  عـن  للملك  المخرجة  األلفاظ  وسـائر  والوقف  والطـالق 
هذا  أعتقت  أو  المال  هذا  أوقفت  كقوله  المال  هذا  أعطيتك  القائـل:  قـول  أن 
النطق  نفس  من  مدلوَلها  تثبـت  ألفاظ  هذه  فإن  المرأة،  هذه  طلقـت  أو  العبـد 

شاء. إن  الجميع  إذ  العطية  وكذلك 
أثبت  من  قول  على  البيع  على  قاسها  يفترقا  لم  ما  الرجعة  له  بأن  القائل  ولعل 

يفترقا». لم  ما  بالخيار  «البيعان  الحديث:  وفي  المجلس.  خيار 
يرى  أحدهما  يمت  لم  أو  الُمعَطى  يحرزها  لم  ما  الرجعة  له  بأن  القائل  ولعل 
إال  تثبت  لم  ألنها  وذلك  والعتـاق  والطالق  للوقف  مخالف  العطيـة  لفـظ  أن 
يد  من  خرجت  اآلخـر  وأحرزها  الُمعطـي  سـلمها  فإن  الُمعطي،  تسـليم  مـع 
بعد  كان  إنما  الُمعطي  مـوت  ألن  أحدهما  ومات  دفعهـا  إذا  وكذلـك  األول، 

استرجاعها. للوارث  فليس  يده  من  إخراجها 
لقبض  حيًا  كان  ولو  القبض  وبين  بينه  حال  الموت  فألن  الُمْعَطى  موت  وأما 
يخفى  ال  وهن  التعليل  هذا  وفي  القائل  هذا  عند  اسـترجاعها  للُمعطي  فليس 
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رضي  عائشة  أن  وذلك  كله،  هذا  تخالف  عائشة  ابنته  مع  بكر  أبي  قّصة  أن  مع 
فلما  بالغابة  ماله  من  وسقا  عشرين  جاد  بكر  أبو  نحلني  تقول:  كانت  عنها  اهللا 
بعدي  غنى  إلـّي  أحب  أحد  الناس  مـن  ما  ُبنّية  يـا  واهللا  قال:  الوفـاة  حضرْتـه 
وسقًا  عشرين  جاد  نحلتك  كنت  وإني  منك،  بعدي  فقرًا  عليَّ  أعزَّ  وال  منك، 
هو  وإنما  وارث  مـال  اليوم  هو  وإنما  ذلك  لكان  واحتزته  جذذتـه  كنت  ولـو 
كان  لو  أبِت  يا  قالـت:  وجل.  عّز  اهللا  كتاب  علـى  فاقتسـموه  وأختاك  أخـواك 
خارجة  ابنة  بطن  ذو  قال  األخرى؟  فمـن  أسـماء،  هي  إنما  لتركته،  وكذا  كـذا 

جارية. وأراها 
مال  إنه  عنه  اهللا  رضي  بكر  أبو  قال  لما  للعطية  ُمثبتـًا  أحدهما  موت  كان  فلـو 

الوارث.
وبين  بينه  حال  الموت  فألن  الُمعَطى  بموت  أو  باإلحراز  بثبوتها  القـول  وأمـا 

قبله. الذي  في  ما  الوهن  من  وفيه  اإلحراز 
قصة  عليه  وتـدل  المشـهور  القول  فهـو  فقط  باإلحـراز  بثبوتهـا  القـول  وأمـا 
اليد  من  خير  العليا  «اليـد  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  عليه  يدل  وكذلك  عائشـة،  مع  بكـر  أبـي 
لرسول اهللا  الهدية  َفُردَّت  ميتًا  فُوِجد  هدية  للنجاشي  ملسو هيلع هللا ىلص  أهدى  وقد  السفلى» 
أن  من  قيل  لمـا  هدم  هذا  وفـي  قبض.  يكن  لم  حيـث  وذلـك  فأخذهـا،  ملسو هيلع هللا ىلص 

واهللا أعلم. إحراز.  يكن  لم  ولو  العطية  يثبت  الُمعَطى  موت 
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الصبّي  على  إحراز  وال  له  رجعة  ال  أنه  صبيًا  أعطى  فيمن  قيـل  عمـا 
وإن  له.  ذلك  كان  المعطـي  رجع  حتى  يحـرز  لم  ولو  يبلـغ،  حتـى 
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أن  وله  فأحـرز،  بلغ  إذا  إال  العطيـة  تثبـت  فـال  والـدًا  المعطـي  كان 
وجهه؟ ما  أيضًا.  البالغ  من  اإلحراز  بعد  يرجع 

فلذلك  غيره،  إلى  ماله  نقل  كمن  يكون  ولده  غيَر  صبيًا  أعطى  مـن  ألن  ذلـك 
حتى  عندهم  الصبي  على  إحراز  ال  ألنه  الصبي،  يبلغ  حتى  رجعة  له  تكن  لم 
األشياء  من  ذلك  نحو  أو  مدرسة  أو  فلجًا  أو  مسجدًا  أعطى  كمن  فيكون  يبلغ، 
فإن  والترك،  اإلحراز  بين  ُمخيَّرًا  صار  الصبّي  بلغ  فإذا  عليها.  إحـراز  ال  التـي 
الصبيَّ  يلزم  حال  فـي  رجع  ألنه  الرجعة  له  أثبتوا  المعطـي  هذا  ورجـع  تـرك 
يكن  لم  أحرز  فإن  والفلج،  المسجد  شـبه  عن  وخرج  العطيَة  شـاء  لو  القبض 

قبض. قد  ألنه  رجوع  للمعطي 
الصبا  حال  القبـض  قبل  الرجوع  بصحـة  قول  من  بـد  وال  القبول  وجـه  هـذا 

قواعدهم. من  الظاهر  وهو  وبعده 
الصبا  حال  للولد  العطية  عليه  تثبت  ولم  الرجوع  له  صحَّ  إنما  فإنه  الوالد  وأما 
ثبتت  البلوغ  بعد  أحـرز  فإذا  لماله،  ماله  نقل  مـن  حكم  في  ألنه  تحـرز  حتـى 
مال  جملة  مـن  ألنها  اإلحراز  بعـد  فيها  الرجوع  للوالـد  جاز  وإنمـا  العطيـة. 
وفي  لماله،  نزعه  بمنزلة  ذلـك  في  رجوعه  فكأن  ألبيه،  وماله  والولـد  الولـد، 
ثم  هبة  يهب  أو  عطية  يعطي  أن  لرجٍل  يحل  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  رسول اهللا  عن  الحديث 
في  للوالد  مخصص  الحديث  وهذا  ولـده»  يعطي  فيما  الوالد  إال  فيها  يرجـع 

ولَده. أعطى  عما  الرجوع 
انتزاَع  للوالد  يـرى  من  مذهب  على  كله  ذلـك  إن  لقلنا  الحديث  هـذا  ولـوال 
صحة  بعد  العطية  فـي  فحكمه  ذلك  يرى  ال  مـن  قول  على  وأما  ولـده.  مـال 

واهللا أعلم. الناس.  من  غيره  حكُم  اإلحراز 
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وجههما؟ ما  قوالن،  ال؟  أو  تثبت  هل  شرط،  على  العطية  في  اختالفهم 
الشيء  أعطيتك  له  قال  إذا  كما  العطية  نفس  إلى  راجعًا  الشرط  كان  إذا  ذلك 
قدم  إن  أو  ولدي،  اهللا  عافى  إن  كذا  مال  أعطيتك  أو  فالن،  رضي  إن  الفالني 
يهدم  هل  الخـالف  فيه  يثبت  الذي  هـو  الشـرط  فهذا  ذلك.  نحـو  أو  غائبـي، 

اإلقرار. في  مر  ما  نظير  فهو  ال؟  أو  العطية 
ينقل  فال  كذلك  ليس  وما  حازمة،  عطية  تكن  لم  فألنها  يهدمها  بأنه  القول  فأما 

أصله. عن  المال 
على  توقيفها  الممكِن  العقـود  كسـائر  العطية  فإن  يهدمها  ال  بأنه  القـول  وأمـا 

واهللا أعلم. العقد.  تم  الشرط  وجد  فإذا  الشرط، 
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وجهه؟ ما  ال؟  أو  تثبت  هل  المشاع  من  الهبة  في  اختالفهم 
فأما  الشيء،  ذلك  في  شريك  غير  له  الموهوب  كان  إذا  فيما  االختالف  ذلك 

ذلك. في  بينهم  خالف  وال  محمد  أبو  قال  فجائزة  للشريك  الهبة 
قبضه  يمكن  وال  جزء  الموهوبة  الحصة  ألن  القبض  فلتعذر  بالمنع  القول  فأما 

غيره. من  امتيازه  لعدم 
اللفظ  بنفس  العطيـة  يوجب  من  قول  على  مبنـي  فلعله  بالجواز  القـول  وأمـا 
أن  الحتمال  الهبة،  نفس  يمنع  ال  القبض  تعذر  إن  يرى  أنه  أو  يقبض  لم  ولو 

الكل. فيحرز  بوجه  الشريك  نصيب  في  يحتال 
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استحسن  بل  الشـركاء  وبعض  األجنبّي  بين  فرقًا  اهللا  رحمه  سـعيد  أبو  ير  ولم 
حصة،  الشـيء  ذلك  في  لغيره  يكن  لم  إذا  الشـريك  وبين  األجنبّي  بين  الفرق 
أمكنه  واحدًا  الشـريك  كان  وإذا  كاألجنبّي  اإلحراز  يمكنه  الشـركاء  أحد  ألن 

واهللا أعلم. الكل.  قبض 
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أوصى  وإن  يثبت،  أنه  فأحرز  بالغ  وهو  أوالده  أحد  أعطى  فيمن  قولهم 
اآلخر  هذا  من  نصيبهم  للورثة  لكن  ثبت،  األول  أعطى  ما  بمثل  للثاني 

الفرق؟ ما  األول.  دون 
لولده  به  أوصى  مما  نصيبهم  للورثة  بأن  القول  هذا  أعرف  ال  وأنا  بذلك،  أعلم  اهللا 
وإن  فيها،  للورثة  سبيٌل  فما  بذلك  الوصية  ثبتت  إذا  فإنه  اآلخر،  أعطى  مما  عوضًا 
وإنما  ثابتة،  غير  حينئٍذ  ألنها  بثبوتها  للقول  معنى  فال  بنصيبه  ُكلٌّ  فيها  الورثة  دخل 

الدين. بعد  المال  ثلث  في  تثبت  أنها  والمعروف  الوارثين  بين  ميراث  هي 
للوارث  سـبيل  وال  جازمة،  عطية  فهي  فأحرزه  حياته  في  ولَده  أعطاه  ما  وأما 
عائشة  مع  بكر  أبي  قصة  ذلك  على  ويدل  الناس.  من  غيره  أعطى  لو  كما  فيها، 
الذي  مرضه  إلى  تحرزه  فلـم  النخل  من  جانبًا  أعطاها  فإنه  عنهمـا  اهللا  رضـي 
واهللا أعلم. الوارث.  مال  فهو  اليوم  وأما  أحرزتيه  أنك  وددت  فقال  فيه  مات 
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وجهه؟ ما  بشيء.  ليس  إحرازه  إن  فأحرزه  شيئًا  الصبي  أعطي  إذا  قولهم 
فهي  تام،  عقل  عن  ناشـئة  غير  ألنها  بها،  عبرة  ال  الصبّي  أفعال  ألن  ذلك 
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أو  وكيله  أو  وليه  أو  وصيه  أو  أبوه  له  يحرزه  لكن  البهائم،  بأفعال  شـبيهة 
واهللا أعلم. العطية.  فتثبت  له  يحتسب  محتسب 
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ال؟ أو  اإلحراز  فيها  يشترط  هل  العطية، 
تثبت  فال  قبول  للصبّي  وليس  بالقبول  تثبت  وقيـل:  األقوال،  أكثر  على  نعـم، 
القول  على  إحـراز  ومعه  النائب  من  بقبـول  إال  القولين  كال  على  العطيـة  لـه 

واهللا أعلم. األكثر. 
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تترك  محبوب:  ابـن  قال  اآلخر،  دون  بنيه  أحد  أعطـى  فيمن  اختالفهـم 
وجههما؟ ما  تترك،  ال  موسى:  وقال  واليته 

فعلهم  خالف  فعل  ومن  المسلمين،  فعل  خالَف  َفَعَل  فألنه  األول  القول  أما 
له. والية  فال 

الوقوف،  وهي  بينهما  منزلة  لوجود  منه  براءة  الوالية  ترك  في  ليس  أنه  واعلم 
المسلمين. فعل  خالف  من  ُيْصَطفى  وهل  اصطفاء  الوالية  وإن 

في  ليسـت  العطية]  في  األوالد  [بين  التسـوية  فألن  تترك  ال  بأنها  القول  وأما 
األمور  من  فهي  الظنّي  بالدليل  ثبتت  وإنما  تاركها  يفسق  التي  القطعية  األمور 
صريح  بشـيء  إال  تترك  فال  الناس  من  ألحد  الوالية  ثبتـت  وإذا  االجتهاديـة، 
ينتقل  ال  أنه  ومضمونه  اهللا  رحمه  عبيدة  أبي  قول  على  مبني  وهو  كالشـمس، 

واهللا أعلم. الوقوف.  إلى  الوالية  من 
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أبرأ  إن  اإلبراء  بصحـة  القوُل  للوالد  الولـد  مال  بأن  القائلين  يلـزم  هـل 
فعل  من  أبرأ  إن  قالوا:  ألنهم  غيره،  أو  جرح  من  لزمه  ضمان  من  نفسه 

الفرق؟ فما  يلزمهم  ال  كان  فإن  جاز،  الولد  في  غيره  فعله 
صبّيًا  الولد  كان  «إن  عبارته:  ونصُّ  اآلثار  بعض  في  به  وصّرح  ذلك،  يلزمهم 
لزمه  أرش  من  نفسـه  يبرئ  أن  له  يجوز  ال  القول  وأكثر  اختالف،  ذلـك  ففـي 
األرض.  من  له  لزمه  مما  يبرئه  أن  فيعجبني  البالغ  وأما  نفسه.  ِقَبل  من  لولده 

انتهى. البالغ».  ولده  حق  من  نفسه  أبرأ  إن  خالف  من  يعدم  وال 
اسـتندوا  الذي  الدليل  ألن  والبالغ  الصبّي  الولد  بين  فرق  ال  بأنه  خبير  وأنت 
الخصومة  له  ثبتت  ولد  فـي  وارد  ألبيك»  ومالك  «أنت  هو  إليه  وعولـوا  إليـه 
األكثر  قول  معنى  ما  أدري  وال  لبالغ،  إال  الخصومة  تنصب  وال  الحاكم  عند 
فالوالد  هذا  ثبـت  إن  وإنه  لغيره،  باإلجـازة  قولهم  مع  نفسـه  عن  ذلك  بمنـع 
ما  متى  فإنه  بالولد  البطش  باب  الوالد  على  يسدوا  أن  أرادوا  ولعلهم  به،  أحق 

واهللا أعلم. دينه.  يمنعه  لم  إذا  شاء  ما  َفَعَل  ماٍض  لنفسه  إبراءه  أن  علم 
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من  لورثته  تصير  إنها  عمرك  لك  الدار  هذه  آلخر  قال  رجل  في  قولهـم 
ما  سـكنى  له  هي  فإنما  عشـت  ما  الدار  هذه  أسـكنتك  قـال  وإذا  بعـده 

الموضعين؟ بين  الفرق  ما  أصحابها.  إلى  ترجع  ثم  عاش 
تأكيدًا  إال  عمرك  قوله  يزدها  فلم  مؤبَّـدة  عطية  فهي  عمرك  لك  هي  قولـه  أمـا 

الدنيا. وعمر  حياتك  طول  لك  الشيء  هذا  قولك  بمنزلة  فهي 
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حياته. بمدة  مؤبَّدة  سكنى  هي  فإنما  عشت  ما  الدار  هذه  أسكنتك  قوله  وأما 
الصورة  وفي  األرض  لنفـس  إعطاء  األولـى  الصورة  في  أن  األمـر  وحاصـل 
بها  ينتفع  إنما  والمنفعة  األول  لصاحبهـا  باقية  وذاتها  لمنفعتها  إعطـاء  الثانيـة 
تصير  فإنها  الذات  عطية  بخالف  العارية  بمنزلة  فهي  غيره  دون  له  جعلت  من 

موروثة.
ولعقبه».  له  فهي  عمرى  أعمر  رجل  «أيما  ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول اهللا  عن  الحديث  وفي 
يقول  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول اهللا  أجاز  التي  العمرى  إنما  قال:  عبداهللا  بن  جابـر  لكـن 
صاحبها.  إلى  ترجع  فإنها  عشـت  ما  لك  هي  قال  إذا  فأما  ولعقبك  لـك  هـي 

واهللا أعلم.
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فوقع  السـوق  في  بخاره  في  لغيره  وأمانة  ودراهمه  متاعه  وضـع  رجـل 
أعليه  عنده  أمانة  هو  والذي  له  هو  الذي  سرقة  فأخذوه  اللصوص  عليه 

أم ال؟ الصفة  هذه  على  األمانة  هذه  غرم 
غرمها،  عليـه  فليس  التضييـع  وجـوه  من  بشـيء  األمانة  هـذه  يضيـع  لـم  إذا 

واهللا أعلم. لها.  بتضييع  ليس  ماله  جملة  مع  الدكان  في  ووضعها 

á©jOƒdG  º«∏°ùJ  »a  π«cƒàdG

وكتب  الناس  من  أحد  عند  قش  بُعمـان  وله  السـواحل  بلدان  في  رجل 
وكتب  منه  الخـالص  يريد  بأنه  الرجل  لذلـك  بُعمان  القش  معـه  الـذي 
غير  من  فالنًا  يقبضه  أن  له  هل  فالنًا  أقبضه  بأنك  بُعمان  القش  له  الذي 
قبضه  بأنه  عليه  ويشهد  القش  معه  يريد  للذي  المال  له  الذي  من  وكالة 

أم ال؟ ويبرأ  فالنًا 
واهللا أعلم. نفسه.  له  وسكنت  قلبه  إليه  واطمأن  صاحبه  خط  عرف  إذا  ذلك  له  نعم 

á©jOƒdG
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المرأة  وغابت  بريات  قـدر  تسـوي  امرأة  عند  اآلنية  بعض  رفعت  امـرأة 
وال  أخت  بنت  مخلفة  إنها  ويقولـون  وماتت  الباطنة  بلدان  فـي  الرافعـة 
التي  المرأة  وتريد  أم ال،  القول  هذا  صدق  تعرف  وال  أم ال،  باقية  تعرفها 
الرفيعة؟  بذي  تفعل  ومـا  فيها  الحيلة  ما  منها  الخالص  الرفيعـة  عندهـا 

اهللا. شاء  إن  مأجورًا  أفتنا 
التي  البلد  ثقات  إلى  وتكتب  المرأة  ورثة  عن  السؤال  تكثر  أن  ذلك  في  الحيلة 
إلى  فلتكتب  ثقات  البلد  ذلك  في  يكن  لم  فإن  بورثتها  يعرفوها  أن  فيها  كانت 
إلى  قلبها  وسكن  بالورثة  عرفوها  فإذا  ذلك  في  يعرفهم  بمن  وتستعين  أكابرها 
الشرعية  القسمة  حسب  على  إليهم  يديها  في  ما  تنفذ  أن  لها  جاز  ذلك  صدق 

واهللا أعلم. ذلك.  غير  ظهر  إذا  الخالص  وتعتقد 

Ö«°ùJ  ¿hO  á©jOƒdG  ´É«°V

فوق  عليه  راكب  هو  الذي  خرجه  في  وتركها  أمانة  رجًال  أعطى  رجـل 
أو  مقبوضة  وجدها  ثم  عنه  وذهبت  منه  وانطلقت  الدابة  طيحته  ثم  دابته 
في  وعليه  له  ماذا  يجدها  فلم  الخرج  من  األمانة  فالتمس  مقبوضـة  غيـر 

اهللا؟ وبين  بينه  وفيما  األحكام؟ 
يكون  وال  بغرم  عليه  يحكم  فال  دابتة  ضبط  وفي  أمانته  حفظ  في  يقصر  لم  إذا 

واهللا أعلم. عليه.  إثم  وال  ضامنًا  لها 
السائل: قال 

المعنى؟ هذا  في  الدابة  وضبط  األمانة  حفظ  حد  فما 
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ومالحظًا  مثلها  فيه  يوضع  محـل  في  لها  واضعًا  يكون  أن  األمانة  حفـظ  حـد 
الذهاب. عن  لها  ومراعيًا  اإلخالص  عين  لها 

بما  لها  ورابطًا  يده  في  كانت  إذا  عليهـا  محتفظًا  يكون  أن  الدابة  ضبـط  وحـد 
عنها. نزل  وإذا  عادة  مثلها  به  يربط 

واألمور  ضامن  غير  فهو  والضبـط  الحفظ  من  الحالة  هذه  مثل  فـي  كان  فـإذا 
واهللا أعلم. الناس.  عند  بأحوالها  تعرف 

á©jOƒdG  ´É«°V  »a  ´RÉæàdG

قوله  يقبل  هل  منه  سرقت  أنها  األمين  فادعى  أمانة  رجل  عند  وضع  من 
ذلك. لنا  بّين  تفضل  عليه؟  وماذا  شاهرة؟  بينة  سرقة  تكن  لم  إذا 

فيه  اتهم  فإن  وتلفه،  بقائه  في  قوله  والقول  معـه،  وضع  ما  على  أمين  األميـن 
يمين  عليه  األمانـة  فلصاحب  الضمـان  فيه  يلزمه  ممـا  ذلك  غيـر  أو  بتضييـع 
لمن  خالفًا  القطع،  أيمـان  من  ذلك  نحو  أو  أمانتـه  ضيع  ما  أنه  بـاهللا  يحلـف 
فعل  على  تكون  إنما  العلـم  يمين  ألن  علم  يمين  التهم  عـن  اليميـن  أن  زعـم 
التضييع،  ذلك  نفسه  عن  ينفي  واألمين  نفسه  فعل  على  يتهمه  إنما  وهذا  الغير 

واهللا أعلم. البين.  الواضح  من  فإنه  ذلك  فافهم 

É¡μ∏ªH  ¬d  ô≤ª∏d  hCG  ´Oƒª∏d  á©jOƒdG  ™aO

يدفعها  فقيل  لفالن  الوديعة  أن  وأقرَّ  شـيئًا  إنسـانًا  أودع  فيمن  اختالفهم 
وجهه؟ ما  يجمعهما.  أو  للمودع  وقيل  له  المقر  إلى 

فيها  له  يكن  لم  لفالن  أنها  أَقّر  متى  ألنه  باإلقرار  حكم  فهو  األول  القول  أما 
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أقّر  الذي  وهو  مالكها  إلـى  ترد  بل  إليه  لردها  معنى  فـال  تصـرف  وال  ملـك 
بها. له 

يحكم  أن  للمستودع  وليس  المودع  هذا  يد  من  قبضها  فألنه  الثاني  القول  وأما 
شاء  إن  مخير  فهو  اإلقرار  في  عليه  شاهد  أنه  فيه  ما  غاية  بل  معه  بإقراره  عليه 
من  بصيرة  على  له  المقر  ليكون  بينهما  جمع  شاء  وإن  بنفسه  المودع  إلى  رده 

المطالبة. يترك  أو  حقه  في  يطالب  أن  شاء  إن  أمره 
ماتا  فإن  حيَّْين  داما  ما  شاء  أيهما  إلى  يردها  أن  مخير  أنه  وهو  آخر  قول  وفيها 
لعلمه  المقر  ورثة  دون  ورثته  إلى  أو  له  المقر  إلى  رده  منهما  المقـر  مـات  أو 

واهللا أعلم. حق.  فيه  لهم  ليس  أنه 

ßØM  ¿EG  ø«eCG  ¬jód  ´OƒªdG

قد  وهو  أهلها  فلزموه  بيته  من  وسـرقت  لناس  أمانة  عنده  مرفوع  رجل 
من  هو  وليس  فيها؟  عليه  والذي  بيته  وُدخل  وكسرا  قفلين  عليها  جعل 

ذلك. لنا  صّرح  الخيانة.  أهل 
أمانته  حفظ  في  بالغ  قد  ألنه  هـذه،  صفتك  على  األمين  هذا  علـى  ضمـان  ال 

واهللا أعلم. ضيع،  من  على  والضمان  المقادير،  يرد  أن  عليه  وليس 

É¡∏jóÑàH  á©jOƒdG  ¿Éª°V

بها  لهم  ليرسل  الهند  من  متاعًا  مثًال  بها  يريدون  دراهم  أعطي  رجل 
في  الرجل  هذا  تصــرف  ذلك  بعد  ثم  معلومًا  أجـًال  له  يسـموا  ولـم 
دراهم  محلها  بدل  ثم  إذنهـم  وال  علمهم  بغير  عنه  وأوفاهـا  دراهمـه 
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المرسول  مال  فتلف  السفرية  من  أحد  عند  بها  لهم  فأرسل  عنده  من 
أم ال؟ ألصحابها  الدراهم  غرم  الراسل  أعلى  معه 

واهللا أعلم. الوصف،  هذا  على  ذلك  عليه  نعم 

É¡¶ØM  »a  ô«°ü≤àdÉH  á©jOƒdG  ¿Éª°V

قبضها  الدراهم  هذه  لـه  فقال  رجل  إلى  الدراهم  من  بشـيء  أتى  رجـل 
ثوبه  حمل  مقعـده  من  ثـار  ولما  يصرها،  ولـم  ثوبه  فـي  وتركهـا  فـالن 
يجدها،  لم  رجع  ولما  ساعة  بعد  إال  لها  ينتبه  ولم  الدراهم  منه  وطاحت 
لألمانة  مضيعًا  ويكون  منه  طلبها  إن  لصاحبها  الدراهم  هذه  غـرم  أعليـه 

غرم؟ عليه  أم 
يعلم  أنه  مع  مثلها  كربـط  بالثوب  يربطها  لم  حيث  أمانته  حق  في  مقصرة  هذه 

واهللا أعلم. ذهب.  لما  ضامن  فهو  اإلنسان  طبع  من  النسيان  أن 

∫ƒ°SQ  ≥jôW  øY  ´OƒªdG  øe  ¬H  QƒeCÉª∏d  ÉgDhÉ£YEG

وجدت  بل  زيدًا  أجد  فلم  بكرًا  يبلغها  زيدًا  أقبضها  أن  على  قبضتها  أمانة 
فرضي  ائتمنني  من  إلى  ذلك  بعد  فجئت  بكرًا  يبلغها  إياها  فقبضته  عمرًا 
بعد  أضمنها  هـل  عمرو  أميني  يد  من  األمانـة  تلفت  ثم  ذلـك  بصنيعـي 

ائتمنني؟ من  رضاء 
اإلتمام  قبل  تلف  وإن  تضمن،  لم  التالف  قبل  لك  وأتمه  ذلك  صاحبها  أجاز  إن 
أن  عليك  حجر  يكون  أن  إال  أيضـًا  ضمان  فال  أمين  عند  وضعتهـا  قد  كنـت  فـإن 
واهللا أعلم. ضمنت،  الحال  مجهول  أو  متهم  أو  خائن  عند  كان  وإن  أحدًا،  تؤمنها 
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من تكلم ما بين عمال السلطان وأهل البلد على نظر الصالح، مثل الدواب 
وحبسـوها  الزرع  أهل  فمسـكوها  نهارًا  أو  ليـًال  النـاس  زروع  خربـت  إذا 
بغير  الخراب  ضمـان  بتسـلم  سـنة  عليهم  وصارت  المال  بيت  حصن  فـي 
والذي  صفر  بيسه  وكذا  بكذا  دابة  كل  خراب  أن  على  عليه،  منهم  توقيف 
الصالح  نظر  على  وكذا  كـذا  األجرة  من  له  الحصن  أهل  من  بهـن  يعتنـي 
هذا  وأراد  الزمـان،  هذا  فـي  واإلنصاف  العدل  تعـذر  مع  الفتـن  وإلطفـاء 
كان  إذا  ذلك  في  له  الحيلة  كيف  فيه  الدخول  يسـعه  بما  االحتراز  المبتلي 
منكم  فضًال  سطواتهم؟  من  بشـيء  منهم  نفسـه  على  ويخاف  يتقيهم  ممن 

شيء. ذلك  من  عليه  يشكل  ال  حتى  حرفًا  حرفًا  هنا  ما  بتصريح 
كان  فإن  وإصالحهم،  صالحهـم  في  يجتهد  أن  المسـلمين  بأمور  القائم  علـى 
لدوابهم  يجعل  أن  حقهم  في  األصلـح  أن  ورأى  ذلك  في  االجتهاد  أهـل  مـن 
يصونوا  أن  الناس  في  مناديًا  أمر  ثم  ذلك  في  شاورهم  الخراب  عن  يصونها  من 
فقد  البلد  من  الفالني  المكان  وصلت  دابة  كل  وأن  الناس  حروث  عن  دوابهم 
ذلك  فعل  فإن  بيسـه  وكذا  بكذا  ألهلها  وحفظها  وصونها  قبضهـا  على  أجزنـا 

اهللا. شاء  إن  بأسًا،  عليه  أرى  فال  للصالح  ملتمسًا  للحق  طالبًا  العدل  متحريًا 

á©jOƒdG  ¬ª∏°ùJ  πÑb  ¬dÉªd  ´OƒªdG  äƒe

األمانة  ليؤدي  داره  إلى  وصل  فلما  آخر  لرجل  دراهم  رجًال  أودع  رجل 
صاحبه  إلى  الدراهم  ليرجع  فرجع  مات،  الدراهم  صاحب  فالنًا  إن  قيل 
ورثة  وطلب  لهم  ما  األول  الهالك  ورثة  فطلب  مات،  قد  فوجده  األول 
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هذا  لنا  بّين  فتفضل  متحيـرًا  األمين  فبقي  األمانة،  له  المرسـول  الهالـك 
اهللا. شاء  إن  مأجورًا  به؟  أولى  ومن  المال؟  هذا  ينصب  أين  األمين 

ورثة  إلى  تـرد  وال  بعده  مـن  لورثته  فهـي  له  للمرسـول  بهـا  أقـر  قـد  كان  إن 
خاصة  ألحدهما  أنها  معه  المرسـول  يعلم  وال  إقرار  يكن  لـم  وإن  المقبـض، 

واهللا أعلم. الظاهر.  حكم  في  المقبض  لورثة  فهي 

øFÉîd  á©jOƒdG  º«∏°ùJ  ºμM

خائن). أمينه  أو  لخائن  أمينًا  يكون  أن  خيانة  بالمرء  الحديث: (كفى  عن 
ومن  خيانته  في  شـاركه  ألنه  مثله  خائن  فهو  خيانته  في  لخائن  أمينـًا  كان  مـن 
هذا  خيانة.  بذلك  وكفى  يخونهـا،  من  عليها  سـلط  فقد  خائنًا  أمانته  في  أمـن 

  :  9  8 ﴿ أموالهـم  في  الناس  معاملـة  من  تظنونه  مـا  ال  الحديـث  وجـه 
واهللا أعلم.  .(١)﴾;

IôLC’G  π«°üëàd  á©jOƒdG  ¢ùÑM

عناءه  فـأراد  ُعمان،  مـن  لرجل  زنجبـار  من  أمانة  معـه  أرسـلت  رجـل 
عنه  األمانة  منـع  له  فهل  ذلـك،  من  فامتنع  إليـه  المرسـل  من  وخسـره 

وخسره؟ عناؤه  من  وعلى  المرسل؟  إلى  وإرجاعها 
وال  عناء  عليه  وليـس  وجوده  مع  لـه  أرسـلت  عمن  األمانة  منع  لـه  يحـل  ال 

واهللا أعلم. األمانة  معه  أرسل  من  على  وخسره  عناؤه  وإنما  خسر 

.٢٢٠ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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هذه  لـه  وقال  أمانـة  قرش  مائتـي  المسـلمين  مـن  أحد  عنـد  تـرك  مـن 
فحج  فقير  المؤتمن  والرجـل  لهن  أحتاج  ال  سـنتين  مدة  إلى  الدراهـم 
عليه  أم  الفرض  عن  كافية  الحجة  هذه  هل  بعد.  أيسر  ثم  الدراهم  بتلك 

ذلك. لنا  بّين  ثانيًا؟  الحج 
أدى  فقد  فقير  وهو  حـج  فإن  واحدة  حجة  إّال  عمره  في  المسـلم  على  ليـس 

عليه. ما 
إذا  والفقير  اسـتطاع  من  على  الحج  فإن  الغنى  بحدوث  الوجوب  يرجع  وال 

متنفل. ال  لواجبه  مؤدٍّ  فهو  الحج  استطاع  فقد  الموضع  ذلك  إلى  انتهى 
إلتالف  وسـبب  ألمانته  خيانة  وهي  حرام  ربها  إذن  بغير  األمانة  من  والقرض 
وأفقروا  المفاسد  منه  فظهرت  ذلك  في  الناس  اندفع  وقد  لها،  وتضييع  األمانة 

والمساجد. األيتام 
ذلك  في  المفاسد  من  حدث  ماذا  األمانة  من  القرض  في  المرخصون  علم  لو 

الوجه. هذا  على  أجزناه  ما  جميعًا  فقالوا 
بشـرط  الوفّي  للغني  أجازوه  وإنما  اإلطـالق  هذا  أرادوا  ما  أنهـم  أعلم  وأمـا 
الناس  وضمانة  اآلفات،  حدوث  من  ويأمن  الضمانة  في  يدخل  حتى  التوثيـق 

اإلتالف. عين  هي  اليوم 
إطالقه  على  إطالق  كل  فليس  أمره  في  ويتبصر  لنفسه  ينظر  أن  العاقل  وعلى 

واهللا أعلم. مفتوح.  السالمة  وباب 
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حينئٍذ  وهما  عليك  أرجع  أن  إلـى  صمعتي  لي  اقبض  آلخر  قال  رجـل 
وذهبت،  المكان  بذلـك  ونسـيها  الرجل  فقبضها  بالليل  أمواًال  يسـقيان 

أم ال؟ أمين  حكم  حكمه  القابض  هذا  على  ترى  فما 
والنسـيان  ضمان  عليه  فليس  الحفظ  في  يقصر  لم  إذا  األميـن،  حكم  حكمـه 

واهللا أعلم. اإلنسان.  طبع 
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هل  الهالك  على  الذي  الدين  قضاء  فـي  الهالك  ولي  باعه  الذي  المـال 
ال؟ أم  بلغوا  إذا  فيه  ِغَير  األيتام  الهالك  ألوالد 

ذلك  كان  إذا  الهالك  على  الثابت  الدين  قضاء  في  الولي  باعه  فيما  لهم  ِغَير  ال 
واهللا أعلم. العدل.  وجه  على  البيع 
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بلدان  في  حقوق  وعليه  توفي  ثم  موته  بعد  له  وصية  زوجته  جعل  رجل 
تلك  في  ينفذها  أحـدًا  الحقوق  هذه  تفـّوض  أن  لها  هل  وقريبـة  بعيـدة 
غيرها  أحد  يكفي  ال  أم  ذلك  غير  أو  بلدها  من  الرجل  كان  سواء  البلدان 

اهللا. شاء  إن  مأجورًا  أفتنا  البلدان؟  تلك  في  الحقوق  هذه  تنفذ  بنفسها 
بنفسها  تخرج  أن  يلزمها  وال  واألمناء  بالثقات  الميت  قضاء  في  تستعين  أن  لها 

واهللا أعلم. بلغ.  أنه  صح  إذا  إال  األمين  غير  يجزيها  وال  لذلك 

ájÉ°UƒdG
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لحم  مثل  له  يأخذ  أن  للوكيل  أيجوز  نفقته  عن  زائدًا  ماله  كان  إذا  اليتيم 
موسع؟  إلداٍم  يكفيه  ال  الدراهم  من  حقه  ألن  النفقة  غير  وحال  وسـمن 

ال؟ أم  ذلك  وغير  حلوى  له  يأخذ  يجوز  العيد  أيام  وفي 
مثل  ماله  من  له  ويطعم  مؤونته  من  إليه  يحتـاج  ما  قدر  نفقة  ماله  من  لـه  تمـد 
ألمثاله  يشتري  ما  مثل  ماله  من  له  يشتري  أن  ويجوز  منزلته  في  كان  من  طعام 

واهللا أعلم. تفريط.  وال  إفراط  غير  من 
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موته  بعـد  وصايــاه  جميـع  عنـه  ينفـذ  أن  لرجل  اسـتوصى  وصي 
ثم  الوصايا،  هذه  إلنفاذ  مشـمرًا  الوصي  قام  الرجل  هذا  مات  فلمـا 
قلت:  فإن  يلزمه؟  مـاذا  داره  وبين  بينه  بحـرًا  وقطع  الدار  من  طـرد 
يكون  أم  أقاربه  مـن  يكون  النائب  أهـذا  عنه  نائبًا  يجعـل  أن  يلزمـه 
كان  وإن  أمناء؟  كلهم  الدار  وكبير  أقاربه  كان  إذا  أعنـي  الدار  كبير 
هذا  وهل  شـرعًا؟  الـدار  كبير  يلـزم  هل  مأمونين  ليسـوا  األقـارب 
من  عذر  أخرجه  الـذي  هذا  رجوع  مـن  اإلياس  بعد  يكون  اللـزوم 

ال؟ أم  داره 
وهو  اسـتخلف،  الوصية  إنفاذ  في  به  يثق  من  يسـتخلف  أن  الوصّي  أمكن  إذا 
البلد  في  كان  وإن  بالعجـز.  عذر  ذلك  يمكنه  لم  وإن  عليـه،  يقدر  مـا  أقصـى 
من  كان  سـواء  به  يثقون  نائبًا  الوصي  عن  أقاموا  المسـلمين  جماعة  أو  حاكم 

بالنائب. الثقة  المطلوب  إنما  غيرهم  من  أو  أقاربه 
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إذا  الزمان  طول  في  رجوعه  من  ييأسوا  لم  ولو  الوصي  غيبة  عند  ذلك  ويكون 
من  البلد  خال  وإن  نائبًا.  عنـه  أقاموا  الوصية  تضييع  معها  يخشـى  غيبًة  غـاب 

واهللا أعلم. بذلك.  يقوم  أن  الوارث  فعلى  والجماعة  الحاكم 
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يباع  أن  أيجوز  المال  مونتهم  يكفـي  ليس  األيتام  كان  وإن  األيتـام  نفقـة 
ال؟ أم  ضامن  والبائع  األصل؟ 

الحاكم  نظر  على  موقوفًا  ذلك  يكون  وإنما  محدود  بشيء  ليس  األيتام  نفقة  إن 
الصالح  نظر  فـي  يجتهد  أن  القائم  أو  الحاكـم  وعلى  بمصالحهـم  القائـم  أو 
يحتاجون  ما  جميـع  ينفذ  أن  وله  بهم  يحيـف  فال  أحوالهم  يراعـي  وأن  لهـم 
جاز  منه  لهم  بد  ال  لما  تكفيهـم  غلة  لهم  تكن  لم  فإن  أموالهم  غلـة  مـن  إليـه 
أو  وصيًا  أو  وكيًال  كان  إذا  باع  من  على  ضمان  وال  ذلك  في  األصل  يباع  أن 

واهللا أعلم. خالف.  هؤالء  غير  من  المحتسب  بيع  وفي  وليًا 
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ال؟ أم  يستخدمهم  أن  له  يجوز  ويلبسهم  ويطعمهم  بيته  في  كانوا  إذا  األيتام 
كانوا  الصبيان  تـرك  فإن  إليهم  نفعه  يعود  فيمـا  يسـتخدمهم  أن  له  يجوز  نعـم 
سبهلًال  تركوا  إن  عليهم  ويخشى  وشغل  أمر  بغير  يصلح  ال  أيتام  غير  أو  أيتامًا 
لمصالحهم  ويؤدبهم  وينهاهـم  ويأمرهم  يسـتخدمهم  بل  أحوالهم  تضيـع  أن 

الصالح. فيه  ما  لهم  ويراعي 
للجند. كالسائس  فيهم  ويكون 
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ذلك  قدر  عن  منهـم  تخلص  خاصة  له  نفعه  يكـون  فيمـا  اسـتخدمهم  وإن 
الباقي  وينوي  وكسـاء  طعام  من  يعطيهم  ما  ببعض  الخالص  فينوي  النفـع 

واهللا أعلم. تعالى.  اهللا  لوجه 
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من  شيئًا  وأطنى  وكيًال  لأليتام  البلد  أهل  وجعل  أيتامًا  وترك  هلك  رجل 
وال  لهم  الذي  صرح  وال  بشـيء  لهم  يوص  ولم  الوكيل  وهلك  مالهـم 
الوكيل  على  الوفاء  ادعى  والمستطنى  يده  في  المال  اشـتهر  وقد  عليهم 

الحق؟ هذا  يجب  من  على  لنا  فبيِّن 
أنه  بالبينة  يصــح  حتى  ثابت  عليه  فهـو  المسـتطنى  على  الحـق  ثبـت  إذا 
الوكالـة  ثابـت  الوكيل  وكـان  ذلك  على  البينـة  صحـت  فإذا  الوكيل  قضاه 
األمانة  سـبيـل  على  الهالك  الوكيل  مال  في  وثبت  ذمته  من  الحـق  خـرج 
إال  يؤخـذ  وال  فيـه  فلينظـر  المسـألة  في  عندي  ما  هذا  واهللا أعلـم،  فيـه. 

بالحق.
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على  الوكيل  فقام  موته،  بعد  الصغير  والـده  مال  لقبض  وكيًال  أقام  مـن 
المخلف  ذلك  في  يتصرف  تعالى  اهللا  شـاء  ما  ومكث  الموكل  خلفه  ما 
اليتيم  بلغ  فلما  قرشًا  وخمسـين  بخمسـة  باعه  مملوك  ذلك  جملة  ومن 
قيمته  مملوكه  بأن  ودعواه  ماله  في  والـده  وكله  من  صنيع  جميع  أنكـر 
المشـترين  من  ماله  وأراد  حينئـذ  وغيـر  ذكر؟  بما  فكيـف  قـرش  مائتـا 
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التوكيل  أصـل  في  الحكم  فمـا  مات  قـد  والده  أقامـه  الـذي  والوكيـل 
على  يجب  ومـا  بلوغه  بعد  وإنـكاره  اليتيم  هـذا  ِغَير  وفي  باعـه  وفيمـا 

أفتنا. اليتيم؟  هذا  مال  في  المتصرف  الوكيل  ورثة 
عليهم. سبيل  فال  المتصرف  ورثة  أما 

وكان  للحق  محتمًال  منه  شراؤه  كان  فإن  الوكيل  ذلك  من  العبد  مشتري  وأما 
فال  اليتيم  مال  في  الوصاية  ثابت  وكان  أبيه  قبل  من  لليتيم  وصيًا  الوكيل  ذلك 

واهللا أعلم. أيضًا.  عليه  سبيًال  أرى 
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على  وصيًا  أوالده  طفل  أو  عبده  يجعل  أن  له  هل  الوصي  في  اختالفهم 
وجههما؟ ما  قوالن،  وإخوته؟  أوالده 

وجهه. أدري  فال  ذلك  له  بأن  القول  أما 
فليس  نفسيهما  في  للتصرف  أهًال  ليسا  والطفل  العبد  فألن  بالمنع  القول  وأما 

واهللا أعلم. غيرهما.  في  التصرف  لهما 
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بذلك  تقم  لم  إن  الهالك  لوصية  أحدًا  يسـتخلف  هل  اإلمام  في  قولهم 
وجههما؟ ما  قوالن،  ال؟  أو  وصية 

وليُّ  وهو  األمة  بمصالـح  القائم  هو  اإلمام  فـألن  يسـتخلف  بأنه  القول  أمـا 
في  الصبي  هـذا  ضيع  وإذا  األمور  بتقويـم  المخاطب  وهو  لـه  ولـيَّ  ال  مـن 
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المبدل  يكون  أن  يصلح  وال  الموصي  عهده  الذي  الحال  عن  خرج  الوصية 
ضاعت  التي  الوصية  هذه  ألمر  التقويـم  اإلمام  من  ثبت  فحينئذ  وصيٍّ  غيـر 

صاحبها. بعد 
كان  وما  عنقه  في  الوصيَّ  لزمت  الوصية  فـألن  يسـتخلف  ال  بأنه  القول  وأما 
على  نعم  بفرضه،  مخاطـٌب  واحٍد  كل  إذ  غيره  يلـزم  فال  بعينه  لواحـد  الزمـًا 

التأخير. في  عذر  له  يكن  لم  إن  القيام  على  يجبره  أن  اإلمام 
فإذا  كفاية  فرض  بذلك  القيام  أن  فيه  لوحظ  األول  القول  أن  المقام  وحاصل 
على  عين  فرض  أنه  فيه  لوحظ  الثانـي  القول  وأن  غيره  به  قام  الصبـي  ضيعـه 

واهللا أعلم. فالتزمه.  بذلك  الهالك  خصه  حيث  الوصي 
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وقيل:  نعم،  قيل:  يخلع  هل  أمين  غير  كان  إن  األب  وصي  في  اختالفهم 
وجهه؟ ما  خيانته،  ظهرت  إن  يخلع  وقيل:  ال، 

سواء. عندي  وغيره  األب  وصي 
هذا  فكأن  وصّيـًا  يكون  أن  يصلـح  ال  الخائـن  فألن  يخلع  بأنـه  القـول  فأمـا 
فعلى  يصح  ال  فاسـتخالفه  خائنًا  اسـتخلف  حين  الوصية  أمر  ضيـع  الهالـك 

الخائن. هذا  ويعزلوا  بأمرها  يقوموا  أن  الوراث 
وإنه  بالمسـلمين  الظن  حسـن  فوجهه  خيانته  ظهرت  إن  يعزل  بأنه  القول  وأما 
يحمل  فال  خيانته  تظهر  لم  فإن  الوالدين  أمـر  من  األمانة  وأمر  دينه  فـي  أميـن 

الخيانة. على 
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الموصي  فهو  لوصيته  اختـاره  بنفسـه  الوصيَّ  فألن  يعزل  ال  بأنه  القـول  وأمـا 
له  وكمن  فهدمه  بناًء  بنى  كمن  فهو  بنفسـه  وصيته  ضيع  فكأنما  المضيع  وهو 
ضياع  كان  فإن  بنفسـه  وضعه  حيث  حقه  يجعلوا  أن  فللـوراث  فضيَّعـه،  حـق 

دونهم. فعليه 
حقه  ضيع  من  كل  ليـس  إذ  عزله  يقتضي  األمـة  في  السياسـة  أمـر  إن  وأقـول 

واهللا أعلم.  .(١)﴾»  º   ¹   ¸   ¶   μ´﴿ ترك: 
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تركته  علـى  اسـتخالف  يلزمهم  أنه  قـوم  منزل  في  مـات  فيمـن  قولهـم 
وجههما؟ ما  ال،  وقيل:  ضاع،  إن  وضمنوه 

المسلم  على  المسلم  حق  وجوب  اعتبر  فقد  االستخالف  بوجوب  القائل  أما 
وهو  ضمنوه  االسـتخالف  بعدم  ضاع  فإن  أيديهم  في  وقع  قد  مـال  هـذا  وإن 

األمور. وتالشت  الحقوق  لسقطت  ذلك  لوال  إذ  عندي  الصحيح 
لم  شيء  أحدًا  يلزم  ال  بأنه  القول  على  فمبنيٌّ  ذلك  وجوب  بعدم  القول  وأما 
لهؤالء  يكن  لم  الضائع  المال  هذا  أن  المعلـوم  ومن  أثر  وال  حركة  فيه  يكـن 
لم  القوم  وهؤالء  لزمه  سـاكنًا  حرك  من  هؤالء  عند  والقاعدة  تأثير  فيه  القـوم 

الساكن. هذا  يحركوا 
واهللا أعلم. للمسلمين.  النصيحة  باب  من  حفظه  لزمهم  قلنا 

.٧١ اآلية  المؤمنون،  (١) سورة 
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مع  وجهه  ما  ُأِمَن،  إن  ذميًا  يكون  أن  يجوز  إنه  الوصي  في  بعضهم  قول 
F﴾(١)؟   E   D    C   B     A   @ ﴿ تعالى:  قوله 

اآلية  فـي  المذكور  السـبيل  ألن  اهللا  منعـه  الـذي  السـبيل  ذلـك  جـواز  ليـس 
واسـتيالء  قهرًا  المؤمنين  على  للكافرين  اهللا  يجعل  لم  أي  والقهـر  االسـتيالء 
عليهم. للمؤمنين  ذلك  جعل  كما  الحرمات  وانتهاك  الذراري  سبي  إلى  يفضي 

المقصود  ألن  دينه  في  ثقة  كان  إذا  الذمي  إلى  اإليصاء  أجاز  من  أجـاز  وإنمـا 
الذمي  هذا  عليها  أمن  وإذ  المطلوب  الوجه  على  إنفاذها  حصول  الوصايا  من 
وهذا  إنفاذها  اإلسـالم  دين  في  الثقة  من  الغرض  إذ  ذلك  جاز  دينه  في  لثقته 

الموصوف. الذمي  في  موجود  المعنى 
تضييعها  أو  المسـلم  وصايا  إبطال  دينه  في  يسـتحل  الذمي  يكن  لم  إذا  وهذا 

واهللا أعلم. عليها.  باألمين  هو  فليس  ذلك  يستحل  كان  فإن 
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فال  ال  أو  ثقة  كان  إن  ِه  لوصيِّ يدفع  أن  يجوز  إنه  الميت  دين  في  قولهم 
وجهه؟ ما  الحاكم  بحكم  إال 

يحتج  لم  فلذلك  إليه  اإليصـاء  صحة  في  خالف  فال  ثقـة  الوصـيُّ  كان  إن 
غير  كان  وإن  بالوصية،  يتعلـق  ما  جميع  إليه  يدفع  بل  الحاكم  حكـم  إلـى 
من  بد  فال  وحيئذ  عليها،  وإبقائـه  الوصية  عن  نزعه  في  الخـالف  ورد  ثقـة 

.١٤١ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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إليه  ودفع  وصّيـًا  صار  الوصايـة  على  ببقائـه  َحَكم]  [فـإْن  الحاكـم  حكـم 
واهللا أعلم. عزل.  بعزله  حكم  وإن  الوصية  بأمر  يتعلق  ما  جميع 
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الهالك  وصية  من  الفقراء  في  كذا  أنفذت  إني  أحدهم  قال  إذا  األوصياء 
أنفذ  بما  وتغريمه  عليـه  واإلنكار  تصديقه  عـدم  الباقين  لألوصيـاء  هـل 

ومحضرهم؟ رأيهم  بغير 
باقي  بـرأي  إال  الوصية  مـن  شـيئًا  ينفذ  أن  لـه  ليس  إذ  عليه  ذلـك  لهـم  نعـم 
كلها  الوصية  وتنفذ  للورثة  لـه  ضامنًا  كان  ذلك  من  شـيئًا  أنفذ  فإن  األوصيـاء 

بعدله. إال  يؤخذ  وال  واهللا أعلم  المال.  باقي  من 

ájÉ°UƒdG  »a  IóédGh  ΩC’G  ≥M

عن  فأبوا  اليتيم  أولياء  من  طلبت  ثم  يتيمًا  ابنًا  وترك  ولدها  هلـك  امـرأة 
إن  أرأيت  ذلك؟  في  لها  ترى  ما  وكيل  وال  وصي  لليتيم  يكن  ولم  ذلك 
الحق  من  مالها  تبيع  أن  فأرادت  ويقاسـموها  حقها  يعطوها  أن  امتنعوا 
ذلك  وغير  ومنازل  وعروض  أصول  من  ابنها  من  ورثته  الذي  والنصيب 
فضًال  اشتراه؟  لمن  منها  شراؤه  ويصح  الصفة  هذه  على  هذا  بيع  أيصح 

اهللا. شاء  إن  مأجورًا  كله  هذا  ببيان  منك 
ذلك  منهم  طلبت  إذا  نصيبها  لهـا  ويخرجوا  يقاسـموها  أن  اليتيم  أولياء  يلـزم 
امتنعوا  فإن  األيتام،  بأمر  أولى  ونائبه  اإلمام  فإن  ونائبه،  اإلمام  عدم  عند  وذلك 
ذلك  من  نصيبها  تبيع  أن  ولها  باهللا  والعياذ  أثموا  عليهم  لزومه  مع  ذلـك  عـن 

واهللا أعلم. منها.  الشراء  ويجوز  الحق 
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إنفاذ  فـي  رجلين  وصييها  وجعلـت  بوصية  موتهـا  قبـل  أوصـت  امـرأة 
الرجلين  ذينـك  غير  رجـل  رأي  على  إنفاذهـا  وعلقـت  تلـك  وصيتهـا 
إنفاذ  أرادا  عليهمـا  الموصـى  ثـم  شـيئًا  يقل  ولم  ذلـك  يعلـم  والرجـل 
جزءًا  الوصيـة  تلك  مـن  شـيء  كل  فـي  يناظـراه  أن  أيلزمهمـا  الوصيـة 
قاال  إذا  يتم  وهـل  ال؟  أم  أيتم  رأيه  بغيـر  شـيئًا  أنفذا  لو  أرأيـت  فجـزءًا 
أن  له  يجوز  هل  الوصية  عليه  المعلق  الرجـل  وهذا  فأتمه؟  بعد  من  لـه 
كل  يحضر  أن  عليه  أم  أمينين  هما  كانا  ولو  عليه  يطلع  ولم  شـيئًا  ينفذ 
إنفاذهما  وافق  سـالمًا  أيكون  أنفذا  قال  إذا  أم  اإلنفاذ؟  أنواع  من  شـيء 
أو  اسـتحياء  لهما  فأتمه  شـيء  في  ناظراه  إذا  شـيء  عليـه  وهـل  ال؟  أم 
إذا  يعجبهما  لم  ولو  ذلك  لهما  يبـدي  أن  عليه  أم  ذلك؟  غير  نفسـه  فـي 
للفقراء  قرش  بثالثمائة  المرأة  هذه  وأوصت  للحق؟  موافقًا  فعلهما  كان 
مائة  الوصية  عليـه  غلقت  الذي  فالنـًا  أعط  وصيتها  ينفـذ  لمن  وقالـت 
كان  إذا  المائة  أخذ  الرجل  لذلك  يجوز  هل  للفقراء  وصيتها  من  قرش 
أوصت  ما  حسـب  على  المسـلمين  فقراء  في  ويفرقها  يأخذها  أو  فقيرًا 

ذلك. ببيان  منك  فضًال  به؟ 
هذه  من  إنفاذه  أرادا  ما  جميع  فـي  الرجل  هذا  يناظرا  أن  الوصيين  يلـزم  نعـم 
في  كما  نظره  عن  إال  ذلك  من  شـيئًا  ينفذا  أن  لهما  وليس  شـيئًا  شـيئًا  الوصية 
عن  ذلك  أجزأ  اإلنفاذ  ذلـك  لهما  أتم  ثم  نظره  بغيـر  شـيئًا  أنفذا  فإن  الوصيـة 
لهما  يتم  أن  له  يجوز  وال  أنفذا  مـا  ضامنين  [كانا]  لهما  يتم  لـم  وإن  الوصيـة 
ظنها  لحسـن  إال  نظره  على  الوصية  تعلق  لم  ألنها  ذلك  غير  وعنده  اسـتحياء 

اإلنفاذ. في  األحسن  يتحرى  أن  ورجاء  به 
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ذلك. في  ورأيه  نظره  إال  منه  يطلب  لم  ألنه  بنفسه  اإلنفاذ  يحضر  أن  عليه  وليس 
أن  فعليه  غنيًا  كان  وإن  لنفسـه  المذكورة  المائة  يأخـذ  أن  فلـه  فقيـرًا  كان  وإن 
فليس  الغنى  إلى  الفقـر  من  تخرجه  المائة  كانت  إذا  نعـم  الفقراء  فـي  ينفذهـا 
الوصية  ألن  الفقر  عـن  يخرجه  ماًال  منها  يأخذ  وإنمـا  كله  ذلك  يأخـذ  أن  لـه 
بعدلـه  إال  يؤخـذ  وال  فيـه  فلينظـر  حضرنـي،  مـا  هـذا  لألغنيـاء.  ال  للفقـراء 

واهللا أعلم. الواضح. 

º«à«dG  ∫Ée  ∫ƒ°UCG  ™«H

خيارًا  أو  قطعـًا  مالهـم  مـن  يبيع  أن  لـه  يجـوز  هـل  لأليتـام  محتسـب 
تراه  فمـا  أموالهم  صـالح  مـن  يحتاجونـه  ولمـا  وكسـوتهم  لمؤونتهـم 
الخيار  بيع  أم  القطع  بيع  ذلك  في  اآلخر  ترى  وهل  ومالهم؟  يصلحهم 
فسـل  حدثات  فيه  ألن  الزمان  آخر  في  الزيادة  منه  ترجى  مالهم  كان  إذا 
بلده  أهـل  من  حضر  مـن  على  تـرى  وهـل  الزيـادة؟  منهـا  يرجـى  كل 
لهذا  وهل  ذلك  علـى  ويعاونوه  ويسـددوه  يعينوه  أن  المعرفة  أهـل  مـن 
مالهم  في  التصرف  على  األيتام  هؤالء  وأولياء  هو  يقدم  أن  المحتسـب 
دون  من  وكسـوتهم  لنفقتهم  مالهم  بيع  من  لك  ذكرت  ما  حسـب  على 
الفضل  أهل  من  العارفين  على  متوقف  التصرف  هذا  أم  المعرفة؟  أهل 

والسالم. شافيًا  تصريحًا  هذا  بتصريح  تفضل  والمعرفة؟ 
يوجد  لم  إذا  نفقتـه  في  ماله  بيـع  له  أجازوا  فقـد  ووصيه  لليتيـم  الوكيـل  أمـا 
خالفًا  فيه  النيل  صاحب  حكـى  فقد  المحتسـب  وأما  أصوله  بيع  إال  نفقة  لـه 
الحواري  أبو  قال  ال.  وقيل  كالوكيل  لنفقته  ماله  أصول  من  يبيع  أن  لـه  فقيـل 
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بأمر  فريضة  لها  وفرض  والدته  مع  اليتيم  ترك  ثقة  وكيل  لليتيم  يوجـد  لـم  إذا 
يكن  لم  فإن  الفريضـة  من  اليتيم  لوالـدة  يجب  فيما  مالـه  من  ويبـاع  الحاكـم 
أصول  من  يباع  أن  يعجبني  ال  سـعيد  أبو  قال  المسـلمين.  من  فجماعة  حاكم 
وما  يوم  لقـوت  أو  دين  قضاء  من  عينـه  الوقت  في  ينفـذ  لما  إال  اليتيـم  مـال 

أ.هـ. يعجبني.  فال  ذلك  سوى 
أن  وأمرنا  بالقسـط  لليتامـى  بالقيام  خاطبنـا  قـد  تعالى  اهللا  بـأن  خبيـر  وأنـت 

  3   2   10   /   .   -,    +        *   ) ﴿ المصلحـة:  لهم  ننظـر 
إلى  الخطاب  توجه  بالعدل  قائم  الدار  في  كان  فإذا   (١)﴾6    5   4
البلد  جباه  علـى  الخطاب  توجه  ذلـك  القادر  ضيـع  فإذا  ذلك،  علـى  القـادر 
ذلك  تضييع  لهم  يجوز  وال  أيتامهم  وأمر  بلدهم  بمصالح  يقيموا  أن  ولزمهم 

عليه. القدرة  مع 
أمر  على  التعـاون  يلزمهم  البلـد  أهل  مـن  الثقـات  أن  تعـرف  التقريـر  وبهـذا 
تخاذلوا  فإذا  ذلك  عن  العجز  يمنعهم  لم  ما  بأيتامهـم  والقيام  بلدهم  مصالـح 
الحاكم  به  يقوم  بما  القيام  اليتيـم  ولي  على  كان  لعذر  ذلك  وتركـوا  وضيعـوا 

الجماعة. أو 
وله  له  يحتسب  أن  المسلمين  من  قدر  من  على  كان  ولي  لليتيم  يكن  لم  وإذا 
النفس  يفدي  المال  فإن  اليتيم  يضيع  أن  له  يجوز  وال  اليتيم  لوكيل  ما  عندي 
فهو  أصلح  القطع  بيع  كان  إن  لليتيم  أصلح  هو  مـا  البيع  في  ينظر  أن  وعليـه 
في  المحتسب  رأى  إذا  أجازه  من  رأي  على  الخيار  فيبيع  وإال  غيره  من  أولى 

واهللا أعلم. صالحًا.  ذلك 

.٢٢٠ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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ويشـهدوا  ليكتب  وشـهود  بكاتب  فدعا  مخوف  غير  مرض  أدركه  رجل 
قرشـًا  كذا  كذا  فالن  بن  لفالن  علّي  اكتـب  للكاتب  قال  حضـروا  فلمـا 
قرشًا  وكذا  كذا  اكتب  أيضًا  له  قال  ثم  الفالني،  مالي  في  واجعلهن  فضة 
هذا  له  المكتوب  فالنـًا  أن  اكتب  له  قـال  ثم  علّي،  له  ضمان  مـن  فضـة 
صالح  من  والمال  الولد  إليـه  يحتاج  وما  وماله  ولدي  في  وكيـل  الحـق 
أن  عن  فامتنع  حاضرًا  الحق  هـذا  له  المكتوب  وكان  موته،  بعد  وذلـك 
يقول  المريض  أو  الوصيـة،  ببقية  ورضي  وماله  الولـد  في  وكيًال  يكـون 
راضيًا  يكون  أن  إما  مهلة  الوصـي  فطلب  كلها  منها  أعـذرك  ال  للوصـي 
ببقية  ويرضى  ومالـه  الولد  مـن  متعذرًا  يكـون  أن  وأما  كلهـا،  بالوصيـة 
بهم  المدعى  والشـهود  الكاتب  حضرة  من  المريض  شـهد  ثم  الوصيـة، 
المريض  به  أقر  بل  المذكور  من  شـيئًا  يكتب  لم  الكاتب  وكان  وغيرهم 
الزمان  من  مدة  فمضت  فخرجوا  وغيرهم  والشهود  الكاتب  حضرة  على 
يبطل؟ الذي  وما  الوصية  هذه  من  يثبت  الذي  ما  المريض  مات  ثم 

بالبينة  صحـت  إذا  ثابتة  فهـي  لزمه  ضمان  مـن  بها  أوصى  التـي  الوصيـة  أمـا 
الثلث. تتجاوز  لم  ما  أيضًا  تثبت  للنافلة  الوصيـة  وكذلك  العادلة 

بعد  فالوكالة  موته  بعد  وماله  الموصي  أوالد  علـى  وكيًال  الوصي  جعل  وأمـا 
له  وكيًال  ال  وماله  ولده  فـي  وصيًا  يجعله  أن  الثابت  وإنما  ثابتة  غيـر  المـوت 
وإن  عليه  ذلك  ثبت  والمال  الولد  في  الوصاية  وقبل  وصيًا  جعله  فـإن  فيهـم. 
يعاوده  فلم  نظـره  إليه  يؤول  فيما  يعـاوده  ثم  لينظر  خرج  وإن  يثبـت  لـم  أبـى 
السـابق  االمتناع  على  فهو  يقبلها  لم  ألنه  رضي  إذا  إال  يلزمه  فال  مـات  حتـى 

واهللا أعلم. يقبل.  حتى 
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مثل  تركها  من  أصلح  اسـتعمالها  كان  إذا  المتروكة  األيتام  آنية  اسـتعمال 
ضاع  ما  ضمان  نية  مع  التمر  لكناز  تستعمل  التي  الطين  وآنية  الصفر  آنية 
ضاعت؟ وإن  أسلم  تركها  أم  الصفة  هذه  على  استعمالها  يجوز  هل  منها 
االسـتعمال  أن  نظري  وفي  االسـتعمال،  يصلحها  اآلنية  عـن  شـيئًا  أعرف  ال 
فإن  األيتام،  جانب  في  بهـا  أمرنا  التي  المصلحة  غير  وذلك  ويضيعهـا  يبليهـا 
صالحها:  قصد  على  استعمالها  جاز  االستعمال  يصلحها  اآلنية  بعض  أن  ثبت 
ضاع  ما  ضمان  المستعمل  وعلى  ے  ¡  ¢    £   ¤  ¥﴾(١)    ~  }﴿

واهللا أعلم. بسببه. 
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ال؟ أم  وكالته  وتصح  بأمانته  أيحكم  وماله  يتيم  وكالة  طلب  من 
غيره  وجد  فإن  عنها،  الطلب  هـذا  يخرجه  فال  باألمانة  معروفـًا  حالـه  كان  إن 

واهللا أعلم. يوكل.  فال  مجهوًال  كان  وإن  هو،  ل  ُوكِّ وإال  فأولى 
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أن  غير  األكثـرون  وخالف  توكيل  علـى  بعضهم  اتفـق  إذا  الجماعـة 
المال  تولـوا  حتى  عنـه  وأخـروا  فتنـة  فيـه  تقـع  أن  رأوا  المخالفيـن 
بدفتر  اليتيم  ومانوا  النفقة  الجماعة  قوموا  وال  شرعية  نفقة  بال  والحال 

.٣٤ اآلية  اإلسراء،  (١) سورة 
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أيثبت  األحكام  وطلب  اليتيم  بلغ  إن  القول  فما  عليه  ويسـطر  يكتب 
تمامًا؟ ماله  غلة  عليهم  ويجب  ال  أم  دفترهم  عليه 

فإن  الوكيل  وأمانة  الموكلين  ثقة  يعتبر  وإنما  المتنازعين  نزاع  هذا  في  يعتبر  ال 
قاموا  فإن  أهًال  يكونوا  لم  وإن  شـرعًا  الجائز  تصرفهم  ثبت  لذلك  أهًال  كانوا 

واهللا أعلم. تصرفهم.  رد  وإال  به  جاء  ممن  مقبول  فالعدل  بالعدل  فيه 
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أنفق  مـا  البلوغ  بعـد  أنكر  ثم  مالـه  من  عليـه  أنفـق  لليتيـم  المحتسـب 
عليه  ليس  أو  اليميـن؟  أو  ذلـك  في  بينة  المحتسـب  علـى  المحتسـب، 

فرق؟ بينهما  أم  كالمحتسب  والوصي  الوكيل  وهل  شيء؟ 
مصدق  فهو  والوكيل  الوصي  تعذر  حيث  باالحتساب  وقام  ثقة  المحتسب  كان  إذا 
ومن  اليتيم  أمر  من  عليه  وجب  بما  قائم  ألنه  فاحشًا  إنفاقًا  يّدِع  لم  إذا  أنفق  فيما 

اليمين. عليه  كان  اإلنفاق  بتضييع  اتهم  فإن  فيه،  أمينًا  كان  عليه  بالواجب  قام 
ألنهما  المعنى  هـذا  في  المحتسـب  من  أقرب  فهمـا  والوكيـل  الوصـي  وأمـا 

واهللا أعلم. غيرهما.  دون  عليهما  متعين  والفرض  مسلطان 

ó°TôdG  hCG  Æƒ∏ÑdÉH  º«à«∏d  ∫ÉªdG  ™aO

ماله؟ إليه  يدفع  أن  يجوز  هل  رشده  يؤنس  ولم  بلغ  إذا  اليتيم 
اآليـة  فدلـت   (١)﴾Ã   Â       Á   À   ¿   ¾   ½ ﴿ تعالـى:  اهللا  قـال 

.٦ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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الصالح  والرشـد  ماله،  إليه  يدفع  فال  رشـده  يؤنس  لم  من  أن  على  الكريمـة 
المسرف  إلى  يدفع  فال  مواضعها  في  األشياء  ووضع  المال  تدبير  في  والسداد 

واهللا أعلم.  .(١)﴾§     ¦    ¥    ¤﴿ سفيه:  ألنه  ماله  المبذر  أو 

ó°TôdG  πÑb  ™«ÑdÉH  º«à«dG  ±ô°üJ

أن  وقبل  رشـده  يؤنس  أن  قبل  ماله  من  شـيئًا  فباع  بلغ  إذا  اليتيم  أرأيت 
بيعه؟ يثبت  هل  ماله  إليه  يدفع 

القابض  كان  إذا  كله  وهذا  الدفع،  بعد  إال  التصرف  من  ممنوع  ألنـه  يثبـت  ال 
منع  له  فليس  متجبـرًا  غاشـمًا  القابض  كان  إن  فأما  أمينًا  أو  ثقة  اليتيـم  لمـال 

واهللا أعلم. الغاصب.  حكم  في  هو  وإنما 

¬àjÉ°Uh  øe  »°UƒdG  ñÓ°ùfG  á«Ø«c

أن  وأراد  الرشـد  الوكيل  منه  وآنس  اليتيم  بلغ  إذا  اليتيم  وكيل  عـن 
كيف  وأمتعة،  ودراهم  أموال  من  عليه  الحقوق  من  له  ما  إليه  يدفع 
العزيز؟  كتابه  في  اهللا  ذكره  الذي  اإلشهاد  صفة  وما  الوكيل؟  يصنع 
اليتيم  وكيل  كان  وإذا  قلت  ذلك؟  في  يومئذ  يكونون  الشهداء  ومن 
يحاذرها  لعلة  بلوغـه  قبل  اليتيم  يتم  فـي  وكالته  مـن  انسـالخه  أراد 
يسـلم  حتى  ثقات  البلد  في  يكـن  ولم  دنياه  أو  دينـه  علـى  الوكيـل 
من  ـ  هذا  طرفنـا  أهل  وخاصة  ـ  زمانـك  أهل  تعلـم  وكمـا  إليهـم، 

.٥ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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المبتلي؟  لهذا  يعجبك  الذي  ما  اهللا  شاء  ما  إال  منه  الخير  أهل  تعّذر 
وبين  دلني  تفضل  ورطته؟  من  ويخرجه  السالمة  أراد  إن  له  ترى  وما 

الحق. لي 
اليتامى  أمـر  من  فيـه  دخل  مـا  بحقـوق  ويقـوم  اهللا  أمـر  علـى  يصبـر  أن  أرى 
محذور  كل  عنه  ويدفع  النية  صدقه  منه  علم  إذا  ويسدده  يعينه  واهللا  واألوقاف 

  q   p ﴿ وفـق،  اجتهـد  فمـن   (١)﴾w  v  u  t  s ﴿و
األجر  اهللا  من  فله  بهذا  قام  فمن   (٢)﴾y   x   w   v   ut   s   r
من  األخيار  تعذر  إذا  عليه  يتعين  وربما  الكفاية  على  بفرض  قام  ألنـه  العظيـم 

.(٣)﴾Ã     Â   Á   À ﴿ بالده 
البالغ  اليتيم  عند  عدل  شاهدي  ُيْحِضُر  فإنه  األموال  دفع  عند  اإلشـهاد  وأما 
قبض  من  إليه  ويتبرأ  حضرتهما  فـي  عروضه  إليه  فيدفع  رشـده،  آنس  الذي 
كتبا  وإن  وسـمعتما،  رأيتما  بمـا  اشـهدا  يقول:  ثم  يسـمعون؛  وهـم  أصولـه 

واهللا أعلم. بأس.  فال  يكتبا  لم  وإن  أحزم،  كان  عنده  وادخرها  شهادتهما 

º¡dGƒeCG  ßØëd  ΩÉàjC’G  π«ch  ¥Éã«à°SG

أرض  إلى  المسـتطني  وسـافر  بالحاضر  ماًال  لهم  طنا  إذا  األيتام  وكيـل 
والضمانات  الحقوق  بوفاء  مشـهور  رجل  المستطني  وهذا  السـواحل، 
يرضى  ال  ويقولون  وتمدحه  عليه  تثني  الناس  وكل  به  مطمئنة  والقلوب 

.٩١ اآلية  التوبة،  (١) سورة 
.٦٩ اآلية  العنكبوت،  (٢) سورة 

.١٢٧ اآلية  النساء،  (٣) سورة 
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على  السنة  هذه  طنيته  فلما  ويقضيني  سنة  كل  في  أطنيه  وأنا  قط  الظلم 
لأليتام؟  الغـرم  يلزمني  هذا  فهـل  السـواحل،  إلى  هرب  العادة  حسـب 

بالجواب. تفضل 
قد  كنت  فإن  المسـلمين،  عند  الثابـت  الصك  بأخذ  لليتيـم  اسـتوثقت  لعلـك 
والشـهود  اهللا،  شـاء  إن  عليك  ضمان  وال  بالحـزم  أخذت  فقد  ذلـك  فعلـت 
فقد  أهملت  قد  كنت  وإن  وأقـوى،  أكثر  بل  الصك  مقام  يقومـون  المقبولـون 

واهللا أعلم. الضمان.  وعليك  مضيعًا  وأراك  الحزم  في  قصرت 

≈à°T  ΩÉàjCG  ≈∏Y  »°UƒdG  øe  ¥ÉØfE’G

نفقة.  إلى  واحتاجوا  أبيهـم  من  مال  ولهم  شـتى  أمهات  أبناء  األيتـام 
إلى  بحاله  يترك  أم  سهمه  من  ينفق  وكل  بينهم  المال  قسمة  األحسن 
لكن  خالصين  الورثة  كان  وإن  ثقة؟  وكيل  لهم  يقام  أن  بعد  بلوغهم 
ويعرفه  عليهم  أنفقه  مـا  والوصي  الوكيل  يضبط  وإناث  ذكـور  فيهـم 
األنثيين  حظ  مثل  للذكور  التركة  قسمة  مع  بينهم  يحسب  ثم  هو  كم 
من  جميعًا  ينفقـون  أم  لهم  يبقى  فيمـا  اإلناث  على  الذكـور  فيرجـع 
البلوغ  قبل  الثياب  من  ولبسـوه  أكلوه  فيما  بينهم  حسـاب  وال  المال 
حظ  مثل  للذكر  بينهـم  الباقي  المـال  يقسـم  وإنما  بالسـوية  فيه  فهـم 

  . ﴿ تعالى:  قوله  في  المذكورة  لهم  المخالطة  صفة  وما  األنثيين؟ 
0﴾(١)؟   /

وإن  نصيبه  مـن  واحـد  كل  فينفق  بالقسـط،  لهـم  القيـام  مـن  بينهـم  القسـمة 

.٢٢٠ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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البلوغ  إلى  ذلك  فتركوا  عدمها  في  الصالح  األولياء  رأى  أو  القسـمة  تعذرت 
  /   . ﴿ اآلية:  تحت  داخل  وهو  الصالح  نظر  على  بأسًا  فيه  أرى  فال 
وال  سـهامهم،  قدر  على  والخارج  الداخل  في  التوزيع  ويكون   (١)﴾0
الذكر  له  يحتاج  ال  ما  إلى  المؤونة  من  األنثى  تحتاج  فقد  ذلك  ضبط  مـن  بـد 
إلى  ُيفضي  التوزيـع  وعدم  النفقـة  في  يتفاوتون  وقـد  منه،  نصيبـًا  أقـل  وهـي 
سـهامهم.  قدر  على  المال  مغرم  توزيع  يجب  وكذلك  هذا،  حق  هـذا  إعطـاء 

واهللا أعلم.

º«à«dG  ∫Ée  »a  ≈dhC’G  QÉ«àNG

عن  فضلة  مالهـم  غلـة  في  كان  إذا  لهـم  والمحتسـب  األيتـام  وصـي 
الدراهـم  يأخـذ  أو  مـاًال  بهـا  لهـم  يشـتري  أن  األولـى  هـل  عولهـم، 
من  بأشـياء  أوصى  الموصي  كان  وإذا  بلوغهم؟  إلى  ذمته  في  وتكـون 
الضمانات  تلـك  يتحرى  أن  للموصـي  هـل  والضمانـات  التطوعـات 
من  هو  ويكون  المال،  من  بتقويمها  ويشتري  بها  ويتكفل  والتطوعات 
من  الرضا  على  لـه  وعجل  صبره  بحقه  لـه  يعجـل  أو  يصبـره  أن  أراد 
أحد  ذلك  فعل  إذا  أرأيت  مطالب  فيها  فليس  التطوعات  وأما  الديـان، 
أيحل  الوصي  وهو  له  يأخذه  أن  رجًال  وأمر  المال  من  شيء  ببيع  فأمر 
الثمن  ينقد  كأن  غيرهـا؟  أو  الصفة  هـذه  على  كان  إذا  ال  أم  ذلـك  لـه 
وال  البلغ  على  يحتج  أن  غير  من  ذلك  ومع  والبالغ  اليتيم  الورثة  وفي 

وكيل. له  اليتيم 

.٢٢٠ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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يكون  حال  فأي   (١)﴾,    +        *   )   ('   &   % ﴿ تعالى:  اهللا  قال 
ے     ~   } ﴿ حقه:  في  األولى  هو  كان  غيره  من  وأحسـن  لليتيم  صالحًا 
استقراضه  في  يكون  أن  على  جوابًا  بهذا  وحسبك   (٢)﴾ ¥  ¤   £    ¢  ¡

المال. هالك  معه  يخشى  ما 
حقوق  هو  ويجعل  للوصية  المبيعة  األموال  يشتري  أن  له  فليس  الوصي  وأما 
إلى  بنقلها  ال  بإنفاذها  أوصى  إنما  أوصى  حين  الهالك  ألن  ذمته،  فـي  النـاس 
وأخشـى  تنفذ،  لم  هذا  على  الوصية  فإن  بذلك  تنتقل  ال  أنها  على  غيره،  ذمة 

   Å   Ä   Ã   Â   Á ﴿ تعالـى:  قولـه  في  المذكور  التبديـل  فاعلـه  علـى 
بالوصايا،  النـاس  تهـاون  المسـتعان.  واهللا   (٣)﴾Ê    É   È   Ç    Æ
الحجب،  وخرقت  األسـتار  هتكت  حتـى  األطماع  كثرت  باألمانـة،  تهاونـوا 
إال  اهللا  من  ملجأ  ال  باهللا،  إال  قوة  وال  حول  ال  االصطياد،  شـبك  الدين  صار 

اهللا. عند  والعلم  إليه، 

¬fPEG  ÓH  IÉcõdG  êGôNEG  ¿hO  Æƒ∏ÑdÉH  ¬dÉe  º«à«dG  º«∏°ùJ

لهم  أجبي  أيتـام  أموال  فـي  وكيًال  كنـت  أمري،  في  سـيدي  قولـك  مـا 
اهللا،  حق  منها  وأخرج  نفقاتهم  من  يحتاجونه  ما  عليهـم  وأنفق  األمـوال 
باق  والمال  المال  غلة  من  نصيبه  منـي  فأراد  أحدهم  الحلم  بلـغ  واآلن 
بعدما  الغلـة  من  وحقه  نصيبـه  أقبضه  لـي  أيجوز  يـدي  في  برمتـه  كلـه 

.٢٢٠ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
.٣٤ اآلية  اإلسراء،  (٢) سورة 
.١٨١ اآلية  البقرة،  (٣) سورة 
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فيما  وأسـلم  لليتيم  عندي  باقي  الذي  وإخراج  ماله  زكاة  في  اهللا  أوجبه 
فإني  لي  بالواسع  عرفني  تفضل  شرعًا؟  خروجها  على  أو  اهللا  وبين  بيني 

أصله؟ قسمة  فائت  ما  والمال  بذلك.  مبتلى 
أخذها  ألحد  وليس  بإذنه،  إال  بلوغه  بعد  زكاته  تنفعه  فال  بالغًا  الصبي  كان  إذا 
إخراجها  في  لك  أذن  فـإذا  مقامه  يقوم  من  أو  العـادل  اإلمام  إال  بالجبـر  منـه 
تعالى.  اهللا  شـاء  إن  سـالم  وأنت  عليه  وأشـهد  إليـه  فادفعهـا  وإال  فأخرجهـا 

واهللا أعلم.

ájÉ°UƒdG  ≈∏Y  IôLC’G  òNCG

األكل  في  والولي  للوصي  يجوز  ما  اليتيم  مال  في  للمحتسب  يجوز  هل 
قبض  في  أجرة  الحاكم  من  الولي  طلب  وإذا  فقيرًا؟  كان  إذا  بالمعروف 

ذلك؟ بدون  تعذر  إن  أجرة  يعطى  أنه  يجوز  هل  اليتيم  مال 
ُوجـد  فـإن   (١)﴾Õ   Ô   Ó  Ò   Ñ   ÐÏ   Î    Í   Ì ﴿
وإن  القائم،  أجرة  وهي  إليهم  المعروف  هذا  تقدير  كان  الجماعـة  أو  الحاكـم 
أراد  قد  كان  فـإن  الجيران  أو  األقـارب  بعض  بـه  فقام  منهم  أحد  يوجـد  لـم 
ماًال،  احتسـابه  عن  يأخذ  فال  المحتسـب  وهو  الثواب  من  اهللا  عند  مـا  بذلـك 
وإن  اسـتبدل  من  وخان  الدوانيق  عنه  يسـتبدل  ال  الثواب  من  اهللا  عند  ما  ألن 
وال  حاكم  ال  حيث  ذلك  مـن  له  يحل  ما  وأخذ  القيام  قصد  على  لليتيـم  قـام 

واهللا أعلم. ذلك.  له  يبيح  اآلية  وظاهر  منعه  على  أقوى  فال  جماعة 

.٦ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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¬eC’  º«à«dG  ∫Ée  ¢VÉÑbEG

ُأمَّ  لزمه  ما  ُيقبض  أن  الضامن  لهذا  أيجوز  فقير  ليتيم  ضمان  عليه  رجل 
خالصًا  ذلك  ويكون  مأمونة  غير  أو  مأمونة  كانت  إذا  فرق  وهل  اليتيم؟ 

ال؟ أم  اهللا  وبين  بينه  فيما 
على  بأس  فال  أمورها  في  باألمانة  عرفت  وقد  ماله  على  أمينة  اليتيم  أم  كانت  إن 
وإن  اهللا،  شـاء  إن  تعالى  اهللا  عند  خالصـه  ذلك  ويكون  ولدها،  مـال  قبضهـا  مـن 
واهللا أعلم. اليتيم.  ولدها  مال  يقبضها  أن  له  فليس  الحال  مجهولة  أو  خائنة  كانت 

ΩÉàjCG  ¬∏gCG  ø«Hh  â«ªdG  è∏ØdG  ìÓ°UEG

القسـمة  جري  قبل  الفلج  فبقي  لوارثه  فخلفه  عنه  فمات  فلج  له  رجل 
من  وبقي  أهله  من  مات  من  فمات  سـنون  عليه  فمضت  أربابه  بين  فيه 
يقوم  لمن  ويجعل  يخدمه  أن  أراد  من  فأراد  وبالغ،  يتيم  من  منهـم  بقـي 
هذا  يجوز  هل  منهم  مغرم  بغير  الفلج  هذا  من  معلومًا  شيئًا  أهله  من  به 

ذلك؟ لهم  صالحًا  رأوا  إن  اليتيم  على 
  &  % ﴿ لهم،  صـالح  فيه  كان  إذا  وغيـره  اليتيم  حـق  في  ذلـك  جائـز 

واهللا أعلم.  .(١)  ﴾,    +    *   )   ('

ºgô«Z  ∫ÉªH  •ƒ∏îªdG  ≈eÉà«dG  ∫Ée  »a  ±ô°üàdG

من  تبيع  فقيرة  وهـي  والدتهم  عول  في  فبقـوا  أيتامًا  وترك  مـات  رجـل 
حمارًا  واشـترى  حقيرًا  المال  من  شـيئًا  فباع  أحدهم  كبر  ثم  لهم،  مالها 

.٢٢٠ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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والساعي  المال  في  المتصرف  وهو  واحد  بيت  في  ولهم  له  عليه  ويخدم 
والولد  حاله  على  باق  الهالك  تركه  الذي  المال  وبعض  مات  ثم  عليهم، 
حاله  على  شركة  جميعه  المال  هذا  أترى  للناس،  وعليه  له  الهالك  هذا 

بالجواب. ل  تفضَّ ال؟  أم  السابق 
بحسـب  الباقي  في  االشـتراك  فالحكم  صحيحـة  قسـمة  بينهـم  تكـن  لـم  إذا 
الحق  الحتمال  حاله  على  يبقى  الحمار  لشـراء  المباع  وذلك  بينهم،  الميراث 

واهللا أعلم. صالحًا.  إّال  يقصد  لم  وكأنه  بأمرهم  والقائم  وليهم  وهو  فيه، 

º¡JÉ¡eC’  ΩÉàjC’G  ∫Ée  ¢VÉÑbEG

كن  أموالهم،  أمهاتهـم  ُيقبض  أن  له  يجـوز  هل  أليتام  مال  معـه  وصـي 
أو  نفقته  مقدار  منهم  واحد  كل  مال  غلة  كانت  أمينات،  غير  أو  أمينات 

ال؟ أم  عنها،  فاضلة 
أن  وله  لأليتام  مصلحة  ذلك  في  كان  إذا  العدل  وجه  على  ذلك  له  يجوز  نعم 
الغلة  كانت  سـواء  ذلك  على  أمينة  كانت  إذا  أمه  منهم  واحد  كل  مال  يقبض 

عنها. فاضلة  أو  نفقته  مقدار 
هل  الحال  مجهولة  وفي  أصـًال.  يتيم  مال  تقبض  فال  خائنة  كانـت  إذا  أمـا 
عندهم  األم  ألن  ذلـك  بجواز  قال  بعضًا  أن  أحسـب  ولدها؟  مـال  تقبـض 
إذا  الغلة  يقبضها  أن  ولـه  خيانة  منها  تظهر  لم  ما  أوالدها  مـال  على  أمينـة 
قبل  ماتت  إن  بقي  ما  ويضمن  خائنـة  كانت  وإن  فوقها  نفقة  لليتيـم  فـرض 
قدر.  إن  منها  ويأخذه  ذلك  قبل  طردته  أو  اليتيم  مات  أو  النفقة  وقت  تمام 

واهللا أعلم.
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عند  لي  هن  وقـال  فضية  قرشـًا  وخمسـين  بمائة  مرضه  في  أوصى  مـن 
الدراهم  عنده  الـذي  وقال  اهللا.  سـبيل  في  يعتق  عبد  بهن  فيؤخـذ  فـالن 
مال  في  يرجع  الدراهـم  هذه  مـن  ينقص  فالذي  قـرش  مائة  لـه  عنـدي 

أم ال؟ الورثة  على  وتنقص  الهالك 
المعلوم،  محدود  بشيء  أوصى  إنما  ألنه  الباقي  ماله  في  ذلك  رجوع  أرى  ال 
هكذا  غيره.  في  الوصية  تكـون  فال  معلوم  المحدود  الشـيء  ذلك  ذهب  فـإذا 

واهللا أعلم. عندي،  ما 

π«îædGh  »°VGQCÓd  ∫Ée  áª∏c  ∫ƒdóe  ∫ƒª°T

في  ضواٍح  أموال  ولديه  للمسـجد  الفالني  البلد  مال  مرضه  في  قال  من 
تقول  فما  معدودة.  آثار  الفلج  في  وماء  الفلج  عمد  على  ونخيـل  البلـد 
البلد  بذلك  الذي  ماله  جميع  على  موته  بعد  اللفظة  هذه  أتطلق  شيخنا 

مأجورًا. تراه  ما  لنا  صّرح  تفضل  أم ال؟ 

á«°UƒdG
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متناول  كالمه  أن  فالظاهر  فيها  له  الذي  ماله  الفالني  البلد  بمال  يعني  كان  إذا 
داخلة  وهي  مال  جميعها  واألمياه  والعمد  فالضواحي  ماًال،  يسمى  ما  لجميع 

ذلك. في  فلينظر  واهللا أعلم،  إقراره  تحت 

¬fÉμeh  á«°UƒdG  ≥jôØJ  á«Ø«c

الكبير  على  تفريقها  أيصح  والمسـاكين  للفقراء  قرش  بمائة  أوصى  من 
وتصـح  أحـد؟  دون  أحـد  بهـا  أحـق  أم  والنسـاء  والرجـال  والصغيـر 
من  أكثر  أحدًا  أعطيت  فإذا  أم ال؟  والنساج  كالصائغ  الصنعة  لصاحب 
فيها  يصح  أم  خاصة  الهالـك  بلد  في  وتفرق  أم ال؟  ذلك  أيصـح  غيـره 

والصواب. الحل  طريق  إلى  أرشدنا  غيرها؟  وفي 
كانـوا  إذا  والكبيـر  منهـم  والصغيــر  والنســاء  للرجـال  تفريقها  يصـح  نعـم 
من  كان  إن  ذلـك  غير  أو  وصيه  أو  َولّيـه  للصغير  يقبض  لكـن  فقـراء  جميعـًا 

األمناء.
كان  وإن  للفقراء  هو  ما  ُيعطى  فال  بصنعته  غنيًا  كان  فإن  الصنعة  صاحب  وأما 
من  له  يكون  كالـذي  هو  بصنعته  والغني  ذلـك  من  يعطى  أن  جاز  غنـي  غيـر 

يعوله. من  ومؤونة  لمؤونته  يكفيه  ما  صنعته 
الموصي  بلد  في  تفريقها  يصـح  وكذا  العطاء  في  بينهـم  يفاضــل  أن  ويصـح 
جبرًا  لتكــون  أحســن  الموصي  بلــد  في  تفريقهــا  لكـن  بلــده  غيـر  وفـي 
بحاله،  أعرف  ألنهـم  بالخير  له  للدعاء  وأقرب  جيرانه  من  فقده  من  لقلــوب 

واهللا أعلم.
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المرأة  توفيت  ثم  لسـان،  وصيَة  فقبلها  بوصية  امرأة  عليه  أوصت  رجل 
خلفت  المرأة  ألن  الوصية،  تلك  إنفاذ  مـن  التعذر  عليه  الموصى  فـأراد 
حضر  أو  بشهادتهم  ُيحكم  ممن  شهود  الوصية  وقَت  يحضر  ولم  يتيمة 

اهللا؟ وبين  بينه  فيما  التبرؤ  أيسعه  الضمان،  نفسه  على  وخاف 
بأمرها،  القيام  وعليه  المرأة  تلك  مـوت  بعد  الوصية  هذه  من  التبرؤ  يسـعه  ال 

يسعه. الذي  الحد  يتجاوز  لم  ما  ذلك  من  عليه  ضمان  وال 
أن  وخاف  بذلـك  الحجة  معـه  تكن  لم  إذا  فأمـا  حجة،  معـه  كانـت  إذا  هـذا 
في  محجوج  ألنه  ينفذها  ال  أن  ـ  عندي  فيما  ـ  فله  الظاهر  حكم  في  يخاصَم 

واهللا أعلم. الظاهر.  حكم 

É¡æ««©J  ¿hO  IQÉØμH  á«°UƒdG

أم ال؟  ذلك  يثبت  هل  تعينهمـا،  ولم  بكفارتين  وأوصت  هلكـت  امـرأة 
ذلك؟ من  يثبت  الذي  وما 

أنـواع  أقـل  المرسـلة  ألن  مرسـلتان  كفارتـان  منـه  والواجـب  ثابـت،  ذلـك 
كفارة،  اسـم  عليه  يطلق  ما  وأقل  ذلك،  من  به  ُيجتزأ  ما  أدنى  فهي  الكفارات 

واهللا أعلم. عندي.  هكذا 

áKQƒdG  ø«H  ácôàdG  áª°ùb  ≈∏Y  øjódGh  á«°UƒdG  ºjó≤J

صائمي  من  اهللا  شاء  َمن  تِه  بَغلَّ لُِيفطر  ماله  تمر  من  َمّنًا  بكذا  أوصى  رجل 
يكون  أن  على  قسمها  يصح  فهل  معينة،  ضاحية  والمال  رمضان،  شهر 
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السـهام  بعض  أهل  كان  إذا  أرأيت  أم ال؟  ينوبه  ما  منهم  كل  أهل  على 
غير  تمر  فيه  بعضهم  سهم  كان  أو  ينوبهم  ما  إخراج  على  مأمونين  غير 

أم ال؟ منه  إخراجه  يجزئه  هل  جيد 
ليؤخذ  النخل  وسط  من  معينًا  نخًال  له  للموصى  يخرج  أن  يصح  وهل 
على  سهامهم  بين  تفّرقه  في  لَِما  ذلك،  في  الصالح  رأوا  إذا  التمر  ذلك 
يخفى  ال  كما  الضرر  من  للتجزؤ  قابـل  غير  آخره  يصير  حتى  توارثهـم 
أم ال؟ اآلخرين  دون  أحدهم  سهم  في  يجعل  أن  يصح  وهل  عليك. 

هذا  في  أن  المشـتري  على  البائـع  وشـرط  البيع  فيه  جـرى  إذا  أرأيـت 
الشـرَط  ذلك  غّير  ثم  ذلـك  المشـتري  واشـترط  َمّنًا  وكذا  كـذا  السـهم 
الموصى  جعل  قد  وكان  المال  أصل  من  ينوبني  ما  إال  أسـلم  ال  وقال: 

ذلك. لهم  بّين  تفضل  أم ال؟  ذلك  يصح  هل  السهم  ذلك  في  به 
ترك  مما  غيرها  من  أو  منها  الوصية  إنفاذ  بعد  إال  الضاحية  قسمة  تصح  ال 
 (١)﴾Ã    Â    Á      À    ¿    ¾    ½ ﴿ تعالى:  لقوله  األول،  من  الهالـك 
إنفاذ  بعد  من  حقهـم  ألن  نصيب  والدين  الوصية  قـدر  في  للورثـة  فليـس 

ذلك.
واحدة  مرة  التمر  من  القدر  ذلك  إخراج  هذه  صفتك  على  الواجب  أن  واعلم 
إخراج  يكـرر  أن  يجوز  ال  بـل  يلزم  وال  المذكـورة.  الصفـة  علـى  بـه  فيفطـر 
أبحاثك،  جميع  إلى  حاجة  فـال  سـؤالك،  ظاهر  يقتضيه  ال  عام  كل  في  ذلـك 

واهللا أعلم.

.١١ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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المسـاكرة  جل  فإن  الحرث  فلـج  فخرين  بـو  مثل  خصمين  بيـن  فلـج 
عن  خلفًا  ولكنهـم  له،  لزمهم  ضمـان  من  بوصية  موته  بعـد  له  يوصـى 
أن  للباقين  فهـل  ينفذها،  ال  بوصية  عليـه  أوصى  من  كل  يـكاد  سـلف، 

عندك. بما  أجبهم  هذه؟  والحالة  بوصايا  به  يوصوا 
على كل من لزمه ضمان لهذا الفلج أو غيره أن يتخلص من ضمانه وأن يؤديه 
فيوصي،  الموت  يحضره  أن  إلى  مظلمة  من  كان  إن  له  ُس  ُيَنفَّ وال  حياته.  في 

الوصايا. على  اتكاًال  المظالم  من  الخالص  يؤخر  أن  ألحد  يجوز  وال 
وجب  يمكنه  لم  فإن  اإلنفاذ  عليه  وجب  الموت  وحضـره  لزمه  ما  ضيَّع  فـإْن 
التوبة  وعليه  أمكنه،  فكيف  وإال  أمكنه،  إن  بإنفاذه  يثق  من  على  اإليصاء  عليه 

الخالص. تأخير  من 
فيه  تقبل  وقت  في  توبته  كانت  إن  للوصايا  القوم  هؤالء  إنفاذ  عدم  يضره  وال 

  Ä   Ã    Â   Á﴿ تعالى:  لقوله  نفسـه  على  الوصية  ضّيع  من  إثَم  فإنَّ  التوبـة 
واهللا أعلم.  ،(١)﴾Ï   Î   Í     Ì   ËÊ    É   È    Ç    Æ    Å

ΩôëdG  ô«£d  qÖëH  á«°UƒdG  ºμM

له  ينثر  حب  بَِغّلته  يشـترى  أن  على  بمال  مكة  حرم  لطير  أوصـى  مـن 
مكة  فقراء  هل  باطلة  قلت:  فـإن  أم ال؟  باطلة  وصية  هذه  هل  ليأكلـه 
ينظر  أن  المال  هذا  بإنفاذ  القائم  هذا  يلزم  وهل  أم ال؟  أولى  يكونون 

.١٨١ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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أنه  إال  ذلك  يريـد  هو  ولعله  الوصـي؟  لهذا  آَجُر(١)  هـي  التـي  البقعـة 
أفتنا. مكة  لطير  أوصى  لما  علمه  قصر 

ألن  ببطالنها  قلـت  وإنما  التركـة.  جملـة  في  ومرجعها  باطلـة،  وصيـة  هـذه 
على  األذى  يحصل  وباجتماعه  الحرم  إلى  الطير  جمع  تستلزم  بذلك  الوصية 
ممنوع  فهو  هؤالء  على  األذى  وّلد  ومـا  والعاكفين  الطائفين  وعلى  المسـجد 
اهللا  أرض  مـن  رزقها  تطلب  الطيـر  تركت  فلـو  الوصية  بطلـت  هنالـك  فمـن 
لذلك  وقف  وجد  أصله.وإن  من  وارتفع  األذى  وخف  النواحي  في  لتفرقـت 
أم  المذهب  أهل  من  كانوا  أحق،  به  مكة  وفقراء  الفقراء،  في  ينفـذ  فإنه  قديـم 

واهللا أعلم. غيرهم،  من 

IÉ«ëdG  »a  ÉgPÉØfEG  ™e  á«°UƒdG  áHÉàc  AÉ≤H  ºμM

من  مخصوصين  لنـاس  أو  مخصوصـة  ألفـالج  بوصايا  أوصـى  رجـل 
بنفسـه  وأداها  حياته  في  الحقوق  تلك  وفض  قام  ثم  لهم،  لزمه  ضمـان 
أم  الورثَة  يلـزم  هل  حالها،  على  الكتابة  فبقيـت  الوصية  يغير  لـم  لكنـه 

الكتابة؟ بقيت  وإن  يلزمهم  أم ال  عنه  ذلك  يؤدوا  أن  الوصيَّ 
هو  أداه  الذي  الحق  ذلك  أن  ـ  وصي  له  كان  إذا  ـ  الوصي  أو  الورثة  علم  إذا 
يلزمهم  فال  منه  تخلصه  قبل  الوصية  وكانت  به  أوصى  الذي  الحق  ذلك  عين 

تبقى. والخطوط  تقضى  الحقوق  وإن  يؤدوها  أن 
الذي  الحق  يكون  أن  الحتمال  أداؤها  فيلزمهم  ذلك  من  شيئًا  يعلموا  لم  وإن 

واهللا أعلم. به،  أوصى  الذي  الحق  غير  أداه 

أجرًا. أكثر  (١) أي 
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ماء  آثار  وبثالثة  مخصوص  لفلج  مائه  من  ماء  آثار  بثالثة  أوصى  رجل 
َقْبِل  من  بالخيـار  مبيعة  مياه  لـه  وكانت  مخصوص  لمسـجد  مائه  مـن 
وليس  بيعها  في  بعد  وهي  ماتـت  أن  إلى  بيعها،  على  وبقيـت  الوصيـة 
وهذا  الفلج  لذلك  ذلك  من  يلزم  فما  بالخيار  المبيع  ذلك  إال  مـاء  لـه 

المسجد؟
ألنه  للمسجد  وال  للفلج  شيء  يجب  فال  فاسـدة  هذه  على  الوصية  أن  أرى 
إال  المشـتري،  ماء  هو  وإنما  له  ماء  وال  مائه  مـن  القدر  بذلك  أوصـى  إنمـا 
الرأي  ذلك  علـى  الوصية  فإن  صحيحًا  الخيـار  بيع  يرى  ال  مـن  رأي  علـى 
العمل  لكن  القـول.  ذلك  صاحب  عند  فاسـد  والبيع  ماؤه  المـاء  ألن  ثابتـة 
فال  شـروطه  على  الخيار  بيع  صحة  الصحيـح  والمذهب  غيره  علـى  اليـوم 

الوصية. تثبت 
ذلك  من  معلـوم  بقدر  أو  الفالنـي  الماء  مـن  له  الذي  بحـق  أوصى  لـو  نعـم 
الخيار  فيه  الذي  القدر  هو  منه  حقه  ألن  ثابتة  هذا  في  بحقه  الوصية  فإن  الماء 
ال  الوصية  له  مـن  على  فداؤه  ويكون  بـه  له  أوصى  لمن  القـدر  ذلـك  فيثبـت 

واهللا أعلم. الوارث،  على 

QÉ«îdÉH  ™«ÑdG  ∂ah  á«°UƒdG  ´RÉæJ

البيع  انعقاد  وبعد  قرشـًا  وسـتين  بمائة  خيار  بيع  ماًال  آلخر  باع  رجل 
بعد  عنه  يحج  مـن  يسـتأجر  أن  عليه  وأوصى  يده  في  الدراهـم  جعـل 
مات  ثم  الحجة  أجرة  عـن  فضل  بما  له  وأوصى  اإلسـالم  حجة  موتـه 
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دراهم  يجد  فلم  الوصية  تلك  إنفاذ  في  عليه  الموصـى  وقام  الموصـي 
يحج  من  لها  واسـتأجر  قرش  بمائة  آلخـر  المال  ذلك  فأحـال  لذلـك 
السـتين  في  فاختلفوا  الخيار  فك  األول  المال  أهل  فأراد  الهالـك  عـن 
هي  وقال  لنا  هي  المال  أصحاب  فقال  الحجة  أجرة  عن  فضلت  التـي 
كانت  فـإذا  وأيضًا  أنت؟  تـرى  فما  لي،  فهـي  إليه  المحال  وقـال  لـي 
ذلك  يتم  هل  القبض  قبل  إليه  المحال  فأعطاها  للوصي  الدراهم  هذه 

أم ال؟ العطاء 
عندي  فيما  غيره  ال  للوصي  هي  الحجة  أجرة  عن  فضلت  التي  الدراهم  هذه 

واهللا أعلم. أيضًا،  تتم  ال  إياها  قبضه  قبل  إليه  للمحال  إياها  وعطيته 

º¡KQƒe  á«°Uh  øe  AGô≤ØdG  áKQƒdG  AÉ£YEG

صلوات  كفـارات  مـن  يأخـذوا  أن  يجـوز  هـل  وأبنـاؤه  الهالـك  ورثـة 
تفضل  الورثة؟  دون  لألبنـاء  يجوز  أم  أم ال؟  فقراء  كانـوا  إن  موروثهـم 

الثواب. جزيل  اهللا  من  ولك  الجواب،  بتصريح  علينا 
فقراء  كانوا  إذا  للفقـراء  به  أوصى  مما  إعطاؤهم  فيجـوز  الوارث  أوالد  أمـا 
به  أوصى  مما  يعطى  أن  فيجوز  الفقير  الوارث  وأما  الفقهاء.  بين  خالف  بال 

لوارث. وصية  ال  إذ  يجوز  ال  وقيل  أيضًا  فقير  ألنه  للفقراء  موروثهم 
كانت  وإنما  للوارث  تكـن  لم  هاهنا  الوصية  ألن  الجواز،  عنـدي  والصحيـح 
بالوصية  القصد  هـو  إنما  عنه  والمنهى  الفقـراء  بعض  من  والـوارث  للفقـراء 

واهللا أعلم. ذلك،  فافهم  يقصده،  لم  الموصي  وهذا  للوارث 
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الغيان  يسـمى  فلج  وقربه  الصويريج  لفلـج  قروش  بعشـرة  أوصى  مـن 
هذه  نريد  البلد  أهل  قال  الصويريج،  لفلج  مفرٍق  من  قريب  فيه  يخلـط 

أم ال؟ للوصي  أيجوز  بها  يخدم  الغيان  لفلج  الوصية 
ضمنها  غيره  في  أنفذها  فإن  الصويريج  لفلج  إال  الوصية  هذه  إنفاذ  يجـوز  ال 

واهللا أعلم. واحدة،  ساقية  في  الفلج  هذا  مع  يلتقي  الغير  ذلك  كان  وإن 

áfÉ«°üdG  »a  á«°UƒdG  ±ô°U

والوصية  وُدثِر،  البلد  من  خارج  والمسجد  لمسـجد  بدراهم  أوصى  من 
الوصي؟ يصنع  ما  بيسة  سبعون 

بعد  عليه  وما  فيه  إصالحه  يمكنه  ما  بهن  ويصلح  المسجد  عمار  في  ينفذهن 
واهللا أعلم. شيء،  ذلك 

¬d  ÜÉH  AGô°ûd  óé°ùªdG  QÉª©d  á«°UƒdG  ±ô°U

عـامر  والمسـجـد  معروف  مسـجد  لعمار  قروش  بثالثة  أوصـى  مـن 
لنا  بّين  لعمــاره؟  الموصـى  للمسـجـد  باب  بها  يشـترى  أن  أيجـوز 

ذلك.
عمًال  ذلك  جواز  النظر  يقتضيـه  والذي  األثر  في  خالفًا  مثله  فـي  أن  أحسـب 

واهللا أعلم. المسجد،  عمار  في  داخل  الباب  أن  المتعارف  من  فإنه  بالعرف 
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رأس  من  هي  هل  والتباعات  والتنصل  اهللا  بحقوق  الوصية  في  اختالفهم 
وجههما؟ ما  قوالن  الثلث؟  من  أو  المال 

المال  ثلث  من  بأنها  فيهـا  القول  وجه  أعرف  فال  والتباعات  التنصـل  أمـا 
وحقوق  العبـاد  حقوق  من  نـوع  والضمانات  الضمانـات،  مـن  نوع  ألنـه 
من  إنها  فيهـا  القول  أعلم  فـاهللا  نعلمه  خالف  ال  المـال  رأس  فـي  العبـاد 

الثلث.
موجود. فيها  فالخالف  والكفارات  والحج  كالزكاة  اهللا  حقوق  وأما 

الموصي  على  الالزمة  األشـياء  من  أنها  المـال  رأس  من  بأنها  القـول  ووجـه 
وفاته. بعد  ماله  أصل  فهو  حياته  في  الموصي  يلزم  شيء  وكل 

الموت  عند  بها  يؤمر  التي  الوصايا  جملة  من  جعلها  الثلث  من  بأنها  قال  ومن 
أعمالنا. في  وزيادة  لنا  صدقة  اهللا  جعله  الذي  الثلث  فهي 

المال  أصل  فـي  يكون  الذي  الـالزم  قضى  القائل  هـذا  أن  المقـام  حاصـل 
وذلك  اهللا  حقوق  مـن  الالزم  دون  كالديون  العباد  حقـوق  من  الالزم  علـى 
صحت  إذا  المـال  أصل  إلى  الذمـة  من  بالموت  تنتقـل  العبـاد  حقـوق  ألن 
لكن  صحت  ولو  أصـل  إلى  تنتقل  فال  اهللا  حقـوق  وأما  بها  يوص  لـم  ولـو 
بمال  ليسـت  ألنها  ذمته،  بذهاب  وذهبت  بها  هلك  وإال  أنفذ  بهـا  الموصـي 
العباد  وحق  كالحج،  بدنية  مالية  أو  كالزكاة  ماليـة  عبادة  هي  وإنما  محـض، 
فيما  هؤالء  اعتبره  الذي  الفرق  هو  فهذا  محض.  مال  وأشـباهها  الديون  من 

واهللا أعلم. عندي. 
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قوالن  ال؟  أو  تصح  هل  الدار  كسـكنى  بالمنافع  الوصية  في  اختالفهم 
وجههما؟ ما 

يخص  ولم  الجملة  فـي  بها  مأمور  الوصية  ألن  فظاهـر،  بالصحة  القـول  أمـا 
المنع  في  وليس  الشـارع  منعه  ما  إال  فيها  يمتنع  فال  الشـيء  دون  شـيئًا  األمر 

العموم. على  فهو  نص  هذا  عن 
موت  بعد  تحـدث  إنما  بهـا  الموصـى  المنفعـة  فـألن  ببطالنهـا  القـول  وأمـا 
ال  للوارث  المنفعـة  فتكون  البيـت  الوارث  اسـتحقاق  بعد  وذلـك  الموصـي 
ة  بغلَّ أوصى  فيمن  القول  وكذا  يملكه  ال  بشـيء  أوصى  الهالك  فكأن  للهالك 

وجودها. قبل  نخل 
البيت  يكن  لم  الجملة  في  الوصية  ثبتت  لما  يقول  أن  األول  القول  ولصاحب 
مشـغول  الهالك  بموت  فهو  منه  الوصيـة  إنفاذ  بعـد  إال  للـوارث  النخـل  وال 
المذكور.  الشـغل  من  فراغه  بعد  إال  فيه  الوارث  ملك  يتم  فال  الوصية  بتلـك 

واهللا أعلم.

CÉ£N  πJÉ≤dGh  ∑ô°ûª∏d  á«°UƒdG

ما  خطأ  للقاتـل  وال  لمشـرك  الوصية  تصـح  ال  إنهـا  بعضهـم  قـول 
وجهه؟

على  والواجب  للمسلمين  وعدو  هللا  عدو  ألنه  تصح  فال  للمشرك  الوصية  أما 
تعالى  واهللا  ومقاربته  بمواصلته  تقضي  له  والوصية  ومقاطعته  مباعدته  المسلم 
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  #   "   !  ﴿ تعالى:  وقـال   (١)﴾+   *    )    (     '  ﴿ يقـول: 
والشدة. اإلغالظ  تنافي  لهم  والوصية   (٢)﴾ '&%$

بعض  جعل  الموصي  هـذا  وكأن  للمسـلمين  غنيمة  المشـركين  مال  إن  ثم 
الوصية  في  كله  وهـذا  الغنيمة  حكم  ينافي  فهـو  المشـرك  لهذا  طعمة  مالـه 

بالتنّفل.
للمسـلم  تلزم  أموالهم  في  العباد  حقوق  ألن  فتصح  حق  عليه  كان  مـن  وأمـا 
ولمن  لـك  أو  لك،  غنيمـة  ذمتك  فـي  مـا  تجعـل  أن  لـك  وليـس  والمشـرك 
تخلص  وقد  الخيانة  ال  بالسـيف  أخذت  ما  الغنيمة  ألن  إخوانك،  من  شـئت 
الغدر  وحرم  جيوشـه  بعض  أحدثه  حدث  عن  العرب  لبعض  ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول اهللا 

وغيرهم. بالمشركين 
له  اإليصاء  منع  من  يوجد  ما  إال  له  الوصية  منع  أعرف  فال  خطأ  القاتل  وأما 
تعالى:  لقوله  الميت  ألهل  تكون  إنما  الخطأ  في  الدية  أن  وذلك  قتله  من  بدية 
بشيء  أوصى  فكأنما  المقتول  بها  أوصى  فإذا   (٣)﴾O   N    M   L ﴿

ذلك. غير  فيها  وقيل  غيره 
التي  الوصية  ببطالن  قائل  يقول  أن  إال  أدريها  فال  مطلقًا  له  الوصية  منع  وأما 
فهذا  خطأ  للقاتـل  الميراث  حرمـان  على  قياسـًا  الجراح  قبل  بهـا  له  أوصـى 

وبغيره. به  واهللا أعلم  وجهه. 

.٢٩ اآلية  الفتح،  (١) سورة 

.٧٣ اآلية  التوبة،  (٢) سورة 
.٩٢ اآلية  النساء،  (٣) سورة 
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ميتًا  ولد  إذا  ما  دون  حيًا  ولد  إذا  تجوز  إنها  للحمل  الوصية  فـي  قولهـم 
إذا  للحمل  ثبوتها  بين  الفـرق  ما  عبده،  دون  غيره  لعبد  تجـوز  وكذلـك 
غيره؟ وعبد  عبده  بين  الفرق  ما  وكذلك  ميتًا؟  ولد  إذا  ما  دون  حيًا  ولد 

وجوده  ُتَيّقن  موجود  لشيء  ثابتة  وصية  فألنها  حيًا  ولد  إذا  للحمل  جوازها  أما 
حيًا. خرج  لما  الحمل  حال  موجودًا  يكن  لم  لو  إذ  الوالدة،  بعد  بحياته 

هذا  في  والحكم  تثبت  ال  للمعـدوم  الوصية  فألن  ميتًا  خرج  إذا  بطالنهـا  أمـا 
ألنه  شـيء  له  يثبت  لم  ميتًا  خرج  فإذا  حياته  تتيقن  حتى  وجوده  عدم  الحمل 

العدم. حال  على  خرج 
قلنا  وإن  إنسان  إنه  حيث  من  لها  مستحق  ألنه  الوصية  له  فتثبت  غيره  عبد  أما 

ملك. وما  يملكه  الذي  هو  فسيده  شيئًا  يملك  ال  إنه 
موته  بعد  فالعبد  وأيضًا  لماله  بماله  وصيته  تثبت  وال  ماله،  فهو  نفسه  عبد  وأما 
إلى  ترجع  الوارث  لعبد  والوصية  وارثه  لعبد  أوصى  فكأنه  الوارث  إلى  ينتقل 

واهللا أعلم. الوارث. 

√ó«°ùdh  ¬d  óÑ©∏d  á«°UƒdG  º«∏°ùJ

قوالن  لربه  أو  له  تعطـى  هل  غيره  لعبد  بتباعة  أوصى  فيمـن  اختالفهـم 
وجههما؟ ما 

من  استحقاقًا  األشياء  بعض  يملك  قد  العبد  فألن  العبد  تعطى  بأنها  القول  أما 
يكن  لم  ما  ذلك  نحو  أو  به  له  يوصى  أو  إياه  يعطى  كالذي  إنسـان  إنه  حيث 

يده. كسب  من 
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يداه  ملكت  وما  فهو  شيئًا  يملك  ال  العبد  فألن  للسيد  تعطى  بأنها  القول  وأما 
وجهين: على  العبد  أمالك  أن  وذلك  لمواله 

بال  لسـيده  فهو  المباح  الحالل  وجـوه  أي  من  يده  كسـب  من  يكـون  أحدهـا 
ذلك. في  اختالف 

نحو  أو  العطية  أو  اإلقـرار  أو  لـه  الوصية  جهة  من  يكـون  ما  الثانـي  والوجـه 
للسـيد،  هو  قال  من  فقال  اختالف.  فيه  النوع  هذا  كسـب،  فيه  ليس  مما  ذلك 
أو  إليه  فيسلم  يعتق  حتى  عليه  يوقف  قال  من  وقال  للعبد،  هو  قال  من  وقال 

سيده. إلى  فيرجع  العبودية  على  يموت  أو  فيشترى  يباع 
لحبسـه  معنى  فال  للعبد  المال  كان  إذا  ألنه  عنه  تدافع  نـوع  القول  هـذا  وفـي 
ذلك  إلى  أيضًا  لحبسـه  معنى  فال  للسـيد  كان  وإن  المذكور  الوقت  إلـى  عنـه 
العبد  موت  بعد  للسـيد  لدفعه  معنى  فال  منهما  لواحد  ليـس  كان  وإن  الوقـت 

عتقه. بعد  للعبد  وال 
إليه  دفع  قليًال  كان  وإن  عليـه  حبس  كثيرًا  كان  إن  أنه  وهو  رابـع  قـول  وفيهـا 

كثيرًا. أو  قليًال  كان  إن  يمنعه  لم  سيده  أخذه  وإن 
العبد. لصالح  نظر  للكثير  الحبس  ولعل  وكثيره  ذلك  قليل  بين  فرق  ال  وأقول 

أخذه  وإن  وكثيرًا  قليًال  كان  إن  العبـد  إلى  يدفع  أنه  وهو  خامس  قـول  وفيهـا 
مطابق  وهو  معاوية  أبي  عن  القول  وهذا  للسـيد  ذلك  ويكره  يمنعه  لم  سـيده 
له  ينبغي  فال  العبد  بها  خص  قد  الوصية  ألن  للسيد  أخذه  كره  وإنما  لألصول 
يأخذها  ال  أن  يحّب  وهو  إال  بذلك  الموصي  يخّصه  لـم  إذ  الخصوصية  نـزع 

واهللا أعلم. سيده. 
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للمعين  إنها  قبيلة  أو  كمسجد  لعينه  بشيء  عينت  إن  الوصية  في  قولهم 
معين  مسـجد  لصالح  أوصي  إن  وقيـل  بعضهم،  عند  لغيـره  وجـوزت 
ظاهر  وجه  له  أم  الوصية  تبديل  من  هذا  هل  غيره،  به  يصلح  أن  رخص 

الحق؟ في 
لقوله  له  أوصي  لمـا  إال  يصح  ال  فهو  للوصية  تبديل  أنـه  وعنـدي  أعلـم،  اهللا 

.(١)﴾Ê    É   È   Ç    Æ    Å   Ä   Ã      Â   Á﴿ تعالى: 
في  وضعها  فـي  المصلحة  وإن  المصلحـة،  حصول  اعتبـر  المرخـص  ولعـل 
اعتبار  كله  وهذا  عين  من  غير  في  الصالح  يكون  وقد  متسـاوية  الجنس  ذلك 
الذي  الموضع  في  فصرفوه  غير  ال  الصالح  حصول  قصده  إْذ  الموصي  لقصد 

أصلح. أو  صالحًا  رأوه 
ال  البقاع  إن  يقول  من  قول  على  بني  المسجد  ذلك  غير  بصالح  القائل  ولعل 

واهللا أعلم. حصل.  وقد  بعضهم  أو  اإلسالم  انتفاع  الغرض  وإن  تملك 

π°UCÉH  á«°UƒdG  »a  øªãdG  ™aO

أو  له  يدفع  هل  ألحد.  األصول  من  معين  بشيء  أوصى  فيمن  اختالفهم 
وجههما؟ ما  قوالن،  ثمنه؟ 

إلى  عنه  ينتقل  فال  بـه  له  أوصي  ألنه  فظاهر  المال  إليه  يدفـع  بأنه  القـول  أمـا 
غيره.

.١٨١ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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لئال  عنهم  الضرر  ودفع  بالوراث  الرفـق  فوجهه  الثمن  يدفع  بأنه  القـول  وأمـا 
المعنى. لهذا  الثمن  إلى  الوصية  فحولوا  أموالهم  أصول  في  األجنبي  يشاركهم 
بدفعه  عليهم  ضرر  فال  به  له  للموصـى  هو  وإنما  لهم  ليس  المـال  إن  وأقـول 
في  الضرر  حصل  وإن  للوصية  تبديل  ألنه  الثمن  إلى  االنتقال  يصح  وال  إليه 
المسـلمين  قوام  أو  الحاكم  إلى  فيـه  فاألمر  األماكن  وبعض  األحيـان  بعـض 

واهللا أعلم. األمة.  مصالح  في  الناظرون  فإنهم 

¿É£«°û∏dh  ≥°SÉØ∏d  á«°UƒdG

فعل  فإن  تجوز  ال  إنها  ونحوهما  والشيطان  للفاسق  الوصية  في  قولهم 
وجهه؟ ما  فللفقراء. 

وال  للشـيطان  الوصية  وكذا  معصيـة  فسـقه  على  للفاسـق  الوصية  ألن  ذلـك 
لفعله  مناقضـة  الفقـراء  في  ُوضعـت  بها  أوصـى  فإن  بمعصيـة  وصيـة  تثبـت 
اسـتعجاًال  قتله  إنما  مورثه  قتل  إن  وذلك  الميراث  القاتل  تحريم  على  قياسـًا 
بمعصية  أوصى  ما  متى  فإنه  الموصي  وكذلك  بحرمانه  الشرع  فعاقبه  للميراث 

القول. وجه  هذا  اهللا  طاعة  في  فوضعوها  ناقضوه  اهللا 
معنى  وال  الورثـة  إلى  يرجع  والمـال  باطلة  بهـذا  الوصية  إن  عنـدي  والـذي 
في  الوصية  أن  بيانه  شرع  ثبوته  اقتضى  وال  الهالك  به  يوص  لم  شيء  إلثبات 

الوارث. إلى  المال  رجع  الوصية  بطلت  وإذا  باطلة  أصلها 
كونه  ولغير  الفسـق  على  إعانتـه  لغير  الفسـاق  من  ألحـد  الوصيـة  أن  واعلـم 
فسقه  ألجل  ال  قرابته  ألجل  فاسـق  لقريب  أوصى  إذا  كما  وذلك  ثابتة  فاسـقًا 

واهللا أعلم. للرحم.  وصية  ثابتة  بذلك  الوصية  فإن 
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الموصي؟  بموت  أو  اإلنفاذ  بوقت  فيها  العبرة  هل  الوصية  في  اختالفهم 
وجههما؟ ما  قوالن 

رأى  الموصي  مـوت  فيها  اعتبـر  من  أن  لـي  يظهر  والـذي  بذلـك،  أعلـم  اهللا 
غيره  واعتبار  إللغائه  معنى  فال  الوقت  ذلك  في  ثابتة  كانت  وإذا  بموته  ثبوتها 

األوقات. من 
وأن  الهالك  عن  نائـب  الوصي  أن  اعتبر  اإلنفـاذ  وقت  المعتبر  إن  قـال  ومـن 
بإنفاذه  إال  الشـيء  ذلك  عنه  ينتقل  لم  حيـًا  كان  لو  الهالك  وأن  كفعلـه  فعلـه 

موته. بعد  نائبه  فكذلك 
لمن  به  الموصى  المال  غلة  وهو  أمر  عنه  تفرع  االختالف  هذا  ثبت  ولئـن 
اعتبار  وهو  األول  القـول  فعلى  اإلنفـاذ؟  قبل  الموصي  مـوت  بعد  تكـون 
الوصية.  تنفـذ  لم  ما  للـوارث  تكون  الثاني  وعلـى  له،  للموصـى  المـوت 

واهللا أعلم.

ácôàdG  ™«ªL  hCG  å∏ãdG  øe  äƒªdG  ¢Vôe  »a  ≥à©dG

رأس  من  أو  الثلـث  مـن  يعتق  هل  مرضـه  في  أعتـق  فيمـن  اختالفهـم 
وجههما؟ ما  قوالن  المال؟ 

ثلث  في  المريض  تصرف  أجاز  من  قول  على  فمبني  الثلث  من  بأنه  القول  أما 
الوصية. على  قياسًا  ماله 

واهللا أعلم. مطلقًا.  تصرفه  أجاز  من  رأي  على  فمبني  اآلخر  وأما 
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ما  ال،  وقيل:  نعم،  قيل:  يصح؟  هل  بمال  لعبده  أوصى  فيمن  اختالفهم 
وجههما؟

من  بقول  أشـبهه  وما  للملك  العبد  صالحية  اعتبـر  فقد  ذلك  أثبت  مـن  أمـا 
فإنه  ذلك  نحو  أو  به  له  أقـر  أو  به  له  أوصي  أو  له  وهب  ما  يملـك  إنـه  قـال 
سـيده  من  كان  سـواء  الجهة  هذه  من  الوارد  المال  له  يثبت  القول  هذا  على 

غيره. من  أو 
لماله  بماله  أوصى  قد  السيد  فكأن  شيئًا  يملك  ال  أنه  فمبناه  اآلخر  القول  وأما 

واهللا أعلم. أصحابنا.  عند  األكثر  هو  القول  وهذا 

»°Uƒª∏d  ¬d  ≈°UƒªdG  πàb

ما  ال،  وقيل:  نعم،  قيل:  تبطل؟  هل  فقتله  ألحد  أوصى  فيمن  اختالفهم 
وجههما؟

قد  منهما  كالًّ  أن  بيانـه  الميـراث.  القاتـل  حرمـان  علـى  فمقيـس  األول  أمـا 
بحرمانه. عوقب  أوانه  قبل  شيئًا  تعجل  ومن  أوانه  قبل  شيئًا  استعجل 

على  يقسـها  ولم  اإلجمال،  على  الوصية  نفس  اعتبر  فقـد  الثاني  القول  وأمـا 
عليه  االطالع  يمكن  ال  توقيفي  أمر  والحجب  الموانع  أمـر  أن  بيانه  الميـراث 

مانع. على  مانعًا  نقيس  أن  لنا  فليس  الشارع  من  إال 
الشتراكهما  ممنوع  على  ممنوع  قياس  فيه  وإنما  مانع  قياس  هذا  في  ليس  قلنا 
األصل  في  والممنوع  الجانبين  في  موجود  وهو  القتـل  المانع  بيانه  العلة  فـي 
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القتل  معنى  في  اشـتركا  وقد  القاتل  له  الموصى  الفـرع  وفي  القاتـل  الـوارث 
المذكور. الحظ  الستعجال 

له،  الموصى  قتـل  غير  الـوارث  فقتل  أنـواع  القتل  بـأن  يجـاب  أن  ويمكـن 
المانعة  فالعلة  الـوارث  قتل  الميراث  من  المانع  جعـل  قد  الشـارع  أن  بيانـه 
قتل  في  القيد  هذا  يوجد  وال  قيد  مع  علة  فهي  بالوارث  المتصف  من  القتل 

له. الموصى 
االسـتعجال  ألجل  القتل  المعتبر  وإنمـا  معتبـرًا  نفسـه  القيد  ذلك  ليـس  قلنـا 
وال  الحكم  محل  لكونه  الوارث  في  ورد  وإنما  له  الموصى  في  موجود  وهو 
وليس  محاله  اختلفت  واحد  نوع  هو  وإنما  أنواع  المعنى  بهذا  القتل  أن  نسلم 

واهللا أعلم. الحال.  في  االختالف  موجبًا  المحل  اختالف 

√ó«°S  ôHóªdG  óÑ©dG  πàb

ما  ال،  وقيل  يحـرر  قيل  إنه  فقتلـه  مواله  دبره  إن  العبـد  فـي  اختالفهـم 
وجههما؟

قبلها. التي  المسألة  في  تقدم  ما  هو  الجواب 
المدبر. بموت  يقع  وإنه  التدبير  نفس  اعتبر  يحرر  إنه  قال  من  فإن 
واهللا أعلم. الميراث.  القاتل  حرمان  على  قاسه  يحرر  ال  قال  ومن 

á«°UƒdG  »a  ´ƒLôdG

وهل  وجهه؟  ما  والنقص،  كالزيـادة  الوصية  في  الرجوع  يجـوز  قولهـم 
للعمل؟ إبطال  الرجوع 
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جائز،  كالهما  أمر  عن  أمر  اختيار  هو  وإنما  للعمل  إبطاًال  فيها  الرجوع  ليـس 
فإذا  واجب  بأمر  يكن  لم  إن  جائـز  وتركه  جائز  نفسـه  في  اإليصاء  أن  وذلـك 
أن  له  بل  له  اإليصاء  بنفس  واجبًا  الشـيء  ذلك  عليه  يثبت  لم  بشـيء  أوصى 
في  كالدخول  هـذا  وليس  البدوات  له  تبدو  والبشـر  به،  االيصاء  تـرك  يختـاَر 
والوصية  الترك  يبطلهـا  أعمال  المذكورة  هـذه  ألن  والحج  والصيـام  الصـالة 

العقد. لذلك  نقض  عنها  فالرجوع  عمل  ال  عقد 
بالعقود. بالوفاء  أمر  قد  اهللا  إن  قيل  فإن 

حيًا.  دام  ما  عنه  يرجع  أن  فله  الزم  غير  العقد  وهذا  الالزمة  العقود  تلك  قلنا 
واهللا أعلم.

»Hôë∏dh  óJôª∏d  á«°UƒdG

وجهه؟ ما  لحربي  وال  لمرتد  تصح  ال  إنها  الوصية  في  قولهم 
معونتهما  وحرم  عليهمـا  التضييق  الشـرع  أوجب  والحربي  المرتد  أن  وجهـه 
يسلم  أن  إال  الحربي  ومقاتلة  يتب  لم  إن  المرتد  قتل  المسلمين  على  وأوجب 
فيهما  الشارع  مقصود  تنافي  لهما  والوصية  أهلها  من  كان  إن  الجزية  يؤدي  أو 

واهللا أعلم. باطل.  فهو  الشارع  مقصود  مخالف  أمر  وكل 

∫ÉªdG  ™«ªéH  á«°UƒdG

مع  وجهه  ما  الوارث  عدم  عند  جائز  المال  بجميع  االيصـاء  إن  قولهـم 
الثلث؟ على  زاد  بما  الوصية  منع  الشارع  أن 
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قوله ملسو هيلع هللا ىلص  في  الحديث  عليـه  يدل  كما  بالوارث  للرفـق  ذلك  من  الشـارع  منـع 
المنع  كان  وإذا  الناس»،  يتكففون  تتركهم  أن  من  لك  خير  أغنياء  تتركهم  «ألن 
بارتفاع  يرتفع  الحكـم  ألن  الوارث  عـدم  عند  لوجوده  وجه  فال  العلـة  لهـذه 

واهللا أعلم. علته. 

á«°UƒdG  ÜƒLh  ájBGh  çQGƒ∏d  á«°UƒdG  ™æe

يقولون  ما  ـ  المذهب  وهو  ـ  باآلحاد  القرآن  نسخ  يرى  ال  من  قول 
لقوله  ناسـخ  عندهم  هـو  هـل  لـوارث»  وصيـة  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  قولـه  فـي 
فيه  تواتر  وال  ³﴾(١)؟    ²    ±   °    ¯   ®﴿ تعالى: 

قيل. ما  على 
عمرو بن  عن  روي  مـا  مع  المواريث  بآيـة  اآلية  هذه  ُنسـخت  بعضهم:  قـال 
فسـمعته  يخطب  وهو  ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول اهللا  ناقة  بزمام  آخذًا  كنت  قال  أنـه  خارجـة 
حديث  وفي  لـوارث».  وصية  فـال  حقـه  حـق  ذي  كل  أعطـى  اهللا  «إن  يقـول: 
وصية  «ال  اهللا:  رحمهم  عباس  ابن  عن  زيد  بن  جابر  عن  عبيدة  أبي  عن  الربيع 
فاآلية  للتبيين،  إليها  الحديث  ضّم  مع  المواريث  بآية  النسخ  فيكون  لوارث». 

مبّين. والحديث  ناسخة 
وإن  ألنه  المذكـور  وبالحديث  بالمواريـث  اآليـة  ُنسـخت  الزمخشـري:  قال 
يتلقون  ال  ألنهم  بالتواتر،  ُيلحقه  بالقبول  له  األمة  تلقي  لكن  اآلحاد  مـن  كان 

روايته. صّحت  الذي  الثبت  إال  بالقبول 

.١٨٠ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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إن  وقال:  به،  اآلية  تنسخ  فال  بالمتواتر  يلحقه  ال  بالقبول  تلقيه  القاضي:  وقال 
الوصية  تقديم  على  لداللتها  تؤكدها،  بل  اآلية  هذه  تعارض  ال  المواريث  آية 

مطلقًا.
ومـن  الفتيا  أهــل  وجدنا  (قـال):  متواتر  الحديـث  هذا  الشـافعّي:  وقـال 
يختلفون  ال  وغيرهم  قريـش  من  بالمغازي  العلـم  أهل  من  عنهـم  حفظنـا 
عمن  ويأثرونه  لـوارث»  وصيـة  «ال  الفتـح:  عام  قـال  أنـه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـّي  عـن 
هو  كاّفٍة  عن  كاّفـٍة  نقَل  كان  وما  العلم،  أهل  مـن  لقوه  ممن  عنـه  حفظـوه 

واحد. نقل  من  أقوى 
هي  ذلك  في  الحجة  حجر  ابن  قال  متواتر.  غير  الحديث  هذا  أن  والمشـهور 

وغيره. الشافعي  به  صرح  كما  الحديث  هذا  مقتضى  على  اإلجماع 
الحديث  مع  وبها  بعـض،  عند  اإلرث  بآية  منسـوخة  اآلية  هذه  أن  تقـرر  فقـد 
لم  وإن  بعض  عند  وباإلجماع  الشـافعّي،  عند  وحده  وبالحديث  بعض،  عنـد 

دليله. يتعين 
عليكم  ُكتب  والمعنى:  فيها.  نسـخ  ال  اإلرث،  آية  نفس  هي  اآلية  هذه  وقيل: 

   e     d    c﴿ قوله:  في  واألقربين  الوالدين  توريث  من  اهللا  بـه  أوصى  مـا 
واألقربين  للوالديـن  يوصي  أن  المحتضـر  علـى  كتـب  أو:   .(١)﴾f

أنصبائهم. من  ينقص  وأال  لهم  له  اهللا  أوصى  ما  بتوفير 
واإلرث  الوصية  بين  يجمع  الوارث  وأن  تنسخ،  لم  أنها  أيضًا  بعضهم  وَزعم 

واهللا أعلم. لوارث.  وصية  ال  أنه  على  اإلجماع  ويرده  اآليتين  بحكم 

.١١ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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وال  نفقته  لزمته  من  وال  الوصيـة  من  يأخذ  ال  الوصي  إن  بعضهـم  قـول 
وجهه؟ ما  الوارث. 

له  ليس  الهالك  أن  المعلـوم  ومـن  الهالك  مناب  نائـب  فألنه  الوصـي  أمـا 
فكذلك  ذلك  ينفذ  لـم  كأنه  يصير  أخذ  إن  وأنه  شـيئًا  وصيته  مـن  يأخـذ  أن 
وأما  الهالك  نفقة  لزمته  من  حكم  في  فإنه  نفقته  يلزمه  من  وكذلك  الوصي 
من  حكم  في  صار  الوصية  من  أعطى  فإذا  لوارث  وصية  ال  فألنـه  الـوارث 

له. أوصى 
أهلها  صفة  تحـت  دخلوا  إذا  كلهم  هـؤالء  إعطاء  يجـوز  قول  المسـألة  وفـي 
يجوز  قيل  فإنه  فقيرًا  والـوارث  الوصي  وكان  للفقراء  أوصى  إذا  كمـا  وذلـك 

الصفة. تلك  تحت  لدخولهم  الوارث  وإعطاء  منها  الوصّي  أخذ 
يده  من  إخراجها  وهو  اإلنفاذ  عليه  فيشترط  الوصّي  وأما  فظاهر  الوارث  فأما 

منفذ. غير  كان  أخذها  فإذا  الغير  إلى 
تحت  داخًال  يصيـر  فإنه  الوصي  أعطـاه  إذا  أيضًا  الـوارث  وكذلك  قيـل  فـإن 
الصالة  عليـه  قوله  معنـى  قلنا  لـوارث  وصية  ال  أنـه  المعلـوم  ومـن  الوصيـة 
من  غيره  على  له  اإليثار  قصد  على  بها  يقصد  ال  لوارث»  وصية  «ال  والسالم 
بعينه  يقصد  لم  إذا  فأما  بينهم  من  الخصوص  على  بذلك  يخص  ال  أو  الورثة 
موت  بعد  هو  منها  يعطى  أن  اسـتحق  لغيره  كانت  وإنما  لوارث  الوصيـة  فـي 

واهللا أعلم. موروثه. 
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كلها؟  أو  َقبِل  ما  يلزمه  هل  الوصية  بعض  َقبِل  إذا  الوصي  في  اختالفهم 
وجههما؟ ما  قوالن 

يتجزأ،  ال  الواحد  العقد  إذ  الكل  ألزمه  واحد  عقد  كلها  الوصيـة  أن  رأى  مـن 
خالف  عليها  ينبني  قاعـدة  وهذه  َقِبل؟  ما  ألزمه  متعـددة  عقودًا  جعلهـا  ومـن 
ال.  أو  عليه  عطـف  ما  يبطل  هـل  الوصية  بعـض  بطل  إذا  منهـا  مواضـع  فـي 

واهللا أعلم.

É¡ehõd  ≈∏Y  »°UƒªdG  IOQ  ôKCG

ال؟  أو  فمات  الموصي  ارتد  إذا  الوصي  تلزم  هل  الوصية  في  اختالفهم 
وجههما؟ ما  قوالن. 

واجبة  اإلسـالم  فأحكام  اإلسـالم  على  يجبر  المرتد  فألن  بلزومها  القول  أما 
خوطب  ما  جملة  من  ألنها  ينفذهـا  أن  الوصي  فعلى  بعضها،  والوصيـة  عليـه 

الهالك. به 
وصيًا  يكون  أن  المسلم  يلزم  وال  مشركًا  مات  فألنه  لزومها  بعدم  القول  وأما 

واهللا أعلم. لمشرك. 

O’hC’Gh  ∫GƒeC’G  É¡dƒª°T

وصيًا  يكون  هـل  األموال  على  وصيًا  جعـل  إذا  الوصي  فـي  اختالفهـم 
وجههما؟ ما  قوالن  ال؟  أو  األوالد  على 
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من  بذلك  أحق  األوالد  فألن  األوالد  على  وصيًا  بذلك  يكون  بأنه  القول  أمـا 
إال  ذلك  فما  المال  في  وصيًا  جعله  وإذا  الروح  يفدي  المال  أن  وذلك  المال 

الشفقة. بهذه  أولى  واألوالد  المال  على  شفقًة 
يتعدى  ال  الوصية  فألن  األوالد  علـى  وصيًا  بذلك  يكون  ال  بأنه  القـول  وأمـا 
يكون  أن  يستلزم  ال  شيء  في  وصيًا  جعله  فإذا  فيه  جعلت  الذي  الموضع  بها 

غيره. في  وصيًا 
الثاني  القول  وفي  الهالك  لقصـد  مراعاة  األول  القول  في  أن  المقـام  حاصـل 
وصيًا  أراده  لو  إذ  أرجح  الموضع  هذا  في  عندي  وهو  اللفظ  لمقتضى  مراعاة 
في  وغيره  الوصي  هذا  صار  يفعـل  لم  فلّما  به  يتلفظ  أن  أمكنـه  األوالد  علـى 
ذلك  فعل  لـو  كما  عندي  يثبـت  لم  الوصّي  تصـرف  فلو  سـواء  علـى  حقهـم 

واهللا أعلم. غيره. 

iôNCG  Qƒ¡X  ºK  á«°UƒdG  ò«ØæJ

لم  إن  يضمن  أنه  أخرى  ظهرت  ثم  الوصية  نفذ  إذا  الوصي  فـي  قولهـم 
وجهه؟ ما  إلنفاذها.  شيء  الثلث  من  يبَق 

الوصّي  أنفذ  بعدما  للهالك  وصية  ظهرت  فإذا  مضمون  األموال  في  الخطأ  إن 
بين  الثلث  يحاصَّ  أن  عليه  إذ  كله  إنفاذه  في  أخطأ  من  حكم  في  صار  الثلث 

المحاّصة. ذلك  في  يرى  من  قول  على  وهذا  معًا  صحتا  إذا  الوصيتين 
كانت  فإن  القول  هذا  وعلى  األول  الناسخ  حكم  في  ألنها  بالثانية  العمل  وقيل 
أنفذ. ما  ضمن  األولى  أنفذ  كان  وإن  عليه  ضمان  فال  أنفذها  التي  هي  الثانية 



426

هذا  وعلى  وصية  فتكون  واحد  معنى  فـي  يتفقا  أن  إال  معًا  بهما  يؤخـذ  وقيـل 
يتفقان  ما  يجعل  أن  بعد  الثلث  يسـعه  ولم  ضاع  للذي  الضمان  يكـون  القـول 
فيما  إال  األشياء  جميع  في  الوصيتين  بين  المحاّصة  فتكون  واحدة  وصية  عليه 
بعينه  الشـيء  ذلك  في  األخرى  يحاصُّ  ال  إحداهمـا  في  ما  فـإن  عليه  اتفقتـا 

واحد. شيء  ألنهما 
الحقــوق  ألن  وذلــك  الحقــوق  فـي  إال  منهمــا  باآلخـرة  يؤخــذ  وقيـل 
يرجع  أن  فله  الوصايا  سائر  وأما  منها،  الذمة  براءة  تصح  حتى  البقاء  حكمها 

عنها.
إنما  اصطالحهم  في  الوصية  ألن  الحقوق  عـدا  فيما  كله  الخالف  إن  وأقـول 
والصوم  كالكفـارات  اهللا  حقـوق  بالحقوق  يـراد  أن  ويحتمـل  تطوعـًا  تكـون 
فال  العباد  حقوق  أما  الخالف  تحت  داخلة  فتكون  العباد  حقوق  دون  والزكاة 

لي. يظهر  فيما  خالفًا  تقبل 
للوصية  الترك  معنى  يراعى  أن  وذلـك  أيضًا  بدخولها  قائل  يقـول  أن  ويمكـن 

إلنفاذها. معنى  فال  تركها  وإذا  بغيرها  أوصى  ما  يتركها  لم  لو  فإنه  األولى 
اإلنفاذ. فيجب  يصح  ال  العباد  لحقوق  الترك  قلنا 

تركه  شـيئًا  ينفذ  أن  له  فليس  الوصـي  وأما  الهالك  جهـة  من  يصـح  ال  قالـوا 
الهالك.

وصية  ووجود  أيضًا  بغيره  أوصى  أنه  الثابت  بل  تركه  الهالك  أن  يثبت  لم  قلنا 
تعطيل  تركها  ففي  وأيضـًا  معًا  يريدهما  أن  إلمـكان  األخرى  تـرك  يسـتلزم  ال 

واهللا أعلم. للحقوق. 



427 á«°UƒdG ■ ådÉãdG AõédG

á«°UƒdG  »a  ∫ÉªdG  Ωƒ¡Øe

النخل  الوصية  هذه  في  أيدخل  الفالني  بلد  من  بمالي  أوصيت  قال  من 
فقط؟ النخل  أم  والماء 

بنا  الخاص  العرف  أحدهما  الفقه  بنى  عليهما  أصالن  المسـألة  هذه  يتجاذب 
في  المتبادر  وهو  النخل  على  المال  إطالق  خصصنا  قد  فإنا  عمان  أهل  معشر 
اسـم  فإن  اللغوي  الوضع  اعتبار  وثانيهما  حقنا،  في  عرفية  حقيقة  فهو  أفهامنا 

يملك. ما  جميع  على  لغة  يطلق  المال 
منهما  كل  ترجيح  في  اختلفوا  الفقهاء  أن  فاعلـم  األصلين  هذين  عرفت  فـإذا 
األحكام  أن  إلـى  نظـرًا  عليه  وعـول  العـرف  رجـح  فبعضهـم  صاحبـه  علـى 
عن  األحكام  غالـب  لسـقط  وإال  العربية  اللغة  علـى  مقصورة  غيـر  الشـرعية 
غير  العربية  اللغـة  أن  إلى  نظـرًا  اللغوي  االعتبار  رجـح  وبعضهـم  األعاجـم، 
وأن  الخطاب  هـذا  مثل  في  يفهمونها  فهم  المتخاطبين  هـؤالء  بيـن  مهجـورة 
ال  بل  مهجورة  عندهم  صارت  العربية  ألن  هذا  نحو  فـي  يخالفوننا  األعاجـم 

األحكام. هذه  في  يفارقوننا  فبهذا  يفهمونها 
يختلفون  فتراهم  الفقه  أبـواب  من  فروع  عدة  األصلين  هذين  على  بنـوا  وقـد 

واهللا أعلم. االختالف،  هذا  فيها  يخرج  هذه  ومسألته  وجودهما  عند 

»°Uƒ∏d  ∫ÉªdG  º«∏°ùJ

أصنع  ماذا  فالنًا  أعطها  لـي  يقل  ولم  مات  ثم  وصية  عندي  وضـع  مـن 
الورثة  كان  إذا  أرأيت  الحقوق؟  أهل  أم  الورثة  أم  الوصي  أأعطيها  بها؟ 

ذلك. لنا  بّين  تفضل  أيتامًا،  بعضهم 
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من  وال  الورثة  قبيل  من  ال  بأس  ذلـك  بعد  عندي  عليك  وما  الوصـي  أعطهـا 
فيها  للورثة  حق  ال  الوصية  توابع  من  القرطاسة  تلك  ألن  الحقوق  أهل  قبيل 
الجانبين  كال  من  البأس  ارتفع  هنا  فمن  الوصية  بإنفاذ  المخاطب  هو  والوصي 

واهللا أعلم. ذلك،  فافهم 
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فأخذ  ضمان  من  بحق  ألحدهم  أوصى  ثم  بوصية  ألقاربه  أوصى  رجل 
من  يقبل  لم  ضمان  من  بحق  له  أوصي  من  إال  به  أوصى  مـا  منهـم  كل 
وأين  حق؟  لـه  يبقى  هل  الضمان  مـن  الذي  وال  شـيئًا  األقربين  وصيـة 

والوصية؟ الحق  مرجع 
ورثة  إلى  الضمان  من  له  أوصي  ما  فيرجع  له  حق  فال  حقه  قبول  عن  أبى  من 

واهللا أعلم. األقربين،  باقي  في  األقارب  وصية  من  سهمه  ويرد  الموصي 
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عمومته  من  هـم  الذين  وأقاربه  ألوالده  القـرآن  لتعليـم  ماًال  كتـب  مـن 
أحد  يبق  ولم  جميعًا  يخصونـه  الذين  وتعلم  الكاتب  فهلـك  خصوصـًا 
أم  الورثة؟  إلى  أترجع  بها؟  يصنع  كيف  المال  غلة  فبقيت  بعدهم  مـن 
حتى  تترك  أم  للفقـراء؟  تكون  أم  المسـلمين  من  الناس  بقية  بهـا  يعلـم 

يعجبك؟ كيف  أم  إليها؟  يحتاجوا 
ذكر  لما  ماًال  أوقف  أنـه  تريد  كنت  فإن  ماًال  كتـب  قولك  معنـى  مـا  أدري  ال 
انتظر  انقرضوا  فـإذا  ذكرت  من  تعليم  في  فينفذ  عليه  أوقـف  ما  علـى  فالمـال 
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ما  على  للفقراء  يكون  إذًا  ثم  النسـل  ينقطع  حتى  نسـلهم  من  يأتي  من  بالمال 
في  يوضع  أن  فينبغي  عنه،  اهللا  رضي  الحضرمي  إسـحاق  أبو  اإلمام  به  صرح 

المسلمين. من  عداهم  من  دون  المتعلمين  الفقراء 
مقتضى  هو  كمـا  ذكرت  ما  علـى  به  أوصى  مـا  ماًال  بكتـب  تريـد  كنـت  وإن 
وارثًا  منهم  كان  لمن  ذكرت  ما  على  به  الوصية  عندي  تثبت  فال  كالمك  ظاهر 
واهللا أعلم  الورثة،  إلـى  المال  رجع  انقرضوا  فإن  منهم  الـوارث  لغير  وتثبـت 

بعدله. إال  يؤخذ  وال  فيه  فلينظر 
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حج  ثم  عليها  وأشهد  صك  في  الوصية  تلك  وكتب  بحجة  أوصى  من 
وال  الوصية  لهـذه  تبطيل  منه  يصـدر  ولم  الوصية  هـذه  بعد  نفسـه  عـن 
إنفاذ  الورثة  أو  الوصي  على  تـرى  فهل  الموصي  مات  ثم  تثبيت  زيـادة 

أم ال؟ بها  الموصى  الحجة  تلك 
عن  ه  حجُّ وليس  شـرعًا  ثبتت  إذ  الوصية  تلك  إنفـاذ  الورثة  أو  الوصـي  علـى 
احتياطًا،  أو  نفـًال  بحجـة  أوصـى  قد  يكـون  أن  الحتمـال  لهـا  مبطـًال  نفسـه 

فيه. فلينظر  واهللا أعلم 

RGôME’G  πÑb  á«£©dGh  á«°UƒdG

وبعض  موتها  بعد  عطية  أشياء  مالها  من  وأعطت  بوصايا  أوصت  امرأة 
ثم  أحرزه  وبعضها  المعطي  يحـرزه  لم  بعضها  لكن  حياتها  في  العطيـة 
وكانوا  أعطتها  عطية  وكل  بها  أوصت  وصية  كل  الورثة  وغيرت  ماتت 
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هذه  تثبت  هل  ذلك  عليهـا  وينكرون  بعطاياها  راضين  غيـر  حياتها  فـي 
أم ال؟ العطايا  وهذه  الوصايا 

إجماعًا  له  فهو  حياتها  في  المعطى  فأحرزه  مالها  من  حياتها  في  أعطته  ما  إن 
مع  بدنها  مرض  فـي  كان  وإن  عقلها  وصحة  بدنهـا  صحة  فـي  ذلـك  كان  إن 
فعطيتها  نحوه  أو  بجنون  عقلها  تغير  مع  كان  وإن  اختالف  ففيه  عقلها  صحة 

إجماعًا. مردودة 
ماتت  حتى  المعطـى  يحـرزه  لم  ثم  عقلها  وصحـة  حياتهـا  فـي  أعطـت  وإن 

موتها. بعد  إحرازه  ينفعه  وال  كله  للورثة  فالمال 
بعد  المال  ألن  تثبـت  ال  العطية  فهذه  موتهـا  بعد  ذلك  أعطتـه  إنمـا  كان  وإن 
مالها  ثلث  يتعد  لم  مما  موتها  بعـد  به  أوصت  ما  وأما  لها  ال  للورثـة  المـوت 
بعد  الورثة  تغيير  يغيرها  وال  قطعًا  ثابتة  فهي  شـرعًا  جائزة  الوصية  كانت  فإن 
حياتها  في  أعطتـه  ما  ذلك  يغير  ال  كمـا  حياتها  في  لهـا  إنكارهـم  وال  موتهـا 

واهللا أعلم. منها،  وأحرز 
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أوالد،  عنده  والصالح  طالح  والثاني  صالح  واحد  ولدان  عندي  كان  إن 
ذلك  إرث  عن  فرارًا  بمال  الصالح  الولـد  ألوالد  أوصي  أن  يجوز  هـل 
اهللا  معصية  إلى  به  يتقوى  عنده  المال  أن  منه  يتخيل  ربمـا  ألنه  الخبيـث 

يتب؟ لم  إن  المعاصي  في  ويبذره 
فرضه  حق  في  غيره  حرمان  إلى  يقصد  أن  ألحد  يصح  ال  إذ  فاسد  القصد  هذا 
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جناح  اهللا  عند  تزن  ال  فيها  بما  والدنيا  بعباده  أولى  تعالى  واهللا  لـه،  تعالـى  اهللا 
الوارث  هذا  يتدارك  أن  يمكن  أنه  على  نال  ما  الظالم  منها  نال  فلذلك  بعوضة 

هذا. ربه  طاعة  على  بماله  فيستعين  غيه  عن  فيرجع  نفسه 
واهللا أعلم. فجائزة،  الوارث  لغير  نفسها  الوصية  وأما 
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بشيء  له  أوصت  إنها  ثم  ماله  من  أحدهما  فعالها  أب  عمة  لهما  رجالن 
الوصية  هذه  تثبت  هل  يرثها  وهو  له  لزمها  عما  ضمانًا  مالها  من  معلوم 

أم ال؟
فرق  ال  إذ  وارث  لغيـر  أم  لـوارث  المال  رأس  فـي  الضمان  ألن  تثبـت  نعـم 

ذلك. في  بينهما 
على  يكون  ما  الحديث  في  بالوصية  فالمراد  لوارث»  وصية  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  وأما 
على  المال  في  مقدم  دين  فإنه  الضمانات  جهة  على  ال  والتطوع  التبـرع  جهـة 

واهللا أعلم. الحقوق،  سائر 
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يصير  كيف  فطرته  أو  لعمارتـه  يعين  ولم  للمسـجد  بمال  أوصى  رجـل 
المال؟ هذا  حكم 

أجازه،  مـن  عند  عّمـاره  وصالح  صالحـه  من  إليه  يحتـاج  ومـا  لعمـاره  هـو 
واهللا أعلم.
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الوصي  علم  فلما  الوراث  بعض  أوصى  وقد  موته  بعد  مملوكه  أعتق  من 
عتق  برجوع  إال  له  وصيـًا  يكون  أن  أبى  مملوكه  أعتق  قـد  مورثهـم  أن 
أم ال؟ الثلث  من  أكثر  الوصية  كانت  إذا  ذلك  في  الرجوع  أله  العبد، 

وليس  تدبير  موته  بعد  عبده  عتق  فإّن  ماله،  ثلث  من  بأكثر  يوصي  أن  له  ليس 
المسلمين. قول  أكثر  في  فيه  الرجوع  له 

قول  أكثر  في  فيهـا  الرجوع  وله  تدبير  ال  وصيـة  فهذه  بعتقه  أوصـى  إن  وأمـا 
الموت  بعد  فمـا  المال  ثلث  عـن  المدبر  العبـد  قيمـة  زادت  وإن  المسـلمين 

واهللا أعلم. حكمه،  له  يكون 

∂dP  »a  áKQƒdG  ≥Mh  ¬Jƒe  ó©H  ø«æ°S  IÉcõH  á«°UƒdG

عشـر  ماله  من  تخرج  سـنة  لكل  زكاة  منًّا  بثالثين  ماله  مـن  أوصى  مـن 
يأخذوها  أن  أيجـوز  فقراء  أوالدًا  وتـرك  ومـات  موته  بعد  تنفـذ  سـنين 

أم ال؟ أخرجوه  بعدما  ألنفسهم 
فيجب  الخالف  ذلك  وعلى  المسـألة  هذه  مثل  في  بالخالف  األثر  صّرح  قد 
ذلك  من  يأخذوه  أن  لهم  أن  قول  قوالن:  هذه  مسألتك  في  يخرج  إنه  يقال  أن 

واهللا أعلم. ذلك.  لهم  ليس  وقول  الزكاة،  لهم  تجوز  ممن  كانوا  إذا 

á«°UƒdG  ò«ØæJ  »a  ø««°UƒdG  óMCG  DƒWÉÑJ

والدراهم  دراهـم،  المال  من  الوصية  وخرجـا  رجلين  إلـى  أوصى  مـن 
منهما:  واحـد  فقال  الوصايا،  مـن  ذلك  وغيـر  الحرام  اهللا  بيـت  لحجـة 
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من  سـهمه  له  أيكون  طاقتي  على  إال  شـيئًا  الوصية  هذه  من  أنفذ  ال  أنا 
رضا  بال  ينفذها  أن  لآلخـر  وهل  أم ال؟  نصـف  والضمانـات  الدراهـم 
امتنع  إذا  بإنفاذها  عليه  يحكم  أم  الوصية  في  شـريكه  هو  الذي  صاحبه 

أفتنا. الضمان؟  من  سالم  وهو  سهمه  له  أم  شريكه؟ 
بها  قام  كما  الوصاية  بأمر  يقوم  أن  الوصية  هذه  في  الشـريك  هذا  على  يجب 
جبر  عذر  لغير  بها  تهـاون  فإن  عذر  غير  من  بها  يتباطأ  أن  لـه  وليـس  صاحبـه 
أن  وله  صاحبه  رضا  بغير  كلها  ينفذها  أن  األخير  لشريكه  وليس  اإلنفاذ  على 
غير  عليه  وليس  الشريك  على  الثاني  النصف  ويبقى  الوصية  من  النصف  ينفذ 

واهللا أعلم. األثر،  بعض  في  قيل  ما  معنى  على  ذلك 

á«°UƒdG  PÉØfE’  ∫ƒ°UC’G  ¢†©Ñd  ™«ÑdÉH  »°UƒdG  ±ô°üJ

بزنجبار  وهـو  بُعمان  مـال  بيع  فـي  وكيـًال  وّكلـوا  والوصـي  الورثـة 
الوكيل  الورثة  وأمر  شرعًا  عليهم  ثبتت  بعدما  هالكهم  وصية  وإلنفاذ 
وبعد  هالكهم،  على  مـا  لينفذ  الوصي  يقبضه  الثمن  المـال  بيع  متـى 
الورثة  أحد  أنكر  الوكيل  من  الثمن  الوصي  وقبض  المال  الوكيل  بيع 
لمشـتر  سـهمه  وباع  للوصي  الثمن  بقبض  واألمر  المال  ببيع  الوكالة 
المشـتري  وحجره  المال  ثمن  من  البعض  الوكيـل  عنـد  وكان  غيـره 
له  أفتحجر  الوصي  يقبضه  ال  أن  السـابق  الوكيل  عند  الوكالة  وناكر 
يكتب  الكاتب  أمـر  ما  أنه  الناس  دعوى  علـى  الوصي  على  الوكيـل 

أم ال؟ عليه 
بنفس  ثابت  األول  ألن  باطـل،  المنكر  الـوارث  هذا  باعه  الذي  الثانـي  البيـع 
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الوصية  كانت  وإذا  يأمـروا.  لم  أم  بذلك  الورثة  أمر  سـواء  ببيعه  الوصي  أمـر 
هو  هذا  على  األول  فالبيع  األصـول  بيع  غير  إلنفاذها  يجد  ولم  شـرعًا  ثابتـة 

واهللا أعلم. بشيء،  ليس  الوكالة  الوارث  وإنكار  الصحيح 

çQGƒd  á«°UƒdG  ºμM

إن  فالنًا  أعطه  التفق  هـذا  له  وقال  (بندقية)  تفق  أمانة  رجل  أعطـاه  مـن 
األمين  أيسع  وارثه  له  والمأمور  مات  التفق  وصاحب  ميتًا  أو  حيًا  كنت 

تقول؟ ماذا  أم  شريكه  معه  كان  ولو  له  أمر  من  يبلغه  أن 
يظهر  والذي  أثرًا  فيها  أجد  فلم  المسـلمين  آثار  من  المسـألة  هذه  راجعت  قد 
فالتفق  للـوارث  تثبت  ال  والوصية  موتـه  بعد  وصيـة  ذلك  قولـه  أن  فيهـا  لـي 

واهللا أعلم. الورثة،  جميع  بين  ميراث 

á«°UƒdG  ò«Øæàd  »°UƒdG  áfÉ©à°SG

أراد  من  يؤجـر  أحدًا  تقيم  أن  لهـا  هل  للمسـاجد  دراهم  عندهـا  امـرأة 
ذلك.. لنا  بّين  طفال؟  أو  بنيان  مثل  المساجد  في  اإلجارة 

واهللا أعلم. عليها،  بها  أوصي  التي  الوصية  إنفاذ  في  بغيرها  تستعين  أن  لها  نعم 

É¡H  ≈°UƒªdG  ºgGQódG  ¢†HÉb  á«dhDƒ°ùe

أن  الدراهم  تلـك  قبض  لمـن  هل  لألفالج  بهـا  الموصـى  الدراهـم 
من  الفلج  لوكيل  الدراهم  عنده  الذي  يقول  أم  الفلج  وكيل  ُيقبضها 
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لنا  اشـرح  بنفسـه؟  واحدًا  يؤجر  أم  دراهم  يأخذ  يأتنا  الفلـج  يخـدم 
ذلك.

فال  ثقة  غير  كان  وإن  الفلـج  دراهـم  تقبيضه  جاز  ثقـة  الفلـج  وكيـل  كان  إذا 
وال  ثقة  يجد  لم  إذا  الوصي  لهذا  وينبغي  ذلك  على  أمينـًا  كان  إذا  إال  يقبـض 
غير  الوكيل  مع  الدراهم  أطلق  فإن  به  يثق  من  يقوم  أو  بنفسـه  يؤجر  أن  أمينًا 
وإال  ذلك  أجزأه  بذلك  الوصي  وعلم  موضعها  في  الوكيل  وضعها  فإن  األمين 

واهللا أعلم. ضمنها، 

É¡Jóe  RhÉéJh  AGõ©dÉH  á«°UƒdG

شهر  قدر  العزاء  به  استمر  والوصي  ماله  من  بعزاء  وأوصى  هلك  رجل 
أحد  عليه  ينكر  فلم  بذلك  وأخبرهم  الورثة  على  الخسر  لهذا  حسر  وقد 
استبرأهم  إن  أرأيت  أم ال؟  ذلك  له  أجائز  المال  جملة  من  وأخذه  منهم 

أم ال؟ أيبرأ  منه  حياًء  فأبرؤوه 
يصح  فال  محـدود  وحال  محـدودة  بأيام  الوصيـة  فـي  مقيـدًا  العـزاء  كان  إذا 
غير  العزاء  كان  وإن  بـه  تعدى  ما  ضمن  تعداه  فـإن  ذلك  يتعـدى  أن  للوصـي 
ضمنه  ذلك  علـى  زاد  فما  الدار  أهـل  عرف  إلى  رجع  محـدود  بوقـت  مقيـد 
عقالء  كانوا  وإن  ذلك  أجزأه  تقية  وال  حيـاء  بغير  الورثة  أحله  فإذا  له  المنفـذ 
إليهم  الخالص  وعليه  ذلك  من  يبرأ  فال  تقية  أو  مفرط  حياء  كان  وإذا  بالغين 
كان  أبتقية  يعلـم  ولم  أبـرؤوه  وإذا  واهللا أعلم  الضمـان  مـن  نصيبهـم  بتسـليم 
وعدم  التقية  عدم  األصل  ألن  تعالى  اهللا  شـاء  إن  برئ  أم ال،  بحياء  أم  برآنهم 

واهللا أعلم. الحياء، 
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تؤكل  موجودة  وكانـت  الحج  تاسـع  يوم  في  تؤكل  غلته  جعلـت  مـال 
أيجوز  الثانـي  العام  إلـى  العام  تمـام  من  فضلـة  فيـه  لكـن  وسـمنًا  أرزًا 
أم ال؟ ذلك  من  فضله  تبقى  ال  أن  ألجل  لحمًا  بها  يشتري  أن  للوكيل 

فيجوز  األصلي  التوقيـف  أو  الوصية  في  موجـودًا  التحديد  هذا  يكـن  لـم  إذا 
اليوم. ذلك  في  الحلوى  يطعمهم  أن  يجوز  بل  ذلك 

حد. ما  إال  يجوز  فال  الوصية  أو  التوقيف  في  محدودًا  ذلك  كان  وإن 
التحديد  عدم  األصل  ألن  بـه  أولى  فالجواز  األصلي  التحديد  يعلـم  لـم  وإن 

واهللا أعلم. يصح،  حتى 

ø««°Uh  ø««©Jh  á«°UƒdG  øe  ô«≤ØdG  »°UƒdG  òNCG

فيها  وأوصى  فيهـا  وصيَّه  جعلني  وقـد  السـائل  قال  بوصية  أوصى  مـن 
كنت  إذا  منهـا  األخذ  لي  أيحـل  الزكاة  مـن  عليه  ضمـان  عـن  بدراهـم 
فضة  قرشًا  وبثالثين  مكتوب  الوصية  في  كان  إن  أرأيت  فقيرًا؟  محتاجًا 
معنى  وما  الدراهـم؟  هذه  في  بينهما  القسـمة  معًا  ولعمر  لزيـد  فرنسـيًا 
وفي  اثنين؟  األوصيـاء  كان  إذا  وكذلك  عمـر  على  الداخلة  الـالم  هـذه 
الغائب  مقام  والحاضر  الحاضر  عـن  الشـاهد  يقوم  أن  مكتوب  الوصية 
منهما  الباقـي  يصنع  كيـف  الوصيين  أحـد  ومات  الميت  عـن  والحـي 
كان  وإذا  إخراجهـا؟  في  وعليه  له  الـذي  وما  الوصية؟  تلـك  إنفاذ  فـي 
لهما  وأوصى  كتب  مثًال  الوصية  إخراج  على  أجرًا  لهما  الموصي  جعل 
هذه  تكون  لمن  ذلك،  على  لهما  أجرة  موته  بعد  ماله  من  قرشًا  بعشرين 
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نصفها  له  كان  وإذا  األجـرة؟  نصف  له  أم  منهمـا  للحي  أكلهـا  األجـرة 
ذلك  على  لهما  أجرة  الوصية  في  كان  وإذا  يكون؟  لمن  الثاني  فالنصف 

أوضح. تفضل  فرق؟  بينهما  أم  سواء  أكله  بذلك  منه  إيصاء  أو 
الوصية  تلك  في  للفقراء  ممـا  يأخذ  أن  من  المسـلمون  منعه  فقد  الوصي  أمـا 
فهو  ذلك  عن  اسـتعف  وإن  اهللا:  رحمه  الحـواري  أبو  وقـال  فقيـرًا،  كان  وإن 

اهللا. شاء  إن  فجائز  أخذ  وإن  إلي  أحّب 
السـواء  على  الرجلين  بين  الشـيء  فذلك  بشـيء  وعمر  لزيد  أوصى  إن  وأما 
وهبت  القائل  قول  نظير  للتمليك  جميعًا  هما  وعمر  زيد  على  الداخلة  والالم 

ماًال. لزيد 
أو  صاحبه  غاب  إذا  منهما  واحل  فلكل  السؤال  في  المذكوران  الوصيان  وأما 

واهللا أعلم. األثر،  في  يوجد  ما  معنى  على  خاصة  ينفذ  أن  مات 

º°ù≤dG  πÑb  OƒdƒªdG  hCG  â«ªdG  ºμMh  ø«HôbCÓd  á«°UƒdG

أله  بنسبين  الميت  إلى  لهم  الموصى  أحد  تدلى  إذا  األقربين  وصية  عن 
لهم  الموصى  أحـد  مات  وإذا  واحدة؟  من  أم  جهتيـن  من  الوصيـة  مـن 
الوصية  قسـم  قبل  مولود  ولد  وإذا  سـهمه؟  ألورثته  الوصية  قسـم  قبـل 

حكمه؟ فما 
باألقرب  يأخذ  وقيـل  جميعًا  الوجهين  مـن  يأخذ  فقيل  بنسـبين  المتدلـي  أمـا 

شخصين. مقام  النسبان  يقوم  ال  إذ  عندي  الصحيح  وهو  منهما 
مسـماة  الوصية  كانت  فإن  الهالك  موت  وبعد  الوصية  قسـم  قبل  الميت  وأما 
أحدًا  فيها  يسـم  لم  لألقربين  وصية  كانت  وإن  لوارثه،  فسـهمه  وفالن  لفالن 
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يلتفت  وال  بها  الحاكم  يحكم  يوم  األقربين  من  كان  لمن  تكون  فقيل  باسمه، 
سهمه. له  وقيل  الميت،  يموت  يوم  األقربين  من  كان  من  إلى 

ولد  إذا  وكذلك  واحد،  الخالف  فإن  القسم  قبل  مات  ثم  ولد  ُولد  إذا  وكذلك 
واحد. ذلك  جميع  في  الخالف  فإن  الوصية  قسم  وقبل  الهالكة  موت  بعد 

مال  من  بقسـمها  أمر  إذا  قال  بذلك  الحاكم  حكم  صفة  فما  سـعيد  ألبي  قيل 
أمر  إذا  وأما  الجماعـة  وكذلك  بقسـمها  الحاكم  سـبيل  على  فسـمت  الهالك 
الحاكم  ألن  الوصية  في  يدخل  أنه  سعيد  أبي  فعند  القسمة  قبل  فولد  بقسمها 

بعد. ينفذ  لم 
من  نال  أمه  بطن  في  بينًا  حمًال  الموصي  مات  حين  المولود  ذلك  كان  إن  وأقول 
ظاهر  غير  حمًال  أو  معدومًا  الموصي  مات  حين  كان  وإن  حيًا  خرج  إذا  الوصية 

واهللا أعلم. للمعدوم،  تثبت  ال  الوصية  ألن  القسمة  قبل  ولد  وإن  شيئًا  ينل  لم 

á≤HÉ°S  á«°Uh  ò«Øæàd  ICÉ°ûæªdG  á«°UƒdG

فالن  أوصى  «وقد   : ـ  سـابقة  للموصي  وصية  بعد  ـ  نصها  وصيـة  لفـظ 
يبقى  والذي  هذه،  وصيته  إلنفاذ  وماء  نخل  من  ماله  بثلث  هذا  فالن  ابن 
لزمه  عما  بدًال  عنه  يصوم  من  ويؤتجر  كفافير،  منه  يفرق  ماله  ثلث  مـن 
أوصي  بعدها  وفيما  وصيته  في  ماله  ثلث  يكمل  حتى  رمضان  أشهر  من 

بحروفه. انتهى  به»، 
من  ماله  ثلث  في  والالحقة  السابقة  وصاياه  تنحصر  هل  السؤال:  ووجه 
الذي  قوله  يثبت  وهل  مطلقًا؟  ماله  ثلث  جميع  في  أو  فقط  وماء  نخل 
الكفافير  تعيين  لعدم  يثبـت  أم ال  كفافير  منه  يفرق  ماله  ثلـث  من  يبقـى 
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بعتقهم  الموصى  العبيد  وماء  نخل  من  ماله  ثلث  في  يدخل  وهل  أم ال؟ 
أم ال  المذكور  للثلـث  به  العارفين  تقويـم  يصـح  وهـل  أم ال؟  بالقيمـة 
الورثة  أثبتها  الوصيـة  هذه  كانت  إن  أرأيـت  بالمناداة؟  بيعـه  إال  يصـح 
سواء  ذلك  حكم  هل  إثباتهم  يجوز  ممن  وهم  ثابتة  غير  أو  ثابتة  كانت 
عتق  إلى  يحتـاج  وهل  حرفًا.  حرفـًا  ذلك  بكشـف  منـك  فضـًال  أم ال؟ 
له  مملوك  كل  بعتق  فـالن  أوصى  الوصية  لفظ  كان  إذ  للعبيـد  الوصـي 

الوصية؟ تلك  تكفي  أم  اهللا؟  لوجه  حر  فهو  موته  بعد  يبقى 
فال  ذلك  كفاها  فـإن  وماء  نخل  من  ماله  ثلـث  من  إليها  المشـار  وصية  تنفـذ 
وينفذ  الوصية،  تتـم  حتى  السـابق  ماله  ثلث  من  أخذ  يكفها  لـم  وإن  مؤونـة، 
أوصى  إنما  ألنه  فقط  والماء  النخل  ثلـث  في  تنحصر  وال  المال  جملة  ثلـث 
إنفاذ  حال  يشرع  أن  الوصي  فعل  ذلك  في  وصيته  إنفاذ  في  وماله  نخله  بثلث 
وهما  الوصيتين  أنفـذ  قد  فيكون  يفرغ  حتى  والمـاء  النخل  ثلث  فـي  الوصيـة 

منها. والماء  النخل  بإنفاذ  واإليصاء  بالوصية  اإليصاء 
النخل  ثلث  إلى  راجع  عندي  فهو  إلخ  ماله  ثلث  من  يبقى  والذي  قولـه  وأمـا 
من  واؤتجر  كفافيـر  عنه  فـرق  الوصية  إنفـاذ  بعد  ذلك  مـن  بقي  فمـا  والمـاء 
أمر  ألن  الكفافير  تعييـن  عدم  يبطلها  وال  أوصى  مـا  حسـب  على  عنه  يصـوم 
يفرق  أن  وللوصي  والصيام  الكفافير  بين  يقسم  أن  والظاهر  الوصي  إلى  ذلك 

شيء. هذا  من  يخص  ال  إذ  مغلظة  أو  مرسلة  رأى  إن  الكفافير 
بقوله  إليها  المشـار  الوصية  جملة  من  كانوا  فإن  بعتقهم  الموصى  العبيد  وأما 
في  كانوا  وإن  المخصوص،  الثلث  ذلك  في  داخلون  فهم  بهذه  وصيته  إلنفاذ 

الباقي. الثلث  في  يجعلون  بل  يدخلون  فال  إليها  المشار  غير  أخرى  وصية 
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بيعه  في  الصالح  رأى  فإن  الوصي  إلى  ذلك  فأمر  للثلث  العدول  تقويم  وأما 
له  فذلك  بالنـداء  البيع  رأى  وإن  ذلـك  في  يجتهـد  أن  بعد  لـه  جـاز  مسـاومة 
بالنداء  البيع  وليس  فعله  الصالح  فيه  رأى  فما  الحالين  في  يجتهـد  أن  وعليـه 
الصحيح  النظـر  في  وقع  فـإذا  الزيادة  لطلـب  به  أمر  وإنمـا  ذلك  فـي  شـرطًا 
بيع  بال  يقّومـوه  أن  وأما  المصلحـة  حصلت  فقـد  المسـاومة  فـي  الزيـادة  أن 
للثلث  منفذًا  يكـن  لم  ألنه  فال  ذلـك  الوارث  ويسـلم  كذا  قيمته  يقولـون  بـل 

بعدله. إال  تأخذه  وال  فيه  فانظر  واهللا أعلم 
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تنفذ  بوصية  وأوصى  ُعمـان  أهل  من  وهو  السـواحل  بأرض  توفي  مـن 
وأراد  عمان  فـي  وكذا  السـواحل  أرض  في  وأرحام  عصبات  ولـه  عنـه 
أهل  إبالغ  أيلزمـه  ُعمان  في  وهو  الهالـك  وصية  إنفاذ  عليـه  الموصـى 
الحاضرين  في  وينفذها  يكتفي  أم  األقربيـن  وصية  من  نصيبهم  زنجبـار 
حدث  ومن  الموصي  موت  بعد  مات  فيمن  تقول  وما  ُعمان؟  أهل  من 
الوصية  في  كان  وإن  منهم  إعطاؤه  يعجبك  الذي  ما  الوصية؟  إنفاذ  قبل 
على  فيها  اإلنفاذ  له  تحب  كيف  الزكاة  من  دراهم  وفيها  للفقراء  دراهم 
أيكون  بها  لهم  أوصي  أيمان  عن  المسـاكين  إطعام  وفيها  تراه  وجه  أي 
اهللا  جزاك  تراه  ما  عرفنا  ذلك؟  غير  أم  أنفار  بثالثة  األرز  الصاع  اإلطعام 

خيرًا. اإلسالم  وعن  عنا 
وال  األقربين  وصية  مـن  نصيبهم  زنجبار  أهل  يبلـغ  أن  أرى  فيما  يلزمـه  نعـم 

لذلك. قاطعًا  البحر  أو  البعد  أرى 
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ألنه  لوارثه  الوصية  مـن  سـهمه  أن  فأرى  الموصي  موت  بعد  مات  مـن  وأمـا 
وال  اإلنفاذ  عن  الوصي  تواني  االسـتحقاَق  يبطل  وال  اسـتحقها  أن  بعد  مات 

الميت. موت 
قد  المولود  هـذا  كان  فإن  القسـمة  وقبل  الموصي  مـوت  بعد  ُولد  مـن  وأمـا 
لصحة  الوصية  مـن  ُيعطى  أن  فعنـدي  الموصـي  مـوت  قبل  أمـه  بـه  حملـت 
شـيئًا  الوصية  من  يسـتحق  فال  ذلك  بعد  به  حملت  إن  وأما  للحمـل  الوصـي 

للمعدوم. الوصية  تثبت  وال  عدمًا  الموصي  موت  حال  في  كان  ألنه 
فإن  معلومون  والفقراء  أهلها  في  تجعل  أن  فأحب  والزكاة  الفقراء  دراهم  وأما 
والواحد  االثنين  على  االقتصار  وفي  الخـالف  عن  خرج  منهم  ثالثة  أعطاهـا 
العزيز  كتابه  في  اهللا  ذكرهـا  التي  الثمانية  األصناف  هـم  الزكاة  وأهل  خـالف 
أجزأ  واحد  صنف  في  وضعت  وإن  فحسن  األصناف  بين  الزكاة  وزعت  فإن 

تعالى. اهللا  شاء  إن 
والصاع  اإلسـالم  أهل  من  المسـاكين  فمحلها  باإلطعام  األيمان  كفـارة  وأمـا 
غداًء  يشـبعهم  فإنه  للحال  اعتبارًا  بعـض  عند  مسـاكين  لثالثة  كان  األرز  مـن 
من  أعرج  يـا  فاقنع  مطالعة  غيـر  من  حضرنـي  ما  هـذا  واهللا أعلـم.  وعشـاًء، 

الضرير. محبك  من  عليك  والسالم  بالحاصل  الضرير 
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وأحد  ديونـه  واقتضـاء  دينه  قضـاء  فـي  رجلين  علـى  أوصـى  رجـل 
فأخبرني  الوصية  بهـذه  تتم  كنت  إن  الموصي  لـوارث  قال  الوصييـن 
جاء  الموت  وبعد  الحياة.  في  له  فتمم  فال.  ذلك  وبعد  حي  والموصي 
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الوصية  إنفاذ  عـن  يجبن  أن  لهذا  فهـل  الوصية  وأنكر  فغيـر  الـوارث 
أم ال؟

وليس  المسـلمين  حكام  عند  الوارث  ويخاصـم  الوصية  بأمر  يقـوم  أن  عليـه 
المعاصي  عن  إال  الجبانة  تحمد  وال  شـرعًا  يلزمه  أمر  عن  يجبـن  أن  للجابـن 

  )   (   '  ﴿ يلزمـه  بما  القائم  دينـه  في  المتصلـب  اهللا  وحّيـا  والرذائـل 
  ±°   ¯    ®   ¬   «   ª   ©   ¨     §   ¦   ¥ ﴿  ،(١)﴾+   *
إال  أبى  فإن  اهللا،  لحب  وليصبر  الجابن  هذا  فليتشجع   (٢)﴾´   ³   ²
ذلك  على  يجبروه  أن  ولهم  المسلمين  حكام  عند  شريكه  فليخاصمه  التقاعس 

واهللا أعلم.
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قرش  خمسـمائة  قدر  والمال  قرش  مائتي  قدر  تحتمل  وصية  كتب  من 
من  يثبت  ما  وأفالج  ولمسـاجد  ورماضين  وكفافير  عتق  فيها  والوصيـة 

كلها؟ تثبت  لم  إذا  الوصية  هذه 
المال  اسـتغرق  ولو  المال  أصل  في  ثابت  فهو  ضمـان  من  فيها  كتب  مـا  أمـا 
ثلث  في  إال  يثبت  فال  تبرعًا  به  أوصى  ما  وأما  كله.  الدين  حكم  في  ألنه  كله 

والضمانات. الديون  قضاء  بعد  المال 
ما  الوصية  من  ثبت  الوصية  دون  الوصية  كتابة  وقت  في  ماله  ثلث  كان  إن  ثم 

الباقي. يبطل  ثم  المال  ثلث  يفرغ  حتى  فأوًال  أوًال  به  أوصى 

.٢٩ اآلية  الفتح،  (١) سورة 
.١٤٦ اآلية  عمران،  آل  (٢) سورة 



443 á«°UƒdG ■ ådÉãdG AõédG

فها  ذلك  بعد  النقصان  عليه  طرأ  ثم  بها  يفي  الوصية  كتابة  حال  الثلث  كان  وإن 
بقليله  القليل  حسبه  على  يعطى  شيء  كل  الوصية  بين  موزعًا  الثلث  يكون  هنا 

الوصية. نقصان  من  ينوبه  لما  يستسعى  ولكن  يعتق  والعبد  بكثيره  والكثير 
الثلث  على  زاد  ما  وبطل  فاألول  األول  ثبت  الكتابة  وقـت  الحال  جهـل  وإن 

اهللا. شاء  إن  حق  وهو  تخريجًا  حضرني  ما  هذا  واهللا أعلم. 
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للفقراء  فضـة  قرش  بمائـة  وأوصى  إباضيـًا  وصيـه  جعـل  إن  األزرقـي 
واألزارقة؟ المسلمين  في  المائة  هذه  تنفذ  هل  يعينهم  ولم  والمساكين 

أنا  وذلك  بها  أولى  ألنهـم  منهم  أحدًا  يعين  لم  ما  المسـلمين  فقراء  في  تنفـذ 
أن  يقينًا  علـم  وقد  للميت  األكمل  يطلـب  أن  يؤمر  فإنـه  الوصي  حـال  نعتبـر 
الوصيُّ  أبصره  ما  أبصر  لو  األزرقي  أن  كما  أكمل  المسلمين  فقراء  في  وضعها 

واهللا أعلم. علم،  على  اهللا  أضله  ممن  يكون  أن  إال  حاًال  إليه  لتحول 
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جملتها  ومن  موته  بعد  ينفذونها  بوصية  رجال  ثالثة  على  أوصى  رجـل 
ويحفظـوا  الصغـار  أوالده  بأمـر  قوامـًا  يكونـوا  أن  عليهـم  أوصـى  أنـه 
هذه  قبول  فيه  مهمًال  األوصياء  هؤالء  أحد  كان  أو  يبلغوا  حتى  أموالهم 
في  العذر  له  هل  الحال  ذلك  في  لها  قابل  الظاهر  بحسب  لكنه  الوصية 
على  قدر  بما  القيام  عن  التأخير  يسـعه  وهل  الوصي؟  موت  بعد  تركها 

به؟ القيام 



444

قادرًا  دام  ما  تركها  في  له  عذر  وال  الوصية  بهذه  القيام  عن  التأخير  يسـعه  ال 
وجوب  يسقط  ال  عليه  اإليصاء  حال  في  القبول  لنية  وإهماله  بها،  القيام  على 
مذمومًا  يكون  ولربما  هنا  لها  أثر  ال  النية  ألن  قبولها  للموصي  ظهـر  إذا  عليـه 
أنه  باطنه  وفي  الوصية  سيؤدي  أنه  أظهر  إن  وذلك  لظاهره  باطنه  مخالفة  على 

واهللا أعلم. تعالى،  باهللا  والعياذ  نفاق  فهذا  يؤديها  ال 
السائل: قال 

على  يستعين  فهل  الصبية  هؤالء  بأمر  يقوم  أن  الوصي  على  وجب  وإذا 
أم ال؟ ذلك  في  يأمنه  بمن  بأمرهم  القيام 

أن  وله  األمنـاء  من  شـاء  بمن  وصايته  بأمر  القيام  علـى  يسـتعين  أن  للوصـي 
في  وكيله  بمنزلـة  اليتيم  فوصـي  وبالجملة  المثـل  بأجـرة  ذلك  فـي  يسـتأجر 

واهللا أعلم. أحكامه،  جميع 
السائل: قال 

أمر  في  منهم  االثنـان  ضيع  أو  األوصياء  هؤالء  أحـد  ضيع  إذا  أرأيـت 
أم ال  كلها  الوصية  بهذه  القيام  منهم  الباقي  على  يجب  هل  الوصية  هذه 

ذلك؟ من  ينوبه  ما  بقدر  القيام  إال  عليه 
بأمر  بالقيام  الوجـوب  ألن  الوصية  هذه  بأمر  القيـام  منهم  الباقي  علـى  يجـب 
فإذا  بأمرهم  يقوم  أن  واحد  كل  فعلى  كلهم  الثالثة  على  متوجه  األيتام  هؤالء 
كان  بعضهم  ضيع  وإذا  عليهم  وجـب  ما  جميع  أدوا  فقد  ذلك  علـى  تعاونـوا 

عليه. وجب  بما  القيام  اآلخر  وعلى  عليه،  إثمه 
عن  بعضه  بإسقاط  لنا  فكيف  يتجزأ  ال  كلهم  عليهم  المتوجه  الوجوب  وهذا 
كل  على  يجب  فإنـه  مخصوصين  قوم  على  الواجـب  الجهاد  مثالـه  بعضهـم 
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عن  يسقط  فال  عليه  وجب  ما  أحدهم  ضيع  وإذا  العدو  يدافع  أن  منهم  واحد 
هذه  في  لي  ظهر  ما  هـذا  البعض  ذلك  تخلف  بسـبب  المدافعة  جزء  الباقـي 

واهللا أعلم. اهللا،  شاء  إن  حق  لكنه  أثرًا  أحفظ  ولم  المسألة 
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يده  بخط  وكتب  الطريـق  في  فمرض  الحـج  سـفر  من  قدم  رجل  عـن 
وكذا  كذا  ابنته  أو  زوجتـه  وهي  ولفالنة  الثيـاب  من  وكذا  كـذا  لفـالن 
قال  ثم  وكـذا،  كذا  فـالن  ومال  ذلـك  وغير  والثيـاب  العود  حـل  مـن 
العرضة  هذه  في  علّي  اشـهد  تعاَل  به:  يثق  ممن  وكان  أصحابه  لبعض 
بعد  إال  رأيناها  وما  فسـكتنا  البعض  ذلك  قال  الرباعة  هـؤالء  وكذلـك 
وربما  بخير  تصل  وأنت  إشهاد  إلى  تحتاج  ال  منهم  آخر  له  فقال  ذلك 
وترك  مات  ثـم  ذلك  أعطوهم  لي  قـال  الهالك  فالن  إن  بعضهـم  قـال 
تثبت  فهل  صحبه  كالم  من  جرى  ما  مع  العرضة  في  قولك  فما  أيتامـًا 
من  علم  وإذا  تركه  ما  جملة  من  وهو  أم ال  أربابه  إلى  مضمونها  فيدفع 
فهل  بحقه  له  الهالك  اشـتراه  وقد  لفالن  بعضه  أن  المذكور  هذا  قبض 

سرًا؟ يدفعه  أن  له 
لكنها  بشـهادة  فليس  العرضة  تلك  أمر  في  الهالك  أصحاب  من  جرى  ما  أما 
غير  ال  كاتبها  مـن  العرضة  تلك  وجـود  على  االطمئنانة  بهـا  تحصل  أحـوال 

يفعلوا. فلم  اإلشهاد  إلى  دعاهم  حيث  قصروا  قد  وأراهم 
كان  من  فيها  يرتـاب  ال  حتى  بخطـه  أنها  عرفت  فـإن  نفسـها  العرضة  وأمـا 
فمنهم  نفسه  على  الرجل  خط  ثبوت  في  اختلف  فقد  بخطه  أنها  خطه  يعرف 
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الكتابة  وألن  اللسانين  أحد  القلم  ألن  اإلقرار  منزلة  له  تنزيًال  عليه  أثبته  من 
الكالم  مقام  تقـوم  الكتابة  وألن  كالنطق  المـراد  على  تدل  مفهومـة  حـروف 
بالتبليغ  اآلفـاق  إلى  يكتب  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول اهللا  وألن  المشـافهة  طريق  مـن 
إليه  دعاه  ما  إلى  يجب  لم  من  عذر  يقطع  ثم  ربه  من  به  جاء  ما  إلى  والدعوة 
وال  والغنيمة  والسبي  القتال  ثبوت  من  األحكام  عليه  فيبني  الكتاب  ذلك  في 

يده. بخط  الكاتب  كتبه  الذي  المال  من  أشد  هذه  أن  شك 
يحصل  لما  والكتابة  النطق  بين  وفرق  يده  بخط  عليه  ذلك  يثبت  لم  من  ومنهم 
الشبهة  تورث  المشابهة  وتلك  النطق  بخالف  الخطوط  مشابهة  من  الكتابة  في 

  «    ª   ©   ¨ ﴿ تعالى:  ولقوله  األمور،  من  بالمشتبه  يكون  ال  والحكم 
يجعل  فلم  إليه  كتـب  بعضهم  قـال   (٢)﴾  ¹     ¸ ﴿ قـال:  ثـم   (١)﴾¬

واهللا أعلم. تكليمًا  الكتابة 
فهي  عندهم  وصح  قـال  كان  فإن  ذلك  أعطوهم  الهالـك  له  قال  الـذي  وأمـا 

القول. عند  العرضة  لهم  سلم  إذا  إليهم  منه  وصيته 
عارضته  إذا  إال  سرًا  إليه  يدفعه  أن  فله  لفالن  الشيء  ذلك  أن  علم  الذي  وأما 
الحجة  الورثة  فأقامت  بالجواز  أخذًا  سـرًا  دفعه  فإن  الظاهر  حكم  في  الحجة 
وليأخذ  أسلم  هو  ما  لنفسه  فلينظر  العلم.  ينفعه  وال  الغرم  لزمه  ذلك  بعد  عليه 

واهللا أعلم. أقوم  هو  بالذي 

.١٠ اآلية  مريم،  (١) سورة 

.١١ اآلية  مريم،  (٢) سورة 



447 á«°UƒdG ■ ådÉãdG AõédG

Qò©àªdG  »a  Qò©dGh  á«°UƒdG  »a  »μëªdG  ò«ØæJ

ورثة  علـى  بعضهم  فقـام  المسـلمين  ثقات  علـى  كانـت  إذا  الوصيـة 
تركة  من  وميزوها  الورثـة  قاسـموا  حتى  والتعب  الكد  بعـد  الموصـي 
هذه  تستحقه  ما  على  ينادي  مناديًا  الثقات  هؤالء  بعض  فأمر  الموصي 
زمانًا  شهر  قدر  ينادي  فمكث  المقاسمة  بعد  الموصي  مال  من  الوصية 
بأمر  القائمين  بعـض  فأراد  الجميع  رأي  عـن  البيع  صح  ذلـك  وبعـد 
تركة  من  الوصية  هـذه  وتمييز  البيع  إتمـام  بعد  التأخير  الوصيـة  هـذه 
حتى  ذلك  له  ليس  أم  ذلك  بعد  التأخير  له  أيجوز  اإلنفاذ  قبل  الموصي 
هذا  خاف  إذا  أرأيت  محلـه؟  في  شـيء  كل  ويترك  الوصية  هذه  تنفـذ 
االنقباضي  دينه  أمر  في  له  األحوط  كيف  الوصية  هذه  ضياع  المتأخـر 
في  بمشـقة  إال  ذلك  يمكنه  لم  إن  الوصية  هذه  إنفاذ  في  الجسـري  أم 
قولك  وما  القائمين؟  في  وخلل  وخصومات  منازعات  من  ودنياه  دينه 
أم  المتيسـر  نفذ  أيصح  بعض  دون  بعـض  الوصية  هـذه  من  تيسـر  إن 

أجبنا. كلها؟  تكمل  حتى 
القيام  البلد  أهـل  من  الثقات  لـزم  المسـلمين  ثقات  على  الوصيـة  كانـت  إذا 
واألول  الجمع،  أقل  في  قول  على  اثنيـن  أو  ثالثة  من  أقل  بها  يقـوم  وال  بهـا 

عندي. الصحيح 
لم  إذا  ألنهم  إتمامها،  عن  التأخر  يسعهم  فال  أمرها  في  ودخلوا  بها  قاموا  فإن 
إنفاذها  الوصية  من  الغرض  ألن  آخره  في  يعذرون  فال  األمر  أول  في  يعذروا 
ألمور  األمر  أول  فـي  العذر  لهم  كان  ولربما  عليها  الورثـة  مقاسـمة  نفـس  ال 
تعذر  إذا  إال  بإتمامها  إال  يعذرون  فال  الوصية  أمر  في  دخلوا  فإذا  لهم،  تعرض 
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إذا  إال  التأخر  الداخلين  بعض  يسع  وال  الشرع  فيه  يعذرهم  بوجه  ذلك  عليهم 
الوصية  على  وخيف  كفاية  تكن  لم  إذا  فأما  إلنفاذها  كفاية  القائميـن  فـي  كان 
واألحسـن  له  األفضل  بل  الراحة  طلب  بنفس  التأخر  في  له  عذر  فال  الضياع 
المشـاق  له  حصلت  وإن  إتمامهـا  إلى  بهـا  القيام  عليـه  والواجـب  حقـه  فـي 
شيئًا  خاف  فإذا  ماله  أو  نفسه  أو  دينه  في  ضررًا  بذلك  يخف  لم  ما  المذكورة 

القادرين. من  غيره  إلى  الخطاب  وتوجه  وجوبها  عنه  سقط  ذلك  من 
الذي  هو  الثقة  ألن  بغيـره  ويسـتعان  يطرح  القائمين  من  خلل  فيـه  كان  ومـن 

خلل. يطرقه  فال  ودنياه  دينه  أمور  في  به  يتثق 
في  وعذروا  إنفاذه  أمكن  ما  إنفاذ  وجب  الباقي  وتعذر  الوصية  إنفاذ  تيسر  وإن 

واهللا أعلم. المتعذر، 
وخذ  المسلمين  من  البصر  أهل  على  فاعرضه  لسؤالك  جوابًا  حضرني  ما  هذا 

والسالم. مردود  الحق  فغير  بصوابه 

¬æe  á«°UƒdG  PÉØæd  k’Ée  »°UƒdG  ø««©J

وأدركت  يبعه  لم  وإن  به  استوصى  ما  لبيع  ماًال  الوارث  له  أخرج  وصي 
ويتصرف  ينفذها  للمسـتوصى  أو  للوارث  الغلة  هـذه  تكون  لمن  غلتـه 

ذلك. لنا  بّين  لوصيته؟  فيها 
الورثة  لـه  أخرج  فإن  عليـه  به  أوصى  مـا  إنفاذ  له  وإنمـا  مـال  للوصـي  ليـس 
الغلة  من  الوصية  ينفذ  فإنـه  غلته  أدركت  حتى  يبعه  فلم  للوصيـة  ليبيعه  مـاًال 

الغلة. تكف  لم  إن  جميعًا  واألصل 
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الثلث  عن  تزد  لـم  إن  المال  سـائر  من  تممت  الوصية  عن  المـال  قصـر  وإن 
رد  فضلت  وإن  عليـه  فالضمان  اإلنفاذ  في  ضيع  إن  أمـا  الوصي  يضيـع  ولـم 

واهللا أعلم. الوارث،  على  الفاضل 

»°UƒdG  øY  èë∏d  ácôàdG  øe  ø«©e  ∫Ée  ™«ÑH  á«°UƒdG

ويحج  الفالني  المال  يبيعوا  أن  ورثته  بعض  على  وأوصى  هلـك  رجـل 
وقد  زوجة  الهالـك  لهذا  وكان  الحـرام  اهللا  بيت  المـال  هذا  بثمـن  عنـه 
بيت  لحج  به  الموصى  المال  هذا  منهم  واشترى  الورثة  الوصي  أحضر 
جميع  ومن  الهالـك  تركة  من  معلـوم  بثمن  منهـم  فاشـتراه  الحـرام  اهللا 
رجل  على  المال  هذا  المشتري  باع  ثم  بينهم  مشاعًا  المال  وكان  الورثة 
الجهالة  وادعت  المال  هذا  نقض  فأرادت  ماله  المشتري  أحرز  وقد  آخر 

أم ال؟ ذلك  في  ِغَير  لها  هل 
للزوجة  ِغَير  فال  الوصية  إلنفاذ  باعه  وإنمـا  للمال  البائع  هو  الوصـّي  كان  إذا 
فيما  لهم  نصيب  ال  ألنهم  ذلك  في  جهالتهم  تعتبر  وال  فيه  الورثة  لسـائر  وال 
كان  إن  وأما  وصايتـه  صحت  إذا  ذلـك  في  نافذ  الوصـي  وبيـع  للوصيـة  كان 
الوصي،  أتمه  إذا  إال  البيع  ذلك  يثبت  فال  الورثة  سائر  من  الوصي  غير  البائع 

واهللا أعلم.

¬Jƒe  ó©H  É¡YƒLQh  ¢üî°ûdG  IÉ«M  ióªd  á«°UƒdG

حيين،  داما  ما  لهما  منحه  موته  بعد  ماله  من  بشـيء  ألناس  أوصى  رجل 
الموصى  أحد  مات  ثم  المال  بالمال  لهما  الموصى  وأخذ  الموصي  فمات 
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الموصي؟ لورثة  أم  لورثته  أم  الوصية  في  لشريكه  حصته  تكون  لمن  لهما 
بموته  إذ  أيضًا  لورثته  وال  منه  لشريكه  شيء  وال  الموصي  لورثة  حصته  ترجع 

واهللا أعلم. الوصية،  من  نصيبه  إال  يدرك  ال  والشريك  له  الوصية  تنقطع 

á«°UƒdG  »a  å∏ãdG  øY  óFGõdG  »°UƒªdG  IÉ«M  »a  áKQƒdG  IRÉLEG

إن  ثم  نفسـه  وطابت  بذلـك  وارثه  ورضـي  زائـدة  بوصيـة  أوصـى  مـن 
أم ال؟ ذلك  أله  وغّير  ذلك  عن  الوارث  فرجع  مات  الموصي 

بذلك  فرضوا  الثلث  على  الزيادة  لهم  بّين  إذا  بأنه  عنه  اهللا  رضي  الربيـع  أفتـى 
هو  كم  الثلث  على  الزيادة  لهم  يبن  لم  وإن  قال  فيه  يرجعوا  أن  لهم  ليس  أنه 
سـليمان بن  عن  بعضهم  وحفظ  ذلك،  في  أسـرف  إذا  فيه  يرجعـوا  أن  فلهـم 
قال  يملكون،  ال  فيمـا  أذنوا  ألنهم  به  أذنـوا  عما  الرجوع  للورثـة  أن  الحكـم 
بعد  الرجعة  لهـم  فليس  وعَرفـوه  لهـم  وحّده  ذلـك  فهـم  عرَّ إذا  الحسـن  أبـو 
أن  اشـترط  الحسـن  أبا  أن  إال  اهللا.  رحمه  الربيع  مذهب  من  قريب  وهو  موته 
فإن  متقارب،  والمعنى  الزيادة  بيان  إال  الربيع  يشترط  ولم  به  الموصى  يعرفوا 
اإلذن  كان  إذا  أنه  الجواب  وحاصل  بها  معرفتهم  الزيـادة  بيان  من  المطلـوب 
يعلمون  فيما  كان  وإن  الجهالة  بسبب  الموت  بعد  الرجوع  فلهم  يجهلون  فيما 

واهللا أعلم. قوالن،  ففيه  قدره 

¬∏ª°ûj  Éeh  â«ÑdÉH  á«°UƒdG

وصيام  صـالة  من  كفـارات  وجملـة  بحجـة  وأوصـت  ماتـت  امـرأة 
بيد  الوصية  دراهـم  تكمـل  ولـم  وارثيها  غيـر  هـم  الذيـن  وألقربيهـا 
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يصرف  أن  يحتاج  والباقي  البعض  منها  معه  حصل  بل  كلهـا  الوصـي 
وعليه؟  له  ترى  ماذا  يده  في  حصل  ما  إنفاذ  على  عجيل  والوصـي  لـه 
الوصية  دراهم  معه  تكمل  أن  إلى  الباقي  ويتربص  حصل  ما  أيمسـك 
صح  فإن  ينتهي؟  حيث  إلى  بيده  حصل  ما  ينفذ  أم  جميعًا  ينفذها  ثم 
هذا؟  إنفاذه  في  يقدم  ماذا  ينتهي  حيث  إلى  معه  حصل  ما  ينفذ  أن  له 
من  والحاصل  فريضة  الحجة  كانت  إذا  األقربيـن  على  الحجة  أيقـدم 
وأوصت  الكفارات؟  يقدم  أم  عليها  األقربين  يقدم  أم  يكفيها  الدراهم 
يشـتمل  وما  تقل  ولم  فيه  الكائنة  بيتها  هذا  لوصيها  المرأة  هذه  أيضـًا 
والقفول  واألبواب  عليها  يشتمل  وما  بئر  به  كانت  إذا  البئر  أترى  عليه 
لمن  فيه  وما  بمندوسـها  أيضًا  وأوصت  أم ال؟  البيت  هذا  في  داخلـة 
فالن  بنت  فالنة  وأوصت  هكذا:  الوصيـة  ولفظ  أقاربها  من  يرثها  لـم 
قولها  هل  فالن،  بنـت  لفالنة  ذلك  وغير  فيه  وما  بمندوسـها  الفالنيـة 
ال  لغوًا  ذلك  وغير  قولها  يصير  أم  والفراش  اآلنية  يتناول  ذلـك  وغيـر 
وجد  وإن  به؟  أرادت  مـا  يدرى  ال  مبهم  ألنـه  ذلك  من  شـيئًا  يتنـاول 
أحد  البيت  سـكن  يكن  ولم  بالتراب  مسـتترًا  لبس  أو  كفـرش  شـيء 
هذا  لمن  المرأة  موت  بعد  مـن  له  الموجود  الشـيء  ذلك  أن  محتمل 
الموصى  البيت  لصاحب  أم  أللوارث  البيت؟  هذا  في  الموجود  الشيء 

بالبيان. فضًال  به؟  له 
أنفذه  الوصي  يد  في  حصل  فما  كلهـا،  بالوصية  يفي  المـال  ثلـث  كان  إذا 
إلى  أحب  األقارب  وتقديم  شـاء  ما  وتأخير  شـاء  ما  تقديم  في  مخير  وهو 
حكم  في  فهي  البيت  فـي  الكائنة  البئر  وأما  لصلتهم،  وأداء  قلوبهـم  جبـر 
وأما  عليها.  المبنـي  واألخشـاب  عليها  المبنـى  األبواب  وكذلـك  البيـت 
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المدفونة  والقروش  واألبواب  األخشاب  من  البيت  في  وضع  وما  القفول 
للوارث. فهو  ينتقل  ما  وجميع 

تقع  وإنما  حكم  بـه  يتعلق  وال  بشـيء  فليس  ذلك  وغير  الوصية  فـي  وقولهـا 
واهللا أعلم. خاصة،  فيه  وما  المندوس  على  الوصية 

»°UƒdG  §îH  hCG  ™£≤àªdG  hCG  á∏ª°ùÑdÉH  AhóÑªdG  ô«Z  á«°UƒdG  ∂°U

البعض  تمزق  إذا  وكذا  أيبطل؟  البسـملة  أوله  في  تكتب  لم  إذا  الصك 
كان  إذا  الوصيـة  وكـذا  بعضًا،  بعضـه  مع  بالتقائـه  يعـرف  أنـه  إال  منـه 
موته  بعد  وصيه  فالنًا  جعل  بأنه  فالنًا  أوصي  وكتب  الوصّي  هو  الكاتب 

بعضها؟ أم  الوصية  جميع  أتبطل  غيره  ال  الكاتب  والوصي 
شـرطًا  البسـملة  ليسـت  إذ  بالبسـملة  يبتدأ  لم  الذي  الصك  ببطالن  يحكم  ال 
فكل  المطلوب،  حصـول  على  بها  يسـتعان  تبرك  هـي  وإنما  اإلقـرار  لصحـة 
وإن  له  بركة  ال  أنـه  ومعناه  خير  كل  من  مقطـوع  أبتر  فهو  بها  يبتـدأ  ال  شـيء 

الظاهر. الحكم  في  ثبت 
تقطع  وإن  بعض  إلى  بعضه  بتلفيق  يعرف  كان  إذا  ببطالنه  يحكم  ال  وكذلـك 
ال  فحينئٍذ  ورقتين  حكـم  في  ويصير  بعض  من  بعضها  القطـع  تنفصل  لم  مـا 
فهو  الحالة  بهذه  يكن  لم  إذا  وأما  انفصاله  وتبين  انقطاعه  لتيقن  بثبوته  يحكم 

واهللا أعلم. واحدة،  ورقة  حكم  في 
فيها  وصيًا  جعلـه  يبطل  وإنما  جميعهـا  تبطل  فال  الوصـي  بخط  الوصيـة  وأمـا 
فإن  الكاتب،  غير  شاهدان  الوصية  في  يكن  لم  إذا  وهذا  سائرها،  ويثبت  خاصة 

واهللا أعلم. الشاهدين،  بذلك  والوصاية  الوصية  ثبتت  شاهدان  غيره  فيها  كان 
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ببيع  المال  في  تصرف  لمن  بأس  وهـل  الدين؟  بعد  الوصايا  إنفاذ  هـل 
والشاهد  الكاتب  على  بأس  هل  وكذلك  وقياض؟  كقسم  أشـبهه  ما  أو 

المال؟ من  شيء  في  مودعة  غير  الوصية  كانت  إذا 
وإخراج  الدين  بعد  بقي  ما  إال  الهالك  مال  في  من  للوارث  التصرف  يجوز  ال 
ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال   (١)﴾Ã   Â   Á     À   ¿   ¾   ½ ﴿ تعالـى:  اهللا  لقـول  الوصيـة 
ال  أنه  فاعلم  ذلك  عرفـت  فإذا  اإلرث»،  ثم  الوصية  ثـم  الوصية  قبـل  «الديـن 
الديون  إخـراج  بعد  إال  للـوارث  قياض  وال  بيـع  وال  قسـم  المال  فـي  يثبـت 
أحمد  بن  الحسـن  أبي  وعن  واإلشـهاد.  الكتابة  فتمتنع  وعليه  الوصايا  وإنفاذ 
الذي  الحق  بقدر  للوصية  المـال  من  وقفوا  إذا  التصرف  ثبوت  على  يـدل  مـا 

واهللا أعلم. أولى،  به  والعمل  أصح  واألول  به  أوصى 

¿ÉØcC’ÉH  á«°UƒdG  ò«ØæJ  á«Ø«c

كفن  عن  زيادة  منها  للميت  يكون  ما  لألكفان  بهـا  الموصى  المال  غلـة 
وكذلك  واحد  كفن  إال  ذلك  من  له  ليس  الميت  أن  واألثر  أم ال؟  واحد 

المال. بيت  من  كفن  من 
ولفافة،  وقميص  إزار  أثواب:  ثالثة  الرجل  وكفن  واحد  كفن  إال  له  ليس  نعم 
كلها  األثواب  والثالثة  ولفافة،  وإزار  درع  أيضًا:  ثالثة  في  المرأة  تكفن  وقيل 
كفن  فمن  أثـواب  ثالثة  الكفن  أكثر  أن  األثـر  من  موضع  وفـي  واحـد.  كفـن 
على  زاد  فيما  الغرم  فعليه  الورثة  يـرض  ولم  ذلك  من  بأكثر  ماله  مـن  الميـت 

.١١ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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من  على  غرم  ال  أنه  على  يدل  فهذا  أيتام  الورثة  في  كان  إذا  وكذلـك  الثالثـة. 
اليتيم  حق  من  بأشـد  ليس  للكفن  به  الموصى  بأن  خبير  وأنت  بالثالثـة  كفـن 

واهللا أعلم. الهالك،  تركة  في 

ójóédGh  ™£≤àªdG  ÜÉ«ãdÉH  á«°UƒdG  ∫ƒª°T

أعطاها  قد  هو  وكان  الفقراء  ثيابها  يعطـي  أن  زوجها  على  أوصت  مـن 
ما  يدخل  فهل  بعض،  وبقي  بعضها  فقطعت  لكسـوتها  مقطعة  غير  ثيابًا 
منها  المقطع  غير  يكون  أم  للفقراء؟  إنفاذها  ويلزمه  ثيابها  في  يقطع  لم 

ثيابها؟ لفظة  في  داخل  غير  أو  تقطعه  لم  إذ  له  راجعًا 
واهللا أعلم. العطية،  لثبوت  الوصية  فتشمله  ثيابها  في  داخل  هو 

OGõªdÉH  á«°UƒdG  ¢VhôY  »°UƒdG  ™«H

يزيد  من  في  للوصية  الموصـي  عروض  يبيع  أن  له  يجوز  هـل  الوصـي 
وجه  وما  جمعة؟  بالنداء  ينتظره  وال  واحد  يوم  في  المسلمين  سوق  في 
دون  بشيء  مختص  ذلك  أم  العروض  بيع  في  الجمعة  اشترط  من  قول 
هل  ثمنه  في  الجمعة  إلى  تأخيره  يزيد  ال  الوصي  رأى  إذا  أرأيت  شيء؟ 

العروض؟ مطلق  في  واحد  يوم  في  البيع  له  يجوز 
المزيد،  لطلب  قائله  من  نظر  هو  وإنما  منه  بد  ال  شـرطًا  بذلك  التحديد  ليس 
تعذرت  وإذا  مقال  مقـام  ولكل  ذلك،  اقتضى  القائل  زمـان  في  الحال  ولعـل 
أجاز  من  لحظه  الـذي  هو  المعنى  وهذا  كان  مـدة  أي  في  البيع  جـاز  الزيـادة 
التحري  الوصي  فعلى  للنقصان  سببًا  تأخيره  وربما  بالسوم  هذا  مثل  في  البيع 

واهللا أعلم. للمصلحة.  والنظر  للعدل 
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أن  للوصي  يجوز  هـل  صور  في  بضاعة  بعضـه  كان  إذا  الموصـي  مـال 
أكثر  أو  أصح  هنالـك  بيعه  أن  رأى  إذا  ببيعـه  التجار  من  ألحـد  يكتـب 
غالء  من  تعلم  كمـا  هنا  إلى  إتيانه  من  خيـرًا  وأقل  قيمة  أكثـر  أو  قيمـة 
خيانته  وال  ثقته  يعلم  ال  بالبيع  يأمره  من  لكن  الطريق،  وخـوف  الكـرى 
على  البيع  في  توكيلـه  يجوز  هل  غيره  وجود  عـدم  مع  الصالح  وظـن 
كان  سـواء  بنفسـه  إياه  وتصريفه  هنا  إلى  إتيانه  من  بد  ال  أو  الصفة  هذه 

مأجورًا. الصواب  وجه  عرفنا  أم ال؟  أيتام  الورثة  في 
ببيعه  إال  اإلنفاذ  تعذر  إذا  وذلك  المواضع  بعض  في  يلزم  وربما  ذلك  يجـوز 

إليه. يحمله  الذي  األمين  تعذر  أو 
فللوصي  بها  يتهم  ولم  أحد  من  الخيانة  تعلم  لم  فما  الحال  ستر  على  والناس 
عليه  تصح  لم  ما  اتهم  وإن  آخر  قول  على  ويخرج  االسـتعانة  في  يتوسـع  أن 

واهللا أعلم. الخيانة، 

á«°UƒdG  »à¨«°U  ±ÓàNG

وتاريخًا  ومعًنى  لفظـًا  مختلفتان  وصيتان  لـه  وجدت  إذا  الموصي  عـن 
كله  منهما  اختلف  مـا  يثبت  أم  منهما  األخيرة  تثبت  أم  معـًا  يثبتان  هـل 

عدًال. وتراه  تستحسنه  ما  عّرفنا  المتفق؟  من  واحد  ويبطل 
ثابت. هذا  في  الخالف 

اإليصاء  ألن  الكل  ثبـوت  رأينا  الشـرع  قواعد  في  األمر  أصل  في  نظرنا  فـإذا 
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اآلخر. بالفرض  يسقط  ال  بفرض  التعبد  أن  كما  بغيره  اإليصاء  يسقط  ال  بشيء 
بالوصية  يوصوا  لم  أنهم  رأينا  عاداتهم  واعتبرنا  الناس  أحوال  إلى  نظرنا  وإن 

األولى. عن  معرضون  وهم  إال  الثانية 
إليك. والنظر  الترجيح،  عن  ضعفت  وقد 

á«°UƒdG  ò«ØæJ  Qò©J  ¿EG  »°UƒªdG  áKQƒd  ¬H  ≈°UƒªdG  ´ƒLQ

من أعطى رجًال دراهم وقال له هذه الدراهم فرقها على الفقراء األقربين 
إلى  سـيره  عن  الموانع  بعض  منعه  قد  والرجل  فالن،  بن  فالن  للهالك 
مضت  ثم  غيره،  أو  خوف  مثل  فالن  بن  فالن  أقربو  فيها  التي  البلد  تلك 
كثيرة  سنون  عليه  مضت  بعدما  أراد  ثم  الدراهم  ضيع  قد  والرجل  األيام 
والرجل  األقربين  معرفة  عليه  فتعذرت  أهلهـا  إلى  الدراهم  تلك  يـؤدي 
الهالك  لورثة  أيرجعها  ذلك،  من  الخالص  فأراد  مات،  قد  أقبضه  الذي 

بها؟ يفعل  ماذا  أم 
ورثة  إلى  ترجع  فإنها  ألقربيه  فالن  بها  أوصى  الدراهم  هذه  المقبض:  قال  إذا 
جهلوا  أنهم  غير  أقربون  له  كان  وإن  أصلهم،  من  األقربون  عدم  إذا  الموصي 

الفقراء. في  تنفذ  فإنها 
فإنها  فالن  أقربي  في  الدراهم  هذه  أنفق  قال  وإنما  ذلك  المقبض  يقل  لم  وإن 

المقبض. ورثة  إلى  ترجع 
أصلهم  من  عدموا  إن  األولى  الصورة  فمثل  الوصية  بمنزلة  التقبيض  كان  وإن 

واهللا أعلم. جهلوا،  أو 



457 á«°UƒdG ■ ådÉãdG AõédG

≥M  ¿hóH  á«°UƒdG  ó«ØæJ  ≈∏Y  ¢VGôàY’G

ربط  وقد  شـهود  فيها  يكن  ولم  أقاربه  من  رجل  وصيـة  اعترض  رجـل 
اعترضها  أنه  إال  الثقات  من  هو  يكن  ولم  المسلمين  ثقات  على  إنفاذها 
الحجة،  دراهم  يده  في  وبقيت  منها  أنفذ  ما  فأنفذ  االحتساب  وجه  على 
هذه  وفي  الوصية،  إنفاذ  حال  في  قرشًا  ثمانون  األيام  تلك  في  والحجة 
الورثة  لورثة  أو  للورثـة  الدراهم  هذه  يرجع  أن  أيسـعه  بمائتين،  األيـام 
العين  باقية  هـي  تكن  لم  الحجة  دراهـم  ألن  هالكيـن؟  الورثـة  كان  إن 
يسـعه  ما  الخالص،  منها  وأراد  ماله  جملة  في  أدخلها  قد  وأنه  يـده  فـي 

ذلك؟ في 
من  الثقـات  أتم  فـإذا  يعنيـه  ال  فيمـا  داخل  الغيـر  مـال  علـى  متعـرض  هـذا 
ما  جميع  يسـلم  أن  فعليه  يتموه  لم  وإن  الضمان،  مـن  نجا  إنفـاذه  المسـلمين 
على  والوصية  الورثة  إلى  مرجعها  الباقية  الثمانون  وكذلك  الورثـة،  إلى  أنفـذ 

واهللا أعلم. الهالك،  تركة  في  باقية  حالها 

±ô©dG  Ö°ùëH  π°†aC’ÉH  á«°UƒdG  ò«ØæJ

أفضل  هو  فيما  عنها  ينفذ  أن  مالها  بثلث  أوصت  أن  بعد  هلكـت  امـرأة 
ألقاربها  بكفارات  ال  ذلك،  سوى  بشيء  توص  ولم  البر،  أنواع  من  لها 
بدوية  امـرأة  والموصية  الثلـث؟  هـذا  يوضـع  فأيـن  أبـدًا،  لصيـام  وال 

أفضل؟ للورد  اآلبار  حفر  أن  عرفهم  في  وعندهم 
الماء  سـقي  في  الباقي  وينفـذ  المرأة،  أقـارب  لألقـارب،  الثلثان  منـه  يؤخـذ 

واهللا أعلم. عندهم.  المعروف 
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áHGô≤∏d  ±ô°üæJ  π°†aC’ÉH  á«°UƒdG

وصيته  في  عيـن  وقد  ماله  ثلـث  موته  بعد  عنـه  ينفـذ  أن  أوصـى  رجـل 
عن  فضل  مـا  قال  ثم  ذلـك،  وغير  وكفـارات  وصيام  حـج  مـن  أشـياء 

الفضل؟ يوضع  فأين  لي،  أفضل  هو  فيما  ينفذ  هذه  وصيتي 
واهللا أعلم. له.  أفضل  فهو  أقاربه  في  ينفذ 

ΩÉàjC’G  ∫Ée  ô«ªãJ  »a  í∏°UC’G  IÉYGôe

يعملون  وخّدامًا  مواشـي  لهم  وترك  أيتامًا  أوالدًا  وترك  هلك  رجـل 
من  البحر  مسـعى  يعتري  مـا  عليك  يخفى  وال  المواشـي  تلـك  فـي 
لهم  تعمل  أو  تكرى  أو  تباع  األموال  هذه  في  الحيلة  فمـا  األخطـار، 
في  هي  من  سـالمًا  منها  ضاع  مـا  ويكون  هالكهم  يعمـل  كان  كمـا 

يده؟
عملهم  على  بقائهـم  في  الصـالح  كان  فإن  لأليتـام،  الصالح  هـذا  فـي  ينظـر 
كان  وإن   ﴾6    5   4   3   2 ﴿ تلـف  فيما  ضمـان  وال  بأس  فـال 

واهللا أعلم.  ،(١)﴾ ,    +        *   ) ﴿ صرفوا  صرفهم  في  الصالح 

¿É°†eQ  Iô£a  ≈dEG  á«°UƒdG  πjóÑJ

تمرًا  أو  رطبًا  الهاجرة  وقت  في  ليأكلوه  المسجد  لجماعة  به  ُأوصي  مال 
مال  مات  بعدما  وذلـك  رمضان  شـهر  فطرة  ينقلوه  أن  لهم  يجـوز  هـل 

.٢٢٠ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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أكثرهم  الزمان  هذا  بأهل  تدري  وكما  متعطًال  المسجد  وبقي  المسـجد 
ذلك؟ ألجل  يأتون 

واهللا أعلم. للفطور،  يؤكل  ال  للهجور  كان  فما  التبديل  يجوز  ال 

IAGô≤dÉH  á«°UƒdG  ò«ØæJ  á«Ø«c

أو  ثالثة  أو  اثنين  يؤجـر  أن  القرآن  لقراءة  مال  يده  في  لمـن  يجوز  هـل 
أو  صاحبه  يجعل  أن  للمسـتأجر  يجوز  وهل  واحدة؟  ختمة  على  أربعة 
تجوز  وهل  أم ال؟  القـراءة  إجارته  علـى  يسـاعدونه  جملة  له  أصحابـًا 
أم ال؟ القراءة  له  الذي  معروف  والقبر  الميت  على  المسجد  في  القراءة 

واحدة. ختمة  على  يؤجرهم  أن  جاز  القراءة  يحسنون  كلهم  كانوا  إذا 
جاز. رضي  فإن  المؤجر  رضي  إذا  إال  بغيره  يستعين  فال  بنفسه  المستأجر  وأما 

ألنه  معروفًا  القبـر  كان  إذا  فال  القبر  علـى  بوصية  المسـجد  في  القـراءة  وأمـا 
واهللا أعلم. للوصية.  تبديل 

ø«dƒ¡ée  â«e  ÜQÉbC’  á«°UƒdG  ò«ØæJ

من  يرثوا  لم  الذين  ألقربيه  رجًال  بها  أوصى  دراهـم  عنده  تركت  رجـل 
عليه  فتعذر  فيها  هو  الـذي  البلد  غير  في  الموصي  وأقارب  شـيئًا،  مالـه 
فمضت  المخاوف،  سـبب  لبعض  الحال  في  البلـد  ذلك  إلى  وصولهـا 
يخبره  مـن  عليه  تعذر  البلـد  ذلك  إلى  بعـد  من  مضـى  أن  فلمـا  األيـام 
الدراهم  هذه  قبضه  الذي  والرجل  مات،  قد  ومنهـم  األمناء،  لعدم  بهـم 
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محلها  عن  الدراهم  هذه  إلنفاذ  الرجل  مسير  قبل  ومات  الهالك  وصى 
الرجل  هذا  عند  الدراهم  هذه  حال  يكون  ما  بعينها،  تبق  ولم  بالعـرض 

الخروج؟ منها  أراد  إذا  الصفة  هذه  على 
أنفذت  مشـرك  أو  فاسـق  بداللة  ولو  الهالك  أقارب  إلى  الوصـول  أمكـن  إن 
رجح  بل  المخبر  يسترب  لم  إن  وذلك  الوصية  سبيل  على  الدراهم  تلك  فيهم 

صدقه. النفس  في 
تعذرت  وإنما  أقارب  للهالك  وكان  يستراب  ال  دال  يوجد  ولم  استريب  وإن 
من  فيكون  بأهلـه  للجهالة  الفقراء  فـي  ينفذ  به  الموصى  فـإن  فقـط  معرفتهـم 

عوضها. أو  بعينها  كانت  وسواء  أهلها  المجهولة  الحقوق 
إلى  الدراهم  وترجع  تبطل  الوصية  فإن  أصًال  أقارب  للهالك  يكن  لم  إذا  وأما 

واهللا أعلم. عوضها.  أو  بعينها  كانت  الوارث 

á«°UƒdG  øe  ô«≤ØdG  »°UƒdG  òNCG

الذي  والوصي  المسلمين  لفقراء  الدراهم  من  شيء  بها  كان  إذا  الوصية 
الفقر  من  تنقله  لم  بها  الموصى  الدراهم  وتلك  فقير  الوصية  عليه  كتبت 

وارث؟ غير  وهو  لنفسه  يأخذها  أن  له  أيجوز  الغنى،  إلى 
استحق  إذا  يأخذ  فقيل  الوصية  من  يأخذ  أن  له  هل  إليه  الموصى  في  اختلف 
إنفاذ،  فيه  ليس  لنفسـه  وأخذه  مشـروط  اإلنفاذ  ألن  ال  وقيل  غيره،  يأخذ  كما 
فكذلك  نفسه  وصية  من  يأخذ  أن  للموصي  وليس  الموصي  نائب  فهو  وأيضًا 
الفقراء  لجماعة  الوصية  ألن  الكل  يأخذ  فال  ترخص  وإن  بمنزلتـه.  ألنه  نائبـه 

واهللا أعلم. منهم.  واحد  وهو 
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مستقيم  ولفظها  المسلمين  عند  خطه  يجوز  من  بخط  كانت  إذا  الوصية 
الورثة  فغّير  الموصى،  مـال  ثلث  من  بأكثر  تخرج  وال  حـال،  كل  علـى 
في  دخل  الوصي  هـذا  ترى  كيف  بإنفاذهـا،  نرضى  ال  وقالـوا  الوصيـة 

يعجبك؟ وما  يدخل؟  لم  أو  إنفاذها 
علـى  أنفذهـا  بإنفاذهـا  الحاكـم  حكـم  فـإن  اهللا،  حكـم  إلـى  يدعوهـم 
معذورًا،  الوصي  كان  بإبطالها  حكم  وإن   ،(١)﴾²    ± رغمهم﴿ °  
تقطعت  وإن  اإلعانـة،  منه  يرجو  بمن  عليهم  اسـتعان  لذلك  ينقـادوا  لـم  وإن 

واهللا أعلم. بالعجز،  عذر  األسباب  عليه 

?á«°Uh  ô«≤ØdG  ≈∏Y  πgh  ,É¡ªμM

أم  غنيًا  أو  كان  فقيرًا  مكلف  كل  فتلزم  الكتاب  من  عين  فرض  الوصية 
األمة؟ بإجماع  أم  بالسّنة  وجوبها 

  ¶   μ   ´  ﴿ تعالـى:  قولـه  وذلـك  واإلجمـاع.  والسـّنة  بالكتـاب  ثبتـت 
 (٣)﴾Å   Ä   Ã      Â   Á﴿ تعالـى:  وقولـه   (٢)﴾º      ¹¸

  W    V   ﴿ تعالى:  وقوله   (٤)﴾'   &   %   $   #   "   !   ﴿ قوله:  إلـى 
.(٥)﴾_   ^    ]    \   [   Z   Y   X

.٧٠ اآلية  المؤمنون،  (١) سورة 
.١٨٠ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 
.١٨١ اآلية  البقرة،  (٣) سورة 
.١٨٢ اآلية  البقرة،  (٤) سورة 

.١٠٦ اآلية  المائدة،  (٥) سورة 
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رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  كان  قال  عباس  ابن  حديث  منها  كثيـرة  فأحاديثها  السـّنة  وأمـا 
ويقول:  بها  الحيف  عن  ينهى  وكان  الحياة  حال  وتنجيزها  الصدقة  على  يحثنا 
ووصيته  إال  فيه  يوصي  أن  يريد  شـيء  وله  ليلتين  يبيت  مسـلم  امرئ  حق  «ما 

رأسه». عند  مكتوبة 
ثابتة  الوصية  أن  على  أجمعوا  ومخالـف  موافق  من  األمة  فإن  اإلجمـاع  وأمـا 

فنفل. نفًال  أو  فواجب  واجبًا  منها  كان  فما  شرعًا 
وهذا   (١)﴾¶   μ   ´ ﴿ يقول:  اهللا  ألن  األقربين  وصية  تلزمه  فال  الفقير  وأما 

واهللا أعلم. والتبعات.  بالضمانات  اإليصاء  ويلزمه  خيرًا  يترك  لم 

¥ƒ≤M  ¬«∏Y  øªY  á«°UƒdG  ô«NCÉJ

ونيته  فمـات  غيرها  أو  دفاتـر  فـي  تكن  ولـم  للناس  حقـوق  عليـه  مـن 
عنه  وفت  وإن  الورثة؟  عنه  تف  لم  إن  هالكًا  يصير  هل  منهـا  الخـالص 

الحقوق؟ عنه  أتسقط  منه  وصية  غير  من  الورثة 
في  يقصر  ولـم  يقض  لـم  وإن  أجــزأه،  غيره  أو  الـوارث  عنـه  قضـى  إن 
يوم  غرمـاؤه  عنـه  يرضى  أن  اهللا  مـن  وأرجـو  بحاله  أعلـم  فـاهللا  الوصيـة 

القيامة.
يوص  لم  ذلك  ومع  أسبابه  ورأى  الموت  أظن  إذا  كما  الوصية  في  قصر  وإن 
أسـباب  رأى  إذا  التأخير  فـي  األمل  ينفعـه  وال  ـ  بـاهللا  والعيـاذ  ـ  هالـك  فإنـه 

واهللا أعلم. الموت. 

.١٨٠ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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فما  الوفاء  ونيته  فمـات  للتخلص  سـبيًال  يجد  لم  إذا  المعـدم  المديـون 
ذلك. لنا  صّرح  حكمه؟ 

في  يقصر  ولـم  اإلمكان  حسـب  أهلها  إلى  الحقـوق  أداء  فـي  يقصـر  لـم  إذا 
رحيم. رؤوف  واهللا  النجاة  له  فأرجو  وجوبها  حال  الوصية 

çQE’G  øY  kÉ°†jƒ©J  ƒdh  á«°UƒdG  ≈∏Y  ¥Gó°üdG  ºjó≤J

وبعضها  الزوجات  صداق  فيه  بعضها  صكـوكًا  عليه  وترك  توفى  رجـل 
ما  بالجميع،  تفـي  ال  وتركتـه  أخاهم  أعطـى  عما  عوضـًا  لبنيـه  وصيـة 

ذلك؟ من  األقدم 
المال.  أصـل  من  فهو  الغير  حـق  ألنه  لـألوالد،  الوصية  مـن  أقـدم  الصـداق 

واهللا أعلم.

ójóL  ódƒj  ≈àM  »°UƒdG  áª°ùb  ô«NCÉJ  ôKCG

من  يعطى  هـل  مولود  منهـم  ُولد  حتى  ُتقسـم  لـم  إذا  األقربيـن  وصيـة 
من  ألقل  جاء  إذا  أم ال  مطلق  ذلك  فهل  يعطى  كان  فإن  أم ال؟  الوصية 

الموصي؟ موت  بعد  أشهر  ستة 
قبل  الموصي  موت  بعد  المولود  ُولد  إذا  قـال  من  فمنهم  اختالف،  ذلك  فـي 
وإن  الوصية  فـي  يدخل  المولود  فإن  الوصية  تقسـم  ولم  أشـهر  سـتة  انقضاء 
سهمه  للمولود  إن  قال  من  ومنهم  شيء،  له  فليس  أشهر  ستة  انقضاء  بعد  ُولد 
أعجب  القول  وهذا  الوصية  تقسـم  ولم  كثيرة  بسـنين  الموصي  بعد  ُولد  ولو 
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عندنا  به  المعمول  اهللا  رحمهم  عبدالوهاب  بن  أفلح  اإلمام  قال  عبيـدان.  ابـن 
إلى  يلتفت  وال  بهـا  الحاكم  يحكـم  يوم  األقربين  مـن  كان  لمـن  الوصيـة  أن 
إذا  تعالى  اهللا  رحمه  سـعيد  أبو  قال  الميت.  يموت  يوم  األقربين  من  كان  من 
لم  ولو  عنده  قبل  فيما  المولود  يدخل  فال  الجماعة  أو  الحاكم  بحكم  قسمت 

سهامهم. األقربون  يقبض 
ذلك  على  فتقسـم  الهالك  مال  من  بقسـمها  يأمروا  أن  بذلك  الحاكـم  وصفـة 
الحكم  ألن  سهمه  منها  أعطي  المولود  ُولد  ثم  تقسم  ولم  بقسمها  أمروا  وإن 
أو  الوصي  قسمها  وإنما  الحاكم  حكم  بغير  قسمت  إن  وأما  بعد،  ينفذ  لم  بها 
فال  ذلك  بعد  ولد  وإن  فيها  دخل  السهام  قبض  قبل  المولود  ولد  فإن  الوارث 

يدخل. ال  فإنه  سهامهم  األقارب  بعض  قبض  بعد  ُولد  إن  وكذلك  يدخل، 
القول  على  مبني  وهـو  تعالى  اهللا  رحمه  سعيد  أبي  كالم  معاني  من  كله  وهذا 
أن  قبل  الوصية  قسـمت  إذا  قيل  وقد  الموصي  موت  بعد  المولــود  بإدخــال 
َثّم  كان  إذا  أشـهر  سـتة  من  ألقل  به  جاءت  ولو  الوصية  في  يدخل  فـال  يولـد 
أشـهر  سـتة  من  ألقل  به  فجاءت  األقارب  عدمـت  وإن  موجـودون،  أقـارب 
ألنـه  الوصية  تثبت  لم  أكثر  أو  أشـهر  لسـتة  به  جاءت  وإن  له،  الوصـية  ثبتت 

واهللا أعلم. لمعدوم،  وصيـة 

ò«ØæàdG  »a  ø««°UƒdG  ∑Gôà°TG

يريد  هذا  الحـج  كأجرة  اإلنفاذ  فـي  اختلفا  إذا  الوصيـة  فـي  الشـريكان 
الثاني  فأبى  موسعة،  والوصية  ذلك  دون  بما  وذا  المائتين  فوق  بما  أجيرًا 
الثاني،  مـن  حاًال  أحسـن  األجيرين  مـن  واألول  المائتيـن  دون  بمـا  إال 
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الثاني  األجير  الثانـي  الشـريك  فأبى  ذلك،  يعلمان  كالهما  والشـريكان 
فيها  دخل  أن  بعـد  الوصية  تلك  عـن  رجوع  األول  الشـريك  لهذا  هـل 
ويسـعه  فيها  الدخول  بعد  رجوع  له  ليس  أم  شـريكه  على  يقدر  لـم  إذا 

السكوت؟
لم  فإذا  الصالح،  منه  يعلمـان  واحد  على  يتفقا  أن  ويلزمهما  رجوع  لـه  ليـس 
كان  إن  لحكمه  االنقياد  ويلزمهما  الحاكم  عند  اآلخر  خاصمه  أحدهما  يوافق 

واهللا أعلم. لذلك.  أهًال 

»°UƒªdG  §îH  á«°UƒdG  PÉØfEG

لفالن  هذه  أن  فيها  مكتوب  دراهم  الموصي  بيت  في  وجـد  إذا  الوصـي 
كان  إذا  أم ال  لـه  كتب  فيمن  ذلك  ينفـذ  أن  يسـعه  هل  الموصي  بخـط 
الموصي  دين  في  ذلك  ينفذ  أن  يسعه  وهل  أم ال؟  الدين  قضاء  في  وصيًا 
يفادي  أن  له  هل  خيار  بيوعات  إال  مال  له  يكن  لـم  إن  وكذلـك  أم ال؟ 
للمشتري  أنه  المبيع  يتبين  حتى  اإلنفاذ  عن  يمسك  أم  الوصية  إلنفاذ  بها 

أم ال؟ البيع  ذلك  يحل  أن  له  وهل  للبائع؟  أو 
وقف  على  اإلنفاذ  جـواز  إن  قول  الموصي  بخط  عليه  المكتـوب  في  يخـرج 

ذلك. من  والمنع  الكتابة 
كإقراره. اإلنسان  خط  جعل  من  قول  فعلى  اإلجازة  أما 

واللفظ. الخط  بين  فرق  من  قول  فعلى  المنع  وأما 
معتبرة  وهي  باألمارة  حكمًا  األول  بالقول  يعمل  أن  الموضع  هذا  في  وأحب 
فعلى  خاصمه  فإن  الوارث  يخاصمه  لم  إذا  وهذا  الشرع  مواطن  من  كثير  في 
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وصيًا  كان  للوصي  يصح  الجواز  وهـذا  إليه،  يترافعان  الذي  الحاكم  يرى  مـا 
الشيء. بنفس  إقرار  هو  وإنما  بدين  ليس  ذلك  ألن  أم ال،  الديون  قضاء  في 

له  فليس  الخيـار  نقض  وأما  الوصيـة  إلنفاذ  يحيله  أن  فلـه  الخيـار  بيـع  وأمـا 
أن  وله  للوصية  يبيع  أن  وللوصي  ببيع  ليس  والنقض  البيـع  حالة  ألن  وذلـك 

واهللا أعلم. ذلك.  غير  يجد  لم  إن  الخيار  بنقض  الوارث  يأخذ 

¬≤à©H  óÑ©dG  »μdÉe  óMCG  á«°Uh

مات  ثـم  بالعتق  لـه  منهما  واحـد  وأوصـى  عبـد  فـي  اشـتركا  رجـالن 
فهل  ماضيًا  العتـق  كان  فإن  العتـق،  يمضي  هل  صاحبـه  قبـل  أحدهمـا 
له  السـيد  ألن  الحي  لسـيده  الباقي  النصف  في  يستسـعي  أن  العبد  على 
يمضي  أم  الميت  الشـريك  مال  رأس  من  ذلك  أم  الوصية  فـي  الرجـوع 
تعرض  الشـريكين  من  واحد  كل  ألن  تباعـة  وال  العبد  ويذهـب  العتـق 

الحكم؟ كيف  أم  العبد  لعتق 
ألن  الموصي  مـوت  بنفس  ينعتـق  فقيل  بعتقـه  الموَصى  العبـد  فـي  اختلـف 
الوصي  يعتقد  حتى  ينعتق  ال  وقيل  ثبتت  وقد  الوصية  ثبـوت  لعتقه  الموجـب 
للوصية  بد  ال  إذ  ذلك،  بمعنى  كان  من  أو  الحاكم  أمر  من  بالوصية  القائم  أو 
على  تدل  بعبارة  إنفاذها  لقصـد  بالعتق  التلفظ  الوصية  هـذه  وإنفاذ  إنفاذ  مـن 

الشريكين. أحد  بموت  حر  فالعبد  األول  القول  فعلى  ذلك 
كل  وأذن  بعتقـه  الوصية  على  اتفقـا  قد  كانا  فـإن  منهما  الحي  نصيـب  وأمـا 
وإنما  لآلخر  منهما  كل  يأذن  لم  وإن  له  غـرم  فال  بذلك  لآلخر  منهما  واحـد 
أخذ  شـاء  فإن  مخير  منهما  الحي  فإن  جهته  من  وهذا  جهته  من  هذا  أوصى 
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القدر  ذلك  فـي  العبد  يستسـعي  أن  فللوارث  الهالـك  مال  مـن  نصيبـه  غـرم 
ال  بأنه  القول  على  وأما  قولهم  معاني  من  يوجد  ما  معاني  بعض  على  وذلك 
إن  قالوا  أنهم  مع  المسألة  هذه  من  عليه  يتفرع  ما  أعرف  فال  يعتق  حتى  ينعتق 
عليه  يتفرع  إنه  قيل  ولئن  للوصية  إنفاذًا  عتقه  على  يجبر  الـوارث  أو  الوصـي 
لوازم  من  الشـريك  نصيب  غرم  ألن  بعيد  فغير  األول  القول  علـى  يتفرع  مـا 

واهللا أعلم. واجب.  إنفاذها  أن  مع  بذلك  إال  إنفاذها  يمكن  وال  الوصية 

á«°UƒdG  »a  ∞«©°†dGh  πeQC’Gh  ø«μ°ùªdGh  ô«≤ØdG  ≈æ©e

أم ال؟  فرق  الجميـع  بين  هل  والضعيـف  واألرمـل  والمسـكين  الفقيـر 
أم ال؟ اإلناث  يشمل  فهل  فالن  بني  ألرامل  أوصى  ومن 

من  حاًال  أحسـن  الفقير  قوم  فقال  فيهما.  اختلف  فقد  والمسـكين  الفقير  أمـا 
ومنه  باألقوى  يكون  إنما  بالتأكيد  عكس  وال  مسكين  فقير  يقال  ألنه  المسكين 

.(١)﴾¯   ®   ¬   «   ﴿ تعالى:  قوله 
  d    c﴿ تعالـى:  لقوله  الفقيـر  من  حـاًال  أحسـن  المسـكين  قوم:  وقال 

سفينة. ولهم  مساكين  سماهم  فقد   (٢)﴾      i   h   g   f   e
واحد. معنى  على  داالن  اسمان  هما  قوم  وقال 

من  بلغة  له  الذي  الفقيـر  قال  من  فمنهم  بينهما  بالفـرق  القائلون  اختلـف  ثـم 
من  والمسكين  يسأل  من  الفقير  وقيل  له.  شـيء  ال  الذي  والمسـكين  العيش، 

.١٦ اآلية  البلد،  (١) سورة 
.٧٩ اآلية  الكهف،  (٢) سورة 
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وهذا  المحتاج  الصحيح  والمسـكين  المحتاج  الزمن  الفقيـر  وقيل  يسـأل،  ال 
اللغة. باب  من  كله 

من  عرفنا  في  وهو  رأيه  أو  جسمه  ضعف  من  اللغة  أصل  ففي  الضعيف  وأما 
الحاجة. شديد  صار  حتى  حاله  ضعف 

وفي  امرأة  أو  رجـل  من  شـيء  على  يقدر  ال  الذي  الفقير  فهـو  األرملـة  وأمـا 
المال  هذا  الرجل  قال  إذا  قال  قتيبة  ابـن  عن  بّري  ابن  حكى  القامـوس  شـرح 
والنساء.  الذكور  على  يقع  األرامل  ألن  والنساء  للرجال  فهو  فالن  بني  ألرامل 
األرامل  على  الغالب  ألن  الرجال  دون  للنسـاء  يدفع  األنباري  ابن  وقال  قال 
أنهم  الرجال  على  الغالب  أن  كما  أرمل.  رجل  يقولون  كانوا  وإن  للنساء  أنهن 

واهللا أعلم. ا.هـ.  رجلة.  يقولون  كانوا  وإن  اإلناث  دون  الذكور 

á«°UƒdG  PÉØfEG  ÜƒLh

لم  أو  نفسـه،  على  الوارث  وأثبتها  بالشـرع  ثابتة  غير  كانت  إذا  الوصية 
يقوم  أن  عليه  أم  ذلـك  أله  شـرعًا،  ثبوتها  لقلة  الوصـي  وتركهـا  يثبتهـا 
علم  لقلة  الكاتـب  من  الكتابة  بضعـف  الوصية  تبطل  وهـل  بإنفاذهـا؟ 
الكالم؟  معانـي  واختالف  وتأخير  وبتقديـم  الحـروف  بعض  بإسـقاط 
من  ألحد  هل  والكتابة  الكالم  يقيم  من  هذه  أرضنا  في  يكن  لم  ونحن 
والوصي؟ الوارث  أعني  وهم  الصفة  هذه  على  الوصية  من  الغير  هؤالء 
واهللا أعلم. بإنفاذها.  يقوم  أن  عليه  بل  تركها  للوصي  فليس  الوارث  أتمها  إذا 



469 á«°UƒdG ■ ådÉãdG AõédG

É¡d  áKQƒdG  ¢†©H  ô««¨Jh  á«°UƒdG  ò«ØæJ  á«Ø«c

وصيته  إنفـاذ  فـي  واألمر  الفعـل  جائـز  الموصـي  جعلـه  إذا  الوصـي 
ما  يبيع  أن  للوصي  أيجوز  البلـد،  في  خطه  يجوز  من  بخط  والوصيـة 
رضي  الوصية  إلنفاذ  نقدًا  دراهم  يجد  لم  إن  وغيرها  أصول  من  شـاء 
البيع  في  بمشـاورة  يناظرهم  أن  عليه  وهل  كرهـوا؟  أو  بذلك  الورثـة 
وبفعله  ذلك  عليه  ليس  أم  أيتـام  فيهم  كان  وإن  برأيهـم  إال  يقطـع  وال 
الوصية  الورثة  أبطل  وإذا  حاله؟  يعرف  لم  أو  ثقة  الوصـي  كان  كفايـة 
إنفاذها  عن  الوقوف  أيسعه  وخاصموه  بذلك  يرضوا  ولم  منهم  بتغيير 

فيها؟ الدخول  قبل 
أو  المال  وبين  بينه  يخلـوا  أن  بين  وخيَّرهم  الوارثين  سـأل  الوصيـة  ثبتـت  إذا 
قصد  أبوا  وإن  فعل،  فعله  اختاروا  فأيهما  الوصية  إلنفاذ  بنقـد  دونه  يعاوضـوا 
ضررًا  باألقل  ويبدأ  األصول  تناول  يكتف  لم  فإن  أوًال  العروض  وبـاع  المـال 
إذ  البيع  عن  يقف  فحينئٍذ  الثلث  يذهب  أو  الوصية  تكمل  حتى  الوارث  على 

الثلث. إال  للهالك  ليس 
وسواء  يكن  لم  أو  يتيم  الوارث  في  كان  سواء  الوصية  بثبوت  حكم  إذا  وهذا 

تظهر. لم  أو  الولي  ثقة  ظهرت 
فتنة  يخش  لم  ما  عنها  يتأخر  أن  لـه  فليس  إبطالها  في  وسـعوا  خاصمـوه  وإن 
لم  فإن  االجتهاد  وعليه  وصيته  في  للهالك  تكفل  قد  ألنه  ببطالنهـا  يحكـم  أو 

واهللا أعلم. عليه.  ما  أداء  في  مقصرًا  كان  يجتهد 
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على  فشـيئًا  شـيئًا  تسـليمها  في  ودخل  للعباد  حقوق  عليه  صارت  مـن 
ابتداء  مع  الدينونة  تجزئه  أم  ثانية  بوصية  الباقي  كتابة  عليه  يلزم  الترتيب 
الهالكين؟ من  أيكون  نية  على  مات  وإذا  وصية؟  بغير  التسليم  هذا 

إرشاد  ذلك  وفي  والشهادات  الحقوق  لضبط  شرعت  وإنما  فرضًا  الكتابة  ليست 
قبل  مات  وإن  الموت  خوف  عند  تلزم  والوصية  كافية،  والدينونة  األصلح.  إلى 

واهللا أعلم. تعالى.  اهللا  من  السالمة  له  رجونا  بالوصية  يدين  وهو  الوصية 

Oóëe  âbƒH  á«°UƒdG  §HQ

الناس  من  اهللا  شاء  من  ليأكله  تمر  بجراب  موته  بعد  ماله  من  أوصى  من 
غير  الوصي  وكان  بلـده،  سـّنة  على  رجوعهم،  بعد  دفنه  من  الراجعيـن 
تسقط  أم  حين  بعد  ولو  إليهم  إنفاذه  أيلزمه  الموصي،  موت  عند  حاضر 

ذلك. لنا  بّين  الرجوع؟  وقت  بمضي 
الوقت  بفوت  تفوت  الوصية  فإن  حاًال  الرجوع  بعد  أكله  البلد  سّنة  كانت  إذا 
فإنه  معينـًا  وقتًا  تحـدد  لم  السـّنة  كانـت  وإن  الورثـة،  إلـى  ويرجـع  المحـدد 

واهللا أعلم. يطعمهم، 

√ô«¨d  º∏Y  º«∏©J  øe  á«°UƒdG  πjóÑJ

تعليم  في  يحّول  أن  يصح  هل  العظيم  القرآن  به  يعّلم  بمال  أوصى  مـن 
فيها  يعّلم  لمدرسـة  شـيء  الوصي  هذا  به  الذي  المكان  وقرب  النحو، 
بها  أوصى  التي  المدرسة  لهذه  يجوز  أن  الوصي  لهذا  جائز  هل  القرآن 

النحو؟ لتعليم  القرآن  لتعليم  المالك  هذا 
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  Ã      Â   Á﴿ يقول:  أعلم  تعالى  واهللا  للوصية،  تبديل  ألنه  ذلـك  يجـوز  ال 
واهللا أعلم.  .(١)﴾Ê    É   È   Ç    Æ    Å   Ä
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خمسـة  قدر  مسـير  غائب  أحدهما  رجليـن  إلـى  أوصـى  إذا  الموصـي 
وطالبهم  ُبّلغ،  والورثـة  المسـلمين  شـريعة  في  ثابتة  غير  والوصية  أيـام 
أيجوز  الهالك،  مال  من  بإنفاذها  وأمـروه  فأتموها  إتمامها  في  الحاضـر 
الدهر  وحوادث  التمادي  مخافة  الغائب  الوصي  حضرة  بغير  إنفاذها  له 
من  النصف  قلت  وإن  النصف؟  ويترك  النصف  ينفذ  أن  له  يجوز  أم ال؟ 
أراد  حيث  أم  جزء  صنف  كل  من  نصفها  قدر  إلى  أولها  من  يبتدئ  أين 

أم ال؟ شاء  ما  وترك 
الورثة  رأى  عن  الجميع  فلينفـذ  الوصية  أمر  في  والتهـاون  التوانى  خـاف  إذا 

أعلم. واهللا  اهللا،  شاء  إن  عليه  بأس  وال 

çQGƒ∏d  á«°Uh  áHÉàc  øe  áHƒàdG

للكاتب  يجوز  هل  لوارثه  وصية  ماله  بعض  يكتب  أحد  أمره  إن  الكاتب 
يفعل؟ ما  كتب  وقد  له  يجوز  ال  كان  وإن  أم ال؟  يكتب 

إن  الورقة  تمزيق  توبته  ومن  واهللا أعلم،  التوبة،  فعليه  فعل  وإن  ذلك  يجوز  ال 
شرعًا. تثبت  ال  والورقة  رحيم  غفور  اهللا  فإن  يكن  لم  وإن  أمكن، 

.١٨١ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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قشاري  هذا  لصاحبه  فقال  فمرض  البحر  طريق  في  رجًال  صحب  رجل 
من  ألحد  أمانـة  عندي  أرسـل  منه  وبعض  وسـالح  وثياب  دراهـم  مـن 
فحفظت  صاحبه  قـال  الرجل.  ذلك  ومـات  خطوط،  لهم  وفيـه  النـاس 
فيها  وبعض  شـيء  فيها  يوجـد  لم  فبعضها  الخطـوط  وفتشـت  قشـاره 
هذا  أيسـع  الهالك،  يعني  فالن  بيد  فالن  يا  وأصلـك  الثياب  من  شـيء 
للوارث  مرجعها  أم  وكذا  كذا  خطه  في  له  كتب  من  يقبـض  أن  األميـن 
قبض  إن  األمين  هـذا  يبرأ  وهل  الخطـوط؟  هذه  غير  بّينـة  تصح  حتـى 

أم ال؟ االطمئنان  سبيل  على  الخطوط  هذه  في  له  المكتوب 
يقبض  أن  له  جاز  خطه  في  له  كتب  ما  واحد  كل  يقبض  أن  عليـه  أوصـى  إذا 
ما  له  قال  وإنما  بذلك  عليه  يـوص  لم  إذا  وأما  الوارث،  علم  دون  مـن  ذلـك 
في  الوارث  إلى  يدفعه  بل  شـيئًا  ألحد  يدفع  أن  له  فليس  السـؤال  في  ذكرَت 

واهللا أعلم. مورثهم،  قال  بما  ويخبرهما  عدل  شاهدي  حضرة 

º∏°ùe  πc  øe  áÑ°ùM  á«°UƒdG  ò«ØæJ

موته  بعد  إال  بها  شـعرت  وال  يخبرني  ولم  علّي  الهالك  هذا  أوصى  قد 
غيره،  ال  يتيمًا  وارثًا  ترك  وقد  منها  يلزمني  ما  أدري  ما  إليك  واصلة  وهي 
دراهم  من  والده  تركـه  فيما  لليتيم  األصلح  ومـا  أم ال؟  ثابتة  هي  وهـل 
له  اليتيم  ولهذا  للصالة  مصاٍل  وثالثة  المصاحف  وبعض  وخنجـر  قليلة 
أم ال؟ إليه  يحتاج  ما  جميع  لعوله  تعطى  أن  أيجوز  الولد  ويختارها 
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الثقات  وعلى  بلدك،  أهل  من  غيرك  يلزم  ما  إال  شـيء  الوصية  في  يلزمك  ال 
بالشـهود،  للجهل  بطالنها  أو  صحتها  أعرف  وال  صحـت  إن  بهـا  يقومـوا  أن 
من  والمصاحف  المصـال  وبيـع  الشـهود  يعرف  من  عنهـا  يسـأل  أن  فينبغـي 
تركه  كونه  وكذلك  له،  ترك  منها  واحد  إلى  يحتاج  كان  إذا  إال  اليتيم  مصالح 
نظر  على  نفقـة  له  ويجري  أصلـح  غيرها  يكـن  لم  إن  صالحـه  من  أمـه  مـع 
واألول  وسعهم  حاكم  غير  من  عليه  اتفقوا  وإن  ذلك،  أمه  طلبت  إن  الحاكم 

واهللا أعلم. للخصومة،  أقطع 

â©æ oe  ¿EG  ¿É°†eQ  Iô£ØH  á«°UƒdG

منًّا  وكذا  كـذا  فيه  ما  كل  متفرقة  أمـوال  في  تمـر  وزان  أسسـت  وصيـة 
معلوم  مكان  فـي  ويحضرها  البلد  أهل  بـه  تراضى  رجـل  ويسـتخرجها 
قديمة  وصيـة  العبـاد  مـن  شـاء  من  رمضان  شـهر  صـوام  منهـا  ليفطـر 
أهل  من  الـوزان  ذلك  يمنع  من  وأراد  آبائهـم  عن  آبائنـا  مـن  وجدناهـا 
ذلك  لنا  أباح  ومن  ثابتة؟  غير  هي  أم  أخذها  في  نجاهد  أن  ألنا  األموال 

أم ال؟ منه  نأخذه  أن  ألنا 
على  األموال  قسـمة  وقعت  وقد  سـلف  بعد  خلفًا  ثبوتها  بعد  منعها  يحـل  ال 
منعه  أن  وأرى  مالـك،  بعد  مالك  أثبته  المال  ذلـك  في  حق  فهـي  اشـتراطها، 
في  وهذا  يتيم  أو  لبالـغ  صار  سـواء  فيه  تثبت  الذي  المـال  من  فيؤخـذ  ظلـم 
ذلك  بمثل  اإليصاء  يعجبنـي  فال  أقبل  فيما  المسـتأنفة  وأما  القديمة.  الوصيـة 

واهللا أعلم. بالوارث،  الضرر  من  فيه  لما 



474

´ôÑàdÉH  hCG  ¿ƒjódÉH  á«°UƒdG

للورثة  يبق  ولم  المال  من  كثيرًا  استغرقت  والوصية  بوصية  أوصى  رجل 
ينفذ  أم  إبطالها؟  أم  إتمامها  أيعجبك  المال  ثلـث  عن  وزادت  قليـل  إال 

أفتنا. العدل؟  تقويم  على  حقه  حق  ذي  كل  ويعطى  الثلث 
للوارث  وليس  المال  أصل  في  فهي  وحقوق  ضمانات  من  الوصية  كانت  إذا 
تحاصص  بل  تبطل  وال  خاصة  الثلث  في  ثبتت  تبرعًا  كانت  وإن  الفاضل،  إال 

واهللا أعلم. فاأللزم،  األلزم  يقدم  وقيل  األشياء،  تلك  بين 

áYóH  ƒg  ÉªH  á«°UƒdG  áØdÉîe

العزاء،  أيام  النـاس  من  يحضر  من  يأكله  وحالء  وإدام  بطعـام  أوصى  مـن 
آل  ثم  هكـذا،  يفعلون  بلـده  أهل  الوصية  تاريـخ  عنـد  األول  الزمـن  وفـي 
يفعل  أن  الوصي  فأراد  فعله،  في  وبالعكس  رأوها  لصالح  تركه  إلى  نظرهم 
ال  بل  البلد  أهل  أماتها  بدعـة  إحياء  على  نحضر  ال  الجماعة  فقالـت  هـذا 
سخطًا  األواني  في  الطعام  فترك  فعل  من  هكذا  فعل  وقد  لطعامك،  نحضر 
الصورة؟ هذه  على  أخر  إن  أرأيت  أم ال؟  هذا  ألجل  التأخير  له  هل  منهم 
وال  األوائل،  عصر  بعد  الحادثة  البدعة  هذه  ترك  من  البلد  أهل  رآه  مـا  ِنْعـَم 
األمر،  أول  في  سّنها  من  بمنزلة  فهو  أحياها  ومن  لهم،  يجيبها  أن  ألحد  أرى 

واهللا أعلم. باطلة،  به  والوصية  ذلك  يترك  أن  الوصي  وعلى 

çQGƒdG  øY  AÉédEÓd  á«°UƒdG  øY  ´ƒLôdG

وأراد  منه  لزمه  ضمان  من  موته  بعد  لرجل  يسكنه  الذي  ببيته  أوصى  من 
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بذلك  أردت  وإنمـا  ضمان  علـّي  له  ليس  وقـال  الوصيـة  عـن  الرجـوع 
ويقبل  ضمان  مـن  الوصية  كانت  إذا  الرجـوع  أله  الوارث  عـن  إلجـاءه 

أم ال؟ الوارث  عن  ألجأ  إن  قوله 
له  أقر  الذي  خاصمه  فإن  الضمان  نفس  عن  وأما  الرجوع،  فله  البيت  عن  أما 
إن  شيء  يلزمه  فال  يخاصمه  لم  وإن  البيت  قيمة  مثل  له  يدفع  أن  ألزمه  بذلك 

واهللا أعلم. اللجاء،  من  التوبة  وعليه  نفسه  في  صادقًا  كان 

»°UƒªdG  äƒe  πÑb  ¬d  ≈°UƒªdG  äƒe

أتكون  قبله،  ماتت  وقد  الدراهـم  من  بشـيء  ألخته  الهالك  هذا  أوصى 
شيء؟ لورثتها  يبقى  وال  حقها  يبطل  أم  لورثتها  الدراهم 

يكون  بل  بموتها  يموت  ال  الحق  فذلك  لها  عليه  حـق  من  الوصية  كانـت  إذا 
تبطل  بل  لوارثيهـا  تكون  فـال  نفًال  الوصية  كانـت  وإن  بعدهـا،  مـن  لورثتهـا 

واهللا أعلم. الموصي،  قبل  ماتت  إن  بموتها 

∞μJ  ºd  ¿EG  èë∏d  É¡H  ≈°UƒªdG  ºgGQódG

ثم  الهالك،  هذا  بها  أوصى  لحجة  دراهـم  هالك  ورثة  من  قبض  رجـل 
الدراهم  تلك  وبقيت  الحجة  ثمن  زاد  ثم  بها،  يحج  لم  السـنة  تلك  في 
الدراهم  تلك  حـال  يكون  ما  مات  قد  الدراهم  قبضـه  والذي  يديـه  فـي 
حالها  عن  الدراهم  هـذه  غير  إن  وكذلك  قلـت  للحجة؟  تكـف  لـم  إذا 

بها؟ يفعل  كيف  أم  الهالك  ورثة  يقبضها 
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رخصت  أم  األجرة  غلت  يحج  أن  فعليه  الهالك  عن  يحج  أن  على  أخذها  إذا 
عرفاه  لشيء  دفعها  وإنما  فيها  ليتاجر  وال  ليأكلها  إليه  يدفعها  لم  الوارث  فإن 
عمله. بإتمام  وتماديه  توانيه  عقوبة  هذه  به،  القيام  فعليه  به  وتراضيا  بينهما  فيما 
يرجعوا  حتى  معه  تركوها  أو  أجيرًا  بها  يطلب  عنده  أمانة  أخذها  إنما  كان  وإن 
إلى  دفعها  مات  فإن  آمنه،  من  إلى  أمانته  أداء  إال  عليه  وليس  أمين  فهـذا  إليـه 
وإن  ذلك،  فوق  شـيئًا  عليه  أرى  وال  لكذا  جعلت  أنها  يخبره  أن  بعد  الوارث 
جملة  من  ألنها  قبضه  من  موت  بعد  إليه  دفعها  جاز  وصي  األول  للهالك  كان 

واهللا أعلم. الوصية، 

¬KQEG  ÖÑ°S  ∫GR  GPEG  çQGƒd  á«°UƒdG

بجميع  وحدها  الفالنية  بنخلتـه  فالن  بنت  فالنة  لزوجتـه  أوصى  رجـل 
والمرأة  سنين  عشر  بعد  مات  ثم  طلقها  ثم  المرأة،  ينسب  ولم  حقوقها 
شيء  لها  أيثبت  المرأة  طالقه  قبل  وتاريخها  بالوصية  فأتت  زوجته  غير 

أم ال؟
من  وهي  لزوجته  أوصـى  حين  أوصى  ألنـه  فسـاد،  على  الوصية  هـذه  بنيـت 

واهللا أعلم. أولى،  بها  فالفساد  يومئذ  الوراث  جملة 

kÉ≤M  ¬d  ¿CG  iƒYóH  çQGƒ∏d  á«°UƒdG

بحق  مال  بقطعة  لوارثـه  أوصى  إذا  المـوروث  في  األثـر  في  يوجـد  مـا 
بعد  وميراثه  حقـه  عن  بذلـك  له  الموصى  رضـي  إن  وميراثـه  لـه  عليـه 
سـهم  وله  بحقه  النصف  له  ثبت  تخير  وإن  لـه،  فذلك  الموصي  مـوت 
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ما  الورثة  يتم  لـم  إن  وكذلك  وغيره،  الباقي  النصـف  من  الميـراث  فـي 
هذا؟ وجه 

ضمان  عن  الوصية  إن  أحدهما:  شـيئين:  على  دال  وميراثه  حقه  عن  قوله  إن 
وجهه  هذا  سيسـتحقه  الذي  ميراثه  عـن  والثاني:  حقـه،  وهو  لموروثـه  لزمـه 

واهللا أعلم. باطلة،  بذلك  الوصية  وأقول 

¥ô¨à°ùe  ¬fCG  iƒYóH  ¬dÉe  πμH  á«°UƒdG

وأوقف  ماله  مـن  عنه  الزمة  وغير  التنفيـذ  الزمة  بوصايا  أوصـى  عمـن 
ماله  وبقية  الفالني  المال  ميراثه  من  لهم  ورثته  إن  وقال  تقربًا،  منه  أوقافًا 
المسـلمين،  لفقراء  فينفذ  ذلك  عن  ويفضل  يبقى  وما  وصاياه  عنه  تنفذ 
مستغرق،  إنه  قال  أو  المستغرق  حكم  في  المال  ذلك  إن  قال  بحث  ولما 
فيه؟ يفعل  أن  األولى  وما  يخلفه؟  الذي  المال  ذلك  حكم  في  ترى  فما 

ملك  ال  أن  وهو  المراد  المعنى  السـامع  فهم  وإن  إجمال  مسـتغرق  قوله  في 
بين  توزيعها  يمكن  ال  مظالم  من  أو  للفقراء  أو  المـال  لبيت  المال  بل  فيه  لـه 
خاصمه  فإن  الوارث،  يخاصمه  لم  ما  المستغرق  بحكم  يعامله  أن  فله  أربابها 
ادعاه  ما  يخالف  ما  ذلك  في  عليه  كتب  إن  وخصوصًا  محجوجًا  السامع  كان 
باإلقرار،  عليه  لشـهادته  هادمة  الكتابة  حـال  فتصير  باالسـتغراق  اإلقرار  مـن 
له  انتصب  إذا  خصوصًا  بذلك  أقر  هالكه  بـأن  الوارث  على  مدع  فهو  وأيضـًا 
فيه  اطلع  من  وعلى  للوارث  المال  أن  الظاهر  فحكم  حال  كل  وعلى  وصيًا، 
ال  شاهدًا  نفسه  ويجعل  بشيء  فيه  الدخول  كان  اإلمساك  ذلك  يخالف  بشيء 

واهللا أعلم. مخاصمًا،  وال  وصيًا 
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ببلد  منهم  واألقرب  بلـدًا  وكذا  كذا  األقربون  كان  إذا  األقربيـن  وصيـة 
الوصي  وأراد  جميعهم  إلى  تبلغ  والوصية  درجات،  أربع  بقدر  الهالك 
يقسمها  أن  عليه  أم  ذلك  له  أيجوز  الهالك،  بلد  في  حضر  من  يعطيها  أن 

كثيرًا؟ أو  قليًال  كانوا  الفقراء  تلك  عامة  على 
الكل  ألن  أحد،  دون  أحدًا  بها  يخص  أن  له  فليس  واسـعة  الوصية  كانت  إذا 
وراء  من  يعطى  ال  فقيل  بحر  بينهم  قطع  إذا  إال  الـدار  ببعد  عبـرة  وال  أقـارب 

واهللا أعلم. يعطى،  وقيل  البحر، 

ΩÉàjCG  É¡«a  »àdG  á«°UƒdG  ò«ØæJ

الوصي  وأراد  وأيتامًا  أحرارًا  أوالدًا  ومخلف  حجة  وكاتب  هلك  رجـل 
كالم  أيؤخذ  واألحـرار  األيتـام  الوصية  الوارثـون  وتمـم  الحجـة  إنفـاذ 
أم  الحجة  هـذه  الوصي  أيخرج  الحجـة  بإخراج  راضـون  وهـم  األيتـام 

يفعل؟ كيف  أم  األيتام  بلوغ  إلى  يؤخرها 
أو  رضوا  إنفاذها  الوصي  وعلى  واليتيم  البالغ  على  ثبتت  الوصية  صحت  إذا 
الوارثين  جميع  من  برضـا  إال  إنفاذها  له  فليس  شـرعًا  تثبت  لم  وإن  كرهـوا، 

واهللا أعلم. مالهم،  من  أنفذها  البالغون  تحملها  وإن  األيتام،  بلوغ  بعد 

¬°ùØæH  √GOCG  ¿EG  â«ªdG  øY  èëdÉH  »°UƒdG

أفتنا. غيره؟  بها  يحج  أم  بنفسه  الميت  عن  يحج  أن  للوصي  هل 
الوارث  أجـاز  إذا  ترخيصًا  فيهـا  أن  وأظن  األكثر  قـول  وهو  غيره  بهـا  يحـج 

واهللا أعلم. ذلك، 
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فقره  ألجل  فقيرًا  كان  إذا  هالكه  كفارات  من  يأخذ  أن  له  أيجوز  الوارث 
فقيرًا؟ أو  غنيًا  كان  لوارث»  وصية  «ال  عموم  الحديث  يكون  أم 

األخذ  له  ليس  قيل  خالف،  فقيرًا  كان  إذا  موروثه  كفارة  من  الوارث  أخذ  في 
ألن  كغيره  يأخـذ  أن  له  وقيل  لـوارث»،  وصية  «ال  الحديـث  بظاهـر  تمسـكًا 
القصد  والممنوع  الفقراء،  جملة  بها  قصد  وإنما  الوارث  بها  يقصد  لم  الوصية 

واهللا أعلم. خصوصًا،  بذلك  إليه 

IôLCÉH  »°UƒªdG  øY  »°UƒdG  ΩÉ«°U

يصوم  أن  له  أيجوز  أشـهر  من  شـيء  بصيام  الهالك  أوصى  إن  الوصي 
هذا  مثل  ويأخذ  غيره  أجر  أو  األجرة  من  العادة  به  جرت  ما  على  بنفسه 

ذلك؟ له  يجوز  أم ال  األجرة؟  من  المؤتجر 
هذه  ففي  عنـه  يصوم  من  يؤتجـر  بأن  يوصـي  أن  إحداهمـا:  مسـألتان.  هنـاك 
يؤجر. يصح  وال  مؤجر  إلى  يحتاج  ألنه  عنه  يصوم  أن  للوصي  ليس  الصورة 
ففي  وكذا  كذا  عنـه  صام  لمن  يوصي  أو  عنه  يصـام  بأن  يوصـي  أن  والثانيـة: 
واهللا أعلم. للصائم  عين  ما  ويأخذ  عنه  يصوم  أن  للوصي  يصح  الصورة  هذه 

É¡μ°U  AÉ≤H  ™e  á«°UƒdG  øY  ´ƒLôdG

عدي بن  أخيها  على  وصية  كتبت  اهللا  رحمهـا  حياتها  في  المرأة  وهـذه 
ألنها  حجة  تكتبي  ال  لها  قال  عدي  رآها  ولما  حجة  فيها  وكتبت  سعيد، 
الحجة،  عن  فضًال  لمؤونتها  يكفيها  ال  قليلة  غلته  مالهـا  ألن  تلزمـك  ال 
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ولم  عـدي  فتسـاهل  الوصية  مـن  الحجة  امـح  عـدي  ألخيهـا  وقالـت 
والوصية  الوصية  في  الشهود  وكذلك  هي  وماتت  عدي  فمات  يمحها، 
المسـلمين  من  أحد  يد  في  الوصية  بقيت  واآلن  عزيز،  بن  راشـد  بخط 
الورثة  وكذلك  الورثـة؟  عن  يسـكت  أن  الوصية  يـده  في  الـذي  أيسـع 
نسـاٌء  إال  الحجة  لمحو  أمارتها  يحضر  ولم  الحجة  يتركوا  أن  أيسـعهم 
لزمت  وإذا  قولهما؟  إلـى  النفوس  واطمأنت  صالحتان  امرأتـان  وفيهـن 
في  تراه  يعجبك  الذي  وما  الثلث؟  من  أم  المال  رأس  من  أتلزم  الحجة 
خطوطهم؟  وعرفت  ماتوا  قد  الشهود  كان  إذا  بالخطوط  الوصية  ثبوت 
األصل  بيع  إذا  واهللا أعلم  المـال  قلة  السـؤال  إلى  والداعي  ذلك  عرفنـا 
قد  واهللا أعلم  الوصية  باقي  وأما  ينقص؟  أو  يزيد  أو  للحجة  يكفي  هـل 
مطلوبة  فالرخصة  وبالجملة  سـؤال،  غير  من  إنفاذها  على  الورثـة  اتفـق 
المال؟  قلـة  في  الحاصلة  المشـقة  مـن  ذلك  في  لمـا  الحجة  تـرك  فـي 

الصواب. هديت  بالجواب  تفضل 
المعروفة  بالخطوط  كانت  إذا  كاتبها  مـات  ولو  بالكتابة  الوصية  عندي  تثبـت 
شيء  عن  الرجوع  ويجوز  الخطوط،  وبقيت  الشهود  مات  ولو  ثقات  وشهود 
ولو  تركها  جاز  الحجة  عن  رجعت  أنها  الوارث  عند  ثبـت  فإن  الوصايا،  مـن 

الرجوع. دالئل  من  بمحوها  واألمر  الكتابة  من  تمح  لم 
من  واحدة  قـول  يكفي  بل  الرجـوع  لبيان  يكفـي  المذكـورات  النسـاء  وقـول 
الرجوع  في  فكيف  الشرعية  األحكام  ثبوت  في  مقبول  خبرها  ألن  الصالحات 
العدل  وخبر  إخبـار  مقام  هو  وإنمـا  إشـهاد  مقام  المقام  وليس  الوصيـة  عـن 

واهللا أعلم. أنثى،  أو  ذكرًا  كان  مقبول 
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وأوقف  القرآن العظيم على قبره  موته من يقرأ  بعد  يؤتجر له  بأن  أوصى  من 
من  مسـجد  في  قرأ  وإن  بأس؟  من  قبره  على  القراءة  في  فهل  لذلك  نخًال 
في  والمسـجد  القبر  بين  وهل  أيجزئـه؟  الموصي  لذلـك  ناويـًا  المسـاجد 

مأجورًا. أفتنا  به؟  وتأمر  تختاره  الذي  فما  يك  فإن  أم ال؟  خالف  الجواز 
وذكر  الموصي.  شرطه  الذي  الشرط  التزام  على  صريحًا  تدل  المتأخرين  آثار 
وكان  ذلك  كراهة  عليه  اهللا  رحمه  الخليلي  خلفان  بن  سـعيد  المحقق  شـيخنا 
هي  والدعاء  بالتسـليم  القبـور  زيارة  أن  يـرى  وكأنه  الزم  غيـر  الشـرط  يـرى 
سـقط  وإذا  وقراءة  ذكر  من  العبادة  موضـع  هي  والمسـاجد  ذلك،  في  السـّنة 

  Û   Ú    Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô﴿ الجامـع  إلى  الوصية  رجعت  الشـرط 
واهللا أعلم.  ،(١)﴾Ü

É¡fÓ£H  ∫ÉªàMÉH  IôÑY  ’h  á«°UƒdG  PÉØfEG

حج  ثم  عليها  وأشهد  صك  في  الوصية  تلك  وكتب  بحجة  أوصى  من 
وال  الوصية  لهـذه  تبطيل  منه  يصـدر  ولم  الوصية  هـذه  بعد  نفسـه  عـن 
إنفاذ  الورثة  أو  الوصي  على  ترى  فهل  الموصي  مات  ثم  تثبيت،  زيـادة 

أم ال؟ بها  الموصى  الحجة  تلك 
حجة  وليس  شـرعًا،  ثبتت  إذا  الوصيـة  تلـك  إنفـاذ  الورثـة  أو  الوصـّي  علـى 
احتياطًا.  أو  نقـًال  بحجة  أوصى  قد  يكون  أن  الحتمـال  لها  مبطًال  نفسـه  عـن 

واهللا أعلم. فيه،  فلينظر  واهللا أعلم 

.٣٦ اآلية  النور،  (١) سورة 
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وبعض  موتها  بعد  عطية  أشياء  مالها  من  وأعطت  بوصايا  أوصت  امرأة 
أحرزها  وبعضها  المعطـى  يحرزه  لـم  بعضها  لكن  حياتهـا  في  العطيـة 
أعطتها،  عطية  وكل  بهـا  أوصت  وصية  كل  الورثة  وغيَّرت  ماتـت،  ثـم 
تثبت  هل  ذلك،  عليها  وينكرون  بعطاياها  راضين  غير  حياتها  في  وكانوا 

أم ال؟ العطايا  وهذه  الوصايا  هذه 
إجماعًا  له  فهو  حياتها  في  المعطى  فأحـرزه  مالها  من  حياتها  في  أعطتـه  مـا  إن 
مع  بدنها  مـرض  في  كان  وإن  عقلها،  وصحـة  بدنها  صحـة  فـي  ذلـك  كان  إن 
فعطيتها  نحوه  أو  بجنون  عقلها  تغير  مع  كان  وإن  اختالف،  ففيه  عقلهـا  صحـة 
المعطى  يحرزه  لم  ثم  عقلها  وصحة  حياتها  في  أعطـت  وإن  إجماعًا،  مـردودة 
أعطته  إنما  كان  وإن  موتها  بعد  إحرازه  ينفعه  وال  كله  للورثة  فالمال  ماتت  حتى 

لها. ال  للورثة  الموت  بعد  المال  ألن  تثبت  ال  العطية  فهذه  موتها  بعد  ذلك 
الوصية  كانـت  فإن  مالها  ثلـث  يتعد  لم  ممـا  موتها  بعد  بـه  أوصت  مـا  وأمـا 
إنكارهم  وال  موتها  بعد  الورثة  تغيير  يغيرها  وال  قطعًا  ثابتة  فهي  شرعًا  جائزة 
واهللا أعلم. منها،  وأحرز  حياتها  في  أعطته  ما  ذلك  يغير  ال  كما  حياتها  في  لها 

»°UƒªdG  ≈∏Y  ¬à≤Øf  ¿Éª°†d  çQGƒd  á«°UƒdG

بشـيء  له  أوصت  إنها  ثم  ماله  من  أحدهما  فعالها  أب  عمة  لهمـا  رجـالن 
أم ال؟ الوصية  هذه  تثبت  هل  يرثها  وهو  لزمها  ا  عمَّ ضمانًا  مالها  من  معلوم 
كان  سـواء  الوارث  حق  على  متقـدم  المال  رأس  فـي  الضمان  ألن  تثبـت،  نعـم 
«ال  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  أما  ذلك.  في  بينهما  فرق  ال  إذ  وارث  لغير  أم  لوارث  الضمان  ذلك 
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والتطوع  التبرع  جهة  على  يكون  ما  الحديث  في  بالوصية  فالمراد  لوارث»  وصية 
واهللا أعلم. الحقوق،  سائر  على  المال  في  مقدم  دين  فإنه  الضمانات  جهة  على  ال 

øjO  ¿Éª°†H  çQGƒ∏d  á«°UƒdG

من  بشـيء  له  أوصت  إنها  ثم  مالـه  من  فعالها  أب  عمـة  لهمـا  رجـالن 
أم ال؟ الوصية  هذه  تثبت  هل  وارثها:  وهو  بها  قيامه  عن  عوضًا  مالها 

إليها  أحسن  من  تكافئ  أن  لها  ألن  الصفة  هذه  على  عندي  الوصية  تثبت  نعم 
واهللا أعلم. كثيرة،  نظائر  لها  الضمان  من  بالوصية  شبيهة  عندي  فهي  مالها،  من 

á«°Uh  ≈dEG  ∫ƒëJ  π£H  ¿EG  çQGƒH  QGôbE’G

يرثني  ثقات:  بحضرة  وقال  غيرها  وارث  عنده  يكن  ولم  زوجة  له  رجل 
موته؟ بعد  اإلرث  في  حجة  القول  هذا  يكون  هل  فالن  بن  فالن 

الموضع  هذا  مثل  في  بعيدًا  كان  لما  الوصية  منزلة  ينزل  الرجل  هـذا  قـول  إن 
عند  الربع  وهو  الكتـاب  بنص  محدود  قـدر  إال  لها  ليس  الزوجـة  أن  وذلـك 
من  وارث  يوجـد  دام  ما  إليها  يـرد  ال  وأنه  وجـوده  عند  والثمـن  الولـد  عـدم 
شاء،  حيث  نصيبها  عن  فضل  ما  يجعل  أن  للميت  أن  هذا  من  فيؤخذ  غيرها، 
المذكور  لهـذا  يكون  تركته  مـن  الباقي  أن  قولـه  يسـتلزم  يرثني  فـالن  فقولـه 
في  يكون  أن  أقل  فال  الميـراث  إثبات  في  حجة  يكون  أن  قولـه  بطل  فحيـث 
حتى  قائًال  له  عرفت  قد  أني  ووددت  بذلك  قائًال  أعرف  وال  الوصيـة،  حكـم 
الحفظ  اهللا  وأسأل  ابتداًء  إثباته  عن  يضعف  فحالي  اآلن  وأما  ذلك،  في  أتابعه 

واهللا أعلم. والعمل.  القول  لصالح  والتوفيق  الزلل  من 
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أوصى  فيمن  قالوا  األثـر  في  العلم  أهل  قـول  به  ورد  الذي  الشـذى  مـا 
هو؟ ما  لنا  بّين  للشذى.  أو  للفقير  أو  للسبيل 

فهي  الكفار  لمطاردة  جعلت  زماننا  في  المواشي  بمنزلة  صغار  خشيبات  الشذى 
خليفة  الخروصي  عبـداهللا  بن  غسـان  اإلمام  اسـتعملها  من  وأول  للجهاد،  آلـة 
ُعمان  غزوا  الهند  كفـار  أن  ذلك  وسـبب  عنهما،  اهللا  رضي  كعب  بـن  الـوارث 
فخشب  الشذى  هذه  غسـان  لهم  فأعد  أيضًا  صغار  خشـبات  وهي  البوارج  في 
المطاردة  وعظمت  شـذى،  له  يقال  المسـلمين  وخشـب  بوارج  له  يقال  الكفار 
أعّد  قد  اهللا  رحمـه  الصلت  اإلمام  وكان  المراكـب  الفريقين  مـن  أعدت  حتـى 
في  الهند  ودخلت  الشوكة  وقويت  اإلسالم  ظهر  ثم  ومركبًا  مركب  مائة  للكفار 
تحتوي  السـند  أرض  من  عظيمة  مدينة  وهي  (منصورة)  الدعوة  وبلغت  الطاعة 
عمان  أهل  في  اهللا  قضى  حتى  ظهور  في  األمر  زال  وال  قرية  ألف  ثالثمائة  على 

والسالم. تعالى  اهللا  عند  والعلم  المستعان.  واهللا  القهقرى،  فرجعوا  أمره 

áKQƒdG  á«≤H øe ¬H ±ôà©ªdG  ô«Z á«°UƒdG  (çQGƒdG) q»°UƒdG  ò«ØæJ

أحدًا  يشـهد  ولم  ورثته  من  بعضًا  وصّيه  وكان  بوصية  أحـد  أوصـى  إذا 
شـركاءه  الموَصى  أخبر  الموصي  مـات  أن  فلما  هـذا،  وصّيه  غيـر  بهـا 
للوصية  أحد  يسلم  ولم  مالهم  قسموا  بشيء  يجيبوه  فلم  هالكهم  بوصية 
وليس  الوصية  قـدر  للهالك  مـال  الموصى  يـد  وفي  شـيئًا،  المذكـورة 
ال  أو  به  شـركائه  أمر  بدون  الوصية  ينفذ  أن  لـه  هل  علم،  بـه  لشـركائه 
أن  أله  به  فادعوه  بالمال  استعملوا  ثم  ذلك  فعل  لو  أرأيت  بأمرهم؟  إال 

أم ال؟ بذلك  لهم  ويحلف  به  يجحد 
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الوصي  وهذا  عليهـا،  اإلشـهاد  ترك  حيث  وصيته  ضيع  نفسـه  الموصى  هـذا 
حجة  بالوصية  علمه  ألن  الوصية  نصيب  نصيبه  من  يخرج  أن  يلزمـه  الـوارث 
في  علموا  وإن  بإذنهم  إال  شـركائه  نصيب  من  شـيئًا  ينفذ  أن  له  وليس  عليه، 
يحّلفهم  أن  وللوصي  عليهم،  حجة  علمهم  وكان  اإلنفاذ  لزمهم  كعلمه  ذلـك 

واهللا أعلم. بذلك،  يعلموا  لم  أنهم 

∂dòH  ¬d  ≈ n°UƒªdG  º∏Yh  ¿Éª°†H  á«°UƒdG

بذلك  له  الموَصى  فعلم  ضمـان  من  لفالن  قرشـًا  كذا  بكذا  أوصى  مـن 
هل  الموصي.  يـرض  فلم  له  الموصى  حقـه  الضمان  عليه  ممـن  فـأراد 

ذلك؟ له  ليس  أم  حقه  أخذ  الضمان  لصاحب 
مقيد  إقرار  ألنه  له  ليس  وقيل  بذلك  له  ويحكم  به  له  أقر  فيما  يطالبه  أن  له  قيل 
الخصمين  لزم  به  حكم  القولين  فأي  الحاكم.  إلى  ذلك  في  والنظـر  بالوصيـة 

واهللا أعلم. االمتثال، 

è∏Ød  ºgGQóH  á«°UƒdG  ò«ØæJ  á«Ø«c

ترى  ما  الوصاية  هذه  إنفاذ  الوصّي  ويريد  لفلج  بدراهم  عليه  أوصى  من 
كان  إذا  الرجيع  حمل  في  أم  الفلج  هذا  قرح  في  إنفاذها  في  له  األصلح 
إنفاذها  للمنفذ  األصلح  وما  له؟  واألصلح  األولـى  ترى  ما  كبس؟  فيـه 

بالبيان. تفضل  رجيعه؟  حمل  في  أم  قرحه  في 
القرح،  في  تنفذ  ال  إنها  قيل  بل  الرجيـع  حمل  في  إنفاذها  واألصلح  األولـى 

واهللا أعلم.
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قليلة،  الحج  أجرة  األيام  تلك  وفي  برغش  السيد  أيام  في  مكتوبة  حجة 
كتب  وقد  الميـت  مات  إذا  أرأيت  النصـف،  مـن  أكثـر  فيهـا  زاد  واآلن 
دراهم  تضاف  أن  الشـرع  في  وجه  هل  أقل  أو  أكثر  أو  قرش  مائة  مثًال 
الدراهم  أعنـي  الورثة  إلـى  راجعـة  هي  أم  واحـدة  حجـة  فـي  حجتيـن 
فيها  مكتوبة  وضمانات  حجج  فيها  وصايا  نجد  وكذلك  لها؟  المودوعة 
فيها  الدخول  لنا  أيجوز  ثقة  الكاتب  أن  إال  الوصية  تلك  على  يشهد  ولم 
ذلك. جميع  لنا  بّين  الترك؟  أسلم  أم  أيتام  الورثة  في  كان  إذا  خصوصًا 

تكف  لم  إن  واحدة  حجة  في  الدراهم  تلك  جمع  جواز  األثر  في  يوجد  نعم 
في  اشـتركوا  الصحابة  من  السـبعة  فإن  بالبـدن،  الهدي  علـى  قياسـًا  حجتـان 
لبيك  الملبي  ويقول  بذلك،  أفتاهم  وأنـه  ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول اهللا  وأقرهم  واحدة  بدنة 
الثقة  بخط  كانـت  فإن  الشـهود  عن  الخالية  الوصية  وأمـا  وفالنة.  فـالن  عـن 
وبالغ  واليتيم،  البالغ  على  تثبـت  إنها  قيل  فقد  البلد  في  للمكاتبة  المنصـوب 
صواب  إن  وأقول:  ذكـره.  يطول  بما  محتجًا  القول  هذا  إنـكار  في  نبهان  أبـو 
اهللا  عند  والعلم  موضع،  غير  في  ذكرتها  السّنة  من  ألدلة  ظاهر،  بثبوتها  القول 

واهللا أعلم. والسالم، 

ø«©dG  ¿hO  á©ØæªdÉH  á«°UƒdG

موتهم  وبعد  وألوالدهـم  مخصوصيـن  لناس  شـانيته  بغلة  أوصـى  مـن 
إن  ثم  الوصية  حسب  لهم  الموصى  يد  في  وكانت  ميراثًا  لورثته  ترجع 
شـيء  قطع  إلى  واحتاج  الشـانية  تلك  في  طريقًا  يجده  أن  أراد  الحاكم 
التشاجر  فوقع  معلومًا  ثمنًا  قطعها  شـجرة  كل  عن  وسـلم  شـجرها  من 
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به  أنه  يدعي  كل  الثمن  ذلك  في  بالغلة  له  والموصى  الموصي  ورثة  بين 
الثمن؟ ذلك  لمن  أولى، 

الغلة  عن  عوضًا  وليس  األصل،  ألرباب  فهو  األصل  عن  تعويض  الثمن  هذا 
واهللا أعلم. الوصية،  أهل  يستحقه  فال 

√ô«¨d  ¬∏≤f  hCG  óé°ùe  »a  ¬H  ≈°UƒªdG  ôªàdG  πjóÑJ

المسـجد  في  به  يفطـر  رمضـان  شـهر  لصائمي  فطـرة  بـه  أوصـي  تمـر 
فهل  يأكله،  من  لـه  يوجد  ولم  المسـجد  ذلك  في  التمر  فكثر  الفالنـي، 
مكانه  ويجعل  يباع  أن  يجوز  هل  أو  غيره؟  مسجد  في  به  يفطر  أن  يجوز 

أفتنا ولحمًا؟  أرزًا 
واهللا أعلم. ترخيص،  الوجهين  في 

¬dÉëH  ∞°üqàe  OƒLh  ™e  ¿ÉμªdG  ∫ƒ¡ée  ≈ª°ùªd  á«°UƒdG

صفة  وذكر  فالن  بن  فالن  سـماه  رجل  مال  من  لزمه  بضمان  أوصى  مـن 
ورثة  الوصّي  فطلب  الموصـى  بلد  غير  في  له  الموصـى  وكان  الضمـان، 
وأنه  الضمـان  منها  الكائن  البلـد  مـن  الموصي  موت  بعـد  لـه  الُموَصـى 
يجد  فلم  غيرهـا،  يسـكن  الشـتاء  وقت  وفي  القيـظ  وقـت  فـي  يسـكنها 
وأن  الصفة  ووجدت  الموصي  سـماه  الذي  باسـم  اسـمه  رجًال  أن  خبرًا 
يسلم  أن  يجوز  هل  وصيته،  في  الموصي  سماه  الذي  غير  صاحبها  اسـم 
واسمه  الموصي  بها  أوصى  التي  الصفة  صاحب  أعني  هذا  لورثة  الضمان 
صاحبها؟ يعلم  لم  حيث  الوصية  تبطل  أم  الوصية  في  به  سماه  الذي  غير 
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بجواز  فقيل  المخصوصة  الصفة  أهل  إلى  إنفاذها  وأما  بهذا،  الوصية  تبطل  ال 
اإلنفاذ  جاز  الفقر  الصفـات  مع  جمعوا  وإن  االطمئنانة،  علـى  الوصايا  إنفـاذ 
(وثانيهما)  الصفات  في  االطمئنانة  حيـث  من  (أحدهما)  وجهين:  من  عليهـم 
ومحل  ربها  المجهول  األمـوال  من  يكون  به  الموصـى  ألن  الفقر  حيـث  مـن 
أبدًا،  الموصي  الهالك  ورثة  على  يرجع  ال  هذا  ومثل  قول  على  الفقراء  ذلك 

واهللا أعلم.

ácôàdG  å∏K  øe  ôãcCÉH  áéëH  AÉ°üjE’G

من  يؤجر  أن  يجـوز  هل  الثلث،  من  بأكثـر  وغيرها  بحجة  أوصـى  مـن 
أم ال؟ الثلث  قدر  على  الباقي  من  وينقص  مكة  من  أو  جّدة 

والحجة  بينهما،  وحوصـص  إليه  ردت  زادت  فـإن  الثلث  إال  للوصيـة  ليـس 
أن  جاز  كاملة  لحجة  تكف  لم  فإن  حصتها،  قدر  عنها  ينقص  ذلك  جملة  من 

واهللا أعلم. األجرة،  تكفي  حيث  عنه  يحج 

âaôY  GPEG  á«°UƒdG  áHÉàc  »a  á∏ª©dG  ´ƒf  ó««≤J  ΩóY

فضة  قروش  وبعشرة  يقول  كأن  فضة  لفظه  تكرار  يلزم  هل  الوصية  كتابة 
أم ال  الثاني  اللفظ  في  فضة  يذكرها  أنه  أعني  قروش  وبخمسة  يقول  ثم 

األول؟ ويكفي 
علم  إذا  الوصية  من  واحد  موضع  في  وال  موضع،  كل  في  فضة  ذكر  يلزم  ال 

واهللا أعلم. فضة،  إال  تكون  ال  عندهم  القروش  أن 
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أجل  اهللا  فقضـى  وصيـًا  العـزب  مـن  لهـا  وانتخـب  وصّيـة  كتـب  مـن 
إنفاذ  ملتمسـًا  الموصي  ورثة  علـى  فقام  بعده  الوصي  وبقـي  الموصـي 
خلف،  ما  ومنعوا  أدائها  عن  وامتنعوا  ذلك  إلى  الورثة  ينقد  فلم  الوصية 
بعض  فقام  ضمـان  وغير  ضمان  مـن  ناس  بحقـوق  متضمنـة  والوصيـة 
بينهما  فمد  الموصـى  وورثة  الوصـي  بين  بصلح  متعرضـًا  العرب  مـن 
الوصية  وأبطل  بها  ورضـي  الصلحة  الوصي  فقبل  يسـير  بشـيء  صلحًا 
خاصمهم  وال  الهالك  هذا  خلفه  ما  ثلـث  تجاوز  لم  والوصية  ومزقهـا، 
من  له  جعل  بما  الطمـع  غره  بل  مشـهود  حكم  حاكم  وال  بيـن  خصـم 
يلزمه  ما  يعلم  أن  وأراد  ذلك  من  وتاب  الورثة  أحد  اّدكر  ثم  المصلحة، 
أم  جملة  كلها  عليه  تجـب  هل  منها،  عليه  يجب  وما  الوصية  هـذه  مـن 
ليعرف  طلبها  إذا  الوصية  يدرك  لم  كان  وإذا  ذلك  لي  بّين  نصيبه؟  بقدر 

أفتنا. نجاته؟  وكيف  هذا؟  يفعل  كيف  ذاهبة  وهي  فيها  ما 
المتوسـط،  صنع  ما  وبئس  الورثة  صنعـت  ما  وبئس  الوصـي  صنع  مـا  بئـس 

   É   È      Ç    Æ    Å   Ä   Ã      Â   Á﴿ والعدوان  اإلثم  على  تعاونوا  فقـد 
بها  بعلمهم  عليهم  ثابتة  فهـي  للورثة  معلومة  كانت  إن  والوصيـة   (١)﴾Ê
تلزمهم  فإنها  العادلة  البينـة  بها  شـهدت  إذا  وكذلك  الظاهر،  فـي  بطلـت  وإن 
بتعطيلها  يهلكـون  فال  جميعًا  األمريـن  من  خلت  وإن  تعطيلهـا،  لهـم  فليـس 

شيء. منها  عليهم  وليس 
بل  يخرجوها  لم  فإن  التركة  ثلث  في  تكون  فإنها  الثابت  القسم  من  كانت  وإن 

.١٨١ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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الوصية  من  نصيبه  قدر  ماله  من  يخرج  أن  واحد  كل  فعلى  ذلك  قبل  قسـموا 
تسبب  ألنه  كلها  يضمنها  فإنه  لذلك  المتصدر  بطالنها  في  الساعي  الوارث  إال 

واهللا أعلم. أسهمهم،  في  شركاءه  يطالب  أن  وله  لتضييعها 

ø«HôbCÓd  á«°UƒdG  QGó≤e

قطعها؟ ترى  كم  على  هذا،  زماننا  في  األقربين  وصية 
بيسـات  عشـر  ينال  أقصاهم  دام  وما  وقلتها،  الدراهم  بكثرة  األحوال  تختلف 

واهللا أعلم. ذلك،  دون  فيما  وتقطع  تقطع  فال 

IQÉëdG  ¿Éμ°ùd  á«°UƒdG  ó«ØæJ

المعروف،  باسـمها  وكذا  كذا  حارة  لسـكان  قرشـًا  بأربعين  أوصى  من 
هـذه  قسـمة  تكـون  كيـف  هالكهـم،  عـن  ينقدوهـا  أن  الورثـة  وأراد 
من  والصغير  واألنثـى  والذكر  والحر  والعبـد  والفقير  الغنـي  الدراهـم؟ 
أن  الحارة  هذه  أهل  جباه  أراد  وإن  أم ال؟  بينهم  سواء  واإلناث  الذكور 

؟ أم ال  أيجوز  الحارة  هذه  سور  لبنيان  يجعلوها 
واهللا أعلم. السواء،  على  فيه  فهم  سكانها  باقي  وأما  له،  شيء  فال  العبد  أما 

ΩhôëªdG  øH’G  øH’h  ôÑ∏d  á«°UƒdG

وأوصى  حيًا،  أبوه  كان  لو  إن  أبوه  يـرث  ما  بمثل  ابنه  البن  أوصى  مـن 
البر،  وصايا  في  ابنـه  البن  به  أوصى  الذي  غير  ماله  ثلـث  تبلغ  بوصيـة 

أفتنا. أم ال؟  سواء  الوصيتان  أتكون 
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الثلث  مـن  الوصيتين  أولـى  اسـتغرق  فإن  المال  ثلـث  إال  للوصيـة  ليـس 
واهللا أعلم. الثانية،  في  جعل  شيء  الثلث  من  بقي  وإن  الثانية  بطلت 

çÉfE’Gh  Qƒcò∏d  AGô≤Ø∏d  á«°UƒdG  ΩƒªY

القروش  أهذه  معلومة،  حجرة  سـكان  لفقراء  قروش  بجملة  أوصى  من 
جباه  نظر  وإن  سواء؟  والكبير  والصغير  سواء  واألنثى  الذكر  على  تنفذ 
أيجوز  يخصهم  شيئًا  أو  الحجرة  سور  به  يعمروا  أن  المكان  ذلك  أهل 

أم ال؟ هذا 
في  أعلم  وال  والكبيـر،  والصغير  واألنثـى  الذكر  يعم  اللفـظ  هـذا  أن  الظاهـر 
سـواء  على  بينهما  اإلنفاذ  أن  والظاهر  أحد  دون  أحد  به  يخص  وجهًا  الحال 
يضعوه  أن  لهم  ثم  ألنفسهم  قبضوه  إذا  إال  الحجرة  سوى  به  يمر  أن  يصح  وال 

واهللا أعلم. مصالحهم،  من  شاؤوا  حيث 

áKQƒdG  ™«H  »a  πNój  ’  á«°UƒdG  ∫Ée

وكل  وقد  زنجبار  أرض  إلى  فسافر  الرستاق  ببلد  وبيوت  أموال  له  رجل 
معلوم  لمال  الخيار  ببيع  ماء  اشترى  الوكيل  ذلك  إن  ثم  أمواله،  في  وكيًال 
الصالح  أمر  من  وأنه  بذلك  راٍض  أنه  جوابه  فجاء  المال  صاحب  وعرف 
فيه،  ساكنًا  كان  الذي  المحلة  لمسجد  به  يوصي  المشترى  الماء  ذلك  وإن 
أرسلها  ثم  إرسالها  قبل  الموت  أدركه  ثم  الوصية  بإرسال  الوكيل  وعرف 
ثانية  وكالة  له  وأرسلوا  الرستاق  ببلد  الوكيل  إلى  الوارثون  وأوالده  وصيه 
من  لهم  والماء  والبيـوت  المال  الورثة  باع  الزمان  مـن  مدة  مضت  ولمـا 



492

في  باعوه  الهالك  ذلـك  من  ورثوه  الذي  كان  وكأنمـا  خيار  وبيـع  أصـل 
المشـتري  يقبض  الوكيل  وعرفوا  عمان  أهل  من  رجل  واشـتراه  زنجبـار 
األموال  ثبتت  المشتري  أن  تجد  األموال،  فقبض  المشتري  فجاء  األموال 
في  به  الموصى  والماء  الوكالة؟  سبيل  على  سبق  ما  حسب  على  ذمته  في 
في  للقائمين  يطبخ  وحـال  ارزًا  بغّلته  باشـتراء  الهالك  به  أوصى  قـد  يـده 
بيع  فنقض  الماء  صاحـب  فجاء  ذلك  على  مدة  فمضت  رمضـان،  شـهر 
فقبض  للمسجد  به  الموصى  الماء  لذلك  أخذه  الذي  الوكيل  عند  الخيار 
بهن  يشتري  أو  للوارثين  الدراهم  تلك  مرجع  لنا  صّرح  الدراهم  الوكيل 
اشترى  ألنه  األموال  تلك  المشترى  أو  الخيار  ببيع  ثانية  المال  لذلك  ماء 
البيع  بهذا  علم  عندهـم  ما  البائعون  كان  وإن  كان  مـا  كائن  عندهـم  مـن 
شرطوه  ما  ألجل  الدراهم  هذه  للمشتري  أتثبت  زنجبار  أرض  في  ألنهم 

لنا. بّين  الورقة؟  صك  في  البيع  في 
فهذا  المال  مـع  للماء  متضمنة  كانـت  إن  والوصية  غيـره،  أو  بهـذا  أعلـم  اهللا 
صارت  فدى  فإن  خاصـة  للوصية  يكون  بل  الورثة  بيـع  في  يدخـل  ال  المـال 
لم  الوصية  كانت  وإن  مـاء  للمال  بها  يشـترى  للوصية  وهي  عوضه  الدراهـم 
فإن  معلول  هذا  وبيعهم  أموالهـم،  حكم  وحكمه  للوارثين  فهو  المـاء  تتنـاول 

واهللا أعلم. للمشترى،  فهو  فيه  ما  على  أتموه 

(ó«ØëdG)  ΩhôëªdG  ódƒd  á«°UƒdG

أن  منه  الميراث  من  أبيهم  بنصيب  فالن  الهالك  ابنه  ألوالد  أوصى  من 
فانعدم  نصيب  بمثل  هنا  يذكر  ولم  الهالك  ابنه  قبل  الموصي  مات  لو 
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ترى  هل  العويص  مسـائل  من  الوصايا  في  نجده  كما  ر  الُمشـمِّ ذلك 
جاء  كما  نقصان  بـال  تمامًا  أبيهم  نصيب  األوالد  ألولئـك  ثابتًا  ذلـك 
قبل  األوالد  أولئك  مـن  أحد  مات  وإن  ينقص.  إنـه  المثل  حكم  فـي 
من  للباقين  جميعه  يكون  أم  للورثة  نصيبه  يرجع  أفال  الموصي  موت 
الورثة  سـائر  مع  الزوجات  منه  تعطى  هل  للورثـة  رجـع  وإن  األوالد 

دونهن؟ خاصة  للورثة  أم 
أراه  والذي  وصية.  تثبت  ال  وأنها  العبارة  هذه  مثل  ببطالن  قيل  أنه  أحسب 
بالنصيب  الوصية  تقديـر  قصد  الموصي  فـإن  بمقصودهـم  معاملتهـم  اآلن 
ذلك  فيثبت  يزاد  حتـى  المثل  يذكر  لم  ألنه  نقص  غيـر  من  ثابتـة  فالوصيـة 
يكون  أن  فإما  الموصي  قبل  منهم  أحد  مات  وإن  المذكورين  لألوالد  كله 
يجمل  أن  وإما  وفالنًا  وفالنًا  فالنًا  المعّينة  بأسمائهم  سـماهم  قد  الموصي 
إلى  الموصي  قبل  منهم  مات  من  نصيـب  رجع  األسـماء  عين  فإن  القول، 
في  القول  أجمل  وإن  وغيره  ذلك  من  نصيبهن  وللزوجات  الموصي  ورثة 

واهللا أعلم. أوالده،  من  للباقي  فهي  األوالد  لجملة  تقع  الوصية 

¬d  äOóM  øe  ô«Z  ≈∏Y  á«°UƒdG  ≥jôØJ

ذلك  الوصي  على  فشق  شـهيم  بني  لفقراء  قروش  بعشـرة  أوصى  رجل 
سمايل؟ أهل  من  للفقراء  يفرقها  أن  رخصة  له  فهل 

المخصوصـة،  القبيلــة  فقــراء  علـى  ينفــذه  أن  عليـه  بــل  ذلـك  لـه  ليـس 
واهللا أعلم.
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ولد  لكل  فضـة  قروش  بعشـرة  أوصيت  الوصّية  فـي  فقال  أوصـى  مـن 
لكل  أم  قروش  بعشرة  للجميع  أيحكم  أوالدي  أوالد  من  بعدي  يعيش 
من  بعدي  يعيش  ولد  لـكل  أوصيت  وقوله  هذا  في  فرق  وهـل  واحـد؟ 

بالجواب. تفضل  قروش؟  بعشرة  أوالدي  أوالد 
لكل  العشرة  فثبتت  وتأخيرها،  العشرة  تقديم  يضر  وال  العبارتين  بين  فرق  ال 

واهللا أعلم. وارث،  غير  موته  بعد  يبقى  منهم  فرد 

ΩÉ©Wh  AGõY  áeÉbEÉH  â«ªdG  á«°Uh  ºμM

بعد  عزاء  له  يقام  أن  الرجل  هذا  أوصى  وقد  أيتامًا  وخلف  مـات  رجـل 
الوصّي  فنظر  دوابهم،  وطعام  فيه  يواصل  من  كل  بطعام  وأوصـى  موتـه 
يؤخر  أن  فـأراد  كبير  مغرم  إلى  يحتـاج  العزاء  قيام  أن  فـرأى  ذلك  فـي 
كان  برأيه،  ذلك  في  يمضي  أن  له  يجوز  فهـل  األيتام،  لمصلحة  العـزاء 

ذلك؟ تأخير  له  يحل  فهل  ولّي،  غير  أو  لأليتام  وليًا  هو 
إنكارها  في  بالغ  وقد  الُسّنة،  خالف  على  ألنها  باطلة  قيل  هذه  بمثل  الوصيَّة 
إطعام  وهو  البّر  من  بنوع  أوصى  ألنه  ثابتة  وقيل  طويلة،  مسألة  في  نبهان  أبو 
من  وجهًا  أصاب  فقد  األول  بالقول  الوصّي  أخذ  فإذا  دوابهم،  وإطعام  الناس 

واهللا أعلم. الفساد  لمادة  وأقطع  لأليتام  األرفق  وهو  الحق 

õéY  øªd  øjódG  AÉ°†≤H  á«°UƒdG  OÉ≤àYG

واعتقد  بقضائه  وأوصـى  يده  في  ما  لقلة  دينه  تسـليم  عن  عجز  مـن 
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مات؟  إذا  النيـة  هذه  تكفيه  هل  سـلمه،  به  يوفي  مـا  وجـد  وإن  بأنـه 
أفتنا.

اعتقد  فإذا  به،  والوصيـة  القضاء  اعتقاد  إال  عليـه  فليس  الوفاء  عـن  عجـز  إذا 
السـالمة،  اهللا  فضل  من  ونرجو  الحال،  في  عليه  وجب  ما  أدى  فقد  وأوصى 

واهللا أعلم.

á«°UƒdG  »a  ™HGƒàdG  ∫ƒNO

األبواب  غير  يدخل  فهل  وغيرها،  أبواب  من  فيه  وبما  ببيته  أوصى  مـن 
فيه؟ ملقى  وكل  والجذوع  كالدعون 

واهللا أعلم. فيه،  ما  جميع  ذلك  في  نعم 

AÉaƒdÉH  íjô°üJ  ¿hóH  äƒªdG  ¢Vôe  ¢†jôªdG  á«°Uh  ¿Ó£H

عليه  بحق  ماله  من  شيئًا  اقتضى  إذا  المريض  أن  األثر  في  يوجد  ما  معنى 
يقل  لم  ما  المقضي  علـى  قيمته  ورد  ذلك  إتمام  في  الخيـار  للورثـة  أن 

خيار. وال  بوفاء  له  وليس 
الحق  عين  فإذا  كالبيع،  والقضاء  المريض،  تصّرف  لبطالن  الورثة  تخيَّر  إّنمـا 
من  ألنه  باطـل  فالبيع  الحـق  بذلك  مالـه  باع  قـد  فكأنه  بمـال  عنـه  وأوصـى 
شـاؤوا  وإن  به  أقرَّ  ما  أدوا  شـاؤوا  فإن  الخيار  وللورثة  ثابت  واإلقرار  مريض 

قضاءه. أتموا 
لم  لكنه  األول  الحـق  فوق  بحق  له  أقـّر  فكأنه  بوفاء  له  هـو  وليـس  قـال  وإن 
واهللا أعلم. القضاء،  إبطال  عن  نتوقف  األخير  الحق  لهذا  التعيين  ولعدم  يعينه 
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لزمه  ضمان  من  يقل  ولم  ضمان  من  وقال  بحق  ألحد  وأوصـى  أقـّر  إن 
أنه  يعينه  حتى  ذلك  قال  وإن  ثبت؟  فهل  قال  أو  له  عليه  حق  من  أو  له 

ذلك؟ نحو  أو  أرش  أو  أكل  قبل  من 
فالن  من  لزمه  بضمان  وأوصى  أقـّر  إذا  بل  الضمان،  جهة  يعيـن  أن  يلزمـه  ال 
بضمان  الوصية  وفي  الوارث،  لغير  خالف  بال  ذلك  ثبت  لفالن  عليه  بحق  أو 
لخوف  ال  وقيل  تثبـت،  قيل  له  لزمـه  ضمان  من  قـال  ولو  خـالف،  للـوارث 
عادتهم  من  عرفنـا  لما  القول  بهـذا  اليوم  الناس  معاملـة  ويعجبنـي  اإللجـاء، 

محكمة. والعادة 
عليه  حق  أو  لزمه  ضمان  من  يقل  ولم  فالن  حق  أو  بضمان  وأوصى  أقّر  وإن 
يقول  أن  وهو  اإلقـرار  في  أما  تفصيل،  مـن  له  بد  وال  مجمـل  كالم  فهـذا  لـه 
وأما  به،  أقرَّ  ما  عليـه  ويثبت  صحيح  إقرار  فهذا  ضمان  من  كـذا  لفالن  علـّي 
الموصى  كان  فإن  ضمان  من  بكذا  لفالن  أوصيت  يقول  أن  وهو  الوصية  في 
ثلث  في  ثابتة  فهي  وارث  غير  كان  وإن  تثبت،  ال  أن  عندي  فاألقرب  وارثًا  له 
فإن  األثر  مطالعـة  غير  مـن  جوابك  في  حضرني  مـا  هـذا  واهللا أعلـم.  المـال 

واهللا أعلم. فعّرفني،  له  ذكرت  ما  غير  وجدت 

í°U  GPEG  ¢†jôªdG  á«°Uh  ¢VÉ≤àfG  ≈æ©e

إذا  المسـافر  وكذا  مرضه؟  من  صح  إذا  المريض  وصية  انتقاض  معنـى 
علته؟ علته  وهل  رجع؟ 

وطنه،  إلى  برجوعـه  والمسـافر  بصحته  تبطل  المريض  وصية  إن  قـول  ذلـك 
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مظنة  والسـفر  والمرض  الموت،  خوف  عنـد  تجب  الوصية  أن  ذلـك  ووجـه 
األمر  انتقل  أمن  فإذا  عليه،  واجبًا  أدى  الخوف  وقت  في  أوصى  فإذا  الخوف، 

بالنفل. يقوم  ال  والفرض  وقته  بخروج  عنه  يسقط  والوجوب  الندب  إلى 
ثم  زمنه  في  أوصى  فإذا  األمن  حكم  غير  الخوف  حكم  أن  الجـواب  وحاصـل 
دخل في الخوف أجزأ عنه وصية األمن إذا أقرها ألنه بمنزلة من أكدها وأوصى 
هذا  األمن.  في  أكدها  إذا  إال  األمن  في  تثبت  ال  الخوف  في  أوصـى  وإذا  بهـا، 

واهللا أعلم. ذلك،  غير  المسألة  وفي  القول  هذا  معنى  من  لي  يلوح  ما 

¢Thô≤H  á«°UƒdÉH  OGôªdG

فكم  ماله  من  قال  وإن  تثبت؟  فهل  ماله  من  يقل  ولم  بقروش  الموصي 
ثبتت؟ إن  تثبت 

ماله  من  قال  وإن  سعيد،  أبي  كالم  من  نفهمه  فيما  تثبت  فال  ماله  من  يقل  لم  إن 
واهللا أعلم. الجمع،  أقل  وهو  فقط،  قروش  ثالثة  له  يثبت  أن  لي  يبين  فالذي 

¬∏ q°ù¨ªd  á«°UƒdG  ò«ØæJ  á«Ø«c

للجماعة  تكون  وصية  أتراها  بمعين  لمغسـله  أو  قبره  لحافر  أوصى  من 
فيعطى  أجرة  أم  كلها  فله  واحدًا  كان  إن  أو  تفاضل  غير  من  سواء  على 
إدخال  من  بد  أم ال  وحده  الوصـي  اعتبار  يكفي  هذا  وعلـى  بقـدره  كل 

معه؟ غيره 
على  الجماعة  بين  وهو  جمعًا،  أو  مفردًا  كان  إن  والحافر  للغاسل  وصية  هي 

واهللا أعلم. سواء، 
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السائل: قال 
الوصية  بتلك  الُمَيّمم  يستحق  فهل  الميت،  َم  فُيمِّ َما  بوجه  الماء  تعّذر  إذا 

يستحقها؟ لم  إن  مرجعها  وأين 
وصية  ألنها  الوصية  بطلت  عدم  فإن  للمغسـل  هي  إنما  الميمم  يسـتحقها  ال 

واهللا أعلم. للوارث،  ورجعت  لمعدوم 
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فهل  بعض،  وبقـي  بعضها  الموصـي  أكل  ثـم  نخلته  بغلة  أوصـى  مـن 
منه  برجوع  بعضها  الموصي  أكل  أم  الباقـي  البعض  ذلك  له  للُموَصـى 

فتبطل؟ الوصية  في 
أوصيت  يقول  أن  مثل  مخصوصة  سنة  في  معلومة  نخلة  ة(١)  ِبِغلَّ له  أوصى  إذا 
مات،  ثم  السـنة  تلك  غلتها  من  وأكل  لفالن  السـنة  هذه  الفالنية  نخلتي  بغلة 
سـنة  غير  في  معلومـة  نخلـة  بغلـة  أوصـى  وإن  الوصيـة،  عـن  رجـوع  فهـذا 
بعد  غلُتها  ُيْعطى  بل  الوصية  عن  رجوعًا  غلتها  من  أكله  يكون  فال  مخصوصة 

أعلم. واهللا  الوصية،  تستحق  وبموته  موته 

AÉª∏©dG  ¢†©H  É¡àÑãj  ºd  ÉjÉ°Uh  ¬«LƒJ

للمسـجد  وأوصى  منهـا:  رقعـة  عليـه  عرضـت  سـعيد  أبـا  أن  يوجـد 
أبو  قال  ذلـك،  آخر  إلى  نخالت  بعشـر  البسـاتين  بمسـجد  المعروف 

بثمرة. (١) أي 
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وأوصى  ذلك  نسـق  وعلى  المال.  ثلث  من  ثابت  عندي  وهذا  سـعيد 
فرضها  وقد  بمكة  الذي  الحرام  اهللا  بيـت  إلى  الفريضة  حجة  عليـه  أن 
بهذه  له  يحجج  درهمًا  وعشـرين  درهم  أربعمائة  نفسـه  على  ماله  من 
ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  قبر  عنه  وُيَزار  الفريضة  حجـة  والعشـرين  درهم  االربعمائة 
هذا:  نسق  وعلى  ثبوته؟  عدم  وجه  ما  بثابت،  ليس  هذا  سعيد:  أبو  قال 
لي  يبين  ال  وهذا  قال  دراهم  بسـتة  كذا  أو  كذا  فلج  إلصالح  وأوصى 

وجهه؟ ما  ثبوته 
يذكر  لم  محذوف  على  متعلقًا  فيها  الحكم  فأرى  البساتين  لمسجد  الوصية  أما 

فيه. لي  كالم  فال  إلخ  بقولك  عنه  استغنيت  السؤال  في 
ألن  سعيد  أبي  عند  يثبت  فلم  إلخ  الفريضة  حجة  عليه  أن  وأوصى  قوله:  وأما 
حجة  على  قال  فكأنه  عنه  ذلك  بإنفاذ  يوص  لم  حيث  موقعها  تقع  لم  الوصية 
فهذا  الفريضة،  حجة  علّي  أن  وأوصيت  كذا  مالي  من  لها  وفرضت  الفريضـة 

اإليصاء. بنفس  بعده  من  إنفاذها  يوجب  ال  كالم 
سـعيد  أبو  يثبته  فلم  دراهم  بسـتة  وكذا  كذا  فلج  إلصالح  وأوصي  قوله  وأما 

واهللا أعلم. ماله،  من  ذلك  ينفذ  يقل  لم  حيث  لعلة 
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فالنة  أخيه  البنة  هو  فالن  أخيه  من  فميراثه  صلبه  من  ولد  يرثه  قال:  من 
البنة  أخيه  من  فميراثه  صلبـه  من  ولد  يرثه  لم  كان  إن  قال  فـالن.  بنـت 
قوله  من  المفهوم  ثبوته  عدم  معنـى  ما  القول  بعض  في  ثابت  هو  أخيـه 

صلبه؟ من  ولد  يرثه  لم  إن  أخيه  البنة  وجهه  ما  وهكذا  هذا 
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أخيه،  البنة  به  أوصى  فقد  أخيه  من  هو  ورثه  الذي  المال  أن  ذلـك  معنـى 
ألنه  شرط  على  وصية  وهي  يرثه  صلبه  من  ولد  عليه  يحدث  لم  إن  وذلك 
يدخل  ربما  الشرط  وهذا  يرثه  صلبه  من  ولد  له  يحدث  لم  إن  لها  يوصي 
قيل  قد  ولعله  الشـرط  لهذا  ببطالنها  يقول  أن  فلقائـل  الوصية،  في  العلـة 
واهللا أعلم. القول،  بعض  في  ثابت  هو  بقوله  له  يلوح  الذي  هو  وكأنه  به، 

áKQƒdG  ¢†©H  ÉgôbCG  á«°Uh  ò«ØæJ  á«Ø«c

وولده  بناته  قـدام  الحق،  ببعض  أبوهم  أوصـى  سـيف  بن  محمـد  أوالد 
أيتامًا  مخلـف  هذا  ومحمد  فيـه،  عليهم  وشـدد  لناس  محمـد  علي بـن 
القلوب  اطمأنت  إذا  وإخوانهم  أخيهم  بشهادة  الحق  يؤدوا  أن  لهم  أيجوز 
تحكم  ولم  الورثة  يصدقه  لم  وإذا  النساء،  من  الحاضرات  وبقول  بقولهم 
الحق  أيلزمهم  الوارثين؟  من  سـمع  من  يلزم  الذي  ما  بقولهم  الشـريعة 
يريدون  لكن  التسـليم  عدم  يحبون  ال  وهم  عرفنا  سـهامهم  بقدر  أم  كله 
من  عليه  اطلعوا  ما  وكذلك  حكـم  إثبات  غير  من  الحـق  ألداء  التوسـعة 

أفتنا. خالفهم؟  من  وبين  بينهم  فيما  ينفذوه  أن  يسعهم  هل  وصية  غير 
من  أنفذوه  فـإذا  ذلك  فوق  شـيء  وهذا  باالطمئنان،  الوصايـا  إنفاذ  فـي  قيـل 
المال  جملة  وبين  بينهم  وحيل  خوصموا  وإذا  عليهم،  يضيق  لم  المال  جملة 
الكل  يلزمهم  وقيل  سهامهم،  قدر  على  الحق  من  نصيبهم  قدر  إال  يلزمهم  فال 

واهللا أعلم. األول،  ويعجبني 
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تلك  يستحق  الوصي  أن  فيما  يغسله  لمن  أوصوا  من  مسألة  في  قيل  إذا 
بالماء  يغسله  لمن  الموصي  يقل  لم  إذا  منه  كالمبدل  البدل  ألن  الوصية 

جوابه؟ فما 
المجعول  الوقف  تجوز  أن  منها  األمور  هذه  علـى  تلزمك  له  يقال  أن  جوابـه 
وقد  شـيء  منها  بقي  إذا  القضاء  صائم  لفطرة  يكون  أن  رمضان  صائم  لفطرة 
أن  لعمرو  بـه  أوصى  ما  إنفـاذ  تجوز  أن  ومنها  باطـل،  وهـذا  رمضـان  مضـى 
أن  َيجوز  ال  صفة  لها  وصية  كان  فما  وبالجملة  باطل،  هذا  عمرو  لولد  يكون 

واهللا أعلم. األولون،  عدم  ولو  أخرى  صفة  أهل  يعطى 
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أصنع  ماذا  فالنًا،  أعطها  لي  يقل  ولم  مات  ثم  وصية  عندي  وضـع  مـن 
الورثة  كان  إذا  أرأيت  الحقوق؟  أهل  أم  الورثة  أم  الوصي  أأعطيها  بهـا 

ذلك. لنا  بّين  تفضل  أيتامًا؟  بعضهم 
من  وال  الورثة  قبيل  من  ال  بأس،  ذلك  بعد  عندي  عليك  وما  الوصـي  أعطهـا 
للورثة  حق  ال  الوصيـة  توابع  مـن  القرطاسـة  تلك  ألن  الحقوق،  أهـل  قبيـل 
كال  من  البأس  ارتفع  هنا  فمـن  الوصية  بإنفاذ  المخاطب  هو  والوصـي  فيهـا، 

واهللا أعلم. فافهم،  الجانبين 
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فأخذ  ضمان  من  بحق  ألحدهم  أوصى  ثم  بوصية  ألقاربه  أوصى  رجل 
من  يقبل  لم  ضمان  من  بحق  له  أوصى  من  إال  به  أوصى  مـا  منهـم  كل 
وأين  حق؟  له  يبقى  هـل  الضمان،  من  الذي  وال  شـيئًا  األقربين  وصيـة 

والوصية؟ الحق  مرجع 
الضمان  مــن  أوصى  مـا  فيرجع  لـه،  حق  فـال  حقه  قبـول  عن  أبـى  مـن 
األقربين،  باقي  فـي  األقارب  وصية  من  سـهمه  ويرد  الموصي  ورثـة  إلـى 

واهللا أعلم.
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وصية  من  الفقـراء  في  كذا  أنفذت  إني  أحدهـم  قال  إذا  األوصيـاء  فـي 
لما  وتغريمه  عليه  واإلنكار  تصديقه  عدم  الباقين  لألوصياء  هل  الهالك 

ومحضرهم؟ رأيهم  بغير  أنفذ 
باقي  بـرأي  إال  الوصية  مـن  شـيئًا  ينفذ  أن  لـه  ليس  إذ  عليه  ذلـك  لهـم  نعـم 
من  كلها  الوصية  وتنفذ  للورثة  ضامنًا  كان  ذلك  من  شيئًا  أنفذ  فإن  األوصياء، 

بعدله. إال  يؤخذ  وال  فيها  فلينظر  واهللا أعلم.  المال،  باقي 
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عمومته  من  هـم  الذين  وأقاربه  ألوالده  القـرآن  لتعليـم  ماًال  كتـب  مـن 
أحد  يبق  ولم  جميعًا  يخصونه  الذين  وتعلـم  الكاتب  فهلك  خصوصـًا، 
أم  الورثة  إلى  أترجع  بها؟  يصنع  كيف  المـال  غلة  فبقيت  بعدهم،  مـن 
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حتى  تترك  أم  للفقـراء  تكون  أم  المسـلمين؟  من  الناس  بقية  بهـا  يعلـم 
يعجبك؟ كيف  أم  إليها؟  يحتاج 

ذكر  لما  مـاًال  وقف  أنـه  تريد  كنت  فـإن  مـاًال،  كتـب  قولـك  معنـى  أدري  ال 
انتظر  انقرضوا  فـإذا  ذكرت  من  تعليم  فـي  فينفذ  عليه  وقف  ما  علـى  فالمـال 
ما  على  للفقراء  يكون  إذًا  ثم  النسـل  ينقطع  حتى  نسـلهم  من  يأتي  من  بالمال 
في  يوضع  أن  فينبغي  عنه،  اهللا  رضي  الحضرمي  إسـحاق  أبو  اإلمام  به  صّرح 

المسلمين. من  عداهم  من  دون  المتعلمين  الفقراء 
فال  كالمك  ظاهـر  مقتضى  هو  كمـا  به  أوصى  مـاًال:  بكتب  تريـد  كنـت  وإن 
لغير  وتثبت  وارثـًا  منهم  كان  لمـن  ذكرت  مـا  على  به  الوصيـة  عنـدي  تثبـت 
واهللا أعلم.  عندي،  فيما  الورثة  إلى  المال  رجع  انقرضوا  فإن  منهـم،  الـوارث 

بعدله. إال  يؤخذ  وال  فيه  فلينظر 
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وأجيز  والوصية  للدين  إال  ماله  في  يتصرف  ال  إنه  المريض  فـي  قولهـم 
علتهما؟ ما  مطلقًا. 

هنا  وها  هنا،  ها  ينفق  فتراه  األجـل  حضور  ظن  قد  المريض  فألن  المنـع  أمـا 
من  تقدم  فيما  إال  بالـوارث  رفقًا  فمنعوه  وارثه  إلى  انتقل  قـد  المـال  أن  لظنـه 
ثلث  من  وجعلها  المـوت  عند  الشـارع  أجازها  التي  الوصية  فـي  وإال  الديـن 

أعمالنا. في  زيادة  المال 
وأما التجويز مطلقًا فألن المريض بالغ عاقل له أن يتصرف في ماله كيف شاء 
واهللا أعلم. للمفاسد.  وأقطع  أرفق  باألمة  وهو  أكثر  واألول  ماضية.  وعقوده 
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أم ال؟ عتقه  يمضي  هل  دين  وعليه  المرض  في  عبده  أعتق  من 
غير  كان  وإن  خـالف  عتقه  ففـي  العبد  بثمـن  محيطـًا  الديـن  هـذا  كان  إذا 
حر،  وهو  ماض  عتقه  فإن  العبد  قيمة  غير  من  قضاء  وله  العبد  بثمن  محيط 

واهللا أعلم.
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اسـمها  أرض  وهي  مكـة  لطيور  أنهـا  النـاس  عـوام  عنـد  تذكـر  أرض 
األرض  هذه  لسـقي  ماء  آثار  ثالثة  وجدنا  الفلج  نسـخة  وفي  الجناحية 
وليس  ماء  آثار  ثالثـة  فيقا  لمسـجد  التي  الجناحية  مال  لسـقي  مكتوب 
إال  االسـم  بهذا  ُيسـمى  موضع  وال  فيقا  مسـجد  يسـمى  مسـجد  بالبلد 
األرض  هذه  أتكون  فيقا  مسجد  ُيسمى  السيب  ناحية  من  المعبيلة  بأرض 
رب؟  لها  يصح  لم  التي  المجهولة  األموال  من  هي  أم  المسـجد؟  لهذا 
إن  األرض  هذه  بغلة  المبتلـى  يصنع  وما  المال؟  هذا  أحـكام  كيـف  أم 
أتجوز  فقيرًا  يده  في  هي  من  وكان  المجهوالت  األموال  من  هي  كانت 

اهللا. شاء  إن  مثابًا  الحق  وجه  فيها  عرفني  غلتها؟  له 
الحجة  بها  تقوم  مما  المرسـوم  هذا  فيها  وجدت  التي  النسـخة  هذه  كانت  إن 
من  فيقا  لمسجد  تكونان  وماءها  األرض  هذه  أن  فعندي  المعنى  هذا  مثل  في 
يكن  ولم  بذلك  يسـمى  مسـجد  الدار  في  يكن  لم  إذا  المذكورة  الناحية  تلك 
حصل  األسماء  في  المواضع  تشابهت  إن  فإنه  أيضًا،  بذلك  يسمى  آخر  مكان 

∞bƒdG
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االسم. بهذا  المخصوص  للمكان  الحكم  تعين  تتشابه  لم  وإن  ريبة  بذلك 
وعدمها  فوجودها  المعنى  هذا  في  حجة  بها  تقوم  ال  النسخة  تلك  كانت  وإن 

حال. كل  على  المجهول  المال  حكم  األرض  هذه  حكم  يكون  سواء 
شيئًا  تملك  ال  مكة  طيور  ألن  بشـيء  فليس  مكة  لطيور  أنها  العوام  شـهرة  أما 
صحيح  غير  الوقف  هذا  أن  فأرى  مكـة  طيور  في  ينفذ  وقف  أنهـا  قدرنـا  وإن 
قاذوراتها  لشدة  المسجد  تؤذي  مكة  طيور  أن  بالشهرة  عندي  وصح  بلغني  لما 
تخرج  حتى  وشأنها  تترك  أن  ينبغي  بل  هنالك  لتأهيلها  يتعرض  أن  ينبغي  فال 
وال  لك  كتبت  فيما  فانظر  واهللا أعلم  ضررها،  بذلك  فيقل  معيشتها  كسب  في 

صوابه. عرفت  ما  إال  منه  تأخذ 
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األموال  خدمته  فـي  فباع  رجل  منهم  أكثـره  اشـترى  لقوم  ميت  فلـج 
من  ينوبه  لما  بادة  فيه  وأخـرج  وإرادته  اهللا  بقدرة  وجرى  أحيـاه  حتـى 
جعلها  بما  وقام  البادة  تلك  فـي  فتصرف  الدار  تلك  ونوازل  الضيافـة 
في  سـهم  له  ممن  أحد  عليه  ينكر  ولم  ونحوها  الضيافة  أمور  مـن  لـه 
على  فيها  وجـرى  أوالده  أحد  تلـك  فقبض  مـات،  حتى  الفلـج  هـذا 
األول  ولده  ولـد  فقبضها  مات،  حتى  أحـد  عليه  ينكر  ولم  أبيـه  سـنة 
فقبضها  مات،  حتى  عليه  منكر  وال  لـه  مغير  وال  كذلك  فيها  وجـرى 
أخرجها  الذي  أخي  أوالد  جاءهـم  قبضوها  ولما  اآلخـر  ولـده  أوالد 
الدار  ونوازل  سواء  فيها  وأنتم  نحن  بل  منا  بها  أحق  لستم  وقالوا  أوًال 
منا  أو  منكم  ناب  وما  ونأمنه  به  نتراضى  رجل  يد  في  فدعوها  أكثرها 
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األمين  أو  الوكيل  ذلـك  يد  من  فليأخذه  والمغارم  الضيافـة  أمور  فـي 
زمن  من  قبضها  ورثنا  ألنا  منكم  بهـا  أولى  نحن  بل  لهم  قالوا  فيهـا؟ 
بأيدينا  صارت  حتى  يد  بعد  منهم  يد  من  تنتقل  هـذا  زماننا  إلى  آبائنـا 
الفلج  ذلك  أحيا  والذي  منها  شـيئًا  يملك  لم  وأبوكم  ورثتهم  ونحن 
أولى  وأيهم  البـادة؟  هذه  في  أخانـا  تقول  ما  جدنـا؟  أكثـره  واشـترى 
هل  مشهورة؟  هي  كما  البيت  سدانة  كمسألة  المسألة  هذه  وهل  بها؟ 
وال  بباطل  أخرجت  أنها  يعلم  ال  إذ  للحق  محتمل  البادة  هذه  إخراج 
إخراجها  يصح  حتى  البطالن  إخراجهـا  في  األصل  أم  لذلك؟  منكـر 

بحقه؟
اهللا. شاء  إن  مأجورًا  عليه  غيم  ال  شافيًا  بيانًا  ذلك  لنا  بّين 

أن  فيجب  الحالين  أحد  صح  فإن  والباطل  للحق  محتمـل  البادة  هذه  إخـراج 
إلى  ردها  يجب  مغصوبة  فهي  باطل  إخراجها  أن  صـح  فإن  حكم.  فيها  ينفـذ 
سنن  بإنفاذها  ويجري  له  أخرجت  لما  فهي  حق  إخراجها  أن  صح  وإن  أهلها 
أولى  أحد  يكون  ال  الموقوفة  األموال  حكم  ذلك  في  وحكمها  عليه  كانت  ما 
الشارع  به  خص  أمر  البيت  سدانة  ألن  البيت  كسدانة  هي  وليس  أحد،  من  بها 
سـنن  عن  خارج  ألنه  غيره  عليه  يقاس  وال  الدار  عبد  من  مخصوصيـن  قومـًا 
ألن  تيم  بني  في  الخالفة  وجبت  لو  مثًال  عليه.  صح  القياس  صح  فلو  القياس 
أيضًا  عليه  وللزم  تيم  بني  أحد  وهو  زمانه  في  بكر  أبا  بها  خص  قـد  اإلجمـاع 

العبارة. عن  باإلشارة  يكتفي  ومثلك  ذكرها  يطول  أمور 
يصح  حتى  أولى  الحق  على  فحملها  باطلها  وال  البادة  هذه  حق  يعلم  لم  وإن 

واهللا أعلم. حقه.  علم  ما  سبيل  ذلك  في  وسبيلها  باطلها 
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األخضر  ببلد  البوسعيدي  أحمد  بن  هالل  السيد  أوقفه  الذي  المال 
الشريف  العلم  يتعلم  من  بغلته  يؤتجر  أن  على  الشان  سمد  قرى  من 
نظر  على  بدية  مـن  أنه  عليه  يطلق  موضـع  أي  في  بدية  بلـدان  فـي 
من  يؤجر  أن  الموجودة  البلـدان  من  شـيء  حدث  إذا  بذلك  القائـم 
ـ  بذلك  القائم  أعنـي  ـ  هو  كان  إذا  أرأيت  المـال  بذلك  فيـه  يتعلـم 
يؤجر  أن  يجوز  هل  المنتـرب  مثل  البلدان  تلك  من  بلد  فـي  سـكنه 
له  األجرة  جازت  وإذا  البلدان؟  تلك  من  أخرى  بلدة  في  سكنه  من 
كان  إذا  أو  انقضت  له  قال  إذا  األجرة  مـدة  انقضاء  في  يصدقه  هـل 
اسـتأجر  الذي  عن  يتفحص  أن  عليه  وهـل  يصدقه؟  لـم  وإال  أمينـًا 
أو  أجر  كان  إذا  لـه  وهل  ال؟  أم  ذلـك  على  مواظب  أنه  عنـده  مـن 
األجرة  أراد  إذا  الثمن  بذلـك  يؤجره  أن  معلوم  بثمن  يقـرأ  أجيـر  ال 
بزيادة؟  أو  بنقص  ثانية  مرة  تأجيـره  في  يجتهد  معلومة  مدة  إلـى  أو 
بعضهم  فيؤجر  التعليـم  في  المتعلميـن  قدر  فـي  ينظر  أن  لـه  وهـل 
بمنزلة  ينزلهم  أو  لذلك  اسـتحاقهم  قدر  على  بأقل  وبعضهم  بأكثـر 
ويؤجر  بثمن  النهار  من  ربع  قدر  رجًال  يؤجر  أن  له  وهـل  واحـدة؟ 
نظر  غير  من  ينقص  أو  الثمن  ذلك  على  بزيادة  المدة  تلك  قدر  آخر 
األجرة  يريد  الناس  بعض  جاءه  إذا  له  وهل  وغيره؟  االستحقاق  إلى 
غيره  ويؤجر  هذا  يمنع  وهل  ال؟  أم  لذلك  أهًال  كان  سواء  يمنعه  أن 
ونقص  واألجرة  المنع  فـي  له  النظر  وهل  واحـدة؟  بمنزلـة  كان  إذا 
وصاحبه  داٍع  فإنه  كله،  ذلك  بتفصيل  شيخنا  تفضل  وزيادته؟  الثمن 

ساٍع. بيانه  إلى 
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في  الحادثة  البلدان  في  المـال  هذا  غلة  من  يؤجر  أن  القائم  لهذا  يجـوز  نعـم 
إن  عنها  سنتحدث  التي  البلدان  من  وغيرها  المطاوعة  وفلج  الراكة  مثًال  بدية 
جاز  لما  ذلك  ولوال  اسـمها  عليها  ويطلق  بدية  في  داخلة  كانت  إذا  اهللا  شـاء 
أن  أظن  وال  بعمان  الحادثة  البلدان  في  تنفذ  أن  بعمان  الموقوفة  األشـياء  في 
القديمة  بلدانها  في  إال  ينفذ  ال  بعمان  لإلنفاذ  الموقوف  المال  إن  يقول  أحدًا 

بدية. بلدان  من  بلده  غير  في  يتعلم  من  يؤجر  أن  القائم  لهذا  يجوز  وكذلك 
ال  المتعلم  ألن  المذكـور  الشـرط  على  تعلمت  قد  قال  إذا  مصـدق  واألجيـر 
المتعلمين  مال  من  يعطى  أن  يصح  فال  أمين  غير  كان  إذا  أما  أمينـًا  إال  يكـون 
من  المراد  ليس  إذ  متعلم  اسم  عليه  أطلق  وإن  المسلمين  على  فتنة  تعلمه  ألن 
فإذا  المصالح  وتعميم  أهله  وتكثير  العلم  نشـر  إال  للمتعلمين  األموال  إيقاف 
يمنعون  أنهم  وناهيك  ضرر  وخالص  فتنة  محض  فهو  أمين  غير  المتعلم  كان 
يعطى  فكيف  يردونه  بل  لـه  يبذلونه  فال  العلم  من  الصفة  هذه  علـى  كان  مـن 

للمتعلمين؟ يردونه  مما 
مسـتور  أما  تهمته  اشـتهرت  أو  خيانته  ظهرت  الذي  هو  األمين  غير  أن  واعلم 
على  مأمون  ألنه  وأحق  أولى  المعنى  هذا  مثل  في  األمانة  على  فحمله  الحال 
وأيضًا  العلـم.  بطلبة  وتشـبه  الصالح  سـيما  عليـه  ظهـرت  إذا  سـيما  ال  دينـه 
ال  التي  األشـياء  في  خصوصًا  عليـه  اسـتؤجر  ما  قضاء  في  مصـدق  فاألجيـر 
وخدمته  الحج  أجرة  في  وكما  المعنى  هذا  مثل  في  كما  عليها  االطالع  يمكن 

ذلك. ونحو 
على  ومواظبته  أحوالـه  وعـن  آجره  عمـن  يتفحص  أن  القائـم  لهـذا  وينبغـي 
كان  إذا  ذلك  يلزمه  إنه  أقول  وال  اإلمكان  حسـب  عنه  النظر  يهمل  وال  ذلك 
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األولى  المرة  في  بها  آجره  التي  باألجرة  يؤجره  أن  وله  أمينًا  أو  ثقة  المستأجر 
ولم  تقدم  فيمـا  عرفه  قـد  كان  إذا  أخرى  مـرة  حاله  فـي  يجتهد  أن  غيـر  مـن 

والمنع. الحرمان  به  يستوجب  حدثًا  يحدث 
من  فيعطي  وتفاضلهم  اسـتحقاقهم  قدر  على  المتعلمين  بين  يفاضـل  أن  ولـه 
بينهم  يفاضل  ان  وأما  ذلك  منه  يرجو  ال  ممن  أكثر  مصلحة  حصول  منه  يرجو 
ألن  وأهله  لإلسـالم  األصلح  ينظر  أن  وعليه  يصح  فال  ومحابـاة  هوى  علـى 

الحال. من  يظهر  فيما  الوقف  هذا  من  المقصود  هو  ذلك 
مرتبة  فـي  جميعًا  كانـوا  وإن  شـاء  من  ومنع  شـاء  من  تأجير  فـي  النظـر  ولـه 
ألن  نفس  هـوى  عن  ال  القائم  يراهـا  مصلحة  ألجـل  المنـع  كان  إذا  واحـدة 
بنظره  يراعي  أن  فينبغي  به  للقائم  النظر  فوض  قد  هذا  وصفك  علـى  الواقـف 
له  جاز  الباب  هذا  من  شـيء  في  األصلح  رأى  فإذا  وأهله  لإلسـالم  األصلح 

واهللا أعلم. فيه.  اإلنفاذ 
إال  يؤخذ  وال  المسـلمين  من  المعرفة  أهل  على  ويعرض  كتبتـه  فيما  فلينظـر 

بعدله.
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بقبضهن  رجل  وابتلى  بدية  بلدان  في  العلم  لتعليم  أوقفت  التي  األموال 
من  لهن  الخـروج  فأراد  ذلـك  يسـتحق  الذي  المتعلم  يعرف  لـم  وهـو 
هو  وما  المتعلم  يعـرف  أن  ويريد  لهن  القبض  إال  يمكنـه  فلم  قبضهـن 
أرأيت  هو  وما  المتعلـم  وعرفه  ذلك  بتوضيح  لـه  فتفضل  صفتـه؟  ومـا 
هل  بعض  فـي  ويترك  األيـام  بعـض  فـي  وقتـًا  يتعلـم  المتعلـم  كان  إذا 
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دائمًا  يوم  كل  فـي  ورد  على  مواظبًا  كان  إذا  أو  ويعطـى  متعلمـًا  يكـون 
كان  وإن  سـواء؟  كالهما  أم  متعلمًا  يصير  وغيـره  مرض  مـن  بعـذر  إال 
يعرف  لم  ـ  القائم  أي  ـ  وهـو  الفنون  بعض  في  يقرأ  المتعلميـن  بعـض 
وهل  ويعطيه؟  متعلم  بأنه  يحكم  هل  فيه  يقرأ  يسمعه  أنه  إال  الفن  ذلك 
من  شـيء  أو  الشـريعة  كتب  من  كتاب  في  يقرأ  النـاس  بعـض  قـام  إذا 
رئي  وال  متعلم  بأنه  قبل  من  يعرف  لم  وهو  أكثر  أو  ثالثًا  أو  يومًا  الفنون 
بعد  العلم  ترك  ولو  ويعطى  متعلم  بأنه  يحكم  هـل  المدة  تلك  إال  يقـرأ 
تعطيه  هل  األيام  من  يوم  في  مرة  يقرأ  رأيته  إذا  وكذلك  ال؟  أم  اإلعطاء 
يصدقه  هل  وأتعلم  بيتي  في  أقرأ  أنا  قال  إذا  وكذلك  ال؟  أم  ذلـك  علـى 
ولم  البلدان  بعض  في  ساكنًا  كان  إذا  وهل  غيره؟  أو  أمينًا  كان  ويعطيه 
ذلك  بقوله  تعطيه  هل  مكاننا  في  ونتعلم  نقرأ  إنا  فقال  متعلم  أنه  يشتهر 
في  الشـك  دخله  إذا  وهل  يتعلم؟  أنه  األمنـاء  بعض  يشـهد  حتـى  ال  أم 
وقال  متعلم  أنه  تيقن  من  فأعطى  يعطيه  أن  وأراد  ال  أم  يتعلم  أنه  إنسان 
وهي  إليك  فذلـك  فالنًا  تعطي  أن  أردت  إذا  لـه  قـال  أو  فالنًا  أعـط  لـه 
وينحط  جائزة  وتكون  الحيلـة  تلك  تنفعه  هل  الشـك  يدخل  لئال  حيلـة 
اإلعطاء  في  تعليمه  قدر  على  أحد  يفضل  وهل  ال؟  أم  ذلك  ضمان  عنه 
أنا  قوله  يجزئـه  أم  يتعلم  أنه  فالنـًا  ليعاين  يسـير  أن  عليـه  وهـل  ال؟  أم 
وفيما  بالتوضيح،  ذلـك  جميع  في  لنا  تفضـل  ال؟  أو  كان  أمينـًا  أتعلـم 
والمبتلى  واقع،  بـه  العمل  فإن  بالتصريح،  الحـق  من  ذلك  في  تتحـراه 

الردى. من  يخلص  كي  الهدى،  يلتمس  سامع،  الفاصل  القول  لذلك 
حرفته  تكون  أن  هـو  العلم  طالب  وصفـة  العلم  لطالـب  اسـم  المتعلـم  إن 
يجد  لم  عيال  على  كسـعي  لعذر  إال  الطلب  ذلك  يترك  ال  العلـم  تحصيـل 
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أو  طاعة  فعل  أو  بمعروف  أمر  أو  البين  ذات  إصالح  إلى  مسـير  أو  منه  بدًا 
ذلك. نحو 

تعلم  سواء  الشـريف  العلم  تحصيل  مقصده  الذي  هو  أنه  فيه  القول  وحاصل 
بعض  دون  األيام  بعض  في  التعلم  ترك  أو  مخصوصًا  وردًا  اتخذ  أو  يوم  كل 

دنيا. لمحض  أو  لبطالة  التعلم  يترك  ال  كان  إذا 
أو  يومين  أو  يومًا  تعلم  الذي  أما  غيره  من  المتعلم  لـك  يتبين  الوصف  وهـذا 
بعد  يكون  فال  رأسـًا  ذلك  بعد  العلم  ترك  ثم  الزمان  من  اهللا  شـاء  ما  أو  ثالثة 
لكن  متعلم  اسم  فيه  يتعلم  الذي  الوقت  ذلك  في  عليه  ويصدق  متعلمًا  الترك 
فذلك  غير  ال  المتعلميـن  مال  مـن  يعطى  أن  ألجل  هـو  إنمـا  تعلمـه  كان  إذا 
ذلك،  عالمات  عليه  ظهرت  إذا  ويمنع  يبعد  أن  فحقه  للعلم  ال  المـال  طالـب 
مواظبًا  الحرمان  بعد  كان  فإن  اإلعطاء  من  حرم  إذا  بما  الطالب  هـذا  ويعـرف 
والعيال  النفس  على  السعي  من  الفراغ  فيها  يجد  التي  األوقات  في  التعلم  على 
هو  فذلك  امتنع  منع  وإن  تعلـم  أعطى  إذا  كان  وإن  حقًا  المتعلـم  هو  فذلـك 

بالدين. الدنيا  يطلب  امرؤ  اهللا  فليتق  منهم  ليس  بقوم  المتشبه  للمال  الطالب 
ذلك  يجز  لم  لو  إذ  القائم  يعرفه  ال  الذي  الفن  من  يتعلم  من  يعطي  أن  وللقائم 
يكونون  متى  شعري  فليت  هو  يفهم  حيث  يكونوا  أن  المستأجرين  جميع  للزم 
في  أتعلم  أنا  لك  قال  فمن  المتعلم  صفة  في  الضابط  لك  قدمت  وقـد  علمـاء 
فال  للعلم  طالب  بأنه  وإخوانه  جيرانه  يعرف  ولـم  وبالدي  داري  في  أو  بيتـي 
أمين  كل  ليس  إذ  أمينًا  كان  وإن  أتعلـم  أنا  قال  لو  حتى  تعطيه  أن  لـك  يصـح 
أهل  على  يخفى  وال  له  يحل  ال  ومن  ذلك  له  يحل  ومن  المتعلم  صفة  يعرف 

المتشبهين. من  عني  قد  غيره  من  فيهم  للعلم  طالبًا  كان  من  بالد  كل 
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أعطى  إنما  كان  فـإن  متعلم  أنه  في  شـك  من  يعطى  حتى  للمتعلم  إعطـاؤه  أمـا 
جائزة  حيلة  فهي  غيره  على  به  يتصدق  الذي  هو  والمتعلم  لنفسه  المتعلم  ذلك 
غيره  ليعطي  اعطاه  إنما  كان  وإن  منهـا  أحسـن  وغيرها  القائم  على  ضمـان  وال 
يعطي. من  حال  في  فلينظر  المعطى  ال  القائم  من  رسول  هو  إنما  المتعلم  فذلك 
يسـير  أن  عليه  وليس  منازلهم  حسـب  على  المتعلمين  بيـن  يفاضـل  أن  ولـه 
حزمًا  [كان]  ذلك  فعل  فإن  ال  أم  يتعلم  أهو  اسـتأجره  من  ينظر  حتى  بنفسـه 

واهللا أعلم. واحتياطًا! 
ظلمات  من  وإياكم  اهللا  خلصنا  بصوابه  إال  يعمل  وال  ذلك  جميع  في  فلينظر 
الصراط  وأسلكنا  النيرة  الحجة  إلى  وهدانا  الحق  واضح  إلى  وأخرجنا  الشك 

المستقيم.

¬∏ª©H  ¬eÉ«≤H  ∞bƒdG  òØæj  øªd  á©LGôªdG

في  القرآن  يعّلـم  لمن  غلته  تنفـذ  مال  من  بجـزء  وأوصى  َهلـك  رجـل 
القرآن  يعلم  من  يستأجر  المسلمين  من  رجل  يد  في  المال  وصار  مدرسة 
ألحد  وهل  ال؟  أم  بنفسه  يعلم  أن  الرجل  لهذا  أيصح  بنفسه  هو  يعلم  أو 
للوقوف  والقابض  بنفسه  المعلم  الرجل  هذا  يقاوض  أن  المسلمين  من 

مأجورًا. أفتنا  الهالك؟  عم  أبناء  من 
في  وغيره  الموصي  عـم  وابن  ذلك  في  يحتسـب  أن  وله  ذلك  له  يصح  نعـم 
عمه  ابن  كان  فإذا  لها  يصلـح  من  باألوقاف  ينظر  إنما  ألنه  سـواء  الباب  هـذا 
أولى  فالمصلح  مصلح  غير  كان  وإن  يده  من  تزال  أن  ينبغي  فال  لها  مصلحًا 

واهللا أعلم. القبيلة.  غير  من  كان  وإن  بقبضها 
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من  يزجر  أن  أراد  إذا  ألحد  فهل  وقف  وغير  وقف  مال  منها  يزجـر  بئـر 
ال؟ أم  البئر  هذه 

واهللا أعلم. فيها.  اليد  ثبوت  مخافة  منها  يزجر  أن  ألحد  أرى  ال 

∞bƒdG  ∫Ée  ≈∏Y  áaƒbƒªdG  ôÄÑdG  øe  »≤°ùdG  QÉ°üàbG

منها  يسـقوا  أن  ألهم  الوقف  مال  في  والبئر  بئـر  من  يزجر  الـذي  المـال 
عليها؟ المفسول  وغير  عليها  المفسول  أموالهم 

كانت  إذا  إال  الوقف  مال  غير  منها  يسقى  أن  يصح  فال  للوقف  البئر  كانت  إذا 
أن  علم  إذا  إال  ثبتت  التي  العادة  تغير  فال  سالف  من  سقي  عادة  الوقف  على 

واهللا أعلم. له.  بقاء  ال  الباطل  فإن  باطل  العادة  تلك 

±ƒbƒªdG  á©Øæe  OƒLh  Ö∏£àj  Ée  ∞bGƒdG  ΩGõdEG

يجر  ولم  خدمته  تتم  لم  فلج  من  للمتعلمين  معلومًا  قدرًا  وقف  رجل 
هذا  على  فهـل  ماءه  تخرج  دراهـم  إلى  الفلج  ذلـك  احتاج  ثـم  مـاؤه 
أم  للمتعلمين  هـو  وقفه  الذي  المعلوم  القدر  نـاب  ما  تسـليم  الواقف 
خدمة  يريدون  الفلج  وأهل  فيه  الرأي  فما  ذلك  يلزمه  ال  كان  وإن  ال؟ 

فلجهم؟
وقد  المضيبي  بنواحي  المحفورة  األفالج  في  بعينها  المسـألة  هذه  وقعت  قد 
ذلك  ناب  ما  تسليم  فأوجب  عليه  اهللا  رحمة  سيف  بن  حمد  شيخنا  فيها  أفتى 
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وقاس  الواقف،  الرجـل  هذا  على  للمتعلمين  الرجـل  هذا  وقفه  الـذي  القـدر 
أعتقه  من  على  نفقته  وجوب  األثر  ففي  البلوغ  قبل  عبدًا  أعتق  من  على  ذلك 
الفلج  هذا  من  القدر  هـذا  أوقف  إنما  الواقف  هذا  قـال  وكذلك  يدرك  حتـى 
فيخدم  غلة  له  يكـن  ولم  االنتفاع  به  يصير  الـذي  الحال  يدرك  لم  بعـد  وهـو 

بعد. يجر  لم  ألنه  منها 
الموقفون  فالتزم  عليه  الحال  ذلك  في  وافقته  وقد  بحضرتي  اإلفتاء  هذا  وكان 

واهللا أعلم. ذلك. 

∑ƒ∏ªdG  øe  áaƒbƒªdG  ÖàμdG

ال  موقوفة  تصير  هل  هذا  زماننا  ملوك  أوقفها  التي  الكتب  هذه  حكم  ما 
أن  ألحد  فهل  وقفًا  ثبتت  وإذا  ذلك؟  غير  حكم  لها  أم  فيها  ألحد  تملك 
إنقاذها  نية  على  بل  لها  التملك  نيـة  على  ال  يده  في  هي  ممـن  يشـتريها 
أيدي  في  ما  أغلـب  أن  عرفت  وقد  ثبوتهـا  على  الدليل  ومـا  يده؟  مـن 
بثمن  االنتفاع  للفقراء  أجزتم  فهال  للمسلمين؟  مال  بيت  الملوك  هؤالء 

بالجواب. علينا  تفضل  الكتب؟  هذه 
لهم  المنسوخة  أو  بأمرهم  المطبوعة  الكتب  من  الملوك  هؤالء  أوقفه  ما  إن 
الملوك  هؤالء  ألن  شراؤه  وال  بيعه  يحل  ال  وقف  عندنا  فهي  ذلك  نحو  أو 
في  التصرف  فلهـم  مال  بيت  األمـوال  من  أيديهم  فـي  مـا  أغلـُب  كان  وإن 
في  هي  لهم  المنسـوخة  أو  بأمرهم  المطبوعة  والكتب  بهم  الخاص  ملكهم 
الحكم  في  أيديهم  في  الذي  المال  بيت  جملة  من  وليست  لهم  ملك  الظاهر 

الظاهر.
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من  ذلك  على  أنفقوه  فما  مثًال  المال  بيت  من  ونسخها  طبعها  على  أنفقوا  وإن 
الكتب  وتبقى  محله  في  وضعه  وعليهم  له  ضامنون  فهم  المسلمين  مال  بيت 

لهم. ملكًا 
الوالد  حتى  يـده  في  بما  أولى  أحـد  «كل  ملسو هيلع هللا ىلص:  قولـه  كله  هـذا  علـى  والدليـل 
هؤالء  يد  في  الكتـب  هذه  أن  الحديث  هـذا  من  االسـتدالل  ووجه  وولـده». 
هؤالء  أيدي  فـي  ما  أغلب  إن  يقـال  ال  أيديهم  فـي  بما  أولـى  وهـم  الملـوك 
األغلب  بحكـم  أيديهم  فـي  ما  على  فيحكـم  المسـلمين  مـال  بيـت  الملـوك 
بعض  على  يتأتى  إنمـا  الحكم  هذا  إن  نقـول  ألنا  مال  بيـت  الجميـع  فيكـون 
وهبوا  أو  لهم  نسـخ  أو  لهم  طبع  أنه  علم  ما  أما  أصله  يعلم  لم  فيما  األقوال 

به. خاصًا  حكمًا  له  ألن  األغلب  حكم  تحت  يدخل  فال  إياه 
في  تصرف  ألنـه  صحيح  الكتـب  لهذه  توقيفهـم  أن  عرفـت  هـذا  تقـرر  فـإذا 
والشـراء  البيع  بنحو  الموقوف  في  التصرف  حرم  التوقيف  صح  وإذا  ملكهم 
يسـتنقذه  أن  أهله  غير  عند  الكتب  هذه  من  شـيئًا  رأى  لمن  يحل  لكن  مطلقًا 
شـيء  بتسـليم  إال  منه  اسـتنقاذه  يمكنه  لم  وإن  الحيلة  من  عليه  قدر  بمـا  منـه 
لكن  ذلك  جاز  لها  االسـتنقاذ  نية  على  يده  في  هي  من  فأعطاه  الدراهـم  مـن 
به  يقصد  لم  وإن  حرام  الموقوفات  على  البيع  عقد  فإن  البيع  بعقـد  يكـون  ال 

هذا. مثل  التملك 
حتى  منعها  وإن  أهلها  من  منعها  له  يحل  فال  الكتب  تلك  يده  في  الذي  وأما 
إلى  ذلك  يرد  أن  وعليه  عليها  األجرة  وبأخذه  لها  بمنعه  أثم  أجرة  عليها  أخذ 
عليه.  اهللا  حرم  مـا  له  يباح  ال  الفقير  ألن  مثـًال  فقيرًا  كان  وإن  منه  أخـذه  مـن 

واهللا أعلم.
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بني  قد  ألنه  عمارة  إلى  يحتج  لم  والمسـجد  لمسـجد  دراهم  عليه  من 
في  بالناس  ليصلي  أحد  فيـه  َيِصل  ولم  البلد  عن  خارج  وهـو  بالجـص 
أن  منك  فضًال  لنفسـه؟  والنجاة  يده  من  إخراجها  وأراد  المسـجد  ذلك 

الحكيم. الملك  من  العظيم  األجر  ولك  طريق،  أقوم  على  ترشده 
زمان  شـهر  قدر  فيه  يقوم  أن  المسـلمين  من  ألحد  خـرج  إذا  أرأيـت 
هذه  كتب  إذا  وكذلـك  ال؟  أم  لـه  يجـوز  هـل  كلهـا  الدراهـم  بهـذه 
على  موته  بعد  مالـه  من  بإنفاذها  وأوصى  وصيتـه  في  كلهـا  الدراهـم 
من  المسـجد  مصالح  في  هذه  عليه  الموصى  ينفذ  ولم  به  يثق  من  يد 
فضًال  ال؟  أم  الدراهم  تلك  ضمان  الموصي  علـى  هل  الموصي  مـال 
قبضها،  عليه  شـق  قد  ألنه  يده  من  الدراهم  هـذه  إخراج  ببيـان  منـك 

فهمًا. اهللا  زادك 
ضمانها  من  خرج  فقد  شـرعًا  ثابتة  بوصية  به  يثق  من  يد  على  بها  أوصى  إذا 
إن  ألنه  يتخلص  لم  أم  الوصـي  عنه  تخلص  سـواء  حقها  في  يلزمه  مـا  وأدى 
ذلك  فوق  عليه  شيء  وال  به  أمر  ما  الوصي  فعل  وقد  ضيع  نفسه  فعلى  ضيع 
اهللا  وذكر  الجماعـة  بصالة  المسـجد  هذا  يعمر  من  الدراهـم  بهـذه  أقـام  وإن 
واهللا أعلم. الحق.  من  وجه  وهو  له  خالص  ذلك  إن  قيل  فقد  اآلخرة  والدار 

º¡dÉªgEÉH  Égƒëfh  ±ÉbhC’G  √ÉÑL  ¿Éª°Vh  ºKEG

الخونة  يد  في  فلجهم  لمصالح  هي  التي  فلجهم  خبورة  تركوا  بلد  أهل 
فتنافروا  وأمناء  ثقات  مـن  فيهم  البلد  وأهل  الحال،  مجهول  يـد  فـي  أو 
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عنها  لهم  دافع  وال  مانع  غير  من  قبضها  على  قادرون  وهم  قبضها  عن 
ضامنون  هم  وهل  دينًا؟  بمصالحها  القيام  يلزمهـم  ترى  هل  يحذرونـه، 
أيديهم  فـي  فضاعت  الحال  المجهـول  أو  الخائـن  يد  فـي  تركوهـا  إن 

ال؟ أم  لها  باألكل 
إنفاذ  على  قادرين  كانـوا  إن  بمصالحه  القيام  يلزمهم  الثقـات  الفلج  جبـاه  إن 
الخائن  يد  من  وينزعوها  عدل  يد  في  خبورتهم  يجعلوا  أن  ويلزمهم  فيه  الحق 
خائنًا  أمينه  يكـون  أن  خيانة  بالمـرء  وكفى  شـيء  على  يؤمـن  ال  الخائـن  ألن 
واأليتام  واألفالج  األوقاف  بمصالح  القيام  على  القادرين  الجباه  على  وأخشى 
الضمان،  يلحقهم  أن  عـذر  غير  من  عليهم  بمـا  القيام  أهملـوا  أو  ضيعـوا  إذا 
فلينظر  واهللا أعلم،  ذلك  على  القدرة  مـع  نعلمه  خالف  بال  لهم  الزم  واإلثـم 

بعدله. إال  يؤخذ  ال  ثم  فيه 

¬aô°Uh  ∞bƒdG  ∫Ée  ¢ü«∏îJ  ÜƒLh

أخذ  أو  شـاهرًا  وأكلها  المسـاجد  أموال  جماعته  من  أخذ  جبـار  رجـل 
حين  وبعد  المسـاجد  مال  من  أنهـن  له  وأقر  قرضًا  دراهـم  إنسـان  منـه 
مال  من  أنهن  إقراره  بعد  لنفسه  وادعاهن  المستقرض  من  الدراهم  أراد 
هذا  يعرف  وال  االختالف  منه  له  بان  بعدما  يعطيه  أن  قدر  وال  المسجد 
في  يعجبك  فما  الدراهم  هذه  المسـاجد  من  مسـجد  ألي  المسـتقرض 
كل  المسـاجد  جملة  على  أم  الجبار  هذا  يد  أعلى  الدراهم  هذه  وضـع 
فهذا  وأيضًا  الجامـع؟  مسـجد  حال  أم  ماله؟  قدر  على  يعطـى  مسـجد 

ذلك. لنا  بيِّن  حرام؟  أم  أكله  حالل  الجبار  هذا  به  يكرم  الذي 
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فإن  الجبار  هذا  يـد  على  الدراهم  تلك  يضع  أن  المسـتقرض  لهـذا  يجـوز  ال 
رجوعه  ينفعه  وال  عليـه  ثابت  للمسـاجد  بأنهن  وإقراره  لها  ضامنـًا  كان  فعـل 
السـواء  على  بينها  تقسـم  الجبار  ذلك  يد  في  التي  للمسـاجد  وهي  ذلك  بعد 
من  ذلك  أن  يقـر  لم  ما  أعطى  مـا  وأخذ  الجبـار  هذا  يـد  مـن  األكل  ويجـوز 
ومجانبته  أفضل  عنه  والتنزه  الشرعية  بالحجة  ذلك  يصح  أو  المسـاجد  أموال 

واهللا أعلم. أولى. 

áª«≤dG  Ö°ùëH  ∞bƒdG  ∫GóÑà°SG

المال  بـكار  في  قـرش  خمسـمائة  للمسـجد  إن  مرضـه:  فـي  قـال  مـن 
قبضه  بعد  ماًال  اشترى  ثم  المسجد  لمال  قبضه  قبل  أموال  عنده  وكانت 
اشـتراه  الذي  المال  ذلك  يجعلوا  أن  وللوصي  للورثة  أيصح  للمسـجد 
ثمن  ارتقى  هو  اشتراه  الذي  بالثمن  ويجعلوه  المسجد  لذلك  عمره  آخر 
البلد؟  أكابر  يراه  ما  على  الحاضر  بالثمن  يقومون  أم  ارتخى؟  أم  المال 

بالجواب. علينا  تفضل 
بحسـب  فليكن  األموال  من  شـيئًا  المسـجد  قضاء  شـاؤوا  فإن  ذلك  يصح  ال 
يحتسـب  أن  من  بد  وال  باألموال  العارفين  العدول  بنظر  القضـاء  يوم  القيمـة 
ذلك  في  وليكونوا  له  عّما  قضاء  المال  ذلك  له  فيقبلون  للمسـجد  البلد  خيار 
 (١)﴾ c  b   a   `   _   ^ ﴿ أنفسـهم:  منزلـة  المسـجد  ولينزلوا  منصفيـن 

واهللا أعلم.  .(٢)﴾¶   μ    ´ ﴿

.٥٢ اآلية  األحزاب،  (١) سورة 

.٣٩ اآلية  األحزاب،  (٢) سورة 
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ذلك  وفي  البلد  ذلـك  من  أمالكه  وجميع  رجـل  من  ماًال  اشـترى  مـن 
تبيعني  أن  البائع  على  المشتري  وشرط  البائع  وقفه  موقوف  بيت  البلد 
الموقوف  البيـت  هذا  في  السـكن  أريد  كله  المبيـع  وهذا  المـال  هـذا 
منهما  ذلك  وكان  بذلك  البائع  ورضي  يدي  في  يكـون  الوقف  وقبـض 
هو  أثابت  الشرط  هذا  ترى  ما  المال  بيع  في  وتتاّماه  البيـع  عقـد  عنـد 

مأجورًا. أفدنا  باطل؟  أم 
فيه  وغيرهما  والمشـتري  والبائع  حالـه  على  والموقـوف  باطل  الشـرط  هـذا 
يجوز  ال  الشـيء  لذلك  فهو  مخصوص  شـيء  على  موقوفًا  كان  فـإن  سـواء، 
كسـائر  فهو  الوقف  ذلك  يسـتحق  ممن  المشـتري  هذا  كان  وإن  عنه،  تحويله 

واهللا أعلم. له.  المستحقين 

¬àjÉªM  øY  õé©dG  óæY  ∞bƒdG  øY  ó«dG  ™aQ

من  كثير  واعترض  زوجتين  وترك  موقوف  مال  يديه  وتحت  هلك  رجل 
لهن  هل  أيديهن  مـن  نزعه  يريدون  الموقوف  أعني  المـال  لهذا  النـاس 
مأجورًا  أجبنا  اعترض؟  من  رد  علـى  يقدرن  لم  إذا  اعترض  لمن  تركـه 

اهللا. شاء  إن 
وال  هذه  صفتـك  على  الموقـوف  المـال  ذلك  عـن  أيديهـن  يرفعـن  أن  لهـن 

واهللا أعلم. ُيبّدلَنه.  وال  عليه  المعترض  يسلطن 
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أربعين  قدر  الحول  في  مال  له  وكان  عمارته  عن  فضل  إذا  المسـجد  مال 
المسجد  مال  من  يسـتأجر  أن  المسـجد  لوكيل  أيجوز  أكثر  أو  أقل  قرشـًا 
من  له  ينصب  أن  لـه  هل  ذلك  له  يجـز  لم  وإذا  ال؟  أم  القـرآن  يعلـم  مـن 
ذلك  وغير  ولغـة  ونحو  أثر  مـن  وغيره  القـرآن  بقراءة  ويعمـره  فيـه  يقـوم 
ما  على  قرشًا  وكذا  كذا  شهر  كل  على  المسجد  مال  من  أجرة  له  ويجعل 

ال؟ أم  عليه  يتفقون 
بالجماعات  يعمره  من  المسجد  غلة  فضلة  من  يقام  أن  العلماء  بعض  رخص 

واهللا أعلم. وأهله.  لإلسالم  للمصلحة  نظرًا  الشريف  العلم  وتعليم  والذكر 
السائل: قال 

وكان  أكثر،  أو  أقل  ميل،  قدر  البلد  عن  خارجًا  المسجد  كان  إذا  أرأيت 
أن  له  المقيم  ذلك  يلزم  هـل  نهارًا  وال  ليًال  أحد  فيه  يصل  لـم  مهجـورًا 
بقراءة  هذا  يعمر  من  يستأجر  أن  المسجد  لوكيل  جاز  إذا  ليًال  فيه  يصلي 

ذلك؟ وغير  األثر  وقراءة  القرآن 
ذلك  عليه  تعذر  وإن  القيـام  في  عليه  تشـارطوا  الذي  الشـرط  يؤدي  أن  عليـه 

والسالم. آخر  شغًال  لنفسه  فليطلب  األجرة  سقطت 

ΩÉY  πc  ø«ªFÉ°üdG  ô£Ød  ±ƒbƒªdG  á∏°†a

ذلك  فضل  ثم  َمّنًا  وكذا  كذا  بوزن  معينة  كانت  إذا  المسجد(١)  فطرة 
الثانية  الغلـة  حضرت  المقبـل  وفي  العـام  ذلك  فطرة  عـن  المعيـن 

بالمسجد. الصائمين  إلفطار  الموقوف  الطعام  (١) أي 
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مأجورًا. لنا  أوضح  الفضلة؟  تلك  في  الحكم  يكون  ما  مفطرة 
فطرة  من  فضل  فإن  فيه  بها  يفطر  ثـم  القابل  العام  إلى  تؤخر  أن  فيهـا  الحكـم 
على  الجماعة  نظر  اتفق  كان  وإن  يليه  الذي  العام  إلى  آخر  شيء  القابل  العام 
فعلهم  أرى  فال  ذلك  نحو  أو  أرزًا  أو  حالء  العام  ذلك  في  بالفضلة  يشتروا  أن 

واهللا أعلم. اهللا،  شاء  إن  صواب  وهو  حرامًا 

¢ü°üîj  ºd  Ée  ¿ÉØcC’G  ∞bh  ¥É≤ëà°SG  ∫ƒª°T

أهل  من  األمـوات  لجميع  أتحل  الموتـى،  ألكفان  َغّلتـه  موقوف  مـال 
الكفن  وكم  الموقف؟  يخصصه  لم  إذا  اإلباضية  النحلة  ألهل  أم  القبلة 
أم  األوسط  أم  الثياب  أغلى  من  للكفن  ويؤخذ  للميت؟  وثوب  َذْرع  من 

مأجورًا. ذلك  لنا  صرح  يستر؟  كان  إذا  األدنى 
جميع  في  إنفاذه  جـواز  فالظاهر  المال  لهـذا  الموِقف  الموصي  يقيـد  لـم  إذا 
كالموتى  الحق  من  القبلة  أهل  من  المخالفين  الموتى  ألن  القبلة،  أهل  الموتى 
والصالة  والكفن  الغسل  حكم  في  شركاء  فهم  الوالية،  عدا  فيما  الدعوة  أهل 

الحقوق. من  ذلك  غير  إلى  المسلمين  مقابر  في  ودفنهم  عليهم 
إذا  األدنى  ويجزئ  المال  هذا  من  لألكفان  الثياب  من  الوسـط  شـراء  ويجوز 
المال  هذا  مـن  شـراءه  أحب  فال  األغلى  وأما  الكفن  في  بـه  يجتـزأ  ممـا  كان 
فما  الوسـط  شـراء  وألن  حاصلة  بدونه  الكفايـة  وألن  بـه  أحـق  األحيـاء  ألن 
فما  الوسـط  من  بجملة  الثياب  من  األغلى  ثمن  يقوم  قد  إذ  نفع  تعميـم  دونـه 
في  للثواب  طالب  والموقف  واحد،  ميت  تكفين  من  خير  ميتين  وتكفين  دونه 

واهللا أعلم. أجرًا.  أعظم  هو  ما  له  فيفعل  الظاهر 
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يسـع  ال  قبيب  وهو  المال  بيت  أرض  في  الزمان  قديم  من  ُبني  مسـجد 
فيه  للقائمين  يجوز  هل  ماله  غلة  مـن  دراهم  وله  المحلة  أهل  لجماعـة 
أرض  في  يزيـدوه  أو  ماله؟  مـن  وطوًال  عرضـًا  المسـجد  يزيـدوا  [أن] 
كان  إذا  وكذلك  ال  أم  المال  بيت  أرض  من  األخذ  أيسعهم  المال  بيت 
يزيدوه  [أن]  وأرادوا  درايش(١)  لـه  وال  ونازل  ضيق  مكان  في  المسـجد 
ذلك  لهم  يجوز  هـل  درايش  له  يخلقوا  حتـى  قامة  بقدر  ليطلـع  كبسـًا 

المسجد؟ مال  في  والعمد 
تجوز. فال  المال  بيت  أرض  من  زيادته  أما 

المسجد  جماعة  ذلك  على  اتفق  فإن  مصلحة  ألجل  بالكبس  البناء  رفع  وأما 
إال  المال  يجعل  ولم  المسجد  مال  من  فعله  عليهم  يضيق  فال  صالحًا  ورأوه 

واهللا أعلم. أرجائه.  وتضييق  دراهمه  لكنز  معنى  فال  المسجد  لصالح 

á∏¨dG  á∏≤d  ∞bGƒdG  •ô°T  πjó©J

شـيء  البعض،  منه  ذهب  ثـم  كثير  سـابق  مـال  لهـا  كان  إذا  المدرسـة 
يقيموا  أن  البلد  أهل  وأراد  قليل،  منه  وبقي  مات،  وشيء  الوادي،  حمله 
التعليم  ترتيب  عن  يبدلوا  وأرادوا  مالهـا  غلة  تكفه  لم  والمعلم  معلمـًا، 
هل  هذا  بعكس  أو  الصبـح  تعليم  ويبقوا  الرابح  تعليـم  يؤخـروا  األول 

التعليم؟ عن  تعطل  أم  ذلك  يجوز 

نوافذ. (١) أي 
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من  أصلح  البعض  فعـل  أن  المعلوم  ومـن  كله،  يترك  ال  كلـه  يـدرك  ال  مـا 
كان  ما  له  فيفعل  والثواب  الصالح  أراد  إنما  بالمال  المتبرع  وأن  الكل  ترك 
والوصايا.  األوقاف  أمـر  في  المقاصد  يعتبر  من  مـراد  وهو  لقصده  موافقـًا 

واهللا أعلم.

¬Jƒe  ó©H  ∞bh  ÉªY  ∫hó©dG

نيته  تحويل  أراد  ثم  معلوم  لشـيء  موته  بعد  ماًال  يوقف  أن  نوى  مـن 
أله  موته  بعد  يوقفه  بأنه  لفظ  إذا  وكذلك  ذلك؟  أله  الوقف  عـدم  إلـى 

ذلك؟
واهللا أعلم. هذا.  وصفك  على  يوقف  أن  له 

(∞bƒdG  ∫Ée)h  ∂dÉªdG  ∫ƒ¡ée  »a  ±ô°üàdG

عصر  وفي  يأكلونه  البلد  أكابر  عليه  تغلب  وقد  الوقف  مال  يسمى  مال 
أيديهم  من  انتزعه  قـد  عليه  اهللا  رضوان  قيـس  بن  عزان  اإلمـام  سـيدنا 
رجع  الدولة  تلك  انقرضت  فلّما  المصلحـي  محمد  بن  هاشـل  وواله 
اهللا؟  حكم  في  اليوم  المال  هذا  مرجع  فأيـن  أخرى،  مرة  إليهم  المـال 
يسـتعطيه  أن  له  وهل  إذنهم؟  غير  من  سـّرًا  منه  يأخذ  أن  للفقير  وهل 
ولشـيء  للتعلم  أو  العلم  لتعليم  منه  يسـتأجر  أن  له  وهل  أيضًا؟  منهم 
بيِّن  ال؟  أم  منه  المـال  ذلك  يده  في  من  اسـتأجره  إن  البر،  أبواب  مـن 

ذلك. لنا 
هو  المال  هذا  فسبيل  اإلمام  هذا  أمر  عن  المال  لهذا  الوالي  هذا  انتزاع  كان  إن 
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نقض  يصح  وال  فيه  نافذ  حكم  فيه  أمره  ألن  اإلمام،  هذا  به  أمر  الذي  السبيل 
اإلمام  من  تسـليط  غير  من  نفسـه  قبل  من  له  تعـرض  إنمـا  كان  وإن  حكمـه. 
يحسن  أن  فيجب  القبض  سبيل  اختفى  وإن  األول.  حكمه  على  المال  فحكم 
ما  سـبيل  فيه  وسـبيله  إمامه  أمر  عن  ذلك  أن  على  ويحمل  اإلمام  بوالي  الظن 

ينكره. ولم  اإلمام  زمن  في  القبض  اشتهر  إن  سيما  ال  قبضه  وجه  علم 
مجهوٌل  مـال  أنه  فالظاهر  الوالي  هـذا  فيه  أنفذه  الـذي  الوجه  يعلـم  لـم  وإن 
يجوز  فال  له  مستحق  فقير  يد  في  وقع  فإن  الفقراء  في  غلته  وضع  يجوز  ربُّه 
نزعه  فيجوز  يستحقه  ال  من  [يد]  في  كان  وإن  برضاه  إال  أخذه  وال  اختالسه 

وبالحيلة. بالقوة  منه 
من  رأي  عن  ذلك  كان  إذا  إال  غيـره  وال  تعليم  فـي  به  يؤتجـر  أن  يصـح  وال 
نزل  ومن  لإلمـام  فإن  ونائبه  كاإلمـام  وأهلـه  اإلسـالم  مصالح  في  النظـر  لـه 
كان  من  يد  من  نزعـه  وله  العامة  المصالح  فـي  المال  هـذا  يجعـل  أن  منزلتـه 
ذلك،  بمثل  وأولى  أحق  ونائبه  اإلمـام  ألن  له  مسـتحقًا  كان  لو  حتى  يده  فـي 

بَعْدِله. إال  يؤخذ  وال  ذلك  جميع  في  فلينظر  واهللا أعلم. 

∞bƒdG  øe  ≥ëà°ùªdG  ô«Z  òNCG

شـيء  أخذ  لغيرهم  يجوز  هل  خادم  ابن  أوالد  فقراء  علـى  أوقف  مـال 
ال؟ أم  المال  هذا  من 

شـيئًا  أخذ  ومن  أصًال  المال  ذلك  من  شـيء  أخذ  هؤالء  من  ألحد  يجوز  ال 
لهؤالء  الخالص  وعليـه  غيره  لمـال  آخذ  معتٍد  فهـو  الصورة  هذه  علـى  منـه 

المذكورين.
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السائل: قال 
أوالده؟ أوالد  كحكم  خادم  ابن  بنات  أوالد  حكم  وهل 

بناته  أوالد  حكم  وإنما  الذكـور  أوالده  أوالد  كحكم  بناته  أوالد  حكـم  ليـس 
واهللا أعلم. آبائهم.  حكم 

واهللا أعلم. الذكور.  أوالده  حكم  المال  هذا  من  فلهن  خادم  ابن  بنات  وأما 

è∏a  ìÓ°UE’  ±ƒbƒªdG  ±ô°U  √ƒLh

إذا  الفلج  أعني  فيه  جبل  بها  يخدم  هل  فلج  إلصالح  المكتوبة  الدراهم 
أم  المتهدمة؟  ثقابه  مثًال  بها  يطوي  أم  ذلك؟  فـي  صالح  له  يرجـى  كان 
كان  وإن  سواء؟  ذلك  كل  أم  ساقيته؟  في  الذي  التراب  شالل  إصالحه 

جوابًا. أفدنا  إصالحه؟  في  عندك  األرجح  ما  سواء  ذلك  كل 
اإلصالح  ذلك  كان  سواء  الفلج  لذلك  إصالح  أنه  علم  فيما  الدراهم  هذه  تنفذ 
أولى  فهو  للفلج  صالحًا  أكثر  كان  وما  تراب  نزع  أو  ثقاب  طّي  أو  جبل  قطع 

واهللا أعلم. باإلنفاذ. 

¬∏°UCG  øY  ∞bƒdG  πjóÑJ

بنفسـه  يخصه  وهو  وقف  مـاء  عنده  والبائع  بالخيـار  مـاء  اشـترى  مـن 
فالماء  البايع  مقاسـمة  عن  الوقف  ماء  رد  للمشـتري  أيجوز  وتقايضـا، 

أفتنا. الرد؟  في  مقاسمة  فيه  المبتاع 
واهللا أعلم. أهله.  غير  يعطى  أن  يجوز  وال  أصله  عن  الوقف  تبديل  يجوز  ال 
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على  يكون  والوقف  موقوفة  لـه  أرض  في  بنيانًا  يعمر  ألخيه  وسـع  مـن 
األرض  تلك  فـي  عمر  ما  سـوى  ماله  أنه  حكمـًا  وأعطـاه  ألهلـه  حالـه 

ال؟ أم  الجائز  غير  على  هذا  مثل  أيكون 
لما  يكون  إنما  الوقف  ألن  الوصـف  هذا  على  الوقف  في  العمـارة  تجـوز  ال 
يصح  وال  لحكمه  وتبديل  أصلـه  عن  فيه  زيادة  المذكور  والتعميـر  له  أوقـف 

واهللا أعلم. ذلك.  جميع 

π«Ñ°ù∏d  ∞bƒdG

الغني  منها  يأكل  أن  يجوز  ال  إنه  للسبيل  نخلة  أوقف  فيمن  بعضهم  قول 
 (١)﴾¡ ﴿ ے   تعالـى:  قوله  مع  وجهه؟  مـا  فقط.  للفقراء  هـي  بـل 

المساِفَرين. والفقير  الغني  على  فُحِمل 
بينهما  ألن  اآلية  معنى  قالوه  ما  يخالف  فال  السـبيل  البن  ال  للسـبيل  اإليقاف 
المخصوص  البر  في  إخراجه  عن  عبارة  عرفهم  في  السبيل  أن  وذلك  بينًا.  فرقًا 
ألنهم  الفقراء  محله  البر  من  نوع  فهو  اهللا  رضوان  إلى  الموصل  الطريق  وهـو 
لإلخراج  أهًال  ولكونهم  عنه  مسـتغنون  ألنهم  األغنياء  دون  إليه  الحاجة  أهل 

أخرج. ا  ممَّ يأكلوا  أن  بهم  يليق  فال  ذلك  مثل  في 
بعمومها.  للحكـم  والفقيـر  الغنـي  علـى  حملـت  إنمـا  فإنهـا  اآليـة  وأمـا 

واهللا أعلم.

.٦٠ اآلية  التوبة،  (١) سورة 
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أوقاتًا  المدرسـة  تلك  في  يعلم  من  يأخذه  غلته  مـال  لها  أدرك  مدرسـة 
هذه  فتعطلت  عندهم  مـن  أجرة  الصبيان  آباء  ويزيده  معروفـة  محـدودة 
فيها  يعلم  أن  لها  يحتسب  أن  أراد  لمن  هل  فيها  المعلم  بعدم  المدرسة 
من  لها  يدرك  حتى  لنفسـه  المال  ذلك  غلة  ويأخذ  األوقات  تلك  بعض 

ال؟ أم  أصلح  هو 
تلك  في  القرآن  تعلم  مـن  به  ليؤتجر  موقوفًا  المدرسـة  هذه  مال  يكن  لـم  إذا 
فعلم  احتسـب  من  على  بأس  فال  يعلم  من  يعطى  هكذا  وجد  وإنما  األوقات 

وجد. ما  حسب  على  المال  ذلك  من  يأخذ  أن  المدرسة  تلك  في 
هذه  مثل  فـي  بالمنع  التصريح  عنـه  اهللا  رضي  نبهان  أبـي  الشـيخ  كالم  وفـي 
وال  فيه  فانظر  لـك  قدمته  ما  هو  عندي  والـذي  غيره  يؤجـره  أن  إال  الصـورة 

أعلم. وتعالى  سبحانه  واهللا  بعدله،  إال  تأخذ 

kÉ°Vôb  √ôªJ  øe  ∞bƒdG  Iô£a  »a  ΩÉ©WE’G

فيه  يفطـر  أن  وأراد  للفطـرة  والمـال  لمسـجد  مـال  يـده  فـي  كان  مـن 
وحسـب  الشـهر  مضى  حتى  الناس  يطعم  وبقي  تمر  ومعه  للصائميـن 
عليه  وما  هـذا  صنيعه  ترى  ما  التمـر  به  يبيع  الذي  السـعر  علـى  التمـر 
سوق  ال  بلد  فيها  هو  التي  البلد  كان  وإن  حقه  في  األولى  وما  له؟  وما 
بلداننا؟  من  الطائف  كمثـل  األسـواق  إلى  التمر  حمل  عليه  وشـق  لها 

السالم. وعليك 
نية  على  عنده  من  بتمر  هو  وفطر  تمرًا  للفطرة  يده  في  الذي  المال  كان  إذا 
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وإال  رخصة  من  الفطرة  تمر  من  أخذه  جواز  في  يخلو  فال  للفطرة  القرض 
نية  على  عنده  من  بتمر  ففطر  دراهم  للفطرة  يـده  في  كان  وإن  المنع  ظهـر 
الفطرة  دراهم  من  يأخـذ  أن  لهذا  أرى  فال  ثمره  عن  لنفسـه  الدراهم  أخـذ 
له  تحل  حتى  بيـع  هنالك  وقع  وما  المتطـوع  بمنزلة  ألنه  شـيئًا  ثمـره  عـن 

الدراهم.
في  ذلك  كان  سـواء  آخر  مكان  إلى  مكان  من  التمر  حمـل  بمشـقة  عبـرة  وال 

واهللا أعلم. غيره.  أو  الطائف 

∞bGƒdG  •ô°T  IÉYGôe

وتلك  قرية  في  مخصوصة  مقبرة  حصـى  بها  يسـاق  غلته  موقوف  نخل 
والمقبرة  كثيرة  فضلـة  فيها  النخل  هذا  وغلـة  مقابر  خمس  قـدر  القريـة 
المقابر  لباقي  الغلة  هذه  باقي  من  يساق  أن  يجوز  هل  كثير.  حصى  فيها 
مخصوصة  والمقبرة  وجدناه  هكذا  الوقف  وهذا  فيها  حصى  ال  كان  إذا 

العوام؟ عند  ولكن 
واهللا أعلم. يغير،  وال  يبدل  ال  وجد  ما  على  هو 

∞bGƒdG  øe  •hô°ûªdG  ó∏ÑdÉH  ó«≤àdG

هل  مخصوص  بلد  في  لألموات  كفن  شراء  في  تنفذ  غلته  موقوف  نخل 
فضلة؟ فيه  كان  إذا  آخر  لبلد  تحويله  يجوز 

يكثرون  األموات  فإن  الحـوادث  لخوف  يدخر  والفاضل  بلده  عن  يحـول  ال 
واهللا أعلم. األكفان،  إلى  الحاجة  وتدعو  أحيان  في 
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خيارًا  نخٌل  بها  ُيشترى  أن  يجوز  هل  الحرب  لمؤونة  التي  الدراهم  عن 
أجبنا. حالها؟  على  تترك  بل  يجوز  ال  أم  قطعًا  أو 

واهللا أعلم. عليه،  كانت  الذي  الحال  عن  بها  يبدل  وال  حالها  على  تترك 

∞bh  É¡«∏Y  CÉ°ûæªdG  ¢VQC’G

من  رأوا  لما  عليها  يبنوا  أن  وأرادوا  الرحى  ركبت  ثم  أرضًا  أعطى  رجل 
في  متأخرين  وبقوا  لهم  فأذن  ذلك  في  فاسـتأذنوه  عليها  الشـمس  شـدة 
البنيان  أرادوا  ثم  عليها  يبنوا  ولم  مدة  ومضت  شهر  إلى  شهر  من  بنيانها 
وبقوا  البنيان  عليهـم  أنكر  ذلك  رأى  فلما  بعضـًا  وبنوا  المدة  تلـك  بعـد 
يكن  لم  فإذا  ذلك؟  في  توقيف  له  هل  لهم  لتوقيفه  البنيان  عـن  متوقفيـن 

مأجورًا. أجبنا  البنيان؟  من  عليها  دار  التي  البيوت  حريم  فكم  ذلك  له 
في  الرحاء  تلك  ركبت  فمنذ  معروفـة  موقوفـة  لرحـى  العطية  هذه  كانـت  إذا 
إنما  كان  وإن  ذلك  بعد  له  رجعة  وال  لألرض  إحرازًا  ذلك  كان  األرض  تلك 
وهو  حال  إلى  حال  من  المفاوضة  جهة  على  أرضه  يسـتعملوا  أن  لهم  وسـع 
بعطية  وليست  لألرض  منحة  فهذه  أخذها  أرضه  شاء  متى  أنه  ذلك  مع  قاصد 

واهللا أعلم. شاء،  متى  أرضه  أخذ  وله 

¬d  ÉgQÉμfEG  hCG  º¡àKQƒe  ∞bh  áKQƒdG  QÉμfEG

نصيبها  فجعلت  مشاع  وهو  السواحل  في  وهي  بُعمان  ماًال  ورثت  امرأة 
وجاء  ذلك  في  صكًا  منها  المسـجد  وكيل  فأخذ  مخصوص،  لمسـجد 
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المرأة  تلك  قسـط  المذكور  المال  وارثـي  وكيل  من  وأخذ  عمـان  إلـى 
مدة  المسجد  لذلك  الغلة  من  ينوبها  ما  يأخذ  وإنما  بالقسمة  يفرزه  ولم 
ومنعه  المسـجد  وكيل  ينكروا  أن  معًا  والمرأة  الوارثيـن  لوكيل  بـدا  ثـم 
الحكم  عليه  واشتبه  الرواحي  ولد  الشـيخ  عند  وتحاكما  الغلة  أخذ  من 

أفتنا. جنابك؟  من  ذلك  بيان  وأراد  بينهما 
مسـموعة  غير  هذا  في  دعواه  ألن  مسـموع  فغير  لذلك  الورثة  وكيل  إنكار  أما 

لمتعرض. حق  وال  غيره  المعطي  ألن 
وكيل  فعلى  العطيـة  نفس  أنكرت  قد  كانـت  فإن  المعطية  المرأة  إنـكار  وأمـا 
بالبينة  الحاكم  عند  ذلك  صـح  فإن  الصك،  ويخرج  البينة  يظهـر  أن  المسـجد 
ثبوت  في  كافية  غير  البينة  أن  الحاكم  رأى  وإن  العطية،  بثبوت  حكـم  العادلـة 

للمرأة. المال  بقي  الحجة 
للمسجد  هي  إنما  الدعوى  ألن  يمين  تلزمها  ال  الموضع  هذا  في  أن  وعندي 

واهللا أعلم. للمدعي،  فيها  حق  وال 

kÉÑ°ùàëe  ¿Éc  ƒdh  óé°ùªdG  ∫Ée  ¢†HÉb  á«dhDƒ°ùe

عنه  والخروج  تركه  له  أيجوز  محتسبًا  هالك  من  قبضه  إن  المسجد  مال 
تفضل  ثقات؟  غير  كانوا  ولو  البلد  أكابر  على  يضعه  أم  عنه  يسـأل  وال 

بالجواب.
بما  المحتسب  يقوم  أن  عليه  خفاء  ال  الذي  الظاهر  والصواب  الواضح  الحق 
يهمله  أن  له  يحل  وال  يضيعه  أن  له  يجوز  وال  المسـجد  مال  في  عليه  وجب 

واهللا أعلم. عليه،  يؤمن  ال  من  فيه  يسلط  أن  عليه  ويحرم  عنه،  فيسأل 
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قالوا  القعد  دراهـم  قبضوا  فبعدما  أمنـاء  غير  وهم  يقعدونه  فلـج  جبـاه 
جباههم  خونة  وكلهم  فـالن  عند  واتركها  الدراهم  بهـذه  اذهب  لرجـل 
له  عليه؟  ضمـان  ال  أم  الدراهـم  لهذه  الرسـول  هـذا  أيضمـن  وأمينهـم 
أمانتهم  يطلبون  إليه  رجعوا  إن  أرأيـت  تكن؟  لم  أم  منعها  على  مقـدرة 
له  تكن  لم  إن  أمينهم  أوصلها  أو  إليهم  رجعها  أسواء  إليهم  سـلمها  أن 

ال؟ أم  أنالته  التي  لليد  برجوعها  رخصة  من  وهل  لمنعها؟  قدرة 
واألفالج  األوقاف  أموال  من  شيء  في  الخونة  من  أحدًا  يعين  أن  له  يصح  ال 
الذي  موضعه  في  جعل  قد  الشـيء  ذلك  أن  يعلم  حتى  ضامن  فهو  فعل  فإن 
الدراهم  تلك  يرد  أن  وله  ضامن  فهو  ذلك  يعلم  لم  وما  شـرعًا  إنفاذه  وتم  له 

واهللا أعلم. فال،  بدلها  يرد  أن  وأما  منها  قبضها  التي  اليد  إلى  بعينها 

¬°VôZ  øY  ∞bƒdG  ∫Ée  ô««¨J  ΩóY

به  ويبخر  عـود  بخور  له  يأخذ  أن  لـه  أيجوز  المسـجد  مال  قابـض  رجـل 
نظرهم؟ غير  أو  البلد  أهل  نظر  على  المسجد  مال  من  الجمعة  يوم  المسجد 

واهللا أعلم. ذلك،  له  ليس 

Qô°†dG  ±ƒîd  ÜhôëdG  »a  ∞bƒdG  ™jQ  øe  òNC’G

من  الفلج  جباه  وضعه  ما  الوقوفات  ألمـوال  القابض  تسـليم  جواز  عن 
الفلج  لجباه  يصح-  وهـل  األيتام  أموال  وذلك  عدوهم  لحـرب  الرميـة 
ال  وأنت  أسهل  رأوه  إذا  أيضًا  الحرب  لذلك  الفلج  بادة  من  يأخذوا  أن 
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يكفيه  وال  لفعل  استئصالهم  على  قدر  لو  أنه  عدوهم  حال  عليك  يخفى 
منك. فضًال  ذلك؟  إذ 

ال سبيل على األوقاف وال على األيتام في أمر الحروب إال إذا خيف عليها الضرر 
أجاز  من  قول  على  بأموالهم  عنهم  الدفع  يصح  هنا  فها  غيرهم  على  يخاف  كما 
بل  عليهم  يخشى  ال  الضرر  كان  إن  وأما  كغيرهم  ينوبهم  ما  مالهم  من  فيؤخذ  ذلك 

يخشى على البالغ من أهل البلد فالدفع إنما يكون على البالغين خاصة.
على  الضرر  خيف  إذا  إال  للحروب  الفلـج  بادة  من  األخذ  يصح  ال  وكذلـك 
هؤالء  بين  مشـتركة  البادة  ألن  ووقفهـا  ويتيمها  وضعيفهـا  قويها  كلهـا  البلـد 
من  الدفع  جاز  لك  وصفت  ما  حسب  على  الضرر  البلد  على  خيف  فإن  كلهم 
شأن  وهو  مغايير  خصمكم  وبين  بينكم  دام  وما  األموال  أصول  من  بل  البادة 
األموال  دون  البالغيـن  أنفس  على  إال  فيـه  الضرر  يخشـى  فال  اليـوم  حربهـم 
في  الكامنة  الخصـم  عـداوة  شـدة  يعتبر  وال  واألوقـاف  واألغيـاب  واأليتـام 

واهللا أعلم. فعالهم،  من  يخشى  ما  يعتبر  وإنما  نفوسهم 

∞bƒdG  ¬LƒHh  ∞bGƒdÉH  π¡édG

لشيء  َيبْن  ولم  أوقفهما  من  يعرف  ولم  وقفًا  جعال  إذا  البيت  أو  النخلة 
ويجعل  أيصدق  رحى  أو  لمسجد  أنه  بعضهم  من  ُسمع  إال  األشياء  من 

ال؟ أم  هنالك 
أولى  الفقراء  في  غلته  وإنفاذ  ربه  المجهول  حكم  البيت  أو  النخلة  هذه  حكم 
امرأة  أو  يصـدق  واحد  رجل  بقول  ولو  مخصـوص  لشـيء  أنه  عـرف  إذا  إال 

الشيء. لذلك  يكون  فإنه  كذلك 
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البلد. لجامع  فهو  يعينوه  ولم  للمسجد  قالوا  فإن 
فيها  فجعله  العهـد  قديمة  معروفة  رحـى  هنالك  كان  فـإن  للرحى  قالـوا  فـإن 
خرجه  وجه  علـى  تحدثونها  رحى  فـي  جعله  جاز  ذلك  يكـن  لـم  وإن  أولـى 

واهللا أعلم. المتأخرين،  بعض 

¬bÉ≤ëà°SG  á¡L  πÑb  ∞bƒdG  áfÉ«°U  »a  ±ô°üdG

القليل  منه  وتمر  بمحل  المـال  وكان  لفطرة  أمنان  أربعة  فيه  كتـب  مـال 
الدراهم  هذه  تخرج  هل  يزجر  أن  يحتاج  وهو  بيسه  أربعين  بقدر  وبيع 

أفتنا. المال؟  هذا  بهن  يسقى  أم  للفطرة 
واهللا أعلم. ذلك،  جاز  يموت  لئال  المال  سقي  في  الدريهمات  هذه  أنفذت  إذا 

ôNBG  óé°ùe  AÉæÑd  óé°ùe  ≈∏Y  ±ƒbƒªdG  ™jôdG  ±ô°U

مال  وله  فيه  يصلـي  قائمًا  أحد  وال  الحلـة  عن  خـارج  مهجور  مسـجد 
كان  إذا  فيه  يصلـون  الحلة  من  قريب  مسـجد  ماله  من  يبنـى  أن  أيجـوز 

أفتنا.. مالهم؟  من  مسجدًا  يبنوا  أن  يقدروا  لم  فقراء  البلد  أهل 
واهللا أعلم. ذلك،  يجوز  ال 

ájƒ°ùdÉH  ájQòdG  ≈∏Y  ∞bƒdG

أوقفتها  التي  البادة  توقيف  عـن  اسـتنكف  جمعة  بن  علي  الولد  هذا  إن 
وبعد  ينقرضـوا  أن  إلـى  اإلنـاث  دون  الذكـور  أوالدي  وأوالد  ألوالدي 
في  أخًا  له  إن  بقولـه  متعلًال  المتعلمين  الفقـراء  إلى  ترجـع  انقراضهـم 
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يعمرها  التي  عمارته  في  ليعارضه  السـواحل  من  وصل  وإذا  السـواحل 
بنفسه  يعمر  أم  عماره  في  أخيه  معارضة  أله  عنده  من  عمارها  ألن  فيها 
على  هذا  في  وتراه  يعجبك  وما  واسـعة؟  األرض  ألن  االرض  باقي  في 

ال؟ أم  يده  في  بما  أولى  كل  يكون  هل  الحكم  سبيل 
بينهم  الغلة  تكـون  أن  فالواجب  الذكـور  ألوالدك  التوقيـف  صفـة  كانـت  إذا 
من  عمره  سواء  الوقوف  من  بشيء  االسـتبداد  لبعضهم  يحل  وال  سـواء  على 
كنت  وإن  للـكل  والغلة  الكل  يلزم  التعميـر  لكن  الجميع  عنـد  مـن  أو  عنـده 
منه  اسـتبد  لمن  يصح  الوصف  هذا  فعلـى  أوالدك  من  اهللا  شـاء  لمن  أوقفتـه 

إخوته. دون  بشيء 
وليس التوقيف لألوالد كالتوقيف للفقراء وللمتعلمين فإن األوالد محصورون 
شـامًال  يكون  للمنحصرين  والتوقيف  منحصريـن  غير  والمتعلمـون  والفقـراء 
اإلحاطة  لتعذر  بعضهم  في  يجعل  أن  يجـزى  فإنه  المنحصرين  غير  وأما  لهـم 

واهللا أعلم. تعالى،  اهللا  شاء  إن  واضح  فإنه  الفرق  هذا  فافهم  بجميعهم 

øjóé°ùªdG  ∞bh  á∏Z  §∏N

من  أكثر  أحدهما  غلـة  كانـت  إذا  المسـجديـن  مـال  غلـة  خلط  جـواز 
بأحدهما  العمار  في  يبـدأ  هل  ذلك  جاز  وإذا  لعماره  تكفه  ولـم  اآلخـر 

ذلك. لنا  بّين  باآلخر؟  يبدأ  ثم  يتم  أن  إلى  اآلخر  دون 
خلطها  فإن  بإزائه  مـال  كل  غلـة  يميز  أن  يؤمـر  بل  الغلتان  تخلط  أن  ينبغي  ال 
سـواء  الغلة  من  ذهب  ما  ضمان  مـن  أبعده  وال  به  المأمور  خالف  أنـه  فـأرى 

واهللا أعلم. أكثر،  إحداهما  أم  متساويتين  الغلتان  كانت 
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وامتنع  الديـار  عليه  بعـدت  واآلن  هـذا  زماننا  قبـل  من  أسـس  مسـجد 
مال  غلة  تنقيل  يجوز  هل  وفطرة  مال  وله  وغيره  خوف  من  إليه  المسير 
الفطرة  وتنقل  بالمال  ويعمروه  البلد  في  مسـجد  بها  يبنى  المسـجد  هذا 

ذلك. لنا  بّين  ال؟  أم  فيه 

واهللا أعلم. ذلك،  في  يجوز  ال 

¬dÉe  øe  óé°ùªdG  »a  QÉª©dG  º««≤J

ويحضروا  بالذكر  ليعمروه  المسجد  مال  من  المسجد  في  العمار  تقييم 
ال؟ أم  يجوز  هل  فطرته 

فيه  العمار  وتقييم  تصح  ماله  من  المسـجد  عمارة  أن  وعندي  بهذا،  أعلم  اهللا 
فطرته،  آلكل  غلته  من  يؤتجر  أن  يجـوز  وال  عماره  هو  بل  عماره  جملـة  مـن 

واهللا أعلم.

¬HÉ«Z  »a  √ÉYôj  øe  óé°ùªdG  ∞bh  ôXÉf  π«cƒJ

مال  غلة  إحصاد  في  أيعذر  سـفره  في  وتأخر  سـافر  إذا  المسـجد  وكيل 
ذلك. لنا  بّين  بذلك؟  أولى  الجماعة  أم  وطنائه  المسجد 

يجعل  أن  عليه  وجب  سافر  فإن  المسجد  مال  يضيع  ال  أن  الوكيل  على  يجب 
ضاع،  لما  ضامنًا  كان  وضيع  يفعل  لم  فإن  نائبًا  المسجد  مال  يحفظ  من  عنه 

واهللا أعلم.
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أوقف  قد  أنه  فالن  وأوَصى  «َأقرَّ  نصه  هذا  بما  ضيعة  أو  بيتًا  أوقف  من 
أو  ألوالده  أنـه  يذكره  ولم  القيامـة»  يوم  إلى  مؤبـدًا  وقفًا  الفالنـي  بيتـه 
الصفة؟  هذه  على  الوقف  هذا  أيثبت  أصًال  مخصوص  لشيء  أو  للفقراء 

بطالنه؟ يدعون  والورثة  مرجعه  أين  فإلى  بثبوته  قلت  فإن 
به  أقر  ما  حسـب  على  مؤبد  وقف  البيـت  ذلك  أن  هـذا  في  لي  يظهـر  الـذي 
معنى  ألن  عندي  اإليقاف  بذلك  يخل  ال  عليه  أوقف  ما  ذكره  وعدم  وأوصى. 
إال  به  التصرف  يصح  ال  حال  إلى  الملك  حيز  من  إخراجه  هو  الشيء  إيقاف 
ِلَم  يعلم  لم  أنه  البيـت  ذلك  عليه  أوقف  ما  ترك  فـي  ما  وغاية  له  جعـل  فيمـا 
التوقيف. تحقق  بعد  للفقراء  منافعه  فتصرف  اإلنفاذ  مجهول  فهو  عليه  أوقف 
مسـموعة  غير  اإليقاف  ذلك  بطـالن  الورثة  ودعوى  عليـه  أوقف  مـا  وجهـل 
خالف  يرى  من  عند  هذه  بدعواهم  يلقوا  أن  إال  اللهم  الصفة  هذه  على  عندي 
مجتهد  وكل  رأى  ما  ولكل  سائغ  فيها  والنزاع  اجتهادية  المسألة  فإن  رأيت  ما 

واهللا أعلم. مصيب، 
والموصي  الصواب،  من  خارج  غير  أنه  وأرجو  الجواب  هذا  نظرت  غيره:  قال 
إخراج  بعد  الورثة  ملك  في  إدخاله  إلى  سـبيل  فال  بالوقف  ملكه  عن  أخرجه 
وأنا  كتبته  بعدله  إال  يؤخـذ  وال  فيه  فلينظر  واهللا أعلـم  حياته،  في  لـه  المالـك 

بيده. البوسعيدي  مسعود  بن  محمد  اهللا  إلى  الفقير  العبد 

√ô«¨d  ≈ªYC’G  ∞bh

فنظر  الزجر  حيلة  على  مثًال  األخضـر  ماله  من  شـيئًا  أوقف  إذا  األعمى 
فأراد  له  أوقفه  ما  بها  ينتفع  غلة  منه  تحصل  ال  المال  ذلك  إن  العارفون 
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وهل  ال؟  أم  ذلـك  أيجوز  وينقضه  أوقفه  فيمـا  يرجع  أن  األعمـى  هـذا 
تراه. بما  تفضل  منه؟  أوكد  أم  البيع  مثل  ذلك 

الحياة. في  جازمًا  التوقيف  كان  إذا  التوقيف  بعد  الرجوع  له  يجوز  ال 
األثر  به  صرح  مـا  على  حياته  في  الرجـوع  فله  الموت  بعـد  توقيفـًا  كان  فـإن 
التدبير  بمنزلة  ألنه  ذلك  في  الرجوع  له  ليس  أنه  إلى  الخليلي  شـيخنا  وذهب 

الوصية. بمنزلة  عندهم  فهو  الرجوع  بجواز  القائلون  وأما  عنده 
حتى  كبيعه  توقيفـه  وليس  البصـراء  من  كغيـره  التوقيف  بـاب  فـي  واألعمـى 
األعمى  أن  عليك  يخفى  وال  وطالقه  كعتقه  توقيفه  بل  فيه  الرجوع  لـه  يكـون 

واهللا أعلم. التوقيف.  فكذلك  سواء  والطالق  العتق  في  وغيره 

ΩÉ©W  øe  ¬©jRƒJ  ∞bGƒdG  •ô°T  ÉªH  ΩGõàd’G

من  ورثتهم  من  ووراؤهـم  الناس  هؤالء  مات  ثم  ألنـاس  موقوف  مـال 
أرزًا  ذلك  نخلـة  يشـترون  آباءهم  الوارثون  هؤالء  وجد  وقـد  أوالدهـم 
اآلن  ثم  مدة  كفعلهم  الوارثون  وفعل  حياتهم  مدة  بينهم  فيما  ويقسمونه 
أنه  يعلموا  ولم  ذلـك  لهم  أيجوز  األرز  بدل  تمرًا  يقسـموه  أن  يريـدون 
تغييرهم  أيجوز  لألرز  مكتوب  أنه  علموا  لو  أرأيت  ذكر؟  لما  مكتـوب 

مأجورًا. أجبنا  غيره؟  من  أدعى  التمر  إلى  الحاجة  أن  رأوا  لما  له 
أنه  علموا  فـإن  آلبائهم  ما  فيه  فلهم  وألوالدهـم  لهـم  موقوفـًا  المـال  كان  إذا 
ذلك  يعلم  لم  وإن  تمـرًا  يقسـموه  أن  يصح  فال  خاصة  األرز  لشـراء  موقـوف 
السـنة  واتباع  ذلك  أسـتبعد  فال  التمر  إلى  لحاجتهم  تمرًا  يقسـموه  أن  وأحبوا 

والسالم. أولى  فيه 
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وصار  النهر  ذلك  فمحل  نهـر  من  معلوم  ماء  له  كان  إذا  المسـجد  مـال 
المسجد  لوكيل  رجل  وجاء  له  يرد  حين  يصله  لم  للمسجد  الذي  الماء 
حتى  النهر  بقيـة  يقعـد  ما  حسـب  على  الماء  هـذا  من  اقعـد  لـه  وقـال 
آخذ  عندي  يجتمع  ما  وبعد  ريـع  كذا  أو  ماء  أثر  كذا  عنـدي  يجتمعـن 
وإذا  ال؟  أم  ذلك  للمستقعد  ويصح  مائه  عن  المسجد  يبلغ  مجتمعًا  لك 
ثم  بنفسـه  الماء  يأخذ  أن  الرجل  وأراد  بأمين  ليس  المسـجد  وكيل  كان 
اهللا. شاء  إن  مأجورًا  ذلك  لنا  صرح  مائه؟  عن  بدًال  له  يستقعد  ذلك  بعد 

ال  فهذا  مجتمعـًا  ماء  له  يقتعد  أن  شـرط  على  المسـجد  ماء  يسـتقعد  أن  أمـا 
ماء  يرد  ثم  المسـجد  ماء  يقترض  أن  وأما  بيعة،  في  بيعتين  بمنزلة  ألنه  يصح 
رأي  بال  المسـجد  ماء  يأخذ  أن  وأما  الوكيل،  رأي  على  جائز  فذلك  مجتمعًا 
رأى  قد  يكون  أن  إال  اللهم  ثقة  غير  الوكيل  كان  وإن  جائـزًا  أراه  فـال  الوكيـل 
يجد  فلم  المال  عنـه  ينزع  من  فيطلب  المسـجد  مال  في  الوكيل  مـن  الخيانـة 
فهذا  تعالى  اهللا  لوجـه  احتسـابًا  الخائن  يد  من  انتزاعه  علـى  قـادرًا  هـو  وكان 

واهللا أعلم. فال،  غيره  وأما  جائز، 

áæ«gôH  √ô«¨d  óé°ùªdG  ∫Ée  ôXÉædG  º«∏°ùJ

هذا  دراهم  مني  تقبـض  أن  أريدك  له  فقال  لرجل  أتـى  المسـجد  وكيل 
عن  والدراهم  يدي  في  دارت  إذا  تخريجهن  من  خائف  ألني  المسـجد 
وأعطاه  الثاني  العام  في  أتاه  ثم  السنة،  تلك  منه  الرجل  ذلك  فقبض  غلة 
وكيل  وأتى  المسـتأمن  الرجـل  فسـافر  منه  فقبضها  إياها  قبـض  رهينـه 
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وأكل  ورهنها  المذكـورة  الرهينـة  منهـم  وأخذ  البيت  ألهـل  المسـجد 
مال  غياب  شـأن  من  شـيئًا  الوكيل  أمنه  الذي  األمين  يلزم  هل  دراهمها، 

ال؟ أم  يده  في  صار  ما  بعد  من  المسجد 
وصفك  على  والشيء  إليها  ورجع  يده  من  خرج  ألنه  شيئًا  بذلك  عليه  أرى  ال 
أخذته  التي  اليد  إلـى  الشـيء  عين  رد  في  يرخصون  والمسـلمون  بعينه،  قائم 

أعلم. واهللا  منها، 

øjóé°ùe  ≈∏Y  ∞bƒdG  á∏Z  áª°ùb

شـخص  يد  في  منهما  كل  والمسـجدان  نصفان  بينهما  لمسـجدين  مال 
في  المسجدان  يكون  أن  الصالح  فأراد  طالح،  واآلخر  صالح  فأحدهما 
وقف  أو  مسـجد  كل  أن  ضاللية  بدعة  البلد  هذا  وفي  الطالح  فأبى  يده 
هذا  يقسـم  أن  للصالح  يجوز  فهل  ألقاربه  أو  ألوالده  فهو  أهلـه  جعلـه 
ويأخذ  ذلك  له  يجوز  ال  أم  يده  في  الذي  المسجد  نصيب  ويأخذ  المال 

المال؟ دثار  في  القول  وما  مضى؟  ما  على  الغلة  من  نصيبه 
الحق،  يدفع  ال  والباطل  الحالل،  يعلو  ال  والحرام  صالح،  على  لطالح  حجة  ال 
المذكور  المال  هذا  انتزاع  على  الصالح  هذا  يقدر  لم  فإن  يتبع،  أن  أحق  والحق 
فيه  للقسمة  وجه  فال  المسجدين  على  وقفًا  المال  كان  فإن  الطالح  ذلك  يد  من 
فإن  الحال  هذا  وعلـى  يقسـم  ال  فكذلك  يباع  ال  والوقف  كالبيـع  القسـمة  ألن 

كره. أو  الطالح  رضي  الباقي  وقسم  غلته  من  عمر  عمار  إلى  المال  احتاج 
يعرف  ولم  المسـجدين  مال  له  يقـال  وجد  لكنه  وقـف  غيـر  المـال  كان  وإن 
في  النظر  لهم  الذين  الثقات  يقسـمه  أن  بشـرط  جائزة  فيه  فالقسـمة  وقف  أنه 
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يهلك  أن  المال  على  خيف  إذا  وذلك  باألموال  والمعرفة  المسـلمين  مصالح 
على  يقدر  لم  إذا  يتركه  ال  المعروف  بعض  على  القادر  فإن  القسمة  بعدم  كله 

واهللا أعلم. الكل، 

¬àjÉYQ  AÉ≤d  óé°ùªdG  ≈∏Y  π«cƒdG  ∫Ó¨à°SG

هذه  له  تحل  هل  وزرعه  وفسله  وعمره  رجل  أقامه  لمسجد  منذور  مال 
ال؟ أم  يستغلها  أن  الزراعة 

وما  المسـجد  أرض  فإن  أرضه  زراعة  وال  المسـجد  مال  يسـتغل  أن  له  ليس 
أراد  فإن  للداثـر  وعمارته  قيامـه  على  اهللا  من  األجـر  ولهذا  للمسـجد  أنبتـت 
أجرة  له  يجعلوا  أن  منهم  وليطلب  صلحائهـم  جباه  إلى  فليمض  دنيويًا  أجـرًا 
يكن  لم  إذا  وهذا  اإلصالح  منه  رأوا  إذا  عناء  له  يجعلوا  أن  ولهم  قيامـه  علـى 
أن  ألحد  فليس  الوكالة  ثابت  وكيل  له  كان  فإن  الوكالة  ثابت  وكيل  للمسجد 

واهللا أعلم. وأمره،  بإذنه  إال  المسجد  مال  من  شيئًا  يعترض 

áÑJôªdG  äÉ≤Ñ£dG  ≈∏Y  ∞bƒdG

فمات  ينقرضوا  أن  إلى  بعدهم  مـن  ولبنيهم  فالن  لبني  ماًال  أوقـف  مـن 
بقي  ما  أنـه  ترى  أم  مقامه  يقومـون  أوالده  تـرى  فهل  فالن  بنـي  بعـض 
شيء؟  الدرجة  تلك  من  مات  من  ألوالد  فليس  األولى  الدرجة  من  أحد 

بالبيان. منك  فضًال 
بقاء  مع  ألوالدهم  وليـس  آخرهم  عن  ينقرضوا  حتى  األولـى  الدرجة  ألهـل 

واهللا أعلم. شيء،  منهم  أحد 
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الماء  هذا  غلة  تنفذ  ماء  أثر  الفلج  نسخة  وفي  نسخته  في  له  وجد  مسجد 
هم  الذين  الزمـان  هـذا  أهل  تعلم  وكمـا  ونظرهـم،  الجماعـة  رأي  علـى 
صالة  عن  يتخلفون  وال  صـالة  كل  في  ثابتين  غيـر  المسـجد  في  جماعـة 
المسـجد  ذلك  في  يصلون  وقتهم  أكثر  بقوا  لكـن  عذر  مـن  إال  الجماعـة 
في  شـاورهم  إذا  للوكيل  تجد  رخصة  من  فهل  يتخلفون  وأحيانًا  جماعـة 
تلك  إلنفاذ  وجهًا  ذلـك  في  أمرهم  ويكون  بها  يفعـل  ما  الماء  ذلـك  غلـة 

ال؟ أم  الغلة 
جماعة  بهـم  المراد  أن  لفظـة  الذهـن  مـن  يتبـادر  الجماعـة  رأي  علـى  قولـه 
أمكنهم  بما  قائمون  بعضًا  بعضهم  يتولى  فصاعدًا  الثالثة  من  وهم  المسـلمين 
فيما  عالمون  المفاسـد  من  دفعه  أمكنهم  لما  دافعون  المسـلمين  مصالح  من 
الذين  الجماعـة  هـم  فهؤالء  يعلمـون،  ال  عّمـا  واقفـون  يـذرون  ومـا  يأتـون 
األحكام  إنفاذ  في  اإلمام  مقـام  ويقومون  اإلسـالمية  المصالح  في  النظر  لهـم 
من  الجماعة  إن  وقيل  عليه.  اهللا  رحمة  سـعيد  أبو  اختاره  قول  على  والحدود 

الوصف. هذا  على  فصاعدًا  االثنين 
هم  فهؤالء  السـؤال  في  كما  الجماعة  نظـر  على  أوقـف  الموقـوف  كان  فـإذا 
أبو  الشـيخ  ذكر  فقد  المسـجد  جماعة  نظر  على  أوقف  قد  كان  وإن  الجماعة 
الصلوات  فيه  يقيمون  الذين  هم  المسـجد  جماعة  أن  تعالى  اهللا  رحمة  نبهان 

عذر. من  إال  جماعة  في  الخمس 
على  الهوى  يؤثـرون  ال  ذلك  مـع  يكونوا  أن  وهـو  آخر  شـرطًا  أزيد  ولعّلـي 
النهار  وصام  الليل  قـام  وإن  الهوى  على  الحق  يؤثر  ال  بمن  عبرة  فـال  الحـق 
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الهوى  يؤثرون  وآخرون  الحـق  يوثرون  أناس  المسـجد  جماعة  في  كان  فـإذا 
غيره. دون  الحق  يؤثر  لمن  يكون  إنما  فالنظر 

بأس  وال  نظرهم  على  يكون  إنما  الموقوف  فإنفاذ  الصفات  هذه  جمعوا  فـإذا 
إذا  الجماعة  عن  األحيان  بعض  في  تخلفوا  وإن  مشـاورتهم  في  الوكيل  على 
العدو  خوف  مـن  والعتمة  الفجر  صـالة  تركوا  فلو  فقط  لعـذر  تخلفهـم  كان 

واهللا أعلم. تعالى،  اهللا  شاء  إن  جماعة  فهم  فيه  لصلوا  الخوف  ولوال 
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إصالح  في  غلته  تنفذ  الماء  هذا  أن  الفلج  نسـخة  في  مكتوبًا  وجد  ماء 
والمصنف  الشرع  بيان  أجزاء  منها  الكتب  وكانت  وتجديدها  معينة  كتب 
يجدد  أن  أيجوز  تامـة  غير  الكتب  هـذه  من  شـيء  كل  وكان  والمنهـج 
يشتري  أن  أيجوز  وكذلك  فيها؟  ليس  هو  الذي  الكتب  هذه  من  الجزء 
مثل  الكتب  هـذه  في  موجودة  ليسـت  هي  التي  الشـرعية  الكتـب  منهـا 
غلته  تنفذ  الفلج  نسخة  في  ماء  أثر  وجد  إن  كذلك  وغيره؟  النيل  شرح 
العمار  صفة  وما  تعلم  كما  الزمـان  هذا  في  والعّمار  عّماره،  رأي  علـى 

رأيهم؟ على  الماء  هذا  غلة  تنفذ  أن  تجوز  هم  الذين 
فإن  به  يصلح  األجزاء  من  موجـودًا  كان  ما  إال  الماء  بذلك  يجـدد  أن  يجـوز  ال 
الكتب  من  يشتري  أن  يجوز  ال  وكذلك  أوقف  ما  حسب  على  مكانه  جدد  ضاع 

بدله. من  على  وإثمه  للوقف  تبديل  كله  ذلك  ألن  وغيره  النيل  كشرح  الحادثة 
في  شـيء  كل  يضعوا  حتى  بذلك  العارفون  القائمون  هم  الفلج  عمار  وصفة 
فأنفذ  الفلج  عمار  هم  فهؤالء  بخيانة  فيه  يتهموا  فال  عليه  المأمونون  موضعـه 

واهللا أعلم. وجدتهم،  إن  برأيهم 
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نسخة  في  مكتوب  ماء  الفلج  نسـخة  لها  األرض  وهذه  أرض  عنده  من 
وليس  وكذا  وكذا  لمسجد  هي  الفالنية  ألرض  ماء  أثر  وكذا  كذا  الماء 
األموال  حكم  حكمه  المال  هذا  أيكون  كذلك  اسـمه  مسـجد  البلد  في 
إن  وأيضًا  كذلـك؟  ليس  هـذا  أم  للفقراء  غلتـه  تجوز  التـي  المجهولـة 
مخالفًا  أمرها  وكان  فقره  ألجل  غلتهـا  ويأخذ  فقير  رجل  يد  في  بقيـت 
ترى  وهل  ذلك؟  في  سواء  وغيره  المسجد  أم  للمسجد،  مجهولة  ألنها 
فيأكلها  هللا  حكمهـا  المسـاجد  أموال  إن  يقول  من  قول  على  وجهـًا  لـه 

ال؟ أم  لفقره  الفقير 
عن  القابض  سـأل  االسـم  بذلك  يسـمى  مسـجد  البلد  ذلك  في  يكن  لـم  إذا 
يسـمى  بمسـجد  ظفر  فإن  تليها  التي  ثم  تليها  التي  ثم  األخرى  البلد  مسـاجد 
باالطمئنانة  وعمًال  باإلمارة  أخذًا  له  المال  أن  فالظاهر  القديم  الزمان  في  بذلك 
المال  صـار  وجوده  تعذر  فـإن  ذلك،  وجود  مـع  بالجهالـة  عليـه  يحكـم  وال 

قول. من  المجهول  أحكام  في  ما  فيدخله  مجهوًال 
لذلك  يجعل  لـم  ألنه  فقره  ألجل  المسـجد  مال  من  يأكل  أن  للفقيـر  وليـس 
من  بكونها  المـراد  ليـس  إذ  اهللا  حقـوق  من  إنها  يقـول  من  قـول  علـى  حتـى 
الحقوق  من  تكن  لـم  أنها  بذلك  المراد  وإنمـا  الفقراء  يأكلهـا  أن  اهللا  حقـوق 
يعود  التي  الحقوق  من  لكنها  بهم  الخاصة  لمنافعهـم  العباد  بها  يختص  التـي 

الفقراء. أكل  ذلك  من  وليس  الدين  وخصال  لإلسالم  نفعها 
الحقوق  بعض  بل  الفقراء  على  محصـورًا  يكون  هللا  حق  كل  ليس  أنه  واعلـم 

الشريف. الشرع  قواعد  من  معلوم  هو  كما  لغيرهم  وبعضها  لهم 
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كنز  ألنفقت  بالجاهليـة  عهـد  حديثو  قومك  أن  «لـوال  لعائشـة  ملسو هيلع هللا ىلص  قولـه  أمـا 
يتعرضا  لم  بكر  وأبا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  أن  لوال  الخطاب  بن  عمر  وقول  الكعبة»، 
اإلنفاق  أن  على  يدل  فال  بيضاء،  وال  صفراء  لها  تركت  ما  بشيء  الكعبة  لكنز 
لتجهيز  لإلسـالم  نفعه  يعود  فيما  ذلك  يكون  أن  الحتمال  خاصة  الفقراء  فـي 
ال،  ثم  ال  ثم  فال  وقضمًا  خضمًا  األكل  أما  اإلسـالمية  األمور  وتقويم  الدولة 

واهللا أعلم.

¬dÉe  AÉæWEÉH  óé°ùªdG  π«ch  ±ô°üJ

له  ليس  لكنـه  آلخـر  ونصفه  الجامـع  للمسـجد  نصفـه  مشـاع  مـال 
المسجد  لوكيل  يجوز  هل  ويأكله  واحد  وقت  كل  يحوزه  بل  وكيل 
عن  يسـأل  وال  دالل  يد  على  الجامع  غلة  نصـف  يطنـي  أن  الجامـع 

ال؟ أم  الباقي 
في  األمين  غير  يسلط  أن  له  يجوز  وال  أمينًا  المستطني  كان  إذا  ذلك  له  يجوز 
مال  أخذ  من  يمكنه  ال  أنه  بمعنى  له  تسليط  غير  الطناء  كان  وإن  المسجد  مال 

واهللا أعلم. خائفًا،  كان  وإن  عليه  بالطناء  بأس  فال  حق  بغير  المسجد 
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هل  عمارة  عـن  فضلة  فيه  كانـت  إذا  المسـجد  مال  مـن  الكتـب  شـراء 
يقرأ؟ أن  شاء  لمن  فيه  يوقفونها  كتبًا  له  يشتروا  أن  لجماعته  يجوز 

إذا  المسـجد  ربعة  في  تعالى  اهللا  رحمة  نبهان  أبي  قول  وأما  ذلـك.  يجـوز  ال 
واإلجازة  بالمنع  قيل  قد  أنه  يجددوها  أن  فشاؤوا  هي  ضاعت  أو  جلدها  ضاع 
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فذلك  تجديدها  في  كذلك  تكون  أن  القول  في  يجوز  أن  وعسى  تجليدها  في 
وكذلك  ماله  إصـالح  حكم  فـي  إصالحها  فإن  للمسـجد  وجدت  ربعـة  فـي 
تعليل  عليه  يدل  كما  ماله  من  ضاع  ما  تجديد  حكم  في  ضياعها  بعد  تجديدها 
والمسـألة  قبله  ما  نفس  ألنه  بقوله  آخر  موضع  فـي  ذلك  لجواز  الشـيخ  هـذا 

واهللا أعلم. إلّي،  أحب  حال  كل  على  والمنع  رأي؛  موضع 
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للصائمين  أيجوز  ذلك  أجل  من  فيه  يصلى  وال  مخوف  لمسـجد  فطرة 
آخر؟ مسجد  في  أو  منازلهم  في  مأمنهم  في  أكلها 

ما  غيره  وفي  فيـه  تجوز  بل  المسـجد  في  كونه  علـى  يتوقـف  ال  الفطـرة  أكل 
األكل  امتنع  التوعث  حصل  فإذا  فيه،  األكل  من  توعث  للمسـجد  يحصل  لم 
جعل  في  عليه  اهللا  رحمة  نبهان  أبو  الشـيخ  شـدد  وقد  بها.  فليخرجوا  داخله 
إذا  بها  الوصية  أبطل  أنه  حتى  الضرر  من  شـاهدوا  لما  المسـاجد  في  الفطرة 
يأكلوها  أن  فلهم  المسـجد  مال  في  الفطرة  أدركـت  فإن  بالمسـجد،  صدرت 
يدخلوا  أن  ينبغي  وال  مأمنهم  في  أكلوها  خافوا  فإن  منه  قريبًا  المسجد  خارج 

آخر. مسجدًا  بها 
عمارة  ألجل  هو  إنما  المسـاجد  في  الفطرة  تعقيد  في  األوائل  نظر  أن  واعلم 
ثم  لألكل  الرجل  يأتي  فربما  الحال،  اختلـف  وقد  جماعاته  وتكثير  المسـجد 
حظه  فذلك  األكلة  ألجـل  الفريضة  تلك  صلى  وربما  يصلـي  أن  قبل  يخـرج 
الفطرة  لهم  اجعـل  هؤالء  رأيت  فـإذا  النظر  يهمل  ال  أن  فينبغـي  صالتـه  مـن 

واهللا أعلم. بوعوثتهم،  يؤذوه  لئال  المسجد  خارج 
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أيجوز  لغيـره  وهذا  الفطـرة  هذا  معنيـًا  ليس  للمسـجد  ماًال  وجـد  مـن 
توسـيع  يجوز  وهل  ال؟  أم  به  يفطر  أن  عماره  عن  الغلة  مـن  فضـل  إن 

ماله؟ من  وعرضًا  طوًال  المسجد 
وأما  فجائز  لعمـاره  أو  له  الصـالح  نظر  على  مالـه  من  المسـجد  توسـيع  أما 
وإن  باطلها  يصح  لم  ما  اتباعها  في  بأس  فال  موجودة  سنة  كانت  فإن  الفطرة 

واهللا أعلم. اتباعها،  يجوز  فال  سابق  من  موجودة  غير  كانت 

óé°ùªdG  QÉé°TCG  á¡cÉa  •É≤àdG

هل  األرض  علـى  سـاقطًا  نحوه  أو  المسـجد  أمبا  من  شـيئًا  يجد  مـن 
مثل  كان  إذا  ذلـك  عن  للمسـجد  الضمان  ويعتقد  بـه  وينتفع  يلتقطـه 
يلتقطه  لم  وإذا  دراكه  قبـل  سـيما  ال  يتمانعونه  يكاد  ال  البلد  في  ذلـك 
يفضل  ال  يلتقطه  مـن  الوكيل  اتجر  وإذا  الصبيـان،  بعـض  التقطه  هـو 
ما  على  يبيعه  أن  يلزمـه  أم  له؟  أسـلم  تركه  أم  السـاقط  مـن  للمسـجد 
من  للمسـجد  أوفر  لنفسـه  أخذه  ان  رأى  ولو  قليل؟  بأقل  ولو  يسـوى 

الضمان؟ اعتقاده 
وإن  جاز،  احتسـابًا  يسـوى  ما  على  باعه  وإن  القصد  هذا  علـى  أخـذه  يجـوز 
كان  حيث  عـوض  بال  التملك  قصـد  على  لقطه  وإن  فأسـلم،  للوكيـل  دفعـه 
مال  في  التعـارف  أجاز  من  قـول  على  فجائز  ذلـك  نحو  إباحـة  البلـد  عـرف 

أمره. يملك  ال  ومن  المساجد 
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بنخلة  التباعـة  تلك  مـن  يتخلص  أن  وأراد  لمسـجد  تباعـة  عليـه  مـن 
كان  وما  أبوابه  ودهـن  والبسـط  المصباح  مثل  معلوم  لشـيء  يجعلهـا 
أوقفها  وإن  معلومًا؟  حـدًا  ذلك  في  يحد  أن  له  ليـس  أم  ذلك  بمعنـى 
المسجد  حضر  من  وعلى  ذلك  في  تَوكل  رمضان  شهر  صائمي  لفطرة 

ال؟ أم  ذمته  أتبرأ 
له  فليس  ال  أو  حـدد  وغيـره  كالسـراج  محدود  شـيء  مـن  التباعـة  لزمتـه  إن 
وإنما  ذلك،  في  لـه  اختيار  وال  لهذا  هذا  مال  يجعـل  أن  له  وليـس  يحـدد  أن 

واهللا أعلم. المتبرع.  للمتطوع  االختيار 
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فقط  عليها  يزرع  لمسجد  بئر  شريعته  وعند  المحل  ضره  قد  ألناس  فلج 
لئال  فلجهم  في  ويدخلونه  البئـر  هذه  من  ينزحوا  أن  الفلـج  أهل  فـأراد 
ثابتة  وهي  والحصى  بالصاروج  وقووها  البئر  فأصلحوا  نخيلهم،  تموت 
يعوضوا  أن  وأرادوا  شـيء،  زراعتها  من  ينقـص  وال  الـدالء  تنزحهـا  ال 

ال؟ أم  ذلك  يسعهم  هل  األصول  من  شيئًا  المسجد 
شرطين: من  بد  ال  ولكن  ذلك،  يضيق  ال 

للمسـجد  ويقبل  ذلـك  فـي  فيـأذن  وكيـل  لـه  كان  إن  الوكيـل  إذن  أحدهمـا: 
ضرر  على  يزيد  العوض  كان  وإن  الطوى،  على  الضرر  يخش  لم  إن  العوض 
فبنظر  صالح  غير  لكنه  كان  أو  وكيل  له  يكن  لم  وإن  أيضًا،  بأس  فال  الطوى 

البلد. ذلك  أهل  من  المسلمين  جماعة 
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ألجل  فيه  توسـعوا  إنما  ذلك  بأن  أنفسـهم  على  اإلشـهاد  في  الثاني  والشـرط 
وتكتب  للمسـجد  خالصة  وأنها  الطوى  هذه  في  لهـم  حق  ال  وأنـه  الضـرورة 
طوى  على  يد  تثبت  لئال  األمناء  عند  وتوضع  صكوك  في  الشـهود  شـهادات 
ُسـنَّة:  لنا  فهي  ذلك  يفعلون  آباءنا  وجدنا  قد  بعدهم  جاء  من  فيقول  المسـجد 

واهللا أعلم.  ،(١)﴾¯    ®   ¬   «    ª   ©   ¨   § ﴿
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وال  يأكلونه  ظلمة  أيدي  في  وكان  ينفذ  فيما  يدرى  ال  موقوف  نخل  عن 
محتسب  رجل  فقام  النخل  ذلك  على  تشاجر  بينهما  فصح  عنه  يسألون 
أرأيت  منه؟  قبضها  التي  الغلة  في  يصنع  كيـف  الظلمة  من  إنقاذه  يريـد 
على  معينًا  له  يجد  ولم  ربه  يخاف  ال  الذي  الظلمة  من  أحد  عليه  قام  إن 
أن  بعد  أو  قبل  المحتسـب  فتركه  إدراكه  قبل  النخل  يجّذ  فصـار  ردعـه 

عليه؟ ماذا  عنه  عجز 
وإن  بظالم  سيبلى  إال  ظالم  وما  فيه،  خير  ال  والعجز  الفقراء،  في  غلته  توضع 
للراحة  الترك  وأما  عاجـز  ألنه  معذور  فهو  دينه  أو  ماله  أو  نفسـه  على  خـاف 

واهللا أعلم. فال. 

ÜÉJ  ºK  ∞bh  ∫Ée  ¬°†Ñb  øªe  ±ô°üàdG

تقبيض  غيـر  من  ذلـك  أشـبه  وما  وقـف  أو  مسـجد  مـال  قبـض  فيمـن 
أنها  بنفسـه  جاهل  الزمان  ذلك  في  وهو  شـرعي،  بوجه  إياه  المسـلمين 

.١٨٥ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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أن  أراد  للقبض  صالحه  وعدم  جهله  ورأى  انتبه  فلما  للقبض  تصلح  ال 
نفسه  يبرئ  أم  سدًى  ويتركه  منه  يده  يرفع  أن  له  أيصح  قبضه،  ما  يترك 

المسلمين؟ مع 
أفسـده  ما  يصلح  أن  له  فينبغي  فسـاده  في  منـه  أجبن  صالحـه  فـي  يكـون  ال 
ذلك  في  ويكون  بهـذا  هذا  له  يغفر  أن  اهللا  لعـل  أقبل  فيمـا  عليـه  بالمحافظـة 
واهللا أعلم. سبيًال.  له  اهللا  يجعل  أو  المسلمون  منه  ينزعه  حتى  للثواب  محتسبًا 

óé°ùªdG  ∞bh  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  á«dhDƒ°ùªdG  ΩƒªY

لمسجد،  أعطاهما  نخلتين  البيع  عند  منها  وطلع  ماله  من  قطعة  باع  من 
أعلى  المسـجد،  نخـل  يسـم  ولم  جملة  المـال  بـاع  المشـتري  إن  ثـم 
في  البلد  وأهل  هذا  ويكون  ذلـك؟  عليه  ال  أم  عطيته  يبيـع  أن  المعطـي 

سواء؟ ذلك 
قادر،  كل  وعلى  أيضًا  البلد  أهل  وعلى  ذلك،  قدر  إن  للمسـجد  يغرم  أن  عليه 
واهللا أعلم. للنصرة،  الناس  ويدعو  يقوم  الذي  وهو  أخص  بهذا  المسجد  ووكيل 

∞bƒdG  øe  π«cƒdG  ¢ü∏îJ  á«Ø«c

لشيخ  أيسلمه  يتركه  أن  الوكيل  هذا  أراد  إذا  الموقوف  المال  في  الوكيل 
كيف  أم  البلد؟  ألهل  يتركـه  أم  يقبضه؟  أمينًا  وكيًال  لـه  ينبـذ  أم  البلـد؟ 

صرح. يصنع؟ 
على  المال  من  وتخلص  إليه  األمـر  رد  باألمر  قائمًا  عادًال  البلـد  شـيخ  كان  إذا 
واهللا أعلم. الثقات،  من  الجماعة  يد  على  منه  تخلص  ذلك  غير  كان  وإن  يديه، 
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والعبيد  ذلك،  في  السـكون  أراد  لمن  للفقراء  الموقفة  والبيوت  الرمـوم 
بذلك  أخـص  أم  كالميراث  فيـه  توليـة  النسـاء  علـى  أيجـب  المعتوقـة 

الرجال؟
أهل  إلى  وال  النسـاء  إلى  ال  الرجال  من  الصالح  أهل  إلى  المواقيـف  مرجـع 

واهللا أعلم. غيرهم.  من  بالوقوفات  أولى  فهم  منهم  الفساد 

¬d  ∫Ée  ’  å«M  AÉ«æZC’G  ∫ÉLôdG  øe  óé°ùªdG  ô«ª©J

من  الغنية  تدخل  فهل  مال  له  يكن  ولم  انهدم  إذا  الجامع  مسجد  جدار 
يقول  من  قول  على  األغنياء  على  عمارته  تعين  إذا  األغنياء  في  النسـاء 

منهم؟ الفقراء  دون  البلد  أهل  من  األغنياء  على  إنه 
واألمور  كالجهـاد  الرجال  إلـى  المسـاجد  أمر  ألن  تطـوع،  أن  إال  تدخـل  ال 
المسجد  في  الصالة  تلزمها  لم  وإذا  هذا.  عن  بمعزل  والنساء  لإلسالم،  العامة 

واهللا أعلم. ذلك.  من  ألبعد  إنها  جداره  عمارة  تلزمها  فكيف 

¬JÉLÉM  øY  IóFGõdG  óé°ùªdG  á∏Z  ±ô°U

أمواله  وقيام  وقيامه  فطرته  عن  تفضل  غلته  كانت  إذا  الجامع  المسـجد 
بالتعليم  أولى  وهـل  واألثر؟  النحو  يعلم  معلم  فيـه  يقام  أن  يجوز  هـل 
قيامه  عن  يعطى  أن  يصح  وهل  ذلك؟  يحسن  كان  إذا  فيه  القائم  اإلمام 
مستغنيًا  كان  إذا  ربه  وبين  بينه  ما  األجرة  تضره  وهل  أجرة؟  المسجد  في 

ال؟ أم  عنها 
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البلد  وألهـل  اإلسـالم  لعامة  صـالح  ألنه  تعالـى،  اهللا  شـاء  إن  ذلـك  يجـوز 
له. صلح  إن  بذلك  أولى  المسجد  وإمام  للمسجد  وعمارة  خصوصًا 

فرغ  حيث  للمعلم  إعانة  تكون  وإنما  واألذان  الصالة  على  األجرة  تكون  وال 
الناس. تعليم  من  يلزمه  ال  بما  واشتغل  به  الخاصة  أشغاله  عن  نفسه 

الجواز  عندي  أصحهما  خالف  المندوب  وعلى  حرام  الالزم  على  واألجـرة 
في  عوامنا  يصنعه  كمـا  ومتجرًا  مكسـبًا  اتخذ  إذا  إال  الحاجة  إليـه  دعـت  إذا 
به  الوصية  علـى  للحج  المسـتطيعين  الناس  من  كثير  اتـكل  وقد  الحـج  أمـر 
أن  منهم  توهمـًا  االمتثال  إلـى  يسـارعوا  ولم  بأدائه  وتهاونـوا  اإلمـكان  مـع 
أمره  في  يقصر  لم  رجل  عن  إال  ذلك  يجزئ  ال  واهللا  وال  عنهم،  مجـٍز  ذلـك 
أال  الميت.  عن  الحـي  يقضي  فهنالك  مطلوبه  حصـول  قبل  الموت  فأدركـه 
هما  الدين  أركان  من  يعدونهما  ال  أنهم  حتى  النـاس  أضاعهما  فريضتيـن  إن 

العظيم. العلي  باهللا  إال  قوة  وال  حول  وال  والجهاد  الحج 

óé°ùªdG  πîf  »a  áYQGõªdG

بربع  فسـلها  على  الجماعة)  أو  (رجالن  اتفقوا  إذا  لمدرسـة  عابية  عـن 
ال؟ أم  ذلك  يجوز  المفاسلة  سبيل  على  منها 

وإن  وثبت  ذلك  جاز  المصالـح  في  ونظر  وعقد  حل  أهـل  الجماعـة  كان  إذا 
فكيف  أنفسـهم  تدبير  يحسـنون  ال  إذ  يثبـت  فال  وتغرشـم  هوك  أهـل  كانـوا 

الطهور. الماء  يطهر  وإنما  يطهر  ال  والنجس  غيرهم  يدبرون 
وذلك  ذكرته  الـذي  الوصف  على  كانا  إذا  الرجليـن  أمر  ذلـك  في  ويثبـت 
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أنزل  إذا  الواحد  أمـر  يجزى  وقيل  جماعة،  االثنيـن  إن  قال  من  قـول  علـى 
الجماعة: منزلة 

بمسـتنـكــــر اهللا  عـــلــى  واحــدليــس  فـي  الـعـالـم  يجـمــع  أن 
واهللا أعلم.

º«∏©àdG  »a  óé°ùªdG  ∞bh  øe  IóFGõdG  á∏¨dG  ±ô°U

بأموال  مشـتركة  أمـوال  وله  البلـد  عمـران  من  خـارج  مسـجد  عـن 
أمواله،  وقيـام  وفطرته  قيامـه  عن  تفضل  وغلتـه  الجامـع،  المسـجد 
المسجد  في  يعلم  الذي  للمعلم  أمواله  غلة  من  يأخذ  أن  يجوز  هل 

ال؟ أم  الجامع 
من  أصلح  المعلمين  وقيـام  ألهله  إال  يبذل  وال  ترخيص،  من  ذلـك  يبعـد  ال 

واهللا أعلم. لإلسالم.  وأنفع  الدراهم  ادخار 

§≤a  á°Uƒ°üæªdG  øcÉeC’G  ¢†©H  »a  ∞bGƒdG  •ô°T  ò«ØæJ

وصوله  عن  ومنع  القبر،  حول  بغلته  يقرأ  قبر  لزيارة  المكتوب  المـال 
في  األجير  يقرأ  أن  أيجوز  برد،  أو  مسافة  بعد  أو  عدو  من  خوف  مانع 
والمدارس  ال؟  أم  المعـروف  للقبر  القراءة  وينوي  الجامع  المسـجد 
بعضهن  وصول  عن  خوٌف  المعلَم  منع  إذا  جملة  أموالهن  المجتمـع 
أقرب  هو  بما  منهـن  بواحدة  يعلم  أن  لـه  يجوز  هل  مسـافة،  ُبْعـُد  أو 
الجميع؟ المدارس  أموال  غلة  المعلم  ويأخذ  أعني  ال؟  أم  لمحلتهن 
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القبر  فأمـا  للبقاع،  الملـك  يرى  ال  مـن  رأي  علـى  جواز  مـن  ذلـك  يبعـد  ال 
القول. ذلك  فعلى  المدارس  وأما  فأرخص، 

الرخص  ألن  للمضطر  يرخص  وإنما  للراحة  الطالب  للمتسـاهل  يرخص  وال 
وهو  الرخصة  فـي  للدخول  ال  المشـقة  من  الخـروج  لتسـهيل  وضعت  إنمـا 

واهللا أعلم. فيها.  الوقوع  قبل  الرخصة  طالب  يفتى  ال  إنه  قولهم  معنى 

∞bƒdG  »a  zÖ≤©dG{  øe  OGôªdG

قال: الوقف  في  الرابع  الباب  في  المدارج  في  قوله  عن 
العقب أما  األوالد  يذهـبكذلك  دونهـن  فللرجـال 

وفي  فقط،  للرجـال  يصير  بل  النسـاء  فيه  يدخل  ال  عقب  علـى  أوقـف  إذا 
العقب  كان  فإذا  الولد  وولد  والولد  الجري  بعد  الجري  العقب  أن  القاموس 
الذكر  تحته  يدخل  اسـم  والولد  النسـاء  فيه  يدخل  ال  فلم  الولد  وولد  الولد 
العقب  أم  اآليـة،   (١)﴾f   e    d   c ﴿ آدم:  بنـي  من  واألنثـى 
يضبط؟ وكيف  معناه  ما  أم  فقط؟  بالرجال  خاص  اسم  الفقهاء  اصطالح  في 

الوقف  فـي  يتكـلم  فإنـه  تناسـلوا  ومـا  األوالد  أوالد  فـي  المـدارج  كالم  إن 
الرجل  من  الولد  وولد  الولد  العقب  بل  بالعقب  ليسوا  اإلناث  وأوالد  عليهم 

القائل: قول  أحسن  وما  القاموس  شرح  في  كما  بعده  الباقون 
وبنـاتنـا أبنـائـنــا،  بـنــو  األبـاعـدبنـونــا  الرجــال  أبـنـاء  بنوهـن 

واهللا أعلم.

.١١ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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المتعلمين  بعض  يستحل  أن  يجزئه  هل  المتعلمين  مال  من  ضمان  لزمه  من 
وهل  موضعه؟  في  يضعه  أن  إال  يجزيه  وال  له  بد  ال  أم  أحله  إذا  ويبـرأ  منـه 

ال؟ أم  المتعلمين  أحد  الضامن  كان  إذا  منه  نفسه  يبرئ  أن  يجزئه 
من  شيئًا  المتعلمين  من  ليسوا  الذين  الناس  من  أحدًا  يعطي  أن  للمتعلم  يحل  ال 
وليس  منه،  يبرئه  أن  لـه  يحل  فيكون  لنفسـه  يأخذه  أن  بعد  إال  المتعلمين  مـال 

تصرفه. فيه  نفذ  شيئًا  استحق  من  كل  فليس  بالصفة  استحق  وإن  كملكه  هذا 
يسـتحقه  أن  قبل  ذلك  به  تعلق  قد  كان  فإن  الضمان  عليه  الذي  المتعلم  وأما 
الضمان  تعليق  بعد  وتأّهله  ذمته،  في  ضمن  ألنه  نفسه  منه  يبرئ  أن  يجزئه  فال 
من  بد  ال  بل  الموجـودة  العين  بمنزلة  الذمـة  في  المضمون  وليـس  ينفعـه  ال 
إليه  رده  فإن  موضـع  في  يضعه  عليه  أمين  ثقـة  إلى  أو  مسـتحقه  إلى  تسـليمه 

يأخذه. أن  جاز  اإلنفاذ  جهة  على 
من  التعلق  هذا  يكون  أن  فإما  لـه  اسـتحقاقه  بعد  الضمان  عليه  تعلق  إن  وأمـا 
لنفسه  إياه  أخذه  جهة  من  كان  وإن  تقدم،  ما  حكم  فحكمه  للمال  تضييع  قبل 
واهللا أعلم. فكاألول.  له  مستحق  غير  كان  وإن  ضمان  فال  له  مستحقًا  كان  فإن 

ô«¨dG  πîf  ≈∏Y  ∞bƒdG  á∏îf  π«e

النخلة  وكانت  شجرته  على  أو  الغير  نخلة  على  مالت  إذا  الوقف  نخلة 
عليها  تسـقط  حتى  تترك  أقل  أو  الوقف  نخلة  من  ثمنًا  أكثر  الشـجرة  أو 

ذلك؟ في  القول  كيف  أم  سقوطها  خيف  إذا  زوالها  يصح  أم 
واهللا أعلم. واألدنى،  األعلى  يذهب  لئال  ثمنًا  أغلى  كان  ولو  المخوف  يصرف 
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أن  للوكيل  أيجوز  إلصالحه،  فضلة  فيه  وماُله  الجماعة  فيه  تقام  مسجد 
الصالح  فيه  يكون  فيما  الجماعة  لصالح  الفاضلة  ماله  غلة  دراهم  ينفذ 
األيام  فـي  المأكوالت  مـن  لهم  الترغيـب  مثـل  فيـه  القائميـن  للعمـار 
وليالي  الحجة  من  وتاسع  رمضان  من  عشرة  خمس  ليلة  مثل  المعتادة، 
وإذا  فيه  للصالة  الجماعة  استجالب  ألجل  والفواكه،  كالحلوى  األعياد 
فضًال  فيه؟  القيام  وليضيع  المساجد  من  غيره  في  ليتفرقوا  ذلك  يكن  لم 

بالبيان.
يحل  فال  وأمثالهم  اهللا  أبعدهم  للصالة،  الحلوى  تحليهم  جماعة  في  خيـر  ال 
ألنه  نظر  بنفسـك  مالك  من  الترغيب  وفـي  المسـجد،  بمال  ترغبهـم  أن  لـك 
لفواكه  ال  اآلخرة  لثـواب  شـرعت  إنما  وهي  الطاعة  فعل  على  األجـرة  يشـبه 

واهللا أعلم. الدنيا، 

QƒÑ≤dG  IQÉjõd  ∞bƒdG  ºμM

سـنة  وال  عادة  لها  وليس  القبـور  لزيارة  األوقـاف  من  شـيئًا  أوقف  مـن 
أن  واالثنين  الجمعة  يوم  في  لها  للزيارة  المؤجر  يتفق  ما  على  إال  معتادة 
تعالى،  اهللا  حقوق  من  إنها  قال  من  قول  على  رخصة  ذلك  في  وهي  تزاد، 
أرأيت  المعتاد؟  حالها  على  تترك  أم  المال  بيت  كحال  حالها  تكون  وأنها 
العدو،  من  نفسـه  على  الزائر  يخاف  والخوف  الحرب  أيام  فـي  كان  إذا 
مثل  المواضع  من  شاء  حيث  يقرأ  له  يجوز  أم  زيارتها  في  الحيلة  كيف 

ذلك. لنا  فصل  تفضل  ذلك؟  غير  أو  مصلى  أو  مسجد 
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لعمر  هذا  المسـاجد،  في  منها  وتخلى  القرآن  بتالوة  المقابر  تعمر  أن  أرى  ال 
وقال:  المساجد  بعمارة  أمر  قد  فإنه  ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  دين  من  المشروع  خالف  اهللا 
عن  النهي  وجاء  قبـورًا».  تجعلوها  وال  صالتكم  من  حظـًا  لبيوتكم  «اجعلـوا 
اتخذوا  اليهود  اهللا  وقال «لعن  درس»،  ما  القبور  وقال «خير  المقبرة  في  الصالة 
لحكم  مخالف  المقابر  حكم  أن  على  يدل  كله  فهذا  مسـاجد»،  أنبيائهم  قبور 
ومن  بالتالوة  أولى  والمسجد  الذكر،  في  سواء  يجعال  أن  أرى  فال  المسـاجد 
ضعفاء  بذلك  يوصـي  وإنما  قبره  على  بتـالوة  أوصى  عالمًا  تجـد  ال  هنـا  هـا 
ولعله  إبطالها  على  العلماء  يتجاسر  لم  الوصية  وقعت  فلما  وعوامهم،  الناس 
عنده  فهي  أربابها  يدر  لم  حيث  اهللا  مال  بأنها  قوله  إلى  أشرت  من  تجاسر  قد 
وله  القول،  هذا  إلى  ميل  عليه  اهللا  رحمة  المحقق  ولشيخنا  المجهول،  كالمال 

واهللا أعلم. عليه،  وقفت  لعلك  كالم  المسألة  في 
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وهذا  وقف،  ألي  يعـرف  ولم  لوقف  النخـل  من  شـيء  ماله  في  رجـل 
من  وهذا  فقيـر  رجـل  أنا  نفسـه  في  فقال  فقيـر  رجـل  المـال  صاحـب 
وأجعلها  الفالنـي  للفلج  ضمـان  وعلّي  لفقـري  فآخذهـا  المجهـوالت 

إصالحه؟ في  غلتها  تنفذ  الفلج  لذلك 
األصول  أخذ  في  المتقدمون  شـدد  وقد  األرض،  لهذه  التعرض  ترك  هذا  راحـة 
وقيل  المال  لبيت  وقيل  غلتها  قول  على  لهم  أبيح  وإنما  ربها،  جهل  إذا  وتملكها 
السؤال  من  تنجو  وألْن  التملك  أنواع  من  بشيء  له  يتعرض  ال  حشريًا  المال  يبقى 

واهللا أعلم. فانية،  بأسرها  والدنيا  عنه  تسأل  أن  من  إليَّ  أحب  القيامة  يوم  عنه 
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أتترك  عمارتـه  من  غلتـه  فضلـت  إذا  لعمارتـه  الـذي  المسـجد  مـال 
أن  يجوز  أم  الزمـان  طال  وإن  ما  يومًا  لهـا  يحتاج  أن  عسـى  وتدخـر 
الشريف  العلم  يعلم  من  يؤجر  أن  مثل  بالمسجد،  شـيء  في  تصرف 
بالجماعة  يصلـى  يتقدم  مـن  يؤتجر  أن  أو  العلـم  فنون  مـن  أي  فيـه 
إذا  فيها  رأي  للجماعة  وهل  ال؟  أم  باألجـرة  يوجد  لم  إذا  الفرائـض 

له؟ جماعة  صاروا 
ومرخص،  مشـدد  بين  فهم  ذلك  في  المسـلمين  علماء  من  الخالف  جاء  قـد 
المسـجد  يخص  فيما  إال  صرفه  فيمنع  للمسـجد  مال  أنه  نظروا  والمشـددون 
خراج  من  المقصـود  األصل  إلى  نظـروا  والمرخصون  خاصـة،  العمارة  مـن 
من  التي  اإلسالمية  المصلحة  حصول  ذلك  من  المقصود  فإن  للمسجد  المال 
إنفاذ  فأجازوا  والتدريس  والـدرس  والتذكير  بالذكر  المسـجد  عمارة  جملتها 
من  نظرًا  أدق  وهم  نفعها  البين  الوظيفة  هذه  في  المسجد  عمارة  عن  الفاضل 
عهد  حديثو  قومك  أن  «لوال  لعائشـة:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  قال  وقد  منعوا.  الذين 
بكر  وأبا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  أن  لوال  عمر:  وقال  الكعبة».  كنز  ألنفقت  بالجاهلية 

صفراء. وال  بيضاء  لها  تركت  ما  بشيء  الكعبة  لكنز  يتعرضا  لم 
األجرة  أجزنا  ولو  عين،  ِنعم  وال  يصح  فال  بالجماعة  يصلي  إمام  تأجير  وأما 

اآلخرة. إلى  السعي  باب  النسد  هذا  مثل  في 
أجرة  ذلك  يجعل  أن  ينبغي  فال  وأيضًا  الصالة  فدون  والتدريس  التعليم  وأمـا 
علمتم  وقد  االشتغال  أو  األشغال  عن  لهم  إعانة  يجعل  وإنما  فعلهم  على  لهم 

المندوب. على  األجرة  أخذ  في  الخالف 
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أيدعونا  لفاعله،  الثواب  اهللا  أعد  شـيء  كل  على  األجرة  تؤخذ  أن  أحـب  وال 
وال  عاقل  يختاره  ال  ما  هذا  الدنيا  عرض  إلى  ونجنح  اآلخرة  ثواب  إلى  ربنـا 

واهللا أعلم. هدى،  صاحب  يرضاه 
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مصالح  من  شـيء  في  غلته  تنفذ  أن  يجـوز  هل  للفقـراء  موقـوف  مـال 
البلد؟  تلك  مـن  المسـلمين  جماعة  من  نظر  على  فيها  هو  التـي  البـالد 

عندك؟ رخصة  من  وهل 
مخصوص  بشـيء  أوقف  ألنه  الظاهر  هو  والمنع  رخصـة  هذا  في  أعـرف  ال 
اإلثم  فاعله  علـى  وأخشـى  له  وضع  عمـا  للوقف  تبديل  غيـره  فـي  وصرفـه 

واهللا أعلم. والضمان، 
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المضار  كمثال  الناس  من  أحد  من  حدث  عليه  أحدث  إذا  المسجد  مال 
الوكيل  علـى  أيكون  البعض  بعضهـم  من  الناس  أمـوال  في  تقـع  التـي 
جماعة  على  أم  عليه  الزمًا  ذلك  ويكون  الحجة  بتلك  ينهض  أن  خاصة 
يعذرون  ال  وهم  الحجة  بتلك  يقوموا  أن  كافة  البلد  ذلك  من  المسلمين 
المسـجد  وكيل  على  وجبت  إن  أيضًا  هـذا  مثل  الدعاوى؟  وفـي  ذلـك 
لهم  قطع  ال  أم  الجماعة  أو  الوكيل  أيقطعها  اليمين  للمسـجد  أو  البينة 

ذلك؟ في 
المسـجد  بأمر  القائم  هو  كان  جماعة  أو  حاكم  من  الوكيل  وكالة  صحت  إذا 
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المسـلمين  حكام  عند  الخصومة  له  وتنصب  حقوقـه  في  يطالب  الـذي  وهـو 
وإذا  وكيله،  على  وال  المسـجد  على  يمين  وال  اليمين،  ويأخذ  البينة  ويحضر 
كان  فاحتسب  بعضهم  انتدب  وإن  يقوموا  أن  الجماعة  فعلى  الوكالة  تصح  لم 

واهللا أعلم. الخصومة،  له  وتنصب  الدعوة  منه  وتسمع  ذلك  له 
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مدافعة  على  يقدروا  لم  المكان  ذلك  وأهل  مكان  في  أموال  لها  مساجد 
يغضبوا  أن  تقية  أموالهم  مـن  ويعطونهم  فيهم،  ويطمعون  الطمـع  أهـل 
ضيافة  مـن  منهم،  دفعه  علـى  يقـدرون  ال  شـيء  منهم  ويلحـق  عليهـم 
جملة  على  الغرامة  حسـبوا  وقد  ذلك  عليهم  وكثر  وغيره  وتمر  وغرامة 
عليها  الذي  المساجد  أموال  على  يحبسوا  أن  وأرادوا  بأنفسهم  أموالهم 
أموال  كل  يجعلـوا  أن  لهم  أيجـوز  مغرم  عليها  ال  سـابق  ومـن  مثلهـم 

كأموالهم؟ المساجد 
واهللا أعلم. غرامة،  وال  ضيافة  المساجد  على  وليس  ذلك  لهم  يجوز  ال 

πîædG  ¿hO  QÉªãdG  ∞bh

قال  فيمن  اهللا  رحمه  سعيد  أبي  العالمة  عن  األثر  في  ورد  فيما  تقول  ما 
أو  مدركة  الثمرة  كانـت  سـواء  لهم  وثمرتها  فهي  للفقراء  النخلـة  هـذه 
مدركة  الثمرة  كانـت  فإن  للفقراء  هـذه  نخلتي  قال  ومن  مدركـة؟  غيـر 
باعتبار  هذا  هل  النخلة؟  مع  لهـم  فهي  مدركة  غير  كانت  وإن  له  فهـي 
اإلشـارة  اسـم  تقسـيم  لمعنى  أم  هبة  أو  وصية  والثاني  إقـرار  األول  أن 
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منك  فضًال  الفرق؟  حصل  الثاني  في  وتأخيره  األول  في  المعرف  علـى 
الشافي. بالبيان 

العطية.  أراد  وأنـه  ملكه  كانت  أنهـا  دال  نخلتي  قولـه  ألن  األول  هـو  الفـرق 
واهللا أعلم.

áaƒbƒªdG  á∏¨dG  ≥jôØJ

بعض  وفي  أرز،  جونيـة  ثمن  بقدر  لعرفة  مال  بيـده  الذي  في  تقـول  مـا 
الجونية  أن  أو  جونية،  ربع  ثمن  المال  ويبلغ  األسـعار  ترخص  السـنين 
جونية،  ربـع  بقدر  جونية  ثمـن  المال  يبلغ  ولـم  كانت  ما  علـى  تغلـي 
زمانًا  سنتين  بقدر  العادة  كان  ما  تبلغ  أن  إلى  يتركها  أم  يطبخها  أحسن 

بالجواب. تفضل  األفضل؟  كيف  أم  حول؟  كل  على  يطبخها  أم 
تبلغ  حتى  جمعها  وإن  مجزئـًا  كان  حصل  ما  نفـذ  فإن  أجزأه  فعـل  ذلـك  أي 

واهللا أعلم. حسنًا،  كانت  جونية 

Iô¡°ûdÉH  ¬JƒÑK

المال  هـذا  أن  الخلق  عامة  وقـول  مال  بيـده  رجل  في  شـيخنا  تقـول  مـا 
الرجل  هلك  أن  إلى  والدي  ومخلف  مالي  هذا  إن  يقول  والرجل  للوقف 
تقول  ما  والدي.  ومخلف  مالـه  المال  إال  يجبهم  ولم  تناطقـه  واألخـوان 
مال  المال  أم  الخلق  من  قال  من  قول  على  للوقف  حكمه  المال  هذا  في 

اهللا. شاء  إن  مأجورًا  أفتنا  كيف؟  أم  الطلب؟  منه  ويوفى  ويباع  الهالك 
واهللا أعلم. كافية،  هذا  في  الدار  شهرة 
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للفطرة  وقيل  للوقف  قيل  مبهم،  مال  ومخلف  هلك  رجل  في  تقول  ما 
لعرفة  المسـجد  في  يجعلها  الـوارث  وأراد  النـاس،  قول  علـى  منقولـة 

مأجورًا. أفتنا  ال؟  أم  ذلك  له  أيجوز  البلد  جامعة  عند  والفطرة 
األمناء  عدم  وإن  منهم  األكثر  فبقول  اختلفوا  فإن  األمناء،  بقول  هذا  في  يؤخذ 
أن  له  وليس  األكثر  فبقول  العامـة  اختلفت  وإن  فيه  العامة  بقول  األخـذ  جـاز 

واهللا أعلم. يهواه،  لما  ذلك  يجعل 
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أموات  بهـا  يسـتر  ثيابًا  بـه  يشـتري  لألكفـان  مـال  يده  فـي  رجـل  عـن 
غير  وإزارًا  قميصًا  يعطيه  أن  أيجوز  الفقراء  من  أحد  ومات  المسـلمين 

أفتنا. سواء؟  الميت  تجهيز  كل  أم  للكفن  مال  وهو  الكفن 
في  يدفع  أن  جـاز  سـنة  للوقف  تكن  لم  فإن  ذلك  في  الوقف  سـنة  على  هـو 
واهللا أعلم. أثواب.  خمسة  إلى  المرأة  كفن  وفي  أثواب  ثالثة  إلى  الرجل  كفن 

∞bh  Ée  πãªd  ±ƒbƒªdG  á∏Z  ±ô°U

أن  يجوز  فهل  الرحى،  تلك  فسـرقت  لرحى  موقوفة  نخلة  في  تقول  ما 
تجمع  أو  المسروقة  مكان  غير  بمكان  أخرى  لرحى  النخلة  غلة  تصرف 

بالجواب. منك  فضًال  أخرى؟  لشراء  تكفي  حتى  الغلة 
الموقوف  غلة  وتنفذ  موضعها،  في  تكون  ثانية  رحى  بها  ويشترى  الغلة  تجمع 

واهللا أعلم. مصالحها،  في 
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موصى  أو  الفالني  مسـجد  في  بالجماعة  يصلي  لمن  الموقوفة  األموال 
يصلـي  لمـن  تجـوز  هـل  غلتهـا،  حياتـه  فـي  إنسـان  أخرجهـا  أو  بهـا 

بالجواب. تفضل  شبهة؟  فيها  وهل  بالجماعة؟ 
يصلي  من  خلف  يصلي  ال  أن  الجواز  بعدم  األثر  في  قوًال  وجدت  أيضًا 

بالجواب. تفضل  معناه؟  ما  بأجرة 
أراد  قد  الموصـي  ألن  منـه،  باألخذ  بـأس  فال  ذلك  أجـل  من  يصـل  لـم  إذا 

نياتهم. يخلصوا  أن  هم  وعليهم  حسن  قصد  فهو  المصلين  إلى  اإلحسان 
ذلك. على  األجرة  أخذ  له  وليس  تصح  فال  بأجرة  يصلي  من  إمامة  وأما 

يعطوا  لم  وإن  يصلون  ألنهم  بالمساجد  المتعلمين  قيام  الباب  هذا  من  وليس 
األخذ  في  له  يرخـص  لم  ولو  الصالة  علـى  ال  االنقطاع  على  واألخـذ  شـيئًا 
هذا  في  الموقوفة  واألموال  الجهل  ويعم  الطلب  بتضييع  السعي  إلى  الحتاج 

واهللا أعلم. المستعان،  وهو  الحكم  فلله  أهلها  وبين  بينها  حيل  قد  السبيل 
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وسـائر  البنات  دون  كاألبنـاء  الورثـة  بعـض  علـى  الوقف  يصـح  هـل 
بعد  البر  مرسل  لسبيل  إسناد  غير  من  الحياة  في  كلهم  عليهم  أو  الورثة 

انقراضهم؟
األوالد  بين  المساواة  فيه  يجب  ولكن  به  بأس  فال  الحياة  في  يخرج  وقف  أما 
وأما  أوالده  بيـن  يعدل  ولم  البنـات  على  آثرهم  فقـد  الذكور  به  خـص  فمـن 

واهللا أعلم. لوارث،  وصية  ال  إذ  يصح  فال  لوارثه  به  يوصي  وقف 
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شـيئًا  أموالهم  على  يخلطونه  ظلمة  أنـاس  قربه  كان  إذا  المسـجد  مـال 
المدة  طول  علـى  أنهم  بد  وال  عنه  يردعهـم  حاكم  لهم  وليـس  فشـيئًا، 
إلى  ونقله  الحـال  هذه  على  بيعـه  يجوز  هل  أكثـر..  أو  لهـم  يخلصـوه 
إلى  ونقله  بيعـه  الجماعة  أراد  إذا  أصلـه  ذهاب  مـن  عليه  يؤمـن  حيـث 
أهدنا  والكثـرة؟  الجودة  فـي  منه  خير  أو  الموضـع  ذلك  مثـل  موضـع 

اهللا. هداك 
ذلك  من  نقله  علـى  المصالح  فـي  النظر  لهم  الذين  الجماعـة  نظـر  اتفـق  إذا 
إن  سـيما  وال  عندي،  ذلك  جاز  قيـاٍض  أو  ببيٍع  آخـر  موضع  إلـى  الموضـع 

واهللا أعلم. السؤال،  صورة  في  كما  الذهاب  عليه  خيف 

ø«WÓ°ùdG  øe  áaƒbƒªdG  ÖàμdG  ºμM

هل  والهميان  كالقاموس  بالسـلطانية  المطبوعة  الكتب  في  تقـول  ما 
إيقافها  كان  إذا  وشـرائها  بيعها  في  تقـول  وما  ال؟  أم  توقيفهـا  ثابـت 
هو  هل  فيها  المكتـوب  والخط  مرجعها  ولمن  ثابـت؟  غيـر  أو  ثابتـًا 

ال؟ أم  ثابت 
في  أوقفها  إنما  أوقفهـا  الذي  الملك  ألن  صحيح،  الكتـب  تلـك  توقيـف  إن 
التي  والخطوط  ماله،  الحكم  في  فهو  مال،  بيت  أنه  بماله  يحكم  ولـم  حياتـه 
وقف  بأنها  الحكم  فإن  وقفها،  على  عالمة  هي  إنما  توقيفها  على  الدالة  فيها 
التوقيف  صـح  وإذا  الخطوط  تلـك  مجرد  مـن  بذلك  القاضيـة  الشـهرة  مـن 

واهللا أعلم. ذلك،  وغير  وهبة  بيعًا  الملكي  التصرف  حرم  المذكور 
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فضل  بما  المسـجد  في  رجًال  يقيموا  أن  المسـلمين  لجماعة  يجوز  هل 
المقام  وهل  جوازه؟  في  الحجة  فما  جاز  فإذا  عمارته؟  عن  ماله  غلة  من 
يجوز  وهل  سـواء؟  مراعى  غير  أو  الصـالح  فيه  مراعى  غنيـًا  أو  فقيـرًا 
كأن  شـاء  ما  المسـجد  مال  من  له  المجعول  ذلك  فـي  يتصـرف  أن  لـه 
اشترى  وإذا  ونحوه؟  كالحلى  شـرائه  في  الزمة  له  حاجة  ال  ما  يشـتري 
لمن  منه  ثمنها  بعـض  اشـتراها  وإذا  النخلة؟  تلك  تكون  لمن  نخلـة  بـه 
نفسه  يبرئ  أن  للمسجد  ضمان  عليه  الذي  للفقير  يجوز  وهل  حكمها؟ 

ذلك. لنا  بيِّن  ذلك؟  من 
من  خالف  فيـه  بالذكر  يعمـره  رجـًال  المسـجد  مال  بفضـل  الجماعـة  إقامـة 
في  وضعها  من  وهربًا  أصلها  عن  األشـياء  تبديل  من  فرارًا  قوم  منعه  العلماء: 
المحل  ذلك  يتجاوزون  فال  عليه  وجدت  ما  هو  عندهم  ومحلها  محلها،  غير 
ذلك  أن  ورأوا  لإلسـالم،  األصلح  نظر  على  آخرون  وأجازه  التبديل،  لخوف 
وحجتهم  جائز،  الصالح  فيه  يعم  فيما  ووضعه  تعالى  اهللا  مال  هو  إنما  المال 
أن  «لوال  لعائشـة:  قال  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  روي  ما  هو  تعالى  اهللا  مال  أنه  على 
دليل  الحديث  هذا  ففـي  الكعبة»  كنز  ألنفقت  بالجاهلية  عهـد  حديثو  قومـك 
يروى  ما  ذلك  وأيد  العباد،  دون  اهللا  حقوق  من  هو  الكعبة  مال  أن  على  ظاهر 
الكعبة  لكنز  يتعّرَضا  لم  بكر  وأبا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  أن  لوال  قال  أنه  الفاروق  عن 
لكنه  إنفاقه  جـواز  يرى  أنه  وذلـك  بيضاء،  وال  صفـراء  لها  تركت  مـا  بشـيء 

تركه. فلذلك  قبله  بمن  التأسي  أحب 
فله  ذلك  أجاز  من  بقول  عمًال  الصالح  نظر  على  المسجد  في  رجل  أقيم  وإذا 
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فإن  ذلك  في  يعتبران  وفقره  غناه  أن  أرى  وال  ذلك،  على  له  جعل  ما  يأخذ  أن 
ولمن  يسـتعفف  أن  للغني  نحب  كنا  وإن  فللكل،  أبيح  أو  الكل  من  ُمِنع  ُمنع 

بالمعروف. يأكل  أن  فقيرًا  كان 
لكن  شـاء  ما  به  يشـتري  أن  فله  ملكه  فهـو  يده  في  الجعـل  ذلـك  صـار  وإذا 
وال  شـرعًا،  المطلوب  التنزه  عـن  خارج  أمر  إليه  يحتـاج  ما  غير  فـي  وضعـه 

إليه. صار  إذا  بحجره  نقول 
وليس  للمسـجد  هي  الجعل  بهـذا  اشـتراها  التي  النخلة  أن  تعـرف  وبهـذا 
من  المال  ذلك  يكون  أن  إما  ألنه  للمسجد،  عليه  مما  نفسه  يبرئ  أن  ألحد 
اهللا  حقوق  من  يكون  أن  وإما  ظاهر،  منـه  براءته  صحة  فعدم  العباد  حقـوق 
أخذه  من  إجازة  أشد  األخيرة  براءته  وليس  لها  معنى  ال  عبث  نفسه  فبراءته 
للبرآن.  معنى  فـال  األخذ  جاز  أو  البـرآن،  امتنع  األخذ  امتنـع  فـإن  األول، 

واهللا أعلم.

É¡à∏Z  øe  áaƒbƒe  á°SQóªH  ¿BGô≤∏d  º∏©e  QÉéÄà°SG

وصية  فيهما  يَر  ولم  للمدرسـة  موقفتين  مائه  من  ماء  أَثَرْي  وجد  رجـل 
مدرسـة  يخصا  ولم  موقفتـان،  للمدرسـة  أنهما  البلـد  أهـل  بشـهرة  إال 
البلد  مدرسـة  لعمارة  أو  العظيم  القرآن  لتعليم  أنهما  البلد  مـن  معلومـة 
أن  للمدرسـة  الماء  هذا  مائه  فـي  وجد  من  وارد  مزمنـان  أنهمـا  وربمـا 
أرأيت  معلومة،  بأجرة  شـهر  كل  العظيم  القرآن  يعلم  رجًال  بهما  يؤجر 
من  أوالده  يعلم  أن  لـه  أيجوز  أوالد  وعنده  فقيـرًا  الرجـل  هـذا  كان  إذا 
ال؟ أم  سواء  عمه  أوالد  وكذلك  ال؟  أم  للمعلم  فرضه  الذي  ثمنها 
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ويجوز  العظيم  القرآن  يعلم  رجًال  األثرين  بغّلـة  يؤجر  أن  الرجل  لهذا  يجـوز 
وغيرهم  عمه  وأوالد  المؤجر  وأوالد  أوالده  األجرة  بهذه  يعلم  أن  المعلم  لهذا 

واهللا أعلم. واحد.  واألصل  سواء  فيهم  الحكم  فإن  المسلمين  أوالد  من 

É¡∏≤fh  áaƒbƒªdG  ≈MôdG  áfÉ«°U

أيجوز  غيرها،  يجدد  أن  هذه  بليت  إذا  وجدنا  وقد  رحـى  لعمارة  نخلـة 
ذرية  انتقلت  وإذا  ال؟  أم  النخلة  هذه  غلة  من  الرحى  هذه  بيت  تعمر  أن 
ال؟  أم  الرحى  هذه  يحملوا  أن  لهم  أيجـوز  المحلة،  هذه  من  الموصـي 

رأيك. عرفني 
الرحى  حمل  وأما  اهللا،  شـاء  إن  جائز  فذلك  مالهـا  من  الرحى  بيت  بنـاء  أمـا 
حلتها  وأهل  مرار  عليها  والرحـى  عامرة  الحارة  كانت  إذا  يصح  فـال  عندهـم 
وأما  سرقت،  أو  انكسـرت  إذا  غيرها  يشـتروا  أن  لهم  ويجوز  بمنفعتها،  أولى 

واهللا أعلم. فال،  قائمة  وهي  غيرها  يشتروا  أن 

áë∏°üª∏d  ¬æe  ±ô°TCÉH  ∞bƒdG  π«îf  ádOÉÑe

صرمة  يأخذ  صرمه  من  له  يساقب  أن  به  القائم  أراد  إذا  الوقف  المال  عن 
من  القيمة  في  منها  أدنى  هو  مما  ثالثـًا  أو  صرمتين  عنه  ويعطي  شـريفة 
أهل  سوم  على  وبالعكس  األشرف  له  ويشتري  صرمه  من  يبيع  أو  ماله 

مأجورًا. ذلك  لنا  بيِّن  ال؟  أم  ذلك  يجوز  هل  البلد 
ونظر  عندي،  األصـح  على  منها  ألنـه  الغلة  في  يجـوز  ما  الصرم  فـي  يجـوز 

والسالم. واهللا أعلم  جائز.  أو  واجب  الكل  في  الصالح 
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ثالثة  الحريم  من  عليه  ما  له  وجانبيه  وقفه  يفسل  الوقف  صاحب  أراد  إذا 
الفسل  وصاحب  سابق  فسل  المزروع  في  كان  وإذا  أكثر  أم  ذراعًا  عشر 
ألصحاب  وهل  عليـه  ينظر  هل  ذراعـًا.  عشـر  ثالثة  من  أكثر  حـارم  ال 
تفضل  زرعهم؟  على  غتل  أنه  لزعمهم  الفسـل  عن  يوقفوه  أن  الوقفين 

ذلك. لنا  صرح 
كذلك  وجدت  أو  البلـد  قسـمة  يوم  للزراعة  جعلـت  قـد  الوقفـان  كانـت  إذا 
على  الجميع  يتفق  أن  إال  بجاره  ضرر  ألنه  النخل  فيها  يفسل  أن  ألحد  فليس 

واهللا أعلم. المانع.  ويرتفع  يجوز  فيحنئٍذ  به  ويتراضوا  ذلك 

¬©«H  ∫É£HEG  ó©H  ∞bƒdG  øe  ¬μ∏e  π≤f  Ée  á∏Z

اهللا  شـاء  من  بغلتها  يكفن  وقفًا  موته  بعد  ماله  من  بقطعة  أوصـى  رجـل 
ورثته  أحد  إن  ثم  الموصي  هذا  موت  بعد  وبقيت  المسلمين،  موتى  من 
حضرت  ولما  مدة،  عنـده  وبقي  رجل  منه  واشـتراه  المذكور  ذلك  بـاع 
هذا  من  المذكـور  هذا  يفكوا  أن  ورثتـه  على  أوصـى  البائع  هـذا  وفـاة 
المشتري  عند  من  الهالك  هذا  ورثة  طلبوا  فلما  وهان،  عّز  بما  المشتري 
البائع،  هذا  علـى  سـلمه  ما  وأخذ  عليهم  المال  هذا  رجوع  عـن  امتنـع 
وإذا  ال؟  أم  سلمه  ما  وأخذ  المال  هذا  رجوع  على  المشتري  هذا  أيجبر 

المال؟ هذا  غلة  من  أخذه  ما  على  أيقاصص  رجوعه  عليه  كان 
ويحكم  حجته،  دحـض  على  البينة  تقوم  حتـى  يجبر  فال  بحجتـه  تمسـك  إذا 

شرعية. حجة  عنه  يدفع  فحينئذ  البيع  وبطالن  الوقف  بصحة  الحاكم 
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تثبت  لم  والوقفية  البيع  بسـبب  المال  في  تمسـك  قد  كان  فإن  الغلة  وأما 
ظاهرًا  شـاهرًا  جاءها  قد  كان  وإن  بسـبب  متمسـك  ألنه  منه  تنزع  فال  معه 
من  دفع  بما  عليهـا  يحاسـب  وال  للكفن،  لغلة  واشـتراه  وقف  أنه  يعـرف 
مثًال  عليه  حرام  وهي  الهالك  أكلها  قد  القيمة  فإن  الماء  شـراء  في  القيمة 
حكمه،  على  المال  ويبقـى  ذلك  إنفاذ  فيجب  صاحبها  إلـى  برد  وأوصـى 

واهللا أعلم.

äƒªdG  ó©H  Éªd  ±É°†ªdG  ∞bƒdG  »a  ´ƒLôdG

يبيعه  أن  كاتبه  فـأراد  وقف،  أنه  علـى  صار  فيه  كتب  مـاًال  وقف  عمـن 
يفعل  بما  الزمـان  هذا  في  تعلم  كما  والمسـاكين  للفقراء  ثمنـه  ويفـرق 
ال؟ أم  ذلك  أيجوز  اهللا  شاء  ما  إال  محله  في  يوضع  ال  بالموقوف 

بمنزلة  ألنـه  حياته  في  يرجـع  أن  له  فقيـل  المـوت  بعـد  التوقيـف  كان  إذا 
أصح  على  البـر  أنواع  من  كانـت  ولو  عنها  الرجـوع  له  والوصيـة  الوصيـة 

أعلم. واهللا  القولين 

¬«dEG  èàëj  ºd  ¿EG  ÜôëdG  ádB’  ±ƒbƒªdG

فتجمعت  للصيمع  والمخابيط  البـاروت  كشـراء  حرب  آللة  كتب  مال 
لذلك  دعت  ما  الحاجة  ألن  شـيئًا  بها  يشـتر  فلم  هذا  قابض  عند  دراهم 
األصل  أو  بالخيـار  مـاًال  الدراهم  لهـذه  القابض  يأخـذ  أن  يجـوز  هـل 
ذلك  عرفنا  باروتًا  يعمل  ما  صمع  رمى  بهن  يأخذ  أم  األول  مع  فيكتبـه 

ال؟ أم  قروشًا  تصرف  أن  أيجوز  بيسًا  تجمعت  إذا  والغلة 
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إذا  حتى  الحـرب  عدة  بها  فيشـترى  وقت،  كل  في  داعية  ذلـك  إلـى  الحاجـة 
الربابي  أو  بالقروش  الغلة  يبيع  أن  ويجوز  معدودة  قوتهم  وجدوا  األمر  دهم 

واهللا أعلم. الحرب،  آلة  بذلك  يشترى  ثم 

QƒÑ≤dG  ≈∏Y  IAGô≤∏d  ∞bƒdG

القرآن  غيرهـا  وقبـور  قبره  علـى  غلتها  ببعـض  يقرأ  أرضـًا  وقـف  مـن 
الوقف  هذا  بيده  لمن  يحل  هل  المسلمين  لفقراء  غلتها  وبعض  العظيم 
وهل  القبور  قراءة  على  يؤجر  ولم  الفقراء  في  الغلة  هذه  جميع  ينفذ  أن 
للقراء  مثًال  الوقف  هـذا  كان  لو  وهل  ال؟  أم  اإليصاء  هذا  نفـس  يحـل 
الوقف  هذا  بثبوت  يحكم  وهل  ال؟  أم  الفقراء  غلته  إعطاء  يجوز  فقـط 
ذلك؟ غير  أم  للورثة  مرجعه  أيكون  بالبطالن  قلت  فإن  ببطالنه  أم 

ذلك  في  جوابهم  من  وكان  المسلمين  آثار  في  المسألة  هذه  فروع  وجدت  قد 
من  أخذًا  يغيـر  وال  يبدل  فـال  الواقف  أوقفه  مـا  حسـب  على  الوقـف  ثبـوت 
يبطل  فال   .(١)﴾Ê    É   È    Ç    Æ    Å   Ä   Ã      Â   Á﴿ تعالى:  قوله 
وفي  اإليقاف،  قضية  خالف  ألنه  الفقراء  في  جميعه  ينفذ  وال  عندهم  اإليقاف 

واهللا أعلم. بالتمام،  المسألة  تحرير  النظام  جوهر  من  الوقف  باب 

è∏ØdG  ∞bh  »a  ±ô°üàdG

سـنة  لحول  لخدمته  الموقوفة  الخبورة  يقعدوا  أن  الفلج  جباه  اتفـق  إذا 
دوران  على  العقد  كان  ولمـا  إلصالحه،  الدراهم  إلى  لحاجتهم  كاملـة 

.١٨١ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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على  يقدر  ال  والوكيل  المقتعدين  أيـدي  في  الدراهم  بعض  بقي  البـادة 
العباد؟  خوف  وعدم  اإلنصاف  قلة  عليك  يخفى  وال  عنهم،  الصبر  منع 

اهللا. علمك  مما  عّلمنا 
لنظر  به  وأمرنا  فعلناه  وقد  أصلح،  ذلك  كان  إذا  عام  بعد  عامًا  بقعدها  بأس  ال 

واهللا أعلم. الصالح، 

¬aô°üe  ∫ƒ¡éªdG  ∞bƒdG  ò«ØæJ

أنه  فظن  شـيء  ألي  توقيفه  يعلمـون  ال  ماًال  أبائهـم  أحد  وقـف  أنـاس 
كذلك  سنتين  أو  سنة  فأنفذه  الحجة  ذي  من  تاسع  يوم  في  لألكل  وقف 
يحصد  وبقي  ذلـك  عن  تراجع  الحجة  عليـه  عميت  ولما  منـه،  بجهـل 
يصنعه  ما  يعلمون  ال  وهم  رأيه  على  بنفسـه  فيها  ويتصرف  سـنتين  غلته 
على  فأرشـدهم  فيه  يسـتفتونك  واآلن  بنفسـه  يأخذه  أو  للفقراء  أنه  فيه 
به؟ مخصوصة  حجة  فيه  تقم  ولم  مجهول  وقف  أنه  وحقيقة  فيه  الجائز 

المجهوالت  سـبيل  فسـبيله  المعرفة  وانسـدت  األنباء  فيه  عليهـم  عميـت  إن 
أمانة  تجعل  أم  الدولة  عـز  في  أم  الفقراء  في  تنفذ  هل  محلها  اختـالف  علـى 
ضاع  كقفل  بها  ينتفع  ال  حشـرية  هي  أم  سـبيلها  يسـتبين  حتى  المال  بيت  في 

واهللا أعلم.  ، إليَّ أحب  الفقراء  في  وجعلها  مفتاحه، 

iƒ∏ëH  ±ƒbƒªdG  ôªàdG  ∫GóHEG  ΩóY

وكان  معلـوم  مسـجد  في  لهجور  مكتوبـة  نخلتيـن  أو  نخلـة  بيـده  مـن 
الصوم  شـهر  قبل  معلوم  شـهر  في  رطبًا  بغلتها  بهجـر  السـابق  الوكيـل 
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الوكيل.  يد  فـي  النخلة  هذه  وغلة  سـنتان  مرت  وقد  شـعبان  في  قدرنـا 
وقته  إلى  يؤخرها  أم  الرطب  عـوض  حلوى  بثمنها  يفطر  أن  لـه  أيجـوز 

أفتنا. تمرًا؟  بثمنها  يشتري  أم 
السـنة  من  أو  التوقيف  مـن  ذلك  عـرف  معلـوم  وقـت  فـي  الهجـور  كان  إذا 
يتمر  أو  تمرًا  الرطب  مـكان  له  ويشـتري  الوقف  ذلك  عن  يبدل  فال  المعتـادة 
الحلوى  ليس  أراه،  فـال  بالحلوى  يبدلها  أن  وأما  بثمرهـا،  ويهجرهم  النخـل 
معين  غير  الوقت  كان  وإن  التلـذذات  من  هي  وإنما  المعهـودة  األقوات  مـن 

واهللا أعلم. كان،  متى  بالرطب  هجرهم 

óé°ùªdG  π«îæd  áë∏°üªdG  Ö°ùëH  ô««îàdG

كالبيت  لهم  بقعة  أو  قوم  بأرض  نخلة  وكالته  في  كان  إذا  مسجد  وكيل 
المذكورة  البقعة  صاحب  أتى  حصادها  آن  ومتى  ذلك  وأمثال  والسـبلة 
ثمنها  يزيد  أن  للوكيل  أيجوز  قروش،  وثمنها  قرشـًا،  أّد  للوكيل:  وقال 
للمسجد  تمرًا  يحصدها  أن  له  استحى  وإن  البلد  طناء  بها  يساوي  حتى 

أفتنا. ترى؟  كيف  أم  فيبيعه 
وجد  بما  طناها  عليهـا  خاف  وإن  تمرها،  أصلـح  للمسـجد  تثميرهـا  رأى  إذا 

واهللا أعلم. ذلك،  إال  عليه  وليس 

∞bƒdG  ±ô°U  á«Ø«c  »a  ±ô°üdG  ô«¨J  ¿EG  í∏°UC’G  IÉYGôe

بنفس  يفطر  الموجـود  كان  إذا  وغيرهمـا  والفطـرة  للهجور  أوقـف  مـا 
لم  التمر  رخص  في  وخاصته  الزمان  هذا  وأهل  كالتمر،  الموقوف  تمرة 
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بقدر  حالء  منه  يؤخذ  أن  يجوز  هل  واحـدًا.  تمرًا  يأكلوا  أن  لهم  يتـأت 
الضياع؟ عليه  خيف  ولو  يترك  أم  األكل  لهم  يسوغ  ما 

واهللا أعلم. وقفه،  الضياع  عدم  األصلح  أن  شك  وال  للموقف  األصلح  ينظر 

(ô«îdG)  ôLC’G  √ƒLh  ∞bƒdG  ±ô°üe

ألي  يدر  لم  إذا  األجـر  وجوه  من  لشـيء  أو  لمسـجد  الموقوف  المـاء 
ينفذ؟ شيء  أي  في  بغيره  باختالطه  جعل  شيء 

واهللا أعلم  ربه  مجهول  ألنه  األغنياء  ويتجنبه  الخير  سـبل  من  سـبيل  في  ينفذ 
واهللا أعلم. غيره.  إلى  ينتقل  فال  لمسجد  كان  وما 

¬H  á°†jÉ≤ªdGh  ∞bƒdG  ∫GóÑà°SG

وأهل  له؟  أصلـح  أنه  النظر  فـي  كان  إذا  الموقـوف  مبادلة  يجـوز  هـل 
ذلك. معهم  الموقوف 

محمد بن  شـيخنا  وأجاز  بدل،  أو  ببيع  الموقـوف  إتالف  منع  نحفظـه  الـذي 
بالسعود  ألوالد  منح  في  وقف  في  المقايضة  اهللا  رحمه  البوسـعيدي  مسـعود 
يشـترى  أن  شـرط  على  بيعه  أجاز  المقايضة  تعذرت  وحين  رآهـا،  لمصلحـة 
واشـترى  بمنح  الذي  الوقف  بيع  بنفسـه  هو  وتولى  المضرب  من  أصل  عنـه 
المشـترى  هذا  في  المبيع  ثمـن  الشـيخ  وأنفذ  هنا،  مـن  مـاًال  بالسـعود  أوالد 
على  حجة  حفظ  ومن  الرخصـة،  هذه  نحفظ  لم  ونحن  به.  يثق  مـن  بواسـطة 

واهللا أعلم. يحفظ،  لم  من 
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لم  إذا  ُأَخر  موتـى  بها  يكفن  أن  يجوز  هل  لألكفـان  الموقوفـة  األمـوال 
كثيرة؟ فضلة  وفيها  فيها  هو  الذي  البلد  غير  في  سنة  توجد 

واهللا أعلم. جائز،  فإنه  ذلك  يمنع  شرط  يكن  لم  إذا 

AGô≤ØdG  ≈∏Y  ¬à∏Z  ∞bƒJ  Ée  ™«H  ºμM

والجواب  عينه؟  الفقراء  مال  يباع  أن  يجوز  هل  مسألة  التمهيد  في  يوجد 
معناه  هكذا  بينهم،  يقسـم  أن  بيعه  جواز  في  االختالف  وإنما  يجوز،  ال 
هل  بينهم  ليقسم  بيعه  أجاز  من  قول  على  أقول  بعينه،  لفظه  يكن  لم  إن 
بين  يسـو  لم  ولو  البيع  جاز  إذا  أم  جوازه  في  شـرطان  والتسـوية  العدل 
يسو  لم  من  على  ذلك  وإنما  البيع  في  يقدح  لم  الثمن  قسمة  في  أربابها 

لنا. بّين  تفضل  جائز؟  والبيع  يعدل  ولم 
يباع  ال  الفقراء  مال  أن  وآخرًا  أوًال  العمـل  عليه  والذي  المذهب  مشـهور 
وإنفـاذ  أصله  بيـع  جــواز  نبهان  أبو  وخرج  بغلته،  ينتفعـون  وإنما  أصلـه 
يسـوي  أن  يمكنه  وال  اإلنفـاذ  في  التسـوية  يلـزم  وال  الفقـراء،  فـي  ثمنـه 
أكثرهم،  حرمان  من  بد  فال  منحصريـن  غير  وهم  كثير  الفقراء  ألن  بينهـم 

واهللا أعلم.

¬JQÉªY  »a  ∞bh  ∫Ée  øe  Ö«°UCG  Ée  ™°Vh

زمن  في  وقيل  القضاء،  لقرطاس  هي  أرض  من  ضمان  أصابه  رجل 
االئمة  عند  هم  الذيـن  القضاء  لقرطاس  جعلت  المتقدميـن  األئمـة 
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يفعل  ما  المتضمن  وهـذا  الزمان؟  هـذا  في  األرض  هذه  تكـون  مـا 
الحق  أوضح  منها؟  أصابه  ما  ضمان  عن  يسلمها  التي  الدراهم  بهذه 

فيها.
أهلها  ألن  لذلـك،  الموقـوف  المـال  بهـا  يعمــر  أن  فيهـا  الطـرق  أسـلم 
والعلم  آميـن،  الفضـل  وزمان  العدل  عصــر  إلينا  رد  اللهــم  معدومـون، 

اهللا. عند 

∞bƒdG  ∫Ée  øe  ∞bƒdG  ÖÑ°ùH  ó°ùa  Ée  ìÓ°UEG

وكيل  مـن  المال  صاحـب  وأراد  أحـد  مـال  في  طـاح  لمسـجد  جـدار 
على  طاح  وقد  المسجد  من  ماله  في  طاح  الذي  التراب  حمل  المسجد 
على  المال  لصاحـب  فهل  كبسـه،  وبعض  قتلـه  فبعض  النخـل  بعـض 
في  أم  المسـجد  في  الكبس  يجعل  وهل  ال؟  أم  ذلـك  المسـجد  وكيـل 

المال؟ هذا  بقرب  مال  له  كان  إذا  المسجد  مال 
مباح  موضع  في  ويجعل  المسجد،  مال  على  فإنه  المذكور  الكبس  إخراج  أما 
جعل  له  يحتاج  المسجد  كان  فإن  أحد،  على  وال  المسجد  على  فيه  ضرر  ال 
أحد. على  ضرر  ال  حيث  وإّال  فيه  جعل  له  يحتاج  المسجد  مال  كان  وإن  فيه، 
المال  صاحب  كان  فإن  غيرها  أو  الثمـرة  من  وضيع  النخل  من  ُقتل  مـا  وأمـا 
يفعل  فلم  المخوف  هـذا  يزيل  أن  منه  وطلب  المسـجد  وكيل  على  تقدم  قـد 
في  الخطأ  من  وهو  المسـجد  على  ال  المسـجد  وكيل  على  ذلك  ضمان  فإن 
أحد،  على  فيه  ضمان  فال  منه  يطلب  ولـم  عليه  يتقدم  لـم  كان  وإن  األمـوال، 

واهللا أعلم.
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يجعلوا  أن  البلدان  جباه  أراد  ثم  ومسـاًء  صباحًا  فيها  يعلم  كان  مدرسـة 
الصالح  هو  بما  النظر  على  فقط  صباحًا  يعلم  أن  واختاروه  لرجل  الغلة 
الوقتين؟ في  يعلم  أن  له  يخلص  لم  المعلم  والرجل  للمدرسة،  منهم 

ال  والعادة  المدرسـة  صالح  في  النظر  فلهـم  تحديد  الوقف  في  يكـن  لـم  إن 
كان  وإن  األصلح،  لغير  التبديل  من  تمنعهم  وإنما  األصلح  فعل  من  تمنعهـم 
قصد  على  وجه  وفيه  الشرط  يترك  فال  مخصوص  شرط  على  محددًا  الوقف 

واهللا أعلم. األصلح، 

π°UC’G  Qò©J  ¿EG  ¬∏ãªd  ∞bƒdG  á∏Z  ±ô°U

لقلة  المقبرة  تلـك  فتعذرت  وكفنهـم،  الموتى  لحنـوط  مال  لهـا  مقبـرة 
ينفذه  أن  أيجوز  المال؟  بهذا  المال  لهذا  القابض  يصنع  كيف  بها  الدفن 

ال؟ أم  غيرها  مقبرة  في 
ألجل  رخصة  المغاربة  وعند  الوقف،  تبديل  خوف  فيشـددون  المشـارقة  أما 
ألن  األصل،  تعـذر  عند  حسـن  جائز  عنـدي  بها  واألخـذ  األصلـح،  مراعـاة 

واهللا أعلم. الثواب،  وحصول  االنتفاع  المقصود 

∞bƒdG  •hô°T  ô««¨J  ™æe

الوكيل  فأراد  أمواله،  وعمار  عمارته  عن  تفضل  كثيرة  أموال  له  مسجد 
ذلك  لهم  أيجوز  عيده،  أو  المسـجد  فطرة  يزيدوا  أن  المسـجد  وعمار 

ال؟ أم 
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حقها،  احتمل  ما  وجدت  كما  هي  بل  األوقاف،  في  الموجودة  السنن  تبدل  ال 
واهللا أعلم. اهللا،  أوجب  لما  تبديل  ألنه  الوقف  مال  من  فيها  يزاد  وال 

¬ëdÉ°üe  »a  ∞bƒdG  á∏Z  øe  óFGõdG  ±ô°U

بالدراهم  يصنعان  كيف  وضعهما  أرادا  إذا  الفلج  ووكيل  المسجد  وكيل 
أن  له  يجوز  ال؟  أم  أحد  يقبضها  والفلج  المسجد  غلة  من  عندهما  التي 

أفتنا. أحد؟  يقبضها 
بها  أصلحا  ذلك  تعذر  وإن  خالصًا،  لهما  كان  منهما  وقبضهـا  الثقة  وجـد  إن 

واهللا أعلم. والفلج،  المسجد 

¬YÉ«°V  á«°ûN  ∞bƒdG  ¢†Ñ≤d  »©°ùdG

من  الجامع  المسـجد  في  الضيـاع  رأى  المسـلمين  ضعفـاء  من  رجـل 
نفسـه  طمعت  إذا  كان  ما  كائنًا  وإصالحه  المسـجد  عمارة  لقلة  وكيلـه 
سعى  إذا  ضياعه  على  والغيرة  له  الصالح  وقصده  المسـجد  هذا  بقبض 

ال؟ أم  بذلك  آثما  أتراه  هو  يقبضه  أن  وعزمه  الوكيل  هذا  بإخراج 
واهللا أعلم. فشر،  شرًا  أو  فخير  خيرًا  قصد  إن 

IóFGõdG  á∏¨dÉH  óé°ùªdG  áë∏°üe  ¬«a  Ée  AGô°T

قروش،  أو  دراهم  وهي  غلته  من  للمسـجد  مال  عنده  للمسـجد  وكيل 
أو  ذهاب  مـن  الدراهم  علـى  وخاف  عمار  إلـى  يحتـاج  ال  والمسـجد 

الصالح؟ نظر  على  للمسجد  ماًال  بهن  يشتري  أن  أيجوز  سرقة 
واهللا أعلم. الصالح،  نظر  على  بذلك  بأس  ال 
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مدة  وبعد  الجهالـة  سـبيل  على  للفقراء  والوقف  وقـف  مال  بـاع  عّمـن 
منه؟  الخـالص  في  يعجبـك  كيـف  فعله،  فيمـا  الشـك  ودخلـه  رجـع 
يقّوم  للمشـتري  أم  المتقدم  بالثمن  مشـتريه  من  المال  اسـترجاع  أيلزمه 
التي  الغلة  يرد  أن  المشتري  وعلى  بزيادة  اليوم  قيمته  موجب  على  المال 

موقوف؟ أنه  علمه  حال  في  أخذها 
عز  بما  خالصه  في  يسعى  أن  عليه  الحر  كبائع  الوقف  وبائع  باطل،  البيع  هذا 
قد  الشـاري  أن  يعلم  حتى  بيعه  بسـبب  فاتت  التي  للغلة  ضامن  وهـو  وهـان، 

واهللا أعلم. أهلها،  إلى  منها  تخلص 

¬æe  ¢Vô¨∏d  ºK  ¬àfÉ«°üd  ∞bh  πc  á∏Z  ¬«LƒJ

ولذلك  فيهمـا،  يعّلم  لمن  المـال  وغلة  مـال  ولهما  بلد  فـي  مدرسـتان 
المال  الماء  فجعل  المال  إلى  الماء  يصل  ولم  النهر  فضعف  ماء  المال 
كيف؟  أم  المدارس  لعمار  يدخر  أم  للمعلم  الماء  هذا  قعد  أيكون  ميتًا، 
أن  المعلم  هـذا  على  فهل  فقط  واحد  رجـل  يوقفهما  لـم  والمدرسـتان 
يعلم في واحدة من المدارس قله غلة مالهما أم يعلم صباحًا في مدرسة 

جميعًا؟ مالهما  غلة  ويجوز  واحدة  في  يوم  وكل  بأخرى  ورواحًا 
فضل  وما  مائها  بقعد  تعمـر  واحدة  كل  المدارس  عمارة  به  أولـى  الماء  قعـد 
واحد  لمعلم  الوقف  يجمع  أن  ويجوز  التعليم،  في  ينفذ  أن  جاز  العمارة  من 
في  يعلم  فإنه  لذلك  موقوفة  المدارس  كانت  وإن  لمعلمين  يكفـي  ال  كان  إذا 

واهللا أعلم. الجباه،  رأي  على  ويكون  غلتها  من  يأخذ  ما  بقدر  واحدة  كل 
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وقفل  بيته  في  وتركهـا  للمسـجد  قروش  عنده  كان  إذا  المسـجد  وكيل 
الصفة  فـي  خصاصيف  فـي  إال  األرض  فـي  يدفنهن  ولـم  بابـًا  عليهـن 

أفتنا. ال؟  أم  ضمانهن  أيلزمه  الباب  خلعوا  ما  بعد  السراق  وسرقهن 
عليه  وليس  أحرزهن،  فقد  مانع  والقفل  مانع  والبـاب  مأمن  في  وضعهـن  إذا 

واهللا أعلم. الحفظ،  في  يضيع  لم  ألنه  منهن  سرق  ما  ضمان 

±ƒbƒªdG  Iô£ØdG  ôªJ  øe  ºFÉ°üdG  »Ñ°üdG  πcCG

الفطرة؟ تمر  من  يأكل  أن  له  هل  صبي  وهو  رمضان  صام  من 
واهللا أعلم. ذلك،  له 

áaƒbƒªdG  IôÑ≤ªdG  ôé°T  ºμM

شرائه  على  قادر  عنه  غني  وهو  المقبرة  شجر  من  ميتة  شـجرة  قطع  من 
للفقراء؟ مختص  هو  أم  به  االنتفاع  له  يحل 

يجعل  وقيل  خاصة،  الفقراء  به  ينتفع  بل  لألغنياء  يحل  ال  المقبرة  شـجر  قيل 
وماء. وتوٍل  حفٍر  من  القبور  مصالح  في 

لصالح  يكون  فشـجرها  لذلك  موقوفـة  أرض  في  المقبـرة  كانـت  إن  وأقـول 
نفس  على  النابت  أما  تفصيل.  ففيهـا  األرض  من  فالة  في  كانـت  وإن  القبـور 
النابت  وأما  للفقراء،  قـول  على  ويجوز  القبور  مصالح  في  يجعل  فإنـه  القبـر 
ال  أن  بشـرط  والفقير  للغني  عندي  ويحل  اإلباحة  حكم  في  فهو  القبـور  بيـن 

واهللا أعلم. طريقًا،  المقبرة  تتخذ 
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مسـجدًا  فيها  يبنوا  أن  لهم  هل  مخصوصين،  لناس  أرضًا  أوقف  رجـل 
بعدهم؟ من  وألوالدهم  لهم  القيامة  يوم  إلى  الوقف  كان  إذا 

مخصوص،  شيء  على  لألرض  حبسًا  يكون  اإليقاف  ألن  المنع  الحال  ظاهر 
واهللا أعلم. الحال،  لذلك  تبديل  مسجدًا  وجعلها 

±ƒbƒªdG  IQÉªY  IOÉjR

يحتاج  عما  الغلة  فزادت  لصالحه  أوقف  وقد  لمسجد  الموقوف  المال 
شـهر  في  الفقراء  منه  يفطروا  أن  المسـجد  جماعة  أراد  فـإذا  لصالحـه، 
وجدوا  عما  زيادة  يعمروا  أن  أرادوا  وإن  الفعل،  هذا  لهم  أواسع  رمضان 

ذلك؟ أيجوز  صالح  أنه  هم  ورأوا  عليه 
مال  من  الفطـرة  وأما  قـول،  على  فجائـزة  الصالح  لنظـر  العمـارة  زيـادة  أمـا 

واهللا أعلم. تبديل  ألنه  تجوز  فال  المسجد  لصالح  جعل  الذي  المسجد 

ôÑ≤dG  ≈∏Y  IAGô≤∏d  ∞bƒdG

هذا  يجد  فلـم  القرآن  قبـره  على  يقرأ  أن  قبـره  لزيـارة  وقفًا  وقـف  مـن 
الغلة  بهذه  يفعل  ما  الغلة  زادت  وإن  يفعل،  ما  القرآن  يقرأ  أمينًا  الوصي 

بالختمة؟ أم  بالوقت  يقاطعه  أن  األحسن  ما  أمينًا  وجد  وإن 
األمين  وجد  وإن  عنـده،  أمانة  الدراهـم  يترك  أن  وسـعه  األمين  يجـد  لـم  إذا 
واهللا أعلم. الوصية،  في  يبن  لم  إذا  بالوقت  شاء  وإن  بالختمة  شاء  إن  استأجره 
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عشـرة  قدر  سـكانها  صغيرة  والقرية  موتاها  ألكفان  مال  لها  وقف  قرية 
يصنع؟ ما  الغلة  فتكاثرت  تزيد،  الغلة  زالت  وال  أنفار 

إال  سـبيل  وال  للنوائب  الفاضل  ادخر  القرية  تلك  بموتى  مخصوصـًا  كان  إذا 
ذلك وإن كان غير مخصص بالقرية جعل في أقرب البالدين إليها، واهللا أعلم.

ôÑ≤dG  ≈∏Y  IAGô≤dÉH  ∞bƒdG  ò«ØæJ  á«Ø«c

والمقبرة  فـالن  بن  فالن  قبر  لزيارة  الفلـج  نسـخة  في  ماء  أثر  بيده  مـن 
من  شـيء  في  الماء  هذا  بغلة  يزار  أن  أيجوز  مجهـول،  والقبر  معلومـة 
وال  أعمى  للقرآن  الحافظ  األميـن  الرجل  إن  البلد،  في  الذي  المسـجد 
البيوت  من  بيت  فـي  إن  وكذلك  المقبرة  إلى  بنفسـه  الخروج  يسـتطيع 

ال؟ أم  ذلك  له  يجوز 
إذا  بصيرًا  أو  أعمى  كان  بالجماعات  المعمور  المسجد  في  بها  يقرأ  أن  يجوز 
في  وال  المواضع  وسائر  البيوت  في  بها  يقرأ  أن  يجزي  وال  الموجس  له  أذن 

واهللا أعلم. الخربة،  المساجد 
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٤١٦  ................................................................................. وللشيطان  للفاسق  الوصية 
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