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حاّدة  منازعة  بينهما  وقعت  القسمة  وعند  الغير  مع  مشترك  مال  له  رجل 
هديًا  المال  هذا  من  «حقي  غضبه:  حال  في  وقال  الرجـل  هذا  وغضـب 

المال؟ هذا  حال  كيف  الكعبة»  بالغ 
الكعبة  بالغ  هديـًا  يكون  المال  ذلـك  من  حقه  أن  فيقتضي  اللفـظ  ظاهـر  أمـا 
عليه».  شـيء  وال  بقيمته(١)  هديًا  أهداه  هدي  غالمه  قال  «وإن  اإليضاح:  وفي 
بدنة  تجزئه  بدنة  ثمنـه  بلغ  هدي  من  كان  «ما  محبـوب:  ابن  قال  األثـر:  وفـي 
وإن  فجائز،  الكعبة  به  طيب  فإن  شـاة  ثمن  يبلغ  ال  كان  وما  شـاة،  أو  بقرة  أو 
هدي  عليه  غالمه  قـال  «من  غيره:  وقال  فجائز».  مكـة  فقراء  على  بـه  تصـدق 
مكة  إلى  عنها  يبعـث  الحال  هذا  على  الدار  وكذلـك  البيت  وليخـدم  فليهـده 

أعلم. واهللا  هديًا».  جعلها  إن  له  تنحر  بدنة  بها  يشتري 
عوام  وأن  عندنا،  معتبرة  فهي  المقاصد  وأما  المسألة،  في  قيل  ما  حاصل  هذا 

قيمته». «الهدي  األصل  (١) في 

¿ÉªjC’G
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التحريم  بمعنى  الكعبة  إلى  الهـدي  وهو  اللفظ  هذا  اسـتعملوا  قد  ُعمان  أهل 
يمين  كفارة  وعليه  الحـالل  حرم  كمن  فأراه  التحريم  نفس  مقصـده  كان  فـإن 
عز  قوله  في  يمينًا  الحالل  تحريم  جعل  قد  وتعالى  سـبحانه  اهللا  ألن  مرسـلة؛ 

  4   3   2   ﴿ تعالى:  قوله  إلى   ﴾(   '   &   %   $     #   "   ! ﴿ قائـل:  مـن 
أعلم. واهللا   .(١)﴾7   6   5

¿ƒ«©dG  ÜGógCÉH  áÑ©μdG  IQÉjõH  ∞∏ëdG

أطراف  على  الكعبة  أزور  الفالني  الموضع  إلى  سرت  «إن  قالت:  امرأة 
إلى  القدوم  عن  امتنعت  واآلن  زوج  لهـا  المرأة  وهذه  العيـون»  أهـداب 
أفتنا  سارت؟  إن  يلزمها  ماذا  عنه  غنية  غير  وهي  عليه،  الحالفة  الموضع 

األجر. ولك  هذا  في 
لم  وتعالى  سـبحانه  والرب  محال،  العيون  أهداب  أطراف  على  الكعبة  زيارة 
غير  كان  وإن  به،  لهم  طاقة  ال  مـا  يكلفهم  لم  بل  محال  هو  ما  العبـاد  يكلـف 
المرأة  هذه  وقـول  نفسـه؟  في  محال  هو  ما  يكلفهم  فكيف  نفسـه  في  محـال 
يظهر  ما  هذا  باطل  فهو  نفسـها  تلزمه  أن  لها  يحل  ال  ما  لنفسـها  إلزام  بذلك 

أعلم. واهللا  بعدله.  إال  تأخذه  وال  فيه  فانظر  المعنى  هذا  في  لي 

AÉæãà°S’G  hCG  ø«ª«dG  øY  ´ƒLôdG  ôKCG

أعطيك  فـال  وكذا  كذا  تعطينـي  لم  إن  لزوجتـه  وقـال  باهللا  حلـف  مـن 
إليه  تحتاج  ممـا  ذلك  وغير  والحلي  والزعفـران  الكسـوة  مثل  مشـترى 

و٢.  ١ اآليتان  التحريم،  (١) سورة 
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العطاء  من  يمنعها  ال  أن  وأراد  اإلعطـاء  ذلك  عليه  منعت  فـإن  المـرأة، 
عليه  هو  شيء  عن  حلف  إنما  الرجل  كان  إذا  ذلك  في  حنث  عليه  هل 
لفظ  ما  حيث  مـن  حلفه  عن  رجع  إذا  أرأيـت  يكن؟  ولم  األصـل  فـي 
بنفس  عنه  منحطة  اليمين  تلـك  تكون  هل  وجل  عز  اهللا  إلى  وتـاب  بهـا 
اإلطعام  ذلك  من  يلزمه  ما  عنه  تنحط  لم  وإذا  ال؟  أم  الحين  في  الرجوع 

ذلك. لنا  بين  ال؟  أم  عدمه  مع  والصيام  الِوجدان  مع 
إذا  االستثناء  ينفعه  وإنما  اليمين،  تلك  عنه  يحط  فال  استثناء  بغير  الرجوع  أّما 
شاء  إذا  أو  اهللا  شاء  إن  كذا  أفعل  ال  «واهللا  قال:  إذا  كما  متصل،  بلفظ  استثنى 

كله. هذا  في  ينفعه  االستثناء  فإن  ذلك  نحو  أو  كذا»  كان  إذا  إال  أو  اهللا 
يمين  كفـارة  لزمته  حنـث  إذا  بـل  ذلـك  عنه  يحـط  فـال  والنـدم  التوبـة  وأمـا 
وعشاء،  غداء  مسـاكين  عشـرة  وإطعام  العتق  بين  خير  غنيًا  كان  فإذا  مرسـلة، 

ويكفر. يحنث  أن  وله  أيام،  ثالثة  صيام  فعليه  فقيرًا  كان  وإن  كسوتهم،  أو 
وتلزمه  يمينه  في  يحنث  أن  فعليه  فعلـه  يلزمه  مما  عنه  حلـف  الـذي  كان  وإن 

أعلم. واهللا  التوبة.  ذلك  مع 

πÑb  ¬«∏Y  ±ƒ∏ëªdG  π©a  óbh  ô«¨dG  ´ÉæàeG  ≈∏Y  ∞∏ëdG

يفعل  ال  أن  بحلفـه  يبالي  من  على  حلـف  عمن  الصغير  الزاملـي  سـئل 
ومنعه  إعالمه  قصد  متى  ال؟  أم  يحنث  هل  الخبر  بلوغ  قبل  وفعله  شيئًا 

يحنث؟ لم  الخبر  بلوغ  قبل  وفعله 
من  على  حلف  عمـن  السـائل  قول  ومعنى  صواب،  فيها  المفتـي  جـواب  إن 
إذا  أي:  كذا  يفعل  ال  أنه  ال  قسـمه  يبّر  من  على  حلف  من  أي:  بحلفه،  يبالي 
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فعل  ثم  حاضر  غير  عليـه  المحلوف  وكان  كذا،  يفعـل  ال  فالنـًا  إن  واهللا  قـال 
السائل  فسؤال  يفعله  ال  أن  عليه  حلف  صاحبه  أن  يبلغه  أن  قبل  الشيء  ذلك 
قصد  إن  يحنث  ال  بأنـه  المفتي  فأجابه  ال؟  أم  يحنث  هـل  الحالف  هـذا  عـن 

أعلم. واهللا  يفعله.  أن  من  ومنعه  بذلك  إخباره 

áÑ©μdG  ≈dEG  Iô≤H  øÑd  AGógEG

يصح  لم  وإن  شربه  أراد  إن  يلزمه  ماذا  الكعبة  إلى  بقرة  لبن  أهدى  رجل 
ال؟ أم  الهدي  في  داخل  السمن  ذلك  له 

لبن  أهو  أهـداه؟  الذي  شـيء  وأي  المهدي؟  هـذا  مراد  ومـا  بهـذا  أعلـم  اهللا 
معدوم؟ لبن  أم  الحال  في  موجود 

غير  كان  وإن  مرسلة،  يمين  فهي  التحريم  الهدي  بهذا  يعني  كان  إن  وبالجملة 
أعلم. فاهللا  ذلك. 

¬ÑÑ°ùd  IógÉ°ûªdÉH  ’EG  É¡«a  åæM  ’  Ö«¨dG  ¿ÉªjCG

تقفل  حينما  بعينه  يرها  لم  وهو  بيته،  قفلت  زوجَته  إنَّ  بالطالق  قال  من 
الباب  مع  قائمة  وجدهـا  بل  ال؟  أم  منقفل  هـو  هل  القفـل  التمـس  وال 
يحنث  وال  الغيب  أيمان  من  هذه  فهل  القافلة  أنها  فظن  المفتاح  وبيدها 
بالطالق  قوله  وهل  ال؟  أم  قفلها  بعد  القفل  ويلتمس  تقفل  يراها  أن  إال 
منه  يفهمون  ال  العامة  صار  حيث  الطالق  كنايات  حكم  يعطى  أن  يصح 
قيل  إذا  ويستغربون  بل  طالق  ذلك  أن  عرفهم  في  صار  حتى  الطالق  إال 

الطالق؟ به  يقع  ال  ذلك  إن  لهم 
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انقفل  قد  القفل  وعلم  القفل  حين  شـاهدها  إذا  إال  الغيب  أيمان  من  هو  نعم 
بها  يعبر  األوقات  هـذه  في  صارت  حيث  الطالق  كنايات  مـن  اللفظة  وتلـك 

أعلم. واهللا  فيها.  تؤثر  والنية  الطالق  نفس  عن 

åæM  ¿EG  ø«WÉ«°ûdG  óÑ©j  ¬fCÉH  ∞∏ëdG  IQÉØc

أكون  وسكنت  إليها  رجعت  وإن  الفالنية  الحارة  أسـكن  ال  قالت  امرأة 
تلك  إلى  الرجوع  أرادت  إذا  عليها  يجب  ما  نحوهم  أو  الشياطين  أعبد 

الحارة؟
أو  رقبة  عتق  وهي  مغلظة،  كفارة  المعنى  هذا  مثل  في  بعضهم  عليهـا  أوجـب 
أيها  ذلك  في  االختيار  ولها  متتابعين،  شـهرين  صيام  أو  مسكينًا  سـتين  إطعام 

أعلم. واهللا  عنها.  أجزأ  فعلت 

á¶∏¨ªdG  ø«ª«dG

المرسلة؟ واليمين  المغلظة  اليمين  بين  الفرق  ما 
كأن  مؤكد،  غير  فيها  القسم  يكون  التي  هي  المرسـلة  اليمين  أن  بينهما  الفرق 
ورب  الكعبة  ورب  وربـك  وربي  واهللا،  وبلـى  واهللا،  وال  وبـاهللا،  واهللا،  يقـول 
لم  إنها  حيث  مرسـلة  يمين  ونحوه  فهـذا  القـرآن،  ورب  واألرض  السـموات 

القسم. على  زاد  بما  تؤكد 
عهد  عليَّ  يقول  كأن  نفسه،  على  الحالف  فيها  شدد  التي  المغلظة  اليمين  وأما 
باهللا  مشـرك  إنه  يقول  أن  مثل  اإلسـالم  عن  يخرجه  بما  حلف  أو  وميثاقه،  اهللا 
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كذا  فعل  إن  الشيطان  أو  النار  يعبد  أو  الشمس  يعبد  أو  نصراني  أو  يهودي  أو 
«من  قال:  الربيع  أن  وذكر  مغلظة.  كفارة  وهـي  قالوا  الكفارة  لزمته  حنث  ثـم 

مغلظة». يمين  فهو  نصراني  أو  يهودي  أو  كافر  هو  قال 
يمينًا  عليه  أن  اهللا  عهد  علـّي  قال:  فيمن  يقول  الربيع  «كان  سـفيان:  أبو  وقـال 
يسـتطع  لم  فإن  متتابعين  شـهرين  فصيـام  يجد  لـم  وإن  يعتقهـا  رقبـة  مغلظـة 
وميثاقه  اهللا  عهد  علّي  قال  فمن  عمرو،  أبا  «يا  له:  فقيل  مسكينًا».  ستين  فإطعام 

واحدة». والكفارة  اليمين  في  تأكيد  هذا  «إنما  قال:  وكفالته»؟  وذمته 
يفعل  ال  حالل  عليه  الحـرام  يقول:  كأن  عينيه  في  الحرام  حلـل  من  وكذلـك 
واألولون  مرسـلة.  وقيـل:  مغلظة،  كفـارة  بعضهم  عنـد  لزمه  فعـل  ثـم  كـذا، 
يراعون  فتراهم  الحالل  بتحريم  حلف  لو  مما  أشد  الحرام  تحليل  أن  عندهم 

ذلك. غير  ال  والتأكيد  التشديد  المغلظة  في 
واختار  اإلرسال.  على  الزائد  التغليظ  من  فيها  لما  مغلظة  الثانية  سميت  وإنما 
عليه  دلت  كما  الظهـار  كفارة  سـوى  سـواء  كلها  األيمان  كفارة  أن  بركة  ابـن 
فيها  يذكر  ولم   (١)﴾Ë    Ê    É    È    Ç﴿ تعالى  قولـه  وهي  اآليـة 

أعلم. واهللا  المرسلة.  إال 

äGQÉØμdG  ≈°†à≤ªH  »eÉ©dG  π¡L  IÉYGôe  ΩóY

الكفافير  أي  من  ُيبِْن  ولم  ماله  من  خمسًا  كفافير  عنه  ينفذ  أن  أوصى  من 
الكفافير  تثبت  فهـل  ثبوتها  تقدير  وعلى  ثابتـة؟  الوصية  هذه  تـرى  هـل 

.٨٩ اآلية  المائدة،  (١) سورة 
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تنوع  يعرف  ال  عاميًا  الموصي  كان  إذا  أرأيت  مرسـالت؟  أو  مغلظات 
ستين  إطعام  إال  الكفافير  من  العوام  تعقل  ال  أنهم  تعلم  وكما  الكفارات 
المغلظات؟ ثبوت  يقوي  مما  العرف  هذا  ترى  فهل  بالتفريق  مسكينًا 

أما بطالن الوصية بهذا المعنى فال أراه وأما تعيينها مرسلة أم مغلظة فقد تجاذبه 
ما  أقل  ألنها  مرسـلة  أثبتناها  اللغة  مقتضى  على  الحكم  إلى  نظرنا  إن  أصالن، 
الظن  بنفس  ذلـك  فوق  ما  إثبـات  إلى  سـبيل  وال  الكفارة  اسـم  عليها  يصـدق 
تمييزهم  وقلة  الكفارات  فـي  وعرفهم  العوام  حال  إلى  نظرنـا  وإن  واالحتمـال 
أرجح  واألول  سائغ،  والكل  الموصي،  لقصد  مراعاة  مغلظة  نثبتها  أن  يبعد  لم 

أولى. موضعه  في  بالعرف  فاألخذ  خاص  أو  عام  عرف  يعارضه  لم  ما 
الكفارات  بحقيقة  جهل  هو  وإنما  تام  بعرف  فليس  المذكور  العوام  حـال  أمـا 

أعلم. واهللا  غيره.  اعتبار  رجحنا  فلذلك  بعض؛  من  بعضها  وتمييز 

ø«ª«dG  ´ƒfh  º¡àªdG  ∞«∏ëJ

المأخوذ  الشيء  على  أمارة  له  تكن  لم  لمن  تهمة  على  أحدًا  حّلف  من 
على  هل  باللصوصيـة،  شـهر  ممـن  المحلف  لكـن  الظـن  محـض  إال 
هل  التهمة  يمين  من  عندك  وما  القطع؟  يمين  حلفه  إذا  شيء  المحلف 

ال؟ أم  قطع  هي  وهل  المتهوم؟  على  الزمة 
اتهم  التهم  مداخل  دخل  ومن  تهمته،  على  األمارة  هي  باللصوصية  اشـتهاره 

به. عرف  شيئًا  تعود  ومن  شرًا  فيه  ظننا  شرًا  منه  رأينا  ومن 
وذلك  علم،  يمين  التهمة  على  اليمين  أن  ويوجد  حلفه،  من  على  شيء  وال 
من  الدعوى  وفق  على  اليمين  فتكون  قطعًا،  الدعوى  يحقق  لم  المدعي  أن 
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لساحته  مبرئ  ألنه  نعمل  وبه  القطع،  يمين  يحلف  أنه  وعندي  القطع  عدم 
أعلم. واهللا  نفسه.  فعل  على  وحالف  غيره  لحق  وقاطع 

IQÉØμdG  ≈dEG  ó°ü≤dG  ™e  ø«ª«dG  »a  åæëdG

من  عليه  ما  فأدى  فعلـه  لفعل  مرسـلــة  اليمين  كفارة  عليه  وجبت  مـن 
كان  إذا  منه  حلف  عمـا  الرجوع  وأراد  مسـاكين  عشـرة  إطعام  كفارتها 

ال؟ أم  له  يجوز  المعاصي  من  ليس  الفعل 
كفر. حنث  فإن  معصية  إلى  يفض  لم  إن  جائز  الكفارة  إلى  القصد  مع  الحنث 
أعلم. واهللا  القول.  أكثر  وهو  ال،  وقيل:  يجزئه،  فقيل:  الحنث  قبل  كفر  وإن 

kGQÉ¡f  É¡H  åμªdG  ™e  Ió∏ÑH  ΩƒædG  ΩóY  ≈∏Y  ∞∏ëdG

ذلك  في  وله  الفالني،  البلـد  في  الليلة  ينام  ال  أنه  الطالق  حلـف  رجـل 
أصبح  حتى  البلد  ذلك  من  خرج  الشمس  غربت  لما  وصار  أشغال  البلد 
ذلك. لنا  بين  ينهى؟  أم  بذلك  حنث  أيلحقه  حوائجه،  في  رجع  الصباح 

أعلم. واهللا  نام.  إذا  إال  يحنث  ال 

¬ª∏Y  ¿hóH  ∞dÉëdG  å«æëJ

يأكله،  ال  أن  أو  يأخـذه  ال  أن  فأقسـم  طعامًا  رجـًال  يعطـي  أن  أراد  مـن 
التوبة  وهل  اإلثم؟  أم  هذا  أجر  له  فهـل  علمه،  بغير  طعامه  في  فوضعه 

أكله؟ بعد  علم  إن  المعطي  على  وما  باإلثم؟  تكفيه 



15
¿ÉªjC’G ■ ¢ùeÉîdG AõédG

بغير  عليه  حلف  ما  أطعمه  حيث  صاحبه  غش  قد  الرجل  هذا  أن  لي  يظهر 
علم.

ما  فعل  حيث  حنث  قد  ألنه  الكفارة؛  عليه  فقيل:  يعلم،  لـم  وهو  اآلكل  وأمـا 
وهي  عنها  المعفّو  األيمان  مـن  ألنه  عليه؛  كفارة  ال  وقيل  تركه،  علـى  حلـف 

أعلم. واهللا  اللغو.  أيمان 

¿ƒ∏£Ñe  ¬«∏Y  Oƒ¡°ûdG  ¿CG  ¥Ó£dÉH  ∞∏ëdG

شهد  رجل  «وعن  جعفر:  ابن  جامع  من  اآلثار  جواهر  صاحب  نقله  ما 
وعتق  نسـائه  بطالق  فحلف  وعّدال،  امرأته،  طلق  أنه  عدل  شـاهدا  عليه 
في  القول  ما  والنسـاء،  العبيد  عليه  فرفع  بباطل،  عليه  شـهدا  لقد  عبيده 
عبيده».  تعتق  وال  نسـاؤه  تطلق  ال  علمه  علـى  حلف  إنما  قـال:  ذلـك؟ 
العدلين  شـهادة  تبطل  كيف  معناها  مضمـون  لنا  اشـرح  شـيخنا  تفضل 

  \    [   Z   Y   X  ﴿ العزيز:  كتابه  محكم  في  اهللا  قال  وقد 
بطالن  يصح  كيف  االستقامة  أهل  هما  العدالن  فهذان   (١)﴾^   ]

شهادتهما؟
فنحن  الباطن،  في  بطالنهما  احتمال  مع  الظاهر  في  حجـة  العدلين  اهللا  جعـل 
عند  المعصية  منه  فتظهر  العدل  يتغير  قد  ولهذا  الباطن؛  ونترك  بالحجة  نحكم 
شـهدا  إنهما  عليه:  المشـهود  قال  فإذا  آخرين،  عند  عدل  وهو  النـاس  بعـض 

أعلم. واهللا  الظاهر.  خالف  على  كان  وإن  ذلك،  أمكن  بباطل  عليه 

.٢ اآلية  الطالق،  (١) سورة 
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الفلج  دوران  وقت  مائه  من  فشرب  شيئًا  زيٍد  مال  من  يأكل  ال  حلف  من 
الحنث؟ يدركه  هل  له 

أعلم. واهللا  األكل.  غير  والشرب  األكل،  على  حلف  إنما  ألنه  بذلك  يحنث  ال 

¬dóH  πcCGh  A»°T  øe  ´Éæàe’G  ≈∏Y  ∞∏ëdG

لم  ثمنه  أو  بدله  فأكل  به  فبادلت  مالهـا  يأكل  ال  حلف  إن  قولهم  وجـه 
ماًال  والثمن  البديل  لكون  الموضـع  هذا  في  بالحنث  قيل  هل  يحنـث، 
رمضان  قضاء  في  التتابـع  بوجوب  والقول  منه؟  كالمبـدل  والبدل  لهـا 
فثبت  التتابع،  وجـوب  بعدم  وقيل  منـه،  كالمبدل  البدل  أن  علـى  يـدل 
إال  ليس  أم  رمضان  مـن  القضاء  في  البدل  تتابع  وجـوب  في  الخـالف 

هنا؟ الخالف  يستلزم  ال  هنالك  وخالفهم  الحنث  بعدم  القول 
وعلى  غيره،  أم  الحكم  في  المبدل  عين  البدل  هـل  عندهم  االختالف  ثبـت 
أنه  عندي  والصحيح  البـدل،  بأكل  الحنث  في  الخالف  تخريـج  فيلزم  هـذا 

عينه. ال  غيره 
لعن  فيه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  عن  بحديـث  يحتجون  األول  القـول  أربـاب  ولعـل 
أن  إال  ذلك  ومـا  عليهم،  حرمـت  حين  الشـحوم  أثمان  أكلهـم  علـى  اليهـود 
في  وقعوا  لكن  الجنس،  في  كذلـك  وهو  الشـحم  غير  الثمن  أن  ظنوا  اليهـود 

ثمنه. حرم  شيئًا  حرم  إذا  اهللا  وأن  الحرام  ثمن  أكلوا  إنهم  حيث  من  مهواة 
المحلوف  من  األكل  فإن  تخالفه  الحلف  مسألة  أن  عرفت  هذا  لك  ظهر  وإذا 
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الحيلة  أجاز  قد  تعالى  اهللا  فإن  وأيضًا  الكفارة  به  تلزم  لكن  بحرام  ليـس  عليـه 
يجز  ولم   (١)﴾2   1   0   /   .    -   ,﴿ قـال  كما  اليميـن  فـي 

أعلم. واهللا  المحرمات.  في  ذلك 

¬«∏Y  ±QÉ©àªdG  ≈∏Y  ¿ÉªjC’G  »a  áæcÉ°ùªdG  πªM

الدخول  أيكون  الولد  بيت  في  ولده  يساكن  ال  أنه  حلف  لمن  المساكنة 
ليس  أم  وبنوم  نوم  بال  البيت  في  القعود  وكذا  مسـاكنة؟  منه  والخروج 
يكون  والشـرب  األكل  وكذا  مضطجعـًا؟  ينام  حتـى  مسـاكنة  كله  هـذا 
يكن  ولم  المسـاكنة  ونوى  النيـة  هـدم  وإن  كالقعـود،  همـا  أم  مسـاكنة 
المسـاكنة  ترك  إلى  النية  حّول  منه  والخروج  الدخـول  صح  بل  جلـس 
ال  أم  مسـاكنة  النية  تلـك  بسـبب  منه  والخروج  الدخـول  ذلـك  أيكـون 

ويجلس؟ آنيته  أو  فراشه  أو  متاعه  ببعض  ينتقل  حتى  مساكنة 
   H    G  ﴿ تعالى:  قال  الشيء  إلى  االطمئنان  فالسـكن  اللغة  أصل  في  أما 
استعمل  ثم  الحركة  انعدام  وهو  السكون  من  وأصله   (٢)﴾K    J    I
في  الفقهاء  عـرف  جرى  وقد   (٣)﴾T    S   ﴿ تعالـى:  قوله  في  كمـا  للنـوم 

سكنًا. المبيت  عدا  ما  يعّدون  فال  المعنى  هذا  على  المساكنة 
تعد  إقامة  معه  يقيم  حتى  مساكنة  تكون  فال  العرف  مراعاة  من  بد  ال  وأقول 
والشرب  األكل  وال  والخروج  الدخول  يعتبر  وال  سكنى،  إنها  العرف  في 

.٤٤ اآلية  ص،  (١) سورة 
.١٨٩ اآلية  األعراف،  (٢) سورة 

.٧٣ اآلية  القصص،  (٣) سورة 
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الزم  فهو  منه،  بد  ال  أنه  غير  بهذا  صرح  من  أر  ولم  والمرور.  الزيارة  وال 
أعلم. واهللا  اللغة.  على  العرف  يرجح  من  لمذهب 

ˆG  ó¡Y  q»∏Y  ∞∏ëdG  »a  åæëdG  IQÉØc

باب  من  وهـو  الفالني  الشـيء  أفعل  ال  أن  اهللا  عهـد  علّي  حلـف:  مـن 
عليه؟ ترى  ما  الحالف  فعل  زمانية  مدة  فعن  المعاصي،  ال  الطاعات 

كفارة  فأوجب  العهـود  في  شـدد  وبعضهم  غير،  ال  مرسـلة  يمين  كفارة  عليـه 
أعلم. واهللا  بذلك.  أقول  وال  مغلظة 

ôªàdG  øe  IQÉØμdG  QGó≤e

نصف  مسـكين  لكل  يكون  كم  تمرًا  فـرق(١)  إذا  الكفارات  تفريـق  عـن 
ورخصه  التمر  غالء  يعتبر  وهل  البر؟  صاع  نصف  عن  تام  صاع  أم  صاع 

ورخصه؟ الحب  وغالء 
بذلك  أرادوا  ولعلهم  مسكين،  لكل  التمر  من  صاع  ُيعطى  قالوا  أنهم  أحسب 
غداء  فالواجب  وعشاء  غداء  عن  يفضل  التمر  صاع  ألن  إدامًا؛  منه  يشتري  أن 
ويمكن  ورخصه.  اإلدام  وغالء  ورخصه  التمر  غالء  فيعتبر  هذا  وعلى  وعشاء 
فنسيت  اطلعت  أو  عليها  أطلع  لم  أني  على  النبوية  الُسنَّة  من  ذلك  أخذوا  أنهم 

والرخص. الغالء  اعتبار  إلى  سبيل  فال  ذلك  كان  فإن 
وبالجملة فالذي نقطع به أن الواجب غداء وعشاء وما عداه فبدل عنه. واهللا أعلم.

وزع. (١) أي: 
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¬æªK  πcCGh  Ω qôM  Ée  ™«ÑH  IQÉØμdG  Ωhõd

خصصه  ما  يبيـع  أن  أيجـوز  سـالحًا،  أو  لباسـًا  أو  طعامًا  حـرم  رجـل 
مطلقًا؟ بالثمن  ينتفع  أو  حرمه  ما  جنس  من  بثمنه  ويشتري  بالتحريم 

في  تحريمه  يكون  بـل  مباحًا،  األصل  في  كان  إذا  الشـيء  ذلك  يحـرم  ال 
واهللا  مرسـلة.  كفارة  ولزمته  حنـث  باعه  أو  اسـتعمله  فإذا  اليميـن،  حكـم 

أعلم.

AGô≤ØdG  ô«Z  ±ƒ«°†∏d  IQÉØμdG  ΩÉ©WEG  ºμM

له  فعمل  ضيف  ففاجـأه  اإلطعام  وأراد  مرسـلة  يمين  كفارة  لزمته  مـن 
طعـام تلـك الكفـارة فأطعمه إياه غداء وعشـاء أيجزئه ذلـك إذا كان 
من  الضيف  إطعـام  بجـواز  القول  على  قياسـًا  رجال  عشـرة  الضيـف 

الزكاة؟
للزلة  وسـترًا  عقوبـة  شـرعت  الكفـارة  ألن  الـزكاة  علـى  الكفـارة  تقـاس  ال 
عبادة  منهـا  وكل  الفقيـر،  حاجة  ولسـد  والتزكيـة  للتطهيـر  الـزكاة  وشـرعت 

الشارع. له  حده  الذي  الحد  بها  يتجاوز  ال  مستقلة 
الحقوق  بعض  إسـقاط  يمكن  وال  والزكاة  الكفارة  غير  حق  فللضيف  وأيضًا 

اآلخر. البعض  بتأدية 
مجزئًا  ذلك  أيكون  منها  واحدًا  فأدى  ثالثة  أو  درهمان  عليه  وجب  من  أرأيت 

الكل. أداء  في  عنه 
أعلم. واهللا  عنقه.  في  والباقي  واحد  درهم  عن  إال  يجزئه  ال  كال 
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تقل  ولم  شـرهتها  أعطاها  إن  إال  زوجها  بيـت  تدخل  ال  حلفـت  امـرأة 
الباقي  في  لها  وكتب  عنده  منها  األكثر  وبقي  منها  بعضًا  فأعطاها  كلهـا 

بيته؟ دخلت  إن  الحنث  يدركها  هل  يكتب  لم  أو  ورقة 
أعلم. واهللا  الزم.  الحنث 

ø«ª«dG  IQÉØc  »a  ΩÉ©WE’G  áØ°U

كفارة  في  مأدومـة  واحدة  بأكلة  باالجتـزاء  المذهب  فـي  قول  من  هـل 
أم  قومنا  من  سيرين  وابن  الحسن  عن  موجود  هو  كما  والنذور  األيمان 

معنا؟ المشهور  هو  كما  مأدومتان  أكلتان  إال  ليس 
من  مقامهما  يقوم  ما  أو  أكلتين  مـن  بدًال  الواحدة  باألكلة  المذهب  فـي  ليـس 
في  يأكل  من  منهم  إذ  اآلكلين  حالـة  أوسـط  هما  األكلتين  أن  وذلك  الطعـام، 
وقد  وسـط،  واألكلتان  الواحدة،  على  يقتصر  من  ومنهم  أكثر،  أو  ثالثًا  اليوم 

    ¸    ¶    μ    ´﴿ قائل:  من  عز  تعالى  قوله  في  التوسـط  تعالى  ربنا  أمر 
أعلم. واهللا   ،(١)﴾¹

ø«ª«dG  IQÉØc  »a  ºgGQódG  AGõLEG

عن  يعطى  قيل  كمـا  أيضًا  أيمان  كفـارة  في  الدراهم  بإعطـاء  قيل  هـل 
تمرًا؟ بقيمته  الحب 

.٨٩ اآلية  المائدة،  (١) سورة 
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لم  إنه  قالوا  ولكن  ذلـك  في  تجزئ  والفضة  الذهب  من  القيمة  إن  قيـل  نعـم 
أعلم. واهللا  العلماء.  من  أحد  به  يعمل 

?ø«ª«∏d  (º©f)  ßØd  πg

اليمين؟ بها  أريد  إذا  يمين  (نعم)  هل 
وللوعد  اإلخبار  بعـد  للجواب  وضعتها  وإنمـا  للقسـم  نعم  العرب  تِضع  لـم 
معنى  يفيـد  ما  كلـه  هذا  في  وليـس  االسـتفهام  بعـد  ولإلعـالم  الطلـب  بعـد 
المتكلم.  إرادة  بنفس  األصلية  موضوعاتها  عن  األلفاظ  تصرف  وال  القسـم، 
عد  هل  عمرًا،  أنـادي  وإنما  أريدك  لسـت  قال:  ثم  فأجابه،  زيد،  يا  قـال  ولـو 
اسـتعملتها  لقد  نعم  العقول،  مقتضى  عن  وخروجًا  القول  من  اسـتفهامًا  هذا 
إنه  نعم  قالوا  السـامع  ذهن  في  الخبر  تقوية  أرادوا  فإذا  الكالم  لتأكيـد  العامـة 

القسم. مبلغ  يبلغ  وال  عرفي  اصطالح  وهو  كذا 
األصلي  معناه  لغير  اإلرادة  بنفـس  حقيقته  عن  صرف  إنما  المجاز  قيـل:  فـإن 
يكون  ال  المجاز  إن  ثـم  اإلرادة  مع  بالقرينة  صرفـه  بل  ذلك،  نسـلم  ال  قلنـا: 
ونعم  والفرع  األصل  بين  العالقة  لحصول  بعضها  في  بل  األلفاظ  جميع  فـي 

أعلم. واهللا  هذا  من  خالية 

IQÉØμ∏d  ΩÉ©WE’G  »a  ¢ù∏©dG

بين  أم  كالذرة  أم  البـر  كحكم  حكمه  يكون  الكفـارات  لتفريق  العلـس 
األقاويل؟ أحسن  وما  فرق؟  ذلك 

البر. كحكم  فحكمه  القشر  من  خالصًا  كان  فإذا  البر،  من  نوع  هو 
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الشـيء  أفعل  ال  أن  حافًيـا  الحج  وبمسـير  شـهرين  بصيام  يقـول:  مـن 
ال؟ أم  يفعله  أن  وله  الشيء؟  ذلك  فعل  إن  عليه  ترى  ما  الفالني 

ويحتاج  الوصف،  هذا  على  حج  وال  صيام  من  شيء  يلزمه  وال  يفعله،  أن  له 
اهللا.  بغير  الحلف  في  تهاونه  على  أي:  ذلك،  بمثل  التهـاون  على  األدب  إلـى 

أعلم. واهللا 

óMGƒd  ø«ª«dG  IQÉØc  AÉ£YEG

يمونه  ما  بقـدر  المرسـلة  اليمين  كفارة  مـن  الواحد  إعطـاء  يصح  هـل 
أيام  عشـرة  الواحد  إطعام  أجاز  من  رأي  على  بيته  في  يأكله  أيام  عشـرة 
مقصور  المرسلة  كفارة  من  العشـرة  إطعام  وهل  مسـاكين؟  عشـرة  عن 
لمن  رمضان  في  سـحور  أو  فطور  يجوز  أم  فقط  والعشـاء  الغداء  على 

المغلظة؟ وكذلك  رمضان؟  في  ذلك  ينفذ  أن  أراد 
الكل  بل  مرسـلة  وال  مغلظـة  بين  وال  وبيـت.  بيت  فـي  إطعـام  بيـن  فـرق  ال 
الحنفية،  مذهـب  هو  إنما  مذهبنا،  ليـس  الواحد  بإطعام  القـول  لكـن  واحـد، 
يعمل  ال  رأي  أنه  ليعلم  يذكرونـه  فإنما  كتبهم  بعض  في  المغاربـة  ذكـره  وإن 

أعلم. واهللا  به. 

¢Sƒª¨dG  ø«ª«dG  AGõL

ذلك  في  فاجر  أنه  يعلم  وهـو  شـيء  في  تعالى  باهللا  يمينًا  حلف  مـن 
وإن  كفارة؟  عليـه  أترى  عنه  حلـف  ما  ورد  ذلـك  مـن  التوبـة  وأراد 
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بالجواب. تفضل  مرسلة؟  أم  مغلظة  أهي  عليه  يكن 
وال  منها  توبة  ال  فقيـل:  فيها،  النـاس  اختلف  وقد  الغمـوس  يمين  هـي  هـذه 
يتاب  التي  الذنوب  جملة  مـن  إنها  ـ  األكثر  وهو  ـ  وقيل  الكفارة،  فيهـا  تنفـع 

أعلم. واهللا  مرسلة.  ال  مغلظة  كفارة  وهي  الكفارة،  الحانث  وعلى  منها، 

ábÉªM  ≈∏Y  ∞∏ëdG

شيئًا  لولدها  تخدم  ما  حافية  الحج  ومسير  شـهرين  بصيام  حلفت  امرأة 
ألها  هي.  إال  كفالن  عنده  مـا  وهو  عيشـًا،  له  تطبخ  ما  أو  الحرث،  مـن 

ال؟ أم  الصفة  هذه  على  بالرخصة 
إن  لولدها  فلتطبـخ  وحجهـا  هذه  صـوم  عن  غنـي  واهللا  حمقـاء،  يميـن  هـذه 

اهللا. عند  والعلم  شاءت، 

ø«ªj  IQÉØc  ∫ÓëdG  ºjôëJ  »a

يمينها  في  وقالت  وحلفت  بقرة  هائشة  عندها  امرأة  في  شيخنا  تقول  ما 
وثمنها  بلبنها  االنتفاع  لها  أيصح  للكعبة  وثمنها  البقرة  هذه  لبن  حرمت 
أوضح  وتأكله؟  سمنًا  تبدل  أن  لها  أيصح  سمنًا  منها  باعت  وإن  ال؟  أم 

الجواب. لها 
أو  رقبة  عتق  مرسـلة  يمين  كفارة  وعليها  لبنها،  وال  بقرتها  عليها  تحرم  ال 
واهللا  أيام،  ثالثة  فصيام  يجد  لم  فمن  كسـوتهم  أو  مسـاكين  عشـرة  إطعام 

أعلم.
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فاشترى  شـيئًا  فالن  بيت  من  يأكل  ال  أن  نفسـه  على  آل  فيمن  قولك  ما 
هذا؟ على  يحنث  هل  للبيع  بيته  في  يعمله  مما  شيئًا  منه 

باعتبار  الحنـث  وعدم  األصلية  اللغـة  باعتبار  الحنـث  وجهان:  ذلـك  فـي 
به  يريدون  إنمـا  الكالم  هذا  مثل  فـي  العامة  عرف  ألن  الطـارئ:  العـرف 
وإال  اليمين  حكم  السـائل  على  أشـكل  العرف  ولهذا  اإلنسـان  يملكه  ما 
الشيء  كان  إذا  وهذا  بيته  من  يكون  بيته  عليه  احتوى  ما  أن  المعلوم  فمن 
واهللا  مطلقًا،  حنـث  فال  غيره  مـن  كان  فإذا  المـأكل  جملة  مـن  المشـترى 

أعلم.

√Gƒf  Ée  ô«Z  ∞dÉëdG  á«f

نيته  تنفعه  هل  به  الحلف  إلى  قاصدًا  تعالى  اهللا  يختص  باسم  حلف  من 
اللفظ؟ ظاهر  غير  نوى  إذا 

فإن  القاضي  حلفه  إذا  إال  نيته  له  كانت  اللفظ  ذلك  في  معنى  نواه  لما  كان  إذا 
القاضي،  نوى  ما  خالف  حينئذ  له  يصح  وال  له  تبع  وهو  للقاضي  تكون  النية 

أعلم. واهللا 

ø«ªj  áLhõdG  ºjôëàH  ∞∏ëdG

قال  أفعله،  ال  المعاتب  قال  شـيء  فعل  على  رجًال  يعاتب  رجل  عن 
قال  زوجة؟  قال  أو  حليلة  لك  تجوز  ما  تكون  فعلته  إن  اآلخر  الرجل 
بعد  وال  قبله  ال  يمتنع  ولم  فعله  ثم  نعم،  بغير  يتلفظ  ولم  نعم  الرجل 



25
¿ÉªjC’G ■ ¢ùeÉîdG AõédG

الحلف  وقت  في  موجودة  والزوجة  زوجته؟  في  يلزمه  ماذا  الحنث، 
وعدمها. النية  في  ذلك  لنا  صرح  الحنث  وبعد 

مرسـلة:  يمين  فهي  الحالل  حرم  من  بمنزلة  وأنـه  مرارًا  عنها  الجـواب  تقـدم 
﴿ !  "  #    $  %  &  '  )﴾ إلى قوله: ﴿ 2  3  4  5  6  7﴾(١) 
قوله  في  المائدة  سورة  في  المفروضة  تحلته  إلى  وأشار  يمينًا  ذلك  سمى  فقد 

أعلم. واهللا  إلخ.   (٢)﴾³    ²     ±    ° ﴿ تعالى: 

áÑ©μ∏d  IôªY  AGógEG  ≈∏Y  ∞∏ëdG

يلزمه؟ ما  يحنث  أن  فأراد  كذا  فعل  إن  للكعبة  عمرة  أهدى  رجل 
في  لحمه  ويفرق  مكـة  في  يذبح  الكباش  أحسـن  من  كبشـًا  يهدي  أن  يجزئـه 
حسن.  كبش  وهو  عظيم  بذبح  إسماعيل  وتعالى  تبارك  اهللا  فدى  وقد  فقرائها، 

أعلم. واهللا 

RQC’G  ΩÉ©WEÉH  ø«ª«dG  IQÉØc  êGôNEG

لكل  الذرة  وكذلك  األبيض،  األرز  هذا  من  الكفارة  تنفذ  أن  يجوز  هل 
عرفني. صاع؟  نصف  مسكين 

أعلم. واهللا  صاع.  ربع  تزاد  الذرة  ولكن  تعالى؛  اهللا  شاء  إن  ذلك  يجوز 

و٢.  ١ اآليتان  التحريم،  (١) سورة 
.٨٩ اآلية  المائدة،  (٢) سورة 
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كان  إذا  أرأيت  الغني  دون  الفقير  بهـا  أولى  كان  إذا  الكفارة  إخـراج 
فهمني  والغني؟  الفقير  حد  كيف  لكن  فاسق  وهو  التتن  يعمل  الفقير 

إياهم.
غسـالة  ألنها  كالبًا؛  كانـوا  ولو  فيهم  فتنفـق  لألغنيـاء  ال  للمسـاكين  الكفـارة 
الزمان  فـي  أجيزت  وقد  النـاس،  كالب  علـى  ألقيت  إن  بـأس  فـال  الذنـوب 
المسـلمين.  ذمة  تحت  الكفار  من  قوم  وهم  الذمة  أهل  من  للمسـاكين  األول 

أعلم. واهللا  المعيشة.  طلب  في  الكد  عن  يغنيه  غنى  يجد  ال  من  والفقير 

¬àLhR  Iô°TÉ©e  ºjôëàH  ∞∏ëdG

وقالت  إليه  رجعت  ثم  عنه  نفسـها  ومنعت  جماعًا  زوجته  من  أراد  من 
بغيت  أو  جامعتك  إن  الليلة  هـذه  حرام  علّي  أنت  لها  وقال  قـّرب،  لـه: 
مسـها  إن  منه  لها  طالقًا  لها  بالتحريم  ونيتـه  الجماع  ونيته  شـيء  منـك 
ما  محرمنش  لها  قال  أو  الليلة  تلك  في  جامعها  ما  وهو  الليلة  تلك  في 
إذا  طالقها  التحريم  ذلك  لها  قال  أنه  ويزعم  الليلة  هذه  شيئًا  منش  أريد 

بالجواب. تفضل  الليلة؟  تلك  في  جامعها 
منه  كان  وقد  اآلن  فأما  الـكالم  هذا  مثل  عن  مندوحة  األحمـق  لهـذا  كان 
شيئًا.  تلزيمه  على  أقوى  وال  زوجته،  إلى  وليرجع  ربه،  فليسـتغفر  كان  ما 

أعلم. واهللا 
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احتاج  وبعد  وكذا،  كذا  فعلت  إن  باطالن  وصالتي  صومي  قال  من 
مقالته  في  تعالى  اهللا  يذكر  لم  وهو  ال؟  أم  هذه  أيمين  ذلك  فعل  إلى 

قال؟ قد  ما  يفعل  أن  أراد  أو  فعل،  إن  ذلك  في  عليه  وماذا 
أعلم. واهللا  مغلظة.  كفارة  ونحوه  هذا  في  عندهم 

®ÉØdC’G  hCG  ó°UÉ≤ªdÉH  IôÑ©dG

الدراهم  ترّدي  لم  إن  لزوجته  قال  عّمن  أصحابنا  بعض  عن  قوًال  وجدت 
ترد  قال  صيغة،  كسـرت  والدراهم  معناه  هذا  طالق،  فأنت  أخذتها  التي 

وجهه؟ ما  تطلق  وال  غيرها 
من  فات  مـا  تحصيل  المتكلم  مـراد  فإن  المتكلـم،  قصد  الحـظ  ذلـك  وجـه 

قوله. وجه  هذا  غرضه،  يحصل  مثلها  وبرد  الدراهم 
والقوالن  لها،  برد  ليس  ذلك  ألن  مثلها  َرّد  عنها  يغني  وال  تطلق  أنها  وعندي 
في  تعتبر  هل  وهما  األيمـان،  في  وكيف  موجودتين  قاعدتين  علـى  يخرجـان 

أعلم. واهللا  األلفاظ.  أم  المقاصد  األيمان 

Ö«©dÉH  OôdGh  ádÉbE’G  ø«H  ∞∏ëdG  »a  ¥ôØdG

يقيل  ال  حلف  فمن  الصحيح؟  البيع  على  مترتبـة  البيع  في  اإلقالة  هـل 
ال؟ أم  الرد  بذلك  أيحنث  فرده  به  يرد  عيب  بالمبيع  فظهر  بائعه 

أعلم. واهللا  عليه.  حنث  فال  إقالة  بالعيب  الرد  ليس 
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فعلي  بيت  في  زوجتك  ساكنت  إن  إحداهما:  فقالت  زوجتان  عنده  رجل 
المسـاكنة؟  حد  وما  معها؟  سـكنت  إن  يلزمها  الذي  فما  حافية،  حجـة 
بين  المكان؟  ذلك  يبلغها  ما  عندها  وال  ذلك  على  تقـدر  ال  كانـت  وإن 

ذلك. لنا 
حافية  تحج  أن  تريد  ال  وهـي  ذلك  نفسـها  ألزمت  إذ  اليمين  أّكدت  قـد  أراهـا 
كفارة  عليها  يقال:  أن  حسـن  حنثت  فإذا  االمتناع،  في  المبالغة  قصدت  وإنمـا 
من  تفعل  مسكينًا،  ستين  إطعام  أو  متتابعين  شهرين  صيام  أو  رقبة  عتق  مغلظة 
معاملة  ذلك  كل  شاءت،  ما  تخيرت  الكل  على  قدرت  فإن  عليه  قدرت  ما  ذلك 

المرسلة. اليمين  كفارة  تجزئها  إنه  قول  على  ويخرج  قصدها.  بحسب  لها 
أنه  عرفهم  فـي  يعدونه  ما  فعلـت  فإذا  بالعـرف،  ينضبط  إنمـا  السـكنى  وحـد 
معنى  باعتبـار  فذلك  األثـر  في  التحديد  مـن  ذكر  ومـا  حنثت،  فقـد  مسـاكنة 

أعلم. واهللا  أرجح.  عندي  العرف  واعتبار  اللغة، 

IQÉØc  É¡«ah  kÉæ«ªj  ºjôëàdG  QÉÑàYG

الطعام  هذا  بخدمة  علينا  المنة  كان  إن  غضبه  حال  في  لزوجته  قال  من 
خدمته  الذي  أكل  ثـم  لنا،  تخدميه  طعام  الكعبـة  بالغ  هديًا  هاديـه  فأنـا 
كيف  شيء  لزمه  وإن  تراه؟  الذي  ما  ذلك  على  فمضى  مدة  بعد  زوجته 

ذلك؟ إنفاذ  في  الخالص 
طعام  كل  يهـدي  أن  نفسـه  على  أوجب  أنه  لفظـه  وظاهـر  بقصـده  أعلـم  اهللا 
له  كان  وإن  مكـة،  فقراء  في  يفرق  ذلك  قيمـة  فيلزمه  وإذًا  امرأتـه  لـه  تخدمـه 
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تحريم  األلفاظ  بهذه  يقصدون  والعامة  قصده.  إلى  فهو  لفظه  ظاهر  غير  قصد 
كفارة  فتلزمه  الحالل  حرم  كمن  فهو  المعنى  هذا  تحريم  أراد  فإن  الشيء  ذلك 

أعلم. واهللا  مرسلة.  يمين 

?ø«ªj  (ˆG  äógÉY)  πg

وكان  القيظ»  في  أتجر  ال  أني  «عاهدتك  يخاطبه:  وهو  آلخر  قال  رجل 
يقل  ولم  اتجر  إن  بين  عليه  وهل  يلزمه؟  ماذا  خطابهما  حال  في  منه  هذا 

اهللا؟ عاهدت 
كفارة  حنث  إذا  يكفر  أن  ويعجبني  ال؟  أم  يمينًا  يكون  هل  خالف  هذا  مثل  في 
أو  كسوتهم  أو  مساكين  عشرة  إطعام  كفارتها  المرسلة  واليمين  مرسلة،  يمين 

أعلم. واهللا  أيام،  ثالثة  صام  ذلك  من  شيئًا  يجد  لم  فإن  رقبة،  تحرير 

π©Ø«°S  ¬fCG  ¬YÉª°S  ™e  πYÉØdÉH  º∏©dG  ΩóY  ≈∏Y  ∞∏ëdG

وال  أفعل  ال  له  المقول  فقال  فالن،  شاة  فلنذبح  هلم  رجل  له  قال  الرجل 
ثم  له  المقول  أعني  أيام  ثالثة  قدر  القرية  من  ذهب  ثم  تفعل،  أن  آمرك 
إن  ثم  ذبحها  عن  صاحبه  يسأل  ولم  الرجل  على  ذبحت  قد  الشاة  وجدت 
صاحب الشاة طلب يمينًا من المقول له فحلف بطالق الثالث إني ما فعلت 
وال أمرت وال علمت، أيحنث هذا الحالف أم ال؟ وقد سبق له قول صاحبه 

ألن صاحبه قال في السابق إذا أنت لم تصاحبني فأنا أذبحها بنفسي.
شيء  في  العلم  من  ليس  سيذبحها  إنه  له  صاحبه  وقول  بذلك،  عليه  ِحْنث  ال 

أعلم. واهللا  غيره.  الذابح  يكون  وأن  يؤخر  أن  الحتمال 
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الفالني  الشيء  أن  علمت  ما  أني  اإلنسان  حلف  إذا  الذي  العلم  حد  ما 
وقد  الفالني  الشيء  صنع  فالنًا  أن  علمت  ما  حلف  إذا  مثًال  وكذا؟  كذا 
سـأفعل  أني  الفاعل  سـمع  أو  رجلين  أو  ثقة  غير  أو  ثقـة  رجـًال  سـمع 
اإلنسان  به  يحنث  الذي  والعلم  الفعل،  بعد  معه  أقر  أو  الفالني  الشـيء 
فرق؟ بينهما  أم  كذلك  أنه  واالعتقاد  القطع  به  يجب  الذي  العلم  هو 

على  علم  الواحد  الثقـة  وخبر  االصطالحات،  باختالف  يختلـف  العلم  لفـظ 
حلف  فإذا  بعلم  فليـس  الثقة  خبر  وأما  الثقتيـن،  خبر  وكذلك  القـول،  بعـض 
يكون  ذلك  في  فصدقه  نفسه  أخبره  قد  كان  أو  بكذا،  علم  عندي  ما  الحالف 

أعلم. واهللا  قول،  على  حانثًا 
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في  وهو  الفطر  لعيد  أو  األضحى  لعيد  بقرة  أو  شـاة  يذبح  أن  نوى  من 
ال؟ أم  بأس  أعليه  بها  يبادل  أو  بيعها  وأراد  وطنه 

في  وال  عنه  االستبدال  في  وال  بيعه  في  عليه  بأس  فال  الفطر  لعيد  نواه  ما  أما 
نيته  في  يرجع  أن  له  ينبغي  فال  األضحى  لعيد  نواه  ما  وأما  العيد،  قبـل  ذبحـه 

بأس. فال  منه  أحسن  هو  ما  به  استبدل  إذا  إال 

بذبحها. نوى  التي  (١) أي 

á«ë°VC’G
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وإن  ال؟  أم  منه  إطعامها  يجوز  هل  المتنجسة  األطعمة  من  البهائم  إطعام 
فيها؟ الراجح  القول  فما  خالف  المسألة  في  كان 

قوالن: المسألة  في 
عليها  الشرع  يحرم  لم  وأنه  مكلفة  غير  أنها  إلى  نظرًا  منه  إطعامها  بجواز  قيل 

شيئًا.
وقد  المكلف  مـن  يصدر  إنما  الفعل  هـذا  أن  إلى  نظرًا  ذلك  جـواز  بعـدم  وقيـل 
هو  عندي  القول  وهـذا  غيره  ُيطعمه  وال  َيطعمـه  فال  المتنجس  يتجنـب  أن  أمـر 
ذلك  وعلل  والروث  بالعظم  االستجمار  عن  نهى  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  ورد  لما  الصحيح 
عن  فالنهي  لدوابهـم،  علف  الروث  وأن  الجـن،  من  إخوانكم  طعـام  العظـم  أن 
يصح  ال  أنه  على  دليـل  الجن  من  إخواننا  لـدواب  علفًا  لكونه  الـروث  تنجيـس 
تنجيس علف دوابنا أيضًا، وبه يستدل على عدم جواز إطعامها الطعام المتنجس.
المتنجس  من  الدواب  إطعام  في  يكن  لم  لو  أنه  ذلك  على  االستدالل  ووجه 

áª©WC’G
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نمنع  إنما  فنحن  بشـيء  مكلفة  غير  أنها  سـلمنا  فائدة  النهي  لهذا  كان  ما  بأس 
نقول  وال  المتنجـس،  مـن  يطعمها  أن  لـه  يجـوز  فال  المكلـف،  علـى  ذلـك 
مكلف  غير  إياه  أطعمها  أو  أحد  من  إطعام  غير  من  أكلته  فلو  عليها  بتحريمه 
ذلك  لها  المكلف  غير  بإطعام  أيضًا  يعاقب  وال  عليها  حرام  إنه  نقول  فال  مثًال 

أعلم. واهللا  المكلف،  الُمْطِعُم  هو  عندنا  ذلك  على  المعاقب  وإنما 

¬ÑMÉ°U  ™æe  ™e  ∫Ée  øe  πcC’G

ال  التمر:  يـده  في  من  فقال  منـه  يأكل  أن  أحد  وأراد  تمـر  يده  فـي  مـن 
فأنت  ينجسـه  ما  أثر  عليه  أرى  ال  يقـول:  وذلك  حـرام،  إنه  منـه  تـأكل 
يصيح:  وذلك  وأكله  التمر  على  القدوم  يصح  فهل  هذا،  والحال  كاذب 

خيرًا. عنا  اهللا  جزاك  القوم  أجب  حرام؟  إنه 
أنه  زعم  أو  ألحد  بـه  أقرَّ  فإن  يده،  في  مـا  على  حجة  قولـه  ألن  أكلـه،  يصـح  ال 
مع  وآكله  الّسريرة،  في  كاذبًا  كان  وإن  به  أقر  ما  على  فحكمه  ذلك  غير  أو  حرام 
علم  سـواء  المقر  لسـان  من  عليه  قامت  التي  للحجة  ومكابر  لحـرام  آكل  ذلـك 
الحرام  ليس  إذ  نجاسـة؛  عليه  يرى  ال  إنـه  قوله:  ينفعه  وال  جهـل،  أو  حجـة  أنـه 

نجس. غير  الحرام  وبعض  الحرام  بعض  النجس  بل  النجس،  على  مقصورًا 
النجس  أثر  عليه  أرى  ال  فقولـه  نجاسـة  فيه  أن  يده  في  من  ادعى  لـو  وأيضـًا 

أثره. يرى  نجس  كل  ليس  إذ  بشيء  ليس 
أكله  للغير  يصح  فال  حرام  إنه  قوله:  في  كاذبًا  التمر  يده  في  من  كان  لو  وأيضًا 
كل  وعلى  برضاه.  إال  أحد  مال  يأكل  أن  ألحد  يجوز  ال  إذ  بكذبه،  علـم  ولـو 

أعلم. واهللا  سفيه!  أو  بليد  اآلكل  وكأّن  عليل  فتعليله  حال 
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الذين  الكتابييـن  غير  المشـركون  إال  فيهـا  السـمن  يعمل  ال  بـالد  عـن 
المشـركين  أولئك  رطوبات  القته  مـا  أكل  يتجنبون  ال  البلـد  ذلك  فـي 
طعام  من  األكل  يسع  فهل  المشركين  هؤالء  سمن  أكل  عندهم  والعادة 

ال؟ أم  المشركين  سمن  طعامهم  في  يجعلون  الذين  المسلمين 
نظيرها  في  الخالف  وجدت  أنـي  غير  نجده  فلم  األثر  في  مسـألتك  نص  أمـا 
ال  بعضهم  فقال  القبلة  أهل  من  الغير  بثوب  الصالة  فـي  اختلفوا  أنهم  وذلـك 
ال  الذي  المسـلم  بثوب  بأس  ال  آخرون  وقـال  يتواله،  من  بثـوب  إال  يصلـي 
تبقى  أنه  منهم  عرف  مـن  إال  القبلة  أهل  بثياب  الصالة  تجـوز  وقيل:  يتولـى، 
أيضًا  سائغة  الصالة  أمر  في  كانت  وإن  األقوال  وهذه  التهمة،  فتلحقه  النجاسة 
سـببًا  االسـترابة  جعل  المسـلمين  بعض  أن  على  والحرام.  الحـالل  أمر  فـي 
باألغلب  األقل  بعضهـم  وألحق  العـادة،  حكم  وبعضهم  بالنجاسـة،  للحكـم 

مسألتك. في  الخالف  يتخرج  المذكورة  القواعد  هذه  وعلى 
بذلك؛  صاحبه  يقـر  أو  نجاسـته،  يتيقن  لم  ما  أكله  جـواز  عنـدي  والصحيـح 
األمرين  احتمل  شـيء  فكل  النجاسـة  حكم  على  غالـب  الطهـارة  حكـم  ألن 
دينهم  على  مأمونون  المسلمين  وألن  نجاسته،  تصح  لم  ما  به  أولى  فالطهارة 
يصح  حتى  بأس  عليك  كان  مـا  به  تعلم  ال  وأنت  خنزير  لحم  أطعمـوك  فلـو 

ذلك. على  بشاهدين  أو  إليك  قدمه  الذي  بإقرار  خنزير  لحم  أنه  معك 
وغيره  المنـذر  بشـير بن  عن  هاشـم  عن  جعفر  أبو  أخبرنا  المؤثـر:  أبـو  قـال 
ذلك  في  وكانت  للنبيـذ  شـروبًا  كان  رجل  بيت  في  نزلوا  أنهـم  اهللا  رحمهمـا 
قذر.  فيها  السـمة  تكون  أن  أخاف  لبشـير  هاشم  فقال  مسـتقذرة  سـمة  البيت 
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رب  وكان  عليها،  فصلـوا  عليهم  ذلك  إنما  ذلك  من  علينا  ليـس  بشـير:  فقال 
ال  ما  إلى  يريبك  ما  فدع  أولى  اإلمكان  عند  والتنزه  فيه  خير  ال  المنـزل  ذلـك 
يؤخذ  أن  يحب  اهللا  فـإن  واسـع،  إليه  الحاجة  عند  بالجائـز  والتوسـع  يريبـك 

أعلم. واهللا  بعزائمه،  يؤخذ  أن  يحب  كما  برخصه 

áYóÑ∏d  íHòj  Ée  ºjôëJ

األرز  صاحبـه  ويصنع  عيـدًا  رجـب  من  عاشـوراء  يـوم  يجعـل  الـذي 
عن  نهى  عزان  إمامنا  زمن  وفي  سـلف،  بعد  خلفًا  اتخذوه  وقد  واللحم 
فاعله  على  وماذا  منه؟  رأفة  أم  تحريم  نهي  هذا  أيكون  وزجر  ذلك  فعل 

شبهة؟ فيه  ذلك  وطعامه  النهي؟  بعد 
وقد  ينقص،  أو  عليها  يزيد  أن  ألحد  يصح  وال  اإلسالم،  سنن  من  ُسنَّة  العيد 
فالنهي  المبتدع،  حال  عرفت  وقد  بدعة،  ثالث  فزيادة  عيدان  اإلسالم  في  ثبت 
وال  شـرعًا  لمنكر  صنع  طعام  ألنه  طعامهم؛  مـن  األكل  يصـح  وال  للتحريـم 

أعلم. واهللا  عليه.  االجتماع  يصح 

áª©WC’G  »a  ΩGOE’ÉH  Oƒ°ü≤ªdG

شيء؟ دون  بشيء  يختص  أم  ومائع  جامد  كل  اإلدام 
يؤتدم  مـا  (ككتـاب)  اإلدام  ألن  بـه  يؤتـدم  كان  إذا  ذلـك  جميـع  يتنـاول 
إدام  «سـيد  آخر:  وفي  الخل»  اإلدام  «نعـم  الحديث:  وفي  الخبـز،  مع  بـه 
الجامدات،  من  واللحـم  المائعات،  من  فالخـل  اللحم»،  واآلخرة  الدنيـا 

واهللا أعلم.
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القدر  فوق  االضطرار  عند  له  المباح  من  تناول  إذا  المضطر  يكفر  هل 
مقيدة  ال  مطلقة  له  اإلباحة  أن  منه  ظنًا  لنفسـه  إحياء  شـرعًا  له  المباح 

   [ ﴿ تعالى:  قوله  أن  وتوهم  الشبع  دون  النفس  وإحياء  الرمق  بسد 
لو  أرأيت  الضـرورة؟  حال  غيـر  فـي  األكل  هـو   (١)﴾^]   \
يلزمه  وهل  ذلـك؟  جهل  أو  السـؤال  ترك  يسـعه  هل  ذلك  منـه  كان 
رأي  على  له  المباح  علـى  الزائد  مثل  أم  جميعـًا  أكل  ما  مثـل  إنفـاق 
تفضل  عليه؟  محرمًا  أتلف  أو  أكل  أو  أخذ  من  على  ذلك  أوجب  من 

بالجواب.
فيه  يرد  لم  الرمق  بسـد  وتحديده  األكل  تقدير  ألن  يهلك  فال  بدين  هالك  أما 
دينًا،  الهالك  يوجب  ال  بالرأي  والتحديـد  التأويل  محتملة  واآلية  قاطع  نـص 
الحد  وجه  يعرفون  ال  غالبهم  بل  ومنهم  للمضطرين  أباحت  قد  اآلية  أن  على 
بالتحديد  والقائلون  العفو،  دليل  وسـكوته  عنهم  سـكت  ملسو هيلع هللا ىلص  والنبي  ذلك  في 
الحكم،  زال  العلة  ارتفعت  وحيثما  اإلباحة  علة  ألنه  الضرر  مفهوم  من  أخذوه 

أعلم. واهللا  صدقه.  الضرورة  فوق  أكل  من  على  أرى  وال 

ôëÑdG  ôjõæN  ºμM

كذلك  كان  فـإن  بالبري؟  خاص  اإلطـالق  عند  لغة  الخنزير  لفـظ  هـل 
عند  للبحري  اإلباحة  دليل  فما  وللبحري  له  عامًا  كان  وإن  إشـكال  فال 
وأحل  الحديث  ميتتُه»  الحـل  «هو  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  قيل  فإن  بذلـك؟  قال  مـن 

.٣ اآلية  المائدة،  (١) سورة 
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مخصصة  عمومات  هذه  قلنا  ذلك،  ونحو  الحديث  ودمـان  ميتتان  لكـم 
على  تقدم  أو  تأخر  مطلقـًا  العام  على  قاض  والخاص  العزيـز  بالكتـاب 

بالبيان. تفضل  عندهم؟  الصحيح 
من  إال  خنزيرًا  البحر  خنزير  يسـمى  وال  إشـكال،  فال  البر  بخنزير  خاص  هو 
ونظيره  بالبحر  تقييده  يلتزمون  هنا  ها  ومن  استعاري؛  مجاز  فهو  التشبيه  جهة 
الحيوان  ذلك  رأوا  ولما  البشر  في  هي  إنما  اإلنسان  حقيقة  فإن  البحر  إنسـان 
اإلبل  في  وكذلك  البحري،  اإلنسان  سموه  صورته  في  للبشر  مشابهًا  البحري 
في  دابة  يوجد  ال  إنه  قيل  كما  البحر،  في  نظائر  لها  أن  ثبت  إن  والغنم  والبقر 

مثلها. البحر  وفي  إال  البر 

¬∏¡L  ™e  ôjõæîdG  ∫hÉæJ

لحم  أكل  مـن  على  البأس  عـدم  من  األثر  عليه  أطبـق  ما  معنـى  مـا 
الناس  يسع  قولهم:  مع  خنزير  لحم  أنه  به  منه  جهًال  مقطعًا  الخنزير 
هنا  ها  عذروه  إنما  قيل  فإن  االرتكاب؟  قبل  بتحريمه  دانوا  ما  جهل 
اللحم  في  واألصل  العيـن  قائم  غير  لكونه  غيـره  من  يتميز  لم  ألنـه 
اللحم  نفس  المحـرم  فإن  أوًال  أما  قلنـا  الحجة،  يصح  حتـى  الحـل 
العين  بقيام  التقييـد  تفيد  ال  واإلضافة  العيـن  قائم  بكونه  مقيـد  غيـر 
فيه  األصل  اللحم  أن  نسلم  ال  فإنا  ثانيًا  وأما  القيد؟  هذا  لنا  أين  فمن 
وأيضًا  والمباح،  والمكروه  المحجـور  فيه  فإنه  اإلطالق  على  الحـل 
وغيره  البقر  لحم  كمعرفتنا  يعرفه  من  عند  معروف  الخنزير  لحم  فإن 
فلم  التوسعة  أوجب  الذي  هو  له  والتمييز  العلم  عدم  نفس  كان  فإن 
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أنه  به  جاهًال  الشـارب  كان  إذا  الخمر  في  الوسـع  هذا  يوسـعوا  لم 
جاهًال  رجل  شربها  لو  قالوا  أنهم  حتى  به  يعرفه  من  يجد  ولم  خمر 
والخنزير  ذلك  يسـعه  إنه  يعرفها  من  وبالمغرب  بالمشـرق  وهو  بها 
تفضل  هنا؟  الفرق  وجه  فما  الخمر  كمعرفة  مفصًال  يعرفه  من  كثير 

بالبيان.
بالحجة  والجاهل  جهلهـا،  من  وجهلها  علمها  من  علمها  حجـة  العين،  قيـام 
سـواء  العين  قائم  الخنزير  كحالـة  العيـن  قائمة  الخمـر  فحالـة  معـذور،  غيـر 
لم  ما  جهله  النـاس  ووسـع  حجته  ذهبت  الشـيء  عين  تغيـرت  فـإن  بسـواء، 
ال  اللحوم  بين  التمييز  في  الناس  من  النوادر  ومعرفة  بحرام،  حجة  عليـه  تقـم 
تبين  وإذا  فقط،  بها  العالـم  على  حجة  تكون  وإنما  العامة  علـى  حجة  تكـون 
الحق  لك  ظهر  العامة  أمر  في  للنوادر  عبرة  ال  وأنه  حجة  العيـن  قيام  أن  لـك 
بتلك  الحكم  تعليق  من  مأخوذ  حجة  العين  قيام  وكون  السـبيل،  لك  واتضح 
وهي  المحرمات  من  أشـياء  على  التحريم  حكم  علق  تعالـى  اهللا  ألن  العيـن؛ 
نفي  وأما  وجاهلها،  عالمها  على  حجة  عينها  فكانت  العين  قائمة  التعليق  عند 
بالذي  الجهل  فيسـع  العين  بزوال  الحجة  تزول  وإنما  للكل  فشـامل  التحريم 

أعلم. واهللا  تغيرت، 

ΩGôëdG  AÉªdÉH  »≤°ùªdG  ´QõdG

ال؟ أم  يحرمان  هل  الحرام  بالماء  المسقيان  والحب  الزرع 
الناس.  لماء  ضامن  والسـاقي  حرامًا،  أراه  فال  الحـرام  ا  أمَّ ذلك،  ترك  الـورع 

أعلم. واهللا 
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ما  عليه»  بواجب  وليس  مبـاح  للمضطر  الميتة  أكل  «إن  قـال:  من  قـول 
سالمًا؟ يكون  ومات  منها  يأكل  لم  إذا  عنده  وهل  وجهه؟ 

األكل  نفـس  ألن  الترخـص،  دون  منهـا  األكل  إباحـة  باإلباحـة  مـراده  لعـل 
   J    I ﴿ تعالى:  لقوله  الهالك  خوف  عند  الترخص  الواجـب  وإن  مبـاح، 
في  مختلفان  شـيئان  فهما   (٢)﴾ yx    w   v   u  t ﴿ وقوله:   (١)﴾ K

   0 ﴿ تعالى:  لقوله  مبـاح  نفسـه  في  فاألكل  المعنى،  في  اتفقـا  وإن  االعتبـار 
فوق  درجة  والوجوب  إباحـة  التحريم  من  اسـتثناء  فإنـه   (٣)﴾3    2    1

ذلك.
النفس،  قتل  لتحريم  الهالك  خوف  عند  الصورة  هذه  في  الوجوب  يثبت  وإنما 

واهللا أعلم. لها.  كالقاتل  يكون  عليه  قدرته  مع  إحياءها  ترك  لما  فإنه 

.٢٩ اآلية  النساء،  (١) سورة 
.١٩٥ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 

.١١٩ اآلية  األنعام،  (٣) سورة 
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أنه  الفرمند  في  زنجبار  أهل  عن  ناصر  رفيعة  من  الشيخ  أيها  ذكرت  ما 
سكر  منه  لنا  يظهر  فلم  كثيرة  سـنين  منذ  اسـتعملناه  قد  أنا  أعلم  مسـكر 
له  تجربتنا  بعد  تحريمه  في  حجة  الرفيعة  هذه  ترى  فهل  يقارب  مـا  وال 

فيه؟ يحكى  ما  خالف  أنه  له  والمعرفة 
التجربة  وأن  فيه  الغير  رفيعة  من  أقوى  بالشيء  العالم  علم  أن  عليك  يخفى  ال 
عنها  والعدول  الفرمند  في  التجربة  أفادته  ما  فترك  الضرورية  العلم  طرق  أحد 
الجهل  إلى  عنه  وعدول  الضروري  العلم  لموجـب  ترك  فيه  الغير  رفيعة  إلـى 

شرعًا. وال  عقًال  يصح  ال  أمر  وهذا 
منها  فيحصل  تامة  هي  هل  إليها  المشار  التجربة  هذه  في  القول  بقي  لكن 
أن  هو  التامة  بالتجربة  والمراد  علمًا  تفيد  فـال  ناقصة  أو  الضروري  العلـم 
وأن  أخرى  بعد  مـرة  ذلك  ويمارس  وكثيره  قليله  الفرمنـد  شـرب  يجرب 

áHô°TC’G
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تامة؛  تجربته  فليس  ممزوجًا  شـربه  أو  قليله  شـرب  إذا  فأما  صرفًا  يشـربه 
قد  بغيره  وبمزجـه  قليله،  يسـكر  وال  كثيره  يسـكر  الشـيء  يكون  قد  ألنـه 

أعلم. واهللا  معلوم،  هو  كما  حدته  وتذهب  شدته  تتراخى 

ôªîdG  π«∏îJ  ôKCG

عولجت  إذا  الخمر  أن  أسـالفنا  بعض  قاله  ما  أصل  حقيقة  على  االطالع 
يقول  من  رأي  على  مبني  القول  هذا  فهل  تحل،  أنهـا  خالًّ  رجعت  حتـى 
أبي  بن  ناصـر  العّالمة  غيـر  بـه  قال  أحد  وهـل  األصـل؟  فـي  بطهارتهـا 
الموجبة  العلة  النتفاء  إشـكال  فال  كذلك  كان  فإن  اهللا؟  رحمهمـا  نبهـان 
النجاسة  فهل  األصل  في  بنجاستها  قال  من  رأي  على  كان  وإن  لتحريمها 
أن  يلزم  فال  كذلـك  كان  فإن  بانتفائه؟  وتنتفـى  السـكر  بثبوت  فيها  ثابتـة 
غيرها  دون  وحدها  بالخمر  خاص  حكم  هذا  أم  نجسًا  مسكر  كل  يكون 
بذلك؟  تخصيصها  علـى  الدليل  فما  كذلـك  كان  فإن  المسـكرات؟  مـن 
السكر  ثبوت  بغير  ذاتها  في  ثابتة  نجاستها  كانت  وإن  بكشفه.  منك  فضًال 
سـائر  من  بالتحليل  خصوصيتهـا  على  الدليـل  فما  مثـًال  والبـول  كالـدم 

إليه. الحاجة  لمسيس  الشافي  باإليضاح  منك  فضًال  النجاسات؟ 
نعم الخالف في نجاستها موجود في المذهب وغيره، ونسب القول بنجاستها 

قومنا. من  األكثر  إلى  الثاني  ونسب  منا،  األكثر  إلى 
إشـكال  فال  بطهارتها  القائلين  عـن  صادرًا  كان  فإن  خلهـا  بحل  القـول  وأمـا 
أنه  والظاهر  الحكم  يزول  العلة  وبزوال  اإلسكار  ألجل  هو  إنما  التحريم  ألن 
يظهر  فيما  قولهم  أكثر  ألن  بنجاسـتها؛  القائلين  بعض  وعن  هؤالء  عن  صادر 
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ممن  المحللين  فيلـزم  هذا  وعلى  بنجاسـتها  قولهم  أكثر  أن  مـع  خلها  لحـل 
للتحريم  علة  اإلسكار  يجعل  وأن  مسكر،  كل  بنجاسة  يقول  أن  بالنجاسة  قال 
المسـكرة  النباتات  وسـائر  الدخان  شـجرة  بنجاسـة  قيل  وقد  معًا  والنجاسـة 

أعلم. واهللا  الطهارة.  المشهور  والصحيح 

π∏îàdG  Ióe

حد  له  وليس  غليانـه  سـكن  إذا  أم  أيام  بعدة  معلوم  حـد  له  هـل  الخـل 
األيام؟ بعدد 

 . َخلٌّ ألنه  َحّل  السـكر  عنه  ارتفع  وإن  َحُرم،  أسـكر  وإذا  حدًا،  لهذا  أعرف  ال 
أعلم. واهللا 

kGôμ°ùe  √PÉîJ’  …ôà°TG  Ée  ºjôëJ

حرام  فهو  الخمر  به  ونوى  مثًال  والتمر  الماء  نبذ  فيمن  األثر  به  ورد  ما 
تؤثر  وهل  النية؟  بمجرد  حرامًا  هذا  يكون  كيف  يسـكر،  لم  أو  أسـكر 
في  اهللا  رحمه  سـعيد  أبو  العّالمة  ذكر  أنه  حتى  األعمال؟  غير  في  النية 
واآلخر  خّالً  أحدهما  بـه  ونوى  مثًال  عنبًا  اثنـان  اشـترى  إذا  أنه  معتبـره 
اآلخر  علـى  حرمته  معنـى  وما  األول  دون  اآلخـر  علـى  يحـرم  خمـرًا 
الخمر  إن  قالـوا  أنهم  مـع  واحد؟  إنـاء  من  كله  وذلـك  لـألول  وحّلـه 
خمرًا  كان  مـا  يحل  كيف  تحـل  أنها  سـكرها  زال  حتـى  عولجـت  إذا 
إني  رأسًا؟  السكر  يباشـره  لم  ما  ويحرم  منه  السـكر  زوال  بعد  صريحًا 

بالبيان. تفضل  هذا !  من  عجب  لفي 
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  L  K  J ﴿ تعالى:  قوله  من  أخذًا  للمقاصد  اعتبارًا  ذلك  قالوا  نعم 
فحينما  الشـيء.  أخذ  إلى  القصد  االتخاذ  معنـى  من  ففهمـوا   (١)﴾N    M
يقصد  لم  ومن  المقاصد،  حكم  للوسـائل  ألن  بذلك؛  حرم  سـكرًا  به  قصدوا 

قصد. ما  له  كان  الحسن  الرزق  قصد  بل  السكر 
يناقض  فال  لبعضهم  قول  على  هو  إنما  السكر  زوال  بعد  الخمر  خّل  وتحليل 
قبل  المتخذ  وتحريـم  الخمر  خـل  بحل  قائل  قـال  إن  إال  هنا  هـا  ذكـروه  مـا 
كان  إن  وأما  التعجب  مـن  ذكرت  ما  ويلزمه  عليه  يتناقـض  هنا  فهـا  اإلسـكار 

أعلم. واهللا  تناقض.  فال  بهذا  القائل  غير  بهذا  القائل 

Ö«£dG  IRƒL  ºμM

األطعمة  في  واسـتعمالها  أكلها  يجوز  هـل  الطيب  جوزة  في  تقـول  مـا 
بالجواب. تفضل  فقط؟  مفتّرة  أو  مسكرة  هي  وهل  ال؟  أم  واألشربة 

منها  فأكل  بأكلهـا  ُبلي  أنه  أخبرني  اإلخـوان  بعض  أن  إال  فيهـا،  لـي  علـم  ال 
الجثة  عظيم  نفسـه  فرأى  انتبه  ثـم  ليلته  في  نـام  وأنه  حبـات  سـت  ليلـة  ذات 

أعلم. واهللا  مسكرة.  أنها  على  يدل  وذلك  كالبرج 

ô«≤ædGh  âaõªdGh  ºàîdGh  AÉHódG  ò«Ñf

هل  يشـتد  لم  إذا  والنقير  والمزفـت  والختـم  الدباء  نبيـذ  في  تقـول  مـا 
في  «انبذوا  السـالم:  عليه  قوله  مع  المنع  دليل  وما  ال؟  أم  شـربه  يجوز 
وإن  القيس؟  عبد  بوفد  خاص  هذا  أم  مسكرًا»  تشربوا  أال  غير  إناء  كل 

.٦٧ اآلية  النحل،  (١) سورة 
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اللفظ  بعموم  العبرة  أن  والقاعدة  الخصوص؟  دليل  فما  خاص  إنه  قيل 
بالبيان. تفضل  القاعدة.  هذه  مثل  في  السبب  بخصوص  ال 

بعد  اختلفوا  ثم  األواني  هذه  في  االنتباذ  عن  نهى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  بإجمـاع  ثبـت 
َثّم  فِمن  بقائـه،  على  أصحابنـا  وجمهور  ال؟  أم  النهـي  هـذا  نسـخ  هل  ذلـك 
شـاربه،  من  بالبراءة  صرح  بعضهم  أن  حتـى  الَجّر  نبيذ  في  يتشـددون  تراهـم 
عليهم  يتوجه  فال  يسلم  لم  لكنه  بالنسخ  القول  لزم  السـؤال  حديث  سـلم  فلو 

أعلم. واهللا  ذكرته.  الذي  البحث 

π«∏îàdG  á«Ø«c

حالًال  ذلك  أيصير  آخر  بسح  يكسر  ولم  أيام  عشرة  قدر  ترك  إذا  الّسح  َخلُّ 
يحرمه؟ والذي  الخل  يحلل  الذي  وكيف  حرام؟  هو  أم  الخل  حال  وحاله 
الخمر  خالف  وبذلك  بالملح  اكسـره  بل  تمرًا  تزيده  وال  ذلك  من  أكثر  تتركه 
فأمهله  الخمر  ثوران  وشابه  الخل  رقص  فإذا  اإلسكار  شدة  يكسر  الملح  فإن 
حكمه  على  خالًّ  صار  فورته  ذهبت  فإن  ملحًا  وزده  الفورة  تلك  تذهب  حتى 

أعلم. واهللا  األول. 

(Ö«£dG)  I qƒÑdG  IRƒL  ºμM

القهوة  فـي  اسـتعمالها  يصح  وهل  حـالل؟  أم  حرام  البـّوة  جـوزة  هـل 
وغيرها؟

وفيها  يسـكر،  لم  وإن  قليله  حرم  كثيره  أسـكر  وما  مسـكر،  كثيرها  أن  ذكروا 
أعلم. واهللا  هذا.  غير  نهى  قول 
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ُروي  وما  ال  أم  والفضة  الذهب  بآنيـة  التأّني  يجوز  هـل 
في  يجرجر  إنمـا  والفضة  الذهـب  آنيـة  في  يشـرب  «الذي  قـال:  أنـه 
أم  مطلقًا  بهما  التأنـي  تحريم  على  داللة  فيـه  هل  جهنم»،  نـار  جوفـه 
لقوله  لهم  أبيح  ما  جملة  من  مخصوصـًا  فيكون  الشـرب  على  يقصر 
ذلك  من  يمتنعون  أصحابنـا  ووجـدت   (١)﴾ *    ) ﴿ تعالـى: 

فيه؟ علتهم  فما 
جواز  على  الناس  أجمع  فقد  والخيالء  التكبر  ألجل  العلة  كانت  فإن 
أجمع  وقد  وكذلك  الفضة  من  ثمنًا  أعظم  وهي  الجواهر  بآنية  التأني 
ألف  ثمنه  بلور  قدح  في  الشرب  جواز  على  مخالفيهم  مع  األصحاب 
أقل  وهي  بالفضة  التأنـي  من  منعوا  لهـم  فما  موجودة  والعلـة  درهـم 
فيكون  فيهما  الشـرب  على  بهما  التأني  بقية  قاسـوا  أم  ذلك  من  ثمنًا 

.٣١ اآلية  األعراف،  (١) سورة 
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فيطرد  مثله  كان  ما  عليه  يقاس  منه  شيئًا  وخص  الشارع  أطلقه  ما  كل 
المعادن؟  من  مثلهما  كان  ما  عليهما  يقاس  أن  حينئذ  فيصح  القيـاس 
إن  مأجورًا  األقوال  من  األعدل  لي  بين  اختالف  المسألة  في  كان  وإن 

اهللا؟ شاء 
ومن  الشـارع  عن  والفضة  الذهب  إناء  في  والشـرب  األكل  عن  النهي  ورد 
ويشرب  يأكل  الذي  «إن  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  سلمة  أم  عن  فمنها  مختلفة  طرق 
حجر  ابن  قال  جهنـم».  نار  بطنه  في  يجرجر  إنما  والفضـة  الذهب  آنيـة  فـي 
في  والشـرب  األكل  عن  نهى  أنس  عن  ومنهـا  يتـوب.  أن  إال  الطبرانـي  زاد 
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسـول  قال  قالت:  أيضًا  سـلمة  أم  عن  ومنها  والفضة.  الذهب  إناء 
ولم  جهنم».  نار  بطنه  في  يجرجر  فإنما  فضة  أو  ذهب  إناء  في  يشـرب  «من 
التحريم  فعلـة  فيهما.  والشـرب  األكل  تحريـم  علـة  منها  واحـد  فـي  يذكـر 
مركبة  العلة  أن  بذلك  أراد  والخيالء»،  العين  «هي  حجر:  ابن  قال  مستنبطة. 
الياقوت  فإناء  الخيالء.  والثانـي  والذهب  الفضة  عين  أحدهما  جزأين،  مـن 
الخيالء  وكذلك  العين  وهي  العلة  جـزأي  أحد  فيه  ليس  ونحوهما  والبلـور 
اإلناء  لذلك  أن  يعـرف  أحد  كل  ليس  إذ  ونحوه  الياقـوت  في  تختفـي  ربمـا 
بهما  التأّني  تحريم  في  والحكمة  األغنياء.  إال  ذلك  يعرف  ال  بل  غالية  قيمة 
هي خوف انكسار نفوس الفقراء عند مشاهدة تأّني األغنياء بالذهب والفضة 
فلذا  الحكمة؛  تلك  معها  توجد  فال  المعادن  تلك  قـدر  يعرفون  ال  والفقـراء 
بهما  التأّني  منـع  من  مذهـب  على  كلـه  هذا  النقدين  عـدا  بمـا  التأنـي  حـل 
نقل  فقد  عليها  اإلجماع  الشـعراني  ادعى  وإن  خالف  المسـألة  وفي  مطلقًا. 
ذلك  في  فلينظر  أعلم.  واهللا  اآلن.  عندي  ترجيح  وال  ذلك  في  الخالف  غيره 

بعدله. إال  يؤخذ  وال  كله 
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يدهن  أو  منها  به  يتأدم  زيتـًا  فيها  ويصب  فضة  أو  ذهب  من  آنيـة  متخـذ 
على  الفضة  وهـل  ال؟  أم  واالدهـان  التـأدم  له  أيحل  الزيـت  ذلـك  مـن 
من  مرش  في  ورد  ماء  جعـل  من  وكذلك  ال؟  أم  هذا  في  الذهـب  حـد 
فضة  أو  ذهب  مـن  سـاعة  اتخذ  فيمن  ترى  وما  نفسـه؟  به  يـرش  فضـة 
بتلك  ويعلقها  خنجره  أو  جبته  في  حملها  له  أيجوز  ذهٍب  سلسلة  وبها 
حكم  حكمه  هنـا  الحمل  وهـل  للزينة؟  وقصـدًا  لهـا  حفظـًا  السلسـلة 
فرضينا.  عكسه  وإن  تواتر،  على  اهللا  فالحمد  الجواز  فرضنا  فإن  اللباس؟ 
في  سـيما  ال  حينئذ  يلزمه  فما  سـؤاله  قبل  ذلك  بارتكاب  السـائل  وأقر 
فما  التحريم  تقدير  فعلى  بها  يصلي  كان  لكونه  أعظم  أمرها  ألن  الساعة 

أفتنا. يلزمه؟  وما  صالته  تكون 
عندي  والصحيح  اختـالف  الشـرب  لغير  والفضة  الذهب  آنية  اسـتعمال  فـي 
اآلنية  لكون  حرم  وإنما  الشرب  لنفس  فيهما  الشرب  يحرم  لم  إذ  ذلك  تحريم 
قناطره  في  إسماعيل  الشيخ  ذكر  وقد  الخيالء.  اسـتعمالها  يورث  النقدين  من 
المكحلة  فـي  وحكي  ذهـب،  أو  فضـة  مجمرة  فـي  البخـور  المنكـرات  مـن 

أعلم. واهللا  بينهما  فرق  ال  كالمجمرة  والمرش  خالفًا،  الصغيرة 
ساعة  وأما  الزينة  أو  الحفظ  قصد  سواء  بحملها  بأس  فال  الفضة  الساعة  وأما 
على  حرام  وهـو  بالذهب  تزين  فذلـك  الزينة  حملها  فـي  قصد  فـإن  الذهـب 
وإن  به  يصلي  أن  فجائـز  ذهبًا  خنجره  في  حمل  مـن  أن  األثر  وفـي  الرجـال. 
أرجو  كالم  وفـي  أصحابنا.  عنـد  يجوز  فال  وزينـة  حليـة  بذلـك  متحليـًا  كان 
تجوز  فال  بالذهب  المحالة  بالمدية  تحلى  من  أن  سـعيد  أبي  الشـيخ  عن  أنه 
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أن  له  يجوز  أن  فأرجـو  ذلك  إال  يمكنـه  ولم  حفظهـا  أو  لبسـها  وإن  صالتـه 
أصحابنا؟  قول  في  اختالف  الذهب  يلحق  هل  له  قلت  األثر  وفي  بها.  يصلي 

ذلك. لي  يبين  ال  قال: 
ذلك  كان  سواء  حرام  الرجال  على  بالذهب  التزين  أن  المقام  في  ما  وحاصل 
لغير  حمل  من  وأما  للزينة،  حمل  إذا  فاسدة  به  الصالة  وأن  ال،  أو  لباسهم  من 
بأس  فال  كذلك  إال  حفظـه  يمكن  لم  إذ  للمال  الحفظ  قصد  علـى  بل  الزينـة 
مديته  أو  سـيفه  في  الذهب  حامل  أن  قطعًا  أعلم  وأنا  به.  بالصالة  وال  بحمله 
بيته  في  لجعله  الحفـظ  شـاء  لو  ألنه  فقط  حفظه  ألجل  يحمله  لـم  سـاعته  أو 
متزين  إال  هو  فما  آلته  أو  سـالحه  في  جعله  وقد  اآلن  فأما  عليه،  يأمن  حيث 

أعلم. واهللا  عليه.  يراها  ثم  بالذهب  الزينة  عليه  اهللا  حرم  عبد  اهللا  فليتق  به 

á°†ØdGh  ÖgòdG  á«fBG  øe  πcC’G

هل  شـربه  أو  فأكله  شـرابًا  أو  طعامًا  فضة  أو  ذهب  إناء  مـن  أفرغ  مـن 
بالبيان. تفضل  ال؟  أم  والوعيد  الحرج  هنا  يلحقه 

شـرب  أو  أكل  ومن  والفضة،  بالذهب  المتأّني  يلحـق  وإنما  ذلـك  يلحقـه  ال 
على  واإلثم  فضة  مدالة  من  فيه  صب  صيني  فنجان  في  القهوة  فشرب  فيهما. 

أعلم. واهللا  اإلناء.  ذلك  في  بمروره  يحرم  ال  والشراب  المستعمل، 

á°†ØdG  hCG  ÖgòdG  øe  äGhOC’G  PÉîJG

من  هما  هل  الفضة  أو  الذهب  من  والميل  المكحلة  اتخاذ  في  ترى  ماذا 
بالبيان. تفضل  ال؟  أم  الوعيد  ويلحقه  التأّني 
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حرم  ألجله  الذي  المعنـى  لوجود  التشـديد  إلى  وأميل  خالف  هذا  مثـل  فـي 
ذلك  بمشـاهدة  الفقراء  نفوس  انكسـار  مع  النقدين  عيـن  وهو  بذلـك  التأّنـي 
آنية  النقدين  يجعلـون  وهـؤالء  جوعته  لسـد  بالكد  الدرهـم  أحدهـم  يطلـب 

التحريم. المعنى  هذا  فاقتضى 
ممن  العجب  كل  والعجب  مراشده!  أحسـن  وما  الشـرع!  حكمة  أبلغ  ما  وهللا 
اللهم  عفوك  خلقه،  من  صفوته  إلى  اهللا  أوحاها  وحكمة  حكم  على  هواه  يؤثر 

اهللا. عند  والعلم  باهللا.  إال  التوفيق  وما  وغفرانك 

á°†ØdGh  ÖgòdG  äGhOCGh  á«fBG  øe  πëj  Ée

للصانع  يجوز  وهـل  مثلها؟  المرود  وهـل  تجوز؟  هل  الفّضـة  مكحلـة 
يجوز  ال  مثًال  قلت  فإن  عنائه؟  أجرة  له  ويحل  المذهبـة  األواني  خدمـة 

التوبة؟ أراد  إذا  السابقة  األجرة  رّد  عليه  هل 
مضى؛  ما  أجرة  رّد  الصانع  على  وليس  إلّي،  أحّب  والمنع  قوالن  ذلك  جواز  في 
صح  لما  بقول  أخذًا  اآلن  استمر  ولو  المستحل  من  أقل  فال  بقول  متمسك  ألنه 
إجماعًا  يحرم  فحينئذ  بالمنع  العـادل  اإلمام  حكم  إذا  إال  بذلك،  تفسـيقه  ألحد 
قد  التراب،  تحت  واهللا  هم  األئمة؟!  وأين  إجماعًا،  اإلمام  طاعة  لوجوب  وذلك 
أعلم. واهللا  وأرضاهم.  عنهم  اهللا  رضي  أهلها  ومجاورة  الدنيا  نكد  من  استراحوا 

á°†ØdGh  ÖgòdG  øe  ≈∏ZCG  ƒg  Ée  ∫Éª©à°SG

اإلسـراف  كان  فإن  والفضة؟  الذهب  أواني  اسـتعمال  علة  تظهر  هـل 
اسـتعمال  مثل  ذلك  في  نهي  يرد  ولم  وأغلى  أعلـى  هو  ما  هنـاك  فـإن 
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تفضل  علة؟  هنا  تظهر  ال  أم  مثًال،  واأللماس  والياقوت  الزمرد  أوانـي 
بالبيان.

الكبر  ألجـل  عنه  نهي  هـي  بل  وقيل  معنـاه،  يعقـل  فال  للتعبـد  النهـي  قيـل: 
والخيالء باستعمال هذين العينين اللتين الناس يطلبونها للصرف في معيشتهم 
يعرفون  وهم  قدرًا  لها  يعرفون  ال  الفقراء  عامة  فإن  والياقوت  الزمرد  بخالف 
المتكبرون  ويتعاظم  ذلك  يرون  حين  خواطرهم  فتنكسر  والفضة  الذهب  قدر 

أعلم. واهللا  بالغة.  حكمة  وهي  عنه  نهى  فلهذا 



çQE’G
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وأوالد  أوالدهم  أجداد  خمسة  عند  الميت  على  يلتقون  عصبة  ترك  ميت 
من  وأوالدهم  أمـه  إخوة  أخواله  ثـم  أبيه  أخت  عمتـه  ابنة  ثـم  أوالدهـم 
صّرح  المذكورين؟  من  واحـدة  درجة  في  يكون  ومن  هؤالء  من  يتقـدم 

ذلك. لنا 
العمة  لبنت  شيء  وال  نسـبهم  علم  إذا  درجاتهم  بعدت  وإن  للعصبة  الميراث 
إلى  درجة  أقرب  منهـم  كان  لمن  وهو  للعصبة  كلـه  المال  بـل  لألخـوال  وال 

واهللا أعلم. غيره.  دون  الميت 

ø«LhõdG  óMCG  ™e  ΩÉMQC’G  åjQƒJ

أم ال؟ الزوج  عند  األرحام  أيرث  وأرحامًا  زوجًا  وتركت  ماتت  امرأة 
الزوجية  ألن  الزوجين؛  أحـد  مع  األرحام  فيورثون  ُعمان  أهـل  أصحابنا  أمـا 
والنسب  بلفظ  وينحل  يعقد  كان  إنما  ألنه  النسـب  من  أضعف  سـبب  عندهم 

çQE’G
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فللزوج  المذهب  هذا  وعلى  الشـرك  إال  يقطعها  ال  األنسـاب  بل  كذلك  ليس 
ألرحامها. والباقي  نصف 

بظاهر  تمسكًا  الزوج  إلى  كله  المال  يردون  فإنهم  المغرب  أهل  أصحابنا  وأما 
بنص  السهام  ذوي  من  والزوج  سهم  ذي  مع  رحم  يرث  ال  أنه  وهو  الحديث 

واهللا أعلم. الكتاب. 

Qób  ÉªØ«c  ¬≤M  çQGƒdG  òNCG

من  شـيئًا  عندها  خّلف  وأنه  حقًا  الهالك  ولدها  على  لها  أن  تدعي  امرأة 
عندي  ذلك  ترسل  أن  وتريد  حقها  من  مقاّصة  تأخذها  أن  وتريد  العروض 
وبين  بينها  فيمـا  ذلك  لها  يصح  فهل  يتيمـًا،  خلف  والهالك  لهـا  ألبيعـه 
أنه  عندي  إقرارها  بعد  لها  حمله  لي  يصح  فهل  ذلك  لها  صح  وإذا  اهللا؟ 

هذا. في  صوابًا  تراه  ما  ببيان  منك  فضًال  الهالك؟  ذلك  خّلفه  مما 
من  تأخذ  أن  أمكنها  فإن  الهالـك  على  لها  الذي  حقها  تأخذ  أن  المـرأة  لهـذه 
آخر،  جنس  من  إال  يمكنهـا  لم  وإن  بـه،  تؤمر  الذي  ذلـك  كان  حقهـا  جنـس 
أن  تدعيه  فيما  صدقها  على  يطلع  لم  ممن  لغيرها  وليس  أيضًا  ذلك  لها  فقيل: 

واهللا أعلم. محجوجة،  الظاهر  في  ألنها  ذلك  من  شيء  على  يعينها 

IO’ƒdÉH  âJÉe  ¿EG  ¬eCG  øe  ø«æédG  çQEG

امرأة حامل وركزت للميالد وخرج بعض الولد وبقي في رحمها بعض 
كله  خروجه  يستتم  ولم  جارحة  منه  تحركت  أو  صوت  منه  واستهل  منه 

أم ال؟ أيرثها  ميتًا  الولد  وخرج  الحامل  تلك  وماتت 
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مات  إذا  ترثه  وكذلك  قبله،  ماتت  إذا  أمه  يرث  فإنه  حيًا  الولد  رأس  خرج  إذا 
باسـتهالل  حياته  علمت  وسـواء  رحمها،  فـي  جسـده  سـائر  بقي  ولو  قبلهـا، 

واهللا أعلم. لحياته،  عالمة  تحركها  يكون  التي  الجارحة  بتحرك  أو  الصوت 

á«°Uh  ácôàdG  ¿CÉH  ™eÉ°ùàdG  ôKCG

به  أوصى  المال  هـذا  أن  الناس  حديث  ووجد  ماًال،  خّلـف  إذا  الميـت 
وتكون  القول  هذا  أيعتبر  الهالك  هذا  باعه  الذي  الفالني  للمسجد  فالن 

أم ال؟ شبهة  المال  هذا  في 
على  وليس  حرمـة  فال  الحرمة  وأمـا  الناس،  كالم  مـن  فحاصلة  الشـبهة  أمـا 

واهللا أعلم. عدل،  بشاهدي  إال  ذلك  من  يمتنع  أن  الوارث 

º¡KQƒe  ¿ƒjóH  áKQƒdG  áÑdÉ£e

الصك  تحرير  ريال  ألف  عمـرو  على  له  أن  زيد  موت  بعد  ظهـر  صـك 
والمطالب  المسلمين  من  الثقات  شهادة  وفيها  المطالب  بخط  المذكور 
ظهر  فلما  سـنوات  منذ  انقضـى  قد  الصك  وأجـل  الشـهود  وكـذا  بـاق 
حجة  وال  حق  الصك  عندهم  من  لهالِك  يبق  لم  بأن  عمرو  أنكره  الصك 
وما  التسـليم  يوم  فورًا  الصك  أي  حضوره  لعدم  هالكهم  عند  بقي  وأنه 
وأيتامًا  بّلغًا  خّلف  والهالـك  مأجورًا؟  ذلك  في  الحكم  فما  ذلـك  أشـبه 

عليه. غيم  ال  شافيًا  توضيحًا  لنا  أوضح  عليهم؟  الالزم  فما 
ذلك  على  مضـت  وإن  الثقـات  به  شـهدت  الذي  الحق  ذلـك  إبقـاء  الحكـم 
البينة  فعليه  بوجه  منه  الخالص  أو  قضاءه  وارثه  أو  الغريم  ادعى  فإن  سـنون، 
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كان  يمينًا  الحق  صاحـب  من  وطلبوا  البينة  عن  ورثته  عجز  فـإن  ذلك،  علـى 
حكم  البلوغ  بعد  وحكمه  بلوغه  إلى  حجته  تؤخر  اليتيـم  والوارث  ذلك  لهـم 

واهللا أعلم. البالغين،  الورثة 

ájódG  πÑb  äÉe  ¿EG  πJÉ≤dG  ∫Ée  øe  ¥ƒ≤ëdG  AÉ£YEG

ورثة  وطلب  القاتـل  وهلك  منـه  وعدوانًا  ظلمـًا  عمدًا  رجـًال  قتـل  مـن 
والذي  هالكهـم  دية  مـن  يحسـب  ذلك  ليكون  القاتـل  تـراث  المقتـول 
عليه  لها  أن  تريكتـه  فيه  وادعـت  أوًال  الدية  عشـر  يوافي  القاتـل  خلفـه 
الحكم  كيف  خطه،  يجوز  من  بخط  ورقة  عندها  يكن  ولم  آجًال  صداقًا 

ذلك؟ في 
منه  يأخذ  الشـرعي  بالحكم  عليـه  الثابتة  الحقـوق  ألهل  الهالك  مـال  يكـون 
في  الديون  وسـائر  المرأة  وصداق  والدية  حصته،  قدر  الديان  مـن  واحـد  كل 
ثابتًا  يكن  لم  وما  المال  من  حصته  أعطي  بالشـرع  منها  ثبت  فما  سـواء،  ذلك 

واهللا أعلم. ذلك،  من  له  نصيب  فال  بالحكم 

á«°UƒdGh  çGô«ªdG  »a  ≈ãfC’Gh  ôcòdG  ¬«a  ihÉ°ùJ  Ée

الميراث؟ في  واألنثى  الذكر  فيها  يتساوى  التي  المواطن  لنا  بّين  تفضل 
مواطن. ثالثة  في  ذلك  يتساوى 

وإذا  انفـردوا  إذا  سـواء  منهم  واألنثـى  الذكـر  فإن  األم  مـن  األخـوة  أحدهـا 
اجتمعوا.
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هلكت  امرأة  وصورتها  بالحمارية  المعروفة  وهي  المشـتركة  المسـألة  وثانيها 
ولألم  النصف  فللـزوج  خالصين  وإخوة  أم  مـن  وإخوة  وأّمًا  زوجـًا  وتركـت 
السلف  فمن  لهم  شيء  ال  الخالصون  وبقي  الثلث  األم  من  ولإلخوة  السدس 
السهام  ذوي  من  فضل  ما  إال  العصبة  ترث  وال  عصبة  ألنه  شيئًا  يعطهم  لم  من 
على  واألنثى  منهم  الذكر  الثلث،  فـي  شـركاء  األم  وإخوة  جعلهم  من  ومنهم 
والصحيح  الزمان،  من  تقدم  وفيمـا  اليوم  العمل  المذهب  هذا  وعلى  سـواء، 

األول. القول  هو  عندي 
سواء. فيه  واألنثى  الذكر  فإن  األرحام  الثالث  الموطن 

إذا  كما  الوصايا  بـاب  في  أيضًا  واألنثى  الذكر  ويتسـاوى  المواريث  في  هـذا 
واهللا أعلم. سواء،  على  واألنثى  الذكر  بين  فإنه  فالن  لولد  أوصى 

Iô«¨°üdG  áLhõdG  åjQƒJ

مات؟ ثم  صغيرة  امرأة  تزوج  رجل 
وعشـرًا  أشـهر  أربعة  تعتد  يموت  ما  حين  من  العدة  وعليها  تام  الميراث  لهـا 

واهللا أعلم. شاء،  إن  وليها  يزوجها  ثم  البالغة  كالزوجة 

Iô«¨°üdG  ¬àLhR  øe  êhõdG  åjQƒJ

أم ال؟ الميراث  أله  ماتت  ثم  بها  يدخل  ولم  بصبية  تزوج  رجل 
خالفًا  عندي  ذلك  في  بينهمـا  فرق  ال  البالغ  كالزوجة  منها  الميـراث  له  نعـم 

واهللا أعلم. فرق،  لمن 
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أم ال؟ نصيب  تركتها  في  أله  أم  أبو  ولها  وشقيقًا  أخًا  وتركت  توفيت  امرأة 
واهللا أعلم. ألخيها،  كله  والميراث  رحم  ألنه  شيئًا  أمها  أبو  جدها  يرث  ال 

É¡Zƒ∏H  πÑb  ø«aƒàªdG  êGhRC’G  çGô«ªd  á«Ñ°üdG  ¥É≤ëà°SG

فمات  بثان  زوجها  ثـم  الزوج  ومات  بزوج  أبوها  زوجهـا  التي  الصبيـة 
التزويج  تتم  ولم  الصبية  وبلغت  برابع  وزوجها  فمات  ثالث  برجل  ثـم 
حيًا  القبلي  كان  لو  وقالت  أحيـاء  كانوا  لو  أن  األول  بالثالثـة  ورضيـت 
الثالث  وكذلك  زوجـًا  به  لرضيـت  باٍق  لو  والثانـي  زوجًا  بـه  لرضيـت 
عليها  وما  الصداق  من  لها  وما  التزويج  هذا  حال  كيف  لنا  بّيـن  تفضـل 
التزويج  هذا  حال  كيف  لنـا  بّين  تفضل  الثالث  وكذلك  زوجها؟  ومـن 

ذلك. لنا  بّين  الميراث؟  من  لها  وما 
له  إتمامها  وبعدم  منـه  بغيرها  منتقضًا  يكون  فإنه  الرابع  بالـزوج  التزويج  أمـا 
وقد  صبية  وهـي  عليها  انقضى  قد  أمـر  فذلك  األول  بالثالثـة  تزويجهـا  وأمـا 
لذلك  إتمامها  وعدم  البلوغ  بعد  إتمامها  أن  وعندي  صحة،  على  أمره  انقضى 
شيئًا  مؤثرًا  يكون  ال  بلوغها  قبل  حكمه  فانقطع  صباها  في  كان  الذي  التزويج 
ولها  عندي،  الصحيح  فهو  األثر  في  المشهور  خالف  قلته  الذي  هذا  كان  وإن 
إلى  ذلك  يحتاج  وال  التامات،  والميـراث  الصداق  الثالثة  من  واحد  كل  مـن 
منها  الورثة  طلب  ولو  أحياء،  كانوا  لو  أن  أزواجًا  بهم  ترضى  بأنها  استحالف 
وإن  الصحيح  وهو  لي  يظهر  الذي  هذا  لهم  تحلف  أن  عندي  يلزمها  فال  ذلك 

واهللا أعلم. المشهور،  خالف 
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من  أي  منه  تأخـذ  وهي  مالها  لها  يأخـذ  مسـامحة  وزوجها  بينها  امـرأة 
التاجر  عند  معروف  وُبْسـُرها  الزوج  توفي  ثم  إليه،  احتاجت  ما  زوجها 
بسرها  قيمة  تأخذ  أن  لها  هل  عليه،  الزوج  يحاسب  لم  أنه  غير  موزون 

للورثة؟ يكون  أم 
لهم  ذلك  ثبت  فقد  المرأة  من  بتفويض  لنفسـه  وباعه  لنفسـه  البسـر  حصد  إذا 
يأخذه  ما  يأخذ  وإنما  للمرأة  وباعه  للمرأة  حصده  وإن  بعده،  من  لورثته  وهو 
والقول  خاصة  للمرأة  يكون  البسر  هنا  فها  ومسامحتها  المرأة  برضا  القيمة  من 

واهللا أعلم. ربها،  تتقي  أن  وعليها  بسرها  أنه  علم  إذا  ذلك  في  قولها 

ø«≤à©ªdG  ΩC’Gh  ÜC’G  »a  A’ƒdG

فتوالدا  وزيادة،  سنين  عشر  بقدر  زوجها  قبل  األمة  أعتقت  إذا  المماليك 
تبع  األوالد  الزوج:  أولياء  فقال  بعدها  زوجها  أعتق  ثم  الزوج  عتق  قبل 
تفضل  هؤالء؟  أوالد  يكون  لمن  لنا،  تبع  األوالد  األمة:  أولياء  وقال  لنا، 

لنا. بّين 
قبل  وأما  أبيهم،  عتق  بعـد  أبيهم  موالي  إلى  راجـع  المذكوريـن  األوالد  والء 

واهللا أعلم. أمهم،  لموالي  فهو  عتقه 

Ö«JôàdG  »dƒ¡ée  ≈∏à≤dG  çGô«e

يحضر  ولم  واحـدة،  سـاعة  في  وتوفيتا  بيتهما  فـي  قتلتا  وابنتهـا  امـرأة 
تكون  ومن  قبل  توفيـت  أيهما  يعرف  حتى  وفاتهما  عنـد  أحد  عندهمـا 



70

قسـمة  تكون  وما  ذلك؟  فـي  الحكم  يكون  كيـف  فيه،  سـابقة  الضربـة 
وهذه  اهللا.  يرحمك  مأجـورًا  أفتنا  منهما؟  يـرث  يكون  ومن  الميـراث؟ 
ترث  الجدة  هل  أرأيت  كلهم  خلص  وأخت  وأخوان  أم  عندهـا  المـرأة 

سريعًا. أفتنا  لها؟  ميراث  أم ال  ابنتها  ابنة 
ألمها  المرأة  فميراث  لوارثه:  وابنتها  المرأة  هذه  من  واحدة  كل  ميراث  يعطى 
كان  وإن  األنثيين،  حـّظ  مثل  للذكر  الخلـص،  لألخوة  والباقي  السـدس  منـه 
منهم  للذكر  لإلخوة،  والباقي  النصف،  ولزوجها  السـدس،  فألمها  زوج  معها 
ماتت  أنها  صـح  إذا  إال  معها  المقتولة  للبنـت  شـيء  وال  األنثيين،  حظ  مثـل 
معها  المقتولة  ابنتها  ميراث  من  المقتولة  المرأة  لهذه  شيء  ال  وكذلك  بعدها، 

الورثة. لسائر  ميراثها  بل  بعدها  ماتت  أنها  صح  إذا  إال 
والباقي  السـدس  فلجدتها  أم  أم  وجدة  أبًا  المقتولة  االبنـة  مع  أن  قدرنـا  ولـو 

واضح. فإنه  ذلك  فافهم  معها،  المقتولة  ألمها  شيء  وال  ألبيها 
كلٍّ  ميراث  بل  اآلخر،  من  المقتوليـن  من  واحد  لكل  ميـراث  ال  أن  وضابطـه 

صاحبه. من  الميراث  استحقاقه  يعلم  لم  الميت  ألن  األحياء  لورثته  منهما 
حيًا  كان  لـو  أن  يحجبه  كان  مـن  ميراث  منهما  واحـد  كل  يمنـع  ال  وكذلـك 
منزلة  فأنزلها  الحاجب  بحصول  تيقننا  لعدم  المقتولة  باألم  تحجبها  ال  فالجدة 

واهللا أعلم. العدم. 

(≈bô¨dGh  ≈eó¡dG  çGô«e)  IÉaƒdG  ïjQÉJ  π¡L  ™e  çQE’G

الذي  يعرف  ولم  وماتـا  شـتى  قرى  في  وهما  أب  من  أخـوان  رجـالن 
وعندهم  خالصـة  أخت  منهمـا  واحـل  كل  وعند  اآلخـر،  قبـل  مـات 



71
çQE’G ■ ¢ùeÉîdG AõédG

ساعة  في  مولودين  األخوة  هؤالء  كان  وإن  ميراثهم؟  يكون  لمن  عم، 
هذا. لنا  بّين  واحدة. 

يرث  وال  لعمه  والباقي  منه  النصـف  ألخته  هو  إنما  منهما  واحـد  كل  ميـراث 
عندي  الصحيح  وهو  أراه  الذي  اآلخر  المذهب  على  الميتيـن  من  واحـد  كل 
أحدهما  والدة  تقدمت  أو  واحدة  ساعة  في  ولدا  إذا  ما  بين  ذلك  في  فرق  وال 

واهللا أعلم. اآلخر،  على 

ΩC’  IƒNC’G  øe  ñC’G  çGô«e

منهم  والواحد  وأب  أم  مـن  خالصان  منهم  اثنان  أوالد  ثالثـة  لها  امـرأة 
لهذا  هل  الخالصين  هؤالء  من  ولد  مات  بعُد  ثم  أب(١)  عنده  ليس  غبن 

أم ال؟ أخيه  ورث  من  شيء  الغبن  الولد 
جد،  وال  أب  وال  أوالد  للهالك  يكـن  لم  إذا  أخيه  إرث  من  السـدس  له  نعـم 

واهللا أعلم.

Oƒ≤ØªdG  åjQƒJ

وقال  المال،  قسم  الورثة  بعض  وطلب  يرثه  من  بعض  مات  إذا  الغائب 
تنقضي  أو  الغائـب  موت  يصح  حتـى  المال  يقسـم  «ال  الغائـب:  ورثـة 
للغائب  ويتركـوا  يقسـموا  أن  البلد  أهل  يلزم  أم  ذلـك؟  له  هـل  مدتـه» 

أبيهما،  في  يشـاركهما  ال  أي  أب)  عنـده  (ليس  كلمة  مـن  والمقصـود  ألم،  أخ  أنـه  (١) أي 
ألم. األخوة  من  الواحد  نصيب  وهو  السدس  توريثه  بدليل 
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يحكم  لم  مـا  الغائب  يرث  وهل  ذلـك؟  في  الحكم  كيـف  أم  سـهمه؟ 
ذلك. لنا  بّين  الغائب؟  مدة  وكم  ذلك  لنا  بّين  أم ال؟  بموته 

ميراثه  فله  فيهـا  بالحياة  له  محكـوم  [هو]  التي  المدة  فـي  الغائب  يـرث  نعـم 
قبل  موته  صـح  فإذا  هو،  يرثهـم  ممن  مـات  من  جميع  من  المـدة  تلـك  فـي 
أمره  أبهم  بـل  موته  يصح  لم  وإذا  الورثـة  لبقية  نصيبه  رجـع  المـوروث  هـذا 
الميراث  في  الغائب  [فألهـل]  بعدها  عليه  يحكم  التـي  المدة  انقضت  حتـى 
ذلك  من  يمنعهم  وال  للغائب  يقاسم  من  ويحضروا  هالكهم  تركة  يقسموا  أن 

ذلك. على  يعينوهم  أن  البلد  وألهل  يقسمون  بل  وارثه  رضا  عدم 

واهللا أعلم. هنا،  ذكرها  يحضرني  لم  كثيرة  أقوال  الغائب  مدة  وفي 

çQƒªdG  äƒªH  º∏©dG  πÑb  áKQƒdG  ∫Ée  øe  òNoCG  Ée

يصل  ولم  مات  وصـل  فلما  الجزيرة  أو  زنجبار  لسـواحل  سـافر  رجل 
وهي  ُعمان  في  زوجة  ترك  قد  وكان  أشـهر  خمسـة  بعد  إال  وفاته  علم 
لألكل  خسـرته  ما  رد  أعليها  بوفاته  علمهـا  قبل  الورثة  مـال  مـن  تترّفـه 

اهللا. شاء  إن  مأجورًا  أفتنا  وغيره؟ 
عليها  وينحط  الـوارث،  مال  أكلت  إنما  ألنها  موته؛  بعد  أكلـت  ما  رد  عليهـا 

واهللا أعلم. منه،  ميراثها  قدر 

ø«eƒLôªdG  ø«LhõdG  çQGƒJ

أو  ترثه؟  وال  يرثها  أو  ال؟  أو  يتوارثـان  هل  المرجومين  فـي  اختالفهـم 
وجهها؟ ما  أقوال،  بالعكس؟ 
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عليه،  اآلخر  يحرم  ال  أحدهما  زنى  أن  على  فمبني  يتوارثان  بأنهما  القول  أما 
ال  باإلقرار  أو  األربعة  بالشـهود  ثبت  وإن  والحد  متيقن  الزوجة  فأمـر  وأيضـًا 
الباطن  في  والكذب  الـزور  احتمال  من  ذلك  فـي  لما  بالزنى  القطـع  يوجـب 

بالظاهر. يحكم  إنما  والشرع 
محرمًا  أحدهما  من  الزنـى  جعل  على  فمبني  يتوارثان  ال  بأنهمـا  القول  وأمـا 
تفرق  التي  الحجـة  هـي  الزنى  في  الحـد  بها  وجـب  التـي  والحجـة  لآلخـر، 
ناشـئ  احتمال  فيها  والكذب  الزور  واحتمال  منها،  أكبر  حجـة  ال  إذ  بينهمـا؛ 

عندهم. به  عبرة  فال  دليل  غير  من 
أحفظهما  ال  قوليـن  عن  فناشـئان  وعكسـه  ترثه  وال  يرثهـا  بأنـه  القـول  وأمـا 
ال  إنها  يقال  أن  وهو  وجودهما  على  يدل  هنا  ها  الخالف  هذا  لكن  فأنقلهما 
زنى  إن  عليها  ويحرم  رقبته،  من  بخروجها  كالمحتالـة  ألنها  زنت؛  إذا  تحـرم 
امرأته  فراق  في  مندفعًا  كان  اختيارًا  ذلك  فعل  لما  فكأنه  الفراق،  أمـر  بيـده  إذ 

ترثه. وال  يرثها  بأنه  القول  عليه  فيتفرع 
إذا  عليه  تحرم  أنها  صورته  قول  على  مبني  إنه  يقال  أن  فهو  الرابع  القول  وأما 
عليها  يحرم  وال  الماءين  بين  الخلطة  ذلك  ويوجب  الولد  موضع  ألنه  زنت؛ 

المحذور. هذا  زناه  في  ليس  إذ  زنى  إذا 
الجانبين  من  الحرمة  ينفي  القول  وبصحة  القولين  هذين  بصحة  واهللا أعلـم 

   M    L   K    J   I    H ﴿ تعالى:  قوله  ومع  باللعان  الفرقة  من  يثبت  ما  مع 
واهللا أعلم.  .(١)﴾N

.٣ اآلية  النور،  (١) سورة 
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إن  له  ميراث  وال  ورثته،  فرجـم  زوجها  المرأة  قذفت  إن  بعضهـم  قـول 
وجهه؟ ما  فرجمت  قذفها 

إن  يرثها  وال  امرأتـه  ترثـه  المرجوم  بـأن  القول  علـى  مبنـيٌّ  ولعلـه  أعلـم  اهللا 
المسألة  في  المتقدمة  األقوال  فيه  خرجت  هذا  على  بني  قد  كان  فإن  رجمت، 
وجهها  كان  وإن  جانبه  مـن  وال  جانبها  من  للقذف  أثر  فـال  وحينئٍذ  األولـى، 

أعلم. فاهللا  ذلك.  غير 

áMÉHE’G  ¿hO  çQƒJ  áÑ¡dG

ال  واألخرى  نصفية  ووصلت  أرز  جونية  تعطيه  أن  لزوجها  نوت  امـرأة 
النصفية  تلك  أعني  منها  أكلوا  رجع  فلما  الشؤمة  حال  في  وهو  وصلت 
اهللا  عند  من  لـك  هذا  له  تقول  واحـت  وال  الرجل  مـات  ثم  يـوم  بقـدر 
أجبنا  له؟  منها  لفظ  غير  من  بالنية  الميت  لورثة  الجونية  هذه  تثبت  هل 

اهللا. شاء  إن  مأجورًا 
وأما  فيها،  الميـت  لورثة  شـيء  وال  لها  فهي  بهـا  تأت  لم  التـي  النصفيـة  أمـا 
وأكلوا  له  بهـا  جاءت  أنها  علم  كان  فـإن  بيته  إلى  بهـا  جاءت  التـي  النصفيـة 
اهللا،  عند  من  لك  هذا  له:  تقل  لم  وإن  لورثته  فهي  أمره  عن  اليوم  ذلـك  منهـا 
ووضعتها  بها  جاءت  هي  لكنهـا  له  بالنصفية  جاءت  بأنها  يعلـم  لـم  كان  وإن 
دونه  للمرأة  فهي  له،  أنها  بها  يعلم  لم  وهو  منها  وأكلوا  إياها  لتعطيه  بيتـه  فـي 

واهللا أعلم. ورثته،  ودون 
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اهللا  جزاك  أفتنا  المـال؟  هذا  قسـمة  ما  أب  من  وأختًا  أّمًا  تركـت  امـرأة 
خيرًا.

عصبة  لها  يكن  لم  وإن  للعصبة  سدسه  ويبقى  نصفه  ولألخت  المال  ثلث  لألم 
واهللا أعلم. أسهم،  ثالثة  ولألخت  سهمان  لألم  أسهم  خمسة  المال  قسم 

¥ƒà©ªdG  óÑ©dG  çGô«e

زوجته؟ وعنده  ولد  له  يكن  لم  إن  يكون  لمن  المعتوق  العبد  ميراث 
الجمهور  فمذهب  األقارب  وجميـع  واألرحام  العصبات  من  خـال  إذا 
ذلك.  غير  بعضهـم  رأى  وقـد  جنسـه،  ألهل  ميراثـه  أن  أصحابنـا  مـن 

واهللا أعلم.

¬d  øjóH  â«ªdG  ≈∏Y  øjO  ™aO

في  يدفعه  هل  آلخر  دين  الميت  وعلى  لميت  دين  عليه  فيمن  اختالفهم 
وجهها؟ ما  أقوال.  ُمخيَّر؟  هو  هل  أو  الورثة  إلى  أو  الميت  دين 

ْين  الدَّ من  فضل  مـا  إال  له  ليس  الوارث  فإن  دينه  فـي  يدفعها  بأنه  القـول  أمـا 
بماله. دينه  عنه  قضى  حيث  الهالك  عن  احتسب  قد  فكأنه 

عن  بالقضاء  المخاطبون  هم  الورثـة  فألن  الورثة  إلى  يدفعه  بأنه  القـول  وأمـا 
لقضاء  وصّي  له  كان  فإن  وصيًّا  الهالك  يجعل  لم  إذا  وهذا  ماله.  من  هالكهم 

غير. ال  إليه  دفعت  دينه  اقتضاء  أو  ديونه 
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محًال  منهما  واحـد  لـكل  ورأى  الوجهين  اعتبـر  فقـد  بالتخييـر  القائـل  وأمـا 
الحق. من  وموضعًا 

حضرة  مع  إال  الورثة  إلى  يدفع  لم  الدين  في  مسـتغرقًا  المال  كان  إن  وأقول 
دفع  َوصيٌّ  له  وليس  مستغرق  غير  كان  وإن  الحاكم،  مع  أو  الورثة  مع  الَديَّانة 

واهللا أعلم. إذنهم.  بدون  هالكهم  دين  يقضي  أن  له  وليس  الورثة  إلى 

É¡à«LhR  âÑãJ  ºd  áLhõd  √É£YCG  Ée  ≈eÉà«dG  π«ch  ¿Éª°V

حقوق  وإنفـاذ  شـركائهم  ومقاسـمة  أيتام  مـال  في  الحاكـم  وكلـه  مـن 
الهالك  لموروثهم  وكان  للصواب  متحريًا  فيه  وكل  ما  ففعل  موروثهـم 
هل  الهالك،  من  ميراثها  أعطاها  قد  وكان  تزويجها  بفسـاد  حكم  زوجة 
لم  إذا  أرأيت  أم ال؟  الورثـة  إلى  ويرده  إيـاه  أعطاها  ما  ينتـزع  أن  عليـه 

أم ال؟ ماله  في  له  ضامنًا  أيكون  منها  انتزاعه  على  يقدر 
على  يقدر  لم  فإن  بزوجة،  ليست  ألنها  المرأة  تلك  أعطاه  ما  ينتزع  أن  عليه  إن 

بعدله. إال  يؤخذ  وال  فيه  فلينظر  واهللا أعلم  ماله،  في  له  ضامنًا  كان  انتزاعه 
السائل: قال 

صحة  تثبت  بشـهرة  أو  عدل  بشـاهدي  المرأة  تلك  جـاءت  إذا  أرأيـت 
أمره؟ من  يكون  ماذا  الفساد  يعلم  والوكيل  الهالك،  على  تزويجها 

حكم  في  البينـة  قضت  ما  ينفـذ  أن  عليـه  كان  البينـة  وأحضـرت  حاكمتـه  إذا 
واهللا أعلم. عليه،  ضمان  وال  ذلك،  في  علمه  ويترك  الظاهر، 
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القسمة  كيف  عصبة  له  تكن  ولم  ألم  أعمام  وثالثة  أّمًا  وترك  هلك  رجل 
بينهم؟

ألمه.  كلـه  فالمال  السـهام  ذوي  مـن  أحـد  وجـود  مـع  لألرحـام  ميـراث  ال 
واهللا أعلم.

áHGô≤dG  øe  ¢VhôØdG  …hP  ≈∏Y  qOôdG  ó©H  ΩÉMQC’G  çGô«e

خال  وابن  وأم  ألب  أخ  عم  وبنت  ألم  أخ  وبنت  زوجة  وترك  مات  من 
بينهم؟ القسمة  كيف 

من  عند  كذا  أمه  من  الهالك  أخ  لبنت  والباقي  المال  ربع  للزوجة  أن  األثر  في 
هكذا  نعم  علي  بن  صالح  الشيخ  قال  واهللا أعلم،  المسلمين،  من  بالقرابة  قال 

واهللا أعلم. عندي،  فيما  قيل  قد 

çGô«e  áª°ùb

يقسـم  كم  من  أفتنا  ذكر  وابن  وابنتان  وزوج  أبـوان  ولها  هلكـت  امـرأة 
ميراثها؟

وسدسا  السدس  أبويها  من  واحد  كل  فيعطى  سـهمًا  عشـر  اثني  المال  يقسـم 
ربع  وهو  ثالثة  الزوج  وُيعطـى  لألم،  واثنان  لألب  اثنان  أربعة،  عشـر  االثنـي 

واهللا أعلم. األنثيين،  حظ  مثل  للذكر  لألوالد  فهو  بقي  وما  المال، 
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ثم  نفسـها،  وطيب  الزوجة  من  برضاء  مالهما  في  تخالطا  وامرأته  رجل 
فيها  الذي  البلـد  غير  بلد  فـي  الرجل  امتنع  أخـرى  سـنة  في  ذلك  بعـد 
أناس  المرأة  مال  فعارضوا  مالها  إلى  تصل  لم  كذلك  وهي  زوجته  مال 
ولم  وحـده  المرأة  مـال  غلة  وعزلـوا  الخير  فعـل  سـبيل  علـى  غيرهـم 
في  بعينها  معزولة  مالها  وغلة  المرأة  ماتت  ثم  الزوج،  مال  بغلة  تختلط 
هذه  ترى  فهل  زوجتـه،  مال  غلة  الزوج  فطلب  للمـال،  الحاضرين  يـد 
األجر. ولك  ذلك  لنا  بّين  المرأة؟  لورثة  راجعة  أم  للزوج  الحقة  الغلة 

مالها  جملة  من  ألنها  كلهم  المرأة  وراث  بين  الغلة  لهذه  الجواب  اهللا  شاء  إن 
واهللا أعلم. خاصة  للزوج  هي  وليس 

≈eó¡dGh  ≈bô¨dG  çGô«e

والهدمى  الغرقى  ميراث  في  مذهبه  عن  سـعيد  بن  أحمد  شيخنا  وسـأله 
أموالهم  صلب  من  توارثهما  مـن  المشـهور  األصحاب  مذهب  هو  هل 

أم ال؟
ولعلك  بصير،  غير  كونه  مع  الغفير،  الجم  مخالفة  عن  الحقير،  أخوك  يضعف 
ما  عين  هو  فيها  قلته  وما  الغرقى  مسـألة  في  (إزكي)  أهل  فتوى  علـى  وقفـت 
كتب  في  موجود  قول  وهو  بالفرائض،  الناس  أعلم  ثابت  بن  زيد  عـن  يوجـد 
الضياء  صاحب  ونقلـه  وصححه،  المهـذب  صاحب  به  وصـدر  األصحـاب، 
اآلخر  والقول  عداهما،  ما  دون  العمل  عليهما  قوالن  أنهما  وذكر  مقابله،  مع 

طالب. أبي  بن  لعلي  ينسب 
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فيغرقون  واحدة  سـفينة  في  يركبون  الذين  «والغرقى  الضياء:  عبارة  ونص 
الذين  والهدمى  أوًال،  فيهـم  مـات  من  يدري  وال  أمواتًا  ويخرجـون  معـًا 
أوًال.  مات  أيهم  يدرون  وال  موتى  فيوجدون  جميعهم  على  البيت  ينهـدم 
ومات  ذلك  يشبه  مما  شيء  أتى  إذا  وكذلك  واحد  هؤالء  كل  في  فالقول 
ولغيرهم  عليهمـا  ويعمل  فيهمـا  ينظر  قـوالن  فيهم  والناس  أنـاس  منهـم 
الناس  عند  بهـا  لقائل  وال  عمـل  منها  شـيء  على  ليس  سـواهما  أقاويـل 

موضع.
من  ميتًا  يورث  ال  أنه  عنه  يروى  ثابت  بن  زيد  فإن  عليهما  المعمول  والقوالن 
وال  مسائل،  فيه  ليست  سـهل  قول  وهذا  األموات،  من  األحياء  ويورث  ميت 

حساب. مؤونة  منه  أحد  على 
األحياء  يورث  ثم  بعض،  من  بعضهم  الموتى  يورث  طالب  أبي  بن  علي  وكان 
ينوب  الذي  أموالهـم  تالد  من  الموتى  مـن  الموتى  يورث  وال  الموتـى،  مـن 
والحسـاب»  العمل  عليه  الذي  القول  وهذا  بعضًا،  بعضهم  مـن  باإلرث  لهـم 

واهللا أعلم. الضياء،  كالم  انتهى 

ø«æeGõàªdG  ≈JƒªdG  åjQƒJ  á«Ø«c

ولها  صاحبه  قبل  مات  أيهما  يعلم  ولم  فالة  في  وابنها  هي  ماتت  امـرأة 
بالجواب. تفضل  وأب؟  وأم  زوج 

ولمن  صاحبه  قبل  الميت  هو  أوًال  وجد  من  فحكم  صاحبه  قبـل  وجد  أيهمـا 
اختلف  هنا  واحـدة  سـاعة  في  معًا  وجدا  إن  وأما  منه،  الميـراث  آخـرًا  وجـد 

بعض. من  بعضهما  ميراث  في  العلماء 
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اآلخر  يرث  منهمـا  واحد  كل  أن  األصحـاب  بين  المشـهور  المذهـب  فعلـى 
نصيَبه  حياته  المقّدرة  فيعطى  حيـًا  واآلخر  ميتًا  أحدهما  مثًال  يقدر  أن  وذلـك 
اآلخر  ويقدر  حيًّا]  [يقدر  ميتًا  أوًال  قدرناه  الذي  ثم  موته،  ُقّدر  الذي  ذلك  من 
فيعطى  ابنها  قبل  الميتة  هـي  األم  إن  تقول:  أن  مثال  منه،  ميراثه  فيعطـى  ميتـًا 
ميراثها  األم  فتعطى  أمه  قبل  الميت  هو  االبن  إن  نقول  ثم  منها،  الميراث  ابنها 
بن  لعلي  ينسب  القول  وهذا  لورثته،  منهم  واحد  كل  حصص  تجعل  ثم  منه، 

أصحابنا. من  العمل  وعليه  طالب  أبي 
كل  ميراث  يجعل  بل  ميت،  من  ميت  يورث  ال  أنه  ثابت  بن  زيد  عن  ويروى 
النصف  من  الثلث  ولـألم  النصف  فللزوج  هـذا  وعلى  لورثته،  منهمـا  واحـد 

الزوج. نصف  بعد  الباقي  اآلخر  النصف  من  الثلثان  ولألب  اآلخر، 
أيضًا  السدس  ولألب  السدس  ولألم  الربع  فللزوج  األول  المذهب  على  وأما 
منها  ولدها  ورثه  الذي  هذا  من  لألم  وليس  ورَثته.  فيعطى  للولد  كله  والباقي 
واهللا أعلم. حياته،  في  له  كان  الذي  المال  من  منه  ميراثها  تعطى  وإنما  شيء 

åjQƒàdG  ºμMh  ø«LhõdG  ∫Ée  •ÓàNG

الغلة  من  ويبيع  يأكل  فيه  زوجها  وفوضت  مال  وعندها  زوج  لهـا  امـرأة 
المطني  عنـد  الطناء  وثمـن  الزوج  ومـات  نسـيئة  ماله  مـن  شـيئًا  وطنـى 
وقالوا  الزوج  ورثة  فمنعها  ماله  من  هو  الذي  الطناء  دراهم  المرأة  فأرادت 
معتًال  البلد  لكون  نابه  وما  السلطان  خراج  مالك  عن  سلم  قد  هالكنا  إن 
من  الباقي  وهذا  الطناء  هذا  غير  من  أخذها  قد  إنه  المرأة  فقالت  بخراج 

بالجواب. أفتنا  زوجي؟  موت  بعد  لغيري  به  أرضى  وال  مالي  غلة 
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الحاصلة  للمفاوضـة  دونهـا  لنفسـه  المـال  ذلـك  طنـى  قـد  زوجهـا  كان  إذا 
اسـتهلك  قد  فيه  فوضته  الذي  مالها  ألن  كلهـم؛  للورثة  الطنـاء  فثمـن  بينهمـا 
وبينهما  لها  طنـاه  إنما  كان  وإن  البيع  حكم  الطنـاء  حكم  ألن  الطنـاء؛  بذلـك 
لها  الطناء  فقيمة  شـاء  ما  ويترك  شـاء  ما  يأكل  والباقي  المطنى  في  المفاوضة 

واهللا أعلم. ملكها،  عن  يخرج  ألنه  الوارث؛  دون 

π«cƒàH  ’EG  √ô«Z  Ö«°üf  áKQƒdG  óMCG  º«∏°ùJ  ΩóY

فطلب  وغيره  زوجها  وورثها  ابنتها  هلكت  ثم  زوجها  وورثها  هلكت  امرأة 
ألن  لك؛  الباقي  إال  أعطيك  ال  فقال:  الهالكة،  أمها  زوج  من  زوجته  نصيب 
لي  فسـلم  أمها  ورثت  زوجتي  االبنة:  زوج  فقال  غيرك،  ورثة  لها  زوجتك 
عنه  المسؤول  أنا  زوجتي  خلفته  بما  نصيب  له  من  وكل  أمها،  من  نابها  ما 
نوع  إال  امتناعك  فما  نصيبهـم  مني  الورثة  بقية  أخذ  وقد  فيـه،  والمطالـب 
أله  زوجتك،  خلفته  ممـا  حق  لهم  وليس  لهـم،  بوكيل  لسـت  ألنك  ؛  تعـدٍّ
أم ال؟ الصفة  هذه  على  زوجها  عن  زوجته  ابنة  ناب  الذي  الحق  يمنع  أن 

إذا  إال  الباقي  على  له  سبيل  ال  إذ  إرثها  من  نصيبه  [إال]  المرأة  زوج  يعطى  ال 
واهللا أعلم. ذلك،  قبض  في  وّكلوه  أو  الورثة  سائر  بذلك  له  أمر 

¬°ùμYh  Ió©dG  »a  âJÉe  ¿EG  á©∏àîªdG  øe  çQE’G

من  فأبرأته  الطالق  ذلك  في  وخالعهـا  مريضة  وهي  زوجته  طّلق  رجـل 
وهل  يرثها؟  هل  المرض  ذلك  فـي  ماتت  ثم  نفسـها  لها  وأبرأ  صداقها 

أفتنا. مات؟  إذا  منه  الميراث  لها 
واهللا أعلم. ثابت،  الخلع  وأن  يتوارثا،  ال  أن  ويعجبني  اختالف  ذلك  في 
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صاحبه  قبل  مات  أيهمـا  يعلم  ولم  معًا  مقتوليـن  وجدا  إخوان  رجـالن 
الصواب. وجه  عّرفني  يتوارثان؟  هل 

الحكم  ألن  األول؛  يرث  آخرًا  وجد  فالذي  صاحبه  قبل  ميتًا  أحدهما  وجد  إذا 
موته. يصح  حتى  حي  أنه 

فال  صاحبه  قبـل  مات  أيهما  يـدر  ولم  واحد  حـال  في  معـًا  وجـدا  إذا  وأمـا 
عندي،  الراجـح  هو  مـا  إلى  وميًال  ثابـت  بـن  لزيـد  اتباعـًا  عنـدي  يتوارثـان 

واهللا أعلم.

º¡«dEG  øÄª£j øμdh äÉ≤K Gƒ°ù«d Oƒ¡°ûH áKQƒdG  ¢ü°üM »°UƒdG ∫É°üjEG

أيتامًا  خّلف  ولعلـه  التاجر  ذلك  وتوفي  التجـار  من  تاجرًا  عامل  رجـل 
أمينًا  وال  ثقة  يجد  لم  إذا  الرجـل  لهذا  الخالص  صفة  فكيـف  وأزواجـًا 
يمنعونهم  العرب  أن  المشـهور  في  ألن  البلغ؟  النسـاء  إلى  به  يتوصـل 
ليوزع  وتسميتهم  الورثة  عدد  لمعرفة  السـبيل  وكيف  حلتهم  دخول  من 
وما  بقوله؟  أيجتزأ  بالغ  منهم  واحد  الورثة  في  كان  وإن  ميراثهم؟  لهـم 

المبتلي؟ هذا  خالص  في  الرخصة 
صدقه  إلى  قلبه  يطمئن  من  بقول  المبتلي  يأخذ  أن  الباب  هذا  مثل  في  رخص 
الشيخ  عن  األثر  وفي  بقوله،  النفس  سكنت  إذا  ثقة  غير  القائل  ذلك  كان  ولو 
وأخبر  بصحار  ميت  لوارث  حق  عليه  كان  عثمان  بن  الحواري  أن  محمد  أبي 
على  وأرشـده  إليه،  فوصل  المكان  فعرف  الموضع  عن  فسـأل  يعرفه،  ال  أنه 
سـأل)  من  عدد  في  مني  الشـك  محمد  أبو  (قال  ثالثة  أو  اثنان  الحق  صاحب 
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عدالة  يطلب  ولم  إليـه  ودفع  صدقهم  الرجل  بـوارث  أخبره  من  أخبـره  فلمـا 
نفسـه  إليه  سـكنت  ما  إلى  فرجع  قال  أن  إلى  منهـم  اسـتكثر  وال  المخبريـن، 

صحته. على 
يطلب  كان  الريان  جعفر  بن  عبدالرحمـن  أن  مالك  أبو  الشـيخ  وأخبرني  قال 
يصل  ثقة  وال  لقائها،  إلى  سبيًال  يجد  ولم  المرأة  عليه  كان  حق  من  الخالص 
وقال  إليها،  يسلم  أن  وأمره  إليه  فدفع  عنده  ثقة  غير  لها  أخًا  إال  إليها  برسالته 
وأطلبك  القيامة  يوم  عنها  أسألك  فإني  األمانة  هذه  في  اهللا  واتق  إليها  ادفع  له: 

انتهى. بك.  إال  إليها  سبيًال  أجد  لم  فإني  بصحتها 
واهللا أعلم. اقتد.  وبهداهم 

º¡«dEG  ¢VhôØdG  ÜÉë°UCG  øY  óFGõdG  OQ

أخذ  إذا  أرحام  وال  لها  عصبة  أم وال  من  وأختًا  أمًا  وتركت  ماتت  امرأة 
بمنزلة  يكـون  أم  عليهم  يرد  الباقـي  يرجع  لمـن  سـهامهم  السـهام  ذوو 

المجهول؟
واهللا أعلم. فافهم،  مجهوًال  هو  وليس  السهام  ذوي  إلى  الباقي  يرد 

êhõdG  çQEG

تصير  فلمن  مواليهـا  إال  غيـره  ال  زوجهـا  وتركت  ماتـت  حـرة  زنجيـة 
ذلك. لنا  بّين  تركتها؟ 

واهللا أعلم. شيئًا،  الباقي  في  أقول  وال  النصف  تركتها  من  لزوجها 
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ذلك. لنا  بّين  ماله؟  قسمة  فكيف  وابنته  زوجته  وترك  مات  حر  زنجي 
تركته،  نصف  وللبنت  تركته،  ثمن  فللزوجة  األقارب،  من  غيرهما  يترك  لم  إذا 

واهللا أعلم. عليها،  ردًا  البنت  فيعطى  بقي  وما 

ΩC’Gh  AÉ≤°TC’G  IƒNC’G  çQEG

قسـمة  كيف  ألم  وأخًا  وأم  أب  من  وأختها  أخاها  وتركت  ماتت  امـرأة 
ذلك. لنا  بّين  مالها؟ 

حظ  مثل  منهمـا  للذكر  للخالصين  والباقـي  السـدس  فلـه  األم  مـن  األخ  أمـا 
واهللا أعلم. األنثيين، 

¬H  ¢VôJ  ºd  GPEG  ≈aƒàªdG  êhõdG  øe  á«Ñ°üdG  çQEG

بامرأة  رجًال  زوج  فيمن  تقول  فما  الصبية  في  قولك  فهمت  فقد  بعد  أما 
ليخبراها  إليها  والزوج  المزوج  الولي  فسار  بلده،  غير  بلد  في  لكنها  بالغ 
فأسر  الوصول  قبل  الطريق  في  الموت  مصيبة  الزوج  فأصابت  بالتزويج 
فأنكرت  بفالن  زوجها  أنه  فأخبرها  المرأة،  عند  ما  ليختبر  أمـره؛  الولـي 
ذلك  بنفس  ميـراث  الهالك  زوجها  مـن  لها  فهل  به،  تـرض  ولم  ذلـك 
قطعي  التزويج  هذا  يكون  وهل  أم ال؟  المميتة  يلزم  ما  ويلزمها  التزويج 
بين  ذلك  في  فرق  من  وهل  رضاهـا؟  على  لتوقفه  ظني  هـو  أم  الصحـة 

الصورة؟ هذه  مثل  في  الصبية  وبين  ذكرَت  التي 
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وسار  بعيدة  أرض  في  مثًال  هذه  وكانت  ابنته  رجًال  رجل  زوج  لو  كما 
ووصل  الطريق  فـي  قتل  الـزوج  على  وصح  الـزوج،  مـع  أبوهـا  إليهـا 
وصل  الذي  اليوم  في  بالغًا  فوجدها  أشـهر،  سـتة  مدة  بعد  والدها  إليها 
أم ال؟  الهالك  من  ميراث  ألها  ترض  فلم  تزويجها  في  فعل  بما  فأخبرها 
بعده  تكون  الصبية  على  دخل  إذا  أم  كالعدم  التزويج  وجود  يكون  وهل 
الصبية  علّي  أشـكلت  وقد  منهما  الفرق  لي  بّين  إليها؟  بانضمامه  وارثًة 
واإلتمام  النقض  لـه  منهما  كًال  أن  بجامع  الغائبـة  بالحرة  شـبهوها  لمـا 
أبي  الشـيخ  جامع  وفي  المسـألة  في  الشـرع  بيان  في  بعدك  قرأت  وقد 
بجواب  اإلشـكال  هذا  فاحلـل  اإلشـكال؟  من  تـرى  ما  فأثمـر  محمـد 
مني  تظن  وال  والتحريم  الوقوف  ال  التزويج  بصحة  القول  على  سـريع 

الحقير. بحال  أعلم  وأنت  إشكال  محض  هو  بل  المعارضة 
البالغ  تزويج  فـإن  لها  الصبية  ولـّي  كتزويج  إياهـا  البالغ  ولـّي  تزويـج  ليـس 
وليها  من  بنفسـها  أحق  «الثيب  منها  ألحاديـث  رضاها  على  صحتـه  موقـوف 
الصبية  وتزويج  ذكرها.  المقام  يسع  ال  األحاديث  من  وغيره  تستأذن»  والبكر 
صباها،  في  بهـا  والدخول  عائشـة  تزوج  في  ملسو هيلع هللا ىلص  لفعله  بالصحـة  مخصـوص 
في  نزلت  إنها  قيل  وقد   ،(١)﴾º    ¹   ¸ ﴿ النسـاء  عدة  في  تعالى  ولقوله 
جاز  إذا  إال  لهن  العدة  لشرع  معنى  وال  المحيض،  يبلغن  لم  اللواتي  الصغار 
عليهما  حمل  ومـن  واألمة  الصبية  به  خصـت  قد  حكم  فهذا  بهـن،  الدخـول 
في  له  تصرف  ال  منهن  كًال  أن  بجامـع  والعجماء  كالمجنونة  القيـاس  بطريـق 

غيره. وال  نفسه 

.٤ اآلية  الطالق،  (١) سورة 
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مثلهن  ليسـت  البالغ  المـرأة  أن  فاعلـم  الخصوصيـة  هـذه  لك  ظهـرت  فـإذا 
رضاها  بعد  إال  بالبالغ  الدخول  بجواز  المسلمين  من  أحد  يقل  لم  أنه  وناهيك 
مثًال  نائمة  وهي  الزوج  أتاها  ثم  به  تعلم  لم  بزوج  زوجها  وليها  أن  قدرنا  فلو 
كال  ذلك؟  له  يجيز  المسلمين  من  أحدًا  أن  أترى  بالتزويج  علمها  قبل  فوطئها 

بعد. تزويجها  يصح  لم  بامرأة  وداخل  محجور  على  متهجم  هو  بل 
قبل  متزوجها  مـات  التي  فالبالغ  السـؤال.  صورتي  بين  الفرق  تعـرف  وبهـذا 
أدركت  ثم  زوجهـا  فمات  صبية  كانـت  التي  كالصبية  ليسـت  الزوجيـة  تمـام 
لمن  تثبت  وال  صبيـة  وهي  زوجـت  لمن  تثبت  الزوجيـة  أحكام  فـإن  بالغـًا؛ 
التزويج  نقض  في  البلوغ  بعد  الخيار  وللصبية  برضاها،  إال  بالغ  وهي  زوجت 
الخيار  بيع  سـبيل  وسـبيله  البلوغ،  بعد  تنقضه  لم  ما  ثابت  تزويج  فهو  وعدمه 

واهللا أعلم. الخيار،  فيها  العاقدين  ألحد  التي  العقود  من  وغيره 

ΩÉMQC’G  OƒLh  ™e  ø«LhõdG  ≈∏Y  OôdG  ΩóY  ádCÉ°ùe

الزوجين  على  يردون  ال  أنهم  من  المشارقة  أصحابنا  عن  يروى  ما  وجه 
الزوجية،  غير  جهة  من  ميراث  ألحدهما  كان  إذا  إال  الرحم  وجدوا  مهما 
واإلطالق  الرحم  بوجود  التقييد  معنـى  فما  عدمه،  مع  عليهما  ويـردون 
حتى  اإلطالق  ظاهره  ترى  كمـا  السـهم  ذو  حديث  أن  مع  عدمه؟  عنـد 
ابني  ترك  فيمن  قيل  هنـا  ومن  المقيد؛  وجود  لوال  العصبيـة  وجود  مـع 
ورّد  ألم،  أخ  هـو  الذي  العم  البن  كله  المـال  إن  ألم  أخ  أحدهمـا  عـم 
بقي  وما  ألهلها  الفرائض  «ألحقوا  والسالم:  الصالة  عليه  عنه  ُروي  بما 
بإسـقاط  أو  بأهلها»،  الفرائض  «ألحقـوا  روايـة:  وفي  عصبـة»،  فألولـى 
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فألقرب  الفرائض  أبقت  «فما  الرواية  تمام  أضبطها  لم  بأهلها  مـن  البـاء 
أحق  السـهم  ذا  أن  وعلم  بالروايتين  التقييد  فحصل  ذكر»  رجل  العصبة 
الرحم  ذي  مـع  له  وثبت  العصبة  غيـر  مع  له  سـهم  ال  ممـن  بالميـراث 
الحديث  في  يدخـل  لم  الرحم  وذو  سـهم،  ذا  لكونـه  الحديـث  بظاهـر 

سهم. بذي  ليس  لكونه 
ذي  حديث  إلطـالق  يشـهد  ما  للشنشـوري  الترتيب  شـرح  ففي  وأيضـًا 
الرد  بـأن  وعلله  باإلجماع،  الزوجيـن  علـى  يرد  ال  قـال:  حيـث  السـهم، 
فإذا  انتهى.  الزوجية  حيث  من  للزوجين  رحـم  وال  بالرحم  يسـتحق  إنما 
الرحم  ذي  وجـود  مع  الحديث  بظاهـر  السـهم  لذي  الميـراث  أن  صـح 
وجود  مع  الميراث  الزوجين  منع  فحينئٍذ  عدمه  مع  له  ثبوته  األولى  فمن 
وال  الظاهر  مقتضى  عن  عدول  بالميراث  لهما  يشـهد  والحديث  الرحم، 
إلطالق  مقيد  دليل  لهم  يكون  أن  إال  اللهم  بدليل،  إال  الظاهر  عن  يعدل 
فيكون  العاصب  وجود  مع  إلخ؛  ألحقوا،  بحديث  قيد  كما  الحديث  ذلك 
له  سـهم  ال  ممن  بالميراث  أحق  السـهم  ذو  هكذا:  حينئٍذ  الحديث  معنى 
نقول  وال  العاصـب؛  وجود  مـع  له  سـهم  ال  أنه  كما  الرحـم،  عـدم  مـع 
دليل  ولهم  إال  بهـذا  عملوا  تعالى  اهللا  رحمهم  المشـارقة  األصحـاب  إن 
أنتبه  لم  عليه  اطلعت  كنت  وإن  عليه  يطلع  لم  الحقير  لكن  به  يسـتدلون 
منك  وأرجو  خيرًا  اهللا  جزاهم  البسيطة  على  مشى  من  أحزم  فأصحابنا  له، 

تعالى. اهللا  من  الثواب  ولك  ذلك  قولهم  وجه  له  تبين  سيدي 
األقارب  سـائر  ميراث  وأن  بسـبب  الزوجين  ميراث  بأن  األصحاب  صّرح  قد 

له. حّد  الذي  الحد  إال  يتناول  ال  السبب  بأن  خبير  وأنت  بنسب 
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األقرب  فيه  قدم  ولـذا  والرحم؛  للقرابة  يسـتحق  إنما  الميراث  أن  ذلـك  بيـان 
سهمه  أخذ  مفروض  منهم  األقارب  من  له  كان  فمن  العصبات،  في  فاألقرب 
عدم  وإن  للسـنة،  العصبات  أقـرب  أعطي  الفـروض  بعد  بقـي  ومـا  للفـرض 
فرض  بدليل  األرحام  سائر  من  األقرب  لكونه  السهام  ذوي  إلى  رد  العصبات 

لهم. السهم 
لوال  الهالـك  هـذا  مال  فـي  لهمـا  نصيـب  ال  أجنبيـان  فهمـا  الزوجـان  وأمـا 
للزوجين  فرض  الذي  السـهم  ذلك  ألخذ  سـببًا  الزوجة  كانت  فلما  الزوجية، 
ال  حيث  التزويج  قبل  منزلتهما  في  ذلك  غير  في  وبقيا  لهمـا  فرض  ما  أعطيـا 
ذا  أن  الحديث  من  األصحاب  ففهم  الباقي،  من  نصيبًا  بإعطائهما  تقضي  قرابة 
تقيد  الظنية  واألدلة  له  سـهم  ال  ممن  أحق  غيرهم  من  ال  األقارب  من  السـهم 

به. تخصص  كما  بالقياس 
بمكان،  القوة  من  لعمري  فهو  فيه،  دخل  وال  عندي  فيما  كالمهم  وجـه  فهـذا 

واهللا أعلم. ذلك،  عليك  خفي  وإن 

πJÉ≤dG  ’EG  Öéëj  ’  çôj  ’  øe

ال  يرث  ال  مـن  إن  قولهم  مـن  القاتل  األصحاب  بعـض  اسـتثناء  وجـه 
المشـرك  بين  من  القاتل  فخصوا  خطأ  أو  كان  عمدًا  القاتل  إال  يحجب 
مثًال  األم  يحجـب  قالـوا  فإنهم  ولـدًا  القاتـل  كان  لـو  كمـا  والمملـوك 
أو  مملوكًا  القاتـل  كان  ولو  يـرث  ال  أنه  ولو  السـدس  إلى  الثلث  عـن 
يحجب  هل  أنه  في  موجود  والخالف  الثلـث،  عن  يحجبها  لم  مشـركًا 
صاحب  قال  واألصح  والمشرك؟  والمملوك  القاتل  وهم  الثالثة  بهؤالء 



89
çQE’G ■ ¢ùeÉîdG AõédG

عند  األكثر  ولعله  انتهى.  مطلقًا،  يحجبون  وال  يرثون  ال  إنهم  المهـذب 
عند  القاتل  اسـتثناء  وجه  فما  القول  هذا  قال  بعضهم  لكـن  األصحـاب 

بالبيان. منك  فضًال  البعض؟  هذا 
ومن  لفعله  عقوبة  الميراث  حرم  لكن  وارث  األصل  في  القاتل  أن  ذلك  وجه 
فإنهما  والمشـرك  المملوك  بخالف  بحرمانه،  عوقـب  أوانه  قبل  شـيئًا  تعجـل 

واهللا أعلم. العدم،  بمنـزلة  فهما  األصل  في  وارثين  غير 

¬fPEÉH  â«ªdG  áLhR  ≈∏Y  ≥ØfCG  ÉªH  áKQƒ∏d  ≥ØæªdG  áÑdÉ£e

عليها  ينفق  رجًال  لها  فجعل  زوجة  وله  نائيًا  سفرًا  وطنه  عن  سافر  رجل 
في  المسـافر  اهللا  توفى  ثم  عليهـا،  ينفق  الرجل  ذلـك  فقام  تحتاجـه  مـا 
أيجب  ورثته  من  حقه  الزوجة  تلك  على  المنفق  الرجل  فطلب  سـفره، 
يصح  حتى  عنه  أمينًا  جعله  منذ  الزوجة  على  أنفقه  ما  جميع  أداء  عليهم 
ويكون  المتوفى؟  الزوج  هذا  حياة  في  أنفقه  ما  إال  له  ليس  أم  عنده  موته 
إال  وفاته  بوقت  يعلم  لـم  إذا  الزوجة  إلى  به  يرجع  موتـه  بعد  أنفقـه  مـا 
زوجها  وفاة  خبر  فيه  المنطمس  الزمان  في  نفقتها  وبالجملة  حين،  بعـد 
مال  من  أخذها  للمنفـق  ويصح  عليهـم.  وتجب  الورثة  علـى  يحسـب 
بردها  عليها  ويحكم  الورثة  دون  نفسها  الزوجة  على  تحسب  أم  الورثة؟ 
بلغًا  الورثة  كان  إذا  ذلك  في  وسواء  المتوفى  زوجها  بأمر  عليها  للمنفق 

أيتامًا؟ أو 
جملة  من  ذلك  ألن  المال؛  جملة  مـن  زوجها  حياة  في  عليها  أنفقه  مـا  يأخـذ 
مالها  من  زوجها  موت  بعد  عليها  أنفقه  ما  ويأخذ  الهالك،  على  الـذي  الديـن 
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خبر  عمت  فإن  زوجها  موت  بعد  لها  نفقة  ال  ألنها  الورثة؛  سائر  دون  خاصة 
خبر  يصح  حتى  الهالك  مـال  من  فاإلنفاق  ذلك  في  صحـة  تثبت  ولـم  وفاتـه 
عليها  ثابتًا  اليوم  ذلك  بعد  عليها  أنفق  ما  يكون  ثم  الفالني  اليوم  في  أنه  موته 

الورثة. سائر  دون 
وقت  صحة  به  المراد  وإنما  إليهـم  الخبر  بلوغ  صحة  بالصحة  المـراد  وليـس 

واهللا أعلم. يتيمًا،  أو  بالغًا  الوارث  كان  سواء  الوفاة 

∫GƒeC’G  çQEG  QGó≤ªH  ¥ƒ≤ëdG  çQEG

من  ضيقة  أرضـًا  ُثُمنها  فأخـذت  الهالك  زوجهـا  أوالد  قاسـمت  امـرأة 
واحد،  ماء  من  يشرب  والكل  واسعة  أرضًا  أخذوا  وهم  أرضهم  جانب 
واحتجت  فأبت  أرضها،  قـدر  على  ماء  فأعطوها  الماء،  قسـمة  فأرادوا 
قدر  على  هل  أجبنا  األرض،  قدر  على  ال  الميراث  قدر  علـى  المـاء  أن 

زعموا؟ كما  األرض  قدر  على  أو  زعمت  كما  الميراث 
الوارثة  هي  األرض  ليسـت  إذ  األرض  قـدر  على  ال  الميراث  قـدر  على  بـل 

واهللا أعلم. المرأة،  الوارث  وإنما 

(≈eó¡dGh  ≈bô¨dG)  kÉ©e  ø«dƒà≤ªdG  çGô«e

ألب  وأخًا  خالصة  وأختًا  أمًا  أحدهما  ترك  قتيلين  وجدا  أخوان  رجالن 
شـيخنا  تفضل  ألب؟  خالصة  وأختًا  وزوجة  وأوالدًا  أمـًا  اآلخـر  وتـرك 

بالجواب.
بل  اآلخر  قبل  ميتًا  أحدهما  يوجـد  ولم  صاحبه  قبل  مات  أيهما  يعلـم  لـم  إذا 
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أوًال  الميت  أيهما  علـم  وإن  والهدمى  الغرقى  مسـألة  فهي  قتيلين  معًا  وجـدا 
إلى  الغرقى  مسـائل  من  كونها  عن  خرجت  اآلخر  قبل  ميتًا  أحدهما  وجد  أو 
الصورة  في  ظـن  الذي  الحال  وإلـى  األولى  الصـورة  في  علم  الـذي  الحـال 
حكمنا  مع  بموته  حكمنا  اآلخر  قبل  ميتًا  أحدهما  وجد  إذا  أنه  وذلك  الثانية، 

المعلوم. األصل  استصحاب  بعد  نجده  لم  الذي  ألخيه  بالحياة 
للمحكوم  شـيء  فال  األوالد  أبـو  هو  بموته  المحكـوم  كان  فإن  هـذا  وعلـى 
كان  وإن  السـهام،  توزيع  بعد  ألوالده  بموته  المحكـوم  ميـراث  ألن  بحياتـه؛ 
الخالصة  واألخت  هو  أخذ  شقيقًا  كان  فإن  منه،  ينوبه  ما  أخيه  من  ورث  اآلخر 
األنثيين. حظ  مثل  للذكر  بينهما  وقسم  لألم،  السدس  أخذ  بعد  األسهم  خمسة 
اآلخر،  على  أحدهما  موت  تقدم  يعلم  ولم  معًا،  ميتين  وجودهما  تقدير  وعلى 
منهما  واحد  كل  ميـراث  بل  ميـت  من  يرث  ال  الميـت  أن  عنـدي  فالمختـار 
واهللا أعلم. بالفرائض  الناس  أعلم  ثابت  بن  زيد  مذهب  وهو  األحياء  لورثته 

çQƒª∏d  áfÉeCG  øe  ≥ëdÉH  ôØ¶dG  ádCÉ°ùe

دراهم  عليها  لـي  كان  وقد  أمانة  المتـاع  بعض  عنـدي  تركت  امـرأة 
الغرماء،  تف  لم  تركتها  إن  قال:  حقي  في  وارثها  طالبُت  فلما  فهلكت 
أن  أعلم  وال  بينـة  لي  تكن  ولم  فهاتها،  بينـة  معك  كانـت  إن  وأنـت 
ذلك  آخذ  أن  لـي  فهل  أم ال؟  الـوارث  قال  كمـا  تركتها  فـي  القـول 
السـوق  في  أبيعه  أن  بدون  حقي  من  أقل  كان  إذا  حقـي  عـن  المتـاع 
في  الهالك  مال  يباع  كما  السـوق  في  بيعه  من  بد  ال  أو  يزيد؟  فيمن 
لي  وليس  يذهب  وحقي  لوارثه  تسـليمه  إال  لي  ليس  أم  دينه؟  قضاء 
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يطالبني  لم  إذا  أرأيت  الحكم؟  بإعطاء  الوارث  تمسك  مع  االنتصار 
أم ال؟ سواء  ذلك  أكل  علمه  عدم  مع  أو  به  علمه  مع  فيه  الوارث 

فليس  ذلك  على  بينـة  أو  الهالك  من  بإقرار  مسـتغرق  المال  أن  تعلـم  لـم  إذا 
وسـكنت  العدالة  منزلة  فـي  عندك  أنزل  إذا  إال  بحجـة  عليـك  الـوارث  قـول 
األثر  في  قولهم  معنى  وهو  قوله  قبول  عليك  وجب  قوله  صدق  إلى  نفسـك 

العدل. الواحد  بخبر  العمل  هو  وذلك  صدقته  إذا 
تمرده  عند  االنتصار  وإنمـا  بالحكم  الوارث  إذعان  مـع  االنتصار  لك  وليـس 

  ¶   μ   ´   ³   ²   ±       °   ¯ ﴿ الظلـم  على  وتقحمه  الحكـم  عـن 
أن  لك  جاز  عنـدك  فيما  يطالبك  ولم  الـوارث  عنـك  سـكت  وإن   ،(١)﴾¸
لك  وجاز  حقك،  ذهـاب  إليه  إظهاره  مـن  خشـيت  إذا  حقك  أخذ  في  تبيعـه 
وذلك  الهالك،  على  مـا  جنس  من  يكن  لم  ولو  بقيمته  تأخذه  أن  قـول  علـى 
يخش  لم  إذا  فأما  الوارث.  من  المطالبة  وعـدم  الحق  ذهاب  خوف  عند  كلـه 
الوارث  طالبك  إذا  يلزمك  وكذلك  الوارث  إلى  تسـليمه  لزمك  الحق  ذهاب 

واهللا أعلم. الظاهر،  في  الحجة  تعارض  أن  لك  ليس  إذ 

ΩC’  IƒNEÓd  âæÑdG  ÖéM

وشقيقتين؟ ألم  وأخوين  وبنتًا  أمًا  وترك  توفى  رجل 
السـدس،  لألم  هكذا:  والقسـمة  البنت،  وجود  مع  األم  من  لإلخوة  شـيء  ال 
واهللا أعلم. ستة،  من  وأصلها  الثلث  وهو  بقي  ما  وللشقيقين  النصف،  وللبنت 

.٤١ اآلية  الشورى،  (١) سورة 
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تحليله؟  في  الحجة  وما  أم ال؟  لـه  أيحل  خطأ  للقاتل  المقتـول  ميـراث 
تحريمه؟ في  الحجة  ما  حرامًا  كان  وإن 

ذلك: في  اختلف  قد 
ميراث». لقاتل  «ليس  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  الميراث  حرمه  من  فمنهم 

ماله،  من  ورث  خطأ  صاحبه  قتل  من  عمر:  بن  عبداهللا  قال  ورثه.  مـن  ومنهـم 
وذلك  بالرأي،  المتقدم  الحديث  عموم  خصصوا  وهؤالء  ِدَيته،  من  يرث  ولم 
حرمانه  فكان  إياه  اسـتعجاله  ألجل  هو  إنما  الميراث  حرمانه  من  فهموا  أنهم 
يستحق  فال  االستعجال،  معنى  خطأ  القتل  في  وليس  الستعجاله،  عقوبة  ذلك 

واهللا أعلم. العقوبة،  فاعله 

â«ÑdG  ¢Tôa  øe  áLhõdG  ¬KôJ  Ée

بحقوق  الزوجة  وادعـت  غيرها  من  وأوالدًا  زوجـة  وتـرك  هلك  رجـل 
بغير  حجة  هذه  ودعواها  فقولهـا  البيت  في  ما  جملـة  من  وفرش  ورثـة 

أم ال؟ الهالك  من  بوصية  وال  بينة 
قول  القول  يكـون  قد  لكن  األحـوال،  من  حال  في  حجـة  الدعـوى  تكـون  ال 
يسكنانه  الذي  البيت  في  شيئًا  ادعت  قد  كانت  فإن  المواطن،  بعض  في  المدعي 
ذلك. الوارث  شاء  إن  يمين  فعليها  الوارث  اتهمها  فإن  ذلك  في  قولها  فالقول 
فيخرج  بالرجال  تختص  ال  التـي  األشـياء  في  قولها  القول  يكون  إنما  وقيـل: 
بالبينة  هذا  في  تطلب  فإنها  ذلك  ونحو  الرجل  وكسـوة  الحرب  وآلة  السـالح 

واهللا أعلم. علم.  يمين  الوارث  فعلى  عدمتها  فإن 
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تحيط  ديونًا  الـزوج  خّلف  إذا  زوجهـا  موت  بعد  المرأة  صـداق  أجـل 
تنزل  أم  كامـًال  صداقها  وتؤتـى  الديـن  أهل  علـى  تقدم  مالـه  بجميـع 
لو  ما  بين  فـرق  وهل  المحاصة؟  على  سـواء  وهم  هي  وتكـون  معهـم 
أو  صداقها  بعد  شـيء  الديون  ألهل  يفضل  ولم  كامًال  صداقها  أوتيت 
حقها  قضيت  إن  أرأيـت  المحاصة؟  علـى  إال  يكفهم  لـم  لكنه  فضـل 
إال  هم  يرضوا  ولم  الديون  أهـل  يكف  لم  أخذها  بعد  بقي  ومـا  كامـًال 
أخذت  ما  رد  هي  وعليها  ذلـك؟  ألهم  المحاصة  على  معهـم  تنـزل  أن 
المحاصة  بعد  الزيادة  برد  أنفسـهم  الغرماء  طلبها  وإن  تطلب؟  أن  بعد 
حقها  من  أوتيت  ما  أتلفت  وإذا  الحاكم؟  يطلبها  أن  إال  تمتنع  أن  ألها 
إن  عليها  رده  يجـب  كذلك  غرماءها  قضته  كأن  بـرده  تطالب  أن  قبـل 
أدته؟  أدركته  ما  متى  عليها  واجب  حق  فهو  وإال  رده  على  قادرة  كانت 
ما  تلف  وإن  الطلب؟  قبـل  منها  ذلك  ألن  التلف  بعد  معـذورة  هـي  أم 
تلف  لو  كما  فيه  أيقول  ظالم  من  غصب  أو  سـرق  بسـبب  إياه  قضيت 
نسـيان  بسـبب  تلف  وإن  العذر؟  إلى  أقرب  هو  أم  الغرماء  بقضاء  منها 
سرق  بسبب  تلف  لو  كما  الغرماء  قضاء  بسبب  تلف  لو  كما  فيه  القول 

غصب؟ أو 
فإن  ينوبها،  مـا  إال  المال  من  لها  فليس  سـواء  حد  على  الغرماء  وسـائر  هـي 
حقوقهم  صّحـت  إذا  الغرماء  إلـى  الرد  عليهـا  وجب  ذلك  مـن  أكثـر  قضـت 
ينحط  وال  لهـم  حق  فإنـه  يطلبوا  لـم  لو  أو  منهـا  ذلـك  طلبـوا  سـواء  عندهـا 
عليها  وجب  ذلك  أتلفـت  فإن  نفس،  طيب  عن  بالبـرآن  وينحط  بالسـكوت، 

واهللا أعلم. الغرم. 
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واحدة  منهن  فطلق  لزنجبار  عنهـن  فسـافر  بُعمان  زوجات  أربع  له  مـن 
زنجبار  مـن  أخرى  فتزوج  منهـن،  المطلقة  يذكـر  ولم  شـهود  بحضـرة 
الزوجات  مـن  ثانية  وطلـق  المويـزي  إلى  وسـافر  قليـًال،  معهـا  وأقـام 
هذا  فمات  األربـع،  لتمام  المويزي  مـن  وتزوج  بُعمان  الالتـي  الثـالث 
ال  أنهن  والمويزي  وزنجبـار  بُعمان  الالتي  الزوجـات  فادعت  الرجـل، 
يذكر  لم  إذا  اإلرث  ولهن  العدة  الست  هؤالء  أعلى  طلقن،  أنهن  يعلمن 

نفسه؟ في  إال  المطلقات 
الكل. تلزم  فإنها  العدة  أما 

كان  إن  الثمن  نصف  بينهن  الُعمانيات  الزوجات  تسامحت  فإن  الميراث  وأما 
للزوجتين  ذلك  ونصف  الربع  بينهن  قسم  أوالد  لهن  يكن  لم  وإن  أوالد  لهن 
ما  أنها  بـاهللا  يمين  واحدة  كل  فعلـى  يتسـامحن  لم  فإن  الزنج  بـأرض  اللتيـن 
لهن  الزنجيات  ونصف  الميراث،  في  يشـاركن  ثم  طلقت  التي  هي  أنها  تعلم 
تخفي  ما  األعين  خائنة  يعلم  خافية  عليه  تخفى  ال  الذي  اهللا  وحسبه  خالص، 

واهللا أعلم. الصدور، 

º«fõdG  çGô«e

وأخوال  ابنة  له  كان  أو  وأخوال  أمه  من  إخوة  له  كان  إذا  الزنيم  ميراث 
عن  الرواية  فـي  واختلفـوا  السـهام؟  ذوي  مـع  األخوال  يدخـل  كيـف 
وارث  له  يكـن  لم  إن  قـال  من  فمنهم  أمـه،  عصبـة  فعصبتـه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 

الدخول؟ يمكن  وال  أمه  عصبة  فعصبته 
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ألنهم  أمه،  عصبة  إلى  دفع  بقي  وما  التمام  على  سـهامهم  السـهام  ذوو  يأخذ 
السدس  فألمه  وإخوة  أم  له  كانت  فإذا  أرحام،  ال  عصبة  حقه  في  فهم  عصبته 
وإن  عنه  اهللا  رضي  عبيدة  أبي  قول  وهو  أمـه  لعصبة  والباقي  الثلث  وإلخوتـه 

عصبته. ألنهم  ألخواله؛  والباقي  النصف  فلها  بنت  له  كان 
ألن  أراه؛  ال  فأنـا  بذلك،  قيل  وإن  الميـراث  فـي  األب  بمنزلـة  األم  وليسـت 

واهللا أعلم. النساء.  مرتبة  من  أعلى  مرتبة  في  ينزلها  ال  فجورها 

∑ƒ∏ªe  OƒLƒd  çQE’G  ™jRƒJ  ∞«bƒJ  ºμM

له  يوقف  قالوا  مملوك  ولد  وله  مات  إذا  الرجـل  أن  األثر  في  يوجد  مـا 
قال  مطلقًا؟  أم  غيره  وارث  له  يكن  لم  إذا  أهو  التوقيف؟  هذا  ما  المال 
الميت  بموت  أليس  ذلك؟  في  تراه  الذي  وما  أنت؟  عندك  وما  السائل 

الوراث؟ يملكه 
كانوا  األوالد  على  يكون  إنما  عندهم  التوقيف  وإن  اإلطالق،  كالمهم  ظاهـر 
عليه  الموقف  مـات  إن  وأنه  األجداد،  دون  الوالدين  وعلـى  إناثـًا،  أو  ذكـورًا 
هذا  حاصل  فهـذا  يليه،  الذي  للـوارث  المال  صار  مملوك  عبـد  وهـو  المـال 

الوراث. سائر  وجود  عند  التوقيف  أن  صريح  وهو  القول، 
من  المانع  ألن  الجمهور  عليه  مضى  وإن  أراه  وال  القـول  بهذا  أقول  ولسـت 
المقام،  هـذا  في  كالمعدوم  الرقيـق  فيجعل  هنـا  ها  قائـم  الـرق  وهـو  اإلرث 
وإيقافه  إياه  حرمانهم  عنـدي  يصح  وال  األحرار  الورثة  لسـائر  المال  ويكـون 
غيره،  مال  ألنه  منه  يشـتري  أن  أيضًا  يصح  وال  المملوك،  ذلك  لعتق  انتظارًا 

واهللا أعلم.
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نصيبه  يأخذ  قالوا  القسـمة  قبل  الحر  موروثه  موت  بعد  أعتق  إذا  العبد 
الوراث؟ وسائر  الزوجة  بين  الفرق  وما  ذلك؟  وجه  وما  الزوجة  إال 

لم  إذا  النسب  بنفس  ثابت  االستحقاق  أن  رأوا  ولعلهم  ذلك،  بوجه  أعلم  اهللا 
فال  بالنسـب  اسـتحقوه  ما  متى  وأنه  قتل،  أو  شـرك  أو  رق  من  المانع  يحصل 
إنما  فإنها  الزوجة  وأمـا  القسـمة،  قبل  المانع  ارتفع  إذا  إياه  لحرمانهـم  معنـى 
الزوج  بموت  ينقطع  وأنه  النكاح،  هو  الذي  بالسـبب  الميراث  من  اسـتحقت 
شـيئًا،  تدرك  فال  السـبب،  انقطاع  بعد  حـرة  صارت  ذلـك  بعد  أعتقـت  فـإذا 
نصيبه  يأخذ  فإنه  القسمة؛  قبل  أسلم  إذا  المشرك  على  العبد  يقيسـون  ولعلهم 
وكل  قسم  ما  على  فهو  الجاهلية  في  قسم  «كل  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  المسلم  ورث  من 

واهللا أعلم. اإلسالم».  قسم  على  فإنه  اإلسالم  أدركه  قسم 
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ترث  بأنها  األصحاب  عند  قول  يوجد  هل  المرض  في  ثالثًا  المطلقة 
ما  أنها  إال  عندهم  ليلـى  أبي  ابن  عن  مروي  هو  كمـا  تزوجت  ولـو 
كذلك  كان  فإن  تتزوج؟  لم  ما  العدة  انقضاء  وبعد  العدة  فـي  دامـت 
ليس  أم  مالـك  عن  يـروى  كما  تتـزوج  لم  بما  التحديـد  وجـه  فمـا 
عند  مروي  هو  كما  العدة  فـي  دامت  ما  بأنها  القول  إال  لألصحـاب 
مختصًا  ْج  َتَزوَّ لم  ما  ترث  بأنها  القول  فيكون  حنيفة؟  أبي  أصحـاب 
ليلى،  أبي  ابن  به  مختصًا  تزوجت  ولو  ترث  بأنها  والقـول  مالك  بـه 
من  تزوج  لم  بما  التحديـد  وجه  عن  السـائل  غرض  يتوجه  فحينئـٍذ 
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الضرار؟ علة  معنى  من  لها  ثابتًا  عنده  اإلرث  كان  إذا  به  قال  أيهم 
ما  وارثة  أنها  قواعدهم  تقتضيه  والذي  مالك  قول  يضاهي  قوًال  لهم  أحفظ  ال 
عنها  الضرر  لدفع  ورثوها  ولكن  ثابت  عندهم  الطالق  ألن  العدة،  في  دامت 

العدة. في  دامت  ما  إال  ترث  ال  والرجعية  الرجعية  منزلة  وأنزلوها 
اختارت  فقد  تزوجت  إذا  أنها  فوجهه  تزوج،  لم  ما  ترث  إنها  مالك  قول  وأما 
عنه زوجًا، فكأنها قد أمضت صنيعه فيها ورضيت به إذ لو لم ترض لتمسكت 
وعلى  بمراده،  أعلم  فاهللا  وإال  وجهه  هذا  كان  فإن  عنها  تنتقل  ولـم  بزوجيتـه، 

واهللا أعلم. العدة.  بعد  للتوريث  معنى  فال  ثابتًا  الطالق  كان  فإن  حال  كل 

Égô«¨c  á«Ñ°üdG  áLhõdG  çQEG

فاعتدْت  بها  يجز  لم  أو  بها  جاز  طلقها  أو  عنها  ومات  صبية  تزوج  رجل 
رضيت  بلغت  فلما  آخر  رجـل  بها  تزوج  ثم  عليها،  الواجبة  العـدة  منـه 

منه؟ ميراثها  في  الحكم  كيف  حيًا  كان  لو  أن  األول  بالزوج 
الصحيح  القول  على  كالبالغ  المعنى  هذا  في  وهي  ويرثها  زوجها  الصبية  ترث 

واهللا أعلم. عندي. 

çQE’G  øY  ´ƒæªe  ¬KQƒe  πà≤H  ôeB’G

المقتول  وارث  هـو  واآلمـر  امـرأة،  أو  رجًال  يقتـل  أن  رجـًال  أمـر  مـن 
أم  ميراثه  بالقتل  لآلمر  اإلرث  في  الحكم  كيف  فقتـل،  المأمور  فمضـى 

مأجورًا. لنا  بّين  العصبة؟  لبقية 
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غير  أو  مطاعًا  اآلمر  كان  فإن  بأمره  فقتل  يرث  من  بقتل  أمر  من  أن  األثـر  فـي 
مطاعًا  اآلمر  كان  إن  وقـول  قاتل.  اآلمر  ألن  يرثه،  ال  فإنه  بأمـره  فقتل  مطـاع 

واهللا أعلم. انتهى.  يرث،  ال  فإنه 

Éª¡°†©H  øe  ≈fõdG  »eCGƒJ  çQGƒJ

كاألخوين  بالتعصيب  بينهما  يتوارثان  هل  الزنى  توأمي  في  المذهب  ما 
من  نطفتين  اجتماع  يصح  وهل  ألم؟  أخوين  إال  يكونان  أم ال  الشقيقين 
بالبيان. منك  فضًال  أم ال؟  حال  في  ولدين  وتكونهما  رحم  في  رجلين 

لحوق  فـي  المذكور  الخـالف  فيه  يخـرج  أنه  غيـر  شـيئًا  هذا  فـي  أحفـظ  ال 
يجعلهما  أن  يلزمـه  بذلـك  النسـب  أثبت  فمن  بـه،  تقـاررا  إذا  بالزنـى  الولـد 
األم،  من  كاألخوين  يجعلهما  أن  النسب  به  يثبت  من  ويلزم  الشقيقين  بمنزلة 

واهللا أعلم.

Ö«JôàdG  »dƒ¡ée  ≈∏à≤dG  çGô«e

من  يعرف  ولم  أحد  قتلهما  يحضر  لم  موضع  في  وولده  هو  قتل  رجل 
ذلك. لنا  بّين  ميراثهم؟  قسمة  تكون  كيف  قبل،  المقتول  هو 

أن  الحتمال  موته،  بتقديم  يحكـم  الذي  فهو  صاحبه  قبل  ميتًا  وجـدوه  الـذي 
يتيقنوه  لم  والثاني  موته  تيقنوا  قد  فاألول  يصلوه  أن  قبل  َرَمق  الثاني  في  يكون 
والهدمى،  الغرقى  مسـألة  فهي  واحدة  سـاعة  وجدوهما  وإن  وجـدوه،  حتـى 

واهللا أعلم.
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áØ∏àîe  ¿ƒjóH  ábô¨à°ùªdG  ácôàdG  º«°ù≤J

وإثبات  خيار  بيع  فيه  المال،  من  له  بما  تحيط  ديونًا  وخّلف  مات  رجل 
في  شـرع  الكل  أم  يؤخـر؟  ومن  يقـّدم  من  ذمتـه،  فـي  الديـون  وسـائر 

التركة؟
على  زاد  فيما  شـركاء  والغرماء  تمامًا،  حقه  فيأخذ  فيها  أقدم  الخيار  صاحـب 
ألن  المشـتري؛  به  ذهب  مدته  فاتت  حتى  تركوه  وإن  الخيار،  نقص  إن  ذلك 
حتى  بالمثبت  أحـق  إنه  فقيـل  الثبات  صاحـب  وأما  البائـع،  منزلـة  للشـركاء 
الحق  له  من  يـد  في  المال  كان  إن  سـواء  والغرماء  هو  وقيل  حقـه،  يسـتوفي 
حياة  في  أقدم  الثبات  صاحب  وقيل  سواء،  فيه  فهم  وإّال  الغرماء  من  أقدم  فهو 

واهللا أعلم. سواء،  وغيره  فهو  موته  بعد  وأما  المثبت 

áª©ædG  ≈dƒe  åjQƒJ

في  تعمل  أنت  وما  الشافعي  قول  مع  بتوريثه  قول  فيه  هل  النعمة  مولى 
عليه  مّن  الذي  معتقه  وجود  مع  للجنس  تركه  إليك  أحب  أيكون  ذلك 

فيه؟ هو  الذي  المصر  في  جنسه  من  أحد  يوجد  لم  إذا  خصوصًا 
فقد  آخذ  به  أخذ  فإن  غيره،  على  والعمل  بتوريثه  قول  المذهب  في  يوجد  نعم 

واهللا أعلم. ذلك،  في  مصيب  وهو  المسلمين  أقوال  من  بقول  أخذ 

IOƒ≤ØªdG  âæÑdG  çQEG

فما  وأم  ألب  أخ  وبنـي  زوجـة  عن  بعدها  والدهـا  ومـات  فقـدت  ابنـة 
القسمة؟ وما  الحكم؟ 
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وللزوجة  النصف  لها  سنين،  أربع  وهي  الفقد  مدة  انقضاء  قبل  أبوها  مات  إن 
القسمة  وأصل  اإلناث،  دون  منهم  الذكور  الخالص  األخ  لبني  والباقي  الثمن 
األخ،  لبني  والباقي  أربعة،  النصف  وللبنت  سـهم،  الثمن  للزوجة  ثمانية:  من 
من  والمسألة  األخ،  لبني  والباقي  الربع،  فللزوجة  المدة  مضي  بعد  مات  وإن 

واهللا أعلم. األخ  لبني  والباقي  لسهم  الربع  للزوجة  أربعة: 

(ÜCGh  ΩCGh  êhR)  ø«àjhGô¨dG  ádCÉ°ùe

هنا  لألم  أن  وأب  وأم  زوج  فـي  عليـه  وأطبقوا  الَفَرضيـون  ذكـره  مـا 
يقول: واهللا  هـذا  لهم  أين  مـن  فرض  الزوج  أخـذ  بعد  الباقـي  ثلـث 

زوجة  أنها  مع  الربع  أو  السدس  يعطونها  فيكيف   (١)﴾ ³   ² ﴿
هل  منها  أقل  األب  ألخـذ  األصل  ثلث  أعطيت  لـو  بأنهـا  وتعليلهـم 
فله  عصبة  هنـا  األب  أليس  الصريـح؟  النص  مقابلـة  فـي  كاف  هـذا 
الجد؟  مع  هذا  يعتبروا  ولم  سـهامهم،  السـهام  ذوي  أخذ  بعد  الباقي 

بالجواب. تفضل 
أم ال؟ عنك  صحيح  هذا  هل  األرحام  تورث  ال  أنك  عنك  بلغني  وقد 

مسـائل  أعيتني  رجل  لكني  بصحيح،  ليس  األرحام  ميراث  في  عني  بلغك  ما 
فتح  فمن  الجاهل  فرض  وذلك  بها،  لجهلي  فيها  القول  عن  ففرقت  األرحام 

علم. بما  األخذ  عليه  الواجب  كان  شيء  فيها  له 
يتضمنه  وذلك  الباقي  ثلـث  لها  إن  القول  فأكثر  والزوج  األب  مـع  األم  وأمـا 

.١١ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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تراهم  فلذا  كلـه؛  المال  ثلث  علـى  ينص  لم  حيـث   (١)﴾ ³   ²  ﴿ قولـه 
مثل  للذكر  جعل  تعالى  إنه  وحيث  سدسًا،  يسـمونه  وال  الباقي  ثلث  يسـمونه 
بين  فجمعوا  األبوين  في  الحكم  ذلك  إجراء  وجب  األوالد  في  األنثيين  حظ 

نظرهم! أدق  ما  دّرهم  وهللا  اآليتين. 
أعطوا  فلذا  السالم؛  عليه  رسوله  عن  وال  اهللا  عن  نص  فيه  يرد  فلم  الجد  وأما 

واهللا أعلم. بقي،  ما  وأعطوه  المال  ثلث  معه  األم 

∫ƒNódG  πÑb  É¡LhR  äƒªH  áLhõdG  çQEGh  ¥Gó°üdG

خالف،  بال  ترثه  فقيـل  بها  الدخول  قبل  زوجهـا  عنها  مـات  إذا  المـرأة 
المطلقة  على  قياسًا  بنصفه  وقيل  األشهر،  وهو  كامًال  الصداق  لها  وقيل 
كاألولى  يرثها  فقيل  بها  الدخول  قبل  هي  ماتت  وإذا  بها،  المدخول  غير 
الفرق  ما  أصًال،  عليـه  صداق  ال  وقيل  كامًال،  لورثتها  الصـداق  وعليـه 

الصداق؟ حكم  في  والثانية  األولى  بين 
قبل  طلق  فإذا  والتعيين  بالعقد  يجب  إنما  الصداق  ألن  الصورتين  بين  فرق  ال 
نفس  عن  عوض  وهو  المتعة  وجبت  يعين  لم  وإذا  نصفه،  عنه  سقط  الدخول 
المثل،  صداق  وجب  دخل  وإن  التعيين،  وقبل  الدخول  قبل  طلق  لمن  الصداق 
السؤال،  في  المذكور  الخالف  فعلى  صداقًا  سمى  وقد  الدخول  قبل  مات  وإن 
إذا  فيما  خارجـًا  أيضًا  الخالف  هذا  يكـون  أن  ويجب  نصفه؟  أم  كلـه  أيلزمـه 
اللهم  وجهًا  رأسـًا  عنه  بإسـقاطه  للقول  أعرف  وال  الدخول،  قبل  المرأة  ماتت 

بذلك. القول  يسوغ  الوجه  هذا  ففي  صداقًا  لها  يسم  لم  يكون  أن  إال 

.١١ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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وذكره  التزويج،  بنفس  ثابت  ألنه  الصورتين  في  فيه  خالف  فال  الميراث  وأما 
الحكم.  حكاية  عن  عبارة  هي  وإنما  الخالف  وجود  يستلزم  ال  األثر  في  بقيد 

واهللا أعلم.

?êhõdG  äƒªH  ∫ƒNódG  πÑb  á≤∏£ªdG  çôJ  πg

وحبسـت  مات  إذا  صحته  بحال  رجعيًا  طالقًا  الدخول  قبل  لها  المطلق 
ال  أن  بالنص  العمل  والمتبادر  الميراث  فلهـا  تتزوج  ولم  بالعدة  نفسـها 
لها  حجة  وهل  بالميراث  قيل  وجه  أي  فمن  الدخول  قبل  لمطلقة  عـدة 

الجواب. أنتظر  التزويج؟  بعدم  لها  ثبوته  في 
على  تكلمت  وقـد  األثر  في  وجوده  كثـرة  مع  القول  هذا  من  أتعجـب  كنـت 
السـاعة  في  تزوج  أن  لها  أن  قطعـًا  المعلوم  ومن  الهوامـش،  بعـض  فـي  رده 
هيهات  شاءت  ما  نفسها  تحبس  بالمطلق  تعلق  لها  أين  فمن  فيها  طلقت  التي 
منها  هو  ما  كله  الدهر  عليه  حزنت  وإن  باالحتباس،  يدرك  ال  فات  قـد  األمـر 

واهللا أعلم. أجنبي،  إال 

?êhõdG  äƒe  ó©H  ≥à©dÉH  áLhõªdG  áeC’G  çôJ  πg

ميراث  لها  هل  العدة  في  بعد  وهـي  زوجها  موت  بعد  عتقت  إذا  األمـة 
يفارقها؟ ولم  حيًا  كان  لو  أن  زوجها  اختارت  إذا 

لها  الميراث  إثبات  علـى  أقوى  فال  انقضى  قد  سـبب  أنه  والظاهر  أعلـم،  اهللا 
واهللا أعلم. زوجها،  موت  بعد  بعتق 
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يقسـم  كم  عرفنا  ذكر  وابـن  وابنتان  وزوج  أبـوان  ولهـا  هلكـت  امـرأة 
ميراثها؟

االثني  وسدسا  السدس،  أبويها  من  كل  فيعطى  سهمًا  عشر  اثني  المال  يقسـم 
المال،  ربع  وهو  ثالثة  الزوج  ويعطى  لألم،  واثنان  لألب  اثنان  أربعة،  عشـر: 

واهللا أعلم. األنثيين.  حظ  مثل  للذكر  لألوالد  فهو  بقي  وما 

áæ«ÑH  ’EG  áKQƒ∏d  ácôàdG  ¿CG  π°UC’G

ليفدي  فالنًا  الدراهم  هذه  بلغ  له:  وقال  دراهم  رجل  عند  أرسـل  رجل 
الدراهم  لصاحب  أمانته  األميـن  فبلغ  كذا.  قرية  من  الفالنـي  مالي  بهـا 
من  أحد  قال  الدراهم  صاحب  مات  فلما  المال،  به  وفدى  إليه  المرسلة 
شهادة  أتكفي  األمين  حضرة  على  الدراهم  هذه  أعطاني  أبي  إن  أوالده: 
إليه  أرسـلت  الذي  إلى  يرجع  أم  خاصـة؟  هذه  لفـالن  قـال  إذا  األميـن 
ذلك. لنا  بّين  قوله؟  يقبل  ال  كلهم  أم  المال؟  بهن  الفادي  وهو  الدراهم 

وحكم  القضية،  هذه  في  مقبول  غير  إليه  والمرسل  األمين  من  واحد  كل  قول 
واهللا أعلم. خاصة،  له  بأنها  عادلة  بّينة  تقوم  حتى  الورثة  لجميع  الدراهم 

√O’hCG  ≈dEG  …ô°ùj  ’  πJÉ≤dG  ¿ÉeôM

يجوز  هل  أوالد،  وللقاتل  وارث  للمقتول  يكن  ولم  موروثه  قتل  رجـل 
لنا. بّين  القاتل؟  ألوالد  اإلرث 

واهللا أعلم. استحقاقًا،  ألوالده  فالميراث  غيره،  يحرم  ال  القاتل  ذنب 
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äGóédG  åjQƒJ

الميراث  األولى  للجدة  فهل  ألم  وجدة  ألب  وجدة  أبًا  وترك  هلك  مـن 
أم ال؟ السدس  في  شريكان  هما  وهل  أم ال؟  الصحيح  على 

األب  إنما  والمانعون  ذلك،  من  يمنعها  ال  وولدها  السدس  في  شريكتان  هما 
ال  قلنا  أمه،  يمنع  ال  ومثلهـا  قالوا  الجدة،  تمنع  األم  كانـت  حيـث  األم  علـى 
تمنع  األم  ألن  منتقض  فالقياس  سـلمنا  تقاس،  ال  الموانع  ألن  القياس  يمنع 
فبطل  إجماعًا  وجوبها  عند  ترث  األم  أم  بل  كذلك  األب  وليس  كلها  الجدات 

واهللا أعلم. القياس، 

¬d  qô≤ªdG  çQEG

أم ال؟ ويصدق  قوله  أيقبل  وارث،  له  يكن  ولم  له  بأخ  أقّر  من 
واهللا أعلم. ويصدق،  ذلك  في  قوله  ُيقبل 

¬àKQh  ≈dEG  â«ª∏d  øjO  øe  ¬«∏Y  Ée  º«∏°ùJ

ورثته  جميع  إلى  الوصول  له  يتيسـر  ولم  لوتيا  أو  لبانيان  حق  عليه  من 
وجده  لمن  عليه  لزمه  ما  يسلم  أن  له  أيجوز  وغيرهم  وصبيان  نساء  من 
الحق؟  ذلك  من  جهله  الذي  في  البرآن  منهم  ويأخذ  منهم  البالغين  من 

عّرفنا. ذلك؟  في  الحيلة  وما 
عليه  تعذر  إذا  ثقة  غير  كان  ولو  شـريكه  حق  معه  ويرسـل  حقه  للبالغ  يسـلم 
وما  الجهد،  بلغ  وقد  الخيانـة  ويحذره  اهللا  ويخوفه  طريقه  غيـر  من  اإلرسـال 

واهللا أعلم. سبيل،  من  المحسنين  على 
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بينهم؟ القسم  ما  وُأّمًا،  خالصتين  وأختين  أبيه،  من  جّدًا  وترك  هلك  رجل 
فتأخذ  ثان  أب  ألنه  الجـد  عند  وال  األب،  عند  مذهبنا  في  األختـان  تـرث  ال 
وثلث  بالتعصيب،  وبعضـه  بالسـهم  بعضه  للجد  والباقي  المال،  سـدس  األم 

واهللا أعلم. األختان،  حجبته  األم 

çQEG  √O’hCG  ø«H  ∫hGóàªdG  â«ªdG  Æƒ°üe

الرجل  ومات  واحد  بعد  واحدًا  يلبسونه  أوالده  وتداوله  صوغًا  صاغ  من 
فيه؟ الحكم  ما  والدتهم  عند  يومئٍذ  والصوغ 

واهللا أعلم. بينهم،  ميراث  فهو  الرجل،  ذلك  تركة  من  الصوغ  هذا 

áHƒ°üY  ¬d  (≈fõdG  øHG)  º«fõdG  ∫GƒNCG  çQEG

إرثه؟ لمن  أبيه  وأخوال  أخواله  ترك  إذا  الزنيم  ابن 
وأمه  أختهم  ابن  ألنه  عنهم؛  ويعقل  عنه  يعقلون  وهم  عصبته  هم  أبيه  أخـوال 

واهللا أعلم. وأم،  أب  عن 

åjQGƒªdG  ≈∏Y  øjódG  ºjó≤J

أم ال؟ الديون  قضاء  ماله  القابض  له  الوارث  على  هل  المديون  الميت 
للهالك  يكـن  لم  إن  شـرعًا  الديـن  من  ثبـت  ما  قضـاء  عليـه  يجـب  نعـم 
ذلك  الوصي  على  كان  ديونـه  قضاء  في  وصي  له  كان  فـإْن  غيره،  وصـي 
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والوصية،  الدين  بعد  يـرث  إنما  ميراث،  الغرماء  حـق  في  للوارث  وليـس 
واهللا أعلم.

Iô¡°T  hCG  áæ«ÑH  ’EG  çQGh  iƒYO  πÑ≤J  ’

ويلقي  يرثه  أنه  يدعي  عـم  ولد  وله  وُأّمًا،  أختين  وترك  هلـك  رجـل 
عمة  وقالت  دعـواه،  في  يصدقنه  لـم  واألخوات  واألم  إليـه،  بنسـبه 
في  القول  من  بصحيح  ذلك  في  تأت  ولم  يرث،  الذي  هو  الهالـك: 
يرثه  فالنًا  إن  يقول  الهالك  والد  سمعنا  يقول  العامة  وبعض  النسب، 
لنا  صّرح  بالنسـب.  جاهالت  وأمه  وأختـاه  منه  أقرب  أحـد  لنـا  وال 
وبعض  الهالك  عمـة  وقول  قوله  يقبل  وهـل  ميراث؟  له  يثبـت  هـل 

أم ال؟ العوام 
يصح  حتى  وكذا  كذا  سمعنا  العامة  قول  وال  حجة  بنفسه  المدعي  قول  ليس 
ذلك  يصح  لم  فإن  القاضية،  الشهرة  عن  بالشـهادة  أو  القاضية  بالشـهرة  ذلك 
عيه  يدَّ الذي  النسب  هذا  اتصال  يعلمون  ما  أنهم  باهللا  اليمين  السهام  أهل  فعلى 

والسالم. واهللا أعلم  عي،  المدَّ

øH’G  ´ôa  áæHG  åjQƒJ

هنا؟  ها  األم  فرض  كيـف  ابن،  ابن  ابن  وابنة  ا  أمًّ وتركـت  ماتت  امـرأة 
الرد؟ يكون  لمن  رّد  فيها  المسألة  كانت  وإن 

فتقسـم  عليها  رد  فهو  بقي  وما  النصف،  الثالـث  االبن  ولبنت  السـدس  لـألم 
ستة. من  أصلها  وكان  أربعة  من  المسألة 
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أخ  وخاله  أب  من  أو  وأب  أم  من  أبيه  من  خال  أوالد  وترك  مات  رجل 
عرفنا. بينهم؟  الميراث  كيف  أم.  من  أمه 

ولو  أبيه  خال  أبناء  من  أقرب  أم  من  ألمه  أخًا  كان  ولو  بنفسه  خاله  أن  شك  ال 
واهللا أعلم. شيئًا،  أمه  أخي  خاله  عند  لهم  أرى  فال  خالصين  الخؤولة  في  كانوا 

á«Ñ°üdG  ¬àLhRh  êhõdG  ø«H  çQGƒàdG

أم ال؟ يرثها  بالغ  زوج  ومعها  ماتت  إذا  الصبية 
وترضى،  تبلغ  حتى  بزوجة  ليست  يراها  يرثها  ال  قال  ومن  زوجته،  ألنها  يرثها 
زوجة  تكن  لم  ولو  بها  يدخلون  ألنهم  الناس  عمل  وعليه  باألول  نقول  ونحن 

واهللا أعلم. بها،  الدخول  جاز  ما 

ø««Ñ°üdG  ø«LhõdG  ø«H  çQGƒàdG

أم ال؟ أيتوارثان  أحدهما  ومات  صبيين  كالهما  كانا  إذا  والزوجة  الزوج 
التابعة  األحـكام  باقـي  وتجب  بينهمـا،  الميـراث  وجـب  تزويجهـا  صـح  إذا 

واهللا أعلم. للتزويج، 

çQGƒdG  ìÓ°ùH  ∫ƒà≤ªdG  øe  çQE’G

تلعب  التفق  فقبضت  امرأته  فجاءت  محشـو،  تفق  وعنده  خائف  رجل 
وهل  أم ال؟  دية  الرجل  هذا  على  ترى  كيف  فقتلها،  فيها  التفق  فنقع  به 

أم ال؟ يرثها 
واهللا أعلم. نفسها،  قتلت  وإنما  يقتلها،  لم  ألنه  دية؛  عليه  وما  يرثها، 



109
çQE’G ■ ¢ùeÉîdG AõédG

çQE’G  øe  ºgô«Z  ¿ÉeôM  ó°ü≤H  áKQƒdG  ¢†©Ñd  äÉÑ¡dG

من  وارث  وله  إسـراف،  عطية  وصوغًا  كسـوة  ويعطيهن  بنات  له  رجل 
عصبته،  دون  لبناته  ماله  يريد  ونيته  أم ال؟  اهللا  عند  سـالمًا  أيكون  عصبة 

شاء. إن  مأجورًا  أفتنا 
القسمة  تلزمه  وال  محجورة،  نية  المذكورة  والنية  الشرع،  في  حرام  اإلسراف 

واهللا أعلم. نيته،  بسوء  يأثم  وإنما  وعصبته  بناته  بين 

A’ƒdÉH  çQE’G

«الوالء  ملسو هيلع هللا ىلص :  قوله  مع  بالوالء  الميراث  اهللا  رحمهم  المشـرق  أئمة  منع 
لو  بأنه  ذلك  وتعليلهم  الجنس،  ميراث  وأوجبوا  النسب»  كلحمة  لحمة 
هناك  أم  النسب  صحة  إلى  محتاج  أمر  فذا  النسب  لصح  انتسابهم  أمكن 

أفتنا. آخر؟  دليل 
النسب  اتحد  وحيث  واحد،  نسبهم  أن  شك  ال  الواحد  الجنس  أن  عندهم 
فيه  كانوا  منهم  به  األولى  معرفة  تعـذرت  وحيث  غيرهم،  من  أحق  كانـوا 
وارث  له  يعرف  ولم  ملسو هيلع هللا ىلص  عهده  على  خزاعة  من  رجل  ومات  سواء.  على 
حديث  عن  والجواب  خزاعة.  كبير  إلى  بماله  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا  أمر  أو  فدفع 
واألحكام،  الصفات  جميع  في  المسـاواة  يسـتلزم  ال  التشـبيه  إن  السـؤال 
وجه  وهو  التشبيه  ألجله  وقع  الذي  الوصف  في  المسـاواة  يسـتلزم  وإنما 

واهللا أعلم. يوهب.  وال  ُيباع  ال  لحمة  كونه  هنا  وهو  الشبه 
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أمه  وماتت  خروجـه،  يتم  ولم  حركة  ولهما  رجـاله  خرجـت  إذا  الولـد 
يجوز  وهـل  ألمه؟  وارثـًا  يكون  فيـه  الحكم  كيـف  بعدهـا  هـو  ومـات 
بعد  يتحرك  وبقي  أمه  وماتت  حركة  وله  أكثره  خرج  إذا  المولود  إخراج 

يجوز؟ أم ال  موتها 
فـال  ميتًا  خــرج  وإن  أمه  لبطـن  شـق  بعد  حيًّا  أمكـن  إذا  إخراجـه  يجـوز 
االنفصال،  بعد  حياتـه  على  دليًال  تكـون  ال  رجليه  وحركة  وارثـًا،  يكـون 

واهللا أعلم.

ΩÉMQC’G  åjQƒJ  á«Ø«c

إحداهما  أو  ألم،  أو  ألب  أو  خالصتيـن  عم  وبنت  عمـة  بنت  تـرك  مـن 
بنت  وبنت  بنـت  خلفت  إذا  وكذلـك  خالصـة،  أو  ألم  واألخـرى  ألب 
لنا  وبّين  والقرآن،  التنزيل  على  القرابة  وجـه  عّرفنا  ألب  أو  خالـص  أخ 

مذهبك؟
ومراتب  المؤمنيـن،  سـبيل  إال  سـبيل  وال  الحـق  مذهـب  إال  لـي  مذهـب  ال 
العصبات  في  أقرب  كان  ومن  العصبات  مراتب  مثـل  الدرجات  في  األرحـام 
فاألقرب،  األقرب  يعطي  القرابة  بتوريث  والقول  األرحام،  في  يكون  فكذلك 
األرحام  أن  شـك  وال  به  تعلق  من  نصيب  واحد  كل  يعطي  بالتنزيـل  والقـول 
لدولة  وليس  الفقـراء،  سـائر  من  قريبهم  بمال  أولـى  فهم  غيرهم  مـن  أقـرب 

واهللا أعلم. سيبل،  عليه  الظلمة 
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األرجح؟ فما  خالف  كان  وإن  عصبتها؟  دون  المال  تحوز  هل  الزنيم  أم 
والباقي  المفـروض،  النصيـب  ولدها  مـن  لها  بل  حظـًا  فجورهـا  يزيدهـا  ال 
ولم  كله  المال  لها  وجعل  األب  منزلة  أنزلها  من  ومنهم  إليها،  عصبة  ألقرب 
الدنيا  ألبناء  المعجلـة  الدنيا  حظوظ  مـن  رآه  وإنما  لها  منزلة  زيـادة  ذلـك  يـر 

واهللا أعلم. الكافر،  جنة  وهي 

É¡LGhR  OÉ°ùa  ô¡X  áLhR  π«cƒdG  åjQƒJ

شـركائهم  ومقاسـمة  أيتام  مال  في  الحاكم  وكله  فيمن  شـيخنا  تقول  ما 
وكانت  للصواب،  متحريـًا  فيه  وكل  ما  ففعل  موروثهم  حقـوق  وإنفـاذ 
ميراثها  أعطاها  قد  وكان  تزويجها  بفساد  حكم  زوجة  الهالك  لموروثهم 
أم ال؟  الورثة  إلى  ويرده  إياه  أعطاها  ما  ينتزع  أن  عليه  هل  الهالك،  من 

أم ال؟ ضامنًا  أيكون  منها  انتزاعه  على  يقدر  لم  إذا  أرأيت 
على  يقدر  لم  فإن  بزوجة،  ليسـت  ألنها  المرأة  تلك  أعطاه  ما  ينتـزع  أن  عليـه 

بعدله. إال  يؤخذ  وال  فيه  فلينظر  واهللا أعلم،  ماله،  في  ضامنًا  كان  انتزاعه 
السائل: قال 

صحة  تثبت  شـهرة  أو  عدل  بشـاهدي  المرأة  تلـك  جـاءت  إذا  أرأيـت 
أمره؟ من  يكون  ماذا  الفساد،  يعلم  والوكيل  الهالك،  على  تزويجها 

حكم  في  البينة  به  قضت  ما  ينفـذ  أن  عليه  كان  البينة  وأحضـرت  حاكمتـه  إذا 
واهللا أعلم. عليه،  ضمان  وال  ذلك  في  علمه  ويترك  الظاهر 
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جودة  تتفاضل  وهي  متعددة  أفالج  في  أمواًال  موروثهم  لهـم  ترك  ورثـة 
كل  يقسم  أن  أراد  بعضهم  قسـمها،  في  الورثة  فتشـاجر  وأثمانًا  ورداءة 
ذلك  عن  بعضهم  وأبى  دراهم  أو  نخًال  الرديء  يزيد  والجيد  ألحد  مال 
ومن  نصيبه  الجيد  من  وارث  كل  لينال  وحده  مال  كل  يقسـم  أن  وأراد 
قلت  الشـريف؟  الشـرع  بموجب  بينهم  القسـم  فكيف  نصيبـه  الـرديء 
بعضهم  فأراد  مغـل  غير  وصرم  مغل  نخل  فيه  كبيـر  لهم  مـال  وكذلـك 
الغلة  في  يتفاضـل  ألنه  بنفسـه  المغل  والنخل  بنفسـه  الصرم  يقسـم  أن 
اهللا  علمك  بما  أفتنا  هذا؟  قسـم  كيف  شـركاؤه،  ذلك  عن  وأبى  والثمن 

اهللا. شاء  إن  مأجورًا 
كـل  مال  فيقسـم  الوارثين  جميع  عن  الضـرر  ارتفاع  القسـم  في  يتحـرى 
في  حصلت  فإن  ذلك،  في  منهم  ألحد  مضرة  تكن  لم  إن  حدة  على  فلج 
من  ويزاد  واحدة  دفعـة  األفالج  جميع  من  األموال  قسـمت  مضرة  ذلـك 
عن  أبى  من  ويجبر  العـدل  نظر  في  القسـم  يسـتوي  حتى  للرديء  الجيـد 
واحد  جنس  المثمر  وغير  المثمر  والنخل  الضـرر،  رفع  فيه  الذي  القسـم 
النظر  في  القسم  يكون  حتى  للرديء  الجيد  من  فيزاد  واحدة  قسمة  يقسم 

عدًال.
من  العادة  في  ينقل  مما  صرمًا  كان  إذا  أما  نخًال  منه  المثمر  غير  كان  إذا  هذا 
القسم  في  يشرك  وال  بنفسه  يقسـم  آخر  جنس  عندي  فذلك  أرض  إلى  أرض 

بعدله. إال  يؤخذ  وال  فيه  فلينظر  واهللا أعلم  النخيل  مع 
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القسمة  كيف  عصبة  له  يكن  ولم  ألم  أعمام  وثالثة  ا  ُأمًّ وترك  هلك  رجل 
بينهم؟

ألمه،  كلـه  فالمال  السـهام  ذوي  مـن  أحـد  وجـود  مـع  لألرحـام  ميـراث  ال 
واهللا أعلم.

ΩÉMQC’G  øe  áHGô≤dG  åjQƒJ

وابن  وأم  ألب  أب  أخ  عم  وبنت  ألم  أخ  وبنـت  زوجة  وترك  مات  مـن 
بينهم؟ القسم  كيف  خال 

كل  عند  أمه  من  الهالك  أخي  لبنت  منه  والباقي  المال  ربع  للزوجة  األثر  في 
نعم  علي  بن  صالح  الشـيخ  قال  واهللا أعلم؛  ـ  المسـلمين  من  بالقرابة  قال  من 

واهللا أعلم. عندي،  فيما  قيل  قد  هكذا 

çQE’G  ºK  ÉjÉ°UƒdG  ºK  øjódG  ºjó≤J

أربعمائة  دينًا  وترك  قرش  ألف  بقدر  ماًال  بعده  من  وخلف  مـات  رجـل 
يتيمين  وتـرك  قرش  سـتمائة  فيها  وصية  وتـرك  قرشـًا  وعشـرين  قـرش 
لهم  الذي  فمـا  سـنتان  عمره  وأحدهما  سـنين  ثالث  لـه  ولـد  أحدهمـا 

لألوالد؟ أم  للوصية  أم  الدين  إلى  يرجع  المال  وعليهم 
ما  إال  للوارث  شـيء  فال  كله  اسـتفرغه  ولو  المال  في  مقدم  فهـو  الديـن  أمـا 

الدين. عن  فضل 
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في  فهي  للعباد  الهالـك  لزمت  وحقوق  ضمـان  من  كانت  فإن  الوصيـة  وأمـا 
المال  ثلث  فهي  وصدقات  وقربة  بنافلة  وصية  كانت  وإن  كالدين  المال  أصل 
منه  فللوارث  ذلـك  بعد  بقي  وما  أوًال  والضمانـات  الدين  يخـرج  أنه  وذلـك 
الفاضل  رد  الوصايا  عن  الثلث  فضـل  وإن  الوصايا  سـائر  في  والثلث  الثلثـان 

واهللا أعلم. الوارث،  إلى 
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غير  من  مال  بيـت  أنه  وزعموا  مـاء  أثر  إرثه  من  واحـد  ميتـًا  ورث  مـن 
هل  السـعيدي،  محمد  بن  عبداهللا  الوالي  مخلف  الـذي  وهو  الصوافـي 
ماله  كل  أخذ  اإلمام  مـات  متى  ألنه  ويرهنه  يبيعه  أن  لـه  اسـتورثه  لمـن 
عن  ثمن  بأدنى  ورهنـه  بيعه  لـه  من  بيد  ويرهن  يبـاع  المال  هـذا  وبقـي 
قبضه  له  أم  عليه  شـيء  وال  ورهنه  بيعه  اسـتورثه  لمن  يجوز  هل  المياه 

عرفنا. اإلمام؟  بظهور  اهللا  يعّجل  أن  إلى 
من  يد  في  أمانة  وهو  رهنه،  يحل  وال  المسـلمين  مال  بيت  يبـاع  أن  يجـوز  ال 

واهللا أعلم. أهله.  إلى  فيؤديه  المسلمين  اهللا  يظهر  حتى  يده  في  هو 
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عشـور  عليه  الشـراء  وقت  وكان  رجل  عنـد  من  بسـرًا  اشـترى  رجل 
فطلب  البسـر  على  العشـور  الحاكم  زاد  ثم  القليل  سـوى  الحاكم  من 
البائع  أيلزم  البائع  عند  من  العشور  من  الزيادة  تلك  سماحة  المشتري 
أيلزم  الحاكم  سـامحه  ثم  عشـورًا  البيع  وقت  كان  إذا  أرأيـت  ذلـك؟ 
في  أفتنا  المشتري؟  من  طلبها  إذا  للبائع  السـماحة  تلك  رد  المشـتري 
في  الثمن  وباقي  ثمنه  وقطعـوا  وزنوه  البسـر  كان  إذا  جميعًا  الوجهين 

المشتري؟ يد 
زيادة  ألن  ذلـك؛  رد  المشـتري  يلـزم  وال  لذلـك  المسـامحة  البائـع  يلـزم  ال 
وترك  ظلمه  مـن  على  إال  يتوجه  ال  الجبـار  وظلم  الجبـار  من  ظلـم  العشـور 

للبائع. رده  المشتري  يلزم  فال  للظلم  ترك  العشور 
واهللا أعلم. األسعار.  في  والرخص  الغالء  بحالة  الحال  هذا  أشبه  وما 

™«ÑdG
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فيه  ليس  أنـه  يعلم  والبائع  العشـور  من  عذر  قـد  السـابق  في  كان  بلـد 
عشور  عليه  زيد  العشـور  عدم  على  يشـتريه  كذلك  والمشـتري  عشـور 
وهل  العشور  رد  البائع  يلزم  تقول:  ما  المشتري  يد  في  والثمن  والبسـر 
اهللا  بحكم  العشور  أعني  المشتري  أخذ  وإن  البائع؟  من  أخذه  للمشتري 

تعالى؟ اهللا  وبين  بينه  شيء  عليه  تعالى، 
المشتري  البائع  أعطى  فإن  غصبًا  أخذه  الذي  الجبار  ويلزم  ذلك  البائع  يلزم  ال 
إن  المشـتري  على  بأس  وال  ذلك  أخذ  له  جاز  نفس  طيبة  عن  شـيئًا  ماله  من 

واهللا أعلم. شيء.  البائع  يلزم  ال  المحاكمة  وعند  تعالى  اهللا  شاء 
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ندري  ال  بليحان  منه  أتونا  فإن  أحد  عه  يدِّ ولم  سنين  من  داثر  ميت  فلج 
ممن  نقبلهن  أن  لنا  أيجوز  وحواليه  حذاه  من  أم  سماماته  من  أنهن  بهن 
قلنا  أننا  أو  منهم؟  الشـراء  وجه  على  غنيًا  أو  فقيرًا  كان  إن  إلينـا  أتاهـن 
السـكوت  لنا  أيجوز  ثقابهم  سـموا  ثم  كذا  فلهم  ثقبته  يسـّموا  أن  لهـم 

أم ال؟ لهم  البحث  وقلت  عنهم 
فإن  القديم  الفلج  من  أنه  تعلموا  لم  ما  كله  ذلك  لكم  فيصح  الحكم  فـي  أمـا 
وال  خرابه  فـي  زيادة  سـقوفه  أخذ  ألن  ذلك  لكم  يجـوز  فال  منه  أنـه  علمتـم 
للفقراء  يجوز  إنما  فإنه  مجهـوًال  كان  وإن  خرابه  للفقراء  وال  لألغنيـاء  يصـح 
القديم  الفلج  هذا  يكون  أن  إال  اللهم  تضييعه  أو  تخريبه  ال  بالمجهول  االنتفاع 
بحجارته  الفقراء  ينتفع  أن  حينئٍذ  بأس  فال  خدمته  لتعذر  عماره  يرجى  ال  مما 
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األثر،  معاني  بعض  على  وتخريجًا  نظرًا  ذلك  قلت  منهم  يشـتريها  أن  وللغني 
بعدله. إال  يؤخذ  وال  فيه  فلينظر  واهللا أعلم، 
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فباعها  المسلمين  أسواق  من  سوق  في  يبيعها  سلعة  رجًال  أعطى  رجل 
بعتها  إني  له:  فقال  السـلعة  ثمن  منه  وأراد  السـلعة  صاحب  إلى  ورجع 
أداء  البائع  أيلـزم  نسـيئة  وال  حاضر  بيع  شـرط  بينهما  يقع  ولـم  نسـيئة 

أم ال؟ السلعة  لصاحب  الثمن 
واهللا أعلم. بإذنه،  إال  نسيئة  يبيعها  أن  له  ليس  إذ  ذلك  يلزمه 
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البيع  نقض  المشـتري  فأراد  البيت  فانهدم  الخيار  ببيع  بيتًا  اشـترى  من 
أم ال؟ البيت  انهدام  مع  منه  منهدمًا  البيع  أيكون  انهدامه  مع 

سواء  له  المتبايعين  أحد  بنقض  ينهدم  لكن  البيت  بانهدام  الخيار  بيع  ينهدم  ال 
واهللا أعلم. منهدمًا،  أو  قائمًا  البيت  كان 
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وهل  لمبتاعه؟  أم  لبائعـه  غلته  تكون  لمـن  بالخيار،  بيعت  نخلـة  قريـن 
صرح  بعده؟  أو  البيع  قبل  للقلع  صلح  بعده،  أو  البيع  قبل  نشأ  إن  فرق 

ذلك. لنا 
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بعد  نشأ  وإن  المشتري،  يشترط  لم  ما  للبائع  فهو  البيع  قبل  القرين  هذا  نشأ  إذا 
واهللا أعلم. وجوده،  نفس  بنشوئه  ومرادي  له  تبع  وغلته  للمشتري  فهو  البيع 
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فطالع  للمسـجد  فطرة  فيه  والمال  بالخيـار،  رجل  إلى  مـاًال  باع  رجـل 
شرط  ما  للوكيل  المشـتري  فقال  المشـتري  من  الفطرة  المسـجد  وكيل 
وما  البائع  على  ما  أفتنا  عندي،  من  تحصل  وال  الفطرة  هذه  البائع  علّي 

مأجورًا. للوكيل؟  وما  المشتري  على 
يسعى  أن  وعليه  معتٍد  فهو  ماله  جملة  في  باعه  فمن  بيعه  يصح  ال  الفطرة  مال 

وخالصه. فكه  في 
كان  وإن  شـرائه  إلى  القدوم  له  يحل  فال  بذلك  يعلم  كان  فإن  المشـتري  وأما 

بذلك. الحجة  عليه  تقم  لم  ما  عليه  بأس  فال  ذلك  من  بشيء  يعلم  ال 
ويقيم  ذلك  على  قدر  إن  الفطرة  مال  تخليص  في  يسعى  أن  فعليه  الوكيل  وأما 
حتى  البائع  يخاصم  وكذلك  الحاكـم  عند  ويخاصمه  المشـتري  على  الحجة 
وليس  معذور  فهـو  ذلك  من  شـيء  على  يقدر  لم  وإن  الفطرة  مـال  يتخلـص 

واهللا أعلم. شيء،  غيره  فعل  من  عليه 
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من اشترى حبًا بدراهم من فقير معين ونظرته عينه وسلم تلك الدراهم، 
البائع  هذا  من  دراهمه  رجوع  أله  الحب،  ذلك  وضاع  َيِكْله  لم  أنه  غير 

أفتنا. أم ال؟ 
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قبل  الحب  ذلك  فضاع  الشـراء  بعد  الحب  ذلك  المشـتري  هذا  يقبض  لم  إذا 
واهللا أعلم. دراهمه،  المشتري  ولهذا  البائع  على  فضياعه  القبض 
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على  النخل  سـقي  المشـتري  وشـرط  ماء  آثار  وسـتة  نخًال  اشـترى  من 
هذا  لسـقي  معتاد  الماء  وهـذا  للمشـتري  والنخل  المال  وغلـة  البائـع، 

أم ال؟ الشرط  هذا  أيجوز  بالخيار  المبيع  النخل 
البيع  أن  ذكر  قد  فإنـه  يذكره  الذي  الشـرط  بهذا  السـائل  هذا  بمراد  أعلـم  اهللا 
الخيار  يبيع  المشـتري  لهذا  والماء  فالنخل  ماء،  آثار  وسـتة  نخيل  على  واقع 
لهذه  السقي  السقي  بشـرط  أراد  كان  وإن  سـقيتهن  في  شـرط  إلى  يحتاج  وال 
السقي  شـرط  فوق  والماء  النخل  له  فيكون  المبيع  الماء  هذا  غير  من  النخيل 

واهللا أعلم. فاسد،  بيع  عندي  فهذا 
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لورثتهم  الخيار  يذكر  ولم  والمشتري  البائع  توفي  ثم  بالخيار  مبيع  مال 
أم ال؟  بالحكم  ذلك  ألـه  الخيار  يقطع  أن  المشـتري  وأراد  بعدهم  مـن 
باطلة؟  هي  أم  السـّنة  هذه  أتثبت  يتوارثون  سـنتهم  البلد  أهل  كان  وإن 

شاء. إن  مأجورًا  أفتنا 
أن  عندي  الصحيح  فالقول  ورثتهما  دون  للمتبايعين  الخيار  بأن  يحدد  لم  إذا 
موروث  حق  البيع  في  الخيار  ألن  الخيار  مدة  في  الخيار  من  لهما  ما  لورثتهما 
مدته،  تنقضي  حتى  للوارث  إدراكه  من  بد  ال  بل  المتبايعين  بموت  يبطل  فال 

واهللا أعلم.
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مـن  األوراق  وذهبـت  البائـع  فهلـك  بالخيـار  مـاًال  تبايعـا  رجـالن 
في  فتجادال  الخيار  من  مالهم  يفكوا  أن  البائع  ورثة  فأراد  المشـتري 
عرفني  اليمين؟  أو  البينـة  َمن  وعلى  منهما؟  مـن  قول  فالقول  الثمـن 

الهدى. طريق 
وعلى  المشـتري  قول  الثمن  في  القول  أن  فيها  فالظاهر  هذه  مسـألتك  في  أما 
المشـتري  فعلى  البينة  عجزوا  فإن  قال  ما  خالف  ادعوا  إن  البينة  البائع  ورثـة 

اليمين.
ثالثة:  أقـوال  ذلك  ففي  والمشـتري  البائـع  بين  الدعـاوى  مطلق  فـي  وأمـا 
إن  وثالثها:  المشتري،  قول  القول  إن  وثانيها:  البائع،  قول  القول  إن  أحدها: 
الدعوى  في  هي  إنما  كلهـا  األقوال  وهذه  السـلعة.  يده  في  من  قول  القـول 
وورثة  المشـتري  بين  الدعوى  باب  من  هي  إنما  ومسـألتك  المتبايعين  بيـن 
المشـتري،  قول  القول  فيها  الظاهر  إن  لك  قلت  فلذا  نفسـه  البائع  ال  البائع 

واهللا أعلم.
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كان  إذا  آخر  بلد  إلى  يحملها  أن  يمنـع  إنه  السـلعة  صاحب  في  قولهـم 
بماله؟ متصرف  أنه  مع  المنع  وجه  ما  لها،  محتاجين  بلده  أهل 

للغير،  ليسـت  حقوق  لهم  وعليه  غيرهم،  حاجة  من  أولى  بلده  أهل  حاجة 
غائبة،  مجهولـة  غيره  وحاجـة  حاضرة،  متعينـة  البلد  هـذا  فحاجـة  وأيضـًا 
الغائب،  المجهـول  الضرر  دفع  مـن  ألزم  الحاضر  المعلـوم  الضرر  ودفـع 
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جاهلون  فنحن  نعلمه  ال  بوجه  ارتفاعه  يمكن  الغائب  المجهول  الضرر  ألن 
الحاضر  الضرر  دفـع  وألن  بقاؤه،  مشـهود  الحاضر  وهذا  اآلن  إلـى  ببقائـه 
السـلعة  نقل  تمنع  علل  فهذه  بقاؤه  َن  ُتُيقِّ ولو  الغائب  الضرر  دفع  من  ألـزم 
من  السلعة  صاحب  كان  األول،  البلد  أهل  إليها  احتاج  إذا  بلد  إلى  بلد  من 

يكن. لم  أو  البلد  أهل 
ماله  في  التصرف  من  يمنع  لـم  فإنه  ماله  في  متصرفًا  كونه  هـذا  يعـارض  وال 
 .(١)﴾k   j   i   h   g ﴿ غيره  على  الضرر  إدخال  من  منع  وإنما 

واهللا أعلم.

ÉHôdG  »a  áqdÉëªdGh  ¥ƒ≤ëdG  »a  á q°UÉ≤ªdG

الربا  من  الُمَحاّلِة  بصحـة  والقول  الحقوق،  في  المقاّصة  بصحـة  القـول 
وجههما؟ ما 

الشـرع  يمنع  لم  حيث  األمور  في  التراضي  علـى  فمبنية  المقاّصة  صحـة  أمـا 
  ?   >   =   < ﴿ تعالى:  قوله  من  مأخوذ  وهو  فيها  التراضـي 
صحة  إلى  إيماء  اآلية  ففي   (٢)﴾G   F   E   D   C    B   A   @
حّط  هي  إنما  المقاّصة  فـإن  وأيضًا  باطًال.  كان  إن  إال  األموال  فـي  التراضـي 
جائز،  الجانبين  من  والَحـطُّ  ذمته  عن  شـيئًا  حطه  ألجل  الغير  ذمة  عن  شـيء 
ليس  قلنا  شـرعًا،  ممنوع  وهو  بالدين  الدين  بيع  من  رآها  المقاّصة  منع  ومن 

عمرو. إلى  فتبيعه  زيد  على  لك  دين  في  ذلك  وإنما  منه 

.١٩ اآلية  الذاريات،  (١) سورة 
.٢٩ اآلية  النساء،  (٢) سورة 
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أخذ  شاء  فإن  الباقي  له  لمن  يصير  الحق  فألن  تابا  إذا  الربا  في  المحاّلة  وأما 
ذلك  على  ويدل  إخالصـًا،  منه  رأى  إذا  به  رفقـًا  صاحبه  منه  أَحـّل  شـاء  وإن 

   ÅÄ   Ã   Â   Á   À¿      ¾   ½     ¼   »     º   ¹ ﴿ تعالى:  قوله 
وفي  أعسـر،  وإن  له  باإلنظـار  األمـر  أولهـا  فـي  فـإن   (١)﴾È Ç  Æ
المحاّلة  بجواز  الصريح  يشبه  ما  ففيها  بذلك  عليه  التصدق  على  حثٌّ  آخرها 

  ²   ±   °   ¯   ® ﴿ تعالى:  بقوله  تعلق  منع  ومن  الربـا،  من 
بها  قوا  دَّ َيصَّ لـم  إن  أموالهم  رؤوس  لهـم  قلنـا:   (٢)﴾¶   μ   ´    ³

واهللا أعلم. تعلمون.  كنتم  إن  لهم  خير  فهو 

ÜÉq«Z  øjód  â«ªdG  ∫Ée  ™«H

ما  يحضروا،  حتـى  ُغيَّاٍب  لديـن  يباع  ال  إنـه  الميت  مال  فـي  قولهـم 
وجهه؟

الورثة  يوافق  أو  حقـه،  من  سـمح  فلعله  الغائب  عند  ما  يدري  ال  ألنـه  ذلـك 
الميت  يكون  أو  البعض،  ويأخذ  البعض  يسمح  أو  شيء،  بعد  شيئًا  الوفاء  في 
شـيء  ومع  االحتماالت،  من  ذلك  نحو  أو  أحله  أو  وبينه  بينـه  فيما  وفـاه  قـد 
حضور  مع  إّما  بالمطالبة  إال  المال  على  التهجم  يصح  ال  االحتمال  هـذا  مـن 

واهللا أعلم. وكيله.  أو  الغائب 

.٢٨٠ اآلية  البقرة،  (١) سورة 

.٢٧٩ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 
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ذلك،  عرف  إن  إال  هبتـه  وال  شـراؤه  وال  األعمى  بيع  يجوز  ال  قولهـم 
وقيل:  األعمى،  بيع  يحرم  وقيل:  الثالثة؟  هذه  في  مشـروط  البصر  فهل 

كله؟ هذا  وجه  ما  بالجهالة.  ينتقض 
يشـترط  كما  المبصرات،  في  التصرف  صحـة  في  البصر  إدراك  يشـترط  نعـم 
مردودة،  باألبصـار  إال  يدرك  ال  فيمـا  شـهادته  فإن  الشـهادة  صحة  في  ذلـك 
عن  والشهادة  باألنسـاب  كالعلم  بالبصر  تعلق  لها  ليس  التي  األشـياء  بخالف 
لها  تعلق  ال  إذ  مقبولة،  بذلك  شهادته  فإن  المواضع  من  فيه  تقبل  فيما  الشهرة 
األشـياء  في  تصرفه  وكذلك  سـواء.  على  فيها  والبصير  فاألعمى  البتة  بالبصر 
ذلك  وأشـباه  والخلع  والعتاق  والطالق،  كالنكاح  فيها  بالبصر  تعلق  ال  التـي 

سواء. األشياء  هذه  في  واألعمى  البصير  فإن 
تصرفه  فقيل:  باألبصار  إال  تدرك  ال  التي  األشياء  في  تصرفه  في  الكالم  وإنما 
بعضهم  وفسره  يثبت.  ال  ذلك  ومعنى  يجوز،  ال  وغيرهما  هبة  أو  بيع  من  فيها 
أن  ومعناه  نفسـه،  في  الصحة  رفع  بـه  المراد  بل  كذلـك،  وليس  حـرام،  بأنـه 
الذي  العوض  وَقِبَل  ذلـك  أعطاه  فكأنه  عليه  سـكت  فإن  صحيح،  غير  البيـع 
فال  البصير  كرضا  معتبـر  رضاه  أن  المعلوم  ومن  البيع.  صحـة  غير  من  أخـذ 

عطيته. بتحريم  وال  بتحريمه  للقول  وجه 
اختلف  ثم  األعمى  بيع  يجوز  ال  بقولهم  متكررًا  ورد  قد  األثر  أن  المقام  حاصل 
الصحة،  انتفاء  هو  الذي  النقض  على  حملها  من  فمنهم  العبارة:  هذه  تفسير  في 
في  فإنه  الجواز  معنى  تعـارض  ذلك  وسـبب  التحريم،  على  حملها  من  ومنهـم 
بالمعنى  األثـر  وعبارة  الحرج،  رفـع  بمعنى  الشـرع  وفي  الثبوت  بمعنـى  اللغـة 
واهللا أعلم. التحريم.  بمعنى  قال  لمن  خالفًا  يثبت  ال  أي  يجوز  ال  فقولهم  األول 
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أم ال؟ يشرع  أن  قبل  الفلج  من  الماء  بيع  يجوز  هل 
جائز  وذلك  بأس  فال  المصنوع  الفلج  ذلك  من  نصيبه  باع  إنما  البائع  كان  إذا 
إذا  ما  وبين  المذكـور  الفلج  هـذا  مثل  من  نصيبه  بـاع  إذا  ما  بيـن  فـرق  ال  إذ 
ذلك  ألن  أثرين،  أو  أثر  بنحو  نصيبه  تقدير  يضـر  وال  بئر  نحو  من  نصيبه  بـاع 

واهللا أعلم. المبيع،  لمقدار  بيان  التقدير 

»≤°ùdG  hCG  ô«éëàdG  πÑb  äGƒªdG  ™«H  ¢†≤f

آخرها  من  وتركـوا  فقسـموا  أرض  إلى  به  فجـاؤوا  فلجًا  خدمـوا  قـوم 
وال  بالماء  يسـقوها  أن  قبل  فباعوها  الفلج  لمصالـح  تباع  هـذه  وقالـوا 
للبائع  جائز  المسـتوى  على  ثابت  بيع  هـذا  هل  حائطًا  عليهـا  أحاطـوا 

ذلك؟ في  الحجة  وما  عنه؟  الثمن  أخذ 
هذا البيع غير ثابت وأخذ الثمن عنه غير جائز، ألن ذلك الموات غير مختص 

واهللا أعلم. المملوكات،  في  إال  الصحيح  البيع  يكون  وال  بملك  أحد  به 

(øªãdÉH áÑ°SÉëªdG ºK ¥ƒ°ùdG ô©°ùH ™«ÑªdG òNCG) QGôéà°S’ÉH ™«ÑdG

ثم  وكذا  كذا  البضاعة  من  إلينا  يرسـل  أن  إليه  الناس  يرسـل  التاجر 
فيعرفهم  البضاعة  تلك  قبل  من  لك  علينا  بالذي  عرفنا  أنك  يعرفونه 
البلد  في  البضاعة  تلـك  يبيع  ما  حسـب  على  وكذا  كـذا  عليكـم  أن 
له  يحل  هل  الثمن،  إليه  فيرسـلون  القيمة  في  كالم  بينهم  يجـر  ولـم 

أم ال؟ ذلك 
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  @  ?  >  =  <  ;     :  9﴿ تعالى:  اهللا  قال 
مشـروط  اآلية  هذه  في  فالتراضـي   (١)﴾G   F   E   D   C    B   A
ممن  المتعامالن  كان  إذا  الحـل  حصل  التراضي  حصل  فإذا  المعاملـة،  لحـل 

واهللا أعلم. كالربا  الشرع  حرم  مما  فيه  المتعامل  يكن  ولم  تراضيهما  يجوز 

¬JóªH  ∫ÓNE’G  ôKCGh  Üô°ûdG  ≥MAGô°T

بكارًا  الفلج  أربـاب  فأحدث  معلـوم  أمد  إلى  فلـج  من  ماء  اقتعـد  مـن 
أن  للمقتعد  فهل  أسـبوع  كل  من  تقعد  بادة  فيه  فزادوا  الفلج  هذا  علـى 

أم ال؟ الزيادة  تلك  في  الماء  رب  إلى  يرجع 
بزيادة  الدوران  ذلك  فتخلل  معروف  دوران  على  اقتعده  إنما  كان  إذا  ذلك  له 

واهللا أعلم. البادة،  تلك 

∂∏ªàdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  É¡àeóN  ó©H  êÓaC’G  ™«H

يبيعوها  أن  لهم  هل  الفقراء  بعض  خدمها  إذا  أربابها  المجهولة  األفالج 
أم ال؟ وغيرهم  األغنياء  على 

لهم  جاز  للفقراء  أجازهـا  من  بقول  عمًال  لها  التملك  نيـة  علـى  خدموهـا  إذا 
التصرف  ولهم  لهم  ملكًا  القول  ذلك  على  تكون  ألنها  وغيرهم  لألغنياء  بيعها 
من  يشترون  إنما  ألنهم  الصفة  هذه  على  منهم  الشراء  ولألغنياء  أمالكهم  في 

أمالكهم. الفقراء 

.٢٩ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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دون  بها  االنتفاع  وقصدوا  األول  حالها  على  إبقائها  نية  على  خدموها  إذا  أما 
الفقراء  من  اهللا  يشاء  من  بها  ينتفع  األول  حكمها  على  باقية  فهي  لها  التملك 
للفقراء  أنها  ثبتت  إن  ألنها  أيضًا  الصفة  هذه  على  لهم  بيعها  يحجر  أقول  وال 
الفقير  أخذ  إن  نعم  القول.  بذلك  عمًال  يتملكها  أن  فقيرًا  كان  فلمن  قول  على 
له  يحل  فال  حشـرية  كذلك  باقية  وأنها  بها  االنتفاع  للفقراء  يرى  ال  من  بقول 

القول. هذا  على  بها  االنتفاع  وال  فيها  التصرف 
يجر  لم  ما  بها  واالنتفاع  تملكها  فللفقراء  وعليـه  أصح  عندي  األول  والقـول 
في  المال  بيت  حكم  حكمها  فيكون  مثًال  المـال  لبيت  أنها  حاكم  حكم  فيهـا 
فيها  التصرف  لهم  وليس  بها  ينتفعون  للفقراء  بأنها  القول  أما  أحوالها.  جميع 
المجهوالت  بأن  القـول  على  مبنيًا  يكون  أن  إال  له  وجـه  وال  إليه  سـبيل  فـال 
اإلمام  عدم  عنـد  المال  ببيت  االنتفاع  للفقـراء  إن  قالـوا  فإنهم  المـال،  لبيـت 

واهللا أعلم. مثًال،  بالبيع  فيه  التصرف  لهم  وليس 

™«ÑªdG  Qƒ°†ëH  ájDhôdG  QÉ«N  •ƒ≤°S

ومن  اسـمه  وما  هو  ما  أدر  ولم  الشـيء  هذا  أبايعك  إني  رجل  قال  إذا 
معلوم  بثمن  منه  فاشتراه  لؤلؤ  أنه  أعرفه  أنا  المشتري  فقال  المعادن.  أي 
باللؤلؤ  العارفون  وقال  خرز.  هو  وإنما  بلؤلؤ  ليس  أنه  ذلك  بعـد  فتبيـن 
أم ال؟ ذلك  أله  الِغَير  المشتري  وأراد  كذلك  أنه  ذلك  وصح  خرز  إنه 

فيها  ير  فلـم  اهللا  رحمه  صالـح  شـيخنا  زمن  في  القضيـة  هذه  مثـل  وقـع  قـد 
والمشتري،  البائع  يراه  حاضرًا  الشيء  ذلك  كان  إذا  تام  البيع  أن  ورأى  الغير 

واهللا أعلم.
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خمســة  بيتـه  في  وعنـده  بسـر  أبهر  عشـرة  رجل  علـى  باع  رجـل 
وأربعين  اثنين  على  والبيع  أبهرة  خمسة  يشـتري  أن  نيته  وفي  أبهرة 
ويأخـذ  قرشـًا  أربعيـن  على  البهـار  يأخذهـا  أن  نيته  في  وهو  قرشًا 
البائع  لهذا  أيجوز  أبهرة  خمسـة  إال  يملك  ال  وهو  قرشـين  الفائدة 
وتمم  المشـتري  وبلغه  واشـتراه  وزنه  والبسـر  أم ال؟  الفائـدة  هـذه 
أم  للبائع  الفائـدة  هذه  ترجـع  لمن  كراهية  فيـه  كان  وإن  البيـع  لـه 

للمشتري؟
أفردها  إذا  صحيح  فإنه  يملكها  التي  األبهرة  للخمسة  بيعه  إال  فاسد  البيع  هذا 
والفائدة  فعله  من  التوبة  وعليـه  معه  ليس  ما  بيع  من  فهو  الباقـي  وأما  بالبيـع 

واهللا أعلم. شيء،  منها  هو  له  وليس  للمشتري  أخذها  التي 

(IÉWÉ©ªdG)  áªdÉ°ùªdÉH  ó≤Y  ÓH  QÉ«îdG  ™«H

سيما  وال  قطعًا  أو  كان  خيارًا  المتبايعين  من  صفقة  بغير  البيع  ينعقد  هل 
وقع  فإن  الماء  من  له  ما  المشـتري  يعلم  ولم  حدوده  على  وقوف  بغير 
هو  أو  المتاممة  فيـه  وتجوز  مجهول  بيـع  أهو  حكمه  فمـا  وكان  ذلـك 

الصفقة؟ هذه  على  غلته  ولمن  أصله  من  فاسد 
لصاحبه  وغلته  فاسـد  عقد  بال  وبيعه  أصًال  عقد  بال  يصح  فال  الخيار  بيع  أما 
وهو  عقد  بال  بجوازه  قيل  فقد  القطع  بيع  وأما  متاممة،  فيـه  تصـح  وال  األول 

واهللا أعلم. المسالمة،  ببيع  عندهم  المسمى  البيع 
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فقال  الفلج  أهل  من  بعضهم  كان  إن  الفلج  من  للمسـتقعدة  يصح  هل 
صورة  فقسـموه  الماء؟  من  يحتاج  كم  منهم  كًال  وسـأل  تزابنوا  ال  لهم 
تلك  على  منهم  اتـكاًال  قليًال  إال  أحد  يزده  لم  الدالل  عليـه  نادى  فلمـا 
بعضهم  الفلج  وأهل  الحالة  تلك  على  قعده  العريف  يسع  فهل  القسمة 

حاًال. ذلك  ببيان  تفضل  أيضًا؟  يسعهم  وهل  غائب؟ 
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  عليهـم  بـأس 
وأشـبه  ظاهرة  مفسـدة  إلى  يقضي  ذلك  ألن  الزبون  عـن  يتناهون  ثـم  صـورة 

التسعير. به  شيء 
لجواز  ماء  ربع  نحـو  قعد  في  يتشـاركوا  أن  مثًال  والثالثة  لالثنين  يصـح  نعـم 

واهللا أعلم. المفسدة،  تلك  إلى  يفضي  ال  ولكونه  هذا  نحو  في  الشركة 

∫ƒ¡éªdG  QÉ«îdÉH  ™«ÑdG

وقد  وحـدوده  حده  يعلـم  ولم  يحـرزه  ولم  بالخيـار  ماًال  اشـترى  مـن 
أنها  ُمقدرة  المـال  غلة  يأخذ  فجعـل  شـروطه  عموم  الجهالة  اشـتملت 
وهل  الغلة  هذه  تحل  فهـل  اإلحراز  وعدم  الغيب  حال  في  وكـذا  بكـذا 

له؟ هي  من  على  بردها  يحكم 
فيه  بالجهالة  بأس  وال  صحيح  بعقد  كان  إذا  بتمامه  قيل  الصفة  هذه  على  الخيار 
واهللا أعلم. األصول،  في  اإلحراز  وجوب  في  واختلف  بسببها  البيع  ينقض  لم  ما 
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يره  لم  أي  والشـرب  الحدود  مجهـول  الغيب  حال  فـي  وقع  مـال  بيـع 
سـنة  كل  البائع  من  غلة  المشـتري  وجعل  باإلقالة  علق  وقد  المشـتري 
فهل  باإلقالة  المؤجلة  المدة  انقضـت  ثم  سـنوات  مدة  عليه  يتفقان  مما 
عن  مقدارًا  أخذه  ما  رجـوع  فيه  ويلزم  فاسـد  البيع  هذا  أم  أصًال  يصيـر 

يكون؟ كيف  أم  غلة 
واهللا أعلم. أصًال،  المدة  ترك  بتمام  المال  هذا  يصير 

السائل: قال 
تكون  لمن  المشـتري  الغلة  وأراد  المدة  تمام  قبل  ماله  البائـع  فك  فـإن 

الصورة؟ هذه  على 
أخذ  عليه  يحرمها  فال  بسبب  أخذها  ألنه  األول  البيع  صح  إذا  للمشتري  الغلة 

واهللا أعلم. اإلقالة،  تلك  بسبب  المال  البائع 

السائل: قال 
ماًال  البائع  لهذا  أن  يعلـم  ولم  المشـتري  عليه  يقف  لم  البيـع  هـذا  إن 
تكون  وهـل  غيرها؟  أم  األولـى  عيـن  المسـألة  هـذه  أتكـون  بقولـه  إال 

أم ال؟ للبيع  مفسدة  المال  بأصل  الجهالة 
إذا  ما  على  مترتـب  األول  الجواب  ألن  األولـى  هي  المسـألة  هذه  ليسـت 
بصفته  علمـًا  يحط  لم  لكنـه  المشـتري  هذا  به  علم  مـال  البائـع  لهـذا  كان 
فيكون  الشـرعي  الوجه  على  وقع  إذا  البيع  تفسـد  ال  الجهالة  فإن  وحدوده 
صحة  وعلى  بالجهالة  النقـض  للمشـتري  كان  وإن  صحيحًا  هنالـك  البيـع 
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لما  محمود  غير  المذكـور  صنيعهم  كان  وإن  الغلة  أخـذ  حل  يترتب  البيـع 
بالصدور. تحيك  أمور  من  فيه 

يبيعه  أن  يريد  الذي  وهو  مـاًال  البائع  لهذا  أن  المشـتري  هذا  يعلم  لم  إذا  أمـا 
واهللا أعلم. معلول،  هنا  ها  البيع  أن  فأرى 

¬≤ëH  πgÉédG  ≥ëdG  ÖMÉ°U  QÉÑNEG

المبيع  ذلـك  ثمن  إال  يلزمه  ال  أنـه  جاهًال  الحـق  عنـده  الـذي  كان  إذا 
هذا  في  المبيع  ذلك  ثمن  أداء  إال  يلزمك  ال  أنه  أخبره  أن  يلزمني  فهل 
يختلف  ال  الذي  الشـيء  في  جاء  أنه  أحسـب  فيما  األثر  ألن  الموضع 
ذاك  يكون  هل  بذلك  المشتري  يخبر  أن  البائع  يلزم  أنه  بيعه  بطالن  في 

خيرًا. اهللا  جزاك  أفدنا  سواء؟  وهذا 
تخبره  أن  لك  يسـتحب  لكن  به  جاهًال  كان  وإن  بذلك  تخبـره  أن  يلزمـك  ال 

غير. ال  التنزه  طريق  على 
كان  إذا  البيع  ألن  الفاسـدة  البيع  لمسـألة  مشـابهة  المسـألة  هذه  وليسـت 
ورضاه  منه  رضا  عن  إال  أخذها  يحل  فال  للبائع  هي  إنما  فالسـلعة  فاسـدًا 
ال  بالبيع  رضـي  إنما  ألنـه  منه  السـلعة  أخذ  في  يعتبـر  ال  الفاسـد  بالبيـع 
إذا  ألنه  كذلك  ليسـت  ومسـألتك  رضا  فال  فاسـد  والبيع  السـلعة  بإعطاء 
أو  عليه  لزومه  اعتقد  سواء  المعطى  ذلك  في  بالرضا  حكمنا  شيئًا  أعطاك 
أخذه،  عليك  يحرم  ال  الزم  غيـر  وهو  الزم  ذلك  أن  واعتقـاده  يعتقد  لـم 

واهللا أعلم.
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ثمنها  منه  تدين  ثم  له  يظنها  آخـر  رجل  يد  في  أمة  بيع  في  توسـط  رجـل 
وأغياب  وبلغ  أيتام  بين  شركة  هي  إنما  األمة  أن  األمر  انكشف  ذلك  وبعد 
أن  له  وهل  األمة؟  هذه  بيع  في  المتوسط  هذا  على  ترى  ماذا  وحاضرين 

يده؟ من  أخذها  الذي  الرجل  ذلك  إلى  أدانها  التي  الدراهم  يرد 
الضمان  وال  اإلثم  قبل  من  بأسـًا  البيع  ذلك  في  المتوسـط  هذا  على  أرى  ال 
واهللا أعلم. يده،  من  أخذها  الذي  الرجل  إلى  أدانها  التي  الدراهم  يرد  أن  وله 

أنه  العادلة  بالبينة  صح  ثم  لها  الشـاري  أو  األمة  لهذه  البائع  هـو  كان  إن  نعـم 
شـراؤه  وكذا  األموال  في  الخطأ  بـاب  من  لها  بيعه  يكـون  فحينئٍذ  ذكـر  لمـن 
الشـهرة  حد  في  يكون  حتى  قائل  بقـول  عبرة  فال  بالبينة  يصـح  لـم  وإذا  لهـا 

واهللا أعلم. الصحيحة، 

π«îædG  ÉæW  »a  ô««¨àdG  ≥M

من  مجهولة  غير  نوعًا  كانت  إذا  النخيل  طنا  في  حكمًا  الِغَير  يقع  وهل 
والمطني؟ الطاني 

واهللا أعلم. ذلك،  مع  وجهًا  للِغَير  أعرف  ال 

´É°VôdG  øe  ñCG  ƒgh  ∑ƒ∏ªªdG  ™«H

ابنة  األمة  فرّضعت  حاملة  مملوكة  ابنة  عندها  والمرأة  ابنة  ولدت  امـرأة 
وأوصت  ذكر  بولد  المملوكة  ولدت  بعد  ومن  حملها  وقت  في  سيدتها 
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بعدما  مملوكتها  ولد  تبيع  أن  ماتـت  بعدما  ابنتها  على  المملوكة  سـيدة 
بطل  وإن  الهالكة؟  ابنة  من  المملوك  هذا  بيع  أيبطل  بنفسها  األمة  عتقت 

أم ال؟ الهالكة  أخت  الخادم  تبيع  أن  أيصح 
ملك  إذا  الرضاع  من  األخ  بيع  في  واختلفوا  شـبهة  بال  رضاع  هذا  أن  عندي 
ما  حين  من  عليـه  يعتق  إنه  وقيـل  يباع  وال  يسـتخدم  أنه  المذهـب  ومشـهور 
ليس  ألنه  ويباع  يسـتخدم  وقيل  اسـتخدامه،  القائل  هذا  عند  يصح  فال  يملكه 

المماليك. سائر  من  كغيره  هو  بل  األرحام  من 
البيع،  رد  باعه  إن  قال  من  فمنهم  يبيعه،  وال  يستخدمه  بأن  القائلون  واختلف 
على  باطلة  المذكورة  فالوصية  يـرد،  وال  البيع  صح  باعه  إن  قال  مـن  ومنهـم 
بأن  القول  وعلى  للوارث  بيعه  يصح  ال  ما  ببيع  أوصى  ألنه  المذهب  مشهور 
اهللا  شـاء  إن  بأس  عليه  كان  ما  الوصي  أنفذها  فـإن  ثابتة  فالوصية  جائـز  بيعـه 
فرق  فال  يباع  ال  بأنه  القول  على  وأما  القول،  ذلك  على  وارث  غير  كان  ولو 

واهللا أعلم. غيره،  عليه  سلط  أو  الوارث  باعه  إن  بين 

QÉ«îdÉH  AÉªdG  ™«H

ناطق فاه  ما  موالي  يا  الحمد  لك 
السما انهلت  ما  المختار  على  وصلِّ 

داعيًا بالسيف  قام  من  على  وسلم 
سما ومن  ا  طرًّ واألصحاب  اآلل  مع 

غدا ــذي  ال الفقيه  قــول  فما  وبعد 
انتمى ــذي  ال العلوم  ــوار  أن يفتش 
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ومن حـازه  قـد  المجـد  السـالمي  هـو 
سمــا فـقد  السـالـمـي  كمــثل  يكون 

الوغى اضطرم  إذا  عليا  همة  له 
أينما الهـام  يقطـع  سالحــًا  وســـل 

واسـقه لخيـرك  ربـــي  يــــا  فوفقــه 
مختمـا النعيـم  فـي  كأسـًا  بفضلـك 

أتى ــد  وق بالخيار  ــاء  م ــاع  ب لمن 
مـا ليقتعـدن  الشـاري  إلـى  المبيـع 

ــرده ي ــم  ل المشترى  فــهــذا  وبــعــد 
ومــا وأشـجــاره  نخــًال  بــه  ليسـقي 

الدراهما أن  العقد  في  اشترطا  هما 
متممـا وصـــار  األولـــى  مـع  تكـون 

عينه؟ هــو  ــًا  رب أم  صحيح  ــذا  أه
الظمـا مـن  للشـفـاء  جوابـًا  أفدنــي 

شيخنا ابن  الولي  شيخي  على  وسلم 
عمـا لهـم  سـالمًا  وإخوانـي  وعزبـي 

تجهما ضعيف  ــن  م جـــوابـــًا  ــاك  ــه ف
سمــا وال  شبـرًا  للعلـيــاء  يخــط  ولم 

أنــنــي يــشــهــد  ـــال  ـــح وال ــي  ــن ــدح ــم أت
وختما أضحى  العجز  حيث  المجد  عن 
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بـــارق مــثــلــك  غـــر  أن  ــجــب  ع وال 
تهمهمــا ورعــد  صـيـــف  فــي  تـألـــق 

ــه ــت شــري بــالــخــيــار  ــع  ــي ــب م ـــا  ـــأم ف
تتسـلـمـا أن  قـبـل  مـن  قــعــــده  فــفـي 

الزمــاً القبض  رأى  من  اختالف  يسوغ 
يــحــرمــا ــس  ــي ل ـــون  ـــاق ـــب وال يـــحـــرم 

اشترى مــا  قيمة  تأخير  فــي  ضير  وال 
وأنعمــا يـومـًا  الحــق  ذو  رضـي  مـا  إذا 

جــوابــه مــنــي  رمـــت  ــد  ق ــا  م ــم  ت وقـــد 
متمما ـــان  ك حــيــث  ــي  ــرب ل وحـــمـــدًا 

±ô°üdG  ô«¨J  ƒdh  É¡H  iôà°ûªdG  á∏ª©dÉH  øªãdG  OGó°S

صرفه  قرش  أن  على  بيعه  يحسب  شتى  أشياء  يبيع  كان  إذا  التاجر  عن 
محمدية،  عشـرين  القـرش  فبلغ  المشـتري  فماطلـه  محمديـات  عشـر 
أم ال؟ الشراء  وقت  فيه  الذي  الصرف  على  القرش  يحسب  أن  للبائع 

وليس  محمديات  يسـلم  أن  فعلية  بمحمديات  اشـترى  إنما  الشـاري  كان  إذا 
اشـترى  إنما  كان  وإن  رخص  أم  الصرف  غال  سـواء  قروشـًا  يسـلم  أن  عليه 

واهللا أعلم. قروش،  فعليه  بقروش 

ƒªæj  ≈àM  ™«ÑªdG  ´QõdG  ∑ôJ

فازداد؟ فنما  المشتري  تركه  إذا  طناء  الزرع  بيع 
إذا لم يشترط المشتري بقاء الزرع في األرض فال أرى عليهم بأسًا، واهللا أعلم.
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لهذا  للمشـتري  فقال  أصله  بيع  وأراد  له  والخيار  بالخيار  ماله  بـاع  مـن 
من  على  فبعـه  أريده  ال  فقـال  هذا،  مالي  أبايعـك  أن  أريـد  إنـي  المـال 
ومات  ورثته  وتـرك  بالخيار  المشـتري  ومات  أجنبي  على  فباعه  تريـد، 
الميت  ورثة  على  فباعه  األول  المال  رب  فجاء  المال،  أصل  المشـتري 
بعت  لَم  وقالوا  ورثته  أعني  باألصل  المشـتري  فجاء  بالخيار  المشـتري 
فقال  ثانية؟  بعته  وأنت  عندك  مـن  أصله  اشـترى  قد  ووالدنا  المال  هذا 
بالخيار  المشـتري  وتمسـك  لكم  أصله  والمـال  مني  بجهالة  لـه  بيعـي 
المشـتري  بيع  مع  األجنبي  بيع  أيثبت  األصل،  بيع  أعني  الثاني  بالبيـع 
ثابت  شراؤه  منهما  ومن  فاسد؟  واآلخر  ثابت  أحدهما  بيع  أم  بالخيار؟ 

أجبنا. فاسد؟  شراؤه  منهما  ومن 
فإن  يبيعه  أن  له  وللمشتري  صحيح  فالبيع  المال  ذلك  في  الذي  حقه  باع  إذا 
بالخيار  المباع  المال  ذلك  نفس  بـاع  وإذا  باطًال  الثاني  البيع  كان  لغيـره  باعـه 
ثابت  القطع  بيـع  إن  قيـل  خالف:  الثاني  ثبـوت  ففي  القطـع  بيع  هـو  فباعـه 
باع  ألنه  باطل  إنه  وقيـل  الخيار،  بيع  نقض  اختار  فكأنه  باعـه  لما  أنـه  وذلـك 
المشـتري  فذلك  البيع  بثبوت  القول  وعلى  الخيار  ينقض  أن  قبـل  غيره  مـال 

واهللا أعلم. األول،  البيع  هو  بيعه  ألن  بالمال  أولى  األجنبي 

á°†ØdÉH  ÖgòdG  ™«H  »a  π«LCÉàdG  ™æe

والثمن  أحدهما  المبيع  كان  إذا  خيار  بيع  الذهب  أو  الفضة  بيع  يصح  هل 
بالجواب. أنعم  العروض؟  من  غيرهما  الثمن  كان  إن  وكذا  اآلخر؟ 
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وإن  الخيار،  بيع  أجـاز  من  على  به  بأس  فال  جنسـها  غير  مـن  الثمـن  كان  إذا 
جوازه،  الظاهر  يقتضيـه  والذي  خالف،  عندهم  ففيـه  جنسـها  من  الثمن  كان 
تمام  إلى  موقوفًا  يجعله  من  قول  على  والمنع  الصفقـة،  عند  واقع  البيـع  ألن 

واهللا أعلم. يحضر.  أن  غير  من  بذهب  ذهب  بيع  صادف  البيع  ألن  المدة 

¬©e  çGô«ªdG  ºμMh  ¬«∏Y  IOÉ¡°ûdGh  áÄé∏àdG  ™«H

أقل  أو  ثمنه  بربع  ثمنه  من  بأقل  بيع  بصـورة  لزوجته  ماله  ألجأ  مـن 
الحاكم  طـرف  من  قاض  وأبوها  أبيهـا  بخـط  خطًا  فيه  لهـا  وكتـب 
في  بالبيع  شهودًا  فيه  وأشهد  المسـلمين  عند  خطه  يجوز  ممن  وهو 
مقام  يقومون  الشـهود  أم  أبيها  بخط  البيع  هذا  لها  أيثبت  أمره  ظاهر 
أخذ  وأغنى  الشـركاء؟  دفتر  في  الحاكم  عامل  الخط  ونقل  الكاتب 
التي  الورقة  أخذ  والزوج  المناكـرة  عن  قاعدتهم  على  الخط  نظيـرة 
هي  ومكثت  الخط،  وال  المال  ُيقبضها  ولم  لُعمان  وسافر  لها  كتبها 
وكتبت  آخر  رجل  من  اسـتدانت  وبعد  كانت  ما  مثل  وماله  بيته  في 
المال  أن  خبـر  عندهما  والكاتب  والمسـتكتب  المذكـور  المـال  لـه 
قبل  الوفاة  وأدركتها  زوجها  الحقة  وسافرت  إليها  ُملجأ  بل  لها  ليس 
حقه  يريد  الحاكم  عند  شكا  بوفاتها  غريمها  علم  ومتى  إليه  وصولها 
ورقة  من  الشـركاء  نقلها  التي  النظيرة  بتلك  المال  في  له  المكتـوب 
وصار  المال  هذا  له  يحل  والمشـتري  البيع؟  هذا  في  تقول  ما  البيع 
ببيع  الزوج  علم  متى  وأيضًا  بيعه؟  باطل  أم  أهله  نظر  دون  من  البيع 
المرأة  هذه  مالي،  لها  بعت  ال  قال:  البيع  وأنكر  المال  عارض  المال 
قال  الورقة  بنظيرة  فحّجوه  ومالي  بيتي  في  ساكنة  زوجتي  كانت  هي 
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وهذه  وإياها  نحن  اتفقنـا  ما  بعد  من  بل  وأشـهدت  هذا  كتبت  نعـم 
الصفة؟ هذه  على  الحكم  في  قوله  يسمع  هل  ورقتي، 

فال  الغرماء  أو  الوارث  عن  إلجاء  البيع  ذلك  أن  الشـهود  أو  الكاتب  علم  إذا 
اإللجاء  يعلموا  لم  وإن  عليه  يشهدوا  أن  لهم  يجوز  وال  يكتبوه  أن  لهم  يصح 
يضر  وال  األب  غيـر  العدول  شـهادة  وتثبت  اإلقرار  علـى  يشـهدوا  أن  فلهـم 
بذلك  شـهد  إذا  البيع  بثبوت  عليه  ويحكم  غيره  الشـهود  كان  إذا  األب  كتابة 
من  حقوقهم  يأخذوا  أن  وللغرمـاء  إلجاء  البيع  أن  ادعاؤه  ينفعـه  وال  الشـهود 
لهم. يحل  فال  ذلك  علموا  فإن  إليها  ألجأه  الزوج  أن  علموا  إذا  إال  المال  هذا 

لعلهم  ورثتها  علـى  يحتج  أن  قبل  من  الزوجـة  مال  يبيع  أن  للحاكـم  وليـس 
ولعلهم  ذلك  نحو  أو  عروضًا  أو  موروثتهم  تركتها  قد  دراهم  للدين  يخرجون 
حقهم  قضاء  إال  للغرماء  ليس  إذ  المال  دون  عندهم  من  بدراهم  يعارضوا  أن 

واهللا أعلم. الورث،  بطريق  لهم  كان  الورثة  قضاء  فإن 
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الشجرة  غارس  توفي  ذلك  وبعد  ربها  مجهول  أرض  في  شجرة  غرس  رجل 
إن  أرأيت  وغيره؟  بالبيع  الشجرة  في  يتصرف  أن  أله  له  وارثًا  ذكرًا  وخلف 
أم ال؟ األنام  من  يشتريها  لمن  أيصح  فقير  أو  غني  منه  يشتريها  أن  أراد 

فال  ربها  المجهول  األرض  فـي  الشـجرة  غرس  أباه  أن  الوارث  هذا  علـم  إذا 
وأما  الفقراء  من  كغيره  غلتها  من  يأخذ  أن  فله  فقيرًا  كان  إذا  إال  فيها  يتصرف 
رب  يظهر  حتـى  حالها  على  تبقـى  بل  عنده  مـن  تشـترى  وال  فال  ذلـك  غيـر 

واهللا أعلم. الوجوه،  من  بوجه  عدل  حاكم  فيها  يحكم  أو  األرض 
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عليه  السـقي  يكون  أن  البائع  على  واشـترط  بالخيار  ماًال  اشـترى  من 
إلى  مرجعه  المـال  ذلك  لعمـار  إليه  يحتاج  ومـا  السـماد  وكذا  دونـه 
المال  فيتعلق  مائة  وسماده  سقيه  وبلغ  بمائة  الشراء  فرضنا  كأن  البيع، 
في  ويكون  هذا  أيثبت  مائتين  تسليم  إلى  األمر  فيؤول  بمائتين  المبيع 
غير  في  عليه  تكون  المائة  وهذه  بالمائة  الخيار  يقوم  أم  الخيار  جملة 
األخرى  المائة  أتلزم  بطالنه  تقدير  وعلى  ذلك؟  يصح  أم ال  المبيـع؟ 
الخيار  فـي  أصًال  يلزمـه  أم ال  منـه  األمر  لصـدور  للمشـتري  البائـع 

أجبنا. ودونه؟ 
فال  المبيع  نفس  في  المغرم  ذلك  ثبوت  أما  الشرط  هذا  في  أقول  ما  أدري  ال 
المحدود  الثمن  على  العقد  من  ثبت  إنما  البيع  ألن  عندي  فيما  قطعـًا  يثبـت 
في  فهو  بثبوته  قلنا  فإن  المغـرم  في  أنفقه  ما  وأما  مثًال.  األولى  المائـة  وهـو 
من  فيلزمه  ذلك  ومع  لجهالته  الشـرط  هذا  عن  الرجوع  وللبائع  البائع  ذمـة 
واهللا أعلم.  أصًال،  شـرط  هنالك  يكن  لم  لو  أن  عليـه  به  يحكم  مـا  المغـرم 
يؤخذ  وال  فيه  فلينظر  المطالعة  عن  وضيق  اشتغال  حال  في  لي  ظهر  ما  هذا 

بعدله. إال 

á≤K  ¬YÉH  Éª«a  ∞bƒdG  AÉYOÉH  IôÑY  ’

ثقات  من  ثقـة  بواسـطة  المسـلمين  لفقراء  مكتوبًا  مـاًال  اشـترى  رجـل 
رجل  وباعه  الطيوانـي  سـعيد  بن  حمد  المرحـوم  والشـيخ  المسـلمين 
وأراد  هذا  وقتنا  إلـى  العصر  ذلك  من  المال  وبقـي  منه  بمكتـوب  غيـره 
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يجب  ثقة  غير  البائع  أن  بسبب  فيه  وغيَّر  المال  ذلك  في  الِغَير  المشتري 
بوكالة  وال  ثقة  غير  البائع  كان  إذا  الصفة  هذه  على  المال  هذا  في  الغير 
والمشـتري  بنفسـه  فريدًا  هذا  حمد  من  البيع  بورقة  إال  المسـلمين  من 
على  يجب  الذي  فما  فيه  الغير  ثبت  وإن  وبدورانه؟  ماله  بحدود  جاهل 

حكمها؟ يكون  وكيف  الغلة؟  في  المشتري 
فال  المسـلمين  ثقات  بعض  من  اشـتراه  رجل  عند  من  المال  هذا  اشـتري  إذا 
قد  كان  إذا  أيضًا  بالجهالة  له  غير  ال  وكذلك  السبب  بهذا  المشتري  لهذا  غير 

واهللا أعلم. وحده،  استغله 
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المال  هذا  نصف  يفدي  البائع  وأراد  واحدة  صفقة  بالخيار  المباع  المال 
المشتري  رضي  إن  أرأيت  بعضه  نقض  إذا  كله  ينتقض  أم  البيع  أيتجزأ 

أم ال؟ سواء  أكله  البعض  بنقض 
انتقض  بعضه  نقض  إذا  بل  يتجزأ،  ال  واحدة  بصفقة  دفع  الذي  الخيار  بيع  إن 
كله  البيع  انتقض  إذا  ولهم  يرض  لم  أو  بذلك  المشـتري  رضي  سـواء  جميعه 

واهللا أعلم. مثًال  المال  نصف  في  آخر  بيعًا  يجددوا  أن 

√ô«¨d  ¬H  …ôà°ûªdG  QGôbEGh  QÉ«îdÉH  πîf  ™«H

صكًا  يكتب  أن  البائـع  أراد  فلمـا  رجـل  على  خيـارًا  نخـًال  بـاع  رجـل 
مضى  فلما  فكتبه  فالن  بن  لفالن  الصك  اكتب  المشتري  فقال  للمشتري 
برآنًا  منه  يريد  فقصده  الصك  له  المكتوَب  البائع  وجد  الزمان  من  برهة 
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فلما  المباع  المـال  من  والعرجين  السـعف  من  شـيئًا  البائع  أخذ  فربمـا 
بالخيار  أخذتـه  نخل  لي  ليس  الصـك:  له  المكتوب  قـال  البـرآن  طلبـه 
المشـتري  وهذا  فيهن  ليتوسـع  المشـتري  أعطيتهن  الدراهم  هذه  وإنما 
من  على  الخيار  ينقـض  أن  البائع  أرأيت  اآلن  إلى  النخـل  هذا  يسـتغل 
ومن  الصك  له  المكتـوب  على  أم  المشـتري  على  النقض  لفظ  يجـرى 

أفتنا. ماله؟  من  الخيار  رفع  بعد  الدراهم  يتسلم 
الصك  اكتب  قولـه  ألن  للمشـتري  يكون  المـال  فإن  هذا  وصفـك  علـى  أمـا 
عند  يكون  إنمـا  فالنقض  المشـترى  بالمـال  وال  بالحـق  إقـرارًا  ليـس  لفـالن 
الخالص  يكون  وإليه  الناس  من  غيره  إلى  ال  إليه  الدراهم  وتسليم  المشتري 

المباع. المال  ذلك  من  وغيره  البائع  لزمت  التي  الضمانات  من 
لفالن  بأنه  إقرارًا  المشـترى  المال  بذلك  المشـتري  هذا  أقر  قد  كان  إذا  وأمـا 
نخل  لي  ليـس  وقوله  له  المقـر  الرجل  لذلك  المـال  يكون  هـذا  فعلـى  مثـًال 
يبطل  ال  فيهن  ليتوسع  المشتري  أعطيتهن  الدراهم  هذه  وإنما  بالخيار  أخذته 
إقرارًا  بذلك  له  أقر  قد  يكون  أن  يمكن  ألنه  البائع  هذا  عند  له  الثابت  اإلقرار 
النقض  فيكون  هذا  وعلى  يعلم  ال  حيـث  من  له  المال  ذلك  أن  أو  بـه  بملكـه 
سعيد  أبو  الشيخ  ذكره  ما  معنى  على  البائع  شاء  أيهما  المقر  أو  له  المقر  عند 
عليك  الذي  الحق  له  الذي  فقال  حق  آلخر  عليه  رجل  في  عليـه  اهللا  رضـوان 
الذي  هذا  إلى  سـلم  شـاء  إن  بالخيار  معنا  الحق  عليه  فالذي  قـال  لفـالن  أي 
يسـلمه  لم  فإن  قال  بالحق  أقر  الذي  إلى  سـلم  شـاء  وإن  الحق  أصًال  له  كان 
أن  له  وليس  بـه  له  للمقر  كان  األول  المقـر  يمـوت  حتـى  األول  المقـر  إلـى 

واهللا أعلم. انتهى.  حاكم،  بذلك  عليه  يحكم  أن  إال  ورثته  إلى  يسلمه 
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من  كل  علـى  وشـرطوا  فلجهم  سـاقية  على  عاضـدًا  باعـوا  بلـد  أهـل 
في  الشـرط  وشـاع  تحته  قرين  لكم  يكون  أال  العاضد  هذا  من  اشـترى 
هذا  أيثبت  الشرط  هذا  على  ذلك  في  وتشاوروا  وتبايعوا  واشـتهر  البلد 
الطريق  على  النخل  تكاثر  ضـرر  منه  تبّين  وربما  أم ال؟  عليهم  الشـرط 
منه  طلبنا  بعد  نزيله  أن  لنا  هل  المشـترين  من  أحد  نكث  فإن  والسـاقية 
خرج  إن  أرأيت  والطريق؟  بالساقية  مضر  وهو  منها  امتنع  التي  باإلزالة 
البائع  في  الحكـم  أيكون  لفلج  أو  لمسـجد  وقفـًا  العاضد  هـذا  بعـض 

بالجواب. تفضل  أم ال؟  سواء  والوقف  والغائب  واليتيم 
على  يقوموا  أن  البلد  وألهل  الشرط  نكث  يصح  وال  عليه  تشارطوا  ما  لهم  نعم 
لم  فإن  الحادث  إزالـة  منه  ويطلبوا  ذلـك  في  عليه  ويحتجوا  الشـرط  ترك  مـن 
والغائب  الحاضر  ذلك  في  وسـواء  عليه  االحتجاج  بعد  إزالته  لهم  جاز  يفعـل 
وقع  الذي  الوجه  علـى  يكون  إنما  التوقيف  ألن  األوقاف  وسائر  والبائع  واليتيم 
في  ويحتج  الغائب  وكذلك  وكيله  على  الوقف  مال  في  يحتج  لكن  البيع  عليه 
وكيل  له  كان  إن  وكيله  أو  ـى،  وصَّ يكن  لم  إن  وليه  أو  وصيه  على  اليتيـم  مـال 

والسالم. بعدله  إال  يؤخذ  وال  كله  هذا  في  فلينظر  واهللا أعلم  الوكالة  ثابت 

?QÉ«îdÉH  ™«ÑdG  ∫ÉM  »a  á∏¨dG  ¥É≤ëà°SG  øªd

بعد  بائعه  المال  اختار  إذا  الغلة  إن  قالوا  فإنهم  بالخيار  المبيع  المال  عن 
أن  ينساغ  وهل  ذلك؟  على  الدليل  فما  للبائع  وقبله  للمشـتري  اإلدراك 
وإنما  وبعده  النقض  قبل  وبعده  اإلدراك  قبـل  للمبيع  تابعة  الغلة  تكـون 
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إذ  للبائع  فهو  منها  يحرزه  لم  وما  بالقبض  أحرزها  إذا  للمشتري  تكون 
المحدودة  المدة  في  بوقت  يختص  النقض  جواز  وال  قبضًا  اإلدراك  ليس 
حكمها  عن  لها  مخرجًا  وال  لها  إحرازًا  وال  للغلة  فاصًال  اإلدراك  وال  له 
أن  فينبغي  المبيع  غير  الثمرة  إن  قيـل  وإن  والجزئية  الملكية  فـي  األول 
بذلك  إذ  المشـتري  وأّبَرها  ظهرت  مذ  المبيع  حكم  غير  حكمها  يكون 
تبّين  أن  شيخنا  منك  فضًال  باإلدراك؟  ال  لها  وقابضًا  فيها  متصرفًا  يكون 
هو  وهل  فيها؟  ينساغ  البحث  هذا  وهل  ببحوثها  المسألة  هذه  حقيقة  لنا 

والسالم. البحثين  أدلة  لنا  وتوضح  فيها؟  غيره  من  أرجح 
قال  مالك  بن  أنس  عن  زيد  بن  جابر  عن  عبيدة  أبو  روى  ما  ذلك  على  الدليل 
قال  تزهو؟  وما  رسول اهللا  يا  فقيل  تزهو.  حتى  الثمار  بيع  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  نهى 
الثمار  بيع  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول اهللا  نهى  قال  سـعيد  أبي  عن  حديث  وفي  تحمـر. 
على  يدل  الحد  ذلك  قبل  بيعها  عن  النهي  أن  ذلك  وبيان  صالحها،  يبدو  حتى 
بنفسها  ومسـتقلة  الدراك  قبل  ألصولها  تابعة  هي  بل  بنفسـها  اسـتقاللها  عدم 
بها  ينتفع  فال  صالحها  يبد  لم  فإذا  االنتفاع  الثمار  من  الغرض  أن  وذلك  بعده 
التبعية  حيث  من  بل  ذاتها  حيث  من  لها  نفع  ال  الدراك  قبل  فهي  المعيشة  في 
كالجنين  صارت  أدركت  فإذا  أمه  بطن  في  كالجنين  لها  تابعة  فكانت  ألمهاتها 

أمه. من  انفصل  إذا 
ذلك  ينسـاغ  فنعم  إلخ  للمبيع  تابعة  الغلة  تكون  أن  ينسـاغ  وهل  قولك  وأمـا 
أن  وعلته  ثالثة  أقوال  جملة  من  اإليضـاح  من  نقًال  سـتة  أبو  حكاه  قول  وهـو 
ما  أمه  بطن  فـي  الجنين  بمنزلة  هـؤالء  عند  فهي  الشـجرة  من  الشـجرة  ثمـرة 
ثمرة  يقول  كان  أنه  عنه  يـروى  فإنه  الربيع،  إلى  القول  هذا  ونسـب  تقطع  لـم 
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ذلك  يشـترط  أن  إال  للبائع  الثمرة  يقول  عبدالعزيز  ابـن  وكان  للمبيع  النخـل 
نخًال  باع  فيمن  عبدالعزيز  وابن  الربيع  عن  آخر  موضع  في  وذكر  للمشـتري. 
عن  عبيدة  أبو  روى  ما  ودليله  المشتري  يستثنيها  أن  إال  للبائع  ثمرته  أن  مثمرًا 
أبرت  قد  نخًال  باع  من  ملسو هيلع هللا ىلص:  رسول اهللا  قال  قال  الخدري  سعيد  أبي  عن  جابر 

المبتاع. يشترطها  أن  إال  للبائع  فثمرتها 
في  قال  سـتة  أبا  أن  غير  أعلم  فاهللا  قبله  مما  أرجح  القول  هذا  يكون  أن  وأما 
به  يحكمون  الذي  أن  مشايخنا  بعض  عن  وسمعت  نصه  ما  المسـند  حواشـي 
لم  ما  للمشتري  الثمرة  أن  وهو  األوسط  قول  هو  إنما  أدركناه  فيما  الجزيرة  في 
واهللا أعلم.  الحديث  لظاهر  منابذ  فإنه  ذلك  فـي  حجتهم  ما  وانظر  قال  تطـب 
ألجل  النخل  في  عبدالعزيز  ابن  بقول  الحكم  واهللا أعلم  لي  يظهر  والذي  قال 
حجتهم  إن  وأقول  (انتهى).  التعليل  ألجل  غيرها  في  الربيع  وبقول  الحديـث 
سعيد  وأبي  أنس  حديثي  من  الجواب  صدر  في  ذكره  قدمت  ما  هو  ذلك  في 
للبائع  فثمرها  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  ألن  الربيع  حديث  وبين  الحكم  ذلك  بين  منابذة  وال 
يدل  كما  الدراك  قبل  الثمرة  حال  على  عندنا  محمول  المبتاع  يشترطها  أن  إال 
الثمرة  في  فهما  سـعيد  وأبي  أنس  حديثي  من  تقدم  وما  بالتأبيـر  اقترانه  عليـه 
وقول  الحديث  ألجل  النخل  على  عبدالعزيز  ابن  قول  حمله  وأما  الدراك  بعد 
ثمرة  في  الموجودة  العلة  ألن  بشـيء  فليس  التعليل  ألجل  غيرها  على  الربيع 

ظاهر. غير  فالفرق  النخل  ثمرة  في  موجودة  الواحد  البطن  ذوات  األشجار 
حكم  غير  حكمها  يكون  أن  فينبغي  المبيع  غير  الثمرة  إن  قيل  وإن  قولك  وأما 
لها  وقابضًا  فيها  متصرفًا  يكون  بذلك  إذ  للمشـتري  وأبرها  ظهرت  مذ  المبيع 

أبرها. منذ  للبائع  الثمرة  كون  يلتزم  بذلك  القائل  أن  فجوابه  باإلدراك  ال 
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أقوال. ثالثة  المقام  في  أن  والحاصل 
قد  نخًال  بـاع  «من  السـالم:  عليه  لقوله  تذكر  لـم  ما  للبائـع  الغلـة  أن  أحدهـا 
عنه  بحثت  الذي  القول  وهو  المشتري»  يشترطها  أن  إال  للبائع  فثمرتها  أبرت 

السؤال. آخر  في 
العمل. عليه  الذي  القول  وهو  َتِطب  لم  ما  للمشتري  أنها  وثانيها 

القول  وهو  الشجرة  من  الشـجرة  ثمرة  ألن  طابت  ولو  للمشـتري  أنها  وثالثها 
السؤال. في  تسويغه  أردت  الذي 

نقله  قدمت  ما  وهو  غيره  عن  يوجد  ولم  سـتة  أبو  اسـتظهره  رابع  قول  وبقي 
واهللا أعلم. فيه،  ما  تقدم  وقد  عبدالعزيز  وابن  الربيع  قوَلي  حمل  في  عنه 

á∏¨dG  ó°ü≤H  QÉ«îdG  ™«H

أشـتريه  المشـتري  فقال  خيارًا  آلخر  ماله  من  شـيئًا  يبيع  أن  أراد  عمـن 
كذا  مدة  إلى  وكذا  بكذا  مني  تعتقده  أن  على  كـذا  أو  بكذا  خيارًا  منـك 
على  وافقه  إن  إال  المشـتري  يشـتر  لم  ذلك  من  البائـع  أبـى  وإن  وكـذا 
وهل  منتقضًا؟  أم  فاسدًا  أم  العقد  هذا  على  لهما  جائزًا  ذلك  أترى  هذا 
شـرائه  أكثر  أن  منه  عرف  إذا  المشـتري  لهذا  يكتب  أن  للكاتب  يجـوز 
حاضرًا  يكون  حين  أم  البيع  حين  حاضـرًا  يكن  لم  إذا  العقد  هذا  علـى 

بالجواب. تفضل  يحضر؟  لم  أو  حضر  عليه  بأس  أم ال 
األحكام  فـي  عقدت  ما  علـى  البيوع  أن  قواعدهـم  مـن  ألن  باطـل  هـذا 
المشـتري  هذا  جعل  فقد  وأيضًا  والحرام  الحالل  فـي  أسسـت  ما  وعلى 
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جوزوه  فإنما  الخيار  بيع  جوز  ومن  الغلة  أخذ  إلى  ذريعة  البيع  هذا  نفس 
بيع  في  نبهان  أبو  قال  الغلـة.  إرادة  قصد  على  ال  األصل  إرادة  نيـة  علـى 
األصل  به  أراد  وإن  بهـا  أولـى  فالحرام  الغلـة  بـه  مـراده  كان  إن  الخيـار 
الرجل  لفعل  مشـابه  هذا  ففعله  أيضًا،  وتحريمها  تحليلها  في  فاالختالف 
التزويج  به  يصـح  ما  وأظهر  لمطلقها  تحليلهـا  لقصد  امرأة  تـزوج  الـذي 
في  وأظهر  السريرة  في  بمكوكين  مكوكًا  باع  من  لفعل  ومشابه  الناس  عند 

بدراهم. أنه  الظاهر 
علم  إذا  عليه  الشـهادة  وال  كتابته  ألحد  يجوز  فال  أصله  من  البيع  فسـد  وإذا 
الريبة  عن  البعد  فالسالمة  للمشترى  قلبه  ارتاب  فإن  يعلم  لم  إذا  وأما  بذلك، 
على  ذلك  فساد  ويكون  حق  وجه  له  أظهروا  إذا  عليه  بأس  فال  يرتب  لم  وإن 
على  حمًال  له  يكتب  فال  بذلك  معروفًا  صار  حتى  أحد  تعوده  وإن  أنفسـهم، 

واهللا أعلم. صالحه،  يعلم  حتى  تعودها  التي  عادته 

Éª¡dGƒeCG  »a  IójGõªdG  øe  º«à«dGh  óé°ùªdG  π«ch  ™æe

نظر  على  الناس  يزايد  أن  أيجـوز  مسـجد  أو  يتيم  مال  في  وكيل  رجـل 
إطنائه؟ في  فائدة  هو  ويريد  والمسجد  لليتيم  الصالح 

ألنه  أموالهما  في  الناس  يزايـدا  أن  لهما  يجوز  ال  واليتيم  المسـجد  وكيـل  إن 
مراعاة  الزبون  عن  الناس  لتنفير  سببًا  ذلك  كان  وربما  لنفسـه  يزيد  من  بمنزلة 
الوكيل  غير  وجب  إذا  ألنه  النداء  في  الدالل  لتساهل  سببًا  كان  وربما  للوكيل، 
المؤونة  هـذه  عنه  خفت  الوكيل  أوجـب  وإذا  الدراهم،  اسـتيفاء  إلـى  احتـاج 

واهللا أعلم. تليق.  ال  التي  األمور  من  ذلك  غير  وفيه 
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فباعوه  بالخيار  المال  هذا  يبيعوا  أن  على  رأيهم  اجتمع  شركاء  بين  مال 
أله  حصته  عرف  أن  بعد  البيـع  نقض  بعضهم  فأراد  سـهمه  كل  وأحـرز 
أو  أيام  عشرة  المقاسمة  بعد  مكث  إن  أرأيت  غلته  مدركه  والمال  الِغَير 

أم ال؟ النقض  أله  أكثر  أو  أقل 
انتقض  الشـركاء  أحد  نقض  وإذا  باقية  المدة  دامـت  ما  الخيار  نقض  لـه  نعـم 

واهللا أعلم. واحدة،  صفقة  في  كان  ألنه  كله  البيع 

AÉ«ëdÉH  øªãdG  ¢†©H  øe  AGôÑà°S’G

بعض  المشتري  وسلم  الثمن  في  وتقاطعا  شـيئًا  أحد  من  اشـترى  رجل 
منه  طلب  الثمـن  من  بقي  مـا  يفيه  أن  أراد  فلمـا  البعـض  وبقـي  الثمـن 

أم ال؟ أتحل  سامحه  بعد  ثم  قليًال  البائع  فتعلل  سماحة 
قبل  كالمماكسـة  هو  وليس  ضرورة  غير  من  حرام  وهو  الغير  مال  سـؤال  هذا 

واهللا أعلم. منه،  أخذ  ما  عليه  يرد  أن  ويعجبني  البيع 

∫’ódG  ∫ƒ≤H  êÉéàM’G  ΩóYh  ¥hô°ùªdG  ™«H  ™æe

لمن  آخر  جاء  مدة  بعد  ثم  إلنسان  السوق  في  كغنم  دابة  باع  إذا  الدالل 
إني  فقال  مني،  ضلت  أو  سرقت  لي  الشـاة  هذه  له  وقال  الشـاة  يده  في 
أعطاني  لهم  وقال  الدالل  جاء  ثم  له  أنها  بينة  فأقام  الدالل  من  اشتريتها 
فرق  وهل  حجة  به  تقوم  ال  هذا  قوله  فهل  فبعتها  أعرفه  ال  إنسان  إياها 

والمسروقة؟ الضالة  بين 
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الدالل  إلى  يرجع  الجميع  بل  المعنى  هذا  في  والمسروقة  الضالة  بين  فرق  ال 
صحت. إذا 

أن  فعليه  بمسـموع  ليس  يعرفه  ال  إنسـان  الدابة  تلك  أعطاه  بأنه  الدالل  وقول 
واهللا أعلم. أمره،  في  يتحرز  وأن  لدينه  يتحرج 

ôNB’  ¬«a  ±ô°üàdGh  QÉ«îdG  ™«H

شـراه  عما  بنقص  آخـر  إلى  المشـتري  وباعـه  بالخيار  مالـه  بـاع  رجل 
أم ال؟ هذا  أيصح  اآلخر  للمشتـري  الزيـادة  أن  الثاني  واشترط 

األول  للبائع  الخيار  شـرط  فيه  إذ  بالخيار  المبيع  يبيع  أن  للمشـتري  يصح  ال 
إلى  يحيله  أن  له  لكـن  فيه  البيع  يصح  فال  تنقض  لم  الخيـار  مدة  دامـت  فمـا 
األول  بها  اشـترى  التي  الشـروط  على  الثاني  عن  فيكون  األول  بالبيـع  غيـره 
نقض  ثم  األول  الثمـن  بدون  أحالـه  فإن  دونه  أو  كالثمـن  الثمـن  كان  سـواء 
سـلم  ما  إال  للثاني  وليس  األول  المشـتري  إلى  الزيـادة  ردت  الخيـار  البائـع 

واهللا أعلم. باطًال،  له  الزائد  واشتراطه 

™«ÑªdG  Qób  »a  IOÉjõdG  IOÉY  ¿Ó£H

المشـتري  وقبضها  َمّنًا  مائتين  له  فوزن  بسـرًا  بهارًا  رجل  من  ابتـاع  مـن 
عرفنا  وفي  بهارًا  مني  ابتعـت  البائع:  له  فقال  مّنًا،  عشـرين  زيـادة  وأراد 
ربعتين  من  لكل  يزاد  أن  ُعمان  سـّنة  بأن  المشـتري  فزعم  مّنًا،  كذا  كذا 
بهارًا  لك  بعت  وإنمـا  ُعمان  ُسـّنة  على  لك  أبع  لم  بأني  فأجابـه  بسـرًا، 

الحكم؟ فما  الثمن  فمنعه  وزنته  وقد  منًا  مائتين 
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القدر  ذلك  على  واقعًا  عرفهم  في  البهار  اسم  كان  إذا  إال  باطلة  ُسّنة  هذه 
كان  إذا  وأمـا  هنا،  هـا  العرف  اعتبـار  من  بد  فـال  المذكـورة  الزيـادة  مـع 
اشـترطه،  إذا  إال  البيع  عليه  يثبت  فال  البهار  اسـم  عن  خارجًا  الزائد  ذلك 

واهللا أعلم.

ó≤Y  ¿hO  ICÉWGƒªdÉH  QÉ«îdG  Ióe  ójóªJ

وقال  البائع  جـاءه  مدته  انقضاء  قـارب  فلما  بالخيار  مـاًال  اشـترى  مـن 
أم  وزاده  المشـتري  رضـي  إذا  يصـح  هذا  هل  الخيـار  فـي  مـدة  زدنـي 
جديدًا  بيعًا  ويتبايعا  الدراهم  إحضار  بال  ولو  البيع  ينقض  أن  األحسـن 

أم ال؟ أراد  ما  المدة  في  ويزيدا 
العقدة  تجمعها  التـي  الشـروط  من  ألنها  البيع  عقد  فـي  إال  الزيـادة  تثبـت  ال 
يظهر  هنا  فمن  باطل  وهو  عقد  دون  بالمواطأة  الخيـار  بيع  لثبت  ذلك  ولـوال 

واهللا أعلم. ذلك،  شاء  إذا  وتجديد  نقض  من  بد  ال  أنه  لك 

kÉ≤M’  ¬Jóe  ójóëJh  QÉ«îdÉH  ™«ÑdG

علّي  أن  ورقة  على  اكتب  له  وقال  الكاتب  إلى  جاء  إذا  بالخيار  البائع 
سـنين  عشـر  مضي  إلى  خيار  بيع  كذا  له  بعت  وأني  لفالن  وكذا  كذا 
على  ويستقره  يستفهمه  ثم  المدة  تلك  إلى  يكتب  أن  للكاتب  يجوز  هل 
والمشتري  هو  يتفق  لم  أنه  البائع  أقر  إذا  وكذلك  ذلك؟  من  يكتبه  ما 
للكاتب  فعينها  المدة  تعيين  من  بد  ال  له  فقال  للخيار  معينة  مدة  علـى 
أن  وأخبره  كتابتـه  بعد  البيع  لفظ  عليـه  وقرأ  ذلك  على  عليـه  وكتـب 
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فال  وإال  المدة  تلك  على  تبايعا  رضي  فإن  لذلك  المشـتري  يسـترضي 
أم ال؟ يكتبه  أن  للكاتب  يجوز  هذا  فهل  البيع،  يثبت 

ومع  المشـروع  الوجه  على  معروفة  معينة  بمدة  يقر  حتى  يكتـب  أن  له  ليـس 
تساهلهم  وكثرة  معاملتهم  لسـوء  الحرج  من  فيها  ما  النفس  ففي  بذلك  إقراره 
صراط  إلى  ويهديهم  يهدينـا  فاهللا  الخيار  بيـع  في  وخصوصًا  البيـوع  أمر  فـي 

واهللا أعلم. مستقيم، 

™«ÑdG  »a  ø«Wô°ûdG  ¿Ó£H

إذا  أنه  وهو  بيعهمـا  في  اللفظ  هـذا  وأدخال  بالخيار  مـاًال  المتبايعـان 
بالخيار  المبيع  ذلك  في  يفاديه  المشتري  سلمه  ما  بنصف  البائع  جاء 
هل  شرط  دون  من  نفسه  على  المشتري  واشترط  ذلك  المشتري  فقبل 
والشرط  ثابت  البيع  أم  باطالن  هما  أم  ثابتان  هاهنا  والشرط  البيع  هذا 

باطل؟
الخيار  وهمـا  بيع،  في  شـرطان  ألنه  البيـع  بطل  العقد  فـي  ذلـك  أدخـال  إذا 

واهللا أعلم. المذكور،  واالشتراط 

?™«ÑªdG  »a  QÉ«îdG  çQƒj  ≈àe

ولورثته  له  الخيار  أن  الصك  في  مكتوبًا  يكن  لم  إذا  الخيار  يورث  هـل 
المشـتري  ذلك  لورثة  فهل  يورث  كان  فـإن  المشـتري  أعني  بعده  مـن 
من  فيه  بما  بالخيار  ورثوه  الذي  المبيع  هـذا  يحيلوا  أن  عليه  المشـترط 

الشرط؟
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خاصة  صفة  ألنه  الخيار  له  من  بموت  الخيار  يفوت  فقيل  خـالف،  ذلك  فـي 
مثل  لوارثه  يكـون  بل  يفـوت  ال  وقيل  غيـره،  إلى  ينتقـل  فال  الرجـل  بذلـك 
موروثة،  والحقوق  المـال  في  حق  ذلك  ألن  المـدة  تنقض  لم  ما  لـه  كان  مـا 

واهللا أعلم. االعتبارين.  عن  نشأ  إنما  المذكور  فالخالف 

(kÉeGƒYCG  QÉªãdG  ™«H)  áehÉ©ªdG  ™«H  ¿Ó£H

على  ذلك  بعـد  اتفقا  ثم  صحيحًا  عقـدًا  بالخيـار  البيعـان  تعاقـد  إذا 
ذلك  غلة  عن  سـنة  كل  في  معلومًا  قدرًا  للمشـتري  البائع  يدفع  أن 
أم  فاسـد  البيع  هذا  هل  ذلك،  المشـتري  فقبل  بالخيار  المبيع  المال 
البيع  هذا  في  الحيلة  إلى  النظر  بقطـع  منهما  ذلك  كان  إذا  صحيـح 
الذي  المجلس  ذلك  في  البيع  المجلس  صفقة  بعـد  لهما  بدا  وإنمـا 
سـمع  لو  أنه  أرأيت  األمكنة؟  من  غيره  في  مهلة  بعـد  أو  فيه  تبايعـا 
مشتريًا  وجد  لو  أنه  ويزعم  بالخيار  ماله  بيع  يريد  فالنًا  أن  المشتري 
الناس  من  مأل  في  فقال  له  لباع  سـنة  كل  في  معلومًا  قدرًا  لـه  يدفـع 
مدة  بعد  فتالقيا  المشتري  هذا  مقالة  المال  صاحب  فبلغ  لذلك،  أنا 
تبايعا  أنهما  إال  يحتمل  ال  أو  ينسـيا  أن  يحتمل  ما  بقدر  الزمـان  مـن 
أنهما  أحدهما  علـى  أو  عليهمـا  تدل  أمارة  غيـر  من  صحيحـًا  بيعـًا 
في  هل  للمشـتري  البائع  من  معلوم  قـدر  على  البيع  بعـد  سـيتفقان 

بأس؟ من  هذا 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  المنقول  عنه  النهي  لثبوت  باطل  وهو  المعاومة  بيـع  هـذا 

واهللا أعلم. أشد.  كان  المقاولة  أو  المواطأة  حصلت  وإن 
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πLC’G  πÑb  AÉ°†≤dG  π«é©J

قرشًا  خمسين  صاحبه  على  له  أن  أحدهما  وزعم  عندي  حضرا  رجالن 
وأراد  صاحبه  تصريـف  لسـوء  قروشـه  ذهاب  على  خائف  وأنه  مؤجلة 
هل  معلومة  مـدة  إلى  خيار  بيـع  الفالني  ماله  لـه  يبيع  أن  صاحبـه  مـن 
ألنه  بينهما؟  أكتب  أن  لـي  فيصح  ثابت  الصفة  هـذه  على  منهما  البيـع 
فال  ثابت  غير  هو  أم  األصل  أراد  المؤجلة  القروش  صاحب  أن  يحتمل 
في  قروشه  حرز  يريد  أنه  إال  يحتمل  هذا  قوله  ألن  أكتب؟  أن  لي  يصح 
إثبات  كأنه  بينهما  األمر  فيؤول  القروش  أجل  مدة  تمام  إلى  صاحبه  مال 
أم  المشـتري  أي  أرادها  إن  عليه  الغلة  أتحرم  هذا  وعلى  خيـار،  بيـع  ال 

ذلك؟ في  الحكم  كيف 
القصد،  بحسـن  المتعبدون  وهم  العقد،  صح  إن  بينهما  تكتـب  أن  يضـرك  ال 
يمهله.  أن  والبائع  الثمن  قضـاء  عليه  يجب  بالبيع  إذ  الحق  تأجيـل  يضـر  وال 
تعجيل  ألن  أيضًا  فيصـح  خصوصًا  المؤجل  علـى  وقع  البيـع  أن  قدرنـا  وإن 
من  بقي  مـا  قدر  ذلك  مـن  وضع  إن  وخصوصـًا  جائز  األجـل  قبـل  القضـاء 

واهللا أعلم. المدة. 

ÉHô∏d  á∏«M  QÉ«îdÉH  ™«ÑdG  PÉîJG  ºjôëJ

بيع  ماله  بـاع  مـال  ذي  كل  أن  علـى  خيارهم  بيـع  فـي  القـوم  تعـارف 
أنها  مدركة  غيـر  بعد  والثمرة  مالـه  من  الخيـار  نقض  له  بـدا  ثـم  خيـار 
غير  أم  للمشتري  الثمرة  أخذ  فيحل  ثابت  التعارف  هذا  هل  للمشـتري، 

فيحرم؟ ثابت 
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ال  حتى  دراهمه  علـى  مضت  التـي  المدة  مقابلـة  في  ذلـك  جعلـوا  لعلهـم 
إن  قالوا  حيـث  الخيار،  لبيـع  المانعين  نظـر  فيهم  فيصـدق  سـبهًال  تذهـب 
اهللا»  بنور  ينظر  فإنه  المؤمن  فراسـة  «اتقوا  الغلة  نفس  إال  يرد  لم  المشـتري 
حرم  فيما  أتعارف  شـيئًا،  الحق  عن  يغنيهم  وال  لهم  نافعًا  عرفهم  أرى  وما 
كالذي  منه  باب  أقل  وإن  الملل،  جميع  في  حرم  أن  بعد  بالربا  تعامل  أم  اهللا 

واهللا أعلم. أمه.  يأتي 

É¡°†©H  hCG  É¡∏c  ºgGQódG  QÉ°†MEÉH  QÉ«îdG  ™«H  •É≤°SEG

ينفسخ  أم ال  الدراهم  بعض  وأحضر  البائع  نقضه  إذا  ينفسخ  هل  الخيار 
جميعها؟ بإحضار  إال 

الدراهم،  جملة  بإحضار  إال  النقض  يثبتون  ال  للخيار  المجوزين  الفقهاء  رأي 
وذلك  البيع  عند  عقدوه  الذي  للعقد  حل  ألنه  الصبحي  العالمة  ذلك  وأجـاز 
زوجته  طلق  مـن  أرأيت  بعضها،  أو  كلهـا  الدراهم  إحضـار  علـى  يتوقـف  ال 
إجماعًا  الطالق  يقـع  بل  كال  صداقها  إحضـار  طالقها  وقع  في  يشـترط  هـل 
فإني  الدراهم؟  إلحضار  المشـترطون  عول  َعالَم  شـعري  وليت  مثلها،  وهذه 
األقوم.  وطريقهم  األصـوب  ورأيهم  األطول  ونظرهم  حجة،  لهـم  أعـرف  ال 

واهللا أعلم.

¬H  áÑdÉ£ªdG  ºK  øWÉÑdG  »a  Ö«©dG  QÉ«N  •É≤°SEG

فقبلها  شرعًا  منها  النقض  يوجب  عيبًا  بها  ووجد  بقر  دابة  اشترى  عمن 
أن  ذلك  بعد  فعـزم  الباطن،  في  فلزمته  نفسـه  في  بالعيب  علـم  بعدمـا 
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أخر  إن  أرأيت  أم ال؟  ذلـك  له  أيجوز  الشـريعة  بظاهر  البائع  يحاكـم 
فسـامحه  الثمن  بعض  من  مسـامحة  البائع  من  وطلب  محاكمتـه  عـن 
غير  من  أموالهم  من  شيئًا  الناس  طلب  من  مثل  السـماحة  هذه  أتكون 

أم ال؟ ضرورة 
باهللا،  والعياذ  نفاق  اختالفهما  ألن  مؤمـن،  عند  والعالنية  السـريرة  تختلف  ال 

الظاهر. في  الخصومة  عليه  حرمت  الباطن  في  لزمته  فإن 
الظاهر  في  أموالهم  النـاس  طلب  من  أشـد  الحال  هذا  في  السـماحة  وطلـب 
يخشى  إذ  التقية  حد  في  البائع  وألن  ذلك  خالف  على  والحال  له  حقًا  يطلب 
إذا  إال  رده  وعليه  قطعًا  فحـرام  الوجه  بهذا  أخذه  فما  عليه  الحجـة  تكـون  أن 
ذلك  بعد  البائع  نفـس  طابت  ثم  يحاكمه  ال  وأنه  لزمه  قـد  الشـيء  أن  له  بيـن 
والحالل  يريبك  ما  ودع  نفسـك  واسـتفت  الحال،  هذا  على  أخذه  فله  بشـيء 

واهللا أعلم. بّين.  والحرام  بّين 

ÉHôdG  ºμM  øe  ≈æãà°ùe  ÉjGô©dG  ™«H

صاحب  تـأذى  أدركت  فلما  رجـل  بسـتان  في  واحدة  نخلة  عنـده  مـن 
تمر  من  َمّنًا  وكذا  بكذا  تلك  رطب  يشتري  أن  له  هل  بدخوله،  البسـتان 
يقاس  ال  قاعدة  تلـك  أم  العرايا  بيـع  على  قياسـًا  الحاجة  لكثـرة  نسـيئة 

مثلها؟ عارية  في  إال  عليها 
عن  خارجة  فهي  الربـا  حكم  من  مسـتثناة  ألنها  عليها،  يقاس  ال  قضيـة  تلـك 

واهللا أعلم. القياس.  سنن 
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الكتابة  في  والمشـتري  للبائع  الخيار  يذكر  أن  يحتاج  هل  الخيار  بيع 
وأراد  ألحدهما  الخيار  يذكر  لـم  إن  أرأيت  النقض  أحدهمـا  أراد  إذا 
القول  لي؛  البائـع  وقال  لي  الخيار  المشـتري  فقال  النقـض  أحدهمـا 

من؟ قول 
لم  وإن  يبينه،  أن  الكاتب  فعلى  تبايعا  ذلك  وعلى  منهما  لواحد  الخيار  كان  إذا 

واهللا أعلم. انتقض.  نقضه  فأيهما  للكل  فهو  منهما  لواحد  يشترط 

¬«a  ∂∏ªdG  äƒÑKh  AÉªdG  ™«H  øY  »¡ædG

تبيعوا  «ال  ودليله:  مطلقًا  المـاء  بيع  يصح  ال  أنه  األثر  في  يوجـد  الـذي 
هل  القول  هذا  فعلـى  الماء،  بيع  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  نهـي  وحديث  المـاء»، 
لوازم  من  إذ  يملـك،  ال  وأن  أحد  لـكل  الماء  يبيح  أن  بـه  القائـل  يلـزم 

أخذ؟ األخذ  أراد  من  كل  أن  ذلك  عليه  فيتفرع  التصرف،  الملك 
لم  أباحه  ولو  مطلقًا  المـاء  يبيح  أن  القائل  يلزم  وال  ذلـك  عليه  يتفـرع  ال 
في  ورد  ما  بدليل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  زمن  في  والعيون  باألنهار  السقي  لثبوت  يسمع 
بالنضح  سقي  ما  وبين  واألنهار  بالعيون  المسـقى  بين  التفصيل  من  الزكاة 
على  قسـمها  أنهار  ذات  وكانت  خيبر  افتتح  لما  ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  ويوجد  والسـانية 
لها  عينًا  فيها  إن  قيـل  حتى  بالماء  صنيعه  فـي  بصنيعه  ظنك  ومـا  الجيـش 
على  فأبقيت  ثلثاه  األخرى  وفي  الماء  ثلث  إحداهما  في  يذهب  سـاقيتان 

ذلك. على  قسمتها 



157
™«ÑdG ■ ¢ùeÉîdG AõédG

أنهم  حتى  األنهار  في  الملك  ثبوت  على  المسلمين  من  واقع  اإلجماع  إن  ثم 
غيره. بماء  فسقى  أخطأ  إذا  الساقي  ضمنوا 

ألنا  اآلخر  القول  دون  للماء  الملك  يثبت  من  قول  على  مبني  هذا  إن  يقال  ال 
علمناه. فيما  خالف  المسألة  في  يرد  لم  إنه  نقول 

فإن  واالغتسال  والوضوء  للشرب  بيعه  يمنع  إنما  الماء  بيع  من  المانع  ولعل 
ما  وهي  الماء  أصحاب  من  اسـتئذان  بال  يأخذونها  حقوقًا  األنهار  في  للناس 

الجوائح. من  ذكرنا 
جاري  ألن  حصوله  وعـدم  لخفائه  للماء  البيع  منـع  المانع  يريـد  أن  ويمكـن 
النهر  ألرباب  ملـك  السـاقية  بأن  يعترف  فهو  ذلـك  ومع  سـيأتي  ما  غير  منـه 
فالماء  الساقية  من  أسهمهم  حسب  على  فيها  الحاصل  الماء  يقتسمون  وأنهم 
عند  البيع  فيكون  أخرى  جهة  مـن  للبيع  والمنع  اتفاقًا  مملوك  فيها  الحاصـل 

منها. جزء  أو  نفسها  الساقية  المانع  هذا 
البيع  بجواز  قلنا  إن  األحوال  من  ذكرت  بما  فمقيد  بيعه  عن  النهي  إطالق  وأما 
الماء. عن  الملك  يرتفع  فال  كله  ذلك  ومع  المنع،  أطلقنا  إن  إطالقه  على  وباق 

عن  بالنهي  وناهيك  ملكه  نفي  يستلزم  ال  الشيء  عن  النهي  أن  المقام  حاصل 
حال  الحيوان  بيع  وعن  إباقه،  حال  العبد  بيع  وعن  إدراكهـا،  قبل  الثمرة  بيـع 
األنعام،  بطون  فـي  ما  بيع  وعن  إدراكها،  قبل  الخضـروات  بيع  وعـن  غيبتـه، 
بيع  عن  النهي  في  قائل  أنت  فمـا  ذلك  أشـبه  وما  الضرع  في  اللبن  بيع  وعـن 
يقال  أن  يصح  وال  بـاألول  قائل  وال  أم ال؟  لملكها  مناف  أهو  األشـياء  هـذه 

واهللا أعلم. عنه.  الملك  نفي  يستلزم  الشيء  عن  النهي  أن  معه 
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السـيمة،  قبل  طناه  قد  األصل  وصاحب  القيظ،  زمن  نخًال  اشـترى  من 
البائع،  فرضي  األول  الطنا  أتم  قد  وأنه  بغلته  يشتريه  أن  الشاري  واشترط 

منتقض؟ أم  أتموه  إن  البيع  أيتم  ثابت؟  الشرط  هذا  فهل 
وقع  وإن  باطالن،  والشرط  فالبيع  المبيع  جملة  في  الغلة  تكون  أن  اشترط  إن 
والشـرط  تام  فالبيع  أصله  على  الطناء  بقاء  البائع  واشـترط  األصل  على  البيع 

واهللا أعلم. تمامه.  البائع  يشترط  لم  وإن  ثابت  الطناء  بل  الزم 

ΩÉàjCG  ¬«μdÉe  »a  ™«Ñªd  ô«©°ùàdG

ثم  عليه،  اتفقوا  ثمنـًا  البادة  الربوع  سـعروا  إذا  الفلج  من  المسـتقعدون 
بالنداء  يأمروه  لم  أو  الثمـن،  ذلك  على  يزيده  وال  ينادي  الـدالل  أمـروا 
هل  وأيتام،  وأوقاف  أغيـاب  الفلج  وفي  التثمين،  ذلـك  بنفس  واكتفـوا 
أخذ؟  إن  مخرجـه  وما  الصفة؟  هـذه  على  ذلـك  من  أخذ  لمـن  يجـوز 

شافيًا. ذلك  ببيان  منك  فضًال 
وفيه  بالباطل  الغير  مال  أكل  فإنه  منه  األخذ  يصح  وال  حرام،  التسعير  ذلك  إن 
واهللا أعلم  الكتاب،  بنص  حرام  والكل  والظلم،  والعدوان  اإلثم  على  التعاون 

بالصواب.

√ô«¨H  §∏àîªdG  QÉ«îdG  ™«H

في  خيار  بيع  الحلـى  من  وشـيئًا  أجرب  وأربعة  نخالت  أربع  بـاع  مـن 
يعين  لم  إذا  ذلك  أيجوز  معلوم  أجل  إلى  معلومة  بدراهم  واحدة  صفقة 

وحده؟ شيء  كل 
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واحدة  حالـة  في  والمبيع  القيمـة  حضـور  (أحدهمـا)  بشـرطين:  هـذا  يجـوز 
في  فيها  التمـر  يضيع  ال  مـدة  تكون  حتـى  المـدة  تقصيـر  الثانـي)  (والشـرط 
والمبيع  القيمة  يحضروا  لم  إذا  وكذلـك  البيع  فسـد  ذلك  عن  زاد  فإن  العادة 

واهللا أعلم. الحلى،  من 

•ô°ûH  ’EG  ™FÉÑ∏d  ™«ÑªdG  π«îædG  ôªK

شـرط  المشـتري  وبين  بينه  فيها  يصح  ولم  داركة  غلة  وبه  نخًال  باع  من 
أم ال؟ الصفة  هذه  على  للمشتري  أتصح  األثر  به  جاء  بما  جاهالن  ألنهما 
تركها  وإنما  نفس  طيبة  غيـر  عن  أخذها  ألنه  للمشـتري  تحل  وال  للبائع  هـي 

واهللا أعلم. تركها.  ما  له  أنها  علم  فلو  له  ليست  أنها  لظنه  البائع 

¢Sô¨dG  ó©H  QÉ«îdÉH  ™«ÑªdG  OGOôà°SG

لرجل  األرض  من  جانبًا  وقطع  عمرو  من  بالخيار  ماًال  اشـترى  إذا  زيد 
ثم  السنين،  من  معلومًا  حدًا  لذلك  وجعال  بالثلث  أو  بالربع  له  يفسلها 
مدته،  تنقض  لم  بعد  والصرم  ماله  على  استولى  بالخيار  البائع  َعْمرًا  إن 
المحدود  وقتها  إلى  وزيد  الرجل  بين  ذلك  بعد  ثابتة  المفاسلة  هذه  هل 
منه  حصته  الفاسـل  صاحبه  زيد  ويعطي  المدة  تمام  بعـد  الصرم  فيقـوم 

ذلك؟ غير  أم  وعنائه  صرمه  قيمة  ويعطيه  منتقضة  هي  أم  قروشًا 
فإن  البائع  إلى  موقوف  المفاسلة  أمر  أن  لي  يظهر  والذي  شيئًا،  فيها  أحفظ  ال 
مثله  أجرة  وهو  عناؤه  وللفاسل  يتم،  لم  شـاء  وإن  الخيار  نقض  بعد  أتم  شـاء 

واهللا أعلم. صرمه،  وقيمة 
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نخل  أو  كسـدرة  أشـجار  األرض  تلك  وفي  بالقعد  أرضًا  أخذ  رجل  عن 
أتدخل ثمرة هذه الشجرة تحت ذي القعد ويحل أخذها لمن أخذ األرض 
نخًال  المذكورة  األرض  في  المقتعد  هذا  غرس  إذا  وكذلك  أم ال؟  بالقعد 
ما  يقلع  أن  استقعدها  لمن  يحل  هل  فيها  بنفسه  الشـجر  ونبت  شـجرًا  أو 

ليزرعها؟ استقعدها  إنما  وهو  ماله  في  ويغرسه  فيها  غرسه 
تحت  يدخل  ال  ذلك  فإن  الكبار  الشـجر  غلة  يأخذ  أن  األرض  لمقتعد  ليـس 
فهو  القعادة  مـدة  في  األشـجار  من  نبت  وما  بالطنا،  أخـذه  أراده  فـإن  القعـد 
انقضاء  بعد  إليه  يرجع  أن  له  وليس  المدة  تلك  في  أخذه  شـاء  إن  للمسـتقعد 
حكم  في  يصير  ألنـه  أخذه  على  القـدرة  مع  األمـر  أول  فـي  تركـه  إذا  المـدة 
إلى  يفضي  المدة  بعد  أخذه  فتجويز  وأيضًا  لغيره.  تركه  إذا  ماله  عن  المعرض 
الحاكم. إلى  اإلزالة  تقدير  في  والنظر  مزال  والضرر  األرض  بصاحب  ضرر 

القعد  صفـة  يخالف  أن  لـه  وليس  يغرس  أن  لـه  فليـس  ليـزرع  اسـتقعد  وإن 
الزمان  في  المخصوصة  منفعتهـا  اشـترى  إنما  وهو  لغيره  األرض  أصـل  ألن 

واهللا أعلم. المخصوص. 

IóªdG  »a  á«fÉK  ´ÉÑj  ’  QÉ«îdÉH  ™«ÑªdG

بدا  أقل  أو  سنة  بعد  ثم  سـنة،  عشـرين  إلى  خيارًا  ضيعة  لعمرو  باع  زيد 
به  اشـترى  ما  ضعف  وفيها  حقه  لعمـرو  ويسـلم  ضيعته  يبيـع  أن  لزيـد 
المنع  أله  عمرو،  فمنعه  عليهـا  ينادي  أن  دّالًال  فأمر  القيمة،  مـن  عمـرو 

عرفنا. عمرو؟  وفاء  بعد  إال  البيع  يثبت  ال  والبائع  أم ال؟ 
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ثبت  وإن  الصحيح  بالبيع  له  صار  قد  ألنه  ذلك،  من  يمنعه  أن  للمشتري  نعم 
المال  اسـترجاع  يفيد  وإنما  الملك  يفيد  ال  فذلك  مدة  إلى  الخيار  شـرط  فيه 

واهللا أعلم. المدة.  تلك  في  اختاره  ما  متى 

á∏¨dG  ó©H  ’EG  QÉ«îdG  ™«H  AÉ°†eEG  ΩóY  •Gôà°TG

طالبًا  السنة  هذه  يوفيه  ال  أن  عليه  شارطًا  خيارًا  آلخر  أحدهم  يبيع  قوم 
ينعقد  فهل  بعـد،  يسـتغل  لم  أنه  زاعمًا  إياها  بدراهمـه  أتـاه  وإن  للغلـة 
عشـرة  منك  أريد  قاعدتهم  إنما  مصافقة؟  وبال  الصفة  هذه  على  بيعهـم 
حضور  وعند  نخلـك  أحسـن  من  نخلة  اكتب  المشـتري  فقال  قـروش 
معلومة  نخلة  لـه  باع  أو  شـاءها  نخلة  أي  البائع  مال  مـن  يختـار  الغلـة 

وصفنا؟ ما  على  تكون 
وجوه: من  باطل  البيع  هذا 

دون  األصل  قصد  على  رخصـوا  إنما  الخيار  بيع  في  المرخصيـن  أن  أحدهـا 
إذا  فكيف  البيـع  فسـاد  على  اتفقـوا  فقد  الغلـة  المشـتري  قصـد  فـإن  الغلـة، 

بلسانه؟ اشترطها 
فيه  كان  وقد  البيع  في  شـرط  زيادة  سـنته  في  الوفاء  عدم  اشـتراط  أن  وثانيها 

باطل. بشرطين  والبيع  واحد  بيع  في  شرطان  فهما  الخيار  شرط 
وال  للبائع  معلومـة  غيـر  نخلة  تبايعـوا  فإنهـم  للمبيـع  التعييـن  عـدم  وثالثهـا 
الموضع  هـذا  في  والتعييـن  مختلفـة  النخيـل  ألن  باطـل  وذلـك  للمشـتري، 

مطلوب.
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فساد  على  اتفقوا  وقد  إيجاب،  بال  البيع  كان  حيث  وأمر  أدهى  وهو  ورابعها 
وما  الشـروط  به  وتثبت  البيع  به  ينعقد  ولفظ  بإيجاب  يكن  لم  إن  الخيار  بيع 
ال  إذ  القطع  كبيع  هـو  وليس  الصحيح  العقد  بـدون  يفسـد  كالتزويج  إال  هـو 

واهللا أعلم. دراهمه.  غلة  أخذ  إنما  المستغل  ألن  الربا  في  محذور 

QÉ«îdG  ™«H  RGƒL  π«dO

المبيع  يكـون  أن  اشـتراط  وفي  الخيـار  بيـع  مجيز  قـول  علـى  الدليـل 
قال  محـدودة.  معلومة  البيع  عنـد  اشـترطت  مدة  في  محـدودًا  معلومـًا 
في  ودخلت  البيع  فيه  وقع  الذي  والوقت  السـاعة  ذكر  وشـرط  القطب 
الدراهم  إحضار  وبشـرط  الوقت  ذلك  بمضي  يفوت  وال  لياليها  األيـام 

كله؟ ذلك  على  الدليل  فما 
بعض  في  أمر  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول اهللا  عن  نقل  ما  الخيار  بيع  جـواز  على  الدليـل 

الشاري. يغبن  لئال  األحوال 
يجعل  أن  البائـع  أمر  أنـه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  نقل  فمـا  المدة  ثبـوت  علـى  الدليـل  وأمـا 
ال  ا  حدًّ الثالثة  وليـس  أيام  ثالثة  إلـى  المواطن  بعض  فـي  للمشـتري  الخيـار 
وكذا  أربعة  إلى  جاز  ثالثة  إلى  أجاز  إن  فإنه  حال  موافقة  هو  وإنما  عليه  يزداد 
والمشتري  بالبائع  الرفق  التوقيت  في  والحكمة  غير  إلى  سنتين  وإلى  سنة  إلى 
رفق  المدة  انقضاء  وفي  بهما  رفقًا  المدة  انقضاء  قبل  الخيار  ثبوت  في  وذلك 
تعيين  اشترط  ولذلك  انقضائها  بعد  إال  المطلق  التصرف  له  يتم  ال  إذ  بالشاري 
تعيين  وأما  بالتعيين  ضبطها  فوجب  األمالك  انتقال  فيها  ألن  والسـاعة  الوقت 
أشـد  فإنه  الخيار  بيع  سـيما  وال  معلوم  غير  على  يقع  ال  البيع  فلكون  المبيع 
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بعضهم  اشـترطه  وإنما  البيع  لصحة  شـرط  أنه  نعلم  فال  الدراهم  حضور  وأما 
ال  فكما  كالطالق  النقض  ألن  مطلقًا  بشـرط  ليس  وعندي  النقض  صحة  فـي 
النقض  صحة  في  يشترط  ال  كذلك  الصداق  حضور  الطالق  صحة  في  يشترط 

واهللا أعلم. الدراهم  حضور 

QÉ«îdÉH  ™«ÑªdG  »a  ¢†Ñ≤dG  πÑb  ™«ÑdG

فيه  التصرف  قبل  يصح  هـل  بالخيار  اشـتريت  وبيوت  ودكان  ماء  قعـد 
تصرف؟ بنوع 

األصول. بيع  في  التصرف  لصحة  القبض  اشتراط  في  الخالف  ثبت 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  ُتقبض  حتى  البيع  بعد  فيها  يتصرف  ال  قال:  من  فمنهـم 
يبعه  فال  طعامًا  ابتـاع  من  وهو  آخر  ولحديـث  يقبض،  لم  ما  بيع  عـن  نهـى 
شيء  كل  أحسب  وال  عنهما:  اهللا  رضي  عباس  ابن  قال  وينقله.  يقبضه  حتى 

مثله. إال 
بالعروض. النهي  وخص  ذلك  أجاز  من  ومنهم 

عند  عليه  مقيس  ألنه  مثله  بالخيار  بيعها  ولعـل  بالقطع  األصول  بيع  في  هـذا 
واهللا أعلم. بصحته.  قال  من 

AÉªdG  ™«H  øY  »¡ædG  ≈æ©e

يصح  أنه  عليـه  يخرج  فهـل  مطلقًا  المـاء  بيع  يصح  ال  قـال  مـن  قـول 
بعض  قال  سـواء؟  وغيره  مجريه  ويكون  منـه  يسـقى  وأن  منه  ينـزح  أن 
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ذلك  القائل  ويلـزم  أحـد  بـه  يقل  لـم  إذ  جـدًا  ضعيـف  وهـو  اإلخـوان 
واقع؟ فالضرر  وعليه  التخريج 

الماء  أن  يريدون  ال  البيع  بمنع  القائلين  ألن  عاطل،  وإلزام  باطل  تخريج  هذا 
الماء  في  ولما  الماء  فضلة  بيع  عن  بالنهي  جاء  لحديث  منعوه  وإنما  يملك  ال 

الغيب. عالم  في  ألنه  معلوم  غير  المبيع  ولكون  الجهالة  من 
كالماء  وذلك  ألربابها  ملك  أنه  فيه  خالف  فال  السـاقية  في  منه  الجاري  وأما 
قربة  في  الحاصل  المـاء  بأن  قائل  يقول  أو  عاقل  أيشـك  اإلناء  في  الحاصـل 

واهللا أعلم. القوم.  ساقية  في  الحاصل  فكذا  له؟  ملكًا  ليس  المسافر 

™«H  ’  •É≤°SEG  á°UÉ≤ªdG

أم ال؟ المقاصة  أتجوز  قروش  علّي  له  وهو  ربابي  عليه  لي  رجل 
وإنما  البيع  بمنزلة  ليست  المقاصة  ألن  يجوز  أنه  وعندي  اختالف،  ذلك  في 

واهللا أعلم. الذمة.  في  حقوق  إسقاط  هي 

•ô°T  ¬«a  •ôà°ûªdG  QÉ«îdG  ™«H

أنه  نفسه  على  واشترط  واحدة،  بصفقة  مشتركًا  ماًال  بالخيار  اشترى  من 
جائز  هذا  هل  متعينة،  سـهامهم  ألن  البالغين  من  الفداء  أراد  من  يفادي 

أراد؟ لمن  الفداء  فيثبت  البيع  في 
الخيار  شرط  وشـرطين:  بيعًا  يكون  ألنه  فسـد،  شـرط  الخيار  بيع  في  زيد  إذا 

واهللا أعلم. الزائد.  والشرط 
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األصل  صاحب  ألن  الغلة  وقصده  بالخيـار  نخالت  أو  نخلة  المشـتري 
ببيع  التشـبث  أم  الترك  أولى  الشـاري  لهذا  ترى  ما  القطع  بيع  يتمنى  ال 
األصل  بصاحب  عالمًا  كان  إذا  األصـل  طلب  نية  تنفعه  وهل  الخيـار؟ 

يبيع؟ ال 
األمر  هذا  على  اهللا  رحمهم  العلماء  تجزه  ولم  الخيار  بيع  ترك  في  كله  الخير 
أن  تعلم  فأنت  الخير  وقصد  النية  صحة  مع  أجازوه  وإنما  عوامنا  فعلـه  الـذي 
قبلوه  ما  األصـل  لهم  ترك  لـو  إنهم  حتى  الغلـة  نفـس  إال  يطلبـون  ال  هـؤالء 
الفرار  والفرار  البعاد  فالبعاد  أال  فالن،  على  أفرط  ال  يقول  أحدهم  أن  وحتى 

واهللا أعلم. فيه،  يقع  أن  يوشك  الحمى  حول  حام  فمن 

Ö«©dG  QÉ«N  »a  Ió¡©dÉH  OGôªdG

المشـتري  من  بالشـفعة  دارًا  الرجل  أخذ  إن  األثر  وفي  اإليضـاح  قـول 
أخذ  الذي  المشتري  على  العهدة  يقول  عبدالعزيز  ابن  فإن  الثمن  ونقده 
البائع  على  العهدة  يقول  عبادة  ابن  وكان  الربيـع،  قول  وكذلك  المـال 
جميعًا  اتفقوا  فقد  للشـفيع  المشـتري  اشـترى  يوم  وقعت  الصفقة  ألن 
في  ورأيت  عبادة.  وابن  عبدالعزيز  وابن  الربيع  أعني  العهدة  جواز  على 
المشـتري  عند  فيها  حدث  عيب  كل  أن  العهدة  ومعنى  الكتـب  بعـض 
األيام  الثالثة  عهـدة  عهدتان،  بهـا  القائلين  عنـد  وهي  البائع  مـن  فهـو 
وهي  السـنة  وعهدة  المشـتري  عند  الحادثة  العيوب  جميع  من  وذلـك 
من  السـنة  في  حدث  فما  والبرص.  والجذام  الجنون  الثالثـة:  العيـوب 
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العيوب  من  غيرها  من  حدث  وما  البائع،  من  فهو  بالمبيع  الثالثة  هذه 
القائلين  عنـد  الثالثة  وعهـدة  األصل  على  المشـتري  ضمـان  مـن  كان 
من  والضمان  فيها  فالنفقة  االسـتبراء،  وأيام  الخيار  بمنزلة  بالجملة  بها 
اآلخر  المشـتري  على  والضمان  فيها  فالنفقة  السـنة  عهدة  وأما  البائـع 
مالكًا  وأن  الخـالف  أهل  كتب  بعض  في  مذكـور  وهـذا  الثالثـة  أوالد 
األمصار  سـائر  فقهاء  وأما  األمصار،  فقهاء  دون  بالعهدة  بالقول  انفـرد 
وذلك  لألصول  مخالفة  أنهـا  ورأوا  أثر  العهدة  فـي  عندهم  يصح  فلـم 
بعد  المبيع  على  تنـزل  مصيبة  كل  أن  على  مجتمعـون  المسـلمين  ألن 
يكون  إنما  األصـل  هذا  لمثل  والتخصيص  المشـتري  من  فهـي  قبضـه 
واهللا أعلم.  أصح،  عندي  النظر  يوجبه  فيما  القول  وهذا  ثابت  بسـماع 

الفصل؟ هذا  معنى  ما  السائل  قال 
العهدة  ذكر  أنه  وذلك  البيان؟  إلى  الحاجة  فما  لنفسه  مبين  واضح  الفصل  هذا 
الشـفعة  في  كالمهما  من  يوجد  فيما  عليها  اتفقا  عبدالعزيز  وابـن  الربيـع  وأن 
فيكون  الفقهاء  مـن  غيره  دون  مالك  بقول  مخصوصة  قومنـا  كتب  فـي  وهـي 

مالك. قول  العهدة  في  موافقًا  الشيخين  قول 
العهدة  فسـر  وقد  األصول  لمخالفتها  عدمهـا  اإليضاح  صاحـب  صحح  ثـم 
عند  حادث  وأنـه  قديم  العيب  بأن  فيهـا  يحكم  التي  المـدة  عن  عبـارة  بأنهـا 

البائع.
وعهدة  الحادثة  لألمـراض  وهي  األيام  الثالثة  عهـدة  قسـمين  إلى  قسـمها  ثم 
ال  المرض  أن  ذلك  فـي  السـر  ولعل  والجذام  والبرص  للجنون  وهي  السـنة 
حكموا  أيام  ثالثة  مـن  أقل  في  البيع  بعد  ظهـر  فإذا  ثالثة  من  أقل  فـي  يظهـر 
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والجذام  والبرص  الجنـون  وأما  البائع  عند  يومئـٍذ  وهو  الثالثة  قبـل  بحدوثـه 
الحكماء  األطباء  إال  يعلمـه  ال  األمر  وهـذا  سـنة  إلى  حدوثه  بعد  يظهر  فإنـه 

المتطببين. دون 
ال  بالعهدة  القائلين  كالم  من  أفهمه  لما  توضيحًا  ذكرت  ما  لك  ذكرت  وإنمـا 
فذاك،  ذكر  ما  مرادهم  كان  فـإن  بالتشـريح،  معرفة  عن  وال  بالطب  علم  عـن 

بمرادهم. أعلم  فاهللا  وإال 
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ألحدهما  بدا  ثم  معلوم  بثمن  يوزن  أو  يكال  ما  بيع  على  اتفقـا  رجـالن 
أراد  من  ذلك  يـدرك  هل  الوزن  أو  الكيـل  في  الشـروع  بعـد  يرجـع  أن 

ال؟ أو  منهما 
الحب  المشتري  رأى  إذا  ثابت  البيع  أن  ذلك  مثل  في  المسبح  بن  محمد  قال 
مكوك  كل  أن  على  قدر  إذا  وذلك  ألعاله  مخالفًا  أسفله  يخرج  ولم  الصّبة  في 

بكذا.
ثم  وقبضه  شـيئًا،  منه  المشـتري  اكتال  إذا  أنه  سـمعنا  الذي  المؤثر  أبو  وقـال 

بقي. ما  بيع  وبطل  قبض  ما  بيع  يثبت  بقي  فيما  اختلفا 
علي  بن  األزهر  ذلك  في  فاختلف  الصبة  هذه  منك  اشـتريت  قد  له  قال  وإن 
كال  ما  إال  يثبت  ال  اآلخر  وقـال  عليه  يثبت  أحدهما  فقال  علي  بـن  وموسـى 
األزهر  إلى  األخير  القول  هذا  ونسب  به  له  فيكيل  دراهمه  من  اتزنه  أو  منها  له 

واهللا أعلم. لموسى.  األول  فيكون 
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أو  أرز  جونية  يتديـن  أن  له  أيجوز  ولعياله  لـه  قوتًا  يجد  لـم  إذا  الفقيـر 
أنه  يعلم  ولم  القيمـة  بثلث  أو  القيمـة  نصف  بزيادة  نسـيئة  تمر  جـراب 

أم ال؟ ذلك  أيجوز  األجل  حضور  عند  أم ال  يوفي  أن  يقدر 
البائع  جهل  وإن  للفرج  انتظارًا  الشراء  في  عليه  بأس  فال  بحاله  البائع  علم  إذا 
يأكل  لئال  الغاية  لـه  وكشـف  بحاله  بذلك  أخبره  إن  إال  ذلك  له  فليـس  حالـه 

بالباطل. الغير  مال 

≥ëdG  ¿Éª°†d  ƒdh  á©«H  »a  ø«à©«H  øY  »¡ædG

نخلة  لي  اكتب  البائـع  وقال  معلـوم  أجل  إلى  نسـيئة  شـيئًا  اشـترى  من 
ذلك  في  الدراهم  سلمت  فإن  اإلقالة،  ولك  الوقت  ذلك  إلى  خيار  ببيع 
الخيار،  ببيع  النخلة  اقبض  الدراهم  تسـلم  لم  وإن  لك  فالنخلة  الوقت 
والمشـتري  للبائع  هذا  أيجوز  بذلـك.  إال  مالي  على  آمنـًا  لسـت  ألني 

أم ال؟
كثيرة،  وجوه  مـن  ذكرت  ما  يصح  فال  بيعـة،  في  بيعتين  عـن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  نهـى 

واهللا أعلم.

QÉ°ùYE’G  ™e  ƒdh  á©«H  »a  ø«à©«H  øY  »¡ædG

اكتب  البائع  وقال  معلوم،  أجل  إلى  نسـيئة  متاعًا  شـيئًا  اشـترى  رجل 
حضور  إلى  اإلقالة  ولك  قطعًا  بيعـًا  الدراهم  بهذه  الفالنية  النخلة  لـي 
لي  تسـلم  لم  وإن  لك  فالنخلة  الدراهـم  لي  سـلمت  فإن  األجل  هـذا 
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أيجوز  معسر  األجل  حضور  عند  والمشتري  القطع،  ببيع  لي  فالنخلة 
أم ال؟ هذا 

واهللا أعلم. ذلك،  يجوز  ال  الجواب 

¬∏«é©àH  πLDƒªdG  øªãdG  øe  §ëdG

السلعة  أخذ  مثًال  معلومة  بقيمة  معلوم  أجل  إلى  معلومة  سلعة  أخذ  من 
الحول  تمام  قبل  يسلم  أن  اآلخذ  أراد  ذلك  فبعد  سنة  إلى  قرشًا  بعشرين 
يرد  لم  إذا  وأيضًا  المدة؟  نقصان  قدر  على  القيمة  في  يسامح  أن  أيجوز 
تمام  قبل  تامة  القيمـة  يأخذ  أن  للمدين  أيصـح  مثًال  المسـامحة  اآلخـذ 

أم ال؟ األجل 
رضي  إذا  وبـدون  بالحط  الوفـاء  جواز  عنـدي  والمختار  خـالف،  ذلـك  فـي 
األخالق،  مـكارم  من  المدة  مـن  الباقي  مقابلة  فـي  والحط  الحـق  عليـه  مـن 

واهللا أعلم.

á≤«KƒdG  áHÉàμd  ’  ó≤©∏d  ±ô°üàdG  ïjQCÉJ  »a  IôÑ©dG

الثمن  المشـتري  وسـلم  معلومة  مدة  إلى  الخيار  ببيع  نخًال  مشـتٍر  عن 
التأريخ؟  يكتب  كيـف  وأشـهر  أيام  ومضت  الصك  كتابة  عن  وتغافـال 
عليها  اشـترطا  ما  على  تامـة  تكتب  أم  مضـت  التي  المـدة  مـن  تنقـص 

أم ال؟ الكتابة  عند  أم  الوجبة  عند  البيع  انعقاد  ويكون 
واهللا أعلم. كذا،  يوم  البيع  وكان  فيكتب:  للورقة،  ال  للعقد  التأريخ 
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نعم  لك  قالوا  خيار  بيع  لعلـه  لهم  قلت  وإن  رهنًا  يسـمونه  الخيار  بيـع 
في  وعليه  له  يحكـم  أن  العامل  أو  الحاكم  يسـع  هل  خيار،  بيـع  رهـن 
يأخذه  أم  خيار  أنه  على  فيه  يعامله  أن  والعامل  الخيار  بحكم  المال  ذلك 

ال؟ أو  لسانه  فلتات  أنه  على 
والعادة،  العرف  بمقتضى  فيه  يعامل  وإنما  لسانه  بفلتات  هذا  مثل  في  يؤخذ  ال 
ومن  المقصود  اتحـد  إذا  االصطالح  في  مشـاحة  وال  التسـمية،  في  خيـر  وال 
امرئ  لكل  «وإنما  الحديث  وفي  بمقاصدها،  األمور  أن  الشهيرة  الفقه  قواعد 

واهللا أعلم. نوى»،  ما 

¬«∏Y  √ój  ™°VGh  ∫hCG  ≈∏Y  QÉ«îdG  ™«H  ¢†≤f

فباع  قـرش  مائة  بقـدر  الخيار  بيـع  األصـول  مـن  شـيئًا  اشـترى  رجـل 
إن  ثم  المال،  فـي  األربعون  له  وبقيـت  قرشـًا  بسـتين  الخيار  المشـتري 
فجاء  بائـع  إلى  بائـع  من  وخـرج  أصله  باقـي  باعـه  األصـل  صاحـب 
فوجد  الفضل  من  ماله  ليأخذ  البيع  نقض  يطلب  األول  الخيار  صاحب 
من  إلى  وجاء  يدي  من  زال  المال  إن  له  وقال  األول  يد  من  زال  المال 
األول  البائع  حجة  ترى  ما  شيء،  وبينك  بيني  ليس  له  فقال  المال  بيده 
من  على  أم  ماله  له  ويفك  الستين  يأخذ  أن  عليه  ويحكم  باع؟  من  على 

بالجواب. تفضل  المال؟  بيده 
فالمشتري  اإلحالة  جوزنا  إذا  ألننا  المال  يده  في  يوجد  من  على  يكون  النقض 

واهللا أعلم. األول،  مقام  يقوم  الثاني 
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غيره  مـاًال  رجًال  المسـجد  وكيل  بـه  فقايض  لمسـجد  أصله  مـال  فـي 
أصله  الذي  المـال  هذا  بيـع  الرجل  فـأراد  الزمان،  أهـل  مـن  والوكيـل 
الوقوف  أم  يشتريه  الذي  ضمان  أيلحق  شيخنا!  تقول  ما  للمسجد.  كان 

له؟ أسلم 
أهل  بنظر  إال  تصـح  وال  تثبت  ال  المسـجد  بمال  والمقايضة  أسـلم  الوقـوف 
وهم  المصالح  في  نظر  لهم  الذين  وهم  المسـلمين  جماعة  من  والعقد  الحل 
في  تصرف  لهـم  يثبت  فال  غيرهـم  وأما  اهللا،  أرض  فـي  العـدل  أئمـة  خلفـاء 

واهللا أعلم. ونحوها،  األوقاف 

¢†≤f  GPEG  QÉ«îdG  ™«H

أجل  إلى  نسـيئة  معلوم  ثمن  على  اتفقا  قطع  بيـع  ماًال  تبايعـا  الرجـالن 
أيثبت  المشـتري  على  البائع  يشـترطه  ولم  خيار  بيع  فيه  والمال  معلوم 
البائع  شرط  فله  للمشتري  حجة  يكون  وهذا  فاسد؟  أم  الثاني  البيع  هذا 
المشـتري  دراهم  يسـتحق  متى  القطع  البيع  ثبـت  وإذا  المتقـدم  للبيـع 
في  جاء  وقد  البيع،  عليه  صح  الذي  األجـل  غاية  مع  أم  حاًال  بالخيـار 
على  يجب  الذي  ما  القطع،  بيع  ينقضه  الخيار  بيع  أن  المسـلمين  آثار 

المشتري؟ على  يجب  الذي  وما  البائع؟ 
القطع،  ببيـع  الخيـار  نقـض  يـرى  ال  من  قـول  على  المـال  فـي  عيـب  هـذا 
يتملك  البائع  بمنزلة  صار  أتمه  فإن  ورده  البيع  إتمام  بين  الخيار  وللمشـتري 

ذلك. قبل  ينقض  لم  ما  أجله  إلى  الخيار  ويبقى  األصل 
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تجب  الخيار  دراهم  فإن  القطع  ببيع  ينقض  الخيار  أن  يرى  من  قول  على  وأما 
الذي  وهو  أخذها  الذي  هو  ألنه  المشـتري  دون  البائع  على  وهي  الحال  في 
صار  المال  ألن  للمشتري  ِغَير  فال  هذا  وعلى  القطع  باع  حيث  الخيار  نقض 

واهللا أعلم. خالصًا،  إليه 

»eOBG  øe  IAƒWƒªdG  ábÉædG  øe  ´ÉØàf’G  ºμM

الناقة  تلك  فبقيت  حالل  أنه  يظن  منه  بجهل  بذكره  فنكحها  ناقة  عنده  فيمن 
حرام  ذلك  أن  أعلم  ثم  أوالدها  أعني  فباعها  أوالدًا  وولدت  زمنًا  عنده 
فطلب التوبة، فما الذي عليه في قيمة أوالد الناقة المذكورة الالتي باعهن؟ 

وما حكم الناقة إن كانت باقية عنده أو باعها آلخر؟ صّرح لنا ذلك.
الوقوف  أطال  من  وملعون  بهيمة،  أتى  من  ملعون  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  جابر  ذكر 
بها  االنتفاع  يمنع  واطئها  إن  العلـم  أهل  بعض  وقال  يتوسـدها.  البهيمة  على 
«اقتلوا  ملسو هيلع هللا ىلص  بقوله  أخذًا  الوطء  بعد  أوالدها  في  قيل  وكذلك  عليه،  تحرم  وأنها 

وناكحها». البهيمة 
الحديث. هذا  صحة  في  بعض  وطعن 

هذا  ولعل  تقتل،  وال  الزنى  حد  ذلك  على  حده  وإن  عليه  تحرم  ال  إنها  وقيل 
البهيمة. على  القتل  يوجب  معنى  وال  قيل  أصحابنا،  أقوال  أكثر  القول 

لبنها. وشرب  لحمها  أكل  غير  من  بها  االنتفاع  يجوز  وقيل 
يندم  أن  وعليه  للتائـب  التوسـعة  ويعجبني  ألصحابنا  كلها  ثالثة  أقوال  فهـذه 
حال  هذا  ألن  الناقة  هذه  رأى  كلما  ذلك  على  يأسف  أن  له  وينبغي  ذنبه  على 

واهللا أعلم. صدقًا،  التائب 
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بثمانين  آلخر  فأحاله  فاحتاج  فضة،  قرش  بمائة  بالخيار  ماًال  اشترى  من 
العشرين  تكون  لمن  ماله  يفدي  أن  األول  البائع  فأراد  أقل  أو  فضة  قرشًا 
المائة  أخذ  المال  له  للمحال  وحالل  بالثمانين  أم  بالمائة  ويفديه  القرش 

لنا. صّرح  الثمانين؟  سلم  كان  إذا  تمامًا 
الناس  معاملة  لسـوء  فيه  أقول  ما  أدري  وال  المتأخرين،  بين  خالف  ذلك  في 

واهللا أعلم. أسلم،  فالتوقف  الخيار  في 

kÉ©ÑJ  ™«ÑªdG  »a  πNój  Ée

هل  وبيوت،  وآبار  أشـجار  المال  وفي  خيارًا،  أو  أصًال  ماله  بـاع  رجـل 
وكذا  البيع؟  صفقة  حال  تسـتثن  لم  إن  المبيع  في  األشـياء  هذه  تدخله 
فيه  مكتوب  يكـن  ولم  البيـع  صك  المشـتري  وأظهـر  البائـع  مـات  إن 
عندكم  قاض  العرف  وهل  عليه؟  اشـتمل  ما  وهو  اسـتحقه  ما  وجميع 
إذا  إال  المبيـع  في  يدخل  ذلـك  مثُل  العـدة  فـي  كان  إن  ذلـك  بإدخـال 

البائع؟ استثناه 
لم  ما  التعامل  علـى  مبني  العرف  فإن  العـرف،  إلى  هذا  بمثل  يرجـع  نعـم 
ولوال  داعيه  إليه  والضرورة  متعين  به  فاألخذ  وإال  شرعًا،  محرم  على  يقع 
 ،(١)﴾ ¡ ے      ~   }    |    {   z ﴿ الديـن  فـي  الحـرج  لحصـل  ذلـك 

واهللا أعلم.

.٧٨ اآلية  الحج،  (١) سورة 
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عدم  فيه  معاملتهم  أن  بلده  أهل  من  يعلم  لمن  الخيار  شـراء  يصح  هل 
األموال  مـن  كثير  إذ  لـه  يحصل  ال  األصـل  أن  يقينـًا  ويعلـم  التفريـط، 
بسـنين  الخيار  مدة  انقضـاء  بعد  بائعها  إلـى  رجعـت  بالخيـار  المباعـة 
وإذا  الصفة؟  هذه  على  عليه  واإلشـهاد  كتابته  أيضًا  يجب  وهل  عديـدة 
فاعل  لبقاء  ولكن  بها  للعمل  ال  بإبدائها  فالفضل  بالرخصة  رأي  فيه  كان 
ذلك؟ إلى  الضرورة  من  نعلم  لما  معاشرته  لنا  تسع  وجه  على  ذلك 

من  شر  هو  بمن  فيها  التوسع  إلى  الحاجة  دعت  الزمان  فلضيعة  المعاشرة  أما 
بالبيع  ليس  ألنه  فحرام  الصفـة  بهذه  اشـتراه  ما  نفس  في  معاملته  وأما  ذلـك، 
في  الربا  هو  إنمـا  يملكونه،  ال  أنهم  يقيـن  في  وهم  بيعًا  يكـون  كيـف  قطعـًا، 

واهللا أعلم. المستعان،  فاهللا  بسواء  سواء  الشراء  صورة 

áæ«©dG  ™«H  ºjôëJ

يشتري  من  وقال  وقبضها  نسيئة  قرشًا  بخمسين  سلعة  يشتري  الذي  عن 
ثم  القيمة  وأقبضه  أشـتريها  أنا  البائع  قـال  حاضرة  قرشـًا  بأربعين  هـذه 
معلوم  وقت  إلـى  نسـيئة  إياها  بايعني  ثانيـة  له  قـال  ثم  السـلعة،  قبـض 
قرشًا  بأربعين  هذه  يشـتري  من  القبض  بعد  للبائع  قال  ثم  نسـيئة  فبايعه 
وهذا  قرشًا  األربعين  وأقبضه  قرشًا  باألربعين  البائع  اشتراها  ثم  حاضرة 
في  كله  وهذا  البيوعـات  هذه  أتجوز  نيـة  عقد  وال  شـرط  غير  من  كلـه 

واحد؟ يوم  في  أو  واحدة  ساعة 
حكمه،  في  فهو  الربا  إلى  يؤدي  ما  وكل  والسّنة،  الكتاب  بنص  الربا  علينا  حرم 
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والصحيح  فيه  اختلفوا  وقد  الذرائع  بيع  عندهم  يسـمى  البيع  من  ذكرت  وما 
نقدًا  مائة  يأخذ  أن  ومعنـاه  لفظه  ال  الربا  معنى  هو  المحـرم  ألن  منعـه  عنـدي 
بعينه  المعنى  وبقي  اللفظ  اختلف  سلعة  بينهما  أدخلوا  فإن  نسيئة  وعشرة  بمائة 
يدفع  ال  الحق  أن  وليعلموا  أنفسـهم  في  اهللا  فليتقوا  ذلك،  إال  يقصـدون  ومـا 
يوم  االصطياد  على  احتالوا  حيـن  قبلكم  من  السـبت  أهل  هلك  وقد  بالحيـل 
اصطدنا  ما  وقالوا  األحد  ليلة  ورفعوها  الجمعة  يوم  الشـباك  وضعوا  السـبت 
 ،(١)﴾+    *   )   ( ﴿ وخنازيـر  قـردة  اهللا  فجعلهم  السـبت  يـوم 

واهللا أعلم.

á∏«M  òîàªdG  QÉ«îdG  ™«H

من  خيار  بيع  في  أصلها  قرش  مائة  مثـًال  دراهم  رجل  من  قبض  فيمـن 
عنه  بها  للحج  فالن  بن  فالن  بها  أوصى  قرش  المائة  الدراهم  هذه  ماله، 
من  اهللا  شـاء  ما  المال  في  وبقيت  ماله  يفك  ما  متى  البيع  صاحب  عند 
ولينظر  ثاٍن  خيار  بيع  بها  يشتري  أو  بها  ليرابح  رجًال  قبضت  ثم  السنين 
من  مشورة  ماله  في  وجعلها  لنفسه  فأخذها  للحجة  تكفين  أن  إلى  الغلة 
تصير  التي  الغلة  وانتظر  مالي  من  الفالني  المال  في  اجعلها  وقال  الورثة 
حال  ترى  ما  منه،  جهًال  للحجة  تكفي  أن  إلـى  الدراهم  لهذه  مالي  مـن 

أم ال؟ الصفة  هذه  على  يثبت  البيع  هذا 
من  أهلها  إلى  المئة  دفع  الرجل  وعلى  أصًال  بيعًا  هذه  ليس  بل  فاسد  بيع  هذا 

وارث. أو  وصي 

.٢٥ اآلية  إبراهيم،  (١) سورة 
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من  أجازه  وإنمـا  الغلة  قصـد  على  الخيار  تحريـم  على  اتفقـوا  أنهـم  واعلـم 
إلى  ذريعة  فجعلـوه  زماننا  في  الناس  تسـاهل  وقد  األصل  إرادة  عنـد  أجـازه 
الناس  عليه  ما  وشاهدوا  رأس  للمجوزين  ارتفع  فلو  تعالى  باهللا  والعياذ  الربا 
راجعون  إليه  وإنا  هللا  فإنا  أجزنا  الذي  هذا  ما  واحد  لسـان  عن  لصاحوا  اليوم 
وكاد  اإلسـالمية  الحمية  وقلت  الغيرة  وذهبت  الجهـل  وظهر  العلم  انطمـس 
واإلعانة  التوفيق  نسـتمد  اهللا  فمن  األولى،  جاهليتهم  إلى  يرجعـوا  أن  النـاس 

واهللا أعلم. اهللا،  عند  والعلم  هللا  والحمد  رضاه  فيه  لما 

áæ«©dG  ™«H  ºjôëJ

الحق  صاحب  فـأراد  المدة  فانقضت  مـدة  إلى  رجل  على  ديـن  له  مـن 
متاعًا  يبيعه  أن  الحق  صاحـب  من  وأراد  معسـر  أنه  الغريم  فادعى  حقـه 

السابق؟ حقه  يوفيه  لكي  إياه  ويبايعه  نسيئة 
     ¾   ½  ¼   »     º   ¹﴿ يقـول:  تعالـى  واهللا  الربـا،  إلى  الحيلـة  هـي 
لنا  حتـى.....  نقلبها  فسـلعة  عسـرة  ذو  كان  إن  يقولون:  وهـؤالء   (١)﴾¿
اهللا  على  تخفى  وال  بالحيلـة  يحله  ثـم  شـيئًا  اهللا  يحرم  لم  وهيهـات  الزيـادة، 

واهللا أعلم. خافية 

¬«∏Y  ≥ØàªdG  øªãdG  á∏≤d  ™FÉÑdG  Ωóf

ألفي  بقدر  المال  وقيمة  قرش  بألف  واألصل  بالقطع  ماًال  اشترى  الذي 
المدة  وجرت  سـنة  وكذا  كذا  المدة  من  وأخذ  محتاج  والبائـع  قـرش 

.٢٨٠ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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أم  الصفة  هذه  على  للمشـتري  أيحل  البائع  على  وندم  المال  هذا  فـي 
حالل؟ أم  عليه  وحرام  المال  هذا  يتلف  أن  على  حيلة  هذه 

يوجد  وقد  وترخص  تغلو  واألموال  بذلك،  بـأس  فال  صحيحًا  البيـع  كان  إذا 
واهللا أعلم. بعض،  من  بعضهم  يرزق  واهللا  يوجد،  ال  وقد  الشاري 

QÉ«îdG  ™«H  »a  ádGƒëdG

آلخر  قرشًا  بخمسـين  أحاله  ثم  قرش  بمائة  بالخيار  ماًال  اشـترى  رجل 
أم ال؟ ألحد  أترجع  قرشًا  الخمسين  في  تقول  ما  الخيار  مدة  ومضت 

وهذا  فقط،  الخمسـين  بتلك  له  المال  كان  المحتـال  عند  المـدة  انقضـت  إذا 
المال  فإن  يمنعها  من  قول  على  وأما  الخيار  في  اإلحالة  يثبت  من  قـول  علـى 

واهللا أعلم. بالمائة،  للمشتري  يكون 

á∏¨dG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ó°ü≤H  QÉ«îdG  ™«H

كتابة  يريد  البائع  فيصـل  الخيار  بيع  في  الزمـان  هذا  أهل  يفعلـه  الـذي 
عن  ونسـأله  الفالني،  ماله  هذا  بحقه  له  باع  وقد  كذا  لفالن  عليـه  ورقـة 
غير  والمشـتري  المدة  من  علّي  تكتب  ما  على  راض  أنـا  فيقول  المـدة 
ذلك  وأصل  المدة،  من  له  يكتب  ال  صاحبه  مثل  قال  سألنا  وإذا  حاضر، 
ال  إذ  مدته  انقضـاء  بعد  الخيار  بيع  إليـه  يؤول  بما  جهلهم  عـن  ناشـئ 
بتعيين  ورقة  عليه  كتبت  إذا  أرأيـت  فقط،  الغلة  أخذ  إال  لغالبهم  قصـد 
فذلك  المدة  بهذه  رضي  فإن  صاحبك  على  اعرضها  له  وقلت  معينة  مدة 
هل  بينكما،  نكتب  ائتيا  ثم  مدة  تعيين  على  وصاحبك  أنت  فاستويا  وإال 
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هو  هل  معينة؟  بمـدة  يقر  حتى  الكتابة  عـن  يمتنع  أم  جائـزًا  هذا  تـرى 
معينة؟  بمدة  الحضرة  في  والمشتري  هو  يقر  حتى  أم  تعيينها  في  مصدق 

صنيعهم. عليك  يخفى  ال  فإنه  ذلك؟  في  رأيك  وما 
وأقول  كذب.  فقـد  بيعًا  كتبه  فمن  بيـع،  هو  وليس  يكتب،  أن  يصـح  ال  هـذا 
بغير  فيه  عملـوا  قد  الناس  فـإن  الخيار  بيع  تكتـب  أن  إيـاك  وإرشـادًا  نصحـًا 
القلم  فاكسـر  دينك  سـالمة  تحب  كنت  فإن  الربا  إلى  ذريعة  وجعلـوه  الحـق 

اهللا. عند  والعلم  كتابته،  عن 

º¡Jƒ≤d  iOCG  ¿EG  iQÉ°üæ∏d  ø«ª∏°ùªdG  äƒ«H  ™«H

أم ال؟ هذه  والحالة  النصارى  على  المسلمين  بيوت  قعد  يجوز  هل 
يجوز  فال  المعتـاد  فـوق  البالد  على  قـوة  للنصـارى  بذلـك  يحصـل  كان  إن 
تمكنًا  وال  قوة  يزيدهم  ال  كان  وإن  حـرام،  وتقويتهم  لهم  تقوية  ألنـه  القعـد، 
أشد  زنجبار  النصارى  دخول  عند  األمر  أول  في  القعد  كان  وقد  به،  بأس  فال 
أين  لكن  عيانًا  ذلك  ظهر  وقد  البالد،  في  تمكنهم  على  لهم  معونة  ألنه  حرمة 

واهللا أعلم. الناظرون؟! 

…OÉÑ∏d  ô°VÉëdG  ™«H  øY  »¡ædG

لباٍد»  حاضـر  يبيعن  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقولـه  للبادي  الحاضـر  بيع  يمتنـع  هـل 
هذا  عن  سـألت  وإنما  آخر،  بدليل  الحديث  ويعـارض  جائز؟  هـو  أم 
ذلك  تجيزون  أنكـم  بعض  لي  نقـل  ألنه  ذلك  فـي  المذاكـرة  لجريـان 

للضرورة.
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وال  النهي،  لهذا  معارض  وال  ذلك  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  لنهيه  لبـاٍد،  حاضر  بيع  يجـوز  ال 
هذا  عنه ملسو هيلع هللا ىلص،  نهى  ما  أجيز  أن  لـي  فكيف  ملسو هيلع هللا ىلص  نهيه  يخالف  أن  لمسـلم  يصـح 

واهللا أعلم. لغيري،  وال  لنفسي  أرضاه  وال  يصح  ال 

¬«NCG  Ωƒ°S  ≈∏Y  Ωƒ°ùdG

جاء  ثم  مدة  عنده  وبقيـت  خيار،  بيع  رجل  على  ماله  من  نخلـة  باع  رجـل 
بهن  تفك  قرشـًا  وكذا  كذا  قرض  لك  عندي  فالن  يا  له  فقال  أقاربـه  ألحـد 
دراهم  أعطني  الدراهم  من  شيئًا  عليك  اهللا  يسر  وإن  فالن  من  الفالنية  النخلة 
ذلك؟ أيجوز  بالقطع،  أو  بالخيار  منك  آخذها  أخرى  مرة  بيعها  أحببت  وإن 
حرام،  وذلك  دنيوية  منفعة  يجر  قرض  ألنه  يجوز  فال  منه  ليشتريها  أقرضه  إذا 
كان  فإن  أخيه  سوم  على  السوم  ففيه  وأيضًا  اآلخرة،  لثواب  شرع  القرض  ألن 

واهللا أعلم. المال،  ذلك  في  له  الباقي  األصل  منه  فليشتر  بد  وال 

OGõªdÉH  º«à«dG  ∫Ée  ™«H

بخالف  الحيوان  إال  بالنداء  إال  لنفقته  اليتيم  مال  يبيع  ال  قالـوا  الحاكـم 
الحيوان  بين  الفرق  وما  الوصي؟  أو  الحاكم  مثل  الولي  وهل  الوصي؟ 

المصلحة؟ تعينت  إذا  وغيره 
والمفتي  واألزمنة،  األمكنـة  باختالف  تختلـف  والشـراء  البيع  في  المصلحـة 
منه  أحوج  نظره  إلى  والحاكم  زمانه،  في  الحال  يقتضيه  بما  الناس  يفتي  إنمـا 
الوقت  ذلك  في  غيره  يصح  ال  بجواب  األول  فيها  أفتى  قضية  ورب  أثره،  إلى 

بذلك. اإلفتاء  اآلن  لنا  ليس 
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ال  كان  فإن  الجهالة؟  وعدم  بالمبيع  إحاطته  مع  األعمى  بيع  يجوز  هل 
لنا. صّرح  تفضل  الجواز؟  عدم  في  العلة  فما 

قبل  الشـيء  عرف  أنه  قدرنا  فلـو  غالبًا،  الجهالـة  من  ينفـك  ال  األعمـى  بيـع 
فمن  العمى،  بعـد  التغير  إلمكان  المعرفة  تلـك  بقاء  يلـزم  ال  لقلنـا  يعمـى  أن 
موجود،  السـؤال  صورة  في  والترخيص  بيعه  في  شـدد  من  شـدد  الوجه  هذا 
األنهار  من  الماء  كبيع  سواء  على  معرفته  في  والبصير  هو  يكون  فيما  وكذلك 

واهللا أعلم. الصغيرة، 

QÉ«îdÉH  á©«ÑªdG  á∏îædG  ∞∏J

حكم  وما  أم ال؟  باق  الخيار  حكم  ما  طاحت  إذا  بالخيار  المبيعة  النخلة 
بالجواب. لنا  صّرح  هو؟  لمن  الجذر 

من  تسـتحقه  وما  النخلة  على  البيع  وقـع  إذا  وذلك  ينقض  لم  مـا  بـاق  البيـع 
واهللا أعلم. فسلها،  في  وينفذ  يباع  األصل  لصاحب  والجذر  األرض، 

Ióª∏d  ádÉ¡édG  ™e  QÉ«îdG  ™«H

بعد  ثم  األول  البائع  علـى  بالخيار  باعه  ثم  بالقطع  مـاًال  اشـترى  رجل 
بما  جاهل  وأنا  المال  ذلك  اشتريت  إن  األول  البيع  أمر  مغيرًا  جاء  مدة 

أم ال؟ القول  مقبول  أيكون  به 
بالجهالة  النقـد  أن  وعندهـم  الخيار،  ببيـع  المبيع  أتلـف  قـد  المشـتري  هـذا 

واهللا أعلم. اإلتالف،  بعدم  مشروط 



181
™«ÑdG ■ ¢ùeÉîdG AõédG

ádÉbE’G  ∫ƒ°üM  ≈dEG  …ôà°ûª∏d  ™«ÑªdG  á∏Z

المال  غلة  للمشتري  أتحل  الغلة،  اشترط  وما  باإلقالة  ماًال  اشترى  الذي 
الشريعة  بحكم  الماضية  الغلة  في  ينازعه  المال  صاحب  أراد  وإذا  أم ال؟ 

أم ال؟
واهللا أعلم. بغيرها،  أو  باإلقالة  غيره  إلى  ينتقل  حتى  للمشتري  المبيع  غلة 

™«ÑªdÉH  ±ô°üàdÉH  ’EG  ádÉ¡é∏d  ï°ùØdG  ≥M  AÉ≤H

البيع  البائع  نقض  ثـم  به،  عارف  وهو  آلخر  فباعه  بمالـه  جاهل  رجـل 
في  النقض  له  يصح  هل  أخرى،  مرة  نقضه  ثم  أتمه،  ثم  الجهالة  بسبب 
النقض؟  يصح  متى  وإلى  المال؟  على  يقف  لم  بعد  وهو  األخيرة  المرة 
بما  البيع  األول  البائع  نقض  ثم  آلخر  المال  باع  المشتري  أن  لو  أرأيت 
هذا  مع  له  أيصح  به  أقـّر  أو  أوقفه  أو  المال  بمعرفة  جهلـه  من  ذكرنـاه 

أم ال؟ النقض  كله 
فالنقض  قائمة  الجهالة  دامـت  فما  األول،  البيع  فرع  إال  الثاني  اإلتمـام  ليـس 
أو  المشـتري  يتلفه  لم  ما  وقيل  مطلقًا  قيل  العقود  تعـددت  وإن  حاصل،  بهـا 
خشـي  ولو  التصرف  أوجه  من  شـيء  أو  وقف  أو  عطية  أو  ببيع  بعضه  يتلف 
أكثر  وهو  البائـع  عن  النقض  ارتفـع  ذلك  من  شـيئًا  فعل  فإن  واحـدة،  نخلـة 
تطويل  فإن  الخصومة  وقمـع  الشـقاق  رفع  من  فيه  لما  الفتوى  وعليـه  القـول 

واهللا أعلم. عظيمة،  مفاسد  إلى  يفضي  النقض  مدة 
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بيعه  يصح  هـل  والدهن  والعسـل  كالسـمن  الطاهرات  مـن  المتنجـس 
الشرع  بيان  في  وجدنا  ألنا  نجاسته  في  خالف  ال  شيء  المنجس  وذلك 
سـعيد  أبي  تخريج  وجدنا  وكذلك  األشـراف  كتاب  من  بيعه  في  خالفًا 
لم  ما  كل  أن  ومعـي  قال  أصحابنا.  من  الخـالف  يذكر  عنـه  اهللا  رضـي 
واعلم  لحـال.  ينفع  وأنـه  لألكل  به  ينتفـع  ال  أنه  االعتبـار  فـي  يخـرج 
الطاهرات.  من  األصـل  في  ألنه  حجره  معي  يثبـت  فال  بالعيـب  البائـع 
أن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  والموجود  لمعنى  ويصلح  لألكل  يصلح  جعله  فكيف 
السفن  بها  يطلى  الميتة  شحوم  في  أرأيت  رسول اهللا  يا  فقال  أتاه  رجًال 
اهللا  قاتل  حـرام  «هو  فقال:  الناس،  بهـا  ويسـتصبح  الجلود  بها  ويدهـن 
حرم  إذ  اهللا  وأن  أثمانها  وأكلوا  فباعوها  الشحوم  عليهم  حرمت  اليهود 
كشف  في  وجدته  الذي  هذا  ثمنه»  أكل  عليه  حرم  شيء  أكل  قوم  على 

فيه؟ أنت  رأيك  وما  عليه  عولوا  الذي  فما  الغمة 
األصل  طاهر  فإنه  المتنجس  السـمن  كذلك  وال  أصله،  من  فاسـد  الميتة  شـحم 
بيعه  أجاز  ومن  بالطهـارة  المشـروطة  والعبادة  األكل  غير  في  به  االنتفـاع  صـح 
العموم  ظاهره  فإن  السؤال  في  الذي  للحديث  أظهر  والمنع  الصنعة،  بهذه  أجاز 
هذا  في  جوازه  عـن  المرخصون  سـئل  ولو  األصل  فاسـد  على  حملوه  وكأنهم 
واهللا أعلم. والبحر،  البر  في  الغش  لظهور  يمنعوا  أن  بهم  الظن  كان  النكد  الزمان 

QÉ«N  ™«H  è∏ØdG  ™«H  ≥«KƒJ

ماء  ربع  ليبيعوا  الجباه  فجاء  خدمة  إلى  واحتاج  السيل  كبسه  إذا  الفلج 
وامتنع  بعضهم  أو  ثقـات  غير  وهم  إلصالحه  خيار  بيـع  الخابورة  مـن 
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أن  لي  أيجوز  الجباه  يضـادوا  أن  يقدروا  ال  ولكن  الفلج  أربـاب  بعـض 
أم ال؟ هذا  على  بينهم  أكاتب 

بالمكاتبة  بـأس  فال  بفسـاد  فيه  يتهموا  لـم  فإن  بمصالحه  أولـى  الفلـج  جبـاه 
واهللا أعلم. بينهم. 
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في  وكيًال  فوكل  بيعه  وأراد  نزوى  ببلد  مال  عنده  زنجبار  أهل  من  رجل 
يماطل  وبقي  رجل  فاشتراه  االجتهاد  حد  على  بالنداء  الوكيل  فباعه  بيعه 
اسـترجع  الوكيل  إن  ثم  ثمنـه  بجميع  الوفـاء  عن  فعجز  الدراهـم  فـي 
بالسعر  لنفسه  فأخذه  الثمن  بذلك  له  يجد  ولم  المشتري  عند  من  المال 
في  المال  فبقي  البيع  لـه  وأتم  ذلك  في  المال  صاحب  فعـرف  المتقـدم 
بالبيع  فرضي  بالثمن  فأخبره  البائع  جاء  ثم  الوكيل  أعني  المشـتري  يد 
النقض  البائع  أراد  ثم  الزمان  من  اهللا  شـاء  ما  ومضى  الثمن  أكثر  وأخذ 
ماذا  المال  ذلك  بيـع  نقض  في  يطاوعه  لم  والمشـتري  المشـتري  على 
مضت  بعدما  الصفة  هذه  على  البائع  المال  يدرك  وهل  وله؟  عليه  ترى 

الحق. وجه  عّرفنا  المشتري؟  يد  في  السنون  عليه 
إلى  عليه  مضـوا  فلو  وتراٍض  مسـالمة  هو  وإنما  بيعـًا  األصل  في  هـذا  ليـس 
وطلب  بعضهم  غيـر  وقد  اآلن  فأمـا  رجـوع،  فيه  لغيرهـم  كان  لمـا  الممـات 
من  حرفًا  ترك  ومن  وجهه،  غير  على  وقع  قد  ألنه  بذلك  به  يحكم  فإنه  نقضه 
متوسع  هو  وإنما  بغاصب  ليس  ألنه  للمشتري  والغلة  إليه،  اهللا  أحاجه  الشرع 

واهللا أعلم. التراضي.  عند  جائز  أمر  من 
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أكثر  أو  شـتى  مائة  قـدر  فيه  دفتر  كل  يبـاع  دفاتـر  وضـع  إذا  السـلطان 
أو  نارجيًال،  البندر  إلى  شـانبته  من  يحمل  أن  أراد  من  وكل  بربية،  يباع 
الناس  وصار  للسركال،  يأخذونه  فالعسكر  شـيء  معه  يكن  ولم  قرنفًال 
فقط،  بيسات  أربع  عن  شـتي  كل  به  ويتجرون  بربية  دفتر  كل  يشـترون 
وشراؤها؟  الشـتاتي  هذه  بيع  يجوز  هل  اشـتروه،  عما  فائدة  ويحصلون 
وكان  نفاقه  ازداد  المشترون  اشتراه  كلما  ألنه  له  معينًا  بهذا  يكون  وهل 
ثانية  طبعة  إلى  فاستدعى  ترى  كما  السركال  يبيعه  ما  فوق  له  التاجر  بيع 

الجواب. ذلك  لنا  بّين  تفضل  مكسبهم؟  فيزداد  وهكذا 
إعانة  وفيه  الظلـم  من  نصيبه  أخذ  ذلك  وفاعـل  فحرام،  فيه  الفائدة  أخـذ  أمـا 
ال  الذين  الضعفاء  إعانة  قصد  على  بها  اشـتري  التي  بقيمته  بيعه  وأما  للظلم، 
عنهم  دفع  ألنه  قصـده  ثواب  وله  عليه  بـأس  فال  الكثير  شـراء  على  يقـدرون 

واهللا أعلم. بذلك.  الظلم  بعض 
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وثمرته  معلوم  أجل  إلى  معلوم  بثمن  القرنفل  ثمرة  على  المكاتبة  جواز 
وهل  ذلك؟  يجـوز  هل  البيـع،  صورة  علـى  مفتوكـة  وال  مدركـة  غيـر 
المتقدمة  المكاتبة  علـى  ووزنها  الثمـرة  ِدراك  بعد  المتاممـة  فيه  تجـوز 
ليس  ما  بيع  من  هذا  وهل  أم ال؟  فاسد  أو  منتقض  هذا  بأن  إخبار  بغير 

بالجواب. منك  فضًال  معك؟ 
بيع  أنه  والثانية  معـك  ليس  ما  بيـع  أنه  إحداهما  جهتيـن  من  فاسـد  بيع  هـذا 

أعلم. واهللا  فيه،  المتاممة  تصح  وال  صالحها،  بدو  قبل  للثمرة 
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وكذاك  سـرور  بلد  في  تمر  له  وآخر  سـمائل،  بلد  في  تمر  عنـده  رجـل 
أيجوز  سـرور  بلد  في  اآلخـر  والتمـر  عنـدام  وادي  فـي  التمـر  كان  إن 
بزيادة  كان  سـواء  وعرفاه  التمر  رأيا  المتقايضان  كان  إن  القياض  بينهما 
محلتين  في  لكن  واحد  بلد  في  التمـر  كان  إن  وكذلك  ال  أو  التمـر  فـي 

تعالى. اهللا  شاء  إن  مأجورًا  ذلك  عرفنا  معّرفتين؟ 
بسـواء،  سـواء  بمثل  مثًال  كان  إذا  وذلك  الحوالة،  في  الموجود  الخالف  فيه 
يد  ألنه  اهللا  شاء  إن  جائز  فهذا  اآلخر  قبضة  في  منهما  واحد  كل  تمر  كان  وإن 

واهللا أعلم. القبضة،  بها  المراد  وإنما  الجارحة  باليد  المراد  ليس  إذ  بيد 
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ذلك  من  غير  البائـع  إن  ثم  البيع  مـدة  وانقضت  بالخيار  مـاًال  باع  مـن 
به  يجب  الـذي  الفاحش  الغبـن  حد  وما  قلـت  الفاحـش  بالغبـن  البيـع 

ماسة. إليه  الحاجة  ألن  ورخصه  أقواله  جميع  عرفنا  الغير؟ 
السحت،  من  باب  وهو  حرام  فإنه  الزمان  هذا  في  به  المتعامل  الخيار  بيع  أما 
المعامالت. سوء  من  نظائر  وله  الخيرات،  ونضبت  البركات،  انتزعت  لسببه 

قال  من  فمنهم  كثيرًا  اختالفًا  فيه  اختلفوا  قد  الناس  فإن  الفاحـش  الغبن  وأمـا 
غبن  وال  ذلك  عليه  ثبت  مكره  غير  راض  وهو  الشيء  بقيمة  علم  عن  باع  إذا 

الغبن. له  أثبت  من  ومنهم  بالتراضي،  البيوعات  ألن  له 
الناس  يتغابن  ما  إال  معلوم  بقدر  يحد  ال  قال  من  فمنهم  قدره  في  اختلفوا  ثم 
كان  وإن  الثلث  وقيل  فالربـع  العروض  في  كان  إن  قال  من  ومنهم  مثلـه  فـي 
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عليه  ويثبت  الغبن  له  كان  غبن  إن  وقيل  الخمس  وقيل  فالعشـر  األصول  في 
ذلك. فوق  ما 

ومنهم  أصله  من  فاسد  معه  البيع  قال  من  فمنهم  الغبن  في  القائلون  اختلف  ثم 
المسـألة  وتحقيق  الغبن  في  أقاويلهم  جملـة  وهذه  الغير  ولـه  ثابت  قـال  مـن 

واهللا أعلم. حرام،  الخيار  وبيع  طويل  بسط  لها  يحتاج 
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واحدًا  فأخذ  الحانوت  في  المشتري  فينظرها  جرابًا  عشـرين  يبيع  فيمن 
فقبلها  كذلـك  الباقي  البائـع  وقـال  وصغـره  وكبـره  تمـره  ونظـر  منهـا 
من  غيرت  قد  للبائـع  قال  مدة  بعد  ثم  البائـع.  رضي  بعدمـا  المشـتري 
تمر  وحسـن  وكبر  صغر  من  نميزها  حتـى  نقلبها  لـم  ألننا  البيـع  ذلـك 

أم ال؟ الِغَير  أله  ورداءته 
والسالم. نفسه،  وليحاسب  اهللا  فليتق  التمر،  غالء  الغبن  علة  لعل 
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ثم  وكذا  كـذا  البضاعة  مـن  إلينا  أرسـل  أن  إليه  النـاس  يرسـل  التاجـر 
أن  فيعرفهم  البضاعـة  قبـل  من  لك  علينـا  بالذي  عرفنـا  أنـك  يعرفونـه 
يجر  ولم  البلد  في  البضاعة  تلك  يبيع  ما  حسب  على  وكذا  كذا  عليكم 
أم ال؟ ذلك  له  يحّل  هل  الثمن  إليه  فيرسلون  القيمة  في  كالم  بينهم 

  @   ?   >   =   <   ;   :   9﴿ تعالى:  اهللا  قال 
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G  F  E  D  C   B  A﴾(١) فالتراضي في هذه المسألة مشروط 
ممن  المتعامالن  كان  إذا  الحـل  حصل  التراضي  حصل  فإذا  المعاملـة،  لحـل 
واهللا أعلم. كالربا،  الشرع  حرمه  مما  فيه  المتعامل  يكن  ولم  تراضيهما  يجوز 
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أي  ومن  اسمه  وما  هو  ما  أدر  ولم  الشيء  هذا  أبايعك  إني  رجل  قال  إذا 
معلوم  بثمن  منه  فاشـتراه  لؤلؤ،  إنه  أعرفه  أنا  المشـتري  فقال  المعادن؟ 
باللؤلؤ  العارفون  وقال  خرز،  هو  وإنما  بلؤلو  ليس  أنه  ذلك  بعـد  فتبيـن 
أم ال؟ ذلك  أله  الغير  المشتري  وأراد  كذلك  أنه  ذلك  وصح  خرز  إنه 

فيها  ير  فلـم  اهللا  رحمه  صالـح  شـيخنا  زمن  في  القضيـة  هذه  مثـل  وقـع  قـد 
والمشتري،  البائع  يراه  حاضرًا  الشيء  ذلك  كان  إذا  تام  البيع  أن  ورأى  الِغَير، 

واهللا أعلم.
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أبهرة  خمسـة  بيته  في  وعنده  بسـرًا  أبهرة  عشـرة  رجل  على  بـاع  رجـل 
وهو  قرشًا  وأربعين  اثنين  على  والبيع  أبهرة  خمسة  يشتري  أن  نيته  وفي 
وهو  قرشين  عليها  الفائدة  ويأخذ  قرشًا  أربعين  على  يأخذها  أنه  نيته  في 
والبسر  أم ال؟  الفائدة  هذه  البائع  لهذا  أيجوز  أبهرة  خمسة  إال  يملك  ال 
لمن  كراهية  فيه  كان  وإن  البيع  له  وتمم  المشـتري  وبلغه  واشـتراه  وزنه 

للمشتري؟ أم  للبائع  الفائدة  هذه  ترجع 

.٢٩ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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أفردها  إذا  صحيح  فإنه  يملكها  التي  األبهرة  للخمسة  بيعه  إال  فاسد  البيع  هذا 
والفائدة  فعله،  من  التوبة  وعليه  معه  ليس  ما  بيع  من  فهو  الباقي  وأما  بالبيع، 

واهللا أعلم. شيء،  منها  هو  له  وليس  للمشتري  أخذها  التي 
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سـيما  وال  قطعًا؟  أو  كان  خيارًا  المتبايعين  صيغة  بغير  البيع  ينعقد  هل 
وقع  فإن  الماء  من  له  ما  المشـتري  يعلم  ولم  حدوده  على  وقوف  بغير 
هو  أو  المتاّمة  فيـه  وتجوز  مجهول  بيـع  أهو  حكمه؟  فمـا  وكان  ذلـك 

الصفة؟ هذه  على  غلته  ولمن  أصله؟  من  فاسد 
لصاحبه  وغلته  فاسد  عقد  بال  وبيعه  أصًال،  عقد  بال  يصح  فال  الخيار  بيع  أّما 

متامة. فيه  تصح  وال  األول 
بيع  عندهم  المسـمى  البيع  وهو  عقد  بـال  بجوازه  قيل  فقد  القطـع  بيـع  وأمـا 

واهللا أعلم. المسالمة، 
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غلته  من  بجـزء  أيكون  زراعته  فـي  عليه  يشـترك  أن  وأراد  مال  لـه  مـن 
غير  مطلقًا  الكراء  منـع  ترى  أم  معين؟  كذلك  بكيل  أم  معيـن  بثمـن  أم 
يكري  أن  وأراد  مشـاعًا  المال  كان  وإن  قـول،  مـن  فيه  ما  إلـى  ملتفـت 
الكل  باع  إْن  ألنـه  فيه  القول  ما  سـهمه  بيع  أراد  وإن  يصنع  مـا  حصتـه 
مجهوًال؟  باع  مقاسـمة  غير  من  حصته  بـاع  وإن  قول  على  البيـع  بطـل 

عندك؟ األعدل  ما  عرفني 
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في  أرى  وال  ذكرتها،  التي  الوجوه  من  وجه  بكل  جائز  األرض  كراء  أن  أرى 
إلّي  أحب  غلتها  من  معلوم  بجزء  وكراؤها  أصًال،  كراهية  نوع  ذلك  من  شيء 
صارت  أن  بعد  غلتها  من  بجزء  فيها  يعملوا  أن  على  خيبر  أهل  أقـّر  ملسو هيلع هللا ىلص  ألنـه 
أن  أراد  ومن  وصحتـه؟  الخبر  هذا  ورود  بعـد  المنع  وجه  فأيـن  للمسـلمين، 
وحينئٍذ  مثًال  نصفـه  أو  ثلثه  أو  المال  ربع  أنـه  فليسـمه  مشـاع  من  نصيبه  يبيع 
في  الجهالة  أن  علـى  المال  علم  إذا  مجهـول  غير  المبيـع  ويكون  البيـع  يتـم 
المجهول،  بيع  يحرم  فال  الِغَير  صحة  فيها  ما  غاية  وإنما  بيعه  تفسد  ال  المبيع 

واهللا أعلم.
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وقد  وحـدوده  حده  يعلـم  ولم  يحـرزه  ولم  بالخيـار  ماًال  اشـترى  مـن 
أنها  مقـدرة  المال  غلة  يأخـذ  فجعل  شـروطه،  عموم  الجهالـة  شـملت 
وهل  الغلة؟  هذه  تحل  فهل  اإلحراز،  وعدم  الغيب  حال  في  وكذا  بكذا 

له؟ هي  من  على  بردها  يحكم 
بأس  وال  صحيـح  بعقد  كان  إذا  بتمامـه  قيـل  الصفة  هـذه  علـى  الخيـار  بيـع 
في  اإلحراز  وجـوب  في  واختلف  بسـببها  البيع  ينقـض  لم  ما  فيـه  بالجهالـة 

واهللا أعلم. األصول، 

É¡∏Ñb  á∏¨dG  ºμMh  ádÉbE’ÉH  ™«ÑdG  ≥«∏©J

يره  لم  أي  والشـرب،  الحدود  مجهول  الغيب  حـال  في  وقع  مـال  بيـع 
كل  البائع  من  غلة  يأخذ  المشـتري  وجعل  باإلقالة  علق  وقد  المشـتري 
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باإلقالة  المؤجلة  المـدة  انقضت  ثم  سـنوات  مدة  عليه  يتفقان  بما  سـنة 
مقدرًا  أخذه  ما  رجوع  فيه  ويلزم  فاسد؟  البيع  هذا  أم  أصًال  يصير  فهل 

يكون؟ كيف  أم  غلة  عن 
واهللا أعلم. أصًال،  المدة  تلك  بتمام  المال  هذا  يصير 

السائل: قال 
تكون  لمن  للمشـتري  الغلة  وأراد  المدة  تمام  قبل  ماله  البائع  فـك  فـإن 

الصورة؟ هذه 
عليه  يحرمها  فال  بسبب  أخذها  ألن  األول  البيع  صح  إذا  المشتري  من  الغلة 

واهللا أعلم. اإلقالة،  تلك  بسبب  المال  البائع  أخذ 
السائل: قال 

إال  ماًال  البائع  لهذا  أن  يعلم  ولم  المشتري  عليه  يقف  لم  البيع  هذا  إن 
الجهالة  تكون  وهل  غيرها؟  أم  األولى  عين  المسـألة  هذه  أتكون  بقوله 

أم ال؟ للبيع  مفسدة  المال  بأصل 
كان  إذا  ما  على  مترتب  األول  الجواب  ألن  األولى  هي  المسـألة  هذه  ليسـت 
وحدوده  بصفته  علمًا  ُيحـط  لم  لكنه  المشـتري  هذا  به  علم  مال  البائـع  لهـذا 
هنالك  البيع  فيكون  الشرعّي  الوجه  على  وقع  إذا  البيع  تفسد  ال  الجهالة  فإن 
حل  يترتب  البيع  صحة  وعلى  بالجهالة  النقض  للمشـتري  كان  وإن  صحيحًا 
تحيك  أمور  من  فيه  لما  محمود  غيـر  المذكور  صنيعهم  كان  وإن  الغلـة  أخـذ 
يريد  الذي  وهو  ماًال  البائع  لهذا  أن  المشـتري  هذا  يعلم  لم  إذا  أما  بالصدور 

واهللا أعلم. معلول،  هنا  ها  البيع  أن  فأرى  له  يبيعه  أن 
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ربوع  مثل  معلوم  شـرب  له  وليس  وشـربه  بحده  معلوًال  ماًال  باع  رجل 
ذلك  وبعد  الباقي،  مالـه  به  يسـقي  الذي  مائه  من  يشـرب  أنه  إال  وآثـار 
وذلك  سنين  عشر  قدر  بعده  ولده  وبقي  سنين  عشـر  بعد  الشـاري  مات 
أن  وأرادت  أمـه  وورثته  الولد  مـات  ثم  المعتاد،  بشـربه  يشـرب  المـال 
البائع  وقال  القبلي  البيدار  غير  ثانيًا  بيدارًا  له  وتجعل  المال  سقي  تعزل 

أم ال؟ ذلك  أله  بيداري  آكل  ال  أنا 
فينبغي  المعتاد،  الشـرب  له  وإنما  ينزعه  حتى  معلوم  ماء  الشـاري  لهذا  ليس 
من  نصيب  إخراج  على  يتفقا  أو  المعتـاد  الشـرب  يعرف  بيدار  على  يتفقـا  أن 
واهللا أعلم. للفريقين،  الصالح  نظر  على  الشرب  ذلك  عن  عوضًا  يكون  المال 

QÉ«îdG  ™«H  á∏Z  OQ  Öéj  ’

أن  إلى  السـنين  من  اهللا  شـاء  ما  يسـتعمله  وبقي  بالخيار  ماًال  أخـذ  مـن 
الغّلة  رّد  يلزمه  المـال  هذا  من  الِغَير  وأراده  المشـتري،  أعنـي  اهللا  توفـاه 
أفدنا  تفضل  بنفسه؟  استغله  الذي  رّد  عليه  أم  الهالك  هذا  استغلها  التي 

شافيًا. جوابًا 
واهللا أعلم. الهالك.  استغل  ما  رد  عليه  ليس 

™«ÑªdG  πîæ∏d  ™HÉJ  AÉªdG

لكونه  ماء  بال  يبسًا  أريده  المال  لصاحب  وقال  بالقطع  ماًال  اشترى  من 
أيلزم  بمسـجد  نخلة  وفيه  يبسـًا  منه  فأخذه  ماء  عنده  وهـو  قيمـة  أنـزل 
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منه  تشـرب  كانت  الذي  الماء  دور  على  النخلـة  هذه  شـرب  المشـتري 
البائع؟ على  شربها  لزوم  يبقى  أم  النخلة  هذه 

بال  تترك  أن  يمكـن  وال  الشـاري  تركه  الـذي  الماء  ذلك  فـي  النخلـة  شـرب 
واهللا أعلم. شرب. 

ô«¨dG  ∫Ée  ™«H

البيع،  واجبة  قبل  يفكه  ولم  متقدم  خيار  بيع  وفيه  بالقطع  ماًال  باع  مـن 
فضلة  وباع  ماًال  باع  إذا  وكذلك  تناقضاه؟  إذا  القطعي  البيع  ينتقض  هل 
وقصده  خمسـين  إال  فيها  له  ليس  والفضلة  المال  جملة  في  باعهـا  مـاء 
عليها،  اتفقا  معلومة  دراهم  له  يرجع  يرضوا  لم  وإن  شركاءه  يرضي  أن 

رأيك. عرفني  أحدهما؟  نقض  إذا  منتقضًا  أو  ثابتًا  البيع  هذا  ترى  هل 
عن  إال  يصح  ال  وذلك  غيره  ونصيب  نصيبه  باع  ألنه  فباطل  األخير  البيع  أّما 
واهللا أعلم. باطل.  وقيل  ثابت  فقيل  الخيار  بعد  القطع  بيع  وأّما  الشركاء،  رضا 

™«ÑªdG  »a  QÉ«N  Qƒ¡¶d  Ö«©dÉH  OôdG

بالخيار،  بيع  نخالً  المال  في  وجد  والمشتري  رجل  على  ماالً  باع  رجل 
المال  ألن  البيـع  بذلك  يعلمـان  ال  والمشـتري  البائع  أعنـي  وكالهمـا 

إياه. أُعطى  إنه  بل  للبائع  ليس  أصله 
المشـتري؟  على  أو  البائع  على  الفداء  يصيـر  من  على  لنا  بّيـن  تفضـل 

األجر. ولك 
واهللا أعلم. تتاماه.  وإن  العيب  بهذا  نقضه  ولهم  البيع  في  عيٌب  هذا 
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المنهّي  البيوع  من  سالمًا  أيكون  نسيئة  مضمونه  من  بأكثر  نوطًا  باع  من 
أم ال؟ عنها 

في  عنه  اهللا  عفـا  بالـغ  وقـد  المسـألة،  هـذه  فـي  القطـب  جـواب  رأيـت  قـد 
بمنزلة  فهو  النقود  من  تضمنته  ما  منزلة  في  ألنهما  بذلك  أقول  وال  الترخيص 
تلك  يشتري  المشـتري  أترى  وعشـرة.  بمائة  قرش  مائة  تتضمن  ورقة  باع  من 
عفا  والقطب  النقد،  من  تضمنته  ما  إال  أراد  ما  بل  كال  القيمة،  بهذه  القرطاسة 
وأنه  بنفسـه  مسـتقل  صرف  النوط  أن  يرى  ألنه  الصورتين  بين  فـّرق  عنـه  اهللا 
المطبوع،  كالمه  من  فراجعه  ذلك  بيان  فـي  وأطال  المضمونة  الورقة  خـالف 

واهللا أعلم.

á∏¨∏d  áÑ°ùædÉH  QÉ«îdG  ™«H  øe  áHƒàdG  á«Ø«c

بعض  باختالل  فاسـدًا  البيع  ذلك  وكان  بالخيار  مبيـع  غلة  اسـتغل  من 
من  وهل  تعالى،  اهللا  إلـى  المتاب  المشـتري  وأراد  البيع  صحة  شـروط 
لم  أربابها  كان  إذا  خصوصـًا  ألربابهـا  الغلـة  رّد  عـدم  فـي  لـه  رخصـة 
له  وجدت  فإن  المأخوذة،  الغلة  كمية  يعرف  ولـم  الزمان  بقدم  يعرفهـم 

بها. هو  التي  للبلية  فنعّما  الرد  عدم  في  رخصة 
غرم  ال  أن  المستحل  في  القول  وأكثر  تاب،  إذا  المستحل  حكم  تحت  يدخل 
غلة  في  الناس  أفتيت  وبـه  عندي  الصحيح  وهو  باسـتحالله  أتلفه  فيما  عليـه 
ميسر.  والدين  شاق  صعب  هذا  وغير  به،  التعامل  فساد  لنا  ظهر  حين  الخيار 

واهللا أعلم.
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عندك  القرش  هذا  واترك  بيسـة  كذا  كذا  أعطني  له  وقال  لتاجر  أتى  من 
أنه  على  القرش  ذلك  يقبض  لم  والتاجر  فرغ،  حتى  صرفه  يمتار  فصار 
هذا  هل  فشيئًا  شيئًا  يأخذه  صاحبه  ألن  دراهمه  جملة  من  جعله  بل  رهن 

المقبوض؟ الرهن  سبيل  سبيله  بل  ال  أو  جائز  الصنيع 
يأخذ  أن  وجائز  شاء،  ما  ويترك  شاء  ما  ويأخذ  بالبيس  القرش  يكسر  أن  ينبغي 

ونحاسًا. فضة  النوعين  الختالف  ذلك  بعض 
منفعة.  جر  قرض  من  وتقرب  عنها  التورع  ينبغي  فمشكلة  السـؤال  صورة  أما 

والسالم. واهللا أعلم 

QÉ«îdÉH  ™«ÑªdG  øe  AõL  ∂a

يفدي  أن  أوالده  بعـض  وأراد  البائـع  مـات  إذا  بالخيـار  المبيـع  المـال 
حجة  أله  جملة  كله  ُيفدى  أن  إال  أرضى  ال  وقال  المشتري  فأبى  نصيبه 
ألجل  نصيبهم  يفدوا  أن  الورثة  باقي  على  يحكم  وهل  أم ال؟  ذلك  في 

أم ال؟ أخيهم 
واختار  البيع  نقض  بل  يشاوره  لم  وإن  عليه،  ضرره  ألن  ذلك  له  كان  شاوره  إذا 
واهللا أعلم. حصصهم،  تسليم  الوراث  من  شركائه  وعلى  كله  ينقض  فإنه  نصيبه 

¬∏°UCG  ™«H  hCG  á«fÉK  ¬©«H  ºK  QÉ«îdG  ™«H

لدراهمه  الخيار  صاحـب  أيرجع  أصًال  بيـع  إذا  بالخيار  المبيـع  المـال 
يذهب  السـابق  بيعه  على  يكون  أم  قطعـًا  المشـتري  على  حاّلة  وتصيـر 
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هذا  أم  النظر؟  في  أرجح  القوليـن  وأي  المدة  بانقضاء  خيـارًا  لمشـتريه 
ذلك؟ في  ترى  وما  فاسد؟  بيع 

أن  وهو  المدة  تلـك  في  للبائع  بقـي  الذي  الخيار  نفـس  بيع  شـيئان:  هنالـك 
والثاني:  والخلع،  كالطالق  معنى  وهو  ذلك  في  مقامه  قائمًا  المشتري  يجعل 

بالخيار. بيع  الذي  المال  بيع 
الخيار  وبقي  البائع  منزلـة  المشـتري  نزل  األولى  الصفة  على  البيع  وقع  فـإن 

أجله. إلى  حاله  على  المال  في  الذي 
المال  ألن  الثاني  البيع  يفسـد  قيل  خالف  ففيه  الثانية  الصورة  على  وقع  وإن 
األصل  بائع  على  الدراهم  وتجب  الخيار  ينتقض  وقيل  الخيار  ببيع  المشغول 
كسرنا  طالما  وقد  المشتري،  على  تكون  أنها  أعلم  وال  ماله  اختار  من  بمنزلة 
ما  علم  طالب  أنك  ولوال  فيه  الناس  معاملة  لسوء  الخيار  في  اإلفتاء  عن  القلم 
يصنعون،  كانوا  ما  بئس  الخيار  بيع  الناس  بين  تكتب  فال  بحرف  فيـه  أجبتـك 

واهللا أعلم.

k’ÉM  øªãdG  ¬©aOh  áÄ«°ùf  ô«Z  á©∏°S  ™«H

دراهم  أعطيك  البائـع  له  قـال  ثم  يؤمر  لـم  وهو  نسـيئة  سـلعة  باع  مـن 
يكون  ال  وقال  السـلعة  صاحب  فرضي  لي  يكون  والدين  الحاضر  بيـع 
يصح  ضمان  كل  يكون  وهل  هذا؟  في  قولك  ما  بالضمان،  وعللـه  ربـًا 

التصرف؟ لصاحبه 
لصاحبه  دفع  ما  على  زيادة  [بـه]  له  يجب  ال  ضمانه  ولكن  حقًا  ضامـن  هـذا 

له. تحل  ال  المدفوع  على  فالزيادة 
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ربح  أيكون  قطعـًا  ضامن  الغاصب  فهـذا  الربح،  له  يحل  ضامـن  كل  وليـس 
الضامن  يكون  أن  يستلزم  ال  الضمان  في  الربح  وقصد  حالًال،  له  المغصوب 
يكون  وال  الشيء  تضمن  وقد  تضمن،  لم  ما  في  ربح  ال  أنه  المعنى  بل  رابحًا، 

ذلك. فافهم  ربحه  لك 
كتابه،  من  فراجعها  بالضمان  الربح  قاعدة  من  خصاًال  إسحاق  أبو  استثنى  وقد 

واهللا أعلم.

É¡ÑMÉ°U  É¡©bGh  áHGO  ™«H

هل  ماًال،  بثمنها  واشترى  باعها  ثم  دابته  فرج  في  ذكره  أولج  رجل  عن 
والحمارة؟  الشـاة  في  فرق  وهل  يردها؟  مـن  وإلى  الدراهـم؟  رّد  عليـه 

بها. بادل  إن  وكذلك  اشتراه؟  الذي  المال  في  يلزمه  الذي  وما 
منه  أخذه  ما  له  يرد  أن  وعليه  الحمارة،  مشتري  المشتري  غش  قد  رجل  هذا 

واهللا أعلم. له،  فهو  اشتراه  الذي  والمال  نفسه،  على  ويستر  ربه  ويستغفر 

?¢ûZ  ôªàdG  øe  ø«Yƒf  §∏N  πg

كان  سواء  المبسـلي  بسـر  في  غيره  أو  المدلوكي  بسـر  خلط  يجوز  هل 
المرجل  في  يخلطه  أن  بين  فرق  وهل  يخالفه؟  أو  المبسـلي  بسر  يشـبه 
مع  قصده  وعدم  للغش  قصده  إلـى  هذا  في  المرجوع  وهـل  البخـار  أو 
ما  ويقولون  ويخلطونـه  وحده  شـيء  كل  عزل  يمكنهم  أناسـًا  نرى  أنـا 
وأخبرنا  البلـد  في  بْعناه  وربمـا  بعينيه  ينظـر  والمشـتري  الغش  قصدنـا 

بالجواب. تفضل  بذلك؟  المشتري 
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بغش  فليس  المسلم  من  أحسن  كان  إن  المخلوط  البسر  هذا  في  الحال  ينظر 
تزيد  قيمته  خالد  بني  وادي  في  المدلوكي  وبسر  غش،  فهو  أضعف  كان  وإن 
أقصد  ال  الخالط  وقول  بغش  هو  فليس  كذلك  عندكم  كان  فإن  المبسلي  على 

والسالم. واهللا أعلم  ينفعه.  ال  غش  أنه  مع  الغش 

OGõªdÉH  óLÉ°ùªdG  á∏Z  ™«H

الجهال  أن  تعلـم  وكما  المسـاجد  أمـوال  من  شـيء  بقبض  ابتلـي  مـن 
هل  يردعهم،  أحـد  لهم  يكن  ولم  أنفسـهم  هوى  على  النخلـة  يقّومـون 
من  خير  البعض  قبـض  أن  ونيته  تيّسـر  ما  أخذ  في  بـأس  الوكيـل  علـى 
على  واألمر  قاعدتهم  على  دالًال  صـوروا  إذا  فرق  وهل  الكل؟  ذهـاب 

لك؟ وصفت  ما 
إلى  سـبيًال  يجد  لم  أنه  غير  به  يرض  لم  إذا  ذكرت  بما  المبتلـى  علـى  بـأس  ال 
فال  المساومة  من  للقابض  عذر  والنداء  كله،  يترك  فال  كله  يدرك  ال  وما  غيره، 
واهللا أعلم. أمسك،  شاء  ومن  زاد  شاء  فمن  ينادي  بل  عليها  االقتصار  له  ينبغي 

á∏«ëdG  ó°ü≤H  áÑg  ™e  ™«ÑdG

منها  والنصف  قـت  زراعة  فيها  األرض  نصـف  وماء  أرضـًا  اقتعد  مـن 
ووهبة  القـت  جـزاز  بعد  المقتعـد  اقتعدهـا  وقـد  فيهـا  زرع  ال  بيضـاء 
دعت  وقد  ذلك  في  ترخيص  يوجد  هل  األرض،  صاحب  أعني  العروق 
سماد  من  عمارًا  القت  ذلك  على  خسر  قد  كان  إذا  فرق  وهل  الحاجة؟ 

الخالية؟ األرض  في  زرع  كان  إن  وكذلك  وغيره؟ 
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المعامالت  من  الفاسد  تصحيح  في  االحتيال  أجاز  ومن  بعينها  الحيلة  هي 
يترّخص  أن  وللمبتلـى  رأينا،  مـن  ذلك  وليس  هذا  مثـل  يكـون  أن  يلزمـه 
للعمل،  طالبها  عـن  وتمنع  فيهـا  للواقع  تبـذل  الرخصة  ألن  مضـى  فيمـا 

واهللا أعلم.

Qƒ¶æe  Ö«Y  »a  ï°ùØdG  ≥ëj  ’

جملة  في  منـه  زرع  أو  أبدًا  ينبـت  ولم  وزرعه  عطلـم  بذر  اشـترى  مـن 
الزراعة  سوى  لغيره  وال  لمأكول  يصلح  ال  بذر  وهو  ينبت  ولم  أروض 

أفتنا. الصفة؟  هذه  على  به  لجهله  الِغَير  فيه  يوجب 
واإلنبات  فيه،  نقض  فال  بمعتل  ليس  صحيح  بذر  أنه  العين  نظـر  فـي  كان  إذا 

واهللا أعلم. اهللا،  بإرادة  شيء  وعدمه 

QÉ«îdG  ™«H  ºμM

يفك  أن  الورثة  أحد  وأراد  البائع  مـات  ثم  خيار  بيع  له  ماًال  باع  رجـل 
أن  أما  يلزمه؟  أو  الخيار  بيع  مجيز  قول  على  ذلك  أله  المال،  من  نصيبه 

السابق؟ بيعه  فهو  وإال  فكه  على  يجتمعوا 
تمام  إلى  غلته  بتوقيف  القول  وهو  الخيار  بيع  في  السلف  بمذهب  قلنا  إذا 
الدراهم  إحضار  بـال  فكه  من  تمنع  وكذلـك  بعضه  فك  من  منعنـا  المـدة 
قلنا  وإن  الّرهن،  منزلة  المدة  انقضـاء  قبل  الخيار  بيع  ينزلون  ألنهم  كلهـا 
لمن  النقض  وفيه  بالخلل  عقـده  ثبوت  من  المتأخرين  بمقالة  الخيار  بيـع 
على  الباقون  ويجبر  الشـركاء  أحد  بنقض  ينتقض  إنه  نقول  أن  لزمنا  شـاء 
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ألنه  الدراهم  إحضـار  غير  من  نقض  إذا  ينتقـض  وكذلك  نصيبهـم،  دفـع 
ينحل  فإنه  شـركاء  بين  الذي  للملوك  التزويج  كعقد  حـّل  إذا  ينَحل  عقـد 

واهللا أعلم. منهم.  واحد  بطالق 

√Gƒàëe  ¢†©H  π¡éj  Ée  AGô°T

يتركه  أن  وأراد  غـاٍل  أنه  له  تبّين  ثـم  عليه  ينادى  ماًال  اسـتطنى  مـن 
إن  أرأيت  يعذره؟  أن  اليتيم  لمحتسـب  يصح  هل  يتيم،  فيه  والمال 
نخله  بعدد  جاهل  وأنـه  يريده  ال  أنه  يّدعي  واآلن  فجـذه  يعذره  لـم 
إذا  شـيئًا  عنـه  يسـقط  أن  ويجب  ذلك  اليتيم  محتسـب  على  وشـق 
على  وقف  قـد  وهو  تقبـل  هل  الجهالـة،  ودعـواه  رخصـة  لـه  كان 
فلم  يحمله  أن  المحتسـب  من  أراد  لما  جذه  ثـم  النداء  عند  المـال 

لنا. بّين  يحمله؟ 
ال  الجذاذ  بعد  الجهالـة  ودعوى  البيع،  في  النقض  توجـب  علة  الغـالء  ليـس 
ال  وقوله  فيه،  النظر  وإمعان  المال  على  الوقوف  بعد  تقبل  ال  وكذلـك  تقبـل، 
المال  صاحب  يفـوت  قد  النخيل  عدد  فـإن  بشـيء  ليس  هو  نخلة  كـم  أدري 

واهللا أعلم. المضرة،  الجهالة  من  ذلك  يعد  وال  بنفسه 

πLC’ÉH  ¿Gƒ«ëdG  ™«H

معلومة  مدة  إلى  إثباتها  وفي  نسـيئة،  أعني  معلوم  أمد  إلى  الحيوان  بيع 
بالبيان. تفضل  أم ال؟  جائز 

واهللا أعلم. كله،  ذلك  يجوز 
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ثالثة  أو  أشـهر  ثالثة  إلى  باع  أو  سـلف  ومن  «المنهاج»:  في  يوجـد  مـا 
أو  هذا  يومنا  من  يقول  أن  إال  فاسـد  فهو  باألسـماء  وقتًا  يعين  ولم  أيام 

معناه. لنا  اشرح  هذا؟  شهرنا 
فهي  يكون  متـى  من  المبتدأ  يذكـر  لم  ألنه  بفسـاده  وحكم  ظاهره  علـى  هـو 
التكلم  حال  وهو  معلوم  المبتدأ  إن  قائل  قال  ولو  االنقضاء،  مجهوالُت  ثالٌث 

واهللا أعلم. القول،  من  صوابًا  لكان  يفسد  فال 

¬î°ùah  »dƒ°†ØdG  ™«H  OÉ°ùa

يسـتغرق  دين  عليه  والبائع  لغيره،  وبان  أحد  عند  من  ماًال  اشـترى  من 
إذا  فرق  وهل  مقدمة؟  أم  محاصة  تكون  المشـتري  دراهم  حال  ما  ماله 

أم ال؟ حّي  هو  سواء،  أم ال  باقية  كانت 
دين  فهو  أتلفه  فإن  الثمن،  ولزمه  البيع  فسد  ورضاه  إذنه  بغير  غيره  مال  باع  إذا 

واهللا أعلم. عليهم،  يقدم  وال  ماله  في  الغرماء  ويحاص  عليه 

iôà°û oe  AÉªd  ™«ÑªdG  πîædG  ∫ƒª°T  ΩóY

وهو  آخر،  من  ماًء  له  فاشـترى  يكفيه  ال  رآه  ماء  وله  ماًال  اشـترى  رجل 
ذلك  باع  ثـم  ُمَعّيَنة،  آثـار  ال  المال  هـذا  يكفي  ما  قـدر  آد  علـى  شـرب 
الماء  في  داخًال  اشتراه  الذي  الماء  هذا  أترى  لسقيه،  المعتاد  بمائه  المال 
وإن  بالجواب  تفضل  الخيار،  ببيع  اشـتراه  والماء  سيما  لسـقيه  المعتاد 

آخر؟ لمال  نقله  له  يصح  هل  الماء  ذلك  يدخل  ال  كان 
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فيه  يدخل  وإنما  الخيـار،  ببيع  المـاء  من  ثانيًا  اشـتراه  ما  ذلك  فـي  يدخـل  ال 
واهللا أعلم. سقيه.  في  المعتاد  األصل  الماء 

ádÉbE’ÉH  ∫ÉªdG  AGô°T

البائع  من  المال  وينزع  البيـدار  عن  يعزل  أن  له  باإلقالة  المـال  مشـتري 
أم ال؟ اإلقالة  مدة  انقضاء  قبل 

واهللا أعلم. وقتها،  في  شاءها  إذا  اإلقالة  إال  للبائع  يبق  ولم  مشتٍر،  ألنه  ذلك  له 

ôq«Z  øªe  ¥Ó£dÉH  ∞∏ëdG  ™e  ÜGhódG  ádOÉÑe

يتوسط  الذي  يقول  مبادلتهم  وفي  واإلبل  بالحمير  يتبادلون  الذين  هؤالء 
ويتفقون  الكعبة  بالغ  هديا  وعليه  ماله  حرام  حالله(١)  يغير  الذي  بينهـم: 
أم ال؟ وزوجاتهم  بينهم  الطالق  من  شيء  أيقع  أحدهم  ويغير  ذلك  على 
يقع  وال  عوقـب،  ينته  لم  فإن  ينهـى  أن  فينبغي  إبليـس  نائب  المتوسـط  هـذا 

واهللا أعلم. التوبة،  وعليهم  اللفظ  بهذا  الهدي  وال  الطالق 

ó≤©dG  ó©H  ô©°ùdG  ô«¨àd  ï°ùØdG  ≥ëj  ’

وأخذ  معلوم  بثمن  معروف  فلج  من  جنورة  من  ماء  ربع  استقعد  من 
حول  فعاقره  الفلج،  أرباب  برضى  األول  الربـع  ثمن  على  ثانيًا  ربعـًا 

ماشيته. (١) حالله: 
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األول  القعد  عـن  أكثر  ثمنه  فجاء  ربعـًا  قعدوا  قليلة  مـدة  وبعـد  سـنة 
في  ِغَير  ألهم  الثاني  الربع  في  األول  المقتعد  الرحل  هذا  على  فغيروا 

أم ال؟ ذلك 
لهم  ِغَير  وال  تختلف،  واألسـعار  القعد  تم  فقبله  معلوم  بثمن  إياه  أوجبوه  إذا 

واهللا أعلم. ورخصه،  السعر  بغالء 

QÉ«îdÉH  ∑ƒ∏ªªdGh  âHÉãdG  ∑ƒ∏ªªdÉH  ø«æFGódG  ájƒdhCG

معين  نخل  إثبات  فـي  وبعضها  ماله  خالص  جعلهـا  حقوق  عليه  فيمـن 
باعه  بالخيار  مبيعًا  كان  وما  مثبتـًا،  كان  ما  وذلك  ماله  باع  ثم  مالـه،  مـن 
قد  حقنا  إن  يقولـون  المتقدمة  الحقـوق  أهـل  جاء  ثم  لرجـل،  بالخيـار 
القول  ما  بالخيار،  والمشـتري  بماله  أولى  فنحن  ماله  خالص  في  جعلـه 
الحق  جعل  وبين  معين  شيء  في  اإلثبات  بين  الفرق  وما  بينهم؟  الفاصل 
على  تقدم  إذا  بالخيار  البيـع  من  أولى  ذلك  أليس  المال؟  خالـص  علـى 
وسائر  أولى  المال  خالص  في  المجعولة  في  الحق  وأهل  بالخيار؟  البيع 
إلى  ذمته  من  الحق  نقل  لكونه  خيار  بيع  وال  لهم  إثبات  ال  الذين  الغرماء 
في  المجعول  الحق  يكـون  أن  يعجبه  والحقير  السـائل  قال  أم ال؟  مالـه 
إذا  المعين  اإلثبات  ومـن  الذمة  في  التي  الحقوق  من  أو  المـال  خالـص 
الحكم  ويصح  موافقًا  ذلك  ترى  فهل  تأّخر،  إذا  الخيار  البيع  ومن  تأخر 
المجعول  الحق  من  أولى  الخيار  وبيع  المعيـن  اإلثبات  أن  ترى  أم  بـه؟ 

ذلك. في  به  وتحكم  يعجبك  بما  فضًال  تقدم؟  ولو  المال  خالص  في 
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فيه  ينعقد  فال  المال  في  ثابت  حقهم  ولكن  فال،  المـال  بنفس  أولى  أنهم  أمـا 
المال  بيع  عسـر  فإن  حقوقهم،  يقبضوا  حتى  تصرف  أصله  في  يثبت  وال  بيع 
في  المخالفة  وإنما  الـرأي  من  أعجبك  ما  يوافق  وهـذا  غيرهم  على  وقدمـوا 
إن  أنه  بمعنى  فيه  حقوقهم  ولهؤالء  األول  لمالكه  المال  فإن  بالمال،  األولوية 

واهللا أعلم. منه.  قضوا  ذمته  عسرت 

∫ƒ¡éªdG  AÉæãà°SG  ™e  ™«ÑdG

بيعه  في  وقال  لحمها  من  شيئًا  أو  رأسها  أو  بعضها  واستثنى  شاة  باع  من 
لحمها؟ من  كذا  أو  رأسها  إال  الشاة  هذه  بعت 

واهللا أعلم. االستثناء،  هذا  يصح  ال 

¬∏Ñb  ¬∏¨à°SG  Ée  ºμMh  ºjó≤dG  Ö«©dÉH  ï°ùØdG

فصاِعدًا،  أيام  ثالثة  قدر  الدابة  تلك  عنده  فمكثت  دابة  اشترى  قد  رجل 
أجسـام  في  يحدث  مما  غيره  أو  جرب  مثـل  ألٌم  الدابة  بجسـد  بان  ثـم 
قد  كان  إن  أرأيت  أم ال؟  الصفة  هذه  على  الِغَير  للمشتري  فهل  الدواب 

أم ال؟ ضمانه  عليه  لبن  أو  كراء  من  منها  استغل 
ولم  الشراء  قبل  العلة  كانت  وإن  له،  ِغَير  فال  المشتري  عند  العلة  حدثت  إذا 
الغير،  قبل  اسـتغل  فيما  عليه  ضمان  وال  علم  إذا  الغير  فله  المشـتري  يعلمها 

واهللا أعلم.
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البلد  ملك  ذلك  بعد  ثم  السـنين  بعض  وحرزها  أرضًا  اشـترى  رجل 
وأخذ  وأحرارًا  أيتامًا  وخلـف  األرض  لتلك  المشـتري  ومات  جبابرة 
من  وال  وكيل  من  ال  بالغصب  المذكـورة  األرض  البلدة  تلك  مالـك 
يعطيهم  ال  وتارة  قليًال  قعـًدا  األرض  أصحاب  يعطي  قمرة  محتسـب 
مالك  ومنعهم  أرضهم  بيع  األرض  أصحاب  أراد  ذلك  بعد  ثم  شيئًا، 
خاصة  أرضكم  بيـع  أردتم  إذا  إال  بيعهـم  عـن  األرض  قابـض  البلـد 
به  لينتفعوا  الثمن  بعض  ليأخذوا  البيع  إال  يمكنهم  ال  فقراء  وهم  لفالن 
والدتهم،  عنهم  ضمنت  ذكور  واأليتام  الصفة  هذه  على  األحرار  وباع 
على  األرض  إليه  المشـار  الشـاري  واحتاز  زوجها  عنها  ضمن  وبنت 

الصفة؟ هذه 
فهو  أمره  يملك  ال  من  ففيه  وأيضًا  غصب،  عن  كان  إنما  البيع  هذا  أن  الظاهر 

واهللا أعلم. وجهين.  من  فاسد 

√ô«Z  óæY  óLƒj  ’  Ée  QÉμàMG

النزول  من  ربحًا  منه  يريد  ذلك  غيـر  أو  السمـن  أو  الطعـام  احتكـر  مـن 
بعضه؟ أو  كله  محجور  أو  لفاعله  يباح  هل  الطلوع،  إلى 

كان  وإن  اللعنة.  ينتظر  والمحتكر  حرام،  فهو  غيره  عند  هذا  يوجد  ال  كان  إذا 
منع  على  جميًعا  اتفقوا  إذا  إال  يحكـره  هذا  فليس  البلد  في  غيره  عنـد  يوجـد 

واهللا أعلم. البيع، 
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™«ÑªdÉH  ¬àdÉ¡éd  ï°ùØdG  ™FÉÑdG  Ö∏W

أن  وذلك  البائـع  على  يغيـر  أن  المشـتري  أراد  إذا  والبائـع،  المشـتري 
فيه  كان  وإن  الِغَير؟  للمشتري  هل  البيع  وأتم  المبيع  بجهالة  أقّر  البائع 

عندك؟ األرجح  فما  خالف 
عن  المبيع  ينتقل  لـم  ما  بالجهالة  النقض  وله  البيع،  مـن  بأشـد  اإلتمام  ليـس 
اّدعى  وإن  بعضه،  في  ولو  بإتالف  بغيره  أو  الملك  وجوه  من  بوجه  المشتري 

واهللا أعلم. الحكم،  فبينهما  الجهالة  وأنكر  البائع  علم  المشتري 

QÉ«îdG  ™«H  äÓμ°ûe

وزاده  آخـر  على  باعـه  ثم  زيـادات،  وزاده  خيـار  بيـع  ماله  بـاع  رجـل 
كان  وإذا  المال؟  يكـون  لمن  آخر،  رجل  على  أصلـه  باع  ثـم  زيـادات، 
أصحاب  يكـون  هل  ماله،  أصـل  من  أكثر  ديـون  عليه  المـال  صاحـب 

الحقوق؟ أهل  بقية  من  غيرهم  من  أولى  والزيادات  البيوع 
األحوال،  هذه  مثل  إال  الخيار  ببيع  تعاملهم  يثمـر  وال  بعينه،  اللعب  هو  هـذا 

واهللا أعلم. والسالم،  الكالم  من  فيه  مضى  ما  وحسبي 

äÉª°ù∏£dÉH  á©∏°ùdG  èjhôJ

أهل  يذكر،  ما  على  مثًال  فيها  طلسم  بكوضع  السلعة  ترويج  يجوز  هل 
األعين؟ سحر  من  نوع  هذا  أم  الفن  ذلك 

الطلسم  ذلك  جاز  إن  أقول  إني  إال  هو.  ما  أعرف  ال  أو  هذا  مثل  يعجبني  ال 
به  يروج  أن  كمثـل  أحد  كل  مـع  مخصوص  جنـس  لنفاق  وضعـه  قـد  وكان 
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أشـبه  فهذا  األجناس  من  ذلك  نحو  أو  غيره  وعند  عنده  المبسـلى  البسـر  بيع 
روج  وإن  له،  الرغبة  وجلب  إليه  األنظار  التفات  على  يزيده  ال  ألنـه  بالجـواز 
من  نوعًا  هذا  يكون  أن  فيشبه  رديًا  جنسًا  به  روج  أو  خصوصًا  دكانه  سلعة  به 

واهللا أعلم. السحر، 

QÉ«îdÉH  ™«ÑdG  ≈∏Y  ™£≤dÉH  ™«ÑdG  OhQh

المال  يفـك  ولم  بالقطع  آلخـر  باعه  ثـم  بالخيار  مـاًال  لرجل  بـاع  مـن 
المشـتري  يد  من  المال  فك  يريدان  والبائع  بالقطع  المشـتري  جاء  ثم 
مالي  وهو  منه  الخيـار  مدة  انقضت  قـد  المال  أن  لهما  فتعـذر  بالخيـار 
يكفهما  فلم  بذهابـه  فأخبرهما  ذاهب  هـو  فإذا  الصك  بإتيـان  فاحتجـاه 
صك  كل  أن  على  فأعطاهما  البيع  مدة  في  زيادة  حينئٍذ  منه  وأرادا  ذلك 
يوم  من  سـنين  سـت  مضي  إلى  عنده  وأنه  باطل  فهو  المال  ذلك  في  له 
بيع  صاحب  فأبى  مالهما  يفكا  أن  أرادا  بسـنتين  ذلك  بعد  ثم  وكذا  كذا 
ماذا  ماضية  المدة  وأن  األول  الصك  وجد  أنه  يدعي  بالشريعة  إّال  الخيار 
المدة  انقضت  وقد  مكتوبًا  األخيـر  الصك  ذلك  كان  أمرهم؟  في  تـرى 
قارب  المدة  أن  رأوا  إذا  الديار  هذه  في  يستعمل  ما  وكثيرًا  تمض  لم  أم 
البيع  يفكوا  أن  بال  هذا  فـي  ترى  فماذا  الكل.  برضا  مـدة  زادوا  مضيهـا 

ثانيًا؟ بيعًا  ويقعدوا  السابق 
كاختياره  وبيعه  الخيـار  يبطل  بالقطع  والثانـي  بالخيار  األول  بيعـان  وقـع  إذا 
يقع  فلم  لغيره  مبيعًا  وافق  ألنه  باطـل  الثاني  البيع  وقيل  األول  دراهـم  وعليـه 
عن  اإلشـارة  تكفيه  الذكي  والفاهم  تفريعات  القولين  وعلى  محله،  في  العقد 
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تخرج  ال  أنها  غير  اللعب  شبه  األول  للبيع  فك  غير  من  المدة  وزيادة  العبارة، 
المعافي،  واهللا  البيع  هذا  مثل  في  القاذورات  اجتمعت  وقد  الرأي،  دائرة  مـن 

اهللا. عند  والعلم 

¬dÉe  π°UCÉH  QÉ«îdG  ™«H  á∏Z  §∏N

تمره  فوق  منه  حصده  الذي  التمر  وخلط  الخيار  ببيع  ماًال  اشترى  رجل 
جميعًا  التمر  باع  ما  بعد  من  الخيار  بيع  بتحريم  بعد  من  فعلم  الحالل، 
فهل  الحرام،  من  ويصفيها  الدراهم  يخلص  أن  فأراد  دراهم  عنده  وصار 

أخذه؟ الذي  التمر  بمثل  تمرًا  المال  صاحب  على  رّد  إذا  تخلص 
جائز  بوجه  المسـلمين  بعض  أجازه  الذي  الوجه  على  الخيار  بيـع  وقـع  إذا 
فيها  الشـاري  ويقصد  معلومة  مدة  إلى  صحيـح  بعقد  البيع  يقـع  أن  وذلـك 
المشتري  على  رّد  فال  الوصف  هذا  على  وقع  فإن  فقط،  غلته  ال  المال  أصل 
ما  رّد  فعليه  الباطل  الوجه  من  ذلك  غير  على  وقع  وإن  غلته،  من  أخذ  فيما 
أخذه  إنما  كان  إذا  عليـه  رد  ال  يكون  أن  وجه  وفيـه  المثل.  برد  ويبـرأ  أخـذ 
عليه،  غرم  ال  تـاب  إذا  كالمسـتحل  ويكون  اعتقاده  في  الحالل  وجـه  علـى 

واهللا أعلم.

QÉ«îdG  ™«H  á∏Z  øe  ¢ü∏îàdG  á«Ø«c

يرده،  أن  فأراد  حرام  أنه  بعد  من  فعلـم  الخيار  بيع  من  تمرًا  أعطـى  مـن 
الذي  صاحبه  علـى  أيرده  رده؟  موضع  وأين  التمـر؟  هذا  مرجـع  فأيـن 

أفتنا. األصل؟  صاحب  على  يرده  أم  الخيار  صاحب  أعني  إياه  أعطاه 
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وله  حرام،  أو  حالل  من  يدري  ال  وهو  أخذه  كان  إذا  أخذه  فيما  هذا  على  رّد  ال 
واهللا أعلم.  ،(١)﴾¡ ے      ~   }    |    {   z ﴿ يسر  والدين  الظاهر  حكم 

ó°üb  ¿hóH  ™«ÑdG  óæY  ¢ùéæJ  Ée  ΩôZ  ΩóY

وصبه  القربة  من  البائع  صبه  ثم  قربة  في  سـمنًا  آخر  من  اشـترى  رجل 
خرج  ثم  أخرى  مرة  القربة  من  وزن  ثم  سـمن  فيه  خرس  في  المشـتري 
المشتري  أتلفه  ما  غرم  البائع  على  هل  البائع،  من  علم  غير  من  ميت  فأر 

خرسه؟ في  كان  الذي 
واهللا أعلم. به  يعلم  لم  إذا  بذلك  عليه  ضمان  ال 

√òNCG  Ée  …ôà°ûªdG  ¿Éª°V

غير  والعبد  أبعـرة  بثالثة  عبدًا  باع  رجل  عـن  الحواري  أبي  عـن  يوجـد 
ثم  المشـتري،  عند  من  بعيرًا  فأخذ  حاضر  غيـر  الحال  في  أنـه  إال  آبـق 
أعطوا  شـاؤوا  إن  بالخيار  البائع  ورثـة  قال:  البعير،  وأخـذ  البائـع  قبـل 
فأقول  حقهم.  بقيـة  وأخذوا  العبد  أعطـوه  شـاؤوا  وإن  بعيره  المشـتري 
منتقضًا  البيع  كان  وإذا  الخيار؟  لهم  يكون  فكيف  منعقدًا  البيع  كان  إذا 
البيوع  عادة  ومن  أمانة  موروثهم  يد  في  صار  ألنه  البعير  يلزمهم  فكيف 

البائع؟ بموت  تثبت  المجهولة 
التملك  وجه  على  أخذه  لكونه  البعير  وضمان  صحيح،  غير  قوله  علـى  البيـع 

واهللا أعلم. مضمونًا،  صار  هنالك  فمن  األمانة  وجه  على  ال 

.٧٨ اآلية  الحج،  (١) سورة 
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ΩGôMh  ∫ÓM  ≈∏Y  øªãdG  ∫Éªà°TG

زيادة  له  وهل  البيع  هذا  يثبت  هل  خمر،  وغرشـة  بقرش  جرابًا  باع  من 
زيادة؟ فيه  الجراب  كان  إذا  القرش  عن 

في  يقع  كالبول  فحرمه،  الحـالل  في  الحرام  أدخل  ألنه  البيع،  هـذا  يثبـت  ال 
واهللا أعلم. فينجسه،  القليل  الماء 

¬«∏Y  Qhó≤ªdG  ≥HB’G  ™«H

فيه،  الوكالة  تجوز  وال  اآلبق  العبد  فـي  الوكيل  بيع  يجوز  ال  يوجد  مـا 
بيعه؟ من  يمنعه  ما  عليه  قدر  إذا  فتقول: 

واهللا أعلم. عليه،  يقدر  لم  من  اآلبق  إنما  بآبق،  فليس  عليه  قدر  إذا 

∫’ódG  IôLCG

ويشــرط  بيعها،  أراد  الذي  صاحبهـا  من  السـلعة  يقبض  الذي  الـدالل 
السوق  لصاحب  قعد  فعليك  ابتـاعت  إذا  أنـه  السلـعة  لصاحـب  الدالل 
السلعة  صاحب  يعطيه  وبما  الداللة  يشرط  وال  البلد،  ولي  من  نائب  وهو 
أم  اهللا  قبل  من  الضمـان  من  شـيء  عليه  الدالل  هـذا  أتـرى  منه،  يقبلـه 

أفتني. سالمًا؟ 
القعد  السـوق  لصاحب  يدفع  أن  وأمـره  بذلـك  السـلعة  صاحـب  رضـي  إذا 
له،  أجرة  ألنـه  داللته  يشـرط  أن  للدالل  ويجـوز  الدالل،  علـى  ضمـان  فـال 

واهللا أعلم.
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تأتي  النخل  غلة  كبيع  إيجاده  ترتيب  على  العادة  فيه  الذي  المعدوم  بيع 
وظهورها  وجودها  قبل  منقطع  بسعر  بيعها  يجوز  فهل  مرة،  عام  كل  في 

ونضوجها؟ زهوها  قبل  أو 
السلف  ويجوز  واهللا أعلم.  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا  عنه  نهى  شيء  وهو  ذلك  يجوز  ال 
لنا  أحّله  معك،  ليس  ما  بيع  من  مسـتثنى  والسـلف  ذكرت  ما  غير  شـيء  وهو 

ملسو هيلع هللا ىلص. رسول اهللا 

´ô°ûj  ¿CG  πÑb  è∏ØdG  øe  AÉªdG  ™«H

أم ال؟ يشرع  أن  قبل  الفلج  من  الماء  بيع  يجوز  هل 
جائز  وذلك  بأس  فال  المصنوع  الفلج  ذلك  من  نصيبه  باع  إنما  البائع  كان  إذا 
إذا  ما  وبين  المذكـور  الفلج  هـذا  مثل  من  نصيبه  بـاع  إذا  ما  بيـن  فـرق  ال  إذ 
ذلك  ألن  أثرين  أو  أثر  بنحو  نصيبه  تقدير  يضـر  وال  بئر،  نحو  من  نصيبه  بـاع 

واهللا أعلم. المبيع،  بمقدار  بيان  التقدير 

ÉHôdÉH  ¬àbÓYh  QÉ«îdÉH  AGô°ûdG

النفس  مطمئـن  كن  الشـراء  بعد  للبائـع  وقال  خيـارًا  مـاء  اشـترى  مـن 
لغة  حسـب  على  المدة  مضت  ولو  مـاءك  عليك  اسـتلقط  ال  قبلي  مـن 
المعاملة  وتلحق  اللقطة  بهذه  الصفة  هذه  على  الغلة  عليه  أتحرم  العوام 
طالب  وكأنه  األصول  يريد  ال  أنه  مقاله  من  المفهوم  ألن  بسببها  الربوية 
عليك  أسـتلقط  ال  للبائع  قال  لما  األصل  طلب  لو  ألنه  زيادة  ال  للربح 
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وفرضنا  قوله  بعد  آلخر  الخيار  أحال  وإن  الخيار  مدة  مضـت  إن  مـاءك 
فضًال  الخيار؟  له  والمحال  المحيل  حال  فما  الخالص  أراد  إن  النقض. 

بالجواب.
أن  منه  فهم  وإن  ألنه  الربا  بـه  يلحق  وال  البيع  يفسـد  فال  المذكور  اللفظ  أمـا 
يكون  أن  يحتمل  أن  المفهوم  هذا  يلزم  فال  األصل  دون  الغلة  المشتري  قصد 
يتأتى  األصل  أن  مع  البائع  لخاطر  تطييبـًا  الكالم  ذلك  وقال  صحيحًا  قصـده 
أو  الخيار  به  يفـك  ما  يجد  ولم  البائع  أعسـر  إذا  كما  وذلك  آخر  بوجـود  لـه 
ألصلها،  تابعة  الحوالـة  فتكون  هـذا  وعلى  الوجـوه  من  ذلك  نحـو  أو  مـات 

واهللا أعلم.





ádÉbE’G





ádÉbEÓd  ¬«∏Y  Oƒ≤©ªdG  AÉ≤H  •ôà°ûj

اإلقالة  أريـد  قال  يومين  وعقـب  نسـيئة،  أرز  جونية  لرجـل  بـاع  رجـل 
ليعطيه  المشتري  فأقاله  اإلقالة  طلب  بعد  ومن  المشتري  باعها  والجونية 
وقال  لصاحبـه  وجاء  الوفـاء  على  قـدر  ما  ذلـك  وبعد  الحاضـر  قيمـة 
البائع  أثبته  إذا  أم ال  ثابتًا  البيـع  هذا  أيكون  السـابقة  المدة  على  أريدهـا 

أم ال؟ السابقة  باإلقالة  منتقضًا  يكون  أم  والمشتري 
إذا  إال  الحق  جميع  وله  الثابت  هو  األول  البيع  بل  أصله  تلـف  فيما  إقالـة  ال 

واهللا أعلم. بعضه،  في  أبرأه 

k’ÉM  ™«ÑªdG  ¿ƒc  É¡àë°üd  •ôà°ûj  ’

معلومة؟ لمدة  اإلقالة  شرط  على  يصح  هل  الذمة،  في  بدراهم  البيع 
في  بدراهم  البيع  كان  وإن  تصح  بل  الدراهم  نقد  اإلقالة  صحة  في  يشترط  ال 

واهللا أعلم. الذمة. 

ádÉbE’G
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وفي  قول،  في  للبيـع  إبطال  أنها  اآلثـار  في  وجدنا  فقد  البيـوع  فـي  اإلقالـة 
تكون  لمن  له  مبطلة  قدرناها  فإذا  ذلـك؟  معنى  فما  ثان  بيع  هي  آخـر  قـول 
آخر  بيعًا  كونه  يقع  فمتى  آخر  بيعًا  هي  كانت  وإن  قولهم؟  معنى  على  الغلة 
تفضل  العلل؟  هذه  مع  أثبتهـا  من  حجة  وما  الماضية؟  الغلة  تكـون  ولمـن 
من  وتفسـيرها  عمومها  من  خصوصها  لنا  وفصل  المسـألة  هذه  لنا  اشـرح 

بسببها. الناس  بين  البلوى  فكثرت  إليها  ماسة  الحاجة  فإن  مجملها 
اإلقالة  بأن  األول  القول  على  أما  للمشـتري  هي  إنما  القولين  كال  على  الغلة 
اإلقالة  قبل  الغلة  أن  فهي  للبيع  إبطال  بأنها  القول  على  وأما  فظاهر،  ثاٍن  بيع 
الصحيح  بالبيع  التمسك  وهو  أخذها  له  أبيح  سبب  عن  المشتري  أخذها  إنما 
قبل  الخيار  بيع  غلة  في  قالـوه  ما  هو  القضية  هذه  ونظير  باإلقالة  إبطالـه  قبـل 
أخذه  قبل  غلته  إن  المستشفع  المال  في  قالوه  ما  وكذلك  للمشتري،  إنه  نقضه 
وإن  صحيح  بسبب  اإلنسان  دخله  فيما  قواعدهم  وهكذا  للشفيع،  ال  بالشفعة 
هو  للبيع  إبطال  اإلقالة  إن  قال  من  قول  ومعنى  ذلك.  بعد  النقض  عليـه  طـرأ 
أصله  من  البيع  تفسد  اإلقالة  أن  معناه  وليس  له  وفسخ  للبيع  نقض  اإلقالة  أن 

واهللا أعلم. عليه،  المترتبة  األحكام  تنتقض  حتى 

É¡Wôà°TG  øªH  Égô°üM

للمشتري؟ إال  تشترط  لم  إذا  اإلقالة  بيع  في  إقالة  للبائع  هل 
باشـتراطها،  البيع  أثبت  من  قول  على  اشـترطها  لمن  هي  وإنما  ذلـك،  ليـس 

واهللا أعلم.



IQÉLE’G





¬d  ôLCÉà°ùªdG  ô¡°ûdG  »a  ¿É°†eQ  π∏îJ

بوقت  رمضان  شهر  قبل  يصوم  أن  له  هل  شهر  صيام  على  استؤجر  من 
أم ال؟ الفطر  يوم  بعد  ويتممه  يومًا  ثالثين  من  أقل 

واهللا أعلم. له.  يأذن  لم  إن  ذلك  له  وليس  المؤجر  بإذن  ذلك  له 

ˆ  ¬∏ªY  iƒf  Ée  ≈∏Y  IôLC’G  òNCG

على  أجرة  له  المعمول  فأعطـاه  هللا  ونواه  شـيئًا  الناس  لبعض  عمل  مـن 
أم ال؟ هذا  على  األجرة  أخذ  له  يصح  هل  ذلك 

واهللا أعلم. عليه.  األجرة  أخذ  يصح  فال  هللا  عمل  ما 

¬°ùØæd  ¿É°ùfE’G  øe  IQÉLE’G  áë°U  ΩóY

يأخذون  خونـة  ناس  فتملكهـا  إلصالحـه  تقعد  أدركـت  بـادة  له  فلـج 
من  انتزاعها  علـى  القـادر  الغير  لألميـن  هـل  جهرة  ألنفسـهم  قعادتهـا 

IQÉLE’G



220

الفلج  به  ليصلح  أخذه  على  قدر  ما  منهم  قعادتها  من  يأخذ  أن  أيديهـم 
أجرة  عناه  عن  ويأخذ  نفسـه  يؤجر  أن  له  وهل  االحتسـاب  طريق  على 

أم ال؟ منهم  أخذه  الذي  هذا  من  وسطة 
أولئك  يـد  من  البـادة  هـذه  قعد  مـن  شـيء  انتزاع  علـى  قـدر  لمـن  يجـوز 
على  ذلك  فعـل  على  وله  احتسـابًا  له  جعله  فيمـا  فيضعـه  الظلمـة  الخونـة 
بأوسط  كان  وإن  نفسه  يؤجر  أن  له  وليس  الثواب  اهللا  من  االحتساب  قصد 
واهللا  حرين.  بالغين  عاقلين  متعاملين  من  إال  تصح  ال  اإلجارة  ألن  األجرة 

أعلم. تعالى 

¢VQC’G  AGôc

غلته  من  بجـزء  أيكون  زراعـة  في  عليه  يشـارك  أن  وأراد  مـال  لـه  مـن 
غير  مطلقًا  الكراء  منـع  ترى  أم  معين؟  كذلك  بكيل  أم  معيـن  بثمـن  أم 
يكري  أن  وأراد  مشـاعًا  المال  كان  وإن  قول؟  من  فيـه  ما  على  ملتفـت 
الكل  باع  إن  ألنه  فيه؟  القول  ما  سهمه  بيع  أراد  وإن  يصنع؟  ما  حصته 
مجهوًال؟  باع  مقاسـمة  غير  من  حصته  بـاع  وإن  قول  على  البيـع  بطـل 

عندك. األعدل  ما  عّرفني 
أرى  وال  ذكرتها  التي  الوجوه  من  وجـه  بكل  جائز  األرض  كـراء  أن  أرى 
غلتها  من  معلوم  بجزء  وكراؤهـا  أصًال  كراهية  نــوع  ذلك  من  شـيء  في 
من  بجـزء  فيهـا  يعملــوا  أن  علـى  خيبـر  أهـل  أقـّر  ملسو هيلع هللا ىلص  ألنه  إلـّي  أحـّب 
الخبر  هذا  ورود  بعد  المنـع  وجه  فأين  للمسـلمين  صارت  أن  بعد  غلتهـا 

وصحته.
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نصفه  أو  ثلثه  أو  المـال  ربع  أنه  فليسـمه  مشـاع  من  نصيبه  يبيع  أن  أراد  ومـن 
أن  على  المال  علـم  إذا  مجهول  غير  المبيع  ويكـون  البيع  يتم  وحينئـٍذ  مثـًال 
بيع  يحرم  فال  الغير  صحة  فيه  ما  غاية  وإنما  بيعه  تفسد  ال  المبيع  في  الجهالة 

واهللا أعلم. المجهول. 

IQƒLCÉªdG  ø«©dG  ∞∏J

مطر  أصابه  أو  غصب  أو  حرق  أو  سرق  ثم  غيره  أو  متاعًا  اكترى  رجل 
أم ال؟ غرم  المكتري  أعلى  منه،  ذلك  فتلف 

فال  األجير  من  تضييع  بسبب  يكن  ولم  المتاع  هذا  على  التلف  ذلك  صح  إذا 
أيضًا  عليه  غرم  ال  فقيل:  ذلك  األجير  بدعوى  إال  يصح  لم  وإن  عليه،  ضمان 
التلف  ويصّح  العـذر  يتبين  حتى  الغرم  عليـه  بل  وقيل:  األمين،  بمنزلـة  ألنـه 

واهللا أعلم. الدعوى.  وفق  على 

IQÉLE’G  ò«ØæJ  ¿Éμe  ójóëJ

عليه  وصّح  هالك،  قبر  على  يقرأ  العظيم  القرآن  قراءة  على  استأجر  من 
بعيد  مكان  في  يقرأ  أن  وأراد  المضرات  من  غيرها  أو  شمس  من  ضرر 

ذلك؟ له  أيجوز  غيرهما  أو  مسجد  مثل  القبر  عن 
ال  فرضًا  هـذا  وليس  قرأ،  ما  أجـرة  وليأخذ  القراءة  فيتـرك  الضـرر  خـاف  إذا 
غيره.  في  يقـرأ  أن  مخصوص  مـكان  في  اسـتؤجر  إذا  له  يصـح  وال  منـه  بـد 

واهللا أعلم.
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شـهرًا  منها  أقام  أشـهر  عشـرة  على  المسـجد  قيام  في  رجًال  أقام  رجل 
بعد  قام  صـح  فلما  شـهرين  المسـجد  عن  وانقطع  مرض  ذلـك  وبعـد 
األشهر  ثمانية  به  أقام  ما  فله  أشـهر  ثمانية  قيام  صّح  أشـهر  سـبعة  ذلك 

العشرة؟ قيام  أو 
وليس  غير  ال  أشهر  ثمانية  قيام  أجرة  له  ثبتت  صحيحة  األجرة  هذه  كانت  إذا 

واهللا أعلم. يقم.  ولم  فيهما  مرض  اللذين  الشهرين  عن  أجرة  له 

¿BGô≤dG  IAGô≤d  QÉéÄà°S’G

لحفظ  بأجـرة  يقرأ  أن  ونيتـه  بأجرة،  المقابـر  فـي  القرآن  يقـرأ  مـن 
وما  تعالى؟  اهللا  وبيـن  بينه  أجر  مـن  له  فهل  لعياله  ومعونـة  القـرآن 
صّرح  الشـروط؟  من  عليه  يحرمها  والذي  به  األجرة  له  تحل  الذي 

ذلك. لي 
األجرة  أخذ  إلى  القصد  مع  تعالى  اهللا  لوجـه  القرآن  تحفظ  بقراءته  قصـد  إذا 
طاعة  القصدين  كال  ألن  بالثـواب  عليـه  اهللا  يمـن  أن  فعسـى  العيـال  لمؤونـة 
عليه  وتحرم  التالوة  أمر  من  عليه  اشترط  ما  بجميع  وفى  إذا  األجرة  له  وتحل 

الشروط. من  شيئًا  ضيع  إذا 
عن  فيها  يفصـح  متوسـطة  قراءة  يقرأ  أن  لزمـه  شـيء  عليه  يشـترط  لـم  وإذا 
غالب  في  المعتادة  قراءتـه  دون  يقرأ  أن  لـه  يجوز  وال  واإلعـراب  الحـروف 

واهللا أعلم. منه.  عرفها  التي  القراءة  على  أجره  إنما  المؤجر  ألن  أحواله 
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وعياله  نفسـه  لنفقة  حرفـة  له  وليس  ديـن  وعليه  عيـال  ذو  فقيـر  رجـل 
ويؤذن  بالناس  ليصلي  المسـجد  في  يسـتقيم  أن  له  أيجوز  دينه  وقضاء 
بإذن  وكذا  كذا  شـهر  كل  في  المسـجد  مال  من  قيامه  عن  أجرة  ويأخذ 
على  إثم  أعليه  دينه  وقضـاء  للنفقة  األجرة  هذه  وينفذ  المسـجد  أوليـاء 

الصفة؟ هذه 
ومنهم  أجازها  مـن  فمنهم  المنـدوب  الفعل  علـى  األجرة  أخـذ  في  اختلـف 
اختالف  المسـجد  مال  من  أخذها  ففي  أجازهـا  من  قول  وعلى  منعهـا.  مـن 
فيه  بالرخصة  القـول  وعلى  لذلك.  مجعوًال  المسـجد  مال  يكن  لـم  إن  أيضـًا 
القائم  ذلك  على  أجر  إذا  إال  المسـجد  مال  في  تثبت  وال  األجرة  تصـح  فـال 
عند  المسـلمين  جماعة  أو  بإذنه  نائبه  أو  مقامه  يقوم  من  أو  المسـلمين  بأمور 
عمارته  على  المواظبـون  المسـجد  فجماعة  كله  هذا  عدم  وإن  القائـم،  عـدم 
تثبت  وال  أنفسهم  بهوى  يعملون  وال  ورع  أهل  كانوا  إذا  والذكر  بالجماعات 
وبالجملة  بالترخيص.  القول  على  المسجد  مال  في  ذكرنا  من  غير  من  األجرة 
العبادات  من  مثله  كان  ما  وكذلك  شديد  تشديد  األذان  على  األجرة  أخذ  ففي 
من  اهللا  يخلق  ولم  والفقير  للغني  والتعفـف  التنزه  أحلى  وما  حكمه  فـي  فهـو 

واهللا أعلم. رزقها.  اهللا  على  إال  األرض  في  دابة  من  وما  يضيعه  خلق 

¿BGô≤dG  IAGôb  ≈∏Y  IQÉLE’G

المسـلمين  من  شـاء  من  أو  القبور  على  القرآن  يقرأ  أن  ُيسـتأجر  رجل 
لنفقته  قراءته  عـن  أجرة  يأخذ  أن  له  أيجـوز  مسـجد  أو  بيت  في  قـراءة 
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الحرفة  هـذه  الرجل  تـرك  إن  أرأيت  الصفـة؟  هـذه  على  دينـه  وقضـاء 
سـالمًا  أتراه  مكسـبه  هذه  وكانت  دينه  وقضاء  لعياله  نفقته  عن  يضعف 

تعالى؟ اهللا  وبين  بينه  فيما  هالكًا  أم 
على  األجرة  فـي  الثابت  االختالف  القـرآن  قـراءة  على  األجرة  أخـذ  فـي  إن 
آلة  وال  متجرًا  اهللا  كتـاب  يتخذ  ال  أن  المكنة  عنـد  وأحّب  المنـدوب.  الفعـل 
ال  المسـلمين  أقوال  من  بقول  أخذ  ومـن  آخر  حال  وللضـرورة  لالكتسـاب. 

واهللا أعلم. يهلك. 

á£∏°ùdG  …hP  øe  kGôÑL  ø«≤à©ªdG  ∂«dÉªªdG  QÉéÄà°SG

األفريقية  باألطـراف  الكتاب  أهـل  أعتقهم  الذيـن  المماليـك  اسـتخدام 
وقع  تعلم  كمـا  والعتق  لمسـتعملهم  منجيـة  رخصة  مـن  فهل  باألجـر 
يتفضلون  وربمـا  تقية  الظاهر  فـي  رضي  أو  المعتـق  رب  سـخط  جبـرًا 
نفسـه  على  مشـترطًا  فيقبله  مملوكه  قيمة  يسـاوي  ال  بنز  بعضهم  علـى 
المعطي  بين  فرق  من  فهل  الدولة  من  العتق  مملوكه  عوض  اسـتلم  أنه 
من  وبين  فالن  أنه  تعرفه  من  بين  وهل  سواء؟  هما  أو  يعط  لم  من  وبين 
إن  مؤجر  على  حجة  المعتق  رب  منع  وهل  أم ال؟  أيضًا  فرق  تعرفه  ال 

أم ال؟ ودينًا  حكمًا  اإلجارة  وعدم  المنع  منه  صدر 
بني  في  الحكم  ألن  غيـره  من  أهون  فذلك  غصبًا  عتق  أنه  تعـرف  ال  مـن  أمـا 

عارض. والملك  الحرية  آدم 
يدينون  المذكـورون  الكتاب  أهل  كان  فـإن  غصبًا  عتق  أنه  تعـرف  من  وأمـا 
جهة  على  أخذه  فيمـا  المسـتحل  معاملة  ففي  ذلك  من  فعلوا  مـا  باسـتحالل 
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رحمة  الوارجالني  إبراهيم  بن  يوسف  يعقوب  أبو  ذكره  خالف  االسـتحالل 
اسـتعمال  يضيق  فال  عليـه  ذلك  جـواز  أحسـب  فيما  هـو  واختـار  عليـه  اهللا 
حجر  وسـواء  سـخط  أم  المعتقين  رب  رضي  سـواء  المذكوريـن  المعتقيـن 
شـيئًا  مالكه  عنه  ُعوِّض  ماٍض  الوصف  هذا  على  العتق  ألن  أم ال  اسـتعماله 
وهو  معاملتهم  وال  اسـتعمالهم  يجوز  فال  اآلخر  القول  وعلى  يعوض  لم  أم 
حجة  وال  أربابهـم  من  مغصوبون  ألنهـم  المشـرقية  القواعد  تقتضيـه  الـذي 

باطله. في  لمبطل 
لما  انتهاكًا  فعلوه  وإنما  ذلك  يستحلون  ال  المذكورون  الكتاب  أهل  كان  وإن 
فال  اتفاقًا  آبقون  بهم  الملتجون  والعبيد  إجماعًا  غاصبون  فهم  بتحريمه  دانـوا 

أربابهم. بإذن  إال  معاملتهم  وال  استعمالهم  يجوز 
والترخص  وأحوط  أولى  المكنة  عند  اسـتعمالهم  عن  فالتنزه  حال  كل  وعلى 
السبيل.  قصد  اهللا  وعلى  واسع  إليها  واالحتياج  الضرورة  محل  في  بالرخصة 

واهللا أعلم.

√óYh  ∞∏NCG  ¿EG  QÉéÄà°S’ÉH  óYGƒdG  ¿Éª°V

قبل  الليلة  تلك  أتاه  ثم  غدًا  باألجرة  عنده  ليخدم  فقيرًا  رجًال  واعد  مـن 
ذلك  في  وسـواء  األجرة،  عن  ونفاه  الخدمة  مواعـدة  من  وعـاذره  الغـد 
أنت  هل  وقال:  الفقير  هذا  يرض  لم  إذا  أرأيت  غدًا،  أو  ليـًال  عـاذره  إذا 
وأنا  غيرك  من  الخدمة  اللتمسـت  إياي  وعدك  ولوال  باألمـس  وعدتنـي 

والفقير؟ الغني  بين  فرق  وهل  الخدمة؟  هذه  عن  لي  غًنى  ال  فقير 
االستئجار  وقت  فوات  بعد  إليه  رجع  إن  أنه  لي  يظهر  والذي  بذلك،  أعلم  اهللا 
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وتعطيله  وعده  خلف  في  آثم  فهو  يده  كسب  من  يقتات  فقيرًا  المستأجر  وكان 
فيه  إليه  رجـع  الذي  الوقت  كان  إن  وأمـا  لمكسـبته،  وتفويته  صاحبـه  لشـغل 
بذلك  يأثم  أراه  فال  الناس  عادة  في  شـاَءها  إن  الخدمة  يدرك  اسـتئجار  وقت 
لتعطيل  سببًا  كان  إنه  حيث  يأثم  أراه  فال  األغنياء  من  األجير  كان  إذا  وكذلك 

بوعده. خلفه  حيث  من  يأثم  لكن  القتياته  كسبه 
شتى،  وجوه  من  فإثمه  لقوته  يكتسب  فقيرًا  األجير  كان  إذا  أنه  ذلك  وحاصل 
في  له  وجه  فال  الضمان  وأما  غير  ال  الوعـد  خلف  من  فاإلثـم  غنيـًا  كان  وإن 

بعدله. إال  يؤخذ  وال  فيه  فلينظر  الموضعين 

É¡à∏Z  π«°üëJ  ≈dEG  π°Uƒà∏d  ¢VQC’G  QÉéÄà°SG

تحصيل  إلى  التوصل  المستكري  قصد  إذا  استكراؤها  يحل  التي  األرض 
األرض؟ استكراء  بسبب  األشجار  غلة 

نهى  وقد  إدراكهـا  قبل  الثمـار  بيع  مـن  يكون  أن  إمـا  ألنه  ذلـك  يحـل  ال 
متعددة  أعوامًا  الشـيء  بيع  وهو  المعاومة  بيع  من  يكون  أن  وإمـا  عنـه ملسو هيلع هللا ىلص 
في  بعضهم  ونقل  والسالم  الصالة  عليه  أيضًا  عنه  نهى  وقد  واحدًا  عامًا  أو 
األمور  ألن  األرض  كراء  علـى  الواقع  اللفظ  ينفعه  وال  اإلجمـاع  تحريمـه 

بمقاصدها.
وإنما  متعددة  أعوامـًا  اشـتراها  وال  إدراكها  قبل  الغلة  يشـتر  لم  إنه  قيـل  فـإن 

غير. ال  األرض  اكترى 
وأيضًا  أخذها  لـه  يحل  فال  لمالكها  األرض  غلـة  لكانت  ذلك  صح  لـو  قلنـا 
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لما  بيضاء  أرضًا  كانت  ولـو  الثمرة  تلك  ألجل  األرض  كراء  في  يزيـد  فلعلـه 
بالحيل. الحق  تدفعن  فال  كله  الكراء  ذلك  أعطاه 

لكن  األرض  غلة  إال  للمسـتكري  وليس  لمالكها  األشـجار  غلة  إن  قيل  فإن 
فتركها. الثمرة  بهذه  المستكري  على  تصدق  المال  مالك 

أخرجها  ثم  لنفسه  لجمعها  حقًا  صدقة  كانت  ولو  الصدقة  محل  هذا  ليس  قلنا 
بالصدقة  الثمرة  هذه  خص  وكيف  بغيرها  يتصدق  ال  فلم  وأيضًا  يستحقها  لمن 
القصد  من  النفوس  في  وقـع  لما  ذلك  من  مكنه  لما  أخذها  شـاء  فلو  وأيضـًا 
وهو  صدقة  الربا  في  الزائد  يكون  أن  لصح  صدقة  هنا  تكون  أن  صح  ولو  إليها 
بمقتضى  الناس  عيون  عن  وتسـتر  الحرام  قصد  امرؤ  اهللا  فليتق  إجماعًا  باطل 

واهللا أعلم. األلفاظ. 

π«°ùdG  É¡æaO  ≈àM  ´É£≤f’Gh  ôÄH  ôØëd  QÉéÄà°S’G

فيها  الخدمة  في  شرع  أن  وبعد  معلومة  بأجرة  بئر  حفر  على  استأجر  من 
كان  إذا  البئر  من  التراب  إخراج  عليه  فهل  السـيل  دفنها  أن  إلى  تمادى 

المؤجر؟ على  أو  قبله  من  التمادي 
العمل  بكمال  إال  األجرة  يستحق  ال  بأنه  القول  على  فأما  عمله  توابع  من  هذا 
قد  ألنه  المؤجر  على  فإخراجه  اآلخر  القول  على  وأما  األجير  على  فإخراجه 
عمل  ما  قدر  المؤجر  لزم  العمل  ترك  فلو  العمل  ببعض  األجرة  بعض  استحق 
األجير  حق  في  األول  وعلى  المؤجر  حق  في  واقفًا  هذا  على  التراب  فيكون 

واهللا أعلم. الفرق.  فافهم 
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له  مشـرك  إلى  يدفعها  أن  وأراد  أشـبهها  ما  أو  الصوافي  مال  غلة  بيـده  مـن 
أعماله،  إلى  أو  إليه  يدفعها  أن  وأراد  العباد  على  وجور  فساد  يد  الناس  على 
في  دفعها  أنـه  يعلم  أنه  أو  باطـل،  أو  حق  من  يفعـل  بها  مـا  يعلـم  لـم  وإن 
قاضيًا  يكـون  كأن  غيرها  أو  فيهـا  لـه  يعمـل  أن  وأراد  المسـلمين  مصالـح 
فأوثقوه  جنـوده  أمر  أحد  على  حكـم  إذا  أنه  ويعلم  محابسـه  فـي  ويحبـس 
وتركوه  شيئًا  يعطوه  أن  وأصحابه  ماله  وبين  بينه  وحالوا  السلسلة  أو  بالقيد 
من  كان  وإن  لقوته  يكفيه  ال  شيئًا  ويعطونه  العمل  من  غيره  أو  الحجر  يكسر 
يصنع،  ماذا  يجز  لم  وإن  عنده،  العمل  يجوز  فهل  والمجـد،  الرفاهية  أهـل 
الذي  ما  الخالص  وأراد  يعذر  لم  وإن  عذر،  الجهل  على  دخل  لمـن  وهـل 
أو  وليًا  كان  إن  منه  يبرأ  وهل  سـواء؟  جهل  أو  بعلم  الداخل  وهل  يلزمـه؟ 

هذا؟ غير  شيئًا  منه  يعلم  لم  كان  إذا  واسع  فيه  الوقف  أو  يستتاب 
وال  الموحدين  من  جائـر  إلى  وال  مشـرك  إلى  المسـلمين  مال  دفع  يجوز  ال 
واستحق  ربه  أمانة  لتضييعه  خائنًا  كان  ذلك  فعل  ومن  الخائنين  من  خائن  إلى 
وال  الجور  أحكام  من  شـيء  في  الجائر  إعانة  تجوز  وال  يتب،  لـم  إن  البـراءة 
فقد  ذلك  فعل  ومن  المحبوس،  في  الجور  إلى  المفضية  محابسه  في  الحبس 

يتب. لم  إن  البراءة  استحق 
فيختلف  والجبابـرة  المشـركون  عليها  اسـتولى  التي  البالد  فـي  العمـل  وأمـا 
أفضى  وما  فشر  شرًا  كان  وإن  خير  فهو  خير  عمل  كان  فإن  األعمال  باختالف 
شيئًا  عمل  ومن  معصية  فهو  بمعصية  إال  فعله  يمكن  ال  وما  شر  فهو  الشر  إلى 
المشـرك  إليه  دفع  وإن  منه  عناءه  يأخذ  أن  فله  المال  في  العناء  عليه  يسـتحق 

واهللا أعلم. له.  جاز  ذلك  الجائر  أو 
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يجف  أن  قبل  أجره  األجيـر  أعطوا  ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول اهللا  عن  الذي  الحديـث 
ألنا  العمل؟  بعـد  إال  األجرة  يسـتوجب  ال  أنه  دليًال  هذا  أيكـون  عرقـه 

بعده؟ وقيل  العمل،  قبل  يستحقها  قيل:  خالفًا،  األثر  في  وجدنا 
من  فيها  فرغ  التي  الحال  عن  كناية  العرق  وجفاف  ذلك،  على  دليل  فيـه  نعـم 

واهللا أعلم. العمل. 

ô«LC’G  ¢Vôe  GPEG  Ωƒ°U  ≈∏Y  IQÉLE’G

يصّلي  أن  يجزئه  هـل  فيه  فمرض  رجب  شـهر  يصوم  أن  اسـتؤجر  مـن 
ما  أجرة  له  أم  صومه؟  ينتقض  أم  أم ال؟  شـعبان  شـهر  من  فاته  ما  صوم 

صامه؟
إال  رمضان  بدل  على  قياسًا  برجب  متصًال  شعبان  من  ذلك  يبدل  أن  له  إن  قيل 
واهللا أعلم. بالعيد.  الفصل  لوجوب  به  يتصل  ال  رمضان  بدل  فإن  االتصال  في 

¬eÉ¡HEG  ™e  ôÑb  ≈∏Y  IAGô≤dG  ≈∏Y  IQÉLE’G

قبر  على  يقرأ  من  بها  يؤتجر  الفالنية  النخلة  غلة  أن  والده  أخبـره  رجـل 
النخلة؟ هذه  بغلة  يفعل  ما  القبر  ذلك  أين  يدر  ولم  فالن 

المذكور،  للقبر  القـراءة  ونوى  البلد  جامع  فـي  بها  قرئ  معرفتـه  تعـذرت  إن 
في  قـرئ  بعينه  القبـر  يعـرف  لم  لكـن  فيـه  قبـر  الـذي  الموضـع  عـرف  وإن 
اهللا،  شـاء  إن  أجزأه  أيضًا  الجامع  في  قرئ  وإن  القبر،  ونـوى  الموضع  ذلـك 

واهللا أعلم.
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سـلعة  بها  تشـتري  أن  على  البندر  من  حوالة  أعطيـك  لي  قـال  رجـل 
ذلك؟ يجوز  هل  ربحها،  نصف  المال  لصاحب  ويكون 

العمل  بمنزلة  يكون  ألنه  قرضـًا،  وال  مضاربة  تجعل  لم  إذ  ذلـك،  يجـوز  ال 
واهللا أعلم. المجهولة.  األجرة  بمنزلة  الربح  ويكون 

áeƒ∏©e  IôLCG  ≈∏Y  Ωƒ∏©e  øªãH  ™«Ñ∏d  á©∏°S  ™aO

البندر  فـي  وبعها  معلوم  بثمـن  السـلعة  هذه  أعطيك  لـي  قال  رجـل 
يجوز  هل  السـلعتين،  ربح  نصف  ولك  أخرى  سـلعة  بثمنها  واشـتِر 

أم ال؟ ذلك 
بنصف  الفائدة  نصـف  قابل  وإنمـا  أجرة  وال  بشـركة  ليس  ألنه  يصـح  هـذا 

واهللا أعلم. األصل.  منهدم  فهو  حال  كل  وعلى  الفائدة 

áeƒ∏©e  IôLCG  ≈∏Y  Ωƒ∏©e  øªãH  ™«Ñ∏d  á©∏°S  ÖFÉædG  ™aO

وبعها  سلعة  بها  وخذ  فالن  من  دراهم  خذ  أو  دراهم  هذه  لي  قال  رجل 
بيننا  شركة  وتكون  سلعة  بثمنها  وخذ  معلوم  بندر  في  أو  شـئت  حيث 

ال؟ أو  ذلك  يجوز  هل  والنقصان  الزيادة  في 
فهو  مأموره  دفعها  وإن  فظاهر،  بنفسـه  إليه  دفعها  إذا  ألنه  اهللا  شـاء  إن  جائز 

واهللا أعلم. عنه.  نائب 
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الكلب  ثمن  عن  نهى  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا  أن  األنصاري  مسـعود  أبي  حديث 
هذا  في  الكاهن  وحلوان  البغـي  مهر  ما  الكاهن،  وحلوان  البغـي  ومهـر 

المقام؟
يخبر  أشـياء  عن  فيخبره  الشـيطان  يأتيـه  الذي  هـو  والكاهـن  الزانيـة،  البغـي 
تسـمى  ذلك  على  وأجرته  زماننـا،  في  بالراقـي  المعروف  وهـو  النـاس،  بهـا 
حرام.  على  أجرة  ألنه  حرام  والكل  مهرها،  هو  البغي  وأجرة  الكاهن  حلوان 

واهللا أعلم.

¬«a  IAGô≤dG  ôLCÉà°ùªdG  ¿ÉμªdÉH  ó««≤àdG

القبر  وصول  عن  مانع  ومنعه  العظيـم  القرآن  القبر  على  ليقرأ  أجـر  مـن 
هو  أم  بالرخصة  أوجـب  األجيـر  هـو  كان  إذا  وكاألعمـى  تسـاهل،  أو 
قبر  على  يقرأون  أنهم  على  والنية  المسـجد  في  قرأوا  إذا  سـواء  وغيره 

خاصة؟ القبر  على  إال  لهم  يجوز  أم ال  المعروف  فالن 
مكان  في  قراءة  على  استؤجر  ومن  سواء،  اإلجارات  باب  في  وغيره  األعمى 
سـواء  له  أجرة  فال  فعل  فـإن  غيره  في  ذلك  يفعـل  أن  لـه  فليـس  مخصـوص 

واهللا أعلم. الكسل.  في  والحرمان  مانع  منعه  أو  الوصول  عن  تكاسل 

¢Uƒ¨dG  ≈∏Y  QÉéÄà°S’G

المسـتأجر  كان  عليه  األجرة  تجوز  اللؤلؤ  إلخـراج  البحر  في  الغـوص 
عبدًا؟ أو  حرًا 
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تعالى:  قوله  في  عباده  على  بها  اهللا  امتن  التي  األمور  من  ألن  ذلك  يجوز  نعم 
بنعمة  إال  وتعالـى  سـبحانه  يمـنّ  وال   ،(١)﴾¸   ¶   μ    ´ ﴿
في  الشـأن  هو  كما  سـيده  بإذن  إال  يسـتأجر  ال  والمملوك  إتيانها  للعبد  يجوز 
كان  إذا  عليه  يحمله  وأن  بالغوص  نفسـه  عبد  يؤجر  أن  ويجوز  العبيد  أحكام 

أعلم. سبحانه  واهللا  األعمال.  سائر  على  ويحمله  ويحسنه  ذلك  يطيق  ممن 

¬àMGQ  Ωƒj  »a  óÑ©dG  QÉéÄà°SG

شـيئًا  لسـادتهم  فيه  يخدمون  ال  وقت  في  المماليك  اسـتئجار  يحل  هل 
أم  سادتهم  رضي  استئجارهم  يحل  دائمًا  لمواليهم  العمل  من  ممتنعين 

كرهوا؟
يعاملهم  وال  يؤويهم  أن  ألحد  طاعتهم فليس  عن  وامتنعوا  مواليهم  أغضبوا  إذا 
إلى  يرجعوا  حتى  يشـاورون  وال  يبايعون  وال  عنهم  يكف  بل  يعاشـرهم  وال 
فيه  يسـتريحون  يومًا  سـيدهم  لهم  جعل  لكن  طائعيـن  كانـوا  وإن  سـاداتهم، 
أذن  أنه  علم  إذا  إال  يؤجرهـم  أن  أيضًا  ألحـد  فليس  ألنفسـهم  فيه  ويعملـون 

واهللا أعلم. المنع.  واألصل  ذلك  في  لهم 

IQÉLE’G  á©Øæe  øe  ø«aô£dG  íHQ  á«eƒ∏©e  •Gôà°TG

جائز  هل  بينهما  الربـح  ليكون  آخر  يطعمها  فأعطاهـا  دابة  اشـترى  من 
أم ال؟

.١٤ اآلية  النحل،  (١) سورة 
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ذلك،  لهما  كان  البيع  بعد  بها  ورضيا  أتّماها  فإن  بالجهالة،  منتقضة  أجرة  هذه 
واهللا أعلم. العنى.  لآلخر  وعليه  لصاحبها  الدابة  كانت  نقضاها  وإن 

∫ÉªdG  â«H  ídÉ°üd  iQÉ°üædG  ø«ª∏°ùªdG  QÉéÄà°SG

ويحل  المال  بيت  شؤون  في  للمسـلمين  النصارى  اسـتئجار  يجوز  هل 
أم ال؟ ذلك  في  الدخول 

يجوز  وجه  أي  فمن  بمسـلمين  ليسـوا  فالنصارى  للمسـلمين  المال  بيت  كان  إن 
بالد  النصارى  دخلت  وقد  االسـتئجار،  امتنع  التصرف  امتنع  وإذا  فيـه  تصرفهـم 
اسـتعمال  مهمتهم  كانت  وإنما  حجة  أهلها  بأوقاف  لهم  يكن  فلم  وغيرها  الهند 
األرض؟!  أهل  به  عومل  ما  بخالف  عاملوكم  بالهم  فما  المماليك،  وتقوية  البالد 
واهللا أعلم. غيركم.  مع  يجدوه  لم  ما  والفساد  واللين  السهولة  من  وجدوا  ولعلهم 

áHƒ°ü¨e  ¢VQCG  »a  ∂dÉ°ùdG  QÉ£≤dG  ÜƒcQ

المغصوبة  األرض  فـي  يسـلك  كان  إذا  الريل  في  الركوب  يجـوز  هـل 
النصارى؟ الغاصب  كان  ولو  أم ال  لذلك 

لألرض  النصـارى  غصب  الراكب  يضـر  وال  الريـل،  في  بالركـوب  بـأس  ال 
الريل،  تيسير  المتولين  العملة  على  المرور  وإثم  الغاصب  على  الغصب  فإثم 
الركوب  لكان  أهله  إلى  المغصوب  رجوع  الركوب  من  االمتناع  في  كان  فلو 

واهللا أعلم. ذلك.  خالف  األمر  ولكن  فيحرم،  الغصب  في  معونة 
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بدا  ثم  أقـل  أو  القرآن  ثلـث  صبيًا  وعلـم  القرآن  يعلـم  اسـتؤجر  عمـن 
أخذ  في  اختياركم  ومـا  علمه،  فيما  أجره  ألـه  التعليم  من  منعـه  لوالـده 

مأجورًا. أفدنا  القرآن؟  تعليم  على  األجرة 
لم  لو  إذ  الزمان  هذا  في  وخصوصًا  القرآن،  تعليم  على  األجرة  بأخذ  بأس  ال 
السعي  إلى  يحتاجون  فقراء  الناس  وغالب  القرآن  تعليم  الندرس  أجرة  يعطوا 
أبوه  فأخذه  الولد  تختيـم  على  اسـتأجر  ومن  لذلك،  يتواضعون  ال  واألغنيـاء 

واهللا أعلم. ذلك.  من  عناه  قدر  للمعلم  يدفع  أن  فعليه  ذلك  قبل 

πëØdG  Ö°ùY  IôLCG  ºjôëJ

أم  التوبة  تكفيه  هل  والفاعل  أم ال؟  المغصوب  الفحل  َعْسب  يجوز  هل 
بالجواب. تفضل  الفحل؟  عناء  بقدر  ضمان  عليه 

كان  إذا  فكيـف  ملـكًا  كان  إذا  أجـرة  عليـه  يؤخـذ  ال  حـرام  الفحـل  عسـب 
واهللا أعلم. فبينه.  هذا  غير  معنى  تريد  كنت  وإن  مغصوبًا؟! 

IOÉ©≤dG  Ióe  á«ª°ùJ  ΩóY

جائز  نفسه  القعد  وهل  يومًا  كذا  كذا  القعد  يسم  ولم  أرضًا  استقعد  من 
ذلك. لنا  بين  أم ال؟ 

انتقضت  نقضاهـا  وإن  حـرام  فيها  فليـس  تتاماها  فـإن  مجهولـة  قعـادة  هـذه 
يسـتعملها  لم  وإن  اسـتعملها،  قد  كان  إذا  النظر  في  مثلها  قعادة  إلى  ورجعت 

والسالم. واهللا أعلم  شيء.  فال 
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مأجورًا. ذلك  لنا  بّين  حالل؟  أم  حرام  التزويج  عقد  عن  األجرة  أخذ 
فال  اختيارًا  العاقد  هذا  من  أرادوا  ولكن  أجرة  بغير  لهم  يعقد  مـن  وجـدوا  إذا 
فهو  باألجرة  إال  لهم  يعقد  من  يجدوا  لم  وإن  ذلك،  على  األجرة  أخذ  يضره 
هذا  على  فاألجرة  حال  كل  وعلى  بالالزم،  القيام  يشبه  ألنه  أقرب  الحرام  إلى 

واهللا أعلم. المروءة.  من  ليس 

QƒÑ≤dG  ≈∏Y  IAGô≤dG  ≈∏Y  QÉéÄà°S’G

ال؟ أو  ا  سرًّ يقرأ  أن  يجزئه  هل  القبور،  على  يقرأ  أن  على  استؤجر  من 
واهللا أعلم. العمل.  في  نقص  ألنه  ذلك،  إسرار  يجزئه  ال 

ôLCÉà°ùªdG  ∫ÉªédG  øe  ¥hô°ùªdG  ºμM

بكراء  معلوم  بلد  إلى  المتـاع  من  شـيئًا  له  ليحمل  جماًال  كارى  مـن 
الجمال،  مـن  المتاع  ذلك  فسـرق  مكان  في  الجمـال  فبـات  معلـوم 
بدعواه  المتاع  صاحب  يصدقه  لم  وإن  أم ال؟  لصاحبه  الغرم  أيلزمه 
وجبت؟  إن  منهمـا  تجب  من  وعلى  اليميـن  بينهما  أتجـب  السـرقة 

لنا. صّرح 
إال  ذلك  من  يضمن  وال  عليه  غرم  فال  المال  حفظ  في  الجمال  يقصر  لم  إذا 
والمحترق  المسـروق  فأما  عثار،  أو  نفار  من  َجَمِله  حركة  جهة  مـن  ضاع  مـا 
تضييع  أو  بخيانة  المال  صاحب  اتهمه  وإن  فيه،  أمين  ألنه  يضمنه  فال  والغريق 

واهللا أعلم. ضيعه.  وال  خانه  ما  أنه  يمين  عليه  فله 



236

OÉà©ªdG  øY  á©ØæªdG  IOÉjõH  IôLC’G  IOÉjR

البلد  في  واشتغل  معلوم  بلد  إلى  حمارًا  أو  بعيرًا  رجل  من  استكرى  من 
وصل  فلما  معلومًا  ا  حـدًّ الدابة  صاحب  له  يحّد  ولم  شـهر  نصف  قـدر 

أم ال؟ ذلك  أله  تأخيرك  ألجل  كراء  فزدني  تأخرت  له  قال 
واهللا أعلم. صاحبه.  يرضي  أن  فعليه  المعتاد  الحد  عن  زاد  إذا 

¬àLÉëd  êhôîdÉH  √ô«Z  ¬aÓîà°SGh  ¿É«Ñ°ü∏d  º∏©ªdG  Üô°V

ماذا  فعل  وإن  مؤثرًا؟  ضربًا  يضرب  أن  له  يجوز  هل  الصبيان  يعلم  من 
الموقوفة  المـدارس  في  األشـغال  من  شـيء  يجوز  وهل  عليه؟  يكـون 
في  يسـير  أن  المعلم  أراد  وإذا  ذلك؟  يجوز  أم ال  الحبل  وفتل  كالسـدو 
النفس  به  تطمئن  أحدًا  عنـه  يخلف  أن  له  يجوز  الالزمة  أشـغاله  بعـض 

أم ال؟
التعليم  علـى  أجير  والمعلم  واهللا أعلـم  األدب،  حـد  على  يزيد  أن  لـه  ليـس 
الثاني،  العمل  اختل  بعمل  اشتغل  إذا  فإنه  عمل  في  عمًال  يخلط  أن  له  فليس 

واهللا أعلم. قلبه.  به  اطمأن  إذا  مقامه  يقوم  من  يستخلف  أن  وله 

¢†©H  ¿hO  ÜÉàμdG  ¢†©H  ï°ùf

ما  شيئًا»  ويترك  شـيئًا  ينسـخ  أن  للكتاب  للناسـخ  «يجوز  بعضهم:  قول 
منه؟ المنسوخ  الكتاب  تبديل  مع  وجهه 

المسائل  بعض  أخذ  وإنما  الفالني،  الكتاب  أنه  ينسبه  لم  إذا  ذلك  يجوز  إنما 
من  ُنِقَل  يقول:  أن  ولـه  كذا  كتاب  هذا  يقول:  أن  غير  من  األبـواب  بعـض  أو 
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شـاء  ما  يكتب  فهو  له،  والمداد  القرطاس  لكون  ذلك  جاز  وإنما  كذا،  كتاب 
شاء. ما  ويترك 

تغيير  ألنه  يصـح،  فال  ويتـرك  منه  يأخذ  ثـم  كذا  كتاب  هـذا  يقـول:  أن  وأمـا 
واهللا أعلم. للمسلمين.  بل  للمؤلف  وإيذاء  للكتاب 

±ÓîdG  πgCG  Öàc  ï°ùf

ما  باألجرة»  لهم  الخالف  أهل  كتب  ينسخ  أن  يمنع  «إنه  بعضهم:  قول 
وجهه؟

الرؤية،  كاعتقادهم  الباطل،  من  وفنونًا  الضالل  من  أنواعًا  للمخالفين  ألن  ذلك 
من  بالبنت  التزويج  وتحليـل  الكبائر،  ألهـل  والشـفاعة  النار،  من  والخـروج 
نسـخها  فإذا  كثير.  الباطل  من  ذلك  وغير  المسـكرات،  بعض  وتحليل  الزنى، 

حرام. وذلك  ضاللهم،  وتأثير  باطلهم  على  أعانهم  فكأنه  لهم 
وصحة  فهمهم  بقوة  الموثوق  المسلمين  من  ألحد  أو  لنفسه  ينسخها  أن  وأما 
الحق،  وافق  ما  منها  فيأخـذ  كثيرة،  علومًا  فيها  ألن  عليه  بأس  فـال  اعتقادهـم 

واهللا أعلم. باطلهم،  إليهم  ويرد 

É¡Whô°Th  ¬«∏Y  ÜÉàμdG  ï°SÉf  IOÉjR

ما  فنه»  مـن  شـيئًا  فيه  يزيد  أن  الكتـاب  لناسـخ  «يجوز  بعضهـم:  قـول 
وجهه؟

شروط: بأربعة  إال  ذلك  يجوز  ال 
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فنه. من  الزيادة  تكون  أن  وهو  السؤال  في  الذي  الشرط  ـ  أحدها 
الشرع  كبيان  للمسائل،  الجامعة  الكتب  جملة  من  الكتاب  يكون  أن  ـ  وثانيها 
زيادة  فأي  غير،  ال  المسائل  جمع  المؤلف  غرض  ألن  وشبههما،  والقاموس 
أن  لغيره  يجـوز  فحينئٍذ  المسـائل،  تكررت  وإن  إليه  ضمها  الناسـخ  وجدهـا 
ُأّلف  كتاب  فأما  المؤلف  غرض  مطابقة  مع  الفائدة  لحصول  ضمه،  مثل  يضم 
ذلك  نحو  أو  والشـرح  المتن  طريقة  على  أو  والتدقيق،  التحقيق  طريقة  علـى 
تصح  فال  ذلك  وأشـباه  وشـرحه،  والنيل  كاإليضاح،  الجزلة،  المصنفات  من 
وتهدم  مؤلفه،  إياه  ألبسه  الذي  الحسن  روَنق  َتْسُلُبُه  فيه  الزيادة  ألن  يادة  الزِّ فيه 

المؤلف. عليه  بناها  التي  أركانه 
الكتاب  إلى  تنسـب  ال  كي  وآخرها،  أولها  الزيادة  يبين  أن  ـ  الثالث  والشـرط 

األول.
غيرها،  من  الزيادات  بمواضع  بصيرًا  متِقنًا،  الزائد  يكون  أن  ـ  الرابع  والشرط 

وغيره. الحواري  أبي  من  جعفر»  ابن  «جامع  زيادات  ذلك  وعلى 
الكتاب  في  يـزاد  أن  أستحسـن  فال  كمالها  ومع  يادة،  الزِّ صحة  شـروط  هـذه 
يمتاز  ال  حتى  باألصل،  المزيـد  اختالط  إلى  يفضي  ذلـك  ألن  منه،  ليس  مـا 
َكَتبها  زيادة  شـاء  فمن  «الجامع»  ُنَسـخ  في  ذلك  وقع  كما  بعض،  من  بعضها 

واهللا أعلم. زيادة.  أنها  وبيَّن  الهامش  في 
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والحوز  فالن  يحوزها  يقول  البلد  أهل  بعض  النخيل،  وسط  في  أرض 
مؤتمن  غير  وهو  ـ  يقول  الورثة  وبعض  منه،  تشرب  ال  والفلج  عالقة  له 
القول  هذا  ينكر  وبعضهم  أجدادنا،  يحوزها  األرض  هذه  إن  ـ  قوله  في 
أو  لبيعهـا  ظلمـًا  هـؤالء  عليهـا  نسـلط  نقـدر  األرض  هـذه  إن  ويقـول 
فيما  إليك  أمرها  ورجعنا  عنها  الواقفين  قول  نرجح  وكأننا  مقاسـمتها. 

عليك. والسالم  مطابقًا.  وللحق  موافقًا،  تراه 
وإن  الموات  حكـم  في  تكون  أنهـا  األرض  هـذه  حكم  في  لـي  يظهـر  الـذي 
الذي  الحكم  هذا  عن  تخرجها  ال  كتبَته  ما  حسـب  على  القوم  أولئك  دعوى 
وصفت  ما  على  فهي  وإال  مخصوص  ألحد  ملك  بأنها  البينة  تقم  لم  ما  ذكرُته 

لك.
اتفقوا  إن  بها  دارت  التي  األموال  أهل  بين  تقسم  أن  ذلك  بعد  يعجبني  والذي 

واهللا أعلم. جميعهم.  بها  لينتفع  فتترك  وإال  قسمها  على 

äGƒªdG  AÉ«MEG
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وادعى  الرم  ذلك  يحيي  أن  أحـد  فأراد  معروف  لفلج  سـاعدين  بين  رم 
حفر  سـوى  فيه  تثبت  لم  والرم  أم ال؟  دعـوى  لهم  أيكون  الفلـج  أهـل 

لنا. بّين  للفلج،  الساعدين 
يحدث  ال  ذراع  خمسـمائة  الميراث  في  الفلج  حريم  أن  عبيد  ابن  عن  يوجد 
للفلج  فليس  المربوبة  األصول  في  وأما  قال  القول  أكثر  على  حدث  ذلك  في 
وجين  عن  يفسح  فإنه  الساق  عظيم  غير  شجرًا  أو  نخًال  يغسل  أن  أراد  إذا  فيها 

أذرع. ثالث  الفلج 
مكانًا  يصير  حتـى  ترابًا  الموات  في  يكبـس  أن  ألحد  يجوز  ال  وكذلـك  قـال 

القول. أكثر  على  ذراع  خمسمائة  الفلج  عن  يفسح  أن  بعد  إال  عاليًا 
ال  ما  مقدار  الفلج  عن  ويفسـح  ذلك  له  فجائز  ملكه  في  أحد  يكبس  أن  وأما 

واهللا أعلم. التراب.  يضره 

á«≤°ùªdG  ¢VQC’G  »a  äGƒªdG  AÉYOG

ُتسـقى  أنها  غير  ظاهر  جدار  عليها  وليس  نهر  يقرها  لم  موات  أرض 
منها  ويعطون  شاؤوا  ما  فيها  ويتصرفون  معروفون  ناس  ويدعيها  بماء 
ُألناس  إنها  وقيـل:  البلد،  أهل  من  عليهـم  أحد  نكير  بغيـر  أرادوا  مـا 
أيجوز  َموات  أرٌض  بالجملة  األرض  وهذه  مكان،  لهم  يعلم  ال  غياب 
غير  من  شـاؤوا  كيف  فيها  يتصرفـون  الذين  هـؤالء  من  منهـا  األخـذ 

العيون. (١) األفالج: 
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وما  ذلك؟  غير  أو  منزل  كبناء  مثًال  األرض  هذه  إلى  احتيج  إذا  نكير 
والقائل  أم ال؟  إليـه  أيلتفت  غياب  ُألناس  إنها  يقـول:  من  قول  تـرى 

أفدنا. ثقة  رجل  مثًال  بذلك 
السقي  ذلك  كان  إذا  عمران  هي  بل  بموات  فليست  بالماء  األرض  سقيت  إذا 
بها  أولى  فهو  له  ملكًا  ويدعيها  األرض  هذه  يده  في  كانت  ومن  إحيائها  ألجل 

لغيره. بأنها  بينة  تقم  لم  ما  الظاهر  الحكم  في  غيره  من 
في  شـبهة  يورث  لغياب  األرض  أن  النـاس  مـن  يصدق  مـن  أو  الثقـة  وقـول 
الفضاء.  واسعة  اهللا  وأرض  عنها  التنزه  السالمة  لطالب  فينبغي  األرض،  تلك 

واهللا أعلم.

ø«JQÉªY  ø«H  äGƒªdG

ثم  هي،  لمـن  تعلم  ولم  أمـوال  ثالثة  بين  أو  ماليـن  بيـن  مـوات  أرض 
واتخذها  غراسًا  فيها  وغرس  قربها  التي  األموال  أهل  من  واحد  أحياها 
أحد  يحرزها  لم  وإن  الصفة؟  هذه  له  أتحل  أحد،  فيها  طالعه  وال  ملكًا 

اهللا. شاء  إن  مأجورًا  ذلك  لنا  بّين  األرض؟  هذه  تكون  لمن 
مذاهب: ثالثة  على  عمارتين  بين  الكائن  الموات  في  اختلف 

نصفين. على  بينهما  الموات  أن  أحدها: 
بينهما. موقوف  الموات  أن  وثانيها: 

فأحياه. إليه  سبق  لمن  فهو  الموات  حكم  حكمه  أن  وثالثها: 
اختالف  ففيه  مرتفعًا  كان  فإن  علو  إلى  مرتفع  غير  الموات  ذلك  كان  إذا  هذا 
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ولألسـفل  الثلث  لألعلى  قال:  من  وقال  نصفان،  بينهما  قال:  من  قـال  أيضـًا. 
كله  قال:  من  وقال  الثلثان،  ولألعلـى  الثلث  لألسـفل  قال:  من  وقال  الثلثان، 
وقال  عليه،  وقام  األعلى  به  اتصل  ما  إال  لألسفل  كله  قال:  من  وقال  لألعلى، 
الحالة. تلك  من  النظر  حكم  في  ثبت  ما  والكل  لهذا.  وال  لهذا  ال  قال:  من 

وإال  فيه  النظـر  ذلك  حكم  يكون  أن  يعجبنـي  وهذا  الصبحـي:  العّالمـة  قـال 
لألخذ  وكذلك  الخراب  من  عليه  وقام  به  اتصل  مـا  ذلك  من  واحد  لـكل  أن 
في  الصبحي  العالمة  حكاها  األقـوال  وجميع  (انتهى).  واهللا أعلم  النظـر  فـي 

واهللا أعلم. عنه.  المنقولة 

√DhÉ«MEG  ≥Ñ°S  Ée  ™«H

يتخذها  ولم  أحياها  من  أحياها  ثم  قط  َربٌّ  لها  ُيعرف  ما  موات  أرض 
وسـأل  نخًال،  فيها  وغرس  والرابع  الثالث  أحياها  ثم  وثانية،  مرة  ملـكًا 
ـ  فقير  وهو  فباعها  ذلك  بجواز  فأفتاه  بيعها  له  أن  المسـلمين  من  أحدًا 
التبعات  من  سالمًا  يكون  أم  ضمان؟  من  البائع  على  ماذا  ـ  البائع  أعني 
فتوى  سبب  على  عليها  وما  األرض  ذهاب  كان  إذا  أرأيت  والهلكات؟ 
البيع؟  رد  بغير  البائع  تمسك  وقد  التوبة  أراد  إذا  عليه  يجب  ما  المفتي 

ذلك. لنا  بّين  المشتري؟  على  وما 
وقت  في  بها  االنتفاع  قصد  وإنما  اإلحياء  بذلك  التملك  أحياها  من  يقصد  لم  إذا 
وكذلك  لها،  المعاودة  قصـد  على  ال  وتركها  ذلك  بعد  يده  رفع  ثـم  مخصـوص 

األرض. هذه  يتملك  أن  بعدهما  من  جاء  لمن  يجوز  أنه  فأحسب  الثاني  فعل 
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المطالعة  عن  المقام  ضـاق  لكن  األثر،  في  موجود  ذلك  جـواز  أن  وأحسـب 
المفتي.  علـى  وال  المشـتري  علـى  وال  البائـع  علـى  تبعـة  فـال  هـذا  وعلـى 

واهللا أعلم.

√É°†à≤eh  É¡ÑMÉ°U  ∫ƒ¡ée  ¢VQCG  ô«ª©J

يرثوا  أن  لورثتـه  وهل  بيعها  لـه  هل  ربها  مجهـوًال  أرضًا  عمـر  فقيـر 
فما  أخذها  فإن  بالشراء  أخذها  للغني  وهل  الفقراء  دون  خاصة  ذلك 

يصنع؟
بأن  وصّرحوا  األرض  هذه  مثـل  بيع  بمنع  الزمان  سـالف  في  اآلثار  تواطـأت 
لمنافعهم  ُمذهٌب  وإتالفها  الفقراء  منافع  من  ألنها  إتالفها  ال  استغاللها  للفقير 
األول  حالها  علـى  فهي  وغيره  للغني  شـراؤها  امتنع  أصلهـا  بيـع  امتنـع  وإذا 
من  أخذه  مـا  الفقراء  إلـى  ويرجع  وضعها  حيـث  من  دراهمـه  الغنـي  ويتبـع 

واهللا أعلم. غلتها. 

É¡FÉ«MEG  πÑb  AÉ«MEÓd  IPƒNCÉªdG  äGƒªdG  ¢VQC’G  ™«H

بالماء،  يحييها  أن  قبل  يبيعها  أن  صاحبها  أراد  إذا  األرض  بيع  يجوز  هل 
هذه  على  األرض  باع  وإذا  الحدث،  الفلج  قسـمة  من  أخذه  أنه  وذلك 

عليه؟ ما  الصفة 
واهللا أعلم. القطب.  وجوزه  عندي،  ذلك  يجوز  ال 
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هل  حدث،  فلج  من  قسمة  أخذها  وإنما  بالماء  يحيها  لم  أرضًا  باع  من 
أم ال؟ ثمنها  له  يحل 

ونطالة  وهيس  كحائط  بعمل  وإحرازها  إحيائها  قبل  األرض  بيع  يحـل  ال  إنـه 
فليس  ذلك  ومع  موات  ألنه  فال  ذلك  قبل  وأما  يد،  اسم  عليه  يصدق  ما  وكل 

الفلج. من  استحقه  الذي  للنصيب  به  أحق  ألنه  منه  يقتطع  أن  لغيره 
سـؤال  جواب  في  هذا  مثل  بيع  يوسـف  بن  محمد  القطب  شـيخنا  أجاز  وقد 
ورأيه  األطول  ونظـره  االسـتحقاق،  هذا  نفس  إلى  نظـر  ولعله  إليـه،  أرسـلته 

واهللا أعلم. األصوب. 
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آخرها  من  وتركوا  فقسموا  أرض  إلى  به  فجاؤوا  فلجًا  خدموا  قوم  عن 
وال  بالماء  يسـقوها  أن  قبل  فباعوها  الفلج  لمصالـح  تباع  هـذه  وقالـوا 
أخذ  للبائع  وجائز  المشتري  على  ثابت  البيع  هل  حائطًا،  عليها  أحاطوا 

ذلك؟ في  الحجة  وما  عنه؟  الثمن 
هذا البيع غير ثابت وأخذ الثمن عنه غير جائز، ألن ذلك الموات غير مختص 

واهللا أعلم. المملوكات.  في  إال  الصحيح  البيع  يكون  وال  يملك  أحد  به 
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فقضى  وبالغيـن،  أيتامـًا  وتـرك  مـات  لرجل  حـق  عليـه  فيمـن  قولهـم 
حتى  أو  خالص  ذلك  هـل  البلوغ،  إلى  اليتامى  وأّخر  حقهـم  البالغـون 

وجههما؟ ما  قوالن.  حقهم؟  ويأخذوا  اليتامى  يبلغ 
في  األيتام  سـهم  وبقي  حقه  كالًّ  أعطى  ألنـه  فظاهر  خالص  بأنـه  القـول  أّمـا 
االستيثاق  قبل  حادث  عليه  حدث  فإن  حقهم،  في  لهم  يستوثق  أن  وعليه  ذمته 
يكون  أو  ُأعُطوا  فيما  فحاّصوهـم  شـركائهم  إلى  ورجعوا  األيتام  حق  فذهـب 

الجميع. على  الذاهب 
تصح،  ال  الذمة  في  لشـيء  القسـمة  فألن  بخالص  ليس  ذلك  بأن  القول  ا  وأمَّ

بالتراضي. الجميع  إلى  تخلص  كأنه  صار  حقهم  وقبضوا  اليتامى  بلغ  فإذا 
له  حجة  يكون  من  إلى  كله  الحق  يسوق  الخالف  هذا  من  المخلص  شاء  وإن 
حقوقهم،  البالغين  وأعَطوا  اهللا  كتاب  عدل  على  قسموه  منه  قبضه  فإذا  وعليه، 

واهللا أعلم. مأمنه.  في  اليتامى  سهم  وبقي 
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أصًال  زوجته  كونهـا  فأنكر  اآلجـل  بصداقها  فطالبته  زوجتـه  طلق  مـن 
على  بينهما  فأصلـح  الحاكم  عند  اليمين  عليـه  فوجبت  البينة  فعدمـت 
فرضيا  عليه  لها  حق  كل  عنه  وتبطـل  وتبرئه  قرشـًا  كذا  كذا  يعطيهـا  أن 
اهللا  وبين  بينه  فيما  يجزئه  البرآن  هذا  ذلك،  عنه  وأبطلت  وأبرأتـه  بذلـك 

أم ال؟ تعالى 
أما  حقها  جميع  ذهاب  من  خيفة  أبرأته  يـوم  أبرأته  إنما  ألنها  ذلـك  يجزئـه  ال 
عليه  مما  إيـاه  أعطاها  ما  يسـقط  لكن  منه  تبرئه  أن  كادت  مـا  به  لهـا  أقـّر  لـو 

واهللا أعلم. ذمته.  في  الباقي  ويبقى 
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من  اإلمارة  وجاءته  الزمـان  هذا  أهل  حّكام  أمور  مـن  بشـيء  ابتلي  من 
كذا  وافعل  وكـذا،  كذا  منه  وخذ  وكـذا،  كذا  في  فالنًا  ألـزم  أن  قبلهـم 
من  برضا  الرعية  من  الخراج  لهم  يأخذ  أن  له  أيجوز  يسعه؟  ماذا  وكذا، 
له  المسـتقعدين  وبين  بينهم  ما  بالصلح  يتكلم  أو  رضا  غير  أو  المعطي 
الدخول  من  له  يجوز  وماذا  ذلك؟  له  أيجوز  الفريقين؟  به  يرضي  بكالم 

بها؟ االبتالء  عند  المعاني  هذه  في 
على  معاونته  عليهم  وجب  الرعية  في  عدل  فإن  أرضه،  في  اهللا  ظل  السلطان 
فإن  نفسـه،  على  وشـرًا  الناس  على  بالء  كان  جار  وإن  تعالى،  اهللا  أمـر  إنفـاذ 
على  له  وليس  إليـه.  وإجابته  عليه  معاونتـه  جاز  خير  إلـى  دعا  أو  بخيـر  أمـر 
من  طلب  وإن  الظلـم،  من  وحماهم  بالعدل  فيهـا  أقام  إذا  إال  خـراج  الرعيـة 
حقهم  في  األصلح  إلى  ترشدهم  أن  جاز  باالمتناع  عليهم  وخفت  خراجًا  قوم 
يفقه  أحد  كل  وما  الرائق،  والنصح  الالئق  بالكالم  ذلك  في  تجتهـد  أن  ولـك 

واهللا أعلم. نفسه  صالح  يعرف  أحد  كل  وال  المعنى، 
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نفسه  وأنزل  فأجابه  البنادر  من  شـيء  في  واليًا  أحدًا  جعل  إذا  السـلطان 
له  يجوز  ما  يفعـل  فقام  المكان،  ذلـك  في  تعالى  هللا  المحتسـب  منزلـة 
منه  ويأخذ  تعالى،  اهللا  عنـد  يسـعه  فيما  الرعية  إصالح  من  فيه  الدخـول 
ما  المعروف  فعله  عن  عوضًا  المال  بيت  من  السلطان  من  له  المجعول 

الرعية. بين 
غير  الموصوفة  بالمصلحـة  قائم  أنه  المسـلمين  عند  حاله  ظهـر  إذا  الجـواب 
الدخول  من  ويحذر  ذلك،  عليه  يضيق  لم  جوره  من  شيء  على  الجائر  معاون 

واهللا أعلم. يحل  ال  فيما 
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أخبرني؟ اإلجماع  أو  الكتاب  أو  الُسنَّة  من  أهو  اإلقرار  أصل  عن 
أصيل. أصل  الثالثة  من  واحد  كل  في  له 

  ©¨   §    ¦¥   ¤   £   ¢   ¡ ﴿ ے   تعالى:  فقولـه  الكتاب  فأما 
  $  #  "  ! ﴿ تعالى:  وقوله   (١)﴾°  ¯  ®  ¬  «  ª
  <     ; ﴿ تعالى:  قولـه  إلـى   (٢)﴾*   )   (   '   &   %

بعينه. اإلقرار  وهو  المكتوب  لمعنى  اإلمالء  هو  اإلمالل  فإن   ﴾>   =
وذلك  عليه»  عى  الُمدَّ على  واليمين  عي  الُمدَّ على  «البينة  ملسو هيلع هللا ىلص:  فقوله  الُسنَّة  وأما 
حجر  وائل بن  وقال  معنى.  المنكر  ليمين  كان  لما  حجة  اإلقرار  يكن  لم  لو  أنه 
يا  الحضرمّي:  فقال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إلى  كندة  من  ورجل  حضرموت  من  رجل  جاء 
أرٌض  هي  الكندي:  فقال  ألبي،  كانت  أرض  على  غلبني  قد  هذا  إن  اهللا  رسول 

.٨١ اآلية  عمران،  آل  (١) سورة 
.٢٨٢ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 
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قال:  بينة؟  أَلَك  للحضرمي:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فقال  حق  فيها  له  ليس  أزرعها  يدي  في 
لليمين  الكندي  فتهيـأ  أبوه  مني  غصبها  أرض  أنهـا  يعلم  ما  يحلـف  ولكـن  ال 
وهو  وجلَّ  عزَّ  اهللا  لقـيَ  إال  بيمين  ماًال  رجل  يقطـع  ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسـول  فقـال 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول  إلى  رجل  أتى  هريرة  أبو  وقال  الكندي.  فتركها  غضبـان  عليـه 
ردد  حتى  عنه  فأعرض  زنيت  إني  اهللا  رسـول  يا  فقال  فناداه  المسـجد  في  وهو 
له:  فقال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  دعاه  شهادات  أربع  نفسه  على  شهد  فلما  مرات  أربع  عليه 
اذهبوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  فقال  نعم.  قال:  أحصنت؟  فهل  قال:  ال.  قال:  جنون؟  أبـَك 
فأدركناه  هرب  الحجارة  أذلَقْته  فلما  بالمصلى  فرجمناه  جابر  قال  فارجموه.  به 
زنى  إنه  فقال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إلى  رجل  جاء  سعد  سهيل بن  وقال  فرجمناه.  بالَحّرة 
فأنكرت  قال  عما  فسـألها  فدعاها  المرأة  إلى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فأرسـل  اها  سـمَّ بامرأة 
أنه  مرات  أربع  فأقرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إلى  رجل  جاء  عباس  ابن  وقال  وتركها.  فحده 
كذب  فقالت  المرأة،  على  البينة  سـأله  ثم  بكرًا.  وكان  مائة  فجلده  بامرأة  زنى 

جلدة. ثمانين  الفرية  حد  فجلده  اهللا،  رسول  يا 
يقل  ولم  اإلقرار  في  يختلفوا  لم  ومخالف  موافق  من  األمة  فإن  اإلجماع  وأما 
أثبت  شـهادة  وأي  المقر،  نفس  على  بحجة  ليـس  أنه  علمنا  فيما  منهـم  أحـد 

لسانه؟ شهادة  من  اإلنسان  على 
كفر  وال  لمسـلم،  إسـالم  ثبت  لما  حجة  اإلقرار  يكن  لم  لو  أنه  خبيـر  وأنـت 
في  ذلك  من  شـيء  معرفة  إلى  يتوصل  ال  إذ  أحد،  على  حق  وال  كافر،  على 
خيرًا  اإلقرار  كان  وإن  األفعـال  سـائر  عنه  تصدر  ثم  باإلقـرار  إال  األمـر  أول 

فالعكس. العكس  كان  وإن  الخير  أفعال  صدرت 
صدرًا  به  شـرح  من  على  وشـدد  تقية  بالكفر  المقـر  تعالى  اهللا  عـذر  وقـد 
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شيء،  يلزمه  فال  ينكر  أن  له  أن  رجل  بقتل  أقر  فيمن  األثر  في  يوجد  ما 
معناه؟ ما 

ألن  حدًا،  القود  جعل  مـن  رأي  على  وذلك  القول  من  شـيء  يلزمه  ال  معنـاه 
أن  نتحدث  وكنا  بريدة  قال  شبهة.  على  تقام  ال  إذ  نافع  الحدود  عن  الرجوع 
لم  اعترافهما  بعد  يرجعان  لو  قال  أو  اعترافهما  بعد  رجعا  لو  وماعزًا  الغامدية 

الرابعة. بعد  يرجمهما  وإنما  يطلبهما 
يقاد  بل  عنه  الرجوع  ينفع  فال  للعبـاد  حق  القود  أن  يرى  من  قول  علـى  وأمـا 
الدية  منه  المقتـول  أولياء  طلب  وإن  األثـر  في  به  مصرح  والخـالف  بإقـراره 
وإنما  العباد  حقـوق  في  رجعة  ال  الصبحـي:  العّالمة  وقـال  ماِله.  فـي  لزمتـه 

واهللا أعلم. له.  رجعة  ال  وقيل:  القول  بعض  اهللا  حق  في  الرجعة 

í«ë°üdG  QGôbE’G  •hô°T

المقر  من  والحريـة  والعقل  البلـوغ  إال  هو  هل  الثابـت  اإلقـرار  ضابـط 
له؟ المقر  وكذا  معلومًا  به  المقر  وكون  المراد  مفهوم  تمامًا  لفظه  وكون 
واهللا أعلم. الثابت.  الصحيح  اإلقرار  لشروط  جامعًا  ضابطًا  وأراه  أعلم،  اهللا 

.١٠٦ اآلية  النحل،  (١) سورة 
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إن  بالخيار  فالورثـة  المـرض  في  منـه  بشـيء  أو  ماله  بجميع  أقـر  مـن 
في  اإلقرار  كان  إذا  ما  بخالف  المال  شـاؤوا  وإن  القيمة  أعطوا  شـاؤوا 

وجهه؟ ما  خاصة،  به  أقر  ما  يثبت  فإنه  الصحة 
يمكن  فلم  نفسه  في  ثابت  اإلقرار  أن  غير  قضائه  على  مرضه  في  إقراره  قاسوا 

والمال. القيمة  دفع  بين  مخيرين  الورثة  فجعلوا  نفسه  في  إلغاؤه 
لزمه  حق  عن  إياه  قضاه  فكأنه  المرض  في  بماله  ألحٍد  أقر  إذا  أنه  ذلـك  بيـان 
الورثة  خير  الصـورة  هذه  في  القضاء  به  شـاء  وإذا  ماله  المال  أن  علمـوا  لمـا 
لتصرف  نقضًا  القيمة  تسـليم  وإما  الهالك  قضاه  لما  تمامًا  يسـلموه  أن  إما  فيه 
ثبت  فلذلك  الصحة  في  اإلقرار  مع  المعنى  هذا  من  شيء  يوجد  وال  المريض 

واهللا أعلم. به.  أقر  ما 

QGôbEÓd  IOÉ¡°ûdG  áØdÉîe

بأكثر  الشـهود  فشـهدت  المقر  فمات  بشـيء  لولده  أقر  فيمن  اختالفهم 
به  أقر  ما  بشـير  وعن  الشـهود  به  شـهد  ما  للولد  موسـى  فعن  أقر  مما 

وجههما؟ ما  زيادة.  ال  الوالد 
وقد  الشـهود  شـهادة  إلى  ينظر  فإنه  الحكـم  ظاهر  إلـى  نظـر  فقـد  األول  أّمـا 
وحكمهم  بذلك  معهم  أقر  قد  الوالد  يكون  أن  احتمال  مع  معلومًا  حّقًا  أثبتت 

الزور. شهادة  من  السالمة 
اهللا  وبين  بينه  فيما  يسـعه  ال  وأنه  باإلقرار  الولد  علم  إلى  نظر  فقد  الثاني  وأما 

به. علمه  مع  ذلك  من  أكثر  يأخذ  أن 
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زورًا  شـهدوا  الشـهود  أن  الولد  يعلم  لم  إذا  فيما  الخـالف  محـل  إن  وأقـول 
في  بشـيرًا  يوافق  موسـى  أن  فالظاهر  ذلك  علم  فإن  أبـوه،  به  أقر  لمـا  ونسـيًا 

واهللا أعلم. المنع. 

≈ãfC’Gh  ôcòdG  ø«H  QGôbE’G  »a  ájƒ°ùàdG

ما  بالسـوية  بينهم  يكون  قالوا  اهللا  كتاب  عدل  على  لبينة  بمالـه  أقر  مـن 
k﴾(١)؟   j   i    h ﴿ اهللا:  كتاب  عدل  وهل  وجهه؟ 

مثل  للذكر  الميـراث  في  اهللا  وحكم  الميـراث  لحكم  مخالف  اإلقـرار  حكـم 
األنثيين. حظ 

اإلنصاف  من  هذا  في  بينهم  والتسوية  لهم  المقر  بين  فيسوي  اإلقرار  في  وأّما 
من  أكثر  ألحدهـم  أن  المقـر  يبِن  لم  مـا  تعالى  اهللا  كتـاب  عـدل  عليـه  الـذي 

واهللا أعلم. اآلخر. 

¬«dEG  n∫BG  ºK  ô«¨∏d  ∫ÉªH  QGôbE’G

قالوا:  بالميراث  إليـه  دار  به  المَقرَّ  إن  ثـم  لغيره  غيره  بمال  أقـر  مـن 
ما  يثبت.  ال  فإنه  هبة  أو  ببيـع  إليه  دار  إذا  ما  بخالف  اإلقـرار،  ثبـت 

وجهه؟
اإلقرار  بطل  وإذا  يثبـت  ال  الغير  بمـال  اإلقرار  أن  وعندي  بذلـك،  أعلـم  اهللا 
ثابت  غير  بشـيء  عليه  يحكم  وكيف  المـال  انتقال  بعد  يثبـت  فال  أصلـه  مـن 

.١١ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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عند  المال  جعلوا  بالميـراث  إليه  انتقل  فإذا  بثبوته  القائـل  ولعل  أصله؟!  فـي 
إليه  يصير  أن  بعد  فيه  إقـراره  فأثبتوا  الوارث  عند  المال  حكم  فـي  المـوروث 
وفي  بماله،  أقر  كأنه  صار  قبله  مـات  إن  سـيرثه  أنه  يعلم  وهو  به  أقر  إذا  ألنـه 

القائل: يقول  ذلك 
ماُلـه ماَلـَك  أن  يعلـم  كان  بقـاكامـن  يحـّب  فـال  الممـات  بعـد 
حيلـة روحـك  لنـزع  يسـتطيع  تغشــاكـالـو  مـنيـة  إلـيــك  أهــدى 

هذا  فعلى  موروثه  عند  من  ويشتريه  المال  هذا  يسـتوهب  قد  بأنه  فيه  ويبحث 
شراء  أو  بهبة  عليه  دار  إذا  بما  أيضًا  عليه  ثابتًا  إقراره  يكون  أن  يلزمهم  المعنى 
قدمت  ما  عندي  فالصواب  حال  كل  وعلى  التفرقة  تتم  فال  المواطن  بعض  في 

واهللا أعلم. لك. 

QGôbE’G  »a  ádÉ¡édG

العطية  في  وتنفعه  المقر  تنفع  ال  اإلقـرار  في  الجهالة  دعوى  إن  قولهـم 
بينهما؟ الفرق  ما 

الشـيء  بجملة  واإلخبار  لفالن  المذكور  المال  بأن  إخبار  فهو  اإلقرار  أما 
جاهـل  وأنــا  به  أقــررت  فقولـه:  وتفاصيلـه  بصفاتـه  الجهالـة  تضـره  ال 
هذا  يفيد  ما  شـعري  وليت  فالن  مال  بحدود  جاهـل  أنا  كقولـه:  بحـدوده 

الكالم.
أنه  يظن  وهو  ماًال  أعطاه  أنه  ادعى  فإذا  غيره  إلى  ماَله  ُتَصيِّر  فإنها  العطية  وأما 

واهللا أعلم. نفعه.  ذلك  نحو  أو  بالمعَطى  لجهالته  أعطى  ما  دون 
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الربع  إلى  قرشًا  كذا  لزيد  عليه  أن  عمرو  أقر  متبايعين  بين  كتب  كاتب 
أم ال؟ اللفظ  هذا  على  الصك  أيثبت  الربع  إلى  نخلة  له  باع  أو 

العرف  إلى  يرجعـون  فإنهم  بثبوتـه  القول  وعلـى  قـوالن،  ذلك  مثل  فـي 
وعلى  الحـق،  وجب  االسـم  بذلك  عندهم  المسـمى  الوقت  دخـل  فـإذا 
غير.  ال  الشـرط  يفسـد  وإنما  الحال  في  الزم  فالحق  الثبوت  بعدم  القول 

واهللا أعلم.

á¨∏dG  π°UC’  ’  ±QÉ©àª∏d  QGôbE’G  »a  ´ƒLôdG

أو  واالستقبال  للحال  قرينة  تكن  ولم  باإلضافة  فالٍن  ضارُب  أنا  قال  من 
حكمه؟ ما  الماضي 

إذ  ذلك  تقتضي  المذكورة  اإلضافة  ألن  بالضرب،  بإقراره  يقضي  لفظه  ظاهـر 
العربية،  أصل  في  هـذا  الماضي،  بمعنى  كان  إذا  إال  الفاعـل  اسـم  يضـاف  ال 
هذا  مثل  فـي  يعاملون  فـال  وغيره  المضـاف  بيـن  يفرقـون  ال  اليـوم  والعـوام 
في  صار  قد  اليوم  وهو  األول  الزمان  في  كان  قد  التقرير  ذلـك  ألن  باإلقـرار، 

واهللا أعلم. لغتهم.  من  يكن  لم  فكأنه  منسّيًا  نسيًا  لسانهم 

QGôbE’G  ≈∏Y  AÉæãà°S’G  ôKCG

الشرط  وقيل  يبطله  إنه  قيل  اإلقرار  في  والشرط  االستثناء  في  اختالفهم 
وجهه؟ ما  االستثناء  وجاز  اإلقرار  صح  وقيل  اإلقرار  وثبت  باطل 

وقيل:  والشرط،  اإلقرار  ثبت  فقيل:  اإلقرار  في  الشرط  في  الخالف  يثبت  نعم 
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كله  هذا  فـي  واالسـتثناء  الشـرط  ويبطل  اإلقرار  يثبت  وقيـل:  معـًا،  يفسـدان 
واحد. بمعنى  ألنهما  كالشرط 

وذلك  به،  الُمَقرِّ  إلى  ال  اإلقـرار  نفس  إلى  الشـرط  رجع  إذا  فيما  كله  وهـذا 
درهم  ألف  عندي  وقال  اهللا،  شـاء  إن  درهم  ألف  لفالن  عليَّ  قـال:  إذا  كمـا 
درهم  ألف  عليَّ  قال  أو  فالن،  شاء  إن  درهم  ألف  عليَّ  قال  أو  اهللا،  شاء  إن 
صح،  درهم  ألف  علـيَّ  قال  أو  يلزمـه  لـم  حقـًا  كان  إن  أو  كذلـك،  كان  إن 
وكذلك  ذلك،  غيـر  أرى  أن  إال  درهـم  ألف  عليَّ  قـال  أو  لـي  يبـدو  أن  إال 
هّبت  أو  السـماء  أمطرت  إن  أو  الـدار  دخـل  إن  درهم  ألـف  علـيَّ  قـال  إن 
فهذه  أرى  وفيما  أظن  فيما  درهم  ألف  عليَّ  قال  أو  نام،  أو  تكّلـم  أو  الريـح 
وارد  فيها  والخالف  اإلقرار  نفس  إلى  راجعة  كلها  واالسـتثناءات  الشـروط 

األقوال. الثالثة  على 
درهم  مائة  كَعَليَّ  اإلقرار  إلى  ال  المقر  إلى  الراجعان  واالسـتثناء  الشـرط  فأما 
خالف  بال  ثابت  فهذا  باألمس  منه  أخذته  الذي  الدرهم  له  عليَّ  أو  درهمًا  إال 
غير  من  الشـيء  اسـتثناء  في  اختلفوا  وإنمـا  الملة  أهـل  من  أحد  بيـن  نعلمـه 
الدرهم  فإن  ثوبًا،  إال  أو  درهمـًا  إال  دينار  ألف  له  علـي  قال  إذا  كمـا  جنسـه، 
عنه  وحط  االسـتثناء  هذا  أثبت  من  فمنهم  الدنانيـر.  جنس  غير  مـن  والثـوب 
لخروج  مدع  بالدنانير  مقر  إنه  وقال  يثبته  لم  من  ومنهم  الثوب  وقيمة  الدرهم 

والثوب. الدرهم 
الدنانير  عن  يقضي  الثوب  وألن  صرف  الدرهم  ألن  اعتباره  عندي  والصحيح 
إال  درهم  مائة  له  كَعليَّ  المسـاوي  اسـتثناء  في  اختلفوا  وكذلك  التراضي  عند 

أيضًا. فيهما  اعتباره  والصحيح  درهمًا،  خمسين  إال  أو  درهمًا،  تسعين 
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اإلقرار  نفس  إلى  العائد  الشرط  في  وأنه  المتقدم  النزاع  محل  لك  تحرر  وإذا 
جعل  والشـرط  اإلقرار  بصحة  القائل  إن  هنا  فها  بـه  الُمَقرِّ  إلـى  الراجـع  دون 
رأى  معًا  ألغاهمـا  ومن  الشـروط  فيها  تمكن  والعقـود  متوقفـًا  عقـدًا  اإلقـرار 
الشيء  عن  اإلخبار  حكم  في  عنده  اإلقرار  ألن  وهادمًا  لإلقرار  مفسدًا  الشرط 
اإلقرار  وأثبت  الشـرط  ألغى  ومن  بـه؛  يعقد  فال  جازمًا  الخبـر  يكـن  لـم  وإذا 
معنى  وال  واقع  عن  أخبر  ألنه  بالحق  نفسه  على  كالشهادة  اإلقرار  جعل  فقد 

شرطه. ويلغى  إقراره  يثبت  بل  هذا  في  للشرط 
كانت  إن  الحقوق  فـي  للتردد  معنى  ال  إذ  الصحيـح  هو  عندي  القـول  وهـذا 
على  أقر  فمن  به  يتالعب  ال  والحكم  عليه  تكن  لم  إن  إلقراره  معنى  وال  عليه 

واهللا أعلم. إياه.  ألزمناه  نفسه 
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المنازل  من  عنده  ما  أوقف  ثم  كله  ماله  استغرق  حتى  كثيرًا  دينًا  أدان  من 
ما  وأعتق  خيـارًا  وبعضه  أصـًال  باعه  المال  وبعـض  والخيـل  واألرض 
هذا  تصرفه  فهـل  الغرماء  من  للمال  إلجـاء  ذلك  كل  العبيد  مـن  عنـده 
الحاكم  عليه  يحجـر  أن  قبل  العبيد  فـي  الحٌق  وعتقه  المـال  في  جائـز 

البلدة؟ في  حاكم  يكن  لم  إن  أرأيت 
أموال  يتلف  أن  لـه  ليس  إذ  صاحبـه  على  مردود  باطـل  كله  التصـرف  هـذا 
أموال  أخذ  «مـن  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  كلـه  هذا  من  أحق  الديـن  وقضـاء  النـاس، 
أن  له  فليس  المال  إضاعة  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ونهى  اهللا».  أتلفه  إتالفها  يريد  الناس 
الروايات  بعض  في  وجاء  والبيع،  والعتق  الصدقة  بعلة  الناس  أموال  يضيـع 
عليه  وكان  محتاجـًا  وكان  دين  عـن  له  غالمًا  أعتق  األنصـار  مـن  رجـًال  أن 
وأنفق  دينك  اقض  له  فقال  فأعطاه  درهم  بثمانمائة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  فباعه  دين 
قبل  المدين  تصرف  صحة  في  الفقهاء  بين  الخالف  ثبت  ولئن  عيالك،  على 
وأظهر  اإلتالف  قصـد  من  في  الخالف  ذلـك  يكون  أن  ينبغي  فـال  الحجـر 

¢SÓaE’G



270

ولو  بضده  عليه  ويحكم  قصده  في  يناقض  أن  هذا  في  الواجب  بل  اإللجاء، 
المنع  على  يتفقوا  أن  بهم  الظن  لكان  هذه  مسـألتك  نفس  عن  الفقهاء  سـئل 

واهللا أعلم. العالي.  ونظرهم  الشريف  بمنصبهم  الالئق  وهو 

º¡°†©H  ádÉ¡L  ™e  AÉeô¨dG  ø«H  ∫ÉªdG  áª°ùb

إلى  والرجوع  التوبة  المبتلى  فأراد  وغيرها  دماء  من  مظالم  لزمته  رجـل 
لتلك  يكفي  ما  مـال  عنده  وال  المظالم  تلك  مـن  والتخلـص  تعالـى  اهللا 
أهله  مجهول  هو  وما  أهله  معروف  هو  ما  المظالم  تلك  ومـن  المظالـم 
على  الجميع  من  التراضي  يقع  أن  المحال  ومن  كميته  مجهول  هو  وما 
جعل  من  قول  على  خالصه  في  المبتلى  هذا  يصنع  ما  يده،  في  ما  قسم 
صحيح  في  أو  األثر  في  يوجد  هل  حشـريًا؟  ألهله  باقيًا  ربه  المجهول 
ما  توزيعه  لتعذر  كلـه  مجهوًال  المبتلى  هـذا  يد  في  ما  يكـون  أن  النظـر 
له  ومعونة  منك  رخصة  له  تبدي  فهل  الجهالة  إلى  رجع  وإن  أهله؟  بين 
بإيضاح  علينا  تفضل  أم ال؟  هذا  على  المظالم  تلك  من  نفسه  يبرئ  أن 

كله. هذا 
أنه  على  صريحـًا  يدل  مـا  عليه  اهللا  رضـوان  نبهان  أبـي  آثار  فـي  يوجـد  نعـم 
وتعذر  المقـدار  مجهول  بعضها  وكان  الحقـوق  بتلـك  يفـي  ال  مالـه  كان  إذا 

مجهوًال. كله  يكون  المال  ذلك  أن  الحقوق  أرباب  من  االصطالح 
تلك  بعض  وكان  المال  لذلـك  مسـتغرقة  الحقوق  كانت  لما  أنه  ذلك  ووجـه 
المال  ألن  حقوقهـم  الحقـوق  أهل  إعطـاء  تعـذر  كميتـه  تعـرف  ال  الحقـوق 
تتعذر  بعضهـا  مقدار  وبجهالـة  بينهـم  المحاّصـة  فوجبـت  بجميعهـا  يفـي  ال 



271
¢SÓaE’G ■ ¢ùeÉîdG AõédG

إال  منهم  واحد  كل  حصـة  معرفة  إلـى  يوصل  أن  يمكن  فـال  فيهـا  المحاّصـة 
المجهول  قدر  يتحرى  أن  الحـق  عليه  لمن  وليس  كلها  مقاديرها  معرفـة  بعـد 
مال  في  التحري  ألحـد  يصح  وال  له  ال  الحقـوق  ألهل  صار  إنمـا  مالـه  ألن 
لم  وإن  ذلك  لهم  كان  الحقوق  أهل  بين  والتراضي  التصالح  أمكن  فإن  غيره 
وكان  حصصها  مقادير  معرفة  لتعذر  الحقوق  جميع  في  الجهالة  دخلت  يكن 
حشـري  أنه  إلى  بعضهم  ذهب  األحكام،  من  المجهول  في  ما  المال  هذا  في 
بيت  في  يكون  أنه  إلى  آخرون  وذهب  الحشر،  وقت  إلى  منه  بشيء  ينتفع  ال 

المسلمين. مال  بيت  في  أمانة  يجعل  وقيل  للفقراء  إنه  وقيل  المسلمين  مال 
ذلك  من  لنفسـه  المبتلى  هذا  براءة  جواز  في  للفقراء  بأنه  القائلون  اختلف  ثم 
فالمبتلى  للفقـراء  كان  إذا  ألنه  ذلـك  بعضهم  له  فأجـاز  فقيـرًا  كان  إذا  الحـق 
ألنه  الفقراء  من  غيره  إلى  أداءه  وألزموه  آخرون  له  يجْز  ولم  سواء  فيه  وغيره 
منه  أبرأ  إذا  فأمـا  ألهله  أداؤه  إال  منـه  يخلصه  وال  بذمتـه  تعلق  حـق  عندهـم 

مؤديًا. يكون  فال  نفسه 
والضرورة  وهدى  صـواب  فإنها  المسـلمين  أقوال  بأحد  يأخـذ  أن  وللمبتلـى 
أن  القضايا  في  النظر  أهل  من  المجتهد  وعلـى  االختيار  حكم  يخالف  حكـم 

واهللا أعلم. باألرجح.  ويعمل  لنفسه  ينظر 
السائل: قال 

استفاد  ثم  األقوال  هذه  أحد  على  يده  في  مما  المبتلى  هذا  تخلص  فإن 
التي  الحقوق  جميع  يسـتكمل  حتى  به  يتخلص  أن  أعليه  ماًال  بعده  من 
يده؟ في  ما  بجميع  تخلص  قد  كان  إذا  األول  التخلص  يجزيه  أم  عليه 
ال  مرة  أول  فـي  يده  في  بما  والتخلـص  للغير  حقـوق  ألنها  ذلك  عليـه  نعـم 
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يحكم  الذي  الحكم  هو  التخلص  ذلك  لكن  الحقوق  باقي  عنه  مسقطًا  يكون 
ويلزموه  يطالبوه  أن  الحقوق  ألهـل  ليس  أنه  بمعنى  الحال  ذلك  في  عليـه  بـه 
مسـقطًا  ذلك  يكون  وال  ذلك  بغير  يأخذه  أن  للحاكـم  وال  يديه  في  مـا  فـوق 
عما  التخلص  عليه  كان  ماًال  استحدث  فإذا  سبيًال  لقضائها  وجد  إذا  لحقوقهم 
منه  طلبوا  إذا  إلزامه  الحاكـم  وعلى  مطالبته  الحقوق  ألهل  وكان  عليـه  يبقـى 

واهللا أعلم. ذلك. 
السائل: قال 

ثم  إليه  الفقير  ذلك  فرده  فقير  على  يده  في  بما  المبتلى  هذا  تخلص  فإذا 
مقدار  تحرى  حتى  ذلك  على  بينهما  مواطأة  غير  من  وثالثة  ثانيـة  تـراّداه 
الحقوق  تلك  جميع  من  هذا  على  أيبـرأ  كلها  عليه  التي  المظالم  تلـك 
بعده  من  ولورثته  حالًال  له  أيكون  بعد  من  ماًال  استفاد  وإذا  عليه؟  التي 

سلف؟ مما  ضمان  وال  تبعة  عليه  وال 
فقد  شيئًا  فقيرًا  أعطى  إذا  ألنه  له  خالص  الوجه  هذا  فإن  الحكم  ظاهر  في  أما 
رّده  فإذا  المالك  تصرف  فيه  يتصرف  أن  وله  المعطى  لذلك  الشيء  ذلك  صار 
حادثًا  رزقًا  ذلك  صار  فقد  القبول  عدم  سبيل  على  ال  العطية  سبيل  على  عليه 
الثالثة  العطية  في  القول  وكذا  عليه،  ممـا  به  يتخلص  أن  وعليه  إليـه  اهللا  سـاقه 
الخالص  إلى  وسبيل  الجائزة  الحيل  باب  من  فهو  له  نهاية  ال  ما  إلى  والرابعة 
تواطؤ  بينهما  يكون  ال  أن  شرط  على  لكن  له  حصوله  أمكنه  إن  سهل  بطريق 
يرده  لم  إذا  حـرج  نفسـه  في  يدخل  وال  ذهابه  على  راضية  نفسـه  تكـون  وأن 

واهللا أعلم. عليه 
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له  يصح  ال  فعًال  فعل  أو  عليه  واجبًا  حقًا  منع  من  هو  هل  الباغي  صفة 
أن  الحق  لذي  يصح  وال  قالوا  الحـق  صاحب  بغير  ولو  مطلقًا  فيدافـع 

وجهه؟ ما  تمنعه،  ال  أو  اتركه  أو  تدافعه  ال  للغير  يقول 
أو  الحق  منع  أو  الغيـر  بظلم  ذلك  كان  اهللا،  حـدود  ى  تعدَّ الذي  هـو  الباغـي 
عن  وعدا  وظلم  عال  إذا  عليه  بغى  يقال:  وعنادًا،  مكابرًة  الباطل  على  اإلصرار 
إن   (١)﴾]   \   [   Z ﴿ تعالى:  قوله  في  الفراء  وقال  واستطال.  الحق 
الظلم  هو  وقيل  الكبـر  معناه  األزهري:  وقال  النـاس،  على  االسـتطالة  البغـي 
الناس  على  يبغي  ُفالٌن  الفسـاد،  قصد  البغي  معنى  األزهري:  وقال  والفسـاد، 
المقدار  على  وإفراٍط  مجاوزة  كل  الجوهري:  وقال  أذاهم،  وطلب  ظلمهم  إذا 

بغٌي. الشيء:  َحدُّ  هو  الذي 

.٣٣ اآلية  األعراف،  (١) سورة 
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المتصف  الباغي  فإن  الباغي،  اسـم  ُيشـتقُّ  ومنه  البغي  معنى  في  كالمهم  هذا 
بأموٍر: شرعًا  البغي  عليه  يثبت  بالبغي 

كخروج  عليه  طاعتـه  وجوب  بعد  العـادل  اإلمام  طاعـة  عن  يخـرج  أن  منهـا 
خروج  وأما  طاعته،  عن  الشام  أهل  خروج  وكذلك  علّي  على  والزبير  طلحة 
عمرو بن  وقّلدها  عنقه  من  اإلمامة  خلع  أن  بعد  فذلك  بِصّفين  عنه  المسلمين 
أرادا  من  يخلعـان  شـاءا،  كيف  فيها  يحكمان  األشـعري  موسـى  وأبا  العاص 
المسـلمون  عليه  فأنكر  يخلعانه  ال  أنهما  بهما  ظنٍّ  ُحْسـَن  أرادا،  من  ويقّدمان 
خالع  أنه  يدري  ال  وهو  بذلك  نفسـه  خلع  بعد  عنه  فخرجوا  يرجع  فلم  ذلك 

نفسه.
نفسه  بهوى  فيهم  ويفعل  الرعية  على  ويتسلط  الحدود  اإلمام  ل  ُيعطِّ أن  ومنها 
يكون  فإنه  عنيدًا  جبارًا  اإلمامة  بعد  فيصير  ذلك  على  فيصر  فيستتيبونه  شاء  ما 
من  الناس  ليريح  قتله  عليه  قدر  من  لكل  ويجوز  المسلمين  على  باغيًا  بذلك 
كما  أولى  ذلك  كان  المسـلمين  من  عليه  االجتماع  أمكن  فإن  وفسـاده،  ظلمه 
علي  في  فعلـوا  كما  غيلة  قتله  جـاز  يمكن  لم  وإن  بعثمـان  المسـلمون  فعـل 
هؤالء  قتل  على  اتفقوا  المسـلمين  من  ثالثة  فإن  العاص  وعمرو بن  ومعاوية 
فسار  النهروان  أهل  وقاتل  نفسـه  عليٌّ  خلع  أن  بعد  واحدة  ليلة  في  الرؤسـاء 
عمرو بن  ونجا  معاوية  وُجرح  علّي  فقتل  المذكور  الوعد  علـى  الثالثة  إليهـم 
له  ُيقال  أصحابه  من  رجل  وُقتـل  الليلة  تلك  في  الصالة  عن  بتأخـره  العـاص 
فظنه  بالناس  يصلي  رآه  حيـن  عمرو  لقتل  الطالب  الرجل  فيـه  أخطأ  خارجـة 
وإنما  ال  قالوا  قتلت  الذي  عمرًا  أليس  فقال  عمرو  أخذ  قاتله  إن  ويقال  عمرًا، 
مع  أجزع  ويحكم  عمـرو:  فقال  فبكى  ليقتل  عمرو  به  أمر  ثـم  خارجة  قتلـت 
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صاحباي  ويظفر  مطلوبي  فوت  على  أبكي  ولكني  واهللا  ال  فقال:  الجرأة  هـذه 
بمطلوبهما.

الحق  بغير  ليذله  أو  ليؤذيه  أو  ليضربه  أو  ليقتله  رجًال  الرجل  يقصد  أن  ومنها 
فينهاه  ذلك  نحو  أو  أهله  عورة  أو  عورته  على  يتكشف  أو  حريمه  لينتهك  أو 
إلى  أفضى  وإن  أمكن  بما  يدافعه  أن  كلها  المواضع  هذه  في  له  فإن  ينتهي  فال 

يقتله. أن  الصور  بعض  في  عليه  بأس  فال  قتله 
أو  نزعه  أو  لذلـك  قصده  إذا  باغيًا  يكـون  فإنه  ليأخذه  مآلـه  يقصـد  أن  ومنهـا 
ليفسـده  أو  ضرورة  غير  من  به  لينتفع  قصده  أو  وبينه  بينه  حـال  أو  نزعـه  أراد 
يرتدع  لم  إن  وقتله  كله  بذلك  دفاعه  يحل  فإنه  رفيقه  طرد  أو  دابته  بتنفير  ولو 
فإنه  بذلك  معه  أقرَّ  أو  بـه  وعلم  فرآه  الناس  من  غيره  علـى  بغـى  إذا  وكذلـك 

ذلك. على  قادٍر  كل  على  ويجب  البغي  َيُردَّ  أن  أحد  لكل  يجوز 
أو  تدافعه  ال  للغيـر  يقـول  أن  الحق  لـذي  يصح  ال  إنـه  قولهـم  معنـى  وهـذا 
اهللا  أمر  الذي  الباغي  قتال  ترك  إلـى  دعاء  بذلك  قوله  ألن  تمنعـه  ال  أو  اتركـه 
وعن   (١)﴾}   |   {   z   y   x    w   v ﴿ قائـل:  من  عز  قوله  فـي  بقتالـه 
من  بغى  فيمن  اهللا  حكـم  كيف  تدري  هل  عبد  أم  ابـن  يا  قال:  أنـه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
يقتل  وال  جريحها  علـى  يجهز  ال  قال:  أعلـم،  ورسـوله  اهللا  قال  األمة؟  هـذه 

فيئها. يقسم  وال  هاربها  يطلب  وال  أسيرها 
المدبر  يقتل  فإنـه  إليه  يلجـأون  مأوى  لهـم  كان  إن  إال  أصحابنـا  بعـض  قـال 
بالقياس  للخبر  تخصيـص  منهم  وهذا  الهارب  ويتتبـع  الجريح  على  ويجهـز 

.٩ اآلية  الحجرات،  (١) سورة 
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من  الغرض  فرأوا  البغـاة  قتال  من  المقصود  الغـرض  في  نظروا  أنهـم  وذلـك 
تنكسر  لم  إليه  يلجأون  مأوى  لهم  كان  فإن  شوكتهم  وكسر  صولتهم  دفع  ذلك 
فهم  قائمة  رايتهم  دامت  فما  شأفتهم  واستئصال  مأواهم  بذهاب  إال  شوكتهم 

مدبرين. أو  ُمقبلين  بغاة 
على  يجهز  ال  وأن  مدبرهـم  يتتبع  ال  بـأن  الجمل  يوم  حكـم  علّيـًا  إن  ويقـال 
الجمل  يوم  البغاة  بأن  فيه  العلة  وبينوا  ذلك  بضد  صفين  يوم  وحكم  جريحهم 
يمدهم  منيع  ومـأوى  قائم  سـلطان  صفين  يوم  ولهم  راية  وال  لهـم  مـأوى  ال 
واهللا أعلم. عليهم.  يقدر  فال  مأواهم  إلى  ويرجعون  والرجال  بالمال  السلطان 
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َر  وُخيِّ ولباسه،  وسلبه  نفسه  عن  باغيه  قتاُل  يلزمه  عليه  المْبغّي  في  قولهم 
بينهما؟ الفرق  ما  ماله  عن  الدفع  في 

ويبذل  والدنيا  الدين  عن  به  ويتقي  النفس  به  يفدي  ألنه  فيه  فمخيَّر  المال  ا  أمَّ
وإن  له  جاز  ذلك  نحو  أو  دينه  سالمة  أو  نفسه  إلنقاذ  تركه  اختار  فإذا  للمنافع 
إال  الخسَف  ُيسام  وال  الرجال  شيم  من  والدفع  له  جاز  عنه  الباغي  دفع  شـاء 

دني: إال  الضيم  على  يقر  وال  جبان 
به تمر  ما  عارًا  الضيم  رأى  أطمــاومن  خالـهـا  إال  مـنـه  شـرارة 
جلدتـه مزقــت  لــو  الدنـاءة  ألماوذو  لها  يحسـس  لم  الضيم  بشـفرة 
حسب ذي  عند  فاعلم  المنية  عظمـاإن  أو  األمـر  هـان  الَدنيَّـُة  وال 

عند  عنها  الدفـاع  عليه  أوجب  تعالى  اهللا  ألن  يلزمـه  فإنه  نفسـه  عن  قتالـه  وأمـا 
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   6    5   4   3   2   1   0   / ﴿ تعالـى:  اهللا  قـال  وقـد  ذلك،  علـى  القـدرة 
للقتال  للتاركين  توبيخ  تعالى  منه  وهذا   (١)﴾= <  ;  :  9  87
.(٢)﴾D   C   B   A      @   ? ﴿ بقوله:  ذلك  عّقب  وقد  والدفاع، 
السلب  إليهم  ألقي  إذا  ألنه  نفسـه  عن  القتال  جنس  فمن  سـلبه  عن  القتال  أما 
تسليم  يمكن  فال  مأمونين  غير  وهم  فعلوا  شاؤوا  كيف  أيديهم  في  أسيرًا  صار 

إليهم. النفس 
شرعًا  محجور  وكشـفها  عورته  كشـف  نزعه  في  فألن  لباسـه  عن  القتال  وأما 

الدفاع. على  القدرة  عند  ذلك  على  يقر  أن  له  فليس 
وليس  للعورة،  الساتَر  اللباَس  يكون  أن  يجب  إليه  المشـار  اللباس  إن  وأقول 
العورة  كشـف  إلى  تفضي  ال  فإنها  ونحوها  والقميص  والعمامة  الرداء  كذلك 
في  يكون  أن  إال  اللهم  وتركه  عنه  الدفاع  في  يخّير  الذي  المال  جملة  من  فهي 
في  يكون  فإنه  ونحوه  بالبـرد  هالكه  إلى  سـلمها  إذا  الحال  به  يفضي  موضـع 
اللباس  حكُم  لهن  الساتِر  لباسهن  فحكُم  النساء  ا  وأمَّ سلبه،  عن  القتال  حكم 

واهللا أعلم. ذلك.  على  قدرن  إذا  عنه  الدفاع  فيلزمهن  الرجل  لعورِة  الساتِر 
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وجهه؟ ما  بإذنه؟  إال  رّبِه  ماِل  غيِر  ماٍل  على  يقاتل  ال  أنه  العبد  في  قولهم 
فروض  تلزمه  ال  والعبد  الكفاية  على  فـرض  الغير  مال  عن  الدفاع  ألن  ذلـك 

.١٦٧ اآلية  عمران،  آل  (١) سورة 

.١٦٧ اآلية  عمران،  آل  (٢) سورة 
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نفسـه  تعريض  من  ذلك  في  لما  سـيده  بإذن  إال  القتال  لـه  يجز  ولـم  الكفايـة 
التي  السـيد  حقوق  عن  االشـتغال  من  بالقتـال  التشـاغل  في  ولمـا  للذهـاب 

واهللا أعلم. عليه.  تعالى  اهللا  أوجبها 

IÉ¨ÑdG  ºμM

والغنيمة؟ السبي  في  إال  كالمشرك  أحكامه  تكون  هل  الباغي 
كيف  تدري  هـل  عبد  أم  ابن  «يـا  قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  عن  الحديـث  فـي 
يجهز  «ال  قال:  أعلم  ورسـوله  اهللا  قال  األمة»؟  هذه  من  بغى  فيمـن  اهللا  حكـم 
هذا  فدّل  فيئها»،  يقسم  وال  هاربها  يطلب  وال  أسيرها  يقتل  وال  جريحها  على 
الغرض  أن  وذلك  الخصـال  هذه  في  المشـركين  تخالف  البغـاة  أن  الحديـث 
المشركين  من  والغرض  ُتركوا  اندفعوا  فإذا  بغيهم  عن  دفعهم  البغاة  قتال  من 

أهلها. من  كانوا  إن  الجزية  ويعطوا  يسلموا  حتى  قتالهم 
في  يجوز  مـا  جميع  فيهـم  جـاز  وقوة  مـأوى  لهم  وصـار  البغـاة  تمـرد  فـإذا 
بالمدافع  ويرمون  ومدبرين  مقبلين  فيقتلون  والغنيمة  السبي  عدا  ما  المشركين 
في  المسلمون  استدل  وقد  كله،  ذلك  في  رحمة  وال  عليهم  ويضيق  والحجارة 
وذلك  المشـركين  حروب  في  ملسو هيلع هللا ىلص  بأحواله  البغاة  حروب  مـن  كثيرة  مواضـع 

األحكام. في  اشتراكهم  على  يدل 
السبي  ألن  وذلك  اإلسالم  لحرمة  مسـلم  من  يحالن  فال  والغنيمة  السـبي  أما 
ألجل  ال  عليه  حاربوا  الذي  الشرك  ألجل  المشـركين  في  جازا  إنما  والغنيمة 

واهللا أعلم. فقط.  الحرب 



281
IÉ¨ÑdG ■ ¢ùeÉîdG AõédG

¬ÑMÉ°U  øY  »ZÉÑdG  ™aO  ΩóY  •Gôà°TG  ¿Ó£H

اشتراط  لهما  يحلُّ  ال  أنه  طريق  صحبة  في  تعاقدا  إذا  الرجلين  في  قولهم 
وجهه؟ ما  صاحبه.  عن  كل  يدفع  ال  أن 

اشـتراطًا  تركه  اشـتراط  في  وإن  واجب  الصاحب  عـن  الدفـع  أن  وجهـه 
اشـتراطه.  فكذلك  حرام  الواجب  تـرك  أن  المعلوم  ومـن  الواجب  لتـرك 

واهللا أعلم.
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وجهه؟ ما  وفتنة.  حمية  على  القتال  يصح  ال  إنه  قولهم 
ألن  القتال  بهمـا  يسـتباح  ال  شـيئان  والفتنة  الحمية  أن  وذلـك  ظاهـر  وجهـه 

حرام. الغضب  نفس  على  والقتال  وأوُله  الغضب  شدة  الحمية 
أرى  إني  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  ومنه  واألهواء  اآلراء  في  الناس  اختالف  فهي  الفتنة  وأما 
الذي  واالختالف  والحـروب  القتل  يكون  حين  وذلك  بيوتكـم  خالل  الفتـن 

بوا. تحزَّ إذا  المسلمين  فرق  بين  يكون 
اآلخرة  عـن  بذلك  فيفتنون  وشـهواتها  الدنيـا  زينة  مـن  به  يبلون  مـا  ويكـون 

واهللا أعلم. محجور.  أيضًا  هذا  على  والقتال  لها  والعمل 

»¨H  É¡«dh  πJÉ≤d  ICGôªdG  πàb

وقيل  بذلك  تبغي  إنهـا  إليها  قيد  إن  وليها  قاتل  قتلـت  التي  فـي  قولهـم 
وجهه؟ ما  ال، 
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بتعاطيها  فصارت  الرجال  إلى  القتال  وأمر  امرأة،  فألنها  تبغي  بأنها  القول  أما 
القائل. هذا  عند  باغية  لها  ليس  ما 

فال  رجًال  كانت  لـو  أن  لها  قتله  يجـوز  من  قتلت  فألنها  اآلخـر  القـول  وأمـا 
امرأة. لكونها  باغية  تصير 

ما  المرأة  هـذه  فعلت  وقد  لألوليـاء  قتله  يجوز  المقـود  أن  المقـام  حاصـل 
فيه. يجوز 

واهللا أعلم. لها.  ال  لغيرها  ذلك  يجوز  قلنا 

¬«a  ∞∏àîªdG  »a  πà≤∏d  ºcÉëdG  •Gôà°TG

حاكم،  بحكم  إال  فيه  مختلف  في  يقتل  ال  أنه  المقتول  ولّي  في  قولهـم 
معناه؟ ما 

له  جاز  فإذا  بقول  فيها  يتمسك  أن  للقاتل  يصح  االجتهادية  المسائل  أن  معناه 
األقوال  من  بقول  الحاكم  حكم  وإذا  بجائز  متمسـك  ألنه  قتله  حرم  التمسـك 
حكم  ألن  بغيـره  التمسـك  عليه  وحرم  الحاكم  لحكـم  االنقياد  عليـه  وجـب 

واهللا أعلم. عليه.  كالمجتمع  فيه  المختلَف  ُيصيِّر  الحاكم 

IQó≤dG  ó©H  ƒdh  IÉ¨ÑdG  óFÉb  πàb

تاب  لو  عليه  قدر  أن  بعد  من  البغي  أهـل  من  الجيش  قائد  ُيقتل  قولهـم 
وكذلك يقتل القاتل من سائر الجيش وكذلك من المشركين. ما وجهه؟
وأما  القوَد.  توبُتـه  عنه  ُتسـقط  وال  قتل  بمن  يقاد  ألنه  فظاهر  القاتل  قتـل  أمـا 
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صنعوا  ما  جميع  عليه  يحمل  بل  الجيش  صنع  فيما  شـريك  فألنه  القائد  قتل 
تعالـى:  اهللا  قـال  وقـد  األرض  فـي  بالفسـاد  سـعي  للجيـش  فقيادتـه  وأيضـًا 

  W   V   U   T    S   R   Q   P   O   N   M   L    K ﴿
  0   /   .   -    ,   +    *   )   ( ﴿ تعالـى:  وقال  اآليـة،   (١)﴾X
ال  فلذا  الحـد  بمنزلـة  القائـد  فقتـل   ،(٢)﴾5   4    3   2   1

  u    t   s   r   q   p﴿ تعالى:  اهللا  قـال  عليه،  القدرة  بعد  بالتوبة  يسـقط 
واهللا أعلم.  (٣)﴾w   v

يقتلون  فـال  أسـلموا  إن  فأما  يسـلموا  لم  إذا  يقتلـون  فإنمـا  المشـركون  وأمـا 
  {   z   y    x   w     v   u    t   s ﴿ قبلـه  مـا  جّب  اإلسـالم  ألن 

واهللا أعلم.  .(٤)﴾|

IÉ¨ÑdG  ∫GƒeCG  ≥jôëJ

تضييعها.  وال  القبلة  أهل  من  البغاة  أموال  تحريق  يجوز  ال  بعضهم  قول 
يمنعه؟ ما  شوكتهم  كسُر  ذلك  في  كان  إذا  أرأيت  وجهه؟  ما 

   3    2   1    0   /﴿ تعالـى:  قـال  وقـد  شـوكَتهم  يكسـر  كان  إذا  مانـع  ال 
فـي  عامـة  واآليـة   (٥)﴾;   :   9   8   7   6    5   4

.٣٣ اآلية  المائدة،  (١) سورة 

.٣٢ اآلية  المائدة،  (٢) سورة 

.٣٤ اآلية  المائدة،  (٣) سورة 

.٣٨ اآلية  األنفال،  (٤) سورة 
.٥ اآلية  الحشر،  (٥) سورة 
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بني  في  خاصـًا  السـبب  كان  وإن  وغيرهم  المشـركين  مـن  الفاسـقين  جميـع 
واحد. الحكم  أن  غير  النضير، 

بطيب  إال  حـرب  وال  صلح  في  تحل  ال  البغـاة  أموال  بـأن  المانعـون  وفـرق 
بالجزية  الصلح  في  تحل  المشـركين  وأموال  بالتوحيد  عصموها  ألنهم  نفس 
بغنمها. الحرب  وفي  اإلمام  يرى  ما  على  عليهم  الصلح  بضرب  أو  أهلها  على 
وإنما  لها  اسـتحالل  شـوكتهم  لكسـر  وتضييعها  تحريقها  جواز  في  ليـس  قلنـا 

  : ﴿ تعالى:  قـال  فقد  وأيضـًا  بغيهم  عن  لهـم  وردع  عليهـم  تضييـق  هـو 
أموالهم  تقطـع  وهؤالء  لغنيمة  ال  لخزيهـم  اللينة  قطـع  جعـل  فقـد   ﴾;
الهزيمة  بعد  تكون  إنما  فالغنيمة  وأيضًا  النضير  بني  في  ذلك  كان  كما  لنخزيهم 
وأيضًا  وإهانتهم  العدو،  لنكاية  هو  وإنما  شيء  في  الغنيمة  من  ليس  اللينة  وقطع 
مشاعة  الغنيمة  وألن  المال  إضاعة  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  لنهيه  تضييعها  حل  ما  غنيمة  كان  فلو 
ليس  القطع  أن  فظهر  يتلفها  أن  الجيش  لبعض  يحل  فال  والخمس  الجيش  بين 

واهللا أعلم. والنكاية.  الخزي  ألجل  هو  وإنما  األموال  ِحّل  ألجل 

ô«ãμdG  √ó«°S  ∫Ée  ≈∏Y  óÑ©dG  á∏JÉ≤e

قيمته  من  أقل  كان  إن  سـيده  مال  على  يقاتل  ال  العبد  إن  بعضهم  قول 
وجهه؟ ما  أكثر.  كان  إن  ويقاتل 

فقد  للقتال  نفسه  عرَّض  فإذا  مال،  والعبد  للتلف  تعرضًا  القتال  في  ألن  ذلك 
قيمته  من  أقلَّ  دونـه  يقاتل  الذي  المال  كان  فـإن  سـيده  مال  إلتالف  تعـرض 
كان  وإن  المال  ذلك  بقاء  من  للسـيد  أصلح  نفسـه  بقاء  ألن  القتال  من  منعوه 

للسيد. أصلح  المال  فبقاء  قيمته  فوق 
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وهو  أكثر  أو  أقل  المال  كان  سـيده  مال  دون  يقاتل  أن  له  إن  آخر  قول  وفيها 
مؤجلة  آجال  ولألعمار  نفسه  إتالف  بذلك  يتعين  ال  إذ  عندي  القولين  أرجح 
يتعين  فال  المعتبـر  هو  للسـيد  الصالح  نظـر  كان  ولئـن  تتأخـر  وال  تتقـدم  ال 
فلعله  الصالح  عين  اإلقدام  يكون  ربما  بل  القتال  عن  العبد  تأخر  في  الصالح 
عن  ر  التأخُّ ولعّل  العدو،  على  الظفر  مرزوق  سـالمين  وبالمال  بنفسـه  يرجع 

نفسه. وأخذ  المال  سلب  إلى  يفضي  ذلك 
كل  الخير  بل  العجز  في  يكون  فال  اإلقدام  في  الصالح  يكن  لم  إن  ولعمري 

واهللا أعلم. بالحق.  التشجع  في  وأخرى  دنيا  الخير 

»Ñ°üdG  hCG  »ZÉÑdG  ≈∏Y  ΩÓ°ùdG

كذلك.  الرد  وفي  قوالن  الصبي،  وفي  الباغي  على  م  يسـلَّ ال  إنه  قولهم 
وجوهها؟ ما 

فكأنه  المسلم  عليه  سلم  فإذا  أمان  السالم  ألن  عليه  يسـلم  فال  الباغي  أما 
المحاربة  حال  عليه  التسليم  منع  أن  يقتضي  وهذا  بقتاله  مأمور  وهو  أمنه 
بعضهم  مـن  التوحيد  ألهل  حـق  السـالم  فإن  والتأميـن  الصلـح  حـال  ال 
ترك  يكون  أن  ويمكـن  فعل  شـرعًا  محذور  فعله  في  يكن  لم  فـإذا  بعـض 
أهل  على  يسـلم  ال  قالوا  هنا  ومـن  اهللا  في  الغضب  إظهـار  عليـه  السـالم 
ومن  المسـلمين  دين  فـي  والطاعن  الحـق  ومانـع  والمالهـي  المعاصـي 
الفتنة  وأهل  اآلبـق  والعبد  لزوجهـا  العاصية  والمـرأة  المسـلمون  هاجـره 
فليس  هؤالء  من  أحد  عليه  سـلم  ومن  قالوا  اهللا  دين  في  والمبتـدع  كلهـم 

السالم. يرد  أن  عليه 
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فال  بذلك  مكلف  غير  الصبّي  فألن  رده  وعدم  الصبي  على  التسليم  ترك  وأما 
سلَّم. إذا  سالمه  رّد  يجب  وال  عليه  يسلم 

أهل  علـى  السـالم  بتعميـم  أمرنـا  فقـد  مكلـف  غيـر  كان  وإن  إنـه  وأقـول 
وحثهم  اإلسـالم  معالم  على  وتوطينهـم  أطفالنا  بتمريـن  وأمرنـا  اإلسـالم، 
إلى  ذلك  أفضى  إليهم  ورده  عليهم  السالم  تركنا  وإذا  األخالق  مكارم  على 
فيه  ما  يخفى  وال  والرّد  التسليم  ترك  إلى  بهم  يفضي  الحال  فإن  أدبهم  سوء 
وإن  عليهم  يسـلم  إنه  قال  من  لحظه  الذي  هو  المعنى  وهذا  المحـذور  مـن 
على  سلم  أنه  عنه  اهللا  رضي  الخطاب  عمر بن  عن  وذكر  عليهم،  رد  سلموا 

واهللا أعلم. األطفال. 

∂dP  øe  áHƒàdGh  IÉ¨ÑdG  OGƒ°S  ô«ãμJ

صالح  عبداهللا بن  الولـد  محاصرة  أوان  لمسـكن  الهشـم  صحب  رجل 
منهـا  المحاصـرون  خرج  أن  إلى  عندهم  وبقي  لحاكمها  فيها  وأصحابه 
مقتوٌل،  رأسـه  سـواَد  رأى  وال  الهواء،  في  نقعـه  بل  تفقـه  ينقـع  ولــم 

أجبنا. يلزمه؟  فما  والخالص  التوبة  فأراد 
يظهر  ولم  قتل  ممن  أحد  يره  ولم  القتل  حال  في  مستخفيًا  الرجل  هذا  كان  إذا 
مجزئة،  البغي  ذلك  عن  له  التوبة  أن  على  يدل  ما  األثر  ففي  البغاة  في  سواده 
فهو  المسـلمين  وبارز  للقتـال  معهم  وخـرج  البغـاة  سـواد  كّثـر  قـد  كان  وإن 
المقتولين  أولياء  إلى  الخالص  وعليه  المسلمين  من  قتل  من  قتل  في  شريك 

بعدله. إال  يؤخذ  وال  فيه  فلينظر  واهللا أعلم 
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هبطها  حيث  سماعيه  ببلد  الذين  خصمائه  بيت  على  أصحابه  دل  رجل 
لم  إذا  الـدال  يلزم  ما  قولهم،  مـن  أرز  جونية  منـه  فأخـذوا  الحجريـون 
أخذوه  بما  عليه  حجة  قولهم  يكون  وهل  شيئًا؟  أصحابه  أخذ  مما  يأخذ 

األخذ؟ حين  يشاهدهم  لم  إذا  البيت  لذلك  بداللته 
منه  شـيئًا  أو  فيه  ما  ليأخذوا  البيت  هذا  على  دلهـم  إنما  الرجـل  هـذا  كان  إذا 
منهم  واحد  كل  علـى  اآلخذين  وعلى  عليـه  الزم  فهو  منه  شـيئًا  أخـذوا  فـإن 

البيت. رب  إلى  الخالص 
معه  ذلك  يصح  حتى  عليه  بحجة  ليـس  الموضع  هذا  في  قولهم  أن  وعنـدي 

الظاهر. الحكم  في  الحق  ثبوت  عليه  توجب  ببينة  أو  بالمشاهدة 
كمحافظة  صالح  لمعنى  بل  باطل  معنى  لغير  البيت  على  دلهم  إنما  كان  وإن 
البيت  من  أخذوه  مـا  ضمان  يلزمه  فال  األمور  مـن  ذلك  غير  أو  البيـت  علـى 
وال  فيه  فلينظر  واهللا أعلم  قدر،  إن  يمنعهم  أن  عليه  لكن  أخذهم  شـاهد  ولو 

بعدله. إال  يؤخذ 

Égó©Hh  ácô©ªdG  »a  »¨ÑdG  »a  ∫Éà≤dG

قاتل  جرمـوز  عمرو بن  عليـه  اسـتأذن  حين  طالب  أبـي  علي بـن  قـول 
ورأسـه  وخاتمه  الزبير  بسـيف  إليه  جاء  ثم  الجمل  يوم  العوام  الزبير بن 
عن  الكرب  جـال  طالما  سـيف  علـي  فقال  برأسـه  يأت  لـم  إنـه  وقيـل 
النار  في  صفية  ابن  وقاتل  السـوء  ومصارع  الحين  لكنه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول 
أن  قبل  قتل  ثم  الجمل  يوم  علي  على  باغيًا  خرج  الزبير  إن  السائل  قال 
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الروايات:  بعض  وفي  النار  في  قاتله  إن  علّي  قول  معنى  فما  توبته  تصح 
بالنار؟ صفية  ابن  قاتل  بّشر 

مولٍّ  وهو  قتله  حيـث  جرموز  البن  ذلك  قـال  إنما  ولعله  بذلـك  أعلـم  اهللا 
الناس  أيها  بقوله:  ذلـك  قبل  نادى  قد  كان  عليًا  وأن  لـه  وتارك  القتال  عـن 
موليًا  تتبعوا  وال  أسـيرًا  تقتلوا  وال  جريح  على  تجهزوا  فـال  هزمتموهـم  إذا 
سـترًا،  تهتكوا  وال  بقتيل  تمثلوا  وال  عـورة  تكشـفوا  وال  مدبرًا  تطلبـوا  وال 
وحكم  مدبر  يطلب  وال  موٍلّ  يتبع  ال  أن  منـه  وحجر  عليٍّ  من  حكم  وهـذا 
طاعة  لوجوب  عليها  كالمجتمع  يصّيرها  فيها  المختلف  المسائل  في  اإلمام 
العقاب  فاسـتحق  وأدبر  ولى  أن  بعد  قتله  إنما  الزبير  فقاتل  إجماعًا،  اإلمام 
خرج  عليًا  أن  ويحكى  حجره.  الذي  الحجر  وكسره  اإلمام  حكم  لمخالفته 
عليه  سـالح  ال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  بغلة  على  حاسـرًا  الجمل  يوم  الصف  مـن 
فقالت  لعائشـة  فقيل  سـالحه  في  شـاكيًا  فخرج  إلّي،  اخرج  زبير  يا  فنادى 
واحد  كل  واعتنق  فاطمأنـت  حاسـر  عليًا  إن  لها  فقيل  أسـماء،  يا  واحربـاه 
دم  قال:  أخرجـك؟  الـذي  ما  زبير  يـا  ويحك  علـّي:  فقـال  صاحبـه  منهمـا 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  لقيت  يوم  تذكر  أما  عثمان،  بدم  أوالنا  اهللا  قتل  قال:  عثمان، 
وضحكت  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  إلى  وضحك  حماره  راكب  وهو  بياضة  بني  في 
به  ليس  لك:  فقال  زهوه؟  عليٌّ  يدع  ما  اهللا  رسول  يا  أنت:  فقلت  معه  أنت 
سـتقاتله  واهللا  إنك  لك:  فقال  ألحبه.  واهللا  إني  فقلت  زبير؟  يا  أتحبـه  زهـو 
يا  فقال:  خرجت.  مـا  ذكرتها  لو  اهللا  أسـتغفر  الزبير:  فقال  ظالم.  لـه  وأنـت 
واهللا  هذا  البطان  حلقتا  التقـت  وقد  اآلن  أرجع  وكيف  فقـال:  ارجع؛  زبيـر 
الزبير  فرجع  النـار،  وال  بالعار  ارجع  زبيـر  يا  فقال  يغسـل.  ال  الذي  العـار 

يقول: وهو 
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مؤججة ـــار  ن عــلــى  ــــارًا  ع اخــتــرت 
الطين ــن  م خــلــق  لــهــا  ــوم  ــق ي أن  ــا  م

أجهله ــســت  ل بــأمــر  عــلــيَّ  ــــادى  ن
الديــن وفــي  الدنـيــا  فـي  لعمـرك  عـار 

حســن أبــا  عــذل  مــن  حسـبك  فقلـت 
يكفينـي قـلـت  قــد  الــذي  هـذا  فبعـض 

قد  كنت  بأمر  حسـن  أبو  أذكرني  بني  يا  فقال:  تدعنا؟  أين  عبداهللا:  ابنـه  فقـال 
فإنها  عبدالمطلـب  بني  سـيوف  من  فـررت  ولكنـك  واهللا  ال  فقـال:  أنسـيته؟ 
الدهر  أنسانيه  ما  ذكرت  ولكني  واهللا  ال  قال:  أنجاد،  فتية  تحملها  حداد  طوال 
في  وشد  سنانه  أمال  ثم  لك،  أبا  ال  تعيرني  بالجبن  النار،  على  العار  فاخترت 
رجع  ثم  الميسرة  في  فشد  رجع  ثم  هاجوه  فقد  له  اخرجوا  علي  فقال  الميمنة 
منصرفًا  مضى  ثم  جبان؟  هـذا  أيفعل  فقال:  ابنه  إلى  عاد  ثم  القلب  فـي  فشـد 
تميم  بني  مـن  قومه  في  معتزل  قيـس  واألحنف بن  السـباع  وادي  أتـى  حتـى 
فئتين  بين  جمع  وقد  بالزبير  أصنع  ما  فقال:  مار  الزبير  هذا  له  فقال  آت  فأتاه 
فلحقه  سـالمًا؟!  منزله  إلى  مار  وهو  بعضًا  بعضهم  يقتل  الناس  من  عظيمتين 
الصالة  إلى  الزبير  نزل  وقد  جرموز  عمرو بن  إليه  فسـبقهم  تميم  بني  من  نفر 
مروج  في  كذا  الصالة.  في  عمرو  فقتله  الزبيـر  فأمه  أؤمك؟  أو  أتؤمني  فقـال 

واهللا أعلم. للمسعودي.  الذهب 
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وبينهم  وبينك  اآلفاق،  كل  فـي  بغيهم  اشـتهر  حتى  عليك  بغوا  قد  قـوم 
ذلك  منهم  اشـتهر  حتى  مالك  مـن  بعضًا  عليك  فأخـذوا  وعهد  ميثـاق 
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ثأرك  تأخذ  أن  لـك  أيجوز  األخرى،  بعد  مرة  وأخافـوك  بذلك  وأقـروا 
الصفة؟ هذه  على  منهم 

ومعنـى   (١)﴾u   t  s   r   q   p   o  n   m﴿ تعالـى:  اهللا  قـال 
أو  والعام  الخاص  معرفته  في  يستوي  واضح  شيء  على  أي  سواء  على  قوله 

خيانته. خيفت  من  حكم  فهذا  الخصمان  معرفته  في  يستوي 
  -   , ﴿ تعالى:  قوله  في  ومذكور  آخر  حكم  فله  خيانته  وقعت  مـن  وأمـا 
  c   b     a   `   _   ^ ﴿ تعالى:  وقولـه   (٢)﴾1   0   /   .

واهللا أعلم.  (٣)﴾f   e   d
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سبقت  إن  البنادق  رؤوس  حللته  حالل  علّي  بني  مال  إن  قال  من  حكم 
هذا؟ بنحو  يفوه  سمعه  إذا  سامعه  على  وما  تسبق؟  لم  أو  والية  منا  له 
السـيوف ظبـاء  وال  البنـادق  رؤوس  تحللـه  وال  حـرام  القبلـة  أهـل  مـال 
 (٤)﴾G   F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =   < ﴿
الوارد  للوعيد  البـراءة  اسـتحق  حالل  إنها  قال  أو  بالباطل  أكلها  فمن  اآليـة، 

.(٥)﴾Z   Y   X   W    V   U     T   S﴿ تعالى:  قوله  في 

.٥٨ اآلية  األنفال،  (١) سورة 
.١٠ اآلية  الفتح،  (٢) سورة 

.١٩٤ اآلية  البقرة،  (٣) سورة 
.٢٩ اآلية  النساء،  (٤) سورة 
.٣٠ اآلية  النساء،  (٥) سورة 
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أموال  وهي  منهـا  اهللا  أحل  مـا  إال  األموال  مـن  يحـل  ال  الحـرب  أن  واعلـم 
القبلة  أهل  فأما  للمسلمين،  غنيمة  وتصير  بالحرب  تحل  التي  فهي  المشركين 
وال  اهللا  أمر  إلى  يفيئـوا  حتى  المسـالك  عليهم  وضيقت  حوربوا  حاربوا  فـإن 
الدماء  وأحلت  بالتوحيد  عصموهـا  ألنهم  ذراريهم  تسـبى  وال  أموالهم  تغنـم 

واهللا أعلم.  .(١)﴾}  |  {  z  y  x    w   v ﴿ تعالى:  لقوله  بالبغي 
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رحمه  عزان  اإلمام  ملك  أوان  المسلمين  دولة  خراب  في  سعى  من  حكم 
فيه  الحكم  هل  المنافقين،  من  والمتمردين  الجبابرة  وناصَر  تعالـى،  اهللا 
تشـهر  حتى  السـابق  حاله  من  عليه  كان  لما  اسـتصحابًا  منه  البراءة  من 
الحكم  أم  الظلمة؟  ألولئك  بمشـايعته  علم  من  عند  تائبًا  كان  إن  توبتـه 
موجب  منه  ظهـر  من  إال  الوالية  حكمهـم  المسـلمين  ألن  الواليـة  فيـه 
منه  رأينا  إن  نسـأله  أن  لنا  وهل  توبته؟  على  دليل  عليه  يرى  وما  البراءة 
جهة  على  ال  حكمه  لنعـرف  يسـتحب  أو  الظاهر  في  واليته  يوجب  مـا 
صريح  أو  الصفة  هـذه  على  خلفه  صالتنـا  وكذلك  له؟  منـا  التجسـس 
وإن  الفاجر  خلف  الصالة  ير  لم  من  رأي  على  بالناس  بالصالة  له  أمرنا 
الكفرة  ألولئك  مشايعته  من  وأفسد  فيه  فرط  عما  يسـأل  تائبًا  نادمًا  جاء 
كان  وإن  دمًا؟  يسـفك  لم  هو  إن  التوبة  تجزئه  أفال  ويلزمه؟  عليـه  مـاذا 
من  يعلم  لـم  أنه  إال  المسـلمين  جيش  جملة  مـن  أكثـر  أو  نفسـًا  قاتـًال 
وأربابه؟  المقتول  معرفة  عليـه  تعذرت  إن  توبته  في  الحكم  كيـف  قتلـه 

.٩ اآلية  الحجرات،  (١) سورة 
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التوبة  وباب  نفسـه  عليه  وضاقت  رحبت  بما  األرض  عليه  ضاقت  فقد 
اهللا  من  ولكم  ذلك  في  الدخول  وجه  أرشدوه  فيه  الدخول  يريد  مفتوح 

اهللا. شاء  إن  األجر  عظيم 
اهللا  سخط  وعليه  وللمسلمين  هللا  عدو  أنه  زمان  كل  في  بالفساد  الساعي  حكم 

  G   F   E   D   C   B   A   @    ?﴿ تعالى:  لقوله  وغضبه 
  W   V   U   T    S   R   Q   ❁   O   N   M  L   K   J   I    H

  f   e   d   c   b   a  ❁   _   ^   ]    \   [Z   Y   X

دليـًال  اآليـة  بهـذه  فناهيـك   (١)﴾n   m   lk   j   ih     g

عند  فهو  سامعًا،  والشـيطان  طامعًا  الفسـاد  في  كان  لمن  قامعًا  ووعيدًا  قاطعًا 
إذا  إال  قلبه  على  اهللا  وأشـهد  قوله  أعجبك  وإن  البـراءة  حكم  فـي  المسـلمين 
وجهه  على  والحت  التوبة  دالئـل  منه  واسـتبانت  الندم  عالمات  منه  ظهـرت 
بفضله  يقبل  تعالـى  اهللا  فإن  التوبة  بموجبـات  اهللا  إلى  وأقبل  األسـف  سـيماء 

  {   z   y   x   w   v   u   t ﴿ كثير  عن  ويعفو  عباده  من  التوبة 
.(٢)﴾¥  ¤   £   ¢   ¡ ~ے     }     |

من  بالفسـاد  سـعيه  أتلفه  ما  جميـع  مـن  يتخلـص  أن  التوبـة  شـاء  إذا  وعليـه 
كان  وإن  ارتكب  ما  بتحريم  يدين  منتهكًا  ذلك  في  كان  إذا  واألنفس  األموال 
عليه  خالص  ال  أنه  قولهم  أكثر  ففي  دينه  في  حالل  فعله  ما  أن  يرى  مستحًال 
قتله  من  يدري  ال  وهو  أكثر  أو  قتيًال  قتل  قد  كان  وإن  باالستحالل،  أتلفه  فيما 
الخالص  فعليه  الجيش  قائد  التائب  هذا  كان  فإن  المقاتلين  جملة  في  أنه  إال 

.٢٠٦  -  ٢٠٤ اآليات  البقرة،  سورة    (١)
.٥٣ اآلية  الزمر،  (٢) سورة 
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من  نصيبه  وعليـه  للقاتلين  شـريك  فهو  الناس  سـائر  من  كان  وإن  ذلـك  مـن 
أولياء  يعرف  لم  وإن  البغاة،  من  الحاضرين  جميـع  على  تقسـم  أن  بعد  الدية 
المجهولة،  األموال  جملة  من  فهـو  معرفته  تعذرت  وإن  عنهم  سـأل  المقتول 
ضمان  فال  المقتولون  يراه  ال  بحيث  القتال  حال  الصف  عن  معتزًال  كان  وإن 
سـوادهم  كثر  ألنه  القاتلين  شـريك  فهو  المقتولون  يراه  بحيث  كان  وإن  عليه 

واهللا أعلم. زمرتهم.  في  جاء  حيث  أمرهم  وقّوى 

»¨ÑdÉH  ¬àbÓYh  ≥M  øY  ´Éæàe’G

طولب  أن  بعد  للعباد  أو  هللا  كان  سواء  عليه  حق  عن  امتنع  من  كل  هل 
غيرها؟ دون  مخصوصة  حقوق  في  أو  باغيًا  يصير  به 

ومنه  والمقاتلة،  القتـل  يبيح  ما  منـه  لكن  حرام  وكلها  مراتب  علـى  االمتنـاع 
منع  إذا  يقاتل  وإنما  امتناع  بكل  القتل  الناس  لسـائر  يحل  وال  ذلك.  دون  ما 
وشـمخ  شـغب  إذا  يقاتل  وكذلك  مالكه  وبين  بينه  هو  وأحال  العين  قائم  حقًا 
إذا  يقاتل  وكذلك  طغيانه  في  وتمادى  عليه  الحكم  ثبوت  بعد  الحق  عن  بأنفه 
أبى  من  كل  يقاتل  فإنه  اإلمام  وأما  بذلك  إال  دفعه  على  يقدر  ولم  فساده  انتشر 

طاعته. في  الدخول 
ولو  البليغة  العقوبة  عليها  يعاقب  اإلمام  فإن  والصوم  كالصالة  اهللا  حقوق  وأما 

تقام. حتى  الموت  إلى  أفضت 
عليها  قاتلهم  أدائها  عن  امتنعوا  فإن  الرعية  من  يأخذها  اإلمام  فإن  الزكاة  وأما 
االمتناع  وجوه  من  حضرنـي  ما  هذا  عنه  تعالى  اهللا  رضـي  بكر  أبو  فعـل  كمـا 
واهللا أعلم. منها.  شيء  يحضرني  لم  أنه  يمكن  بل  هذا  في  بحصرها  أقول  وال 
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وفيه  الحصن  بهدم  إال  عليهم  يقدر  وال  بحصن  البغاة  تحصـن  إذا  فيمـا 
كيف  أم  هذا  على  الحصن  هدم  يجوز  هل  والنساء،  والمجانين  األطفال 

ذلك؟ في  الحكم 
له  ذنب  ال  من  وإثم  تحتهم،  من  إلى  نظر  غير  من  البغاة  على  الحصـن  يهـدم 

ورؤسائهم. آبائهم  على 

ó∏ÑdG  øY  ºgô°T  ™aód  IÉ¨Ñ∏d  ™aój  Ée

البلدان  هذه  من  المعتاد  من  المسـودة  هؤالء  تأخذه  الذي  في  قولك  ما 
وإذا  منعوا،  إذا  عصيانـًا  ال  أطاعـوا  إذا  طاعة  يعدونـه  معلوم  قـدر  لهـم 
البلد  أهل  مـن  يأخذ  المسـلمين  أسـواق  من  األموال  أخذوا  يعطوا  لـم 
كافة  كلهـا  الطارقة  يقبضـون  وربمـا  والعبـد،  الحـر  والكبيـر  الصغيـر 
لهم  ليس  لكن  قبل  من  وهم  كانـوا  لو  أن  من  أكبر  الضـرورة  وتحصـل 
على  البلد  ألهل  اإللزام  يجـوز  هل  السـوق.  يدخل  الذي  في  إال  حيلـة 
قدر  على  المذكـور  عليهـم  ونوزع  الملـك  بفشـة  ونخوفهـم  تسـليمها 
على  اإلغالظ  يجوز  وهل  شـيوخهم  وزعته  الذي  التوزيع  وقدر  العادة 
القاعدة  وتداعي  بالسوق  النازل  على  بامتناعه  القول  صح  إذا  امتنع  من 
يغباك  ما  والنـاس  داعية  الحاجة  ألن  يجـوز،  ما  بأقصى  وعرفنـا  عرفنـا 
غيره  مثل  يحاذر  ال  لماله  الطاني  بعض  بعضهم  في  إرادات  لهم  حالهم 
هذه  وأهل  البيـع،  الغالب  لكن  السـوق  في  تباع  كلها  الغلـة  الزم  ومـا 
اليتيم  على  يجوز  هل  جاز  وإذا  البندر  عن  يمتنعـوا  لم  قتلوا  ولو  الـدار 

والسالم. عنه  سألناك  ما  جميع  عرفنا  تفضل  والغائب؟ 
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منهم  المدافعة  لزمته  من  كل  وتلزم  البلد،  أهل  عامة  عن  ومدافعة  مداراة  هذه 
عنه  دوفع  حـال  أو  مال  فـي  البالغ  ينال  مـا  الضر  مـن  ينالـه  اليتيـم  كان  فـإن 
البلد  عن  الضر  دفع  المتصور  ألن  غيـره  حكم  حكمه  ويكون  أيضًا  ماله  مـن 
للجائر  بمعونة  عليهـم  وتوزيعه  ذلـك  إخراج  في  تقومـوا  أن  ولكـم  وأهلهـا، 
في  ال  الجائر  ضـر  يناله  ال  اليتيم  كان  وإن  وأهلهـا.  البلد  عن  للدفـع  ولكـن 
ذلك  عن  يمتنع  أن  منهم  ألحد  وليس  ماله  مـن  يدافع  فال  مال  فـي  وال  حـال 
فهنالك  وأنفسـهم  بالدهم  حماية  على  قوة  لهم  كانت  إذا  إال  بجماعته  فيضر 
ولم  األسواق  من  أخذوا  وإن  نفسه  تلقاء  من  شاء  من  إال  الغرم  أحدًا  يلزم  ال 
عليهم  العجز  فإشـعار  فيه  األخذ  أو  عنه  الدفع  أو  المأخوذ  فك  على  يقدروا 

واهللا أعلم. ظاهر. 
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وقتلوهم  البواطن  أهـل  على  أغاروا  إذا  عمان  قبائـل  من  الشـرقية  أهل 
هل  الشـرقية،  أهل  من  جماعتهـم  وبين  بينهـم  الواقع  الحـرب  ألجـل 
في  كان  إذا  الشرقية  أهل  من  القاتلين  جماعة  قتل  البواطن  ألهل  يجوز 
إقامة  بغير  قتالهم  يجوز  هل  جماعتهم؟  من  ينصفونهم  ال  أنهم  العرف 
أهل  من  جماعتهم  بغـي  في  الباطنة  أهل  يدخل  وهل  عليهـم؟  الحجـة 
بغير  يجوز  هل  هربـوا،  أن  بعد  القاتلين  قتـل  على  قـدروا  وإذا  عمـان؟ 

الحجة؟ إقامة 
أهل  كان  فـإن  والتناصر،  التعاضد  يعتبـر  وإنما  ذلـك  في  المـكان  ُيعتبـر  ال 
واحدة  يدًا  يكونون  فإنهم  لهم  ومناصرين  الشـرقية  ألهل  معاضدين  الباطنة 
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في  يدخلون  فال  مناصرين  وال  معاضدين  غير  كانوا  وإن  والباطل،  الحق  في 
ألنهم  هربوا  وإن  ظلمًا  قتلهـم  من  يقتلوا  أن  لهم  ويجوز  جماعتهـم،  حكـم 
فال  القاتلين  جماعة  وأّما  اهللا،  أمـر  إلى  لإلفاءة  ال  الموت  عن  إال  هربـوا  مـا 
ومعاضدتهم  المحدثين  بمؤاواة  البغي  وظهور  الحجة  إقامة  بعد  إال  يقتلـون 
حكم  حكمهم  كان  ذلـك  فعلـوا  فـإن  أرادهـم،  لمـن  دونهـم  واالعتـراض 

المحدثين.
تظّلمًا  القبيلة  ترى  بينما  المستعان،  اهللا  الحال،  هذا  على  عمان  قبائل  وغالب 
ريحها  هبت  حيـن  ظالمة  تراها  إذ  مقاومتهـا  عن  عجزها  حيـن  خصمها  مـن 
المنافقين،  صفة  وهي  ے ¡﴾(١)       ~    }   |  {   z ﴿ شكوتها  وقويت 

واهللا أعلم. والدنيا،  الدين  في  العافية  اهللا  نسأل 

IÉ¨ÑdG  øY  ¢Vôj  ºd  øe  ≈∏Y  …ó©àdG  ™æe

جماعتهم  بغي  يرضوا  لم  قوم  الباغية  وفـي  أخرى  على  طائفة  بغت  مـا 
كان  إذا  دفاعهم  يجوز  هل  الباغية  حريم  دخول  عليها  المبغـّي  وأرادت 
والنسـوان  الحريم  وعلى  يرض  لم  الـذي  على  التعدي  منهـم  يؤمـن  ال 

عمان؟ قبائل  عادة  هي  كما  والصبيان 
من  مراسـلة  بعد  ولكن  التعدي  منهم  خيـف  إذا  الحريم  عـن  دفاعهـم  يجـوز 
يتمكنوا  أن  غير  من  بعينه  خصمهم  ويطلبوا  الحريم  عن  يكفوا  أن  البلـد  أهـل 
في  وهذا  فقط،  الحريم  عـن  دفعهم  جاز  أبوا  فإن  حريمهم،  فـي  التعدي  مـن 
باغية  على  قاموا  إذا  بالعدل  القوام  يشـابهه  وال  بعضًا  بعضهم  في  القبائل  أمر 

.٤٩ اآلية  النور،  (١) سورة 
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البغاة  يلـزم  فإنه  يخشـى،  ما  الجيش  معرة  من  يخشـى  كان  وإن  الظاهـر  فـي 
في  واهللا  هم  هؤالء  وأين  الناس،  وسرعان  الجيش  معرة  من  فيسلموا  االنقياد 
والسالم،  اهللا  عند  والعلم  المسلمين  وانصر  دينك  أظهر  اللهم  األرض،  بطون 

واهللا أعلم.

√ƒKóMCG  Ée  πc  øe  ¢UÓîdÉH  IÉ¨ÑdG  ™e  êôN  øe  áHƒJ

في  خرج  من  الخليلي:  خلفان  سعيد بن  الشيخ  جوابات  في  يوجد  عما 
أحدثته  ما  بجميع  يتخلص  أن  الخـالص  أراد  إذا  عليه  أن  البغاء  سـرية 
مواجهة  يداهم  هو  أو  لهم  لمواجهته  يرونـه  المقتولون  كان  إذا  السـرية 
غير  أو  قائد  غير  كان  إذا  مثًال  فيه  فأقول  ذلك،  في  أحد  سـاعده  إذا  إال 
مؤخر  يكون  أو  الصحبة  نفس  بل  شـركة  له  ال  أو  خاصة  بنفسـه  فاعل 
أنه  يحقق  ولـم  النقع  نفـس  في  شـارك  أو  مواجهًا،  يكـن  ولـم  السـرية 

غيره. دون  من  أحدًا  أصاب 
واحدة  يدًا  خرجت  كلها  السرية  كانت  إذا  ذكر  ما  على  محمول  الشـيخ  كالم 
شـاء  فإذا  الجميع  لزم  بعضهم  أحدثه  فمـا  واحدة  يد  فهم  البغي  قصـد  علـى 
شركائه  من  المسـاعدة  ويقبل  أحدثوا  ما  جميع  من  تخلص  التخلص  بعضهم 
معنى  فال  ذلك  ومع  المسـألة،  هذه  وجه  هذا  بالكل،  تعلق  قـد  الضمـان  ألن 
فإن  الجناية،  وقـوع  تحقق  بهـا  يراد  أن  إال  ومواجهتـه  القتيـل  برؤيـة  للتقييـد 
وعليه  بذمته  الضمان  تعلـق  فقد  بنفسـه  الجناية  رأى  فإذا  الذمة  براءة  األصـل 
أحدثوا  قد  كانوا  إذا  وذلك  السـرية،  من  وقوعه  صح  ما  كل  يلزمه  أن  فينبغي 
ألجله  خرجوا  ما  غيـر  أحدثوا  إذا  وأما  عليه،  عاقدهـم  قد  كان  ما  األمـر  مـن 
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ومن  محدث،  فهو  المحدث  عاون  ومـن  فقط  محدثه  يلزم  ذلك  ضمان  فـإن 
السـرية  أحدثته  ما  جميع  السـرية  قائد  ويلزم  للمحدث  معاون  فهو  القتيل  رآه 
ذلك  إلى  القائد  هو  ألنه  للبغي  الخروج  أصل  كان  إذا  غيره  أو  له  خرجوا  مما 
حدثًا  يحدثوا  ال  أن  السـرية  على  تقدم  لحق  الخروج  كان  وإن  الجملـة،  فـي 
ذلك  فضمان  غيره  إلـى  خالف  فمن  يذرون  وما  يأتون  مـا  لهم  وبيـن  محرمـًا 

واهللا أعلم. نفسه.  على 

¬Ñ∏°S  ó©H  º¡«∏Y  ºgOÉàYh  º¡MÓ°ùH  áfÉ©à°S’G

يجوز  هل  الضالة  الفرق  من  وغيرهـم  كاألزارقة  القبلة  أهل  من  العـدو 
المسلمون  أخذ  إذا  عليهم  االقتدار  مع  الحرب  في  منهم  سـالح  سـلب 
هو  هل  عليهم؟  به  لالستعانة  لحربهم  وليّدخروه  به  ليقاتلوهم  سالحهم 
وقت  والدخاره  اإلسـالم  وعز  الدولة  قوة  به  المقصـود  كان  إذا  حـالل 

واألكل؟ للبيع  ال  الحاجة 
وكراعهم  بسـالحهم  المسـلمين  بغاة  على  االسـتعانة  في  المسـلمون  رّخص 

واهللا أعلم. أوزارها.  الحرب  تضع  حتى 

≥M  ¿hóH  ó∏H  ≈∏Y  øjô«¨ªdG  á∏JÉ≤e

الباغية  عندك  يصح  ولم  بلد  أهل  على  قبيلة  أغارت  إذا  الزمان  أهل  فتن 
تتبعها؟ أين  وإلى  المغيرة؟  قتال  لك  أيجوز 

أن  إال  إتباعهم  يجـوز  وال  البلد  عـن  دفعهم  فيجوز  البغـي،  المغيريـن  حكـم 
واهللا أعلم. الحق.  على  والتمرد  بالتغلب  عرفوا 
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بني  إلى  تصـل  ورسـلهم  كتبهم  زالت  ال  سـدي  أهل  الجماعة  هـؤالء 
ريام  بني  أن  ربما  البلد،  أخذ  يحاولون  وأنهم  شيء  منا  يكفيهم  ال  ريام 
سيف  حامد بن  فيها  التي  دارنا  ظلمونا  رواحة  بني  أن  ذلك  في  يتأولون 
أحد  على  نقدر  وحيثمـا  الجميع،  بغاة  وأنهـم  واحدة  يد  كلهـم  وأنهـم 
حامد بن  أمر  في  ريام  بني  قول  ونرى  لنا،  فجائز  فيهم  اهللا  ويمكننا  منهم 
وعدم  ضعفهم  أن  فربمـا  وسـدي  اليمين  أهل  وأمـا  قالوا،  كمـا  سـيف 
بغى  كما  لبغوا  قدرة  لهم  كانت  ولو  والبغي  التعدي  عن  تكفهم  قدرتهم 
مناصرة  في  تقول  فمـا  أقعدهم،  فالعجز  الوقت  هـذا  في  وأما  غيرهـم، 
يكفيه  ال  والرواحّي  الريامي  الفريقين  أحد  تقوى  وإذا  اليوم؟  سدي  أهل 
أقوى  الطرف  بذلك  الريامي  حجة  ولكن  الغير  ومن  خصمه  من  شـيء 

الريامي؟ كفاف  سدي  ألهل  المناصرة  اعتقد  إذا 
المسالمة  المستضعف  طلب  إذا  عبس  من  المسـتضعف  حرب  للريامي  ليس 
فليس  عدوهم،  عليهـم  يظاهروا  ال  أن  أنفسـهم  على  واشـترطوا  والمصالحة 
منهم  الوفاء  كان  وإن  بالشـرط  له  وفوا  إذا  غيرهم  ببغي  يأخذهم  أن  للريامـي 
يقول  أن  ألحـد  وليس  هللا،  والغيـب  وفوا  قـد  فإنهم  فيهـم،  لعجـز  كان  إنمـا 
أهل  فكانت   (١)﴾ Ò   Ñ   Ð     Ï   Î ﴿ حربوا  قدروا  إن  ألنهم  بحربهـم 
على  حربوهم  وإن  بالوفاء  منهـم  هم  وعدَّ المسـتضعفين  عن  بالكف  اضطرار 

واهللا أعلم. المستضعفين.  مناصرة  جازت  هذا 

.٦١ اآلية  األنفال،  (١) سورة 
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وما  والحبس  القيد  عليها  الجائـزة  الجنايات  أهل  المحابيس  اسـتخدام 
في  وسـواء  هذه  خدمتهم  بأجرة  إلطعامهم  والحبس  القيد  في  أشـبهها 
من  سـيده  الممتنع  والمملوك  حبسـه  في  نفقته  عن  العاجز  الحر  ذلـك 
ورأيًا،  نقًال  بالجواب  تفضل  فـرق؟  بينهما  أم  خدمته  فـي  أذن  إن  نفقتـه 

المأجور. وأنت 
من  األثر  في  يوجد  ما  إال  المسـلمين  آثار  في  منصوصًا  أجده  فلم  النقـل  أمـا 
رحمهم  خراسـان  أهل  أصحابنا  من  وأظنه  نصر  محمود بـن  نصر  أبي  كتـب 
مال  للمحبوس  وليس  الحبس  عليه  وجب  من  حبس  إذا  اإلمام  أن  تعالى  اهللا 

المال. بيت  من  عليه  ينفق 
يسـألون  أسـارى  يطلقون  ولكن  اهللا  مـال  بيت  في  لهم  نفقـة  ال  غيـره  وقـال 
ذلك  وسعه  سعة  فيه  وكان  المال  بيت  من  اإلمام  عليهم  أنفق  فإن  المسـلمين 
إلى  ليردهم  الشـراة  من  أحد  بهم  يوكل  أنه  للسـؤال  إطالقهم  في  غيره  وزاد 

الحبس.

ôjõ©àdG
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إال  ذلك  يكون  ال  لكـن  لقوتهم  اسـتخدامهم  جواز  كله  هـذا  مـن  فيسـتفاد 
كان  وإذا  منابـه  ينوب  من  أو  إمامـًا  القائم  كان  سـواء  باألمـر  القائـم  بـإذن 
قول  في  اإلمـام  حبس  حكم  فحكمـه  الناس  مـن  أحد  من  جائـزًا  الحبـس 
المحبوس  أن  ذلك  وبيان  والعبد  الحر  ذلك  في  وسـواء  المسـلمين  بعض 
من  وجد  فإذا  قـول  على  العدم  عند  إال  المـال  بيت  في  نفقة  لـه  تثبـت  لـم 
ال  وكذلك  للقوت  الواجد  حكم  فـي  كان  ذلك  في  القائم  وأذن  يسـتخدمه 
وأمكنه  يسـتخدمه  من  وجد  فإذا  الضـرورة  عند  إال  الناس  سـؤال  له  يحـل 

الضرورة. ارتفعت  فقد  ذلك 
شاء  وإن  أنفق  شاء  فإن  القائم  إذن  بعد  سـيده  إلى  اسـتخدامه  فأمر  العبد  وأما 

واهللا أعلم. لي  ظهر  ما  هذا  استخدامه  في  أذن 
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الهاتف الذي رآه الرائي يقول له اللهم إني إسألك العفو والعافية وإيمانًا 
وبركاته؟ اهللا  ورحمة  الهدى  اتبع  من  على  والسالم  قيمًا  ودينًا  دائمًا 

خص  قد  الرائي  هذا  وكأن  بخير  أمر  وقد  حق  هاتف  الهاتف  هذا  أن  الظاهر 
من  لغيره  ينبغي  وكذا  بها  الدعاء  يترك  وال  يقبلها  أن  له  فينبغي  الفضيلة  بهذه 

واهللا أعلم. أيضًا،  الناس 

¬eóYh  Ö«¨dG  øY  ƒØ©dG  ø«H  á∏°VÉØªdG

اغتابه  إخوانـه  بعض  أن  الجـالء  ابن  عن  اإلحيـاء  كتاب  فـي  وجـدت 
أفضل  حسـنة  صحيفتي  في  ليس  أفعل  ال  فقال:  يسـتحله  إليه  فأرسـل 
أريد  حسـناتي  من  إخواني  ذنوب  غيـره:  وقال  أمحوها؟  فكيـف  منهـا 
لهذا  تبقى  أم  المتـاب  بعد  عليـه  تبقى  فكيف  صحيفتـي  بهـا  أزيـن  أن 
تعالى:  اهللا  قــال  األفضـل  بـــاب  ومن  سـيئة؟  لذاك  تبقـى  وال  حسـنة 

ÜGOB’G
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  ¥   ¤    £   ¢ ﴿ وقال:   (٢)﴾Ê   É   È   Ç ﴿ وقال: 
من  أفضل  مطلقًا  والحل  والسـماحة  والعفو  الصفح  أليـس   (٣)﴾§   ¦
بها  يخفف  هذا  حسـنات  إن  قيل  وما  واالمتناع؟  واالنقبـاض  التقصـي 
سـيئة  التائب  على  تبقى  وهل  مذهبنا؟  على  هذا  يصح  هل  سـيئاته  عن 
وأحسب  له»؟  ذنب  ال  كمن  الذنب  من  «التائب  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسـول  لقول 
بيانًا  ذلك  ببيان  تفضل  هذا،  يشبه  ما  على  النونية  كتاب  في  وقفت  أني 

شافيًا.
لصاحبه،  خير  منها  التوبة  مـع  الزلة  عن  والصفح  للتقوى،  أقرب  العفـو  نعـم 
كانت  لما  أنه  اجتهاده  ومنشـأ  منه  اجتهاد  عن  ذلك  قال  إنما  القائل  هذا  لكن 
لتلك  نقصـان  الغيبة  عـن  العفو  أن  رأى  لـه  حسـنة  زيادة  لـه  المغتـاب  غيبـة 
ذلك  فقوله  الصفح،  منزلـة  وعلو  العفو  درجة  عظيـم  إلى  ينظر  ولـم  الحسـنة 
وكذلك  اآليات،  من  ذكرت  بما  معارض  وهو  الرتبة  هذه  عن  النظر  قطع  مع 
أن  ومعناه  صحيفتي  بهـا  أزين  أريد  حسـناتي  من  إخواني  ذنوب  اآلخر  قـول 

حسناته. من  تكون  جنابه  في  أذنبوها  التي  إخوانه  ذنوب 
أن  ورأى  أخيه  انتفـاع  دون  انتفاعه  إلى  نظر  منهمـا  واحـد  كل  أن  والحاصـل 
مع  صاحبه  خطيئة  قبل  من  له  كتبت  التي  الحسنات  تلك  بقاء  في  نفسه  منفعة 

ذلك. من  أفضل  أنه  شك  وال  العفو  فضل  عن  النظر  قطع 

.٢٨٠ اآلية  البقرة،  (١) سورة 

.٢٣٧ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 
.٤٠ اآلية  الشورى،  (٣) سورة 
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في  االسـتحالل  يوجب  ال  من  رأي  على  مبني  منهما  واحد  كل  قـول  إن  ثـم 
توبته  تكفيه  الغيبـة  من  التائب  هذا  فإن  التوبـة  بمجرد  فيها  يكتفي  بـل  الغيبـة 
توبته  صحة  تعلقت  لو  فإنه  مذهبهما  من  يظهر  ما  على  صاحبه  استحالل  دون 

ذلك. من  يمتنعوا  ال  أن  الظاهر  لكان  باستحاللهما  عندهما 
خالف  على  فهو  األسباب  من  بسـبب  لغيره  تعطى  هذا  حسـنات  كون  أما 
رأوا  تعالى  اهللا  رحمهم  المغرب  أهل  من  أشـياخنا  لكن  العماني  المذهب 
واإلنصاف»  «العدل  وصاحب  شرحها  في  النونية  شارح  ذكره  ذلك،  صحة 
قدوة  به  وكفـى  ضمام  إلى  هنالـك  وعزاه  والبرهـان»  «الدليـل  كتـاب  فـي 
ما  بإثبات  بأس  فـال  أحاديث  ظاهر  إلى  فيها  اسـتندوا  اجتهاديـة  والمسـألة 

أثبتوا.
  ° ﴿ تعالى:  لقوله  ذلـك  من  منعوا  إنما  فإنهم  عمان  أهـل  من  أصحابنا  أمـا 
أحد  وزر  أحد  يحمل  ال  كما  أنه  احتجاجهم  فحاصل   (١)﴾´   ³     ²   ±
تعالى:  قـال  فقد  عمومها  ظاهر  علـى  ليس  واآلية  حسـناته  يعطـى  ال  كذلـك 
أوزارهم  يحملـون  أنهـم  والمعنـى   (٢)﴾°   ¯    ®   ¬   «﴿
شيء  في  سبب  له  ليس  فيمن  تكون  إنما  األولى  فاآلية  أوزارهم  مع  وأوزارًا 
يحمل  فالمبتدع  منه  صدر  بسبب  إال  غيره  وزر  أحد  يحمل  ال  أي  األوزار  من 
من  وأجر  أجرها  فله  حسـنة  سـنة  سـن  من  وكذلك  بدعته  في  تبعه  من  أوزار 
على  دلت  شـيء،  أجورهم  من  ينقص  أن  غير  من  القيامة  يوم  إلى  بهـا  عمـل 

الكثيرة. األحاديث  ذلك 

.١٨ اآلية  فاطر،  (١) سورة 
.١٣ اآلية  العنكبوت،  (٢) سورة 
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فهو  حسـناته  من  أخذ  إن  لصاحبه  والمغتاب  معتبرة  األسـباب  فإن  وبالجملة 
   4   3   2   1   0   /   .﴿ نفسـه  إال  يلومـن  فال  منه  صـدر  سـبب 
يؤخذ  وال  كتبته  مـا  جميع  في  فلينظـر  واهللا أعلـم   ،(١)﴾7   6  5

بعدله. إال 

ø«eCÉàdG  ™e  óMGh  øe  hCG  ø«©ªàée  AÉYódG

أم  جميعًا  يدعون  واالستسقاء  لالستغاثة  الدعاء  في  واألحسـن  األفضل 
بّين  لإلجابة؟  أسـرع  وما  جماعة؟  كانوا  إذا  يؤمنون  والباقي  يدعو  أحد 

اهللا. شاء  إن  مأجورًا  ذلك  لنا 
الداعي  يكون  أن  فهـو  الصحابة  وعهد  ملسو هيلع هللا ىلص  عهده  فـي  العمل  عليه  الـذي  أمـا 
لإلجابة. أسرع  بذلك  التأسي  أن  وأرجو  يؤمنون  الجماعة  وسائر  القوم  أحد 

واحد  كل  انفراد  يصح  لكن  حرام  غير  كان  وإن  بدعة  ذلك  مخالفة  أن  وعندي 
مشـوش  أمر  ألنه  اآلخر  دعاء  أحدهم  يسـمع  ال  بحيث  بالدعاء  الحاضرين  من 
واهللا أعلم. اإلجابة،  ُبْعَد  تناسب  وهذه  للخشوع  ومناف  للبال  ومشغل  للقلوب 

¿PEG  ÓH  ∫ÉªdG  â«H  øe  πcC’G

أيكون  العساكر  على  مفرقًا  منه  أكل  والذي  سرَاً  المال  بيت  من  أكل  من 
وغيرهم  هم  يكونون  أم  غيرهم  من  أكثر  فيه  حق  لهم  القائمون  العساكر 

سواء؟

.٤٤ اآلية  يونس،  (١) سورة 
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األشـياء  جعل  قد  وكان  محقًا  المال  بيت  فيه  الذي  البلد  بأمر  القائم  كان  إذا 
بيت  من  شيئًا  يأخذ  أن  الناس  من  ألحد  فليس  العدل  نهج  على  مواضعها  في 
مفرقًاَ  المال  كان  ذلك  في  سواء  وإذنه  القائم  هذا  رأي  عن  إال  البلد  ذلك  مال 

يكن. لم  أو  عساكر  على 
يستحق  ممن  ولغيره  اهللا  مال  على  تسلط  له  يكون  فال  مبطًال  القائم  كان  وإن 
على  مفرقًا  كان  منه  استحقاقه  بقدر  ذلك  من  يأخذ  أن  المال  بيت  من  األخذ 

واهللا أعلم. يكن،  لم  أو  عساكر 

¿ƒYÉ£dG  øe  QGôØdG

عليه؟  ماذا  تاب  وإن  يتـب  لم  إن  البراءة  منه  تجوز  الطاعون  مـن  الفـارُّ 
اهللا. شاء  إن  مأجورًا  أفتنا 

فعل  بأنه  يقال  لكن  كبيـرة  ذلك  بأن  القطب  صرح  وإن  البـراءة  منه  تجـوز  ال 
واهللا أعلم. شيء.  عليه  يكن  لم  تاب  فإن  محجورًا 

º¡«∏Y  ΩÉ«≤dGh  ø«fƒ©£ªdG  IOÉ«Y

ألهل  أيجوز  الطاعون  هذا  فيها  اهللا  أجاركـم  الدريز  وأهل  القابل  أهـل 
عادوهم  وإن  مطعونون؟  وهم  مرضاهم  ويعـودوا  يطالعوهم  أن  القابـل 

أم ال؟ هالكًا  أيكون  العائدين  من  أحد  ومات 
الطاعون  فيه  الذي  البلد  على  القدوم  عن  النهي  ألن  عنـدي  ذلك  لهم  يجـوز 
أحد  مات  فإن  العلماء  بعض  به  صرح  ذلك  غير  لمعنى  هو  وإنما  للتحريم  ال 

بذلك. هالكًا  يكون  فال  العائدين  من 
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المكان  ذلك  في  يكن  ولم  بهم  للقيام  محتاجين  مرضاهم  كان  إذا  إنه  وأقول 
حتى  تركوهم  وإن  بهم  ويقيموا  إليهم  يسيروا  أن  هؤالء  فعلى  عليهم  يقوم  من 

واهللا أعلم. ذلك،  على  قادرين  كانوا  إن  هلكوا  ضاعوا 

á°SGôëdG  á≤Øfh  ¿ƒYÉ£dG  »a  ó∏ÑdG  á°SGôM

من  الداخلين  عـن  بلدهم  يحرسـوا  أن  على  رأيهم  اتفـق  قريـة  أهـل 
ما  للحراس  وقعدوها  فلجهـم  في  بادة  وحدثوا  الطاعـون  هذا  أجـل 
هل  البادة  هذه  من  أحـد  اسـتقعد  وإن  أم ال؟  جائز  هذا  فعلهم  تـرى 
عن  عرفني  يضعـه؟  أين  ضمان  عليـه  كان  وإن  أم ال؟  ضمـان  عليـه 

ذلك.
فاألجرة  الطاعون  من  للفرار  السبل  قطع  يجوز  ال  إذ  جائز،  غير  هذا  فعلهم  إن 
أرباب  إلى  الخالص  منها  اقتعد  من  وعلى  ظلم  البادة  وزيادة  حرام  ذلك  على 

واهللا أعلم. الفلج،  من  حصته  كل  منهم  واحد  كل  يعطى  الفلج 

É¡cƒ∏ªe  ™e  IôëdG  IQƒY

الخمار  أتضع  شـقصًا  منه  تملك  الذي  المملوك  عند  تصنع  ما  الحـاّدة 
زربول  وال  كوش  بال  تمشي  ويجوز  الناس  من  غيره  مثل  يكون  أم  عنها 

أم ال؟ األرض  على 
والحادة  تتزربـل  أن  يلزمهـا  وال  حافيـة  األرض  علـى  تمشـي  أن  لهـا  يجـوز 

سواء. الخمار  وضع  في  وغيرها 
خالفًا  شـقصًا  منه  تملك  الذي  المملـوك  عند  زينتها  إبـداء  فـي  أن  وأحسـب 
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اهللا  وألن  بـه  تتزوج  أن  لها  يصـح  ال  ألنه  جائـز  ذلـك  أن  عنـدي  والصحيـح 
واهللا أعلم. أيمانهن،  ملكت  من  عند  الزينة  وضع  لهن  أباح  قد  تعالى 

Ö∏≤dG  ¿hO  ¿É°ù∏dÉH  QÉØ¨à°S’G  ºμM

يكون  أم ال  وضـوءه  اسـتغفاره  ينقض  هل  متوضي  وهـو  يسـتغفر  مـن 
بعض؟ دون  األحوال  بعض  في  ناقضًا 

أن  يصح  وال  وعبادة  طاعة  فعل  ألنه  مطلقًا  الوضوء  ينقض  ال  االسـتغفار  إن 
المسـتغفر  كان  إذا  ينقضه  أنه  زعم  لمن  خالفًا  عبادة،  هو  ما  الوضـوء  ينقـض 
إنما يستغفر بلسانه دون قلبه، وعلل ذلك بأنه كذب والكذب ناقض للوضوء.
المطابقة  غير  لألخبـار  وصف  هو  إنما  الكاذب  ألن  كـذب  أنه  نسـلم  ال  قلنـا 
كذب  وال  بصدق  توصف  ال  التي  وهي  اإلنشـاءات  من  واالسـتغفار  للواقع، 
حضور  هو  فذلك  الطلـب  من  اللسـان  به  يلفظ  ما  الضمير  في  ما  طابـق  فـإن 
يحضر  لم  وإن  بالصدق،  والطلب  االستغفار  ذلك  يوصف  وال  للدعاء  القلب 
واهللا أعلم. كذب،  بأنه  يوصف  وال  والتقصير  الغفلة  فهي  الدعاء  عند  القلب 

QÉØ¨à°S’G  »a  ≈d rhnC’G  ßØ∏dG

وأتوب  اهللا  أستغفـر  يقـول  أن  األولى  االستغفار؟  في  يقال  أن  األولى  ما 
االسمية؟  بالجملة  إليه  وتائب  اهللا  أستغـفر  أنـا  أم  الفعليـة  بالجملة  إليه 
قالوا  حيث  الجملتين  في  البيانيون  بها  صـرح  التي  النكت  تراعى  وهـل 
والجملة  والحدوث  التجدد  تفيد  مضارع  فعلها  التي  الفعلية  الجملة  إن 

والثبوت؟ الدوام  تفيد  االسمية 
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وسـائر  االسـتغفار  ألن  البيانية  النكت  هنا  ها  تراعى  وال  حسـن  ذلك  جميع 
وأنا  اهللا  أسـتغفر  القائل  فقول  وقوعـه،  عن  إخبار  ال  فعـل  إيقـاع  اإلنشـاءات 
ال  الشـيء  وفعل  فعله،  عـن  إخبار  ال  االسـتغفار  فعل  هـو  إنمـا  اهللا  أسـتغفر 
التجدد  يفيد  الـذي  هو  بالمضارع  واإلخبـار  أخرى  مـرة  فعـل  إذا  إال  يتجـدد 
فعل  بين  والفرق  والثبوت،  الدوام  يفيد  االسمية  بالجملة  واإلخبار  والحدوث 

واهللا أعلم. عليك،  يشكل  فال  ظاهر  فعله  عن  واإلخبار  الشيء 

√ô«Z  hCG  ¿BGô≤dG  øe  RhôëdG  ∫Éª©à°SG

بعض  عليه  فأنكـر  تعالـى  اهللا  كتـاب  من  الحـروز  لبـس  اسـتعمل  مـن 
نهى  ألنه  حـرام،  التمائم  ولبـس  تمائم  الحـروز  هذه  فقالـوا:  مخالفينـا 
وشـرابها  حملها  فجائز  القرآن  آيات  أما  له:  فقلنا  لبسـها،  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
اهللا  آيات  فغير  أنت  ذكرتها  التـي  التمائم  وأما  المسـلمين،  الكافة  محـو 

التمائم. ببيان  علينا  فتفضل  يصدقنا؟  فلم 
واألذكار  األدعية  إلـى  وال  العزيز  الكتاب  آيـات  إلى  متوجهًا  ملسو هيلع هللا ىلص  نهيـه  ليـس 
شرعًا. تحل  ال  أشياء  عن  النهي  وإنما  حق،  أنه  معناه  عرف  ما  إلى  وال  العربية 

فليكتب  ولدها  المرأة  على  عسر  «إذا  قال:  أنه  عنه  اهللا  رضي  عباس  ابن  فعن 
رب  اهللا  سـبحان  الكريم  الحكيم  اهللا  اال  إله  ال  الرحيم  الرحمن  اهللا  بسـم  لها 

     ç   æ       å   ä   ã   â   á      à  ﴿ العالمين  رب  هللا  الحمد  العظيـم  العـرش 
السورة». آخر  إلى   (٢)﴾Ë   Ê    É    È   Ç   ﴿  (١)﴾   è

.٤٦ اآلية  النازعات،  (١) سورة 

.٣٥ اآلية  األحقاف،  (٢) سورة 
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بكلمات  يأمرنا  كان  السالم  عليه  النبي  أن  العاص  َعْمرو بن  عبداهللا بن  وعن 
الفزع. من 

للمنام  مضجعك  أخذت  إذا  فقال  منامه  في  يفزع  أنه  الوليد  خالد بن  إليه  وشكا 
ومن  عباده  شر  ومن  وعذابه  غضبه  من  التامات  اهللا  بكلمات  أعوذ  اهللا  بسم  فقل 
علمه  ولده  من  أدرك  من  عمر  عبداهللا بن  فكان  يحضرون.  وأن  الشياطين  همزات 
إياه. وأمره أن يقولها إذا أراد أن ينام ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه، واهللا أعلم.
أن  يحكى  نصه:  ما  جمرة  أبي  ابن  مختصر  على  الشنواني  محمد  حاشية  وفي 
صداعًا  بي  أن  عنه  اهللا  رضي  الخطـاب  عمر بن  إلى  كتب  الروم  ملـك  قيصـر 
على  وضعها  إذا  فكان  قلنسوة  إليه  فأنفذ  الدواء  من  شيئًا  لي  فابعث  يسكن  ال 
فتعجب  إليه  الصداع  عاد  رأسه  عن  رفعها  وإذا  الصداع  من  به  ما  سكن  رأسه 
الرحمن  اهللا  بسم  فيها:  مكتوب  رقعة  فيها  فإذا  ففتشت  بفتحها  فأمر  ذلك  من 
واحدة  بآية  تعالى  اهللا  شـفاني  حيث  وأعزه  الدين  هذا  أكرم  ما  فقال  الرحيم. 

واهللا أعلم. نقًال.  انتهى  إسالمه،  وحسن  فأسلم 

√ô«Z  áÑJQ  º∏©àªdG  »æªJ

أو  العلماء  من  أحد  أعطي  ما  مثل  يعطى  أن  يتمنى  أن  له  أيجوز  المتعلم 
ذلك؟ مثل  يعطيه  أن  اهللا  يسأل 

بالسـعي  وأمر  خلقه  في  تعالى  اهللا  شـرفها  درجة  وهي  ذلـك  يجـوز  ال  كيـف 
الغبطة. هو  هذا  بل  الحسد  باب  من  هذا  وليس  إليها؟! 

أو  الغير  نعمة  تمني  الحسـد  أن  وذلك  معروف،  والغبطة  الحسـد  بين  والفرق 
واهللا أعلم. النعمة،  تلك  مثل  يتمنى  أن  هي  والغبطة  نعمته  زوال  تمني 
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الصلوات  بعدد  ُيِحْط  ولم  وصالة  صوم  من  ضيع  ما  مع  ذنبه  من  التائب 
وال  يعلمه،  ال  وشـيء  يعلمه  شـيء  الناس،  أمـوال  وَأْكِل  والرماضيـن، 

ذلك. لنا  بّين  ذلك؟  في  عليه  ما  أهُله  يحفظ 
عدد  يعلم  لـم  وإن  يقضيه،  أن  عليـه  فيجب  وصوم  صـالة  من  ضيعه  مـا  أمـا 
كل  عن  فيكفر  الكفارات  يتحرى  وكذلك  وقضى،  ضيع  ما  قدر  ى  تحرَّ ذلـك 

كفارة. رمضان  من  يوم  كل  وعن  كفارة،  ضيعها  صالة 
واحدة  كفارة  الجميع  عن  يكفر  أن  ربه  إلى  الراجع  ذنبه  من  للتائب  ورخص 
أبي  عن  توجـد  الرخصة  هـذه  أن  وأحسـب  العشـور  بكفارة  المسـماة  وهـي 

للتائب. إال  تبذل  وال  إبراهيم 
أهله  إلى  منه  الخالص  عليه  فيجب  ضيعه  أو  النـاس  أموال  من  أكل  ما  وأمـا 
الثقات  وأشـهد  به  وأوصى  أهله  وجود  عنـد  أداءه  اعتقد  أهله  يعلـم  لم  ومـا 
ربه  مجهول  مال  فهو  وجودهـم  اسـتحال  أو  أهله  علم  تعذر  وإن  ذلك  علـى 

واهللا أعلم. الفقراء  إلى  منه  يتخلص  أن  وله 

¬àÑ«Zh  ¬ªdÉX  ≈∏Y  Ωƒ∏¶ªdG  AÉYO

وهو  شيئًا  أحد  في  يقول  وأن  ظالمه  على  يدعَو  أن  له  يجوز  هل  مظلوم 
قال؟ أو  دعا  إن  الداعي  يلزم  ما  يجز  لم  وإن  فيه؟ 

سـعيد  أبـو  الشـيخ  قـال   (١)﴾+   *   )   (   '   &   %   $   #   " ﴿

.١٤٨ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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ولمن  ظلم  لمن  القول  من  بالسوء  الجهر  اهللا  يحب  ال  ذلك  معنى  اهللا  رحمه 
ويصبر  اهللا  مـن  ظالمته  ثواب  يحتسـب  أن  المظلوم  لهـذا  فينبغـي  ُيظَلـم،  ال 

عليه. شيء  فال  يستحقه  بما  ظالمه  على  دعا  وإن  اهللا  لحكم 
ذلك  ألن  أحد  كل  فـي  ذلك  يحل  فال  فيهـم  هو  بما  الناس  فـي  القـول  وأمـا 
لقصد  ال  شره  الناس  لَيْحَذَر  والمنافق  الفاسق  غيبة  لنا  وجوز  حرام  وهي  غيبة 

بمساوئه. التلذذ 
مع  عليه  وقيل  ذلك،  مـن  التوبة  فعليه  غيبته  تحل  ال  ممن  أحـدًا  اغتاب  فـإن 

واهللا أعلم. يستحله  أن  التوبة 
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أهل  فيهـا  ولك  عنهـا  خـارج  وأنت  بلـد  فـي  الوبـاء  هـذا  أصـاب  إذا 
إليه  السـفر  عن  النهي  في  أتدخل  بهم  االتصـال  أردت  إذا  وأصحـاب، 

غيرك؟ بهم  يقوم  من  فيها  كان  إذا  أم ال 
فيستفاد  بلد»  في  به  سمعتم  إذا  يقل  ولم  أرض  في  به  سمعتم  «إذا  الحديث  في 
أرض  أنهما  العرف  في  تعـّدان  اللتين  المتقاربين  البالدين  في  الترخيـص  منـه 

واحدة.
فال  المتقاربين  بالدينـه  فـي  الحارثي  مسـحاب  من  شـيء  في  وقـع  إذا  مثالـه 
وربما  واحدة  أرضـًا  وجعلهما  البالدين  هذيـن  لمجاورة  النهي  يتعيـن  تقـول 
الترخيص  لحال  جائزًا  ذلك  فيكـون  شـديدة  حاجة  بعض  إلى  بعضها  يحتاج 

اهللا. عند  والعلم  يسر،  والدين  التيسير  تجلب  المشقة  ألن 
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بذلك؟ ابتلي  من  يصنع  كيف  له  معاندون  أرحام  له  من 
يسـقط  ال  الرحم  وعصيان  لرحمـه،  عليه  وجـب  ما  يـؤدي  أن  هـذا  علـى  إن 

بغيه. على  يقاتله  أن  فله  قتاله  يحل  باغيًا  كان  إذا  إال  عليه  الواجب  الفرض 
التقية  فيه  تجوز  بما  يتقيـه  أن  فله  دينه  أو  ماله  أو  حاله  في  ضـررًا  خـاف  فـإن 

اهللا. عند  والعلم  لي،  ظهر  ما  هذا 

πØ£dG  ≈∏Y  ÜòμdG

خذ  أو  العسـل  هذا  أو  السـكر  هذا  خذ  له  فقال  صغير  طفل  عنـده  رجـل 
يريد  وال  كذبًا  هـذا  يكون  يفرحه  أن  يريد  بـل  شـيء  ال  وهو  الشـيء  هذا 
اهللا. شاء  إن  مأجورًا  لنا  بين  ذلك؟  يقول  أو  الطفل  يالعب  بل  الكذب  هو 
ذا  في  النهي  أن  وأحسـب  يفعله  أن  له  ينبغي  فال  ذلك  عن  ُينهى  أنه  أحسـب 

ظني. في  ما  صح  إن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  عن  مروي 
واهللا أعلم. نصًا  فأنقله  المعنى  ذلك  اآلن  يحضرني  ولم 

øjódGƒdG  ≥M

الالزم  غيـر  الجهاد  وعن  النافلـة  عـن  الولد  منـع  للوالديـن  إن  قولهـم 
فيه  الدخول  قبـل  منعه  لهما  فيصح  النافلـة  الحج  وأمـا  فيـه  دخـل  وإن 

وجهه؟ ما  ذلك.  بعد  ال  به  واإلحرام 
تعالى:  قال  العزيـز  الكتاب  بنص  إجماعـًا  واجب  الوالدين  حـق  ألن  ذلـك 
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وقال:  مخالفتهما  المعـروف  من  وليـس   (١)﴾i   h   g   f ﴿
   0   /    . ﴿ وقـال:   (٢)﴾¨   §   ¦   ¥   ¤    £﴿
عن  منعه  لهمـا  كان  فلذا  الوالديـن  بـر  من  أعظـم  نافلـة  فليسـت   (٣)﴾1
فلهما  النوافل  جملـة  من  الالزم  غير  والجهاد  المباحات  سـائر  فدع  النافلـة 
النافلة  الحج  وأما  تتميمه  يوجب  ال  فيه  الدخول  ألن  فيه  دخل  وإن  منه  منعه 

بعده. ال  به  اإلحرام  قبل  منعهما  صح  فلذا  واجبًا  فيه  بالدخول  يصير  فإنه 
ذلك  في  يطيعهما  أن  له  وليس  الواجب  من  شيء  عن  يمنعاه  أن  لهما  وليس 
الخالق  معصية  في  لمخلوق  طاعة  وال  نفسه  هالك  الواجب  ترك  في  أن  بيانه 
رضا  من  وأوجـب  ألزم  الخالق  رضـا  وطلب  وأحـق  أولى  بالنفـس  والرفـق 

واهللا أعلم. المخلوق. 
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سـبعة  إلى  وقيل:  الشـرك،  دون  ما  هي  فقيل:  القرابة  حد  في  اختالفهم 
ويرثك.  ترثه  من  هي  وقيل:  أربعة،  إلى  وقيل  آباء،  خمسة  إلى  وقيل  آباء 

وجهها؟ ما 
اعتبروها  اعتبارات  تكون  أن  إال  وجوهًا  األقوال  لهذه  أعرف  ال  وأنا  أعلم،  اهللا 

بعيد. فهو  القريب  عدا  ما  إذ  القرابة  مفهوم  في 
دون  الوارث  علـى  بعضهم  قصره  حتى  األقرب  حـد  في  اعتبارهـم  فاختلـف 

.١٥ اآلية  لقمان،  (١) سورة 
.٢٤ اآلية  اإلسراء،  (٢) سورة 

.٨ اآلية  العنكبوت،  (٣) سورة 
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ومن  البعيد  القريـب  ضد  أّن  ووجهـه  سـؤالك  من  األخير  القول  وهـو  غيـره 
بعيدًا. غيره  فيكون  القريب  هو  ويرثك  ترثه  َمْن  أَنَّ  المعلوم 

فال  األشـخاص  من  واحد  غير  في  توجد  صفة  القرابة  ألن  مسـلَّم  غير  وهذا 
اعتبره  الذي  هو  المعنى  وهذا  غيره  عن  انتفاؤها  واحد  في  وجودها  من  يلزم 
من  كل  أن  وذلك  الشـرك  يقطعهم  لم  ما  النسـب  صح  ما  القرابة  إن  قال  من 
لم  ما  بعض  من  أقرب  بعضهـم  كان  وإن  قريبك  فهو  منك  نسـبه  معك  صـح 
وموجب  الحقوق  وجوب  من  مانع  الشرك  أن  وذلك  شرك،  وبينه  بينك  يقطع 

كميتهم. حيهم  وصار  انقطع  فقد  الشرك  إلى  النسب  انتهى  فإذا  للعقوق، 
أعرف  فال  أربعة  إلى  أو  خمسـة  إلى  أو  آباء  سبعة  إلى  القرابـة  بأن  القول  وأما 
يكون  أن  إال  أيضـًا  وجهًا  له  أعرف  ال  عشـرة  بأنها  القول  وكذلـك  وجوههـا 
كل  فقصرها  بعيد  ذلك  عدا  ما  وأن  القرابة  مفهوم  فـي  مضـى  الذي  االعتبـار 
أفهامهم  اختالف  على  اآلباء  من  قريب  إنه  فهمه  في  وقع  ما  على  منهم  قائل 

جدًا. ضعيفة  اعتبارات  وهي  ذلك  في 
  P   O﴿ تعالى:  بقوله  آبـاء  أربعة  بأنها  للقول  بعضهم  احتجـاج  وأمـا 
نزلت  لما  ملسو هيلع هللا ىلص  أنـه  يوجد  مـا  فُينافيه  آبـاء  أربعـة  إلـى  فأنذرهـم   (١)﴾Q
بني  «يا  قـال:  فخذًا  فخـذًا  فاألقرب  األقرب  فنـادى  الصفا  صعـد  اآليـة  هـذه 
صفية  يا  النبي»،  «عم  عباس  يا  مناف،  عبد  بني  يا  هاشم،  بني  يا  عبدالمطلب، 
مناف  عبد  إلى  إنذارهم  فيه  فإن  شيئًا»  اهللا  من  لكم  أملك  ال  إني  النبي»  «عمة 

عبداهللا. وهو  القريب  األب  اعتبر  القائل  يقول  أن  إال  اللهم  آباء  ثالثة  وهم 

.٢١٤ اآلية  الشعراء،  (١) سورة 
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ما  ومصيبة.  وفـرح  ترح  فـي  الرحم  وصُل  بتأكيـٍد  مندوب  إنـه  قولهـم 
وجهه؟

بعضهم  األرحام  إلجمـاع  المقتضية  األسـباب  أشـد  األحوال  هذه  ألن  ذلـك 
الفرح  في  لهم  مواسـيًا  كأنه  صار  األوقات  هذه  في  وصلهم  فمن  بعـض  إلـى 
جرت  وبذلك  أمرهـم  في  وشـاركهم  بنفسـه  وصلهم  قد  أنه  فيـرون  والتـرح 
الوصل  على  قدرته  مع  الوقت  ذلك  في  يصلهم  لم  من  فإن  الناس  بين  العادة 
وكذلك  بعد  من  على  الكتاب  في  التعزية  إرساله  يتأكد  هنا  ومن  جفاء  يعدونه 

يسرهم. بما  كتابه  في  السرور  يظهر 
دون  الندبية  فـي  التأكيـد  هـذا  وجه  فما  واجبـة  األرحـام  صلـة  إن  قيـل  فـإن 

الوجوب؟
كما  حال  دون  بحال  وال  بوقت  تقيد  ولم  الجملة  في  وجوبها  ألن  ذلـك  قلنـا 
«إن  قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  وعنه  بالسالم»  ولو  أرحامكم  «صلوا  السالم:  عليه  قوله  في 

أنسابها. العرب  حفظت  وبذلك  تقاطعت»  تناست  إذا  الرحم 
على  يكون  ولكـن  يعرف  حد  الرحـم  لصلة  ليس  محمـد  أبو  قال  هنـا  ومـن 
محدودة  غير  األرحام  صلة  أن  لك  ظهر  فإذا  كان  متى  قدر  إذا  والوصل  النية 
في  الندبية  وجه  لك  ظهر  غير  ال  الجملة  في  وجوبها  وأن  مخصوص  بشـيء 

والفرح. بالترح  تخصيصها 
األنساب  حفظ  األرحام  صلة  في  الحكمة  رأيت  الثاني  الحديث  اعتبرت  وإذا 
وتبليغه  إرساله  في  ألن  بالسالم  االكتفاء  وجه  لك  ظهر  هذا  الغرض  كان  وإذا 

واهللا أعلم. للنسب.  حفظًا 



322

QGƒédG  qóM

بيتًا  وبأربعين  عبيدة،  أبو  قاله  كما  ذراعًا  بأربعين  الجوار  حـد  تحديـد 
إن  فقيل  فالة  في  كانوا  وإن  البراح.  من  قدرها  أو  عبداهللا  أبو  قاله  كما 
صوت  يبلغ  ما  وقيل  بعض،  من  بعضهم  النار  قبس  إلى  ينتهي  الجوار 
رائحة  يبلغ  ما  مقـدار  وقيل  الكلب  يحميه  مـا  مقدار  وقيل  المغـرف 
األقوال؟ هذه  وجه  وما  التحديد  هذا  مستند  ما  السائل  قال  القدر. 

جاء  رجًال  أن  وجدت  أنـي  إال  وجهًا  كله  لهذا  أعرف  ال  وأنـا  أعلـم،  اهللا 
وإن  فالن  بنـي  محلة  نزلت  إني  اهللا  رسـول  يا  فقـال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  إلـى 
وعمر  بكر  أبا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  فبعث  جوارًا.  إلّي  أقربهم  أذًى  إلّي  أشدهم 
دار  أربعين  إن  أال  فيصيحـون:  بابه  على  فيقومون  المسـجد  يأتون  وعليـًا 
فهو  الخبر  هذا  صح  فـإن  بوائقه  جاره  خاف  من  الجنة  يدخـل  وال  جـار، 

اهللا. رحمه  عبيدة  ألبي  حجة 
يوجبه  فيما  قال  عامرًا  الشيخ  أن  إال  وجهها  أعرف  فال  األقوال  سائر  وأما 
من  إما  الجـوار  اسـم  عليه  يقع  فيما  ذلك  فـي  اختالفهم  أصـل  إن  نظـره 
ما  مقدار  قال  من  قول  أن  وذلك  وقال:  الشـرع  طريق  من  أو  اللغة  طريق 
قدره  بقتار  يؤذيه  من  أن  ذلـك  في  اعتبر  قائله  أن  يدل  القدر  رائحـة  تبلـغ 
عليه  يجب  وال  بجاره  فليس  يبلغه  لم  ومن  منه  يعطيه  أن  وعليه  جاره  فهو 

به. يؤذه  لم  إذ  حقه 
المغرف. صوت  مقدار  اعتبر  من  المعنى  هذا  على  وكذلك  قال: 

وهو  بعض  من  بعضهم  مساكنهم  تداني  من  مأخوذ  اللغة  في  والجار  قال: 
المتجاورون. الناس  والجيران  المجاورة، 
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قاعدتين: على  مبني  ذلك  في  الخالف  أن  اهللا  رحمه  كالمه  وحاصل 
أقصى  فتحرى  الجار  عن  األذى  كف  وهو  الشرعي  المعنى  اعتبر  من  منهم 

جيرانًا. فجعلهم  المساكن  بين  األذى  إليه  ينتهي  ما 
القـرب  فاعتـبـر  الجـوار  لفــظ  وهـو  اللغـوي  االسـم  اعتبر  من  ومنهـم 
اختلفت  ثم  الجوار  عن  خرج  بُعد  ومن  جارًا  كان  قريبًا  كان  فمن  والبعـد 
القرب  في  أفهامهـم  اختالف  حســب  عـلى  ذلك  تحديـد  فـي  أنظارهـم 

والبعد.
أهل  بين  العـرف  اختـالف  وهي  عليهـا  ينبـه  أن  ينبغـي  قاعـدة  هنـا  وهـا 
في  عرفًا  األرض  مـن  ناحيـة  أهل  لـكل  فإن  الجوار  صفـة  فـي  النواحـي 
ومن  قطيعة  وتركهـا  صلة  بهـا  التمسـك  يعدون  عادة  منهـم  ولـكل  ذلـك 
في  وه  فَحدُّ والبوادي  القرى  بين  الجـوار  معنى  اختلف  المعنى  هذا  أجـل 
أحوالهم  الختالف  إال  ذاك  ومـا  النار  بقبس  الفالة  وفـي  بالبيوت  القـرى 
أمكن  من  كل  جـارًا  يعدون  البادية  أهل  فإن  ومنافعهـم.  عاداتهم  وتبايـن 
على  التي  للقدر  الملح  وأخذ  النار  كاقتباس  منهم  الحاضرة  منافعهم  أخذ 
مساكنهم  ألن  جارًا  ذلك  يعدون  فال  القرى  أهل  وأما  ذلك.  وأشباه  النار، 
بعضًا  بعضها  إلى  البيـوت  بأقرب  بالجوار  عرفهم  فجاء  متصاكـة  متقاربـة 
قال  فكل  البيوت  عدد  من  المقدار  هذا  تحديد  في  العرف  هذا  اختلف  ثم 

العرف. من  له  وقع  بما 
عامر  الشـيخ  ذكرهما  اللتين  القاعدتين  من  أجمع  ترى  كما  قاعـدة  وهـذه 
الباب  هذا  في  األقوال  بين  الجمع  فـي  عليها  يعول  أن  فينبغي  اهللا  رحمـه 

واهللا أعلم. صوابها.  ظهر  أن  بعد 
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طريق؟ كل  أو  الجائزة  الطريق  أهي  صفتها  ما  للجوار  القاطعة  الطريق 
إذا  يعني  قال  عامرًا  الشيخ  أن  غير  مجمًال  األثر  بهذا  األثر  ورد  وقد  أعلم  اهللا 

الدور. بين  الطريق  كانت 
ومن  أيضًا  طريق  البيت  طريق  ألنَّ  يمكن  ال  طريق  كل  على  حمَلها  إن  وأقول 

قاطعة. غير  أنها  المعلوم 
الفاصلة  الطريق  هـي  ألنها  الجائزة  الطريـق  بها  المراد  أن  لـي  يظهـر  والـذي 
في  المار  فصار  أحد  بها  المرور  من  يمنع  ال  أنه  قاطعة  جعلها  فـي  والحكمـة 
ذلك  لوجود  لبعض  جـارًا  بعضها  يكن  فلم  البيـوت  بين  فاصلين  قـوم  حكـم 

واهللا أعلم. والسوق.  الوادي  في  القول  وكذا  الفاصل 

QGƒédG  ≥M  ≈£©j  ’  øe

أو  الجوار  حق  يعطى  هل  والقاطع  للحق  والمانع  المرتد  في  اختالفهم 
وجههما؟ ما  قوالن،  ال، 

لم  وإنها  ذلـك  في  الـواردة  بالعمومـات  تمسـك  فقد  بإعطائهـم  القائـل  أمـا 
جار. دون  بجار  تخصص 

شـرعًا  أحكامهم  من  علم  بما  العمومات  خصـص  فقد  بمنعهم  القائـل  وأمـا 
ومقاطعَتهم،  معاداَتهم  أوجب  قد  الشرع  فرأى  الثالثة  هؤالء  في  نظر  أنه  وذلك 
األدلة  بين  جمعـًا  الحقوق  من  فمنعهـم  ذلك  تنافي  الجـار  وحقـوق  والصلـة 

واهللا أعلم. األحكام.  بين  وتوفيقًا 
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√óæY  ¢ù«d  ÉªH  QÉédG  á∏°UGƒe

إن  عنده  يوجد  ال  الـذي  بالشـيء  تجب  أنها  الجار  مواصلة  في  قولهـم 
علته؟ ما  رآه.  أو  جاره  عند  به  سمع 

رأْته،  أو  بـه  سـمعْت  إذا  تجد  ال  الذي  الشـيء  إلى  تتوق  النفـوس  ألن  ذلـك 
  w ﴿ تعالى:  قوله  في  الكتـاب  بنص  ثابت  الجار  حق  أن  المعلـوم  ومـن 
أمكن  بما  مواصلته  وجبت  اهللا  كتـاب  من  به  اإليصـاء  ثبـت  وإذا   (١)﴾x
تركه  في  مـا  مع  هذا  نحو  إمـكان  المعلوم  ومـن  تعيين  غيـر  من  الحـال  مـن 
حق  وفي  خصوصًا  حقه  في  ذلك  حرم  وقد  إيذاء  للجار  الجفاء  حصـول  مـن 

واهللا أعلم. عمومًا.  المسلم 

¬æY  π°†a  A»°T  πc  åjóM  ≈æ©e

يواري  وثوب  وجلف  بيت  ظل  عن  فضل  شـيء  «كل  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  معنى 
ذلك. لنا  بين  تفضل  حق»؟  فيه  آدم  البن  يكن  لم  والماء  الرجل  عورة 

األشياء  بأحقر  ولو  اإلنسان  حاجة  اندفعت  متى  أنه  واهللا أعلم  الحديث  معنى 
  |  {   z  y  x ﴿ قوله:  في  إياه  وعده  الذي  بوعده  ربه  له  أوفى  فقد 
تعالى  منه  تفضل  فهو  ذلك  عن  فضل  فمـا   (٢)﴾£    ¢   ¡ ے     ~   ❁
اإلنسان  حاجة  ألن  األربعة  األنواع  وذكر  وجل  عز  اهللا  على  فيه  للعبد  حق  ال 
(بكسر  والِجْلف  يؤويه  محل  من  له  بد  ال  ألنه  للمسكن  فالظل  قبلها  من  غالبًا 
إلى  به  وأشار  اليابس  الخبز  أو  معه  إدام  ال  الذي  الخبز  الالم)  وسكون  الجيم 

.٣٦ اآلية  النساء،  (١) سورة 
و٢٣.  ٢٢ اآليتان  الذاريات،  (٢) سورة 
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بد  ال  ألنه  للملبوس  والثوب  بنيته  بـه  تقوم  قوت  من  له  بد  ال  ألنـه  المطعـوم 
عورته. به  يستر  شيء  من  له 

خطاب  وألن  الخطـاب  فـي  فيقدم  األفضـل  لكونـه  بالذكـر  الرجـل  وخـص 
للذكور  خطاب  مقام  المقام  وألن  المشهور  على  تغليبًا  اإلناث  يتناول  الذكور 
بد  ال  ما  هو  بالماء  والمراد  البالغة  أسلوب  عن  خروج  غيره  إلى  عنه  فالعدول 
تعليم  الحديث  من  أي  والقصد  الحليمي:  قال  به.  ومغتسـل  مشـروب  منه  له 

الحديث: معنى  في  وأنشد  فانية  ألنها  الدنيا  من  يستكثر  فال  القناعة  العبد 
ــــل وظ ــــــــــاء  وم ــــز  ــــب األجـــــلخ ـــم  ـــي ـــع ـــن ال ـــــو  ه
ربـــي ـــة  ـــم ـــع ن ــــدت  ــــح مـــــقـــــلج إنـــــي  ــت  ـــ ــل ق إن 

واهللا أعلم. انتهى 

IAGô≤∏d  ™ªà°ùªdG  ΩÓc

لالسـتماع  منصت  أنه  به  يعلم  ما  الكالم  من  أتى  إذا  للقارئ  المسـتمع 
أم ال؟ ذلك  له  يجوز  هل  للمراد  فاهم 

واهللا أعلم. باطًال،  معنى  به  ُيرد  لم  ما  شرعًا  منه  مانع  ال  إذ  ذلك  له  يجوز 

√O’hCG  »a  ≈JƒªdG  ôãc  øe  º°Sh  áaGôN  øe  ôjòëàdG

الموت  عليه  تكاثر  من  نراهم  أنَّا  الموجود  هذا  زماننا  أهل  في  تقول  ما 
يسـيرون  وتراهم  طبيب  ولذلـك  كواشـح  فيك  له  يقولـون  أوالده  فـي 
المذكور  األذى  هذا  فيه  يرى  من  بذلك  عارف  وهو  الطبيب  ذلك  صوب 
شـيئًا  فيه  يرى  ال  والذي  حفيفة  أوسـمًا  رقبته  في  لحيته  تحت  يوسـمه 



327
ÜGOB’G ■ ¢ùeÉîdG AõédG

كواشح  هذه  العامة  وتقول  عنه.  ويرجع  هذا  من  شيء  فيك  ال  له  يقول 
ويتواصفون  تجاربهم  في  صحيـح  مجرب  معهم  وهذا  األوالد  تكشـح 
ذلك  لنا  صرح  تفضل  جائزة؟  غير  أم  جائزة  هذه  نعلم  لم  ونحـن  ذلـك 

الثواب. جزيل  ولك  الباطل  من  الحق  نعلم  لكي  بيانًا  فيه  وأفتنا 
الجادة  عن  خارج  لذلـك  اعتقادهم  وإن  صحيحة  غيـر  هذا  فـي  تجربتهـم  إن 
غير  يقتل  ال  شـخص  في  كان  إذا  األلـم  بأن  عقل  ذو  ينكـر  وهـل  الصريحـة 
من  يقتل  أن  بـه  فأحق  زعموا  كما  قاتًال  األلـم  هذا  كان  فإن  الشـخص  ذلـك 
جائز،  غير  العامة  من  الفعل  هذا  أن  لك  يظهر  وبهذا  أخاه  وال  ولده  ال  به  حل 

واهللا أعلم.

¬bO  hCG  QÉædG  ˆG  º°SG  ¬«∏Y  ÜƒàμªdG  »∏ëdG  ∫ÉNOEG

فضة  أو  ذهب  لوح  في  تعالى  اهللا  أسماء  من  اسمًا  يرسم  أن  أله  الصائغ 
والحال  آلته؟  على  يدقه  أن  أله  ذلك  مثل  أحد  له  أتى  وإن  النار  ويدخله 
وجد  إن  المال  صاحب  على  وهـل  االسـم  لذلك  إهانة  نية  له  ليس  أنـه 
لم  حاله  على  تركه  وإن  إليه  محتـاج  وهو  يتركه  أن  حليه  في  هـذا  مثـل 

سدى؟ تركه  إن  المال  إضاعة  من  هذا  وهل  بشيء  منه  يستفد 
الحلي  من  شيء  في  تعالى  اهللا  أسماء  من  شـيء  رسـم  يمتنع  ال  أنه  لي  يظهر 
أخروية  أو  دنيوية  صالحية  أو  أصلحية  لمراعاة  أو  بها  التبرك  قصد  على  واآللة 
رسـول اهللا  محمد  فيه  منقـوش  ملسو هيلع هللا ىلص  خاتمه  أن  السـير  فـي  ثبت  قد  أنـه  علـى 
فيه  شيئًا  خواتمهم  في  ينقشـون  كانوا  أنهم  الصحابة  أفاضل  عن  نقل  وكذلك 

تعالى. اهللا  أسماء  بعض 
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من  وال  النار  فيه  ذلك  المكتوب  الحلي  إدخال  من  يمنع  نص  على  أقف  ولم 
فيكون  تعالى  السـمه  اإلهانة  به  يقصد  لم  ما  ذلك  جواز  والظاهر  باآللـة  دقـه 
غير  فاسد  غرض  إلى  القصد  يكن  لم  وما  شركًا  القصد  ذلك  على  ذلك  فعل 

فعله. من  فيمنع  حرام  الفاسد  القصد  على  ذلك  فعل  فإن  اإلهانة 
فال  المصاحف  تحريـق  عثمان  على  نقمهـم  من  األصحاب  عـن  نقل  ما  أمـا 
المفسدة  دفع  تحريقها  في  عثمان  من  القصد  كان  وإن  فإنه  قررناه  ما  يعارض 
المفسـدة  تلك  دفع  يصح  فإنـه  القرآن  فـي  المنتشـر  االختالف  عـن  الناشـئة 
في  االختالف  عن  يزجرهم  أن  مثل  وذلك  مثـًال  المصاحف  تحريق  عدا  بمـا 
قراءة  كل  إبقاء  مع  ذلك  على  ويتهددهم  يتوعدهم  وأن  فيها  والمباهاة  القراءة 
القراءات  في  التباهي  عن  ناشئة  هي  إنما  المحذورة  المفسدة  فإن  حالها  على 

واهللا أعلم. تخالفها،  مطلق  عن  ال  فيها  والتفاخر 

®ƒØëªdG  ìƒ∏dG  øe  IhÉ≤°ûdG  ƒëªH  AÉYódG

عين  وجـدت  فقد  المشـارق  عن  اللـوح  مسـألة  أمحو  أن  لـي  ذكـرت 
كتبتني  كنـت  إن  اللهم  ونصهـا:  الخيـرات  دالئل  كتـاب  فـي  مسـألتك 
في  علّي  مقتـرًا  أو  مطرودًا  أو  محرومـًا  أو  شـقيًا  الكتاب  أم  في  عنـدك 
واثبتني  وإقتاري  وطردي  وحرماني  شقاوتي  بفضلك  اللهم  فامح  الرزق 
وقولك  قلت  فإنك  للخيرات  موفقًا  مرزوقًا  سعيدًا  الكتاب  أم  في  عندك 

  ¨   §   ¦   ¥ ﴿ المرسل  نبيك  لسان  على  المنزل  كتابك  في  الحق 
جعفر  ابن  جامع  وفي  بلفظه.  انتهـى   ،(١)﴾®   ¬   «   ª©

.٣٩ اآلية  الرعد،  (١) سورة 
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إن  فعرفنا  صوابًا؟  تراه  ال  هذا  كنت  فإن  جائز  الشريطة  على  الدعاء  أن 
لنمحوه. اهللا  شاء 

وكالهما  الشـر  من  ويتعوذ  فقط  الخير  محض  إال  السـائل  يسـأل  وهل 
دعوة  على  ال  تعالى  اهللا  مشـيئة  على  جارية  والحكمة  اللـوح  في  مقـرر 
وإن  فبعدلـه  عذبنـا  إْن   (١)﴾Å   Ä  Ã   Â     Á   À﴿ الداعـي 

فدعوناه. ندعوه  أن  أمرنا  فبفضله  رحمنا 
فالرزق  بكذا  ويدعو  وكذا  كذا  فليكتب  الرزق  أراد  من  أن  وجدت  وقد 
المذكور؟  هذا  فائدة  فمـا  ينقص  وال  يزيد  ال  اللوح  في  قـدره  مكتـوب 

اهللا. أدامك  بإيضاحه  علينا  تفضل 
يوم  كتبتها  كنت  وقد  المشارق  من  اللوح  مسألة  تمحو  أن  لك  كتبت  قد  نعم 
في  فيها  وقع  مـا  مع  حقها  ووضوح  صوابهـا  ظهـور  إال  أرى  ال  وأنـا  كتبتهـا 
وأخينا  عليه  اهللا  رضـوان  الصالح  شـيخنا  وبين  بيني  النزاع  مـن  الحال  ذلـك 
ثم  أصًال  هنالك  كتبـت  ما  صحة  يرى  فال  شـيخنا  فأما  اهللا.  رحمه  الراشـدي 
تفسـيره  في  الخازن  بها  صرح  بعينها  والمسـألة  جرى  مـا  فكان  عليـه  وافقتـه 
قولنا  عند  ولنا  نظائر  تعالى  اهللا  رحمهم  المغرب  أهل  أصحابنا  كتب  في  ولها 
إخواننا  من  طويلة  مناظرة  بعد  لي  ظهر  ثم  حججًا  نظنها  كنا  تشـبثات  بثبوتها 
فرجعت  اللوح  في  كتب  ما  تغيير  منع  فـي  شـيخنا  قاله  ما  صواب  المتعلمين 
فيه  يتقدمني  لم  أمـر  في  رأسـًا  أكون  ال  أن  وأحببت  المشـارق  في  كتبته  عمـا 
فلذا  هللا  والحمد  الديـن  في  خطأ  إلى  ذلك  يفض  لم  وإن  أصحابنـا  مـن  أحـد 

المشارق. نسخ  في  اللوح  مسألة  بإبطال  اآلفاق  أهل  إلى  كتبت 

.٢٣ اآلية  األنبياء،  (١) سورة 
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بنفسـه  محتاج  المذكورة  المسـألة  من  فهو  الخيرات  دالئل  من  نقلته  ما  فأمـا 
لذلك  حجة  يكفي  ال  شرط  على  الدعاء  جواز  من  الجامع  في  وما  دليل  إلى 
ما  أن  فيه  مرية  ال  والذي  فالحق  منثورًا  هباء  فصارت  بمثلها  تشبثنا  طالما  فقد 

واهللا أعلم. تبديله،  يصح  ال  اللوح  في  كتب 

√óMh  ¢üî°ûdG  ôØ°S

«الواحد  للحديث  بعيـدًا  أم  كان  قريبًا  وحـده  يسـافر  أن  أيجوز  الرجـل 
جوازًا؟ كان  إذا  الحديث  معنى  وما  شيطان»؟ 

ما  تحريمه  إلى  به  يبلغ  وال  المكروه  مصادفة  من  عليه  شـفقة  ذلك  عن  ينهى 
نفسه. إهالك  عليه  حرم  رآها  فإن  الهالك  عالمات  ذلك  في  ير  لم 

في  يشـبه  الواحد  أن  المعنى  وكأن  الزجر،  فـي  فمبالغة  شـيطان  الواحد  وأمـا 
الواحد  أن  المعنى  أن  أو  منفردًا  يكون  منهما  كًال  أن  بجامع  الشـيطان  سـفره 

الوجوه. من  ذلك  غير  أو  الشيطان  صيد 
ظهور  قبل  األمر  أول  فـي  ذلك  وأن  منسـوخ  الحديث  إن  قيل  أنـه  وأحسـب 

واهللا أعلم. الفتنة،  لخوف  اإلسالم 

»Ñ°üdG  óæY  Éªe  πcC’G

يحل  مليء  وهو  بذلك  تطيب  ونفسه  عنده  من  األكل  عرض  إذا  الصبي 
ال؟ أو  كان  يتيمًا  يعقل؟  كان  إذا  أم ال  عنده  من  األكل 

بلوغه  يصح  لـم  لكن  البلوغ  حد  وصـل  الذي  وهـو  مراهقـًا  الصبـي  كان  إذا 
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على  تقام  ال  ألنها  الحدود  إال  أموره  جميع  في  البالغ  حكم  أعطاه  من  فمنهم 
بلوغه. يصح  حتى  الصغر  حكم  في  جعله  من  ومنهم  التهمة 

على  إال  عنده  من  يؤكل  وال  شيء  منه  يؤخذ  فال  الصبيان  من  ذلك  دون  وأما 
واهللا أعلم. خاطره،  جبر  أراد  إن  التعويض  قصد 

¿É«Ñ°üdGh  ó«Ñ©dG  IQƒY

معناه  في  المتعلميـن  بين  وقـع  فإنه  «مدارجه»  فـي  الذي  البيـت  معنـى 
هو: وهذا  والجدال  النزاع 

والصبـيـان العبـيد  فالفرجانوعـــورة  الشـهوة  وجدوا  إن 
معناه؟ لنا  تبينه  أنت  ما  على  المعول  وإنما  فيه  مقوالتهم  نص  إلى  حاجة  وال 
أنه  يعد  ومـا  بينهما  ومـا  والدبر  القبـل  بالفرجين  والمـراد  ظاهـره  علـى  هـو 
على  اشـتمل  مما  ذلك  غير  إلى  الجانبين  من  الشـعر  ومنابت  كاإلليتين  منهما 

الفرجين.
في  النظر  ابـن  قول  من  مأخوذ  فيهـا  فالكالم  العبيـد  من  الذكـور  عـورة  فأمـا 

قال: حيث  دعائمه 
من بـــأس  ــرج  ــف ال يــمــس  الصغــرومـــا  ذوي  والطـفـل  األنـعـام 
مسه ــي  وف رطــبــًا  بكف  لــم  ـــوزرمــا  ال ــم  ــظ أع ــــاث  اإلن ـــرج  ف
شهوة ــال  ب الــمــمــالــيــك  عقروفـــي  ـــال  ب حـــل  ــم  ــه ــاس ــس إم
يجعلوا ولــم  الفرج  ســوى  كالحـرقيل  المملـوك  الحـرمــة  فـي 

إلى  نظر  وكأنه  وإناثهم  ذكورهم  كلهم  للمماليك  شامل  هذا  النظر  ابن  وكالم 
فخذ  إلى  نظر  من  قال  حيث  تعالى  اهللا  رحمه  محبوب  محمد بن  الشيخ  كالم 
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سعيد  أبو  الشيخ  تعقبه  لكن  وضوءه.  ذلك  ينقض  لم  ورأسها  المملوكة  األمة 
الرجل  على  عورة  ركبتيها  إلى  سرتها  من  إنه  األمة  في  قيل  قد  أنه  اهللا  رحمه 
المدارج  في  اعتمدت  فلذلك  زوجها  أو  يطؤها  الذي  سيدها  إال  المرأة  وعلى 
بذكورهم  خاص  هو  إنما  البيت  هذا  في  فالعبيد  الرجل  كعورة  األمة  عورة  أن 

منهم. اإلناث  دون 
أن  كالمه  وظاهر  العبيد  عورات  في  عليه  اهللا  رحمة  الحواري  أبو  شـدد  وقد 
جار  هو  إنما  العبيد  عورة  في  المدارج  فكالم  سواء  ذلك  في  واألحرار  العبيد 

وغيره. النظر  ابن  ذكره  الذي  القول  على 
الصبيان  فـروج  مس  في  واختلفوا  اإليضـاح  فـي  فذكر  الصبيان  عـورة  وأمـا 
نقض  ال  آخرون  وقال  اإلنسـان  حرمة  لهم  ألن  الوضوء  تنقض  بعضهـم  قـال 
الصبيان  فروج  أن  عندهم  ذلك  في  والعلة  قال  الصبيان  فروج  مس  مـن  علـى 

مسهم. من  على  نقض  وال  عليهم  عبادة  ال  البهائم  كفروج 
الوضوء  ينقض  اإلناث  فروج  مس  وقالـوا  واألنثى  الذكر  بين  بعضهم  َق  وَفـرَّ
هل  متوضئ  وهـو  بيده  لمسـه  أو  صبية  فرج  إلى  نظـر  من  الشـرع  بيان  وفـي 
مس  وإن  وضوؤه  انتقـض  الفرج  جوف  إلى  نظـر  إذا  قال  وضـوؤه؟  ينتقـض 
وعدم  الصبي  عـورة  بمس  النقض  فـي  الكالم  فهذا  وضـوؤه  انتقـض  الفـرج 
البالغ. كعورة  ليست  الصبي  عورة  أن  على  يدل  ذلك  غير  إلى  بذلك  النقض 

حرمة  للصبي  فيـه  يكـون  حال  بيان  إلـى  احتيـج  كذلـك  الحـال  كان  ولمـا 
أي  الشـهوة  الصبي  وجد  إذا  بمـا  ذلـك  فضبط  فرجه  إلـى  النظـر  فيجتنـب 
له  حينئذ  يكون  أنثى  أو  ذكـرًا  كان  الجماع  فيه  يشـتهي  حدًا  الصبي  بلـغ  إذا 
كعورة  غيرهما  دون  الفرجان  هي  إنما  حينئذ  وعورته  عورته  فتجتنب  حرمة 
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عدا  ما  إلى  النظر  تحريم  علـى  يدل  دليل  ال  ألنه  وذلك  العبيد  مـن  الذكـور 
الصبيان. من  ذلك 

فمستقبح  الجماع  يشتهي  من  حد  إلى  انتهوا  إذا  منهم  الفرجين  إلى  النظر  فأما 
  ¿  ¾  ½   ¼  »  ﴿ تعالـى:  قوله  ظاهر  تحريمه  على  ويـدل  بالعقـل 
على  ظهورهم  عـدم  ومعنى  الهميان  فـي  القطـب  قـال   (١)﴾ Â   Á   À
وال  قال  عنه  استترن  يشتهي  كان  إذا  وقيل  الشهوة  حد  بلوغهم  عدم  عوراتهن 

الفرض. يلزمه  لم  ما  االستتار  بعدم  يكفرن 
فال  النسـاء  عورات  على  لصغره  ينتبه  لم  الذي  الصغير  أن  الفخر  تفسـير  وفي 
بين  ما  المرأة  عنه  تسـتر  أن  لزم  ولمراهقته  لصغره  تنبه  وإن  معه  للنسـاء  عورة 
القلم  ألن  يلزم  ال  أحدهما  وجهان  سواه  ما  سـتر  لزوم  وفي  وركبتبها  سـرتها 

تشتهيه. قد  والمرأة  يشتهي  ألنه  كالرجل  يلزم  والثاني  عليه  جار  غير 
قال  للمرأة؟  ذلـك  يجوز  هل  للمرأة  الطفـل  مفاكهة  وعن  الشـرع  بيـان  وفـي 
ذلك  يجز  لم  بالشـهوة  والتلذذ  المفاكهـة  معنى  بذلـك  أرادت  إذا  أنـه  مضـى 
تخرج  فال  يعقل  يكن  لم  فإذا  الصبي  وأما  للمـرأة  عندي  ممنوعًا  ذلـك  وكان 

عندي. له  مكروهًا  كان  يعقل  كان  فإن  كراهية  ذلك  في  له 
فرج  مس  إذا  الرجل  وضوء  يفسـد  هل  ذكرت  ما  وأما  أيضًا  الشـرع  بيان  وفي 
يفسد  لم  يسـتتر  ال  صغيرًا  الصبي  كان  فإذا  مغسـول  وهو  دبره  أو  قبله  الصبي 
واألثر  الصبيان  في  الشهوة  اعتبار  على  تدل  اآلثار  فهذه  مسه  إذا  وضوءه  ذلك 
صاحب  فجمع  للصبيـان  عورة  والدبـر  القبل  جعـل  على  يدل  منهـا  األخيـر 

.٣١ اآلية  النور،  (١) سورة 
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قياسًا  الفرجين  الشهوة  وجدوا  إذا  الصبيان  عورة  وجعل  الحالين  بين  المدارج 
والعبيد  الصبيان  من  واحد  كل  أن  بينهمـا  والجامع  العبيد.  من  الذكـور  علـى 
هذا  فكان  البالغ،  الحـر  كحرمة  له  حرمة  وال  الجمـاع  شـهوة  نفسـه  في  يجد 
معاني  من  أخذًا  المدارج  صاحب  به  تفرد  مما  الصبيان  عورة  بيان  في  الضابط 
بعينها  المسألة  وجود  عدم  عليكم  يشكل  فال  مر  كما  العبيد  على  وقياسًا  األثر 

واهللا أعلم. ونظر،  اجتهاد  مقام  فالمقام  األثر  في 
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إن  الزينة  مواضـع  عدا  ما  األجنبيـات  في  يجـوز  ال  الذي  النظـر  صفـة 
نفسـه  ويرد  الزنا  مقدمات  من  شـيء  قلبه  في  يختلج  لم  ألنه  تلذذًا  كان 
ارتكاب  عن  النفـس  يصون  كان  إذا  الشـهوة  نظر  صفـة  وما  ذلـك  عـن 
اإلنكار  النسـاء  من  الزينة  إبداء  رأى  إذا  اإلنسـان  على  وهل  المحارم؟ 
بصره؟  يغض  أن  يكفيه  أم  لكالمه  يسـمعن  لن  أنهن  نفسـه  في  كان  إذا 
أم ال؟ منه  شيء  شراء  أردن  إذا  بهن  الخلوة  أيجوز  تاجرًا  كان  وإن 

وقيل  كفهن،  وباطن  وجههن  عدا  ما  األجنبيات  من  شيء  إلى  النظر  يجوز  ال 
كما  أيضًا  القدم  ظاهر  إلى  النظر  يجوز  وكذلك  الكف،  ظاهر  إلى  النظر  يجوز 

يكن. لم  أو  بشهوة  كان  ذلك  غير  إلى  يصح  وال   [...] به  صرح 
شـهوة  تكن  لم  إذا  فيجوز  القدمين  وظاهـر  والكفين  الوجه  إلـى  النظـر  وأمـا 
التلذذ  هي  وإنما  الزنا  في  الطمع  الشهوة  وليست  اتفاقًا  منع  بشـهوة  كان  وإن 
ثم  شـهوة  لغير  نظر  فإْن  يحدثها  لم  أو  بالزنا  نفسـه  حّدث  سـواء  إليها  بالنظر 

النظر. يكف  أن  لزمه  الشهوة  حدثت 
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ذلك  لها  يحل  ال  موضع  في  زينتها  أبـدت  قد  رآها  من  على  ينكـر  أن  وعليـه 
والنهي  بالمعروف  األمر  ألن  القبول،  منها  يرج  لم  وإن  اإلنكار  على  قدر  إذا 
قدر  من  على  فريضة  هو  وإنما  بالقبول  الطمع  على  مقصود  غير  المنكـر  عـن 
ألن  شيء  يلزمه  فال  ذلك  قبول  يرج  لم  إن  وقيل  تقبل.  لم  أو  منه  قبلت  سواء 
القول  نفس  على  يقدر  الذي  ال  المعاصي  أهل  قهر  على  يقدر  الذي  هو  القادر 

اتفاقًا. عنه  سقط  والنهي  األمر  بسبب  ماله  أو  نفسه  على  خاف  فإذا  فقط 
بنفسه  للتاجر  يرد  لم  إذ  تاجرًا  المختلي  كان  وإن  باألجنبية  الخلوة  تصح  وال 

واهللا أعلم. سواء،  ذلك  في  وغيره  هو  بل  الحكم  هذا  في  خصوصية 
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الرويحي  كولـد  السـرقة  لجلـب  والطلسـمات  العزائـم  يسـتعمل  مـن 
صاحبه  إلى  المسروق  يرد  فتارة  قيمته  تلحقه  ال  ممن  غيره  أو  المسكري 
مناقشة،  غير  من  لربه  ويسلمه  العامل  إلى  يرد  وحينًا  مرميًا،  يوجد  وتارة 
على  المسروق  أن  صاحبها  فادعى  كعادته  أحد  على  سرقة  يومًا  رد  فإن 
وأريد  عندك  مالي  ظهر  اآلن  به  أتيت  الذي  هذا  منه  والظاهر  وكذا  كذا 
شـيء  الخشـاب  هذا  يلزم  فهل  شـيخنا؟  الحكم  فما  منك  منه  بقي  مـا 
قولك  وما  أم ال؟  التهـم  أهل  من  ال  يكن  إن  يميـن  عليـه  وهـل  أم ال؟ 
أو  المسـروق  ظهر  متى  ذلك  في  األجرة  من  المطلسـم  هذا  يأخذه  فيما 

أم ال؟ له  أتحل  بعضه 
من  الظاهر  يكـون  وال  الباقي  البعـض  مـن  المسـروق  ادعاه  ما  عليـه  ليـس 
الحاكم  إلى  أمرهما  كان  حقـه  بباقي  اتهمه  فإن  الغائب  علـى  حجة  السـرقة 
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تركه  وإال  حلفه  اليمين  الحاكم  رأى  فـإن  فيها  مختلف  بالتهمة  اليميـن  ألن 
ذلك. في  الناظر  وهو 

األثر  وفي  بها  أعلم  فاهللا  المسروق  من  المطلسم  يأخذها  التي  األجرة  وأما 
نصف  أعطيك  له  وقال  رجل  إلى  فجاء  دراهم  له  سرقت  ورجل  نصه:  ما 
وهو  الرجل  لها  فحسـب  لي  طلعت  إن  الهارية  وكذا  كذا  أو  سـرقت  التي 
بشـيء  ذلك  وعالج  والطلسـمات  والحسـاب  النجوم  من  العلم  أهل  مـن 
العطية  أثبتـت  الرجل.  علـى  المسـروقة  الدراهم  ردت  حتـى  الكتب  مـن 
التوفيق  وباهللا  الجـواب:  ذلك؟  له  يحل  أم ال  الصفـة  هذه  علـى  للمعطـى 
صاحب  نفس  طابت  إن  وأما  تثبـت  ال  هذه  صيغتك  على  العطيـة  هـذه  أن 
فال  العقل  صحيح  بالغًا  وكان  السرقة  طلعت  أن  بعد  شيئًا  وأعطاه  الدراهم 
بعض  جوابات  مـن  وأظنه  حروفه).  بنص  (أ.هــ.  واهللا أعلم  ذلـك  يضيـق 

المتأخرين.
في  ذلك  من  شـيء  يكن  لم  إذ  شـيء  الطلسـمات  علم  قبل  من  النفس  وفي 
عصر  في  وال  آخرهم  عن  انقرضـوا  حتى  أصحابه  عصر  فـي  وال  ملسو هيلع هللا ىلص  عصـره 
دعاء  أعصارهم  في  كان  وإنما  الجميـع  عن  اهللا  رضي  بإحسـان  لهم  التابعيـن 
وذلك   (١)﴾ 1   0   / ﴿ تعالى:  بقوله  عمًال  بإعانة  وإجابـة  بإخالص 
يحتاجون  فال  بواطنهم  لصفاء  العالية  بمراتبهم  الخاصة  الكرامات  لهم  كانت 
من  كثير  بها  اعتنى  وقد  والطالسـم  األوفاق  هذه  من  شـيء  إلى  تحصيلها  في 
كثيرًا  األوفاق  بعلم  يعتنـي  الغزالي  وكان  قومنا  من  وكثير  أصحابنـا  متأخـري 

إليه. نسب  حتى 

.٦٠ اآلية  غافر،  (١) سورة 
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بخالف  لمباح  استعمل  إن  فيه  محذور  وال  قومنا:  من  الهيتمي  حجر  ابن  قال 
من  األوفاق  القـرآن  جعل  يحمـل  وعليه  قـال  حرام  على  بـه  اسـتعين  إذا  مـا 

انتهى. السحر. 
معناها  يعـرف  ال  التي  الطلسـمات  اسـتعمال  من  أصحابنا  بعـض  منـع  وقـد 
رسـمها  يكون  لئال  معناها  يدر  لم  إذا  الكتب  في  رسـمها  من  منعـوا  وكذلـك 

بها. بالعمل  إغراء 
كالمًا  الهجرة  من  التسـعمائة  رأس  إلى  أصحابنا  أقدمي  من  ألحد  أجـد  ولـم 
لهم  ووردت  استعماله  في  ذلك  بعد  من  المتأخرون  أكثر  وقد  الباب  هذا  في 
عليه  أطلع  لم  كالم  قبلهـم  لمن  يكون  أن  ويحتمـل  وجوابات  سـؤاالت  فيـه 
بما  إال  يعملـوا  لم  بأنهم  منهـم  ثقة  على  ألنـي  باألشـياخ  الظن  أحسـن  وأنـا 

التوفيق. وبه  واهللا أعلم  واإلعانة  الهداية  على  هللا  فالحمد  صواب  أنه  علموا 
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أن  ألرحامه  يجـوز  هل  وضوئـه  وعن  تنجيته  عـن  عجـز  إذا  المريـض 
ذوات  النساء  أبدان  وعن  نفسه؟  عن  عجز  إذا  ئوه  ويوضِّ منه  القذر  ينّجوا 
والممات  المحيا  فـي  العورة  عدا  ما  إليهـن  النظر  يجوز  هـل  المحـارم 

أم ال؟
خرقة  تجعل  أن  وينبغي  محارمه  ذوو  المريض  ينّجي  أن  الفقهاء  بعض  رخص 

الميت. غسل  في  ذلك  يصنع  كما  جسده  وبين  بينهم  تحول 
وتحت  السـرة  فوق  ما  إلـى  النظر  فيجوز  النسـاء  مـن  المحـارم  ذوات  وأمـا 

واهللا أعلم. الرجال،  كعورة  عورتهن  ألن  الركبتين 
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ملعونة  أنت  وقال  عليها  وغضب  بينهما  جرى  كالم  في  زوجته  لعن  من 
غير  أو  مسـتحقة  كانت  ذلك  في  يلزمه  ما  ذلـك  غيـر  أو  يلعنـك  اهللا  أو 

مستحقة؟
وزوجته  التوبة  فعليه  مستحقة  غير  كانت  وإن  شيء  يلزمه  ال  مستحقة  كانت  إذا 
بالزنى،  رميها  المحرم  اللعان  وإنما  للزوجة  المحرم  اللعان  من  هذا  وليس  له 

واهللا أعلم. النور،  سورة  في  المذكور  الوصف  ذلك  في  الحاكم  وحكومة 

IÓ°üdG  ôNBG  ΩÓ°ù∏d  ≈d rhnC’G  ßØ∏dG

األلف  بإثبات  اهللا  ورحمة  عليكم  السالم  به  األولى  ما  الصالة  من  السالم 
فيها؟ إليك  األحب  وما  والالم؟  األلف  بحذف  عليكم  سالم  أم  والالم 

الذي  هو  اللفظ  هذا  ألن  والم  ألـف  بال  عليكم  سـالم  يقول  أن  إلي  األحـب 
واهللا أعلم. الجنة،  أهل  تحية  وأنه  العزيز  الكتاب  في  ثبت 
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له  أتحل  باألحكام  عليـه  ما  ومانٌع  قاتٌل  أنه  ويعلـم  رجًال  صاحب  مـن 
المصاحبة  هذا  فنسي  له  تحل  ال  رأيك  في  كانت  وإذا  أم ال؟  المصاحبة 
يفّر  يصنع  كيف  عليه  ومانع  قاتل  أنه  حفظ  الطريق  بعـض  وصال  فلمـا 
أخذ  ألنه  الوقوف  أيسـعه  يقتله  له  المقتول  ولـّي  واتاه  وإن  أم ال؟  منـه 

اهللا. شاء  إن  مأجورًا  أفتنا  بذنب؟ 
إذا  صحبته  يترك  أن  لـه  جاز  ناسـيًا  صاحبه  فمن  مانع،  وال  قاتل  ُيصحـب  ال 
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عليه  بما  ليأخذه  المقتول  ولي  جاءه  وإن  عنها،  منهيٌّ  الصحبة  أصل  ألن  ذكر 
واهللا أعلم. عليه،  ذلك  صح  إذا  منه  يمنعه  أن  لهذا  فليس  والحق  اهللا  من 

É¡MÓ°UEGh  º¡dGƒeCG  ¢†Ñ≤H  ≈eÉà«dG  ájÉYQ

لها،  احتسـابًا  الدوكة،  أباهـا  قتل  التي  الزيديـة  اليتيمة  حـق  قبـض  مـن 
فقيرة،  كانت  إذا  لها  وإصالحًا  خيارًا  الثابتي  بلد  من  نخًال  بذلك  وأخذ 
أهلها  ولعـل  لغلته  يتعـرض  لـم  إذا  خالصـًا  ويكون  ذلـك  يسـعه  هـل 
لم  حفظ  منـذ  ألنه  قبضه  عـن  الوقوف  السـالمة  تـرى  أم  يصلحونهـا؟ 

الجواب. أجبنا  األيتام؟  مال  لقبض  يتعرض 
حفظ  يلزمه  فال  لها  الصالح  نظر  على  األصول  لليتيمة  الدراهم  بتلك  أخذ  إن 
عليه  وجب  ضياعها  رأى  فإن  لها  قائم  وال  ضائعة  يرها  لم  ما  األصـول  تلـك 
ممن  األيتام  صـالح  من  أمكنه  بمـا  القيام  عليه  يجـب  كما  بصالحهـا  القيـام 
فهذه  بالقسـط  لليتامى  القيام  ألزمنا  قد  وتعالى  سـبحانه  ربنا  ألن  لهم  قائم  ال 
ال  فكما  لها  كالمقاسـمة  لها  األصل  وشـراء  اليتامى  سـائر  من  كغيرها  اليتيمة 
إذا  إال  البيع  حفظ  الشاري  يلزم  ال  كذلك  المقسوم  المال  حفظ  المقاسم  يلزم 

والمشتري. المقاسم  على  باأليتام  القيام  تعين 
واهللا أعلم. شديدة،  كراهة  وأكرهه  استعماله  أحب  فال  الخيار  بيع  وأما 
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حديثي  على  الترتيـب  حاشـية  في  اهللا  رحمه  سـتة  أبي  مـة  للعالَّ كالم 
الدليل  قام  ما  إال  العبـادات  سـائر  في  واجبة  النية  أن  حاصله  ما  النيـة 
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كغسل  المعنى  معقولة  عبادة  تكون  كأن  العموم،  هذا  من  إخراجه  على 
وغير  النفقات  وقضاء  والودائع  والعواري  الغصوب  ورد  النجاسـات 
الزنى  كترك  الترك  بـاب  من  تكون  أو  المعنى،  معقول  هو  ممـا  ذلـك 
ذلك  على  الثـواب  حصول  أراد  إذا  إال  ذلـك  ونحو  الخمـر  وشـرب 
عبادة  كل  أن  كالمـه  من  فالظاهر  الوجهين  كال  فـي  النية  من  بـد  فـال 
فيها  تجب  ال  تركية  عبـادة  وكل  النية  فيها  تجـب  ال  المعنـى  معقولـة 
من  بد  فال  ذلك  على  الثواب  حصول  أراد  إذا  «إال  قوله  وظاهر  النية، 
فحينئذ  الثواب  حصـول  أراد  إذا  إال  هنـا  ها  تجب  ال  النيـة  إن  النيـة» 
معقولة  غير  العبـادات  على  ثـواب  ال  أنه  هذا  من  فالمفهـوم  تجـب، 
فيها  تجب  ال  العبادة  هذه  فكأن  فيها،  النية  تجب  وال  والتركية  المعنى 
وجهه  وما  قوله؟  من  يصح  فهل  الثواب  حصول  بها  أريد  إذا  إال  النية 

أفتنا. صحته؟  مع 
وإنما  والتركية  المعنى  معقولـة  غير  العبادات  على  ثواب  ال  أنه  منـه  يفهـم  ال 
يتعين  وال  النية  وجوب  فيها  يتعين  المعنى  معقولة  غير  العبادات  أن  منه  يفهم 
أراد  إذا  إال  التركية  العبـادات  في  وال  المعنى  معقولة  العبـادات  في  وجوبهـا 

النية. من  بد  فال  الثواب  تحصيل 
على  أدائها  صحة  تتوقف  المعنى  معقولـة  غير  العبادات  أن  ذلك  فـي  ومعنـاه 
يصح  بل  النية  علـى  صحتها  تتوقف  فال  المعنى  معقولـة  وأما  والقصـد  النيـة 
المحرمات  كاجتنـاب  التركيـات  وكذلـك  القصـد،  عن  اإلغفـال  مـع  فعلهـا 
إذا  لكن  لذلك  القصد  يحضـره  لم  ولو  الترك  بنفس  ممتثًال  يكـون  فإنه  كلهـا 
أراد  إذا  يعني  والقصد  النيـة  من  لحصوله  بد  فال  الثواب  زيـادة  تحصيـل  أراد 
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ذلك  يحصل  ال  أي  النية  من  له  بد  فال  النية  بحصول  الخاص  الثواب  تحصيل 
انتفى  الشرط  انتفى  وإذا  لحصوله  شـرط  [فهي]  النية  مع  إال  الخاص  الثواب 

المشروط.
البن  وبعضه  له  بعضه  بل  له  كله  ليس  ستة  أبي  كالم  من  إليه  أشرت  ما  إن  ثم 

واهللا أعلم. ذلك،  في  له  تصويب  فهو  عليه  وأقره  عنه  نقله  حجر 

äÉjB’G  ¢†©ÑH  ≥£ædG  ≥«≤ëJ

 (٢)﴾À   ¿  ¾ و﴿ ½   (١)﴾j   i   h  g ﴿ تعالـى:  قولـه 
مد؟ إلى  يحتاج  وال  ساكنين  ملتقى  هنا  أو  ربنا  بمد 

طالوت  أصحاب  عن  حكاية  تعالـى  قوله  أن  عندي  والذي  بذلـك،  أعلـم  اهللا 
أفرغ  في  الهمـزة  ألن  سـاكنين  التقاء  فيـه  ليـس   ﴾j   i     h   g ﴿

ساكنان. يلتق  فلم  ساكنة  ال  محركة  وهي  قطعية 
ألن  الساكنة  والغين  (نا)  ألف  وهي  ساكنين  التقاء  ففيه   ﴾¿   ¾  ½ ﴿ وأما: 
السـاكنان  التقى  وبسـقوطها  الدرج  عند  فسـقطت  وصل  همزة  (اغفر)  همـزة 

القراءة. في  (نا)  ألف  تسقط  أن  فوجب  المذكوران 
واهللا أعلم.  ،(٣)﴾ç   æ   å ﴿ في  القول  وكذا 

.٢٥٠ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
.١٤٧ اآلية  عمران،  آل  (٢) سورة 

.٢٥٦ اآلية  البقرة،  (٣) سورة 
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سـألك  فيما  نجيم  من  سـمعه  ما  مفتاح  سـليمان بن  بلغني  فقد  بعد  أما 
أن  وأحببت  الواقع  عكـس  فهو  الحقير  عن  رفعه  فما  عني  ورفعـه  عنـه 
فاعلم  اهللا  شاء  إن  تراه  ما  إلى  لنرجع  الصحيح  الواقع  لحضرتك  أوضح 
الجماعة:  من  وجملة  حاضر  وأنا  علي  لفران بن  قال  نجيمًا  بأن  شيخنا 
الشايب  مستفهمًا  زاهر  قيس بن  أخونا  فأجابه  الجنة،  يدخل  ال  الشايب 
معرفًا،  به  وتنطق  الشـايب  تقول  أن  يجوز  ال  له  فقال  الجنـة،  يدخـل  ال 

كالمه. هذا  الحديث  هو  كما  والم  ألف  غير  من  شايب  قل:  بل 
علم  غير  من  تحدث  وكيف  بحديث  ليس  ذكرته  فما  حنيئذ  له  فقلت 
فلم  مناصحًا  لـه  قلت  منه  يصـدر  ال  ما  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  إلـى  وتسـند 
فزجرته  الشارع  على  واجتراؤه  تعمده  عندي  فتحقق  ذلك  عن  يرجع 
وقلت له ولمن حضر إنما الحديث المروي عنه عليه الصالة والسالم 
يدخلني  أن  اهللا  ادع  اهللا  رسـول  يا  وقالت  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أتت  عجـوز  فـي 
عن  المناوي  رواه  مـا  على  الجنة  تدخل  ال  العجوز  لها  فقـال  الجنـة 
عن  أيضًا  ورواه  بأل،  المحّلى  الفصل  في  الحقائق  كنز  في  الديلمـي 
عجوز  أتت  قـال  الحسـن  وعن  عجوز.  يدخلها  ال  الجنـة  الطبرانـي 
إنك  فقال  فبكت  عجوز  الجنة  يدخل  ال  ملسو هيلع هللا ىلص  لها  فقال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إلى 
حديث  اآلية   (١)﴾r    q ﴿ تعالـى:  اهللا  قال  يومئذ  بعجوز  لسـت 
األثار  كتاب  ومؤلف  العجـوز  من  الطلب  ابتداء  منه  حذف  الحسـن 
قالت  التي  للعجوز  السـالم  عليه  قوله  مثل  الحق  والمزاح  واألخبـار 

.٣٥ اآلية  الواقعة،  (١) سورة 
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فبعدما  العجوز.  تدخلها  ال  الجنة  إن  فقال  الجنة  يدخلني  أن  اهللا  ادع 
كما  لهم  وبينت  المذاكرة  وجـه  على  األحاديث  هذه  لهم  أوضحـت 
األشـياخ  يتناول  نجيم  صـار  والتأخير  التقديـم  مـن  فيها  مـا  وجدتـه 
الواقع،  فهذا  عليـه.  أغلظت  أن  بعد  المجلس  من  فأخرجتـه  بلسـانه 
بيانًا  فزدني  للحق  موافقًا  إليك  رفعته  ما  الولي  الشيخ  أيها  رأيت  فإن 
تراه  ما  على  والعمل  وأرشد  فأجب  رأيته  عكسه  وإن  القلب  ليطمئن 
اهللا  أبقاك  والتوفيق  اإلعانـة  نسـأله  واهللا  وغيره؟  هذا  في  اهللا  شـاء  إن 

آمين. للمسلمين 
نجيم  على  اإلغالظ  في  أحسـنت  فقد  ذكرت  ما  حسـب  على  الواقع  كان  إن 
ولم  القصة  من  بلمعة  نجيٌم  أخبَرنا  وقد  والتشديد،  عليه  اإلنكار  في  وأصبت 
على  وأجبناه  استقصيت  كما  القصة  يسـتقص  ولم  ذكرته  الذي  السـبب  يذكر 

مقال. مقام  ولكل  جواب  خطاب  ولكل  سؤاله  قدر 
حسـب  على  التعريف  فيها  التي  الرواية  نحفظ  لم  الحال  ذلك  عنـد  أنا  علـى 
ال  للجنس  التعريـف  ولعل  يحفظ  لـم  من  على  حجة  حفـظ  ومن  نقلتهـا  مـا 
في  حاصلة  مخصوصة  حقيقة  إلى  يشير  إنما  ألنه  كذلك  أنه  شك  ال  بل  للعهد 
األصول  أهل  وبعض  البيان  علماء  به  صرح  كما  التنكير  حكم  في  فهو  الذهن 

واهللا أعلم.
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ذلك  عن  المسـلمون  فنهاه  صوفيًا،  وكفاًال  مدراسـيًا  مصرًا  لبس  رجل 
يحرم  وهل  بالخالف؟  يهلـك  هل  لمصالحي  لبسـتهما  وقال:  ينته  فلـم 
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لهم  والتابعون  والسـالم  الصالة  عليه  الرسـول  صحابة  وهل  لبسـهما؟ 
ذلك؟ مثل  لبسوا  بإحسان 

زي  من  الزمـان  هذا  في  اللبـاس  هذا  صار  وقـد  منهم،  فهو  بقـوم  تشـبه  مـن 
معصية  مخالفتهم  فإن  المسلمين  نهي  ذلك  إلى  انضم  إن  سيما  وال  الفسـاق، 

حسن. اهللا  عند  فهو  حسنًا  المسلمون  رآه  ما  إذ  ظاهرة، 
النفاق،  على  تنطوي  التي  العمائم  بعض  من  خير  المدراسي  فالمصر  وبالجملة 
منطوية  عمائمهم  تكون  لئال  تركه  في  أوالدنا  على  نشـدد  لم  المعنى  هذا  ومن 
الجبر  من  خيـرًا  ذلك  كان  قلوبهم  صفـاء  من  العمائم  طلبوا  فـإذا  نفـاق،  علـى 
حاًال  بحاله  وأِقبْح  الفسـوق،  عالمة  عليه  تكون  أن  هوانًا  المـرء  وكفى  عليهـا، 
بالعالنية،  السريرة  تطبيق  فالواجب  ضدها،  ويخفي  الطاعة  حالة  عليه  يكون  أن 

واهللا أعلم. الوكيل.  ونعم  اهللا  وحسبنا  سبيل،  ولكل  الجميع،  في  اهللا  ومراقبة 
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بالعلـم فـاق  الـذي  القطـب  أيهـا  أال 
والحلـم والجـود  العـز  أهـل  مراتـب 

انبهـم قـد  دعـاء  فـي  جوابـًا  أفدنـي 
فهـم وذو  وعقـل  علـم  ذو  فإنـك 

التـي «بقدرتـك  مخلـوق:  قـال  إذا 
لمسـلـم عــونـًا  بـاهللا  بهـــا»  قـدرت 

الفتـى مـن  يجـوز  قـد  سـؤال  أهـذا 
ليفهمـي؟ جـالء  يحجـر  أم  لمـواله 
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الجواب
النظم ــي  ف ـــدر  ال يشبه  ــًا  ــواب ج فــهــاك 

عـلم عــلى  علمًا  الفهــم  قــــويَّ  يـزيــد 
ـــادر ق بــــالــــذات  اهللا  أن  ــدك  ــي ــف ي

الوهم ــادئ  ب في  الوصف  مزيد  وينفي 
اقـــتـــداره إن  ــن  ــم ــرح ال ــصــف  ت فـــال 

بالعلم ــم  ــال ع نــحــو  ــد  ــزي م ــوصــف  ب
ــًا: ــي داع ـــوُل  ـــق وال ـــذات،  ـــال ب ولــكــنــه 

حــرم ــال  ب ــجــوز  ي العظمى  ــقــدرتــك  ب
مــوضــحــًا جـــوابـــًا  يــحــيــى  ـــا  أب ــاك  ــه ف

فهـم ذي  كل  عـن  الوهـم  شـكوك  يزيـح 

óé°ùªdG  »a  ø«ª«dG  ƒ¨d  ºμM

ما  واهللا  وبكى  واهللا  ال  المسجد  وقمامة  قمامة  شيء  لكل  حديث  معنى 
القمامة؟ هذه 

يزال  ثم  البيوت  فـي  يجتمع  كالذي  اللقط  من  فيه  يجتمع  مـا  المكان  قمامـة 
من  ويكون  الحقيقية  القمامـة  وهي  اللقط  مـن  أيضًا  يكون  المسـجد  وقمامـة 
غير  في  عنها  معفو  لغـو  أيمان  فإنها  واهللا  وبلى  واهللا  ال  القائـل  كقـول  اللفـظ 
يجتنب  أن  ينبغي  مما  أنها  والمعنى  بقمامته  شبيهة  المسجد  في  وهي  المسجد 

واهللا أعلم. المكان،  من  القمامة  تزال  كما  وتزال 



346

zGhô£ªJ  ’  ¿CÉH  á næ s°ùdG  â°ù«d{  åjóM  ô«°ùØJ

وال  تمطروا  أن  السنة  ولكن  تمطروا  ال  أن  الَسـَنُة  «ليسـت  أنس:  حديث 
يعقبه؟ نبات  وال  مطر  يكون  فكيف  شيئًا»  األرض  تنبت 

ولكن  تمطروا  ال  بأن  السنة  «ليسـت  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسـول  قال  قال  هريرة  أبي  عن 
القحط  (بالفتح)  والسنة  شـيئًا»  األرض  تنبت  وال  وتمطروا  تمطروا  أن  السـنة 
تمطر  بأن  بل  تمطر  ال  بأن  الشديد  القحط  ليس  والمعنى  الجدب  وقيل  الشديد 

عيانًا. زمانك  في  تراه  كما  الناس  أيدي  كسبت  بما  وذلك  شيء  ينبت  وال 
المطر  عدم  مـن  أفظع  لكونها  الحالـة  هذه  في  الشـديد  القحط  حصـر  وإنمـا 
على  أشـد  كان  المسـببات  أثرها  على  يحصل  ولم  تهيأت  إذا  األسـباب  فإن 

  (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ العقوبـة  في  وأبلغ  النفـوس 
ربنا  فأنت  بعبادك  ولطفك  ورحمتك  عفوك  اللهم   ،(١)﴾,   +   *    )

واهللا أعلم. بذلك،  أولى 
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معنى  وما  جميل؟  معنى  ما  الجمال»  يحب  جميل  اهللا  «إن  حديث  معنى 
ذلك. لنا  اشرح  تفضل  للجمال؟  محبته 

الصفات  وهـي  الجمالية  بالصفـات  متصـف  وتعالـى  سـبحانه  اهللا  أن  معنـاه 
الشيء  أي  الجمال  خلقه  من  يحب  تعالى  فهو  الحسنى،  األسماء  له  الحسـنة 
فإنه  بالقبيح  المتصف  بخالف  الحسن  يحب  بالحسن  المتصف  ألن  الحسن، 

واهللا أعلم. صفته،  يناسب  ما  يحب 

.٤٥ اآلية  فاطر،  (١) سورة 
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اآلخرة؟ أم  األخيرة  العشاء  لفظ 
واألخيـرة،  األخـرى  العشـاء  ويجـوز  اآلخـرة  العشـاء  فريضـة  نقـول  نحـن 

واهللا أعلم.

É¡H  ´ƒ£àªdG  ∫ÉªYC’G  ø«H  á∏°VÉØªdG

األفضل  أم  تطوعًا  كلها  كانت  إذا  المالية  أو  البدنية  األعمال  من  األفضل 
كالصوم؟ منها  البدن  تضرر  وإن  النفس  على  شق  ما 

ال  أن  مأمور  اإلنسـان  ألن  غيره  من  أفضل  يكون  فال  البدن  به  يتضرر  مـا  أمـا 
الفرض  لصائم  السـفر  في  اإلفطار  شـرع  ولذا  عنده  أمانة  فنفسـه  بنفسـه  يضر 

األحكام. غالب  في  العباد  عن  المشقة  ودفعت 
األعمال  وأفضل  ومفضوًال  فاضًال  يكون  فقد  البدن  على  فيه  ضرر  ال  ما  وأما 
ما  الفضل  في  ويليه  الشـارع  قبل  من  بعينه  فيه  مرغب  دليل  فيه  ورد  ما  النقلية 
من  أفضل  األعمال  هذه  وبعض  بالذكر  يخص  أن  غير  من  بالجملة  فيه  رغب 
لحديث  فعله  النفس  على  صعب  ما  ذلك  من  األفضل  إن  قوم  قال  وقد  بعض 
حق  في  فاضًال  الواحد  الشـيء  يكون  وقد  أشـقها  أي  أحمزها  األعمال  أفضل 
واهللا أعلم. والمقامات،  األحوال  مراعاة  من  بد  فال  غيره  حق  في  مفضوًال  هذا 

kÉMÉÑ°U  ø«©HQCG  ¢UÓNE’G  åjóM  ≈æ©e

ينابيع  تفجـرت  صباحًا  أربعيـن  هللا  أخلـص  من  الحديـث:  هـذا  معنـى 
األربعين؟ بهذه  المخصوص  اإلخالص  هذا  صفة  ما  قلبه.  من  الحكمة 
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كله  عمله  يكـون  أن  وهو  المعروف  اإلخـالص  هو  إليه  المشـار  اإلخـالص 
مدة  عليه  ودام  النـاس  من  ألحد  ذلك  حصل  فـإذا  تعالى،  اهللا  لوجـه  خالصـًا 

قلبه. في  الحكمة  النفجار  سببًا  ذلك  كان 
فيه  المجاهدين  عباده  بها  اهللا  وعد  التي  الهداية  هي  إليها  المشـار  والحكمة 
قيدًا  يومًا  األربعـون  وليـس   (١)﴾ t   s   r   q    p﴿ فقـال: 
أو  االسـتمرار  دوام  والغرض  لألفهـام  تقريبًا  ذكـرت  وإنما  المعنـى  لذلـك 
العدد  يكون  أن  ويمكن   (٢)﴾+   *   )   (    '  ﴿ حـد  على  مبالغـة 
في  اإلخالص  هو  الحكمـة  النفجار  المقتضي  السـبب  فيكون  لذلـك  قيـدًا 

المدة. تلك 
الخلوة  إلى  صرفوه  حيـث  الرياضات  أهل  تأوله  كمـا  الحديث  معنى  وليـس 
لم  الخلوة  أن  مـع  وجهه  غير  علـى  للحديث  تأويل  ذلـك  فإن  يومـًا  أربعيـن 
لهم  التابعين  عـن  وال  أصحابه  مـن  أحد  عن  وال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  عـن  تثبـت 

بإحسان.
قبل  فذلك  حـراء  في  المعـدودة  الليالي  يتعبـد  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  أنـه  يـروى  مـا  وأمـا 
دليل  فال  الشـريعة  اسـتقرار  قبل  فذلك  البعثة  بعـد  عنـه  ثبـت  وإن  ملسو هيلع هللا ىلص  بعثتـه 
عن  منقولة  سـمعية  اإلسـالم  علوم  ألن  بالخلوة  العلم  ينال  أن  المحال  ومن 
أو  شفاهًا  األشياخ  عن  إال  أخذها  يمكن  فال  الوحي  باب  انسـد  وقد  الشـارع 

واهللا أعلم. الصحيحة،  آثارهم  من 

.٦٩ اآلية  العنكبوت،  (١) سورة 
.٨٠ اآلية  التوبة،  (٢) سورة 
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الجهال  منع  من  الصحيحة  واآلثار  النبوية  األحاديث  في  يوجد  ما  معنى 
في  الدر  تلقوا  ال  وكقولهم:  أضاعه،  علمًا  الجهال  منح  من  وأنه  العلـم 
الحكمة  وضع  ومن  الخنازير،  الدر  تقلدوا  ال  وكقولهم:  الكالب،  أفواه 
اآلن  يحضرني  ال  المعاني  من  ذلك  ونحو  أضاعها،  فقد  أهلها  غير  فـي 

ذلك: في  والسؤال  نصها 
علم  أم  العلم  عموم  أهو  هو؟  ما  للجهال  يبذل  ال  الذي  العلم  عن  أوًال 
تفضل  الفعل؟  ذلك  حكم  وما  ذلك؟  فاعل  على  ما  وثانيًا  مخصوص؟ 
اهللا. من  األجر  ولك  شافيًا  مثاًال  فيه  لنا  واضرب  شافيًا  بيانًا  ذلك  لنا  بّين 
الذي  العلم  وهو  علمًا  يسـمى  أن  له  يحق  الذي  النافع  العلم  عموم  هـو  نعـم 
وضعه  عن  يصان  العلم  فهذا  تعالى.  ربه  عند  من  السالم  عليه  الشارع  به  جاء 
العلم  طلب  فإْن  له  إضاعة  ذلك  كان  أهله  غير  في  وضع  إذا  ألنه  أهله  غير  في 
ذريعة  جعله  أو  حاضـر،  حق  ألجل  طلبـه  أو  عادل،  غـرض  تحصيل  ألجـل 
يمنح  أن  يصح  وال  العلم  أهل  من  هذا  فليس  ذلك  مثل  كان  وما  يصيبها  لدنيا 
ولذلك  إضاعته  فـي  شـريكه  كان  العلم  وعلمه  الحكمة  منحه  فمـن  الحكمـة 
للعلم. أهليته  يعرفوا  حتى  مرارًا  الطالب  يرددون  عنهم  اهللا  رضي  السلف  كان 

للكتاب  التبيين  بـاب  من  ذلك  فإن  للسـائل  العلماء  إفتاء  عليـك  يشـكل  وال 
حجة  إقامة  من  أيضًا  وهو  يكتموه  وال  يبينوه  أن  الميثاق  عليهم  اهللا  أخذ  الذي 
صفة  وإنما  أهلـه  غير  في  العلـم  وضع  بـاب  من  هو  وليـس  خلقـه  علـى  اهللا 
يزيد  فيما  والتوضيح  والتفهيـم  التعليم  يعتمد  أن  أهلـه  غير  في  العلـم  وضـع 
إال  يخصه  وال  يعنيه  ال  ما  المسـائل  من  له  يبّين  وأن  السـائل  حاجة  قدر  على 
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ومن  الجهال  في  وضعه  عن  المنهّي  القدر  هو  فهذا  ذلك  عنه  يحمل  أن  لقصد 
للعلم. بأهل  ليس 

إشـكال  وال  عليك  ذلك  فأشـكل  طالبًا  يردون  ال  زمانك  أهل  تجـد  ولعلـك 
حتى  يعلمونه  فال  الطالبين  لكثـرة  الطالب  يرددون  إنما  السـلف  فإن  هذا  فـي 
منه  ظهرت  من  إال  يمنعون  فال  للعلـم  الطالب  زمانك  في  قل  وقـد  يختبـروه 
واحتياط  حزم  فهو  ذلك  قيل  وما  يجب  هنا  ها  المنع  ألن  والتضييـع  الخيانـة 

واهللا أعلم.
الظلم  أن  وهـو  آخر  جـواب  لي  ظهر  الجـواب  هذا  أمليت  مـا  بعـد  إنـي  ثـم 
بل  شرعًا  المحجور  الظلم  على  مقصورًا  ليس  الحكمة  إضاعة  على  المترتب 
حاله،  يقتضيه  ما  بخالف  الغير  معاملة  اللغة  في  الظلم  فإن  ولغيره  له  عام  هو 
وذلك  تسـتحقه  ما  بخالف  عاملها  فقـد  أهلها  غير  في  الحكمـة  وضـع  فمـن 
الشـرع،  طريق  من  ظلم  غير  كان  إن  العام  والعرف  اللغة  حيث  من  لهـا  ظلـم 
أهله  غير  في  يوضع  ال  أن  مسـتوجبًا  العلوم  من  علم  كل  فيكون  هـذا  وعلـى 

يستوجبه. ما  بخالف  عامله  فقد  أهله  غير  في  وضعه  ومن 
كان  لو  حتى  علم  كل  في  يكون  بل  الحكم  بهذا  الشرعي  العلم  يختص  وال 
في  علمًا  وجعلـوه  عظموه  أهله  أن  غيـر  اسـمه  يسـتحق  ال  األمر  نفس  فـي 
غيره  مراعاة  كوجوب  معتقدهم  فـي  واجبة  عندهم  حقه  فمراعاة  اعتقادهـم 
موجود  والعلم  الحكمـة  صون  أن  هذا  على  ويدلـك  أهله  عند  العلـوم  مـن 
وهذا  عقائدهم  باختالف  مختلفة  علومهم  أن  شك  وال  كلها  الملل  أهل  عند 
ولي  واهللا  عليكم  والسالم  يدك،  به  فاشدد  قبله  مما  أظهر  ترى  كما  الجواب 

التوفيق.
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سهو  له  يقع  ال  أنه  دليل  أم  ينسى  أتراه  بي»  ليستّن  أنسى  «إنما  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله 
اهللا. شاء  إن  مأجورًا  ذلك  لنا  بّين  نسيان؟  وال 

لي  يقع  السـهو  أن  فمعناه  حديث  أنه  صح  وإن  أعرفه  فال  الحديـث  هذا  أمـا 
ملسو هيلع هللا ىلص  يسه  لم  لو  ألنه  السـهو  حكم  بيان  في  بي  التأسـي  في  ألمتي  قدوة  ألكون 

ألمته. أسوة  ذلك  كان  وسجد  سها  فلما  السهو  سجود  فعل  منه  كان  لما 

zôgódG  GƒÑ°ùJ  ’{  ≈æ©e

ما  السائل  قال  الدهر».  هو  اهللا  فإن  الدهر  تسبوا  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  معنى  عن 
الدهر؟ هو  اهللا  فإن  قوله  معنى 

كانوا  الجاهلية  فـإن  الحديث  هذا  سـبب  معرفة  على  متوقف  ذلك  معنـى  إن 
وينكرون  األنفـس  هالك  في  المؤثر  هـو  والليالي  األيـام  مـرور  أن  يزعمـون 
تحدث  مصيبة  كل  يضيفون  وكانـوا  اهللا،  بأمر  لألرواح  وقبضه  المـوت  ملـك 
حكى  وقد  الزمان.  بشـكوى  ناطقة  أشـعارهم  ترى  ولذا  والزمان  الدهر  على 

   @   ?  >    =   <   ; ﴿ قائل:  من  عز  قوله  في  الزعم  هذا  عنهـم  تعالـى  اهللا 
فنهاهم ملسو هيلع هللا ىلص   (١)﴾Q    P   O      N   ML    K   J   I   H   GF   E  D   C   B   A
تسميته  في  أخطأوا  وإن  بالحوادث  اآلتي  يسـبون  إنما  ألنهم  الدهر  سـب  عن 
ال  بالحوادث  اآلتـي  هو  اهللا  فـإن  الدهر  هـو  اهللا  فإن  ملسو هيلع هللا ىلص  لهـم  فقـال  بالدهـر 
الحوادث  هـذه  فاعل  أنه  وتزعمون  دهـرًا  تسـمونه  الذي  أن  ومعنـاه  الدهـر، 

واهللا أعلم. تزعمون،  الذي  الدهر  ال  اهللا  هو  فذلك 

.٢٤ اآلية  الجاثية،  (١) سورة 
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التواضع  هذا  ما  السائل:  قال  دينه».  ثلثا  ذهب  لغني  تواضع  «من  معنى 
عليه  يصدق  حتى  متجزئًا  الدين  يكون  وهل  الدين؟  بثلثي  يذهب  الذي 

اآلخر؟ البعض  وبقاء  بعضه  ذهاب 
الغني  وصف  إليه  يشير  كما  ِغناه  ألجل  للغني  يكون  أن  هو  التواضع  ذلك  إن 
ألجل  لغني  اإلنسـان  تواضع  إذا  ألنه  ظاهر،  وهو  التعليل  قوة  في  ذكـره  فـإن 
المؤمن  وإذالل  دنيـا  ألجل  نفسـه  أذل  فقد  األحوال  من  ذلـك  لغيـر  ال  غنـاه 
هذا  ظاهر  وهو  كبيـرة  بأنه  صرح  بعضًا  أن  وأحسـب  حرام  دنيا  ألجـل  نفسـه 

الذنوب. من  الكبيرة  إال  الدين  بثلثي  يذهب  ال  إذ  الحديث 
ثالثة  الدين  أن  وذلك  دينـه  من  لركنين  مضيعًا  يكون  أنه  الدين  ثلثـي  ومعنـى 
المحجور  فالتواضع  بـاألركان.  وعمل  باللسـان  وقول  بالجنان  اعتقاد  أركان 
حركة  وعن  باللسـان  التملق  عـن  ينشـأ  إنما  ألنه  األخيرين  بالركنيـن  يذهـب 

الموحدين. جملة  من  بذلك  ويظل  األول  الركن  له  ويبقى  األبدان 
بين  منزلة  ال  أنـه  على  بناًء  جميعـه  عن  كناية  الدين  ثلثـا  يكـون  أن  ويحتمـل 
في  بدينه  ينتفع  ال  أنه  بمعنى  كله  ذهب  دينه  من  شـيء  ذهب  فمن  المنزلتين، 
واهللا أعلم. المسلمين  من  يعد  الدنيا  في  كان  وإن  منه  شيء  ذهب  إذا  اآلخرة 

ôé°ûdG  ™£b  ágGôc

الناس  من  ألحد  دعوى  فيه  تكن  ولم  الفلوات  في  يكون  الذي  السدر  قطع 
أم ال؟ ذلك  نحو  أو  وأغصانه  بخشبه  االنتفاع  ألجل  قطعه  يجوز  هل 

إلى  التكريه  هذا  ونسـب  غيره  أم  سـدرًا  كان  المثمر  الشـجر  قطع  بعٌض  كره 
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الصقر.  وعزان بن  النير  منير بن  مذهب  ظاهـر  وهو  عليه  اهللا  رحمة  محبـوب 
به  يثق  من  أو  هاشـم  محمد بن  عن  محرز  سـعيد بن  أخبرني  قال  األثر  وفي 
السـدر  منير  لجمل  يقطع  وكان  غيالن  هاشـم بن  إلى  نزل  النيـر  منير بـن  أن 
قطع  يكره  أليس  غيره  أو  هاشم  محمد بن  له  فقال  أكثر.  للقاطع  منير  ويقول 
ومعنى  فال،  الناس  أشـياء  وأما  السـدر  من  خرج  ما  يكره  إنما  فقال  السـدر؟ 
أشـياء  وأما  قوله  بدليل  األمالك  مـن  خرج  ما  أي  السـدر  من  خرج  مـا  قولـه 
شاؤوا  فما  إليهم  ذلك  فأمر  يملكونها  التي  الناس  أشياء  أن  ومعناه  فال  الناس 

أمالكهم. عن  الخارج  السدر  ففي  التكريه  وأما  أبقوا  شاؤوا  وما  قطعوا 
في  لما  المثمرة  األشجار  من  الناس  أمالك  عن  الخارج  قطع  هؤالء  كره  وإنما 
يسـتغني  وربما  ذلك  بمثل  ينتفعون  الناس  فإن  الناس.  انتفاع  قطـع  من  ذلـك 
وذهب  المصلحة.  لهذه  إضاعة  قطعـه  في  فكان  بغيره  االقتيات  عن  بعضهـم 
يعاقب  أن  اإلمام  وعلى  نبهان:  أبو  قال  ذلك.  لمثل  القطع  تحريم  إلى  بعضهم 
إن  عبيد  ابن  وقال  القطع  يجيز  ال  من  رأي  على  ذلك  قاطع  والتعزير  بالحبس 

التقدمة. بعد  وخاصة  حبسه  جائز  الفالة  من  والشوع  السدر  يقطع  الذي  في 
ذلك  يكره  من  قول  على  حتى  اإلمام  من  يصحان  والتعزير  الحبس  إن  وأقول 
مخالفة  على  تكون  إنما  العقوبة  فإن  ذلك  عن  بالنهي  الناس  إلى  يتقدم  أن  بعد 
عن  يوجد  بما  يحتجون  المحرمين  ولعل  ذلـك.  تحريم  نفس  على  ال  اإلمـام 
«من  فناِد:  اخرج  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  قال  قال  طالب  أبي  علي بن  عن  مجاهد 
صح  إن  معاوية  أبـو  قال  سـدرة».  قطع  من  اهللا  لعـن  اهللا:  رسـول  مـن  ال  اهللا 
رأيهم  بغير  الناس  سدر  قطع  [فيمن]  عندنا  هو  فإنما  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  عن  هذا 

واهللا أعلم. اهللا،  لكتاب  موافق  وهذا  وظلمهم  عليهم  وتعدى 
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هو  الذي  الحق  وذهاب  التمزق  خوف  كاتبها  بخـط  نقلـت  إذا  األوراق 
أم ال؟ ضمانًا  عليه  أترى  فيها  مكتوب 

نظيرة  أنها  وذكر  إذنه  بغير  نقلها  وإن  بـأس  فال  عليه  المكتوبة  بـإذن  نقلهـا  إذا 
إذا  أيضًا  عليه  بأس  فال  وشهودها  بتاريخها  وضبطها  نفسها  ال  األولى  الورقة 

واهللا أعلم. ينقص،  ولم  شيئًا  يزد  لم 

øédÉH  áfÉ©à°S’G  ¿Ó£H

مرضه  له  ويصف  مريض  عن  اهللا  أجارك  الجن  من  العارض  يسأل  عمن 
عند  يذبح  غنم  بـرأس  للفقراء  عنه  يتصـدق  أن  ودواؤه  كـذا  علتـه  وأن 
في  ويوضع  كذا  موضع  في  بطنه  في  وما  جلده  ويدفن  الشمس  غروب 
الذي  ويعطي  ذلك  ونحو  ولبان  عود  بخور  منه  اسـتضر  الذي  الموضع 
العارض  سؤال  يجوز  هل  والفؤاد  الكبد  العارض  فيه  الذي  يعني  يصف 
الجن  أذى  دفع  نية  على  وصفه  ذكـرت  بما  العمل  يجوز  وهـل  أم ال؟ 

أم ال؟ البطالن  إال  يحتمل  ال  الفعل  هذا  وهل  عنه؟ 
أنزل  بما  كفر  فقد  كاهنًا  أتى  ومن  البطالن،  إال  له  وجه  وال  يجوز  ال  ذلك  كل 

السداد. ولي  واهللا  البعاد  فالبعاد  ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  على 

AÉ«ÑfC’G  ø«H  π«°†ØàdGh  ΩôëªdG  ôjƒ°üàdÉH  OGôªdG

وهمي  تصوير  هذا  هل  المصورين»  اهللا  «لعـن  حديث  في  المصـورون 
الحيوانية  واألصنام  الحجرية  الصور  هذه  مصورو  أو  النسـم  بارئ  في 
مّتى». يونس بن  أخي  على  تفضلوني  ملسو هيلع هللا ىلص «ال  قوله  مفهوم  وما  الوثنية  أو 
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بذلك. تصريح  األحاديث  بعض  في  إذ  الصور  فاعل  به  المراد  أن  الحديث  ظاهر 
السـلف  انقضاء  بعد  حدث  أمر  فهـو  تعالى  اهللا  حق  فـي  التصوير  توهـم  أمـا 
وقائع  علـى  توجهت  عليهـا  المنصوص  الشـرعية  األحـكام  وأكثـر  الصالـح 
صفات  في  المنصوص  بمخالفة  معلوم  الشبهة  وهالل  النبوة  زمان  في  حدثت 
الصالة  عليه  ذلك  قال  أنه  فيحتمل  الخ  تفضلوني  ال  حديث  وأما  تعالـى.  اهللا 
هذا  وعلى  األنبياء  أفضل  أنه  يعلم  أن  قبل  قاله  أنه  ويحتمل  تواضعًا  والسالم 

واهللا أعلم. منسوخ،  فالحديث  التقدير 

√BG  ¬∏°UCG  ¿CG  iƒYOh  ádÓédG  ßØd  π°UCG

اشتقاق  ألن  القائل  هذا  قال  ثم  تعالى  اهللا  أسماء  من  اسم  آه  أن  قال  من 
االسـم  هذا  منه  اشـتق  ما  لنا  صرح  وكذلك  كذلك؟  أهو  منه  اهللا  اسـم 

باشتقاقه؟ قال  من  قول  على  األعظم 
  F   E   D   C ﴿ قائل:  من  عز  بقوله  القائل  هذا  مؤنة  اهللا  كفانا  قد 
كلمة  آه  فـإن   (١)﴾R   Q   PO   NM    L   K   J   I   HG

شعرًا: البقاء  أبو  قال  دائم.  زائد  وتندم  عظيم  وجعي  أي  توجع 
بمهجتي أصبت  قد  بلحظ  آهيرميت  سوى  لي  شاهد  من  وما  فآهي 

وجزعًا  شفقة  اإلنسان  يفعله  وقد  صوته  في  المتأوه  حكاية  اآله  األزهري  وقال 
وأنشد:

ــا ـــ آه ــــاك  ــــّي ت ــــــْن  ِم ــاأال  ــاه ــت م قـــلـــبـــي  ــــركــــت  ت

.١٨٠ اآلية  األعراف،  (١) سورة 
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باطل  منه  اهللا  اسم  اشتقاق  بأن  وتعليله  شيء  في  اهللا  أسـماء  من  هي  وليسـت 
هللا  اسـمًا  يكون  أن  يصح  ال  االسـم  منه  اشـتق  ما  أن  أحدهمـا  وجهيـن،  مـن 

إجماعًا. منها  مشتقًا  يكن  لم  اهللا  اسم  أن  وثانيهما  تعالى، 
منه  اشتق  الذي  األصل  في  اختلفوا  قد  القائلين  فإن  باشتقاقه  القول  على  حتى 

مذاهب: ثمانية  على 
ثم  بباطل  أو  بحق  عبد  سواء  المعبود  اللغة  في  اإلله  معنى  أن  األول  المذهب 
ليس  اإلله  قال:  من  الناس  ومن  بالحق،  المعبود  على  الشرع  عرف  في  غلب 
قال  من  ومنهم  معبودًا،  يكون  أن  يسـتحق  الذي  اإلله  بل  المعبود  عـن  عبـارة 
صدور  يصح  ممن  العبادة  السـتحق  فعلها  لو  أفعال  على  القادر  هو  اإلله  إن 

اللغوي. المعنى  باعتبار  كله  وهذا  عنه  العبادة 
إذًا  إليـه،  سـكنت  أي  فالن  إلى  ألهت  مـن  مشـتق  اإلله  أن  الثانـي  المذهـب 

لمعرفته. إال  تعرج  ال  واألرواح  ذكره  إلى  إال  تسكن  ال  العقول 
األرواح  أن  وذلك  العقـل  ذهاب  وهو  الوله  مـن  مشـتق  أنه  الثالث  المذهـب 
وبعضها  تخلفـت  فبعضها  والتمجيد  التوحيـد  مياديـن  في  تسـابقت  البشـرية 
إلى  ذهبت  سـبقت  والتي  الغبار،  ظلمات  في  ذهبت  تخلفـت  فالتي  سـبقت، 
أنوار  في  طاشـوا  واآلخرون  الظلمات  أودية  في  بادوا  فاألولون  األنوار  عالم 

الكرامات. عالم 
المرتفع  وهو  سـبحانه  والحق  ارتفع  إذا  اله  مـن  مشـتق  أنه  الرابع  المذهـب 
إال  ليس  لذاتـه  الواجب  ألن  المحدثـات  ومناسـبة  الممكنـات  مشـابهة  عـن 
هو  إال  ليس  وصفاته  ذاته  في  الحق  واألحد  هو  إال  ليـس  لذاته  والكامل  هـو 
مكان  بغير  علوًا  متعال  تعالى  فهو  وأيضًا  هو  إال  ليس  سواه  ما  لكل  والموجد 
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بالعرض  والمتمكن  بالذات  المكان  فهو  المكان  بسبب  حصل  ارتفاع  كل  ألن 
هذا  كان  فلو  بالغير  مما  شـرف  بالذات  وما  المكان  ذلك  في  حصوله  ألجـل 
ولما  الرحمن،  ذات  مـن  وأشـرف  أعلى  ذلك  لكان  المكان  بسـبب  االرتفاع 
بسـبب  علوه  يكون  أن  من  أعلى  وتعالى  سـبحانه  أنه  علمنا  باطًال  ذلـك  كان 

اإلمكان. عالم  في  حصل  مما  شيء  إلى  ينسب  أن  من  وأشرف  المكان 
إذا  العبد  إذا  فيـه  تحير  إذا  الشـيء  في  أله  من  مشـتق  أنه  الخامـس  المذهـب 
أنكر  فإن  بخالفه  فهـو  ويتصوره  اإلنسـان  يتخيله  ما  كل  ألن  تحير  فيـه  تفكـر 
المحتاج  وحصول  محتاج  فهو  سـواه  ما  كل  ألن  نفسـه  كذبته  وجوده  العقل 
كذبته  هو  إنه  وقال  والخيال  الحس  يضبطه  شـيء  إلى  أشـار  وإن  محال  إليه 
ظاهرة  الحدوث  فأمارات  والخياالت  الحس  يضبطه  ما  كل  ألن  أيضًا  نفسـه 
بالعجز  االعتراف  مع  والكمال  بالوجود  يقر  أن  إال  العقل،  يد  في  يبق  فلم  فيه 

إدراك. اإلدراك  درك  عن  العجز  هنا  فها  اإلدراك  عن 
صمديته  بكنه  تعالى  فإنه  احتجب  إذا  يلوه  اله  من  مشتق  أنه  السـادس  المذهب 
لكن  العلية  ذاتـه  معرفة  إلى  تصل  ال  العقـول  أن  بمعنى  العقول  عـن  محتجـب 
يجوز  وال  الباهرة،  القدرة  آثار  من  الظاهرة  باألدلة  وكماالته  وجوده  على  تستدل 
أما  بالعبد  إال  يليق  ال  والمقهور  مقهور  المحجوب  ألن  محجوبة  ذاتـه  يقـال  أن 
محجوبون. والخلق  محتجب  فالحق  القهر  صفة  االحتجاب  وصفة  فقاهر  الحق 
العباد  أن  والمعنى  بأمه  ولع  إذا  الفصيل  أله  من  مشـتق  أنه  السـابع  المذهب 
وقع  إذا  اإلنسـان  أن  وذلك  األحوال  كل  في  إليه  بالتضرع  مولعون  مولوهون 
بقلبه  فيقول  تعالى  اهللا  إال  شـيء  كل  ينسـى  فهنالك  قوية  وآفة  عظيم  بالء  في 

والراحة. الخير  أراد  إذا  وكذلك  رب  يا  رب  يا  ولسانه 
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فألهه  به  نزل  أمر  من  فـزع  إذا  باله  الرجل  أله  من  مشـتق  أنه  الثامن  المذهـب 
تعالى:  لقوله  تعالى  اهللا  هو  المضار  كل  من  الخالئق  لكل  والمجير  أجاره  أي 

  Ì﴿ تعالـى:  لقولـه  المنعـم  هـو  وألنـه   (١)﴾Î   Í   Ì   Ë   Ê ﴿
  x     w   v ﴿ تعالى:  لقولـه  المطعم  هـو  وألنـه   (٢)﴾ Ñ   Ð     Ï    Î   Í
واهللا أعلم.  (٤)﴾Í   Ì   Ë   Ê   É ﴿ تعالى:  لقوله  الموجد  هو  وألنه   (٣)﴾y
والفقهاء  األصوليين  أكثر  عليه  ما  والصحيح  باالشتقاق  القائلين  مذاهب  فهذه 
لكان  مشتقًا  لفظًا  كان  لو  ألنه  أصًال  بمشتق  ليس  وأنه  تعالى  هللا  علم  اسم  أنه 
اللفظ  ألن  فيـه  الشـركة  وقوع  من  مفهومه  نفـس  يمنع  ال  كليـًا  معنـى  معنـاه 
ال  المفهوم  وهذا  منه  المشتق  ذلك  له  حصل  ما  شيء  أنه  إال  يفيد  ال  المشتق 
إله  ال  قولنا  كان  لما  كذلك  كان  ولو  كثيرين  بين  فيه  الشـركة  وقوع  من  يمنع 

قطعًا. توحيد  باإلجماع  وهو  حقًا  توحيدًا  اهللا  إال 
تكون  إنما  االسم  وحقيقة   (٥)﴾-  ,    +   * ﴿ تعالى:  قال  فقد  وأيضًا 
فالعرف  النحو  في  اسـمًا  الصفة  سـميت  وإن  فإنه  الصفة  في  ال  العلم  في 
ليس  قال  علم  اسـم  هللا  أثبت  من  وكل  بالعلم  االسـم  خصص  قد  اللغوي 
أال  اهللا  هو  األعظم  اهللا  اسم  اهللا  رحمه  زيد  جابر بن  قال  اهللا.  قولنا  إال  ذاك 
يشـاركه  ال  ألنه  األعظم  اهللا  اسـم  هو  وقيل  شـيء  كل  في  يبدأن  أنه  ترى 
اسـم  اهللا  الموجز  في  وقال   .﴾-  ,    +   * ﴿ تعالـى:  قال  أحد.  فيـه 

.٨٨ اآلية  المؤمنون،  (١) سورة 
.٥٣ اآلية  النحل،  (٢) سورة 

.١٤ اآلية  األنعام،  (٣) سورة 
.٧٨ اآلية  النساء،  (٤) سورة 

.٦٥ اآلية  مريم،  (٥) سورة 
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الصفات  عليه  تبنى  اسـم  وقيل  هو  إال  العبادة  يسـتحق  ال  الذي  للمعبـود 
العلم  اسم  بأن  علم  اسـم  ليس  بأنه  القائلون  احتج  األسـماء،  عليه  وتدور 
في  كان  ما  فامتنع  تعالى  اهللا  حق  في  ممتنعة  واإلشارة  اإلشارة  مقام  قائم 

حكمها.
يشهد  آخر  شخص  عن  شخص  ليتميز  إليه  يصار  إنما  العلم  اسم  فإن  وأيضًا 
في  العلم  اسم  إثبات  فامتنع  ممتنع  اهللا  حق  في  وهذا  والماهية  الحقيقة  في 
المخصوصة  الذات  لتعييـن  وضع  الذي  هو  العلم  اسـم  بأن  وأجيب  حقـه 
حقيقته،  فـي  مشـابهًا  أو  إليه  مشـارًا  المسـمى  ذلك  يكـون  أن  يسـتلزم  وال 

واهللا أعلم.
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كذلك  يزل  ولم  البنية  القهوة  فيها  تصنـع  معلومة  لسـبلة  مالزم  رجل 
تسمح  ولم  القهوة  من  ويشرب  التمر  من  فيها  يؤتى  مما  يأكل  مترددًا 
لعدم  كثيـرًا  يوبخونه  والنـاس  عنده  من  قهـوة  وال  تمر  بإتيـان  نفسـه 
أكل  أتراه  به؟  أتوا  ما  وشـرب  وألكل  والقهوة  التمر  من  بشـيء  إتيانه 
ما  المضيف  من  إذن  بغير  األضياف  تبع  من  وكذلك  حرامًا؟  وشرب 

أكله؟ حكم 
قد  وأراه  حاًال  أسـوأ  واألول  الغير  طعام  على  متطفل  الرجلين  من  واحد  كل 

حرامًا. أكل 
أو  األول  حكم  فحكمه  كارهًا  كان  إن  المضيـف  حال  فيه  فيعتبر  الثاني  وأمـا 

واهللا أعلم. الحال،  بحسب  فيه  فالنظر  ذلك  غير 
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قدر  اللفظة  فيفهمه  له  إشفاقًا  القرآن  بتعليمه  فتكفل  يتيم  أخ  ابن  له  من 
بأس؟ عليه  فهل  هدايته  ألجل  كثيرًا  ويضربه  عشرين  أو  عشر 

وتهاونه  التحفظ  في  تساهله  من  حفظه  سوء  كان  فإن  الحال  اعتبار  من  بد  ال 
ظلم،  الزيادة  فـإن  الحاجة  قدر  على  يزاد  وال  دائـه،  عالج  فالضـرب  بالتعلـم 
من  ليس  إذ  ذلك  على  الضرب  يسـتحق  فال  طبعه  في  حفظ  لسـوء  كان  وإن 
هذا  على  والقائم  يبصر،  أن  قدرته  من  ليس  األعمى  أن  كما  يحفظ  أن  قدرته 

واهللا أعلم. ذلك،  يبصر  ممن  كان  إن  حاله  في  الناظر  هو  اليتيم 
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معلومـًا  عـددًا  كتابـه  وآيـات  اهللا  كأسـماء  األذكار  ببعـض  شـغل  مـن 
وإن  أم ال؟  السالم  رد  عليه  هل  عليه،  بالسالم  يؤمر  ال  التي  والمواضع 

سقط؟ دليل  أي  فمن  يكن  لم 
غيره  على  يسلم  أن  الرجل  ُنهي  التي  المواضع  في  السالم  يرد  أن  عليه  ليس 

الرد. في  له  حق  ال  إذ  كعدمه  وجوده  فكان  عنه  منهّي  بفعل  أتى  ألنه  فيها، 
حاجته  يقضي  وهو  رجل  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسـول  على  مر  أنه  يروى  ما  ذلك  على  ويدل 
رد  ثم  فتيمـم  الجدار  إلـى  والسـالم  الصالة  عليـه  الرسـول  فقام  عليـه  فسـلم 
لما  الجواب  يرد  فلم  عليه  سـلمت  تقول  أن  خشـيت  أني  «لوال  وقال:  الجواب 
علّي  سلمت  إن  فإنك  علّي  تسلم  فال  الحالة  هذه  مثل  على  رأيتني  إذا  أجبتك، 
عليه  يقاس  ثم  البيان  صالح  فإنه  آحاديًا  كان  وإن  الحديث  وهذا  عليك»  أرد  لم 

واهللا أعلم. العلة  في  الشتراكها  فيها  السالم  عن  ُينهى  التي  المواضع  سائر 
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منـزال الخليقـة  أعلـى  يـا  القـول  مـا 
منهال ــب  ــي وأط ــــدرًا  ب ــمــهــم  وأت

إمـامـنــا السـالـمــي  اإلله  عـبــد 
المـال كل  مرشـد  مـن  بـه  أكـرم 

مجددًا الحنيف  للدين  جــاء  قــد 
تخلخـال رآه  ــّمـــــا  َل ومـــســـّددًا 

إيـــجـــاده ـــا  ـــن رب ـــن  م ــة  ــاي ــن ــع ف
تجهال أن  ــد  أحــم ألمـــة  ــت  ــان ك

حله مــجــد  ــوغ  ــل ب ـــروم  ي ــن  م ــا  ي
فيحصال ســبــاقــه  يـــروم  ذا  ــن  م

ال بالنقص  واعترف  بجهلك  فاقنع 
أكمــال ذلـك  إن  محـلـك  تعـدو 

يجد ــم  ول ــداه  ي تربت  مسلم  فــي 
ومـأكال اللجيـن  َنْيـل  إلـى  سـببًا 

فقره يــدفــع  السلطان  ــى  إل ــاء  ج
والــبــال مــنــه  ــدم  ــع ال داء  ــل  ــزي وي

جـنـوده عـنـد  السـلطــان  فأحلـه 
المال عند  حــارســًا  ونــادى  جهرًا 

من ــدفــع  ي ال  مــنــه  اعــتــقــاد  بــعــد 
الجحفال ـــاد  وق بالحق  ــام  ق ــد  ق
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وهل يحمى؟  نافع  اعتقاد  ذا  هل 
ال ـــوم  ي الــحــســيــب  عــنــد  ينفعه 

إن الــنــاس  عند  يعذر  ــل  وه ــذا  ه
يخـذال؟ ال  كـي  القـول  هـذا  أظهـر 

عنـده الواليـة  عقـد  الـذي  وافتـى 
الـوال؟ ألسـباب  منـه  قـاطـع  هـل 

قطـرة علمـك  بحـر  مـن  فأمدنـي 
المال عــنــد  ــًا  ــرب ــق م ــهــا  ب ــا  ــي أح

عيبهـا المـؤدب  نظـر  لهـا  وانظـر 
الجال فـي  لتهذب  كيـر  فـي  واجعلهـا 

علمـه ضعيـف  عبـد  مـن  وأتتـك 
فيكمـال الكمـال  نهـج  يـرى  كيمـا 

ربنـا الجاللـة  ذو  وسـلم  صلـى 
اُألولـى الرسـل  خاتـم  النبـي  علـى 

فإنهـم الكـرام  صحابتـه  وعلـى 
أوال ــــاروا  وث معه  ــدوا  ــاه ج ــد  ق

تحـيـة ألـف  ألــف  منـي  وعليـك 
العال يرقـى  من  يخـص  السـالم  وكـذا 

حصــال ممـــن  فلسـت  الجـواب  هـاك 
العال درج  ـــى  رق ــن  م ـــا  أن وال  ــال  ك
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علمت ولــو  عــلــيَّ  جهل  ــن  م أثنيت 
المال ــي  ف تثني  قــمــت  ــا  م بــحــالــتــي 

ــٍة خــّل ذا  ــكــن  ت ـــإن  ف ــح  ــدي ــم ال خــل 
الخال فــي  لــي  ــًا  ــي داع لــربــك  فانصب 

لجائــر المعيـن  مصاحـــبــة  واحــــذر 
عال وإن  الـــعـــدو  ــو  ــه ف ــــره  أم فـــي 

ــه ــول ق مــــن  بــــحــــالوة  تـــغـــتـــرر  ال 
ــوال ــق ــم ال ذاك  ــن  ــذب ــك ي أفـــعـــالـــه 

ولــدمــه لــعــرضــه  ــح  ــي ــب ــم ال فــهــو 
جـحـفــــال أتـــــــوه  إذا  للمسـلــمين 

يــنــوب ـــن  وم اإلمـــــام  ـــر  أم إذا  إال 
فــال ــــدًا  ــــي ك بـــمـــقـــامـــه  ـــه  ـــاب ـــن م

حّله ــع  ــواض م ــن  م يكسب  ــــرزق  وال
مــأكــال تــضــيــق  لـــو  ــمــعــاصــي  ــال ب ال 

متعقدًا يــكــن  وإن  الـــجـــواب  فــخــذ 
ومــفــصــال ــًا  ــح ــوض م ـــراد  ـــم ال ــق  ــل ت

أكــن لــم  إذ  ــل  ــؤم م مــنــك  ـــعـــذر  وال
مــســتــعــجــال ــي  ــن ــن ــك ل مـــتـــمـــهـــًال 

  V   U   T  S   R   Q   P﴿ تعالـى:  قوله  في  وانظـر  انتهـى. 
اعتذروا  فيما  عذرًا  لهم  يجعل  لم  تعالى  اهللا  فإن  اآلية  آخر  إلى   (١)﴾X   W

.٩٧ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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ال   (١)﴾ g    f    e    d    c    b    a ﴿ المالئكـة:  لهم  قالـت  بل  بـه 
ألنا  نسـخت  ثم  فريضة  كانت  وإنها  الهجرة  في  نزلت  اآليـة  هذه  إن  يقـال 

األمر. أول  في  كالهجرة  باقيًا  وجوبه  كان  فيما  باق  حكمها  إن  نقول 
في  والحرس  سـوادهم  وتكثير  تجوز  ال  الجبابـرة  معاونـة  أن  المعلـوم  ومـن 
أنفسهم  من  الناس  أنصف  ولو  المعاونة  أكبر  من  إليهم  واالنضمام  حصونهم 
فهذا  له،  معينين  صـاروا  اإلنصاف  تركوا  فلمـا  واحدًا  معه  الجبار  وجـد  لمـا 
منه،  له  بد  وال  داره  في  بأنه  يعتل  وهذا  منه،  له  بد  وال  جماعته  من  بأنه  يعتل 
يده،  في  ما  إلى  يحتاج  بأنه  يعتل  وهـذا  معاملته،  إلى  يحتاج  بأنه  يعتـل  وهـذا 
وال  أمر  له  ينظـم  فال  منهم  كواحد  الجبـار  لكان  التعلـالت  هذه  تركـوا  ولـو 
ومن  يذر  وما  يأتي  ما  كل  في  شركاؤه  فإنهم  ربهم  اهللا  فليتقوا  شمل  له  يجتمع 

واهللا أعلم. وأعوانه،  وعماله  الجبار  من  البراءة  وجبت  هنا  ها 
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في  يحرس  وهو  عسكريًا  عنده  وأقام  جائر  سـلطان  إلى  أتى  فقير  رجل 
ونيته  خروجه  حـال  في  عنده  وخرج  مجلسـه  في  عنده  وجلـس  معقلـه 
مضرته  يدفع  أن  نيته  أن  إال  أبـدًا  المعاصي  من  شـيء  على  يعينـه  ال  أن 
النية؟ هذه  على  سالمًا  يكون  هل  مؤنته  يلزمهم  الذين  عياله  ومضرة 

ينزل  متى  يـدري  ال  فإنه  تحتهـا  فيدخل  الجبـار  على  نقمـة  تنـزل  أن  أخشـى 
من  جاءه  حلـه  من  طلبه  فمن  أبوابـًا  للرزق  اهللا  جعـل  وقد  عليـه  اهللا  غضـب 

.٩٧ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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الخلق:  أرزاق  اختلفت  فلهذا  طلبه،  حيث  من  جاءه  حرام  من  طلبه  ومن  حله 
مـع  كان  ومـن   (١)﴾u    t   s    r    q   ❁   o     n   m   l     k   j ﴿

واهللا أعلم. يضيعه،  خلق  من  اهللا  يخلق  ولم  معه  اهللا  كان  اهللا 
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والدفائن  المغيبات  عن  ويخبر  ليصرع  إنسان  كف  في  الطلسمات  كتب 
الكهانة  من  ذلك  أن  ترى  أم  المتأخرين  كتب  في  شهر  كما  والمضرات 

يجوز؟ فال 
اهللا  إال  الغيب  يعلم  ال  إذ  شـرعًا  به  ما  أحق  فالمنع  قطعًا  الكهانة  من  نوع  هو 

    Ø   ×   Ö   Õ      Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð    Ï   ❁    Í   Ì   Ë   Ê    É ﴿و
يذكرون  ما  فكثيـرًا  العلماء  كتـب  في  ذكـره  يغرنـك  وال   (٢)﴾ Û   Ú   Ù
تبيين  األولى  وكان  لمنعوه  حكمه  عن  ُسِئلوا  ولو  الحكاية  طريق  على  الشيء 
من  ألحد  عصمة  ال  إنه  ثـم  بفعله  إغراء  حكايته  تكون  لئـال  أثره  علـى  باطلـه 
يحتج  أن  يمكن  فال  والسالم  الصالة  وعليهم  نبينا  على  النبيين  بعد  من  البشر 

الشرع. يصادم  ما  على  عالم  بقول 
وال  السـحر  من  نوعًا  جعلها  بعضهم  إن  حتى  فيها  ما  الطلسـمات  في  إن  ثم 
لهم  يظهر  لـم  فلو  لها  أصحابنـا  متأخـري  اسـتعمال  لكثرة  شـيئًا  فيهـا  أقـول 
والطريقة  النبوية  السيرة  ألن  قطعًا  مبتدعة  إنها  أقول  أني  غير  فعلوه  ما  جوازها 
واهللا أعلم  بإحسـان  التابعين  مـن  بعدهم  من  وكذلك  منهـا  خاليـة  الصحابيـة 

و٣.  ٢ اآليتان  الطالق،  (١) سورة 
و٢٧.  ٢٦ اآليتان  الجن،  (٢) سورة 
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الزمان  سالف  في  بذلك  المعرفون  فإنهم  اليهود  من  أخذ  أصلها  ولعل  بحالها 
ربه. من  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  به  جاء  الذي  بالعلم  علومهم  عن  اهللا  أغنانا  وقد 

متمثًال: فيقول  هذا  يسمع  رجًال  ولعل 
عنقـوده إلـى  النـازي  حامـضكالثعلـب  هـذا  قـال  ينلـه  لـم  إن 

وعدوًال  عنه  رغبة  لكن  بجهله  معترف  أني  مع  لذلك  عنه  عدلت  ما  واهللا  فال 
فاسـتدل  ذلك  منه  ويكفيك  قطعًا  دنيوي  نفعه  أن  علـى  المطهرة  السـيرة  إلـى 

والسالم. أصله  على  بفرعه 

ΩÉ©£∏d  √ô«Z  ∫Ée  øe  »eƒ∏dG  òNCÉH  íeÉ°ùàdG

البلد  وأهل  لزيـادة  ال  لطعامه  غيره  مال  مـن  اللومي  يأخـذ  أن  أراد  مـن 
أم ال؟ ذلك  مثل  أيجوز  ُسنَّة  ذلك  جعلوا 

أحد  تنكر  فإن  ألهله،  المعروف  وثواب  منـه،  وأكثر  مثله  في  التعارف  يجـوز 
حتى  ماله  من  تأخـذ  فال  أحد  في  شـككت  وإن  ماله،  من  األخذ  حـرم  منهـم 
فدعه،  بصدرك  حاك  وما  يريبك  ال  ما  إلى  يريبك  ما  ودع  برضاه  قلبك  يسكن 

واهللا أعلم.

ódƒdG  ∫Ée  »a  øjódGƒdG  ≥M

عنده  من  يأخذا  أن  أرادا  إذا  ولدهمـا  مـال  من  حق  لهما  هـل  الوالـدان 
امتنع؟ إن  عصى  وهل  يكفيهما؟  ما  عندهما  وهما  شيئًا 

به. أعلم  فاهللا  العصيان  أما 
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ماله  في  والمساكين  السبيل  وابن  والجيران  واألقربين  للوالدين  فنعم  الحق  وأما 
أهله،  في  حـق  كل  يضع  حتى  عميق  فقـه  إلى  محتاج  الحـق  هذا  وتمييـز  حـق 

واهللا أعلم.  ،(١)﴾×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ  ﴿ موفق  والموفق 

Üô°†dG  hCG  ºjƒ≤àdÉH  ˆG  ΩÉμMCÉH  ΩGõdE’G

امتناعه  على  يلزموه  ولم  الجماعة  حضرة  في  اهللا  أحكام  عن  امتنع  مـن 
وبين  بينهم  فيما  شـيء  عليهم  فهل  عنه  وسـكتوا  ردعه  في  يبالغوا  ولم 

العباد؟ وبين  اهللا 
وإن  تقويمه،  في  يبالغون  بل  عنه  السـكوت  يسـعهم  فال  ردعه  على  قدروا  إن 
واهللا أعلم. عذروا.  يقدروا  لم  وإن  للحكم،  يذعن  حتى  بالسياط  ضربوه  امتنع 

Üô°ûdG  ô«¨H  øààdÉH  …hGóàdG

بأس؟  به  هل  الجوارح  سائر  من  اإلنسان  أبواب  غير  في  بالغليون  الدواء 
ذلك  يسـكن  أنه  ذلك  جرب  وقد  رأسـه؟  في  صداع  بـه  لمن  وكذلـك 
أن  المبتلي  هذا  ويريد  التتن  بعض  به  خلط  قد  معروفة  أشجار  الصداع 
رخصة  من  وهل  أم ال؟  السكر  به  وجد  سواء  ذلك  يجوز  هل  يستنشقه 

بذلك. عرفنا  المبتلي؟  لهذا 
ال  فإنه  داخـل  إلى  الموصلة  األبـواب  غير  فـي  بذلـك  بالتـداوي  بـأس  ال 
شربه،  مثل  استنشاقه  أو  شـربه  أو  أكله  علينا  حرم  وإنما  مسـه،  علينا  يحرم 

أيضًا.  ١٦ اآلية  التغابن،  وسورة  ٩؛  اآلية  الحشر،  (١) سورة 
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ذلك  حرم  الجسـد  أعضاء  مـن  شـيء  على  وضعه  من  السـكر  عرف  فـإن 
يعرف  لم  وإن  اإلسكار  وهي  هنا  ها  موجودة  أكله  حرمت  التي  العلة  ألن 
قصد  غير  من  فسـكر  رأسـه  على  رجل  ووضعه  به  المعرفة  أهل  عند  ذلك 
اهللا  رحمه  سـيف  حمد بن  شـيخنا  وسـمعت  عليه،  بأس  ال  فإنه  لإلسـكار 
أعلى  إلى  العـروق  جذبته  الجسـد  أسـافل  في  وضع  إن  إنه  يقـول  تعالـى 
إلى  تجذب  ال  العروق  ألن  يسكر  لم  الجسم  أعلى  في  وضع  وإن  فأسكر، 

واهللا أعلم. أسفل، 

Éª¡æe  qƒ∏îdGh  AÉLôdGh  ±ƒîdG

أم  إليهما؟  منـدوب  أم  المكلف  علـى  واجبان  أهما  والرجـاء  الخـوف 
نفس  هما  أم  حيـن؟  في  ويرتفعان  األحيـان  مـن  حين  في  يجبـان  همـا 
أم  أم ال،  عنهما  الخلو  ويسـع  بهما  إال  اإليمان  يسـتقيم  وال  اإلخالص 

بآخر؟ ويضيق  بوقت  يسع 
على  األدلة  لثبوت  منهما  المكلف  خلو  يصح  وال  حال،  كل  في  فرضان  هما 

ذلك:
  8   7 ﴿  ،(١)﴾8   7     6 ﴿ تعالـى:  قولـه  الخوف  فـي  منهـا 

.(٣)﴾À   ¿   ¾   ½ ﴿  ،(٢)﴾9
     3    2   1   0   /  .   -   ,+   *  )    (   ' ﴿ الرجـاء  فـي  ومنهـا 

.٣٠ اآلية  عمران،  آل  (١) سورة 
.١٧٥ اآلية  عمران،  آل  (٢) سورة 

.١٣ اآلية  التوبة،  (٣) سورة 
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  &   %   $   #   "    !  ﴿  ،(٢)﴾h    g   f   e ﴿  ،(١)﴾5   4
مـن  أمثالهـا  فـي   (٣)﴾.   -   ,   +  *   )   (   '

اآليات.
االعتقاد. فروض  من  واجبًا  ضيع  فقد  الرجاء  أو  الخوف  من  واحدًا  ترك  فمن 

يتوازنا. أن  أوجبوا  وقد 
اإلياس. أو  األمن  إلى  يفض  لم  ما  أحدهما  برجحان  بأس  ال  وأقول: 

واهللا أعلم. غضبه.  سبقت  رحمته  إذ  أمثل  تعالى  فيه  والرجاء 

(AÉ«ª«°ùdG)  ó«dG  áØN  äÉcôM  ádhGõe

لسـانه  يثقب  إنه  للناس  يقول  ثم  ويعقده  خوصـًا  النخل  من  يأخـذ  مـن 
الخوص  من  أبانه  ما  بعد  لسـانه  وسـط  العقد  يجعل  وحينئذ  بالخوص 
قد  أنه  الناظرون  فيرى  فاه  ويفتح  لسـانه  تحت  الخوص  من  امتد  ما  ثم 
وهل  بفعله؟  الناس  يوهم  أن  يسعه  فهل  ذلك  بخالف  وهو  لسانه  ثقب 
كان  إن  ترى  وما  بثاقب؟  وليس  بالخوص  لسـانه  يثقب  إنه  قوله  يسـعه 

أم ال؟ صومه  أيفسد  صائمًا  الفاعل 
للوضوء  ناقض  وذلك  عليهم،  والكذب  الناس،  على  التلبيس  معصيتان:  هما 

بالمعصية. ينقضهما  من  عند  والصوم 
هذا إذا كان الحال لم يبلغ إلى القمار والسحر فإن بلغ فهو الكفر، واهللا أعلم.

.٨٧ اآلية  يوسف،  (١) سورة 
.٨٢ اآلية  طه،  (٢) سورة 

.٣٠ اآلية  فصلت،  (٣) سورة 



370

kÉ q«M  OGôédG  q»°Th  äGô°ûëdG  ¥ôM

وهل  ضرره  خيف  إن  بالنار  إحراقها  يجوز  هل  والزنابير  والدبيان  الذر 
ذلك  جميع  لي  صرح  رؤوسه،  تزل  لم  وإن  لألكل  الجراد  حرق  يجوز 

األعدل؟ لي  بّين  أقوال  فيه  كان  وإن 
جائز،  أمكن  بمـا  ضررها  ودفـع  وغيره  ودبـى  ذر  من  جائـز  المضـرات  قتـل 
المحرم  ألن  جائز  الضـرر  لدفع  بل  التعذيب  قصد  علـى  ال  بالنـار  وإحراقهـا 

به. الدفع  ال  اهللا  بعذاب  التعذيب  هو  إنما 
التعذيب.  ال  األكل  لقصـد  حيًا  القدر  فـي  وطرحه  شـيه  فيجوز  الجراد  وأمـا 
كره  وقد  الحسـن  أبو  قال  عليه،  اهللا  اسـم  يذكر  أن  والمأمور  وصاف  ابن  قال 

للتحريم. ال  الرحمة  لحال  حيًا  النار  في  يلقى  أن  بعضهم 
النخيل  تحـت  من  الجـراد  إحراق  منـع  األثر  عـن  المفرج  أحمد بـن  ونقـل 

واهللا أعلم. فجائز،  ألكله  شيه  وأما  قال  والزرع، 

É¡eóY  »a  Qò©dGh  ΩÉàjCÓd  áÑ°ùëdG

يكون  وهل  يصح  ال  أو  التعذر  يصح  هل  القدرة  مع  لأليتام  االحتساب 
ماله  في  الصـالح  له  ينظر  أن  عـن  للمحتسـب  األيتام  أهل  منـع  عـذرًا 

ونفسه؟
لكل  عام  الخطاب  فهذا   (١)﴾Ã         Â  Á  À ﴿ تعالـى:  اهللا  قـال 

معذور. فهو  يقدر  لم  ومن  قادر،  مسلم 

.١٢٧ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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أن  له  فليس  الفتنة  خاف  إذا  إال  بعذر  ليس  االحتسـاب  عن  اليتيم  أهل  ومنع 
فإن  غيرهم  من  له  باالحتسـاب  أولى  اليتيم  وأهل  إمامـًا  يكـون  أن  إال  يقاتـل 
بالجميع،  أولى  فهو  إمام  نائب  أو  إمامًا  كان  وإن  األقرب  ثم  فاألقرب  ضيعوا 

واهللا أعلم.

¬àjÉYQ  »a  Ö°ùàMG  Ée  ájÉYQ  ∑ôJ  ºμM

يعرفها  ولم  الثمن  ويقبـض  غلتها  ويطني  ضاحية  أو  نخلة  قبـض  عمـن 
يظهر  ولم  كتبت  شـيء  ألي  ويبحث  كذلك  زال  وال  كتبت  شـيء  ألي 
وقضمًا  خضمًا  فيأكلونها  البلد  لعوام  إهماًال  يتركها  أن  فأراد  شـيء  لها 
في  احتسـب  ما  بعد  تركهـا  له  فيصـح  اهللا  معصيـة  علـى  بهـا  ويقـوون 
أهل  بعض  عارضه  إن  أرأيـت  البلد،  أهل  من  مكروهًا  يـر  ولم  قبضهـا 
تركها؟ في  عذرًا  ذلك  أيكون  بعد  تقع  ولم  الضرابة  ويخاف  البلد 

الضرابة  خاف  وإن  للفقراء  فغلتها  جهلت  وإن  القبض  بعد  يتركها  أن  له  ليس 
هو  والمتعدي  يهدم،  بسـالحه  حوضه  عن  يذد  لم  ومن  لها،  تصلب  أحد  من 

واهللا أعلم. الباغي، 

?äÉæ°ùM  ∫ƒëàJ  »°UÉ©ªdG  øY  áHƒàdÉH  πg

ولم  كريم  فالن  الناس:  يقـول  أن  على  ونيته  ماله  من  ويكرم  ينفـق  مـن 
ونوى  نيته  وأخلص  ورجع  تاب  ذلك  بعد  ثم  ذلك،  سـوى  نية  له  تكن 
وهل  أم ال،  هذا  ينفعه  هل  تعالى،  هللا  فهو  به  وتكرم  أنفقه  ما  جميع  أن 
ورجوعه  أوبته  بعد  حسـنات  تكون  العاصي  معاصي  إن  قيل  مـا  يصـح 
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«إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسـول  عن  يروى  حديثًا  ذلك  بعد  ووجدت  الحـق؟  إلـى 
حسنات؟». سيئاته  تبدل  صلح  إذا  العبد 

فيه  أشـرك  فما  الشـركاء  أغنى  واهللا  حال،  في  اهللا  يتقبله  فال  اهللا  لغير  عمل  ما 
وحظه  األوفر  نصيبه  وهو  بالغفـران  فلينعم  غلب  فإذا  اهللا،  لغير  فهـو  اهللا  غيـر 

طاعة. يكون  فال  معصية  كان  وما  األكبر 
  L  K    J  I ﴿ تعالى:  لقوله  مطابق  ذكرته  الذي  الحديث  ومعنى 
بدلها  ويكتب  السـيئات  عنهم  يمحو  أنه  واهللا أعلم  ذلـك  ومعنـى   (١)﴾M
وتلك  مكانها،  بدلت  غيرها  بل  السيئات  هي  ليست  الحسنات  وهذه  الحسنات 
العظيم. الفضل  ذو  واهللا  يشاء  من  يؤتيه  إنه  اهللا  فضل  ذلك  عباده  على  اهللا  نعمة 

óYƒdÉH  AÉaƒdG  ºμM

عاملوا  أنهم  المصالحة  موالي  به  واتهم  إبرا،  من  أخذ  للمغيريين  مولى 
وأن  بطيخًا  منهـا  يسـرقون  هناك  مبطخة  إلى  بـه  أتوا  أنهم  علـى  أخـذه 
فثار  الغريبة،  األطراف  به  وقصد  وأخـذه  بغتة  هناك  عليهم  ظهر  األخـذ 
باعوا  مواليـك  أن  خصوصًا  هاشـل  عبداهللا بن  علـى  علـي  مسـعود بن 
الغرم  بعض  عليه  يكون  أن  كاتبهم  ثم  بالجميـل  عبداهللا  فمناهم  موالنـا 
األمر  في  مسـعود  عليه  تشـدد  المكاتبة  وبعد  مواليه،  اآلخذ  أن  صح  إن 
اإلحسـان  اتخذتم  كنتم  فإن  لزومًا،  ال  لألجر  طلبًا  ذلك  فعل  إنـه  فقـال 
فما  به  ذاعـن  شـرعًا  يلزمني  ما  وغيرها  الكتابـة  من  غيرت  فقـد  حجـة 

الصفة؟ هذه  على  شيء  عبداهللا  أيلزم  ذلك.  في  الحكم 

.٧٠ اآلية  الفرقان،  (١) سورة 



373
ÜGOB’G ■ ¢ùeÉîdG AõédG

خصال  من  الوفـاء  ولكن  شـاء،  إن  عنه  الرجوع  ولـه  عبداهللا،  من  وعـد  هـذا 
والسالم. وفى،  وعد  إن  المؤمنين 

ó¡Y  º¡©e  øe  ≈∏Y  ’EG  áÑLGh  Iô°üædG

عدوهم  وبين  بينهم  بقوم  ينتصر  أن  له  هل  حقه  من  وظلم  عليه  بغي  من 
أن  عليه  المبغى  المظلوم  لهذا  أيجوز  معلومة.  مدة  إلى  وميثاق  اهللا  عهد 

القوم؟ بهؤالء  ينتصر 
   q   p    o   n   m   l   k   j   i ﴿ تعالـى:  اهللا  قـال 
  z   y   x   w   v  u   t   s﴿ وقـال:   (١)﴾t   s   r
  \   [   Z ﴿ وقـال:  ے﴾(٢)     ~   }   |   {

واهللا أعلم. جوابًا.  هذا  وحسبك   (٣)﴾^   ]

áchôàªdG  äÉÑLGƒ∏d  äÉHhóæªdG  ô«ØμJ

المفروض  الواجب  من  ضيع  ما  لإلنسـان  يكفر  هل  بالمندوب  التقرب 
أم ال؟ العمد  أو  الخطأ  على 

ال  المصر  فإن  تعالى،  اهللا  إلـى  واإلنابة  التوبة  إال  تكفـره  فال  العمد  علـى  أمـا 
ضيع. ما  عمله  يكفر  فكيف  عمل  له  يقبل 

.٧٢ اآلية  األنفال،  (١) سورة 
.٩٢ اآلية  النحل،  (٢) سورة 
.١ اآلية  المائدة،  (٣) سورة 
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  £    ¢ ﴿ تعالى:  اهللا  قـال  بالحسـنات  فيجبران  والنسـيان  الخطأ  وأمـا 
ذهبت  وإذا  الذنوب  صغائر  تذهـب  الطاعات  أن  يعنـي   (١)﴾¥   ¤
سمعت  قال  هريرة  أبي  حديث  وفي  أولى،  والنسيان  للخطأ  فجبرها  الصغائر 
عمله  من  القيامة  يـوم  العبد  به  يحاسـب  ما  أول  «إن  يقـول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول 
فإن  وخسر،  خاب  فقد  فسدت  وإن  وأنجح  أفلح  فقد  صلحت  فإن  صالته، 
من  لعبدي  هل  انظروا  وتعالى  سبحانه  الرب  قال  شـيء  فريضته  من  انتقص 
ذلك».  على  عمله  سـائر  يكون  ثم  الفريضة  من  انتقص  ما  بها  فيكمل  تطوع 

واهللا أعلم.

áà«ªe  Iôé°T  äÉÑf  πÑb  GƒéM  åjóM  äƒÑK  ióe

البادية  في  تنبت  أن  قبل  البيت  هذا  حجوا  اهللا:  رحمه  مسـعود  ابن  قول 
ماتت؟ أي  نفقت،  إال  دابة  منها  تأكل  ال  شجرة 

واهللا أعلم. بشجرته.  وال  به  لي  علم  فال  اليوم،  قبل  من  أسمعه  لم  حديث  هذا 

ΩÉ©W  ƒg  ÉªH  ó«ª°†àdG  RGƒL

أرجوزته: في  الصائغي  قول  معنى 
ــدان ــي ال تــغــســل  هـــل  لـــه  ــلــت  ق

ـــدان؟ ـــاألب ب ويـــوضـــع  ــتــمــر  ــال ب
فمنعا وجـــع  ــهــا  فــي كـــان  إن 

شرعا هـــذا  ــرع  ــش ال ــان  ــي ب وفـــي 

.١١٤ اآلية  هود،  (١) سورة 
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عجـب فـي  خليلـي  يـا  منـه  والقلـب 
وجب قـد  فيه  الحجـر  هـذا  أيـن  مـن 

بدقيق  يديه  أو  ثوبه  غسـل  ومن  معناه؟  كيف  أم  وتمر  بماء  الغسـل  هل 
صرح. كراهية؟  فيه  أم  جائز  حنطة 

بالماء  يغسله  أن  ذلك  دواء  وكان  بدنه  من  شيء  أو  يداه  وجعته  من  أن  معناه 
وما  البر  دقيق  في  القول  وكذا  حرمة،  للطعام  ألن  يجوز،  ال  ذلـك  أن  والتمـر 

طعام. الجميع  ألن  أشبهه 
وإن  دليـل،  فيه  يثبـت  لم  إنه  حيـث  المنع  هـذا  مـن  الصائغـي  تعجـب  وقـد 

يظهر. فيما  ذلك  من  يمنع  ال  االحترام 
ما  إال  منها  عليهم  يحرم  فال  لعباده  جميعًا  األرض  في  ما  اهللا  خلق  قد  وأقول 

واهللا أعلم. جوازه.  فالحق  ذلك  مثل  تحريم  في  دليل  وال  عليهم،  حرمه 

¬ª¶©e  hCG  ¬∏c  ∫ÉªdG  π°UCÉH  ábó°üdG

الغلة؟ تكف  لم  إذا  المال  أصل  من  الصدقة 
دنانير،  جملة  فيها  بصـرة  وعثمان  بنصفه،  وعمر  كله،  بمالـه  بكر  أبو  تصـدق 
مائة  سـت  فيها  بحديقة  الدحداح  وأبو  بيرحاء،  تسـمى  له  بحديقة  طلحة  وأبو 
 .(١)﴾7   6    5   4   3   2 ﴿ مالـه  بعشـر  مالك  وكعب بـن  نخلـة، 

واهللا أعلم.

.١٩٧ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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سـرورًا  تمتلئ  نفسـه  ويرى  الوالد  بلفظة  غيره  يكاتبـه  أن  يحـب  فيمـن 
غيره  كتبه  وإن  كسنه،  سنه  له  المخاطب  كان  وإن  بذلك  يخاطب  حين 
الكامن  الكبر  من  ذلك  يعد  فهل  يسوؤه،  الولد  أو  باألخ  سنه  في  هو  من 

محله؟ غير  في  وإن  التعظيم  يحب  حيث  النفس  في 
كان  وإن  محرم  كبر  فهو  الِكبر  ذلك  على  حامله  كان  فإن  بمقاصدها،  األمور 
فإن  النفس  لغـرض  مخالفة  فيـه  تكون  وربما  نـوى،  ما  على  فهو  ذلـك  غيـر 
بالشيب  االتصاف  يكرهون  العوام  غالب  ترى  ولذا  التشبيه،  إلى  يميل  طبعها 
كان  الجهال  ومخالفة  النفس  خالف  قصد  على  ذلك  فاعل  فعل  فإذا  ونحوه، 

اهللا. عند  والعلم  تعالى،  اهللا  شاء  إن  األجر  بذلك  له 

ô«Ñμ∏d  (ódGƒdG)  á¶Ø∏H  hCG  (ñC’G)  ßØ∏H  áÑWÉîªdG  º«ª©J

واألخ  الوالد  من  كالًّ  يميـز  أن  أيندب  اإلخوان  مخاطبة  فـي  األولى  مـا 
يخاطب  ال  القطب  ونرى  النص،  ورد  كما  إخوانًا  يجعلهم  أن  أو  والولد 

مأجورًا. أفتنا  واإلخوان؟  باألخ  إال 
ابن  يخاطب  أن  الهرم  الشيخ  من  يسمج  فإنه  المراتب،  تمييز  ذلك  في  األولى 

المراتب. سائر  وهكذا  العكس  وكذا  باألخوة،  سنين  عشر 
منه  وقع  وقد  غيره،  من  منا  المسن  يعرف  ال  فإنه  بحياته  اهللا  متعنا  القطب  أما 
ناس  فرب  العرف،  إلـى  هذا  ومرجـع  المكاتبات  بعـض  في  بالولـد  خطـاب 
عرفهم،  خالف  علـى  الخطاب  في  يحمـل  فال  ذكرنا  ما  عكـس  يستحسـنون 

واهللا أعلم. والبلدان،  النواحي  باختالف  يختلف  وهذا 
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AÉØ°ûà°SÓd  á©£≤e  äÉjBG  áHÉàc

والضربان  الشـقيقة  عن  لهم  يكتب  أن  منه  يريدون  الناس  إليه  يأتي  رجل 
القرآن  من  آيات  لهم  يكتب  أن  أيجوز  والدواب،  للنساء  الوالدة  ولتسهيل 

ال؟ أو  النجاسة،  تنالها  ال  أن  لهم  منه  شرط  على  الحروف  مقطعة 
واهللا أعلم. أنفسهم،  فعلى  الشرط  ضيعوا  فإن  بذلك،  عليه  بأس  ال 

»≤∏îdG  √ƒ°ûàdG  áédÉ©e

طبيب  إلى  سـار  ثم  فلقتين  األعلى  الشـفرة  منفلق  تعالى  اهللا  خلقه  مـن 
فضة  بعياص  خاطه  ذلك  وبعد  اللحم  من  قطع  ما  منه  وقطع  النصارى 

أم ال؟ ذلك  يجوز  فالتحم، 
واهللا أعلم. بذلك.  عليه  بأس  ال 

äÉ«ÑæLC’G  AÉ°ùædG  áëaÉ°üe

السفر،  من  القدوم  ألجل  الثوب  فوق  من  باليد  النساء  الرجال  مصافحة 
ال؟ أو  ذلك  يصح  هل 

اهللا  رضي  الكبير  عبيدة  أبو  مـد  وقد  أبدًا  منه  محيد  فال  ذلك  بمثل  ابتلينـا  قـد 
نسـاء  «نحن  وقالت:  يدها  فكفت  المسـلمات  من  امرأة  مصافحة  إلى  يده  عنه 
مد  ما  جائزًا  يكن  لم  ولو  امرأة،  من  درها  فلله  الرجال»  نصافح  ال  خراسـان 

يده. لذلك  عبيدة  أبو 
اختص  وقد  البيعة  عند  النساء  يصافح  لم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  فإن  األحاديث  في  وأما 
العالمين. رب  اهللا  والحمد  بهذا،  أعلم  فاهللا  وغيرها  األجنبيات  في  بخصائص 
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يسـأل  األجهوري  أن  أيضـًا  الـوردي  ابـن  الميـة  شـرح  فـي  الموجـود 
والخمر  «إياكـم  وهـي:  أحاديث  فيـه  ينقـل  شـخصًا  وأن  الدخـان  عـن 
شـجرة  فرأى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  مع  خرجت  قال:  حذيفة  وأن  والخضرة» 
في  ناس  «يأتي  فقال:  رأسك؟  هززت  لَِم  اهللا  رسول  يا  فقال  رأسـه  فهز 
سكارى  وهم  بها  ويصلون  الشجرة  هذه  أوراق  من  يشربون  الزمان  آخر 
من  قال  عليًا  وإن  منهم».  بـريء  واهللا  مني  بريئون  األشـرار،  هم  أولئك 
وال  الدخان  شارب  تعانقوا  فال  إبليس  ورفيقه  أبدًا  النار  في  فهو  شربها 
أهل  من  أنهم  خبر  وفي  أمتي،  من  ليس  فإنه  عليه  تسلموا  وال  تصافحوه 
حين  إبليس  بول  من  خلقت  شجرة  وهي  األشقياء  شراب  وهو  الشمال 
اآلية،   (١)﴾o  n  m  l  k  j﴿ وجل:  عز  اهللا  قول  سمع 

بوله. من  فخلقت  فدهش 
وأن  وافتـراء  كذب  الدخـان  في  الـواردة  االحاديـث  هـذه  إن  فأجـاب: 
اسـتعماله  يحرم  وال  قال  أن  إلى  ذلك  علـى  أيضًا  دالة  ألفاظهـا  ركاكـة 
ترك  إلى  اسـتعماله  يؤدي  أو  جسـده  في  يضره  أو  عقله  يغيب  لمن  إال 
نحو  أو  وقتها  عن  الصالة  تأخيره  أو  نفقته  تلزمه  من  كنفقة  عليه  واجب 

أ.هـ. ذلك. 
فقهاء  عنـد  حديث  ذمـه  فـي  يرد  لـم  الحنبلـي  المقدسـي  مرعـي  قـال 
لذاته  بمحرم  ليس  إنه  الدخان:  شرب  عن  سأله  لمن  قاله  ومما  الحنابلة 
التي  النار  دخـان  شـرب  بمنزلة  هو  بل  مفسـدة،  عليه  يترتب  لم  حيـث 

.٤٢ اآلية  الحجر،  (١) سورة 
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تقضي  وال  قال:  ذلك،  بتحريم  قائل  ال  وباتفاق  قال:  نافخ،  ينفخهـا  لـم 
البدع  من  أنه  شبهة  وال  قال:  المذكور،  الدخان  تحريم  الشـريعة  قواعد 
بالبدع  ملحقًا  وجده  الدخان  أمر  العاقل  تدبر  ما  وإذا  قال  أن  إلى  الحادثة 

أ.هـ. مفسدة.  عليه  يترتب  لم  إن  المباحة 
الواردة  األحاديث  تلك  وقوع  ينفون  الدخان  لشـرب  المحللين  وجميع 
تحريم  على  إباضي  بها  احتج  وهل  المذهب؟  في  صحت  هل  ذمه  في 
واألفيون؟  كالبنـج  حكمهما  في  كان  ومـا  التتن  وأكل  الدخـان  شـرب 
األحاديث  تلك  وهل  المحرمين  لمذهب  أحراها  فما  واقعة  كانت  فـإن 
والخمر  كإياكم  قوي  بعضها  أم  األجهـوري؟  قال  كما  األلفاظ  ركيكـة 
الشجرة  هذه  أوراق  من  يشربون  الزمان  آخر  في  ناس  وكيأتي  والخضرة 
أهل  من  كأنهـم  ضعيف  وبعضهـا  الـخ،  سـكارى  وهم  بهـا  ويصلـون 
إبليس  بـول  من  خلقت  شـجرة  وهي  األشـقياء،  شـراب  وهو  الشـمال 
هذه  تحريم  على  تعالى  اهللا  رحمهم  األصحاب  عند  الحجة  وكان  الخ، 
حرام  مسكر  «كل  والسالم:  الصالة  عليه  قوله  عموم  المذكورة  األشـياء 
عموم  تحت  داخلة  األشـياء  هذه  وأفراد  حرام»  فقليله  كثيره  أسـكر  وما 
بال  وإن  ضرورة  ومعلوم  مشاهد  وسكرها  حرام»  مسـكر  «كل  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله 
المذكورة  األشياء  هذه  أن  شـك  وال  لألجهوري.  خالفًا  وطرب  نشـاط 
إليه  اضطررتم  ما  إال  كلها  الخبائث  حرم  تعالى  واهللا  الخبائث  جملة  من 
فللمتأخرين  قال  حيث  هذا  األجهوري  حكاه  ما  عليهم  شـاهدًا  ويكفي 
قال  المنوفي  الشيخ  قال  وبه  قال  مسكرة  إنها  قيل  قوالن  الحشيشـة  في 
لما  طربا  فيها  لهم  أن  فلوال  ألجلها  أمواله  يبيع  يتعاطاها  من  رأينا  ألنـا 
يجوز  ال  فقال  قـال  الشـافعية  من  الزركشـي  قال  وبه  قال  ذلك.  فعلـوا 
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قال  المفسـدات  من  إنها  وقيل  قـال  كثير،  وال  قليـل  ال  الحشيشـة  مـن 
مرزوق  ابن  مة  والعالَّ المدونة  شرح  في  الحسن  أبو  القول  هذا  وصحح 

أ.هـ. كالمه.  إلخ  المحققون  عليه  وتبعه  قال  القرافي  والشهاب 
أوالهم  بما  تعالى  اهللا  أغناهم  وقد  بالكذب  يحتجوا  أن  المذاهب  أهل  حاشا 
يتمسكوا  أن  من  السيرة  وحسن  البصيرة  ونور  الحق  وإصابة  التوفيق  حسن  من 
ألفاظها  كانت  سواء  الكذب  محض  إال  لها  أصل  ال  التي  الخرافات  هذه  بمثل 
كانت  وإن  البليغ  الكالم  تركيب  على  يقتدر  كذاب  من  فكم  ركيكـة،  أم  قويـة 
فالطريق  األلفاظ،  بعض  في  االشتباه  وقع  ربما  لكن  البلغاء  تفحم  ملسو هيلع هللا ىلص  بالغته 

فقط. األلفاظ  قوة  ال  الثقات  من  أخذها  األحاديث  قبول  في 
الحديث  في  ثبت  وقد  مسـكر  أنه  إحداهما  جهتين:  من  فحرام  الدخـان  وأمـا 
والمضرة  بالنفس  الضرر  يجوز  وال  مضر  أنه  وثانيتهما  حرام،  مسـكر  كل  أن 
ولوال  خصلـة  مائة  علـى  تزيد  الضـرر  مـن  خصاًال  فيـه  ذكـروا  وقـد  حـرام، 

منها. جملة  لك  لذكرت  االشتغال 
تشبه  فقد  الدنيا  في  شربه  فمن  باهللا  والعياذ  النار  أهل  شراب  فالدخان  وأيضًا 

به. أولى  فالنار  كذلك  كان  ومن  النار  بأهل 
واهللا أعلم. جملة.  الخبائث  اهللا  وحرم  خبيث  فهو  وأيضًا 

á«ë∏dG  øe  òNC’G  ºμM

إذا  نتواله  أن  لنا  هل  لحيته  يغلف  أنـه  إال  الوالية  موجب  منه  رأينا  مـن 
والسـالم  الصالة  عليه  أنه  من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  على  مكذوب  لعله  بما  تشـبث 
أبا  وأن  منها،  طـال  ما  يأخذ  كان  عمر  ابن  وأن  لحيتـه،  مـن  يأخـذ  كان 
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ينزل  أن  يصح  وهل  منها؟  األخذ  في  يرخص  كريمة  أبي  مسـلم  عبيدة 
أصحابنا  مذهـب  على  رأي  وقـوف  عنـد  يوقف  أو  الـرأي  واليـة  إلـى 
تقدمت  إذا  يصح  أم ال  والية  له  منا  تقدمت  إذا  عنهم  اهللا  عفا  المشارقة 
فيلزم  وإال  إنكاره  يتأتى  ال  عبيدة  أبي  عن  روي  بما  تشبثه  ألن  والية  له 

ذلك. من  وإياه  عافانا  كبيرة  الولي  إلى  الكذب  ونسبة  ناقله؟  تكذيب 
اللحى  بإعفاء  األمر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  عن  ثبت  وقد  لحيته  يغلف  لمن  والية  ال 
القبضة  على  زاد  فيما  إال  عبيـدة  أبو  يرخص  ولم  فكذب،  ذلك  خالـف  فمـن 
فمن  اللحى  إعفـاء  المسـلمين  وشـعار  عليه،  يتابع  لم  رأي  فهـو  ذلـك  ومـع 
بقوم  تشبه  من  ألن  حكمهم،  عن  الخروج  يلحقه  أن  فأخشى  شعارهم  خالف 
له  سـبقت  وإن  باألعاجم،  التشـبه  عن  ينهي  ما  كثيرًا  ملسو هيلع هللا ىلص  كان  وقد  منهم  فهو 
المشارقة.  مذهب  على  الرأي  وقوف  أو  الرأي  والية  إلى  ينزل  أن  جاز  والية 

واهللا أعلم.

øjPDƒe  GƒfÉc  ƒdh  ΩÉMQC’G  á∏°U

ومنهم  وصية،  أو  ميراث  من  حقه  يظلمه  بعضهم  ظلمة  بأرحام  ابتليـت 
يقدر  وال  الكالم،  بقبيح  ويؤذيـه  األنام،  بين  عرضه  ويهتك  يشـتمه  مـن 

أم ال؟ وهجرهم  َعّقهم  أيجوز  يردعهم،  أن 
ال  العاصي  ومعصية  فيـه،  اهللا  فأطع  فيك  اهللا  عصـى  ومن  قطعك،  مـن  ِصـل 
واهللا أعلم.  ،(١)﴾<  ; ﴿ طاعة  أذاه  على  والصبر  الرحم،  حق  ُتسقط 

.١٥٥ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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وحليهن  األجنبيـات  النسـاء  عليه  يدخـل  والشـراء  للبيـع  حانـوت  ذو 
القرط  إلى  النظر  لـه  أيجوز  شـهوة،  بال  فرضنا  إن  إليهن  وينظر  ظاهـر، 
الظاهر  الحلي  بين  فرق  من  وهل  والبناجري؟  والحجول  مثًال  والوشاح 

والباطن؟
حرام  النساء  زينة  إلى  والنظر  اهللا،  حرم  ما  له  يحل  ال  كغيره  الحانوت  صاحب 
والكحل  األصبع  في  الخاتم  إلى  النظر  في  ويرخص  بدونها،  أو  بشـهوة  كان 
المراد  إذ   (١)﴾m  l  k  j ﴿ تعالى:  قوله  بعضهم  ر  فسَّ وبذلك  العين،  في 
على  واإلشـهاد  والتناول  األخذ  عنـد  سـتره  يمكن  ال  ما  الزينة  مـن  بالظاهـر 

واهللا أعلم. والكفين.  الوجه  في  إال  ذلك  يكون  وال  والشراء  والبيع  اإلقرار 

∫ÓëdG  ≈∏Y  ∑ÓeC’G  πªM  π°UC’G

يجوز  بما  إال  يفعل  ال  أن  فأمره  له،  يدينهـا  أن  دراهم  رجًال  أعطى  مـن 
الناس  علم  من  الدراهم  صاحـب  فعلم  ذلك،  ففعل  فيه  شـبهة  ال  وبمـا 

فعله؟ عن  يتفحص  وأن  يسأله  أن  فعليه 
واهللا أعلم. أطهر.  كان  الشبهة  عن  تنزه  وإن  الحكم،  في  ذلك  يلزمه  ال 

QƒéØdÉH  º¡àªdG  ¢ùÑM

والعياذ  مخنث  فقيـل  عنه  ويسـأل  النسـاء  بزي  تزيا  قد  رجًال  يرى  مـن 
يفعل  ما  عليه  قدرة  وله  بفاحشـته،  متجاهرًا  أمره  عنده  تحقق  ثـم  بـاهللا، 

.٣١ اآلية  النور،  (١) سورة 



383
ÜGOB’G ■ ¢ùeÉîdG AõédG

فيه  يطالعه  ال  أنـه  ويعلم  عمه  ابن  أو  ولـده  كان  أو  الزمان  هـذا  فـي  بـه 
الحكم؟ فما  مطالع، 

الخروج  هو  يمكنه  وال  الفسقة  من  أحد  فيه  إليه  يخلص  ال  مكان  في  يحبسه 
وصدق  النـدم  عالمة  عليـه  يرى  أو  المـوت،  حتـى  بيته  ذلـك  ويكـون  منـه، 

واهللا أعلم. الرجوع. 

...¬JCGôeG  êôa  ≈dEG  ô¶ædG  ºμM

القيامة».  يوم  إليه  اهللا  ينظر  لم  استها  أو  امرأته  فرج  إلى  نظر  «من  حديث 
لفرج  النظر  جواز  على  العلماء  التفاق  إشـكال  فيه  اإلخوان  بعض  قال 

صحيح؟ غير  هو  أو  اإلشكال  بحل  منك  فضًال  الحليلة، 
إلى  النظر  في  ما  غاية  ألنه  واقع  فيه  إشـكال  فال  صح  فإن  بصحته،  أعلم  اهللا 
المبالغة  علـى  يحمل  أن  يصـح  وال  التحريـم،  دون  الكراهيـة  الزوجـة  فـرج 
خلف  لزم  ذلك  على  حمل  فلو  القيامة  يوم  سـيقع  بما  إخبار  ألنه  الزجر  في 

واهللا أعلم. لديه.  القول  يبدل  ال  باطل  به  والقول  الوعيد 

≥jô£dG  »a  Oƒ©≤dG

المنكر  إتيان  من  زماننا  فـي  سـيما  ال  عنه  ينهى  هل  الطريق  في  القعـود 
في  القاعدين  ملسو هيلع هللا ىلص  «نهى  حديث  معنـى  فما  نعم  كان  فإن  النسـاء،  كنظـر 
كان  فإن  ملسو هيلع هللا ىلص  قال  إليها.  محتاجين  اهللا  رسول  يا  قالوا  القعود  عن  الطريق 

اإلخوان. بعض  رواه  حقه»،  الطريق  فآتوا  بد  وال 



384

حقها  الطريق  أعطـى  لمن  والرخصـة  ثابت،  الطريـق  في  القعـود  عن  النهـي 
المارين  ألحد  أذًى  بالقعـود  حصل  فإن  محـرم،  فيها  المـار  وأذى  موجـودة، 
القعود  في  كان  إذا  وكذلـك  عنه،  نهيه  القـادر  على  يجب  منكـرًا  قعـوده  كان 
من  شـيء  أو  األجنبيات  إلى  النظر  أو  العورات  كانكشـاف  المناكر  من  شـيء 

واهللا أعلم. المحرمات. 

¢SÉWô≤dG  »a  ôjƒ°üàdG

أم ال؟ كتابتها  تجوز  الحروز  كتابة  في  الموجودة  التصاوير 
ثوبًا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  كره  وقد  بغيرها،  وال  بالكتابة  ال  روح  ذي  تصوير  يجوز  ال 
وأنت  المصورون»،  القيامة  يوم  عذابًا  الناس  أشد  من  قال: «إن  وقد  تصاوير  فيه 
عن  عباس  ابن  نهى  وقد  الثوب  في  كالتصوير  القرطاس  في  التصوير  بأن  خبير 

واهللا أعلم. القرطاس.  في  التصوير  ومثلها  األسلحة  في  التصاوير  نقش 

áeƒ¡ØªdG  ô«Z  º°SÓ£dG  »a  ¥ÉahC’G

في  وتلقى  تكتب  يجدها  بل  معناها  يفهم  لم  إذا  الطالسـم  في  األوفاق 
وغيره؟ للبخور  النار 

وقيل:  كتابتها،  تجوز  ال  فقيـل:  معناها  المجهول  الطالسـم  كتابة  في  اختلـف 
فأرخص. المذهب  علماء  كتب  أو  الثقات  بخطوط  وجدت  وإن  تجوز. 

وإن  كفر،  لها  واإلهانة  إهانة  حرقها  ألن  يجوز  فال  بالنار  اهللا  أسماء  حرق  وأما 
واهللا أعلم. أسلم.  وتركه  كفر،  إلى  به  يبلغ  فال  التبرك  لقصد  حرقت 
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يقول  عنه  اهللا  رضي  مسـعود  ابن  وكان  قال:  الغمة  كشـف  في  يوجد  ما 
عنده  يأكل  فال  مريضًا  أحدكم  عاد  «إذا  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  سـمعت 
رغب  إذا  السائل  قال  عيادته».  من  حظه  فهو  شيئًا  عنده  أكل  فمن  شيئًا 
عن  االمتناع  أن  رأى  حتـى  لمريضهم  العائـد  هذا  في  المريـض  أوليـاء 
اهللا  قدره  ما  عندهم  من  فأكل  الوحشة  عليهم  يدخل  عندهم  من  األكل 

حظه؟ ذلك  يكون  هل  البيت  من  جانب  في  له 
ما  تحته  يدخل  فال  لألكل  العيادة  قصـد  رجل  في  الحديث  معنـى  أن  الظاهـر 
المليح بن  لـه  يقال  أصحابه  مـن  رجًال  اهللا  رحمه  الربيـع  عاد  وقـد  ذكـرت، 
به  ما  وكأنه  قام  حتى  المليح  وجه  فتهلل  الطعام  هاتي  قرشـية  يا  فقال  حسـان 
ألصحابه  الربيع  فقال  بالطعام  فأتت  بذلك  سرورًا  كثير  وال  قليل  المرض  من 

واهللا أعلم. صائمًا.  هو  وكان  فأكلوا 

kÓLBG  ¬∏LCG  ¿ƒμH  ó««≤àdG  ¿hO  AÉØ°ûdÉH  ¢†jôª∏d  AÉYódG

رضي  األنصاري  أيوب  أبو  وكان  قال  أيضًا  الغمة  كشف  في  يوجد  ما 
وقولوا  واشفه  عافه  اللهم  تقولوا  فال  المريض  عدتم  إذا  يقول  عنه  اهللا 
فعافه  آجًال  أجله  كان  وإن  له  فاغفر  عاجًال  أجله  كان  إن  أنفسكم  في 
فقال  مريضًا  عاد  «من  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  القناطر  وفي  وأجره.  واشفه 
لم  إن  عوفي  يشـفيك  أن  العظيم  العرش  رب  أسـأل  العظيم  اهللا  بسـم 
المريض  على  دخلتم  «إذا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  أيضًا  ومنه  أجله».  حضر  يكن 
القناطر  فـي  ما  وكأن  شـيئًا»  يرد  ال  ذلك  فـإن  األجل  في  بـه  فنفسـوا 
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تقييد  غير  من  وجهرًا  سـرًا  للمريض  الدعاء  جواز  على  يدل  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه 
أيوب؟ أبي  عن  ذلك  معنى  ما  وأجله  األجل  عاجل  بشرط 

رسـول  عن  يرفعه  لم  إذ  منه  اجتهاد  محض  األنصاري  أيوب  أبـي  قـول  إن 
بطول  الدعاء  ألن  للقياس،  موافـق  وهو  أولى  القناطر  فـي  فالـذي  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا 

واهللا أعلم. مثلهم.  والمرضى  جائز  األصحاء  في  العمر 

AGô©°ûdGh  ô©°ûdG  ºμM

حتى  الليلة  تلك  صالة  له  تقبل  لم  شعر  بيت  قرض  من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قول  عن 
معناه؟ ما  أم  المحجور  الشعر  على  أم  الشعر  مطلق  على  يحمل  هذا  يصبح 

في  ال  ذلك  ونحو  المسلمين  وذم  الجبابرة  كمدح  المحجور  الشعر  في  ذلك 
االنتصار  لهم  وأباح  المؤمنين  الشعراء  استثنى  قد  تعالى  اهللا  ألن  الشعر  مطلق 

  À   ¿   ¾       ½   ¼﴿ قائـل  مـن  عز  فقال  ظلمًا  هجاهـم  ممـن 
تعالـى:  قولـه  بعـد  وذلـك   (١)﴾È   Ç   Æ    Å   Ä  Ã   Â   Á

اآليات. الخ   (٢)﴾ª   ©   ¨ ﴿
زهير  وكعب بـن  مالك  وكعب بـن  حسـانًا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  أقـر  فقـد  وأيضـًا 
المنافحة  على  حسانًا  وحض  حضرته  في  وإنشاده  الشعر  إنشاء  على  وغيرهم 
لحكمة  الشـعر  من  «إن  بعضهم:  سـماع  عند  وقال  بعضهم،  على  وأثنـى  عنـه 

واهللا أعلم. لسحرًا».  البيان  من  وإن 

.٢٢٧ اآلية  الشعراء،  (١) سورة 

.٢٢٤ اآلية  الشعراء،  (٢) سورة 
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التوبة؟ إال  ال  أو  مثًال  والزاني  القاتل  عن  الذنب  أيدفعان  والحد  القصاص 
باجتناب  فتكفر  الصغائر  وأما  كبيرة.  كانت  إن  التوبة  إال  تمحوها  ال  الذنـوب 

الكبائر.
آجلة. عقوبة  عليه  وبقيت  عاجلة  فعقوبة  الحد  وأما 

واهللا أعلم. للجاني،  وعقوبة  للعباد  حق  وجهان  ففيه  القصاص  وأما 

áHƒcôªdG  áHGódG  ≈∏Y  ¿BGô≤dG  IAGôb  ºμM

ألن  المركوبة  الدابة  على  القـرآن  قراءة  يصح  ال  إنه  العوام  بعض  قـول 
قوله  المنع  على  ودليله  ربها  من  بإذن  إال  يصـح  وال  ثقًال  يزيدها  ذلـك 
ال؟ أو  صحيح  عندك  هذا  هل   (١)﴾:    9   8   7   6 ﴿ تعالى: 

منقول  فإنه  زعمت،  كمـا  العوام  من  ال  العلماء  أكابر  مـن  بذلك  القائـل  لعـل 
قائله  شـبهة  ولعل  العلم  عنه  ينقل  ال  والعامّي  عليه  نكير  غير  من  آثارهم  فـي 
أوحي  الصحابة  بعـض  قال  حتى  الوحي  نـزول  عند  يثقل  ملسو هيلع هللا ىلص  أنـه  يوجـد  مـا 
لظهورها  اآلية  ذكروا  وإنما  تكسرها  فكادت  فخذي  على  فخذه  وأن  إليه ملسو هيلع هللا ىلص 

عندهم. المعنى  هذا  في 
ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  ثبت  فقد  التالوة  حصول  من  ال  الوحي  نزول  من  الثقلة  أن  والجواب 
مباشـرة  في  أنه  وبيانه  التالوة  كذلك  وال  عليه  لثقله  الوحـي  نزول  عنـد  يغـط 
أو  الملك  كرؤيـة  التالوة  في  منهـا  شـيء  يوجد  وال  مشـقات  تحمل  الوحـي 

الهائلة. األحوال  من  ذلك  وغير  سماعه 

.٥ اآلية  المزمل،  (١) سورة 
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ما  الثقل  معنـى  أن  فيحتمـل   (١)﴾:    9   8   7   ﴿ تعالـى:  قولـه  وأمـا 
القدر  في  ثقيًال  معناه  يكون  وأن  الوحي  بمباشرة  المشـقة  حصول  من  وصفنا 
وبالجملة  األحوال  وبالغـة  األلفاظ  وفصاحة  المعنى  جزالـة  عن  عبارة  فهـو 

واهللا أعلم. دليل،  المنع  من  قيل  لما  فليس 

áHÉàμdÉH  QÉÑédG  áfƒ©e

الناس  من  أحـدًا  الجبار  أمر  إذا  كمـا  وذلك  بالفعـل  جائزة  هـل  التقيـة 
يكتب،  لم  إن  ماله  أو  نفسه  على  وخاف  الرعية  من  أحد  بإتيان  له  يكتب 
من  هل  نفس  أو  مال  في  الجبار  من  ضرر  إليه  المكتوب  نال  إن  أرأيت 

الكتاب؟ هذا  على  ضمان 
الضمان  في  شريكان  ـ  باهللا  والعياذ  ـ  وهما  ذلك،  في  عوينان  والجبار  الكاتب 

واهللا أعلم. والعذاب. 

É¡«a  »àdG  Qƒ°üdGh  RhôëdG  áHÉàc

على  الصبيان  أم  اللعينة  صورة  يكتب  أن  له  أيجوز  الحروز  يكتب  عمن 
هي  إال  عنها  مكتوبـًا  حرزًا  أرى  ال  فإنـي  الكتب  في  مصورة  يراهـا  مـا 

فيه؟ مصورة 
يوم  عذابًا  الناس  أشـد  أن  الحديث  وفي  إجماعًا،  حرام  األرواح  ذوات  تصوير 
تصوير  غير  من  كتابتها  أكره  أني  على  الحروز.  تغرنك  فال  المصورون  القيامـة 

.٥ اآلية  المزمل،  (١) سورة 
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في  ضعف  وقد   (١)﴾|   {   z   y   x   w ﴿ التصويـر  مع  الحال  فكيـف 
الصحابة  عهد  في  هذا  كان  هل  شعري  وليت  الحروز  على  فعولوا  اليقين  زماننا 
عن  نقل  قد  نعم  وأطفالهما؟!  وإخوانهما  وعمر  بكر  أبي  على  كان  حرزًا  وكـم 
الذي  الحال  هـذا  على  ال  لكـن  تبركًا،  القرآنيـة  اآليات  بعـض  كتابـة  بعضهـم 
واهللا أعلم.  .(٢)﴾Ä   Ã   ÂÁ   À   ¿   ¾ ﴿ الزمان  أهل  يصنعه 

≈æ©ªdG  áeƒ¡ØªdG  ô«Z  º°SÓ£dG  áHÉàc

الكتب  في  يراه  ما  على  أيكتبها  معناها  يفهم  لم  إذا  الطالسـم  كتب  من 
له؟ يجوز  أم ال 

يكون  أن  مخافة  كتابتها  تجوز  ال  فقيل:  المجهولة  الطالسم  كتابة  في  اختلف 
وإن  حجرها،  يصح  حتى  األشـياء  إباحة  األصل  ألن  تجوز  وقيل:  كفر،  فيها 
حسـن  الجواز  إلى  أقرب  فهي  بمواضعها  العارفين  الثقات  بخطوط  وجـدت 

واهللا أعلم. بالثقات،  ظن 

´ÉªédG  óæY  áLhõdG  êôa  ≈dEG  ô¶ædG

النخعي  إبراهيـم  كان  الجمـاع  آداب  في  أيضـًا  الغمة  كشـف  في  عمـا 
القيامة  يوم  إليه  تعالى  اهللا  ينظـر  لم  اسـتها  أو  امرأة  فرج  نظر  من  يقـول 
ال  الزوجات  في  والذكر  الوعيد،  ألجل  أم ال؟  حرامًا  يكون  هذا  فعلـى 

أم ال؟ أصحابنا  عن  األثر  في  كذا  وهل  المزنيات 

.٣ اآلية  الطالق،  (١) سورة 
.٩٠ اآلية  األنعام،  (٢) سورة 
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وإنما  النساء،  من  غيرها  في  هو  وإنما  الزوجات  على  يتوجه  ال  النخعي  قول 
المكروه،  النظر  عن  السامع  به  لينفر  الجماع  آداب  في  الكشف  صاحب  ساقه 
كل  وعلى  عكسـه،  وهذا  البيان  العلماء  علـى  الواجب  ألن  َبْشـع  تنفير  وهـو 
نعلم  وال  فقط  مكروه  هو  وإنمـا  بحرام  ليس  الزوجة  عورة  إلى  فالنظـر  حـال 

واهللا أعلم. أصًال.  بالتحريم  قائًال 

ºJÉîdG  ¢ùÑd  »a  ásæ o°ùdG

اليسرى؟ أم  اليمين  في  الخاتم  لبس  في  الُسنَّة 
وهي  اليمين  علـى  يدل  المرجح  وهو  وأكثرهـا  أحاديث،  الكل  فـي  جاء  قـد 
منها  ألمور  أعـدت  اليسـرى  ألن  النظافة،  معنى  في  وأنسـب  بالكرامـة  أولـى 
لمنصب  الموافق  فالالئـق  والجسـد  الخاتم  بين  النجـس  فيسـقط  االسـتنجاء 
نحوه  أو  ولهذا  شـيئًا،  يمسـك  ما  اليسـرى  في  يكون  ال  أن  الشـريف  الشـرع 
غير  العلة  فإن  اليمنـى  أظافر  بتقليم  ذلـك  ينتقض  وال  األظافر،  بتقليـم  أمرنـا 
بالحكم  يستقل  منها  واحد  كل  معاٍن  من  مركبة  بل  واحد  معنى  في  محصورة 

واهللا أعلم. معًا.  والغائط  البول  من  الوضوء  نظير  فهو  انفرد،  لو 

¿GòÄà°SG  ÓH  ñC’G  â«H  ∫ƒNO  ºμM

مثل  وذلك  الدخول؟  هذا  له  يصح  هل  إذن  بغيـر  أخيه  بيت  الداخـل 
نومه  من  يوقظه  أن  الناس  من  غيره  أو  هو  وأراد  نائمـًا  أخـوه  كان  أن 
ألنه  يسـمعه  ال  ربما  يسـتأذنه  أن  أراد  إن  ألنه  غيرها،  أو  صالة  لمثل 
في  أعني  مطلقًا  له  يصح  أم ال  هذه  مثل  في  الدخول  له  أيصح  نائم، 
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غيره  أو  أخوه  له  رخص  إذا  وهـل  إذن؟  غير  من  غيرها  أو  هـذه  مثـل 
يرخص؟ لم  أو  رخص  يصح  أم ال  الدخول  له  أيصح 

وقت  في  الدخـول  في  له  أذن  إذا  إال  يرخـص  لـم  أم  رخص  ذلـك  لـه  ليـس 
على  الجميع  فيكون  البيت  أهل  وكذلك  به،  عارفًا  منهما  كل  يكون  مخصوص 
مكان  دون  مكان  في  بالدخول  يرخص  أن  له  وكذلك  السـتر،  جهة  من  حذر 
الداخلي  الباب  من  يدنو  حتى  الحائط  في  يدخل  أن  له  رضي  إذا  كما  وذلك 
عنه  والتنزه  أيضًا  شيء  هذا  من  النفس  وفي  الداخل،  المكان  في  ستره  فيبقى 
في  ألحد  أذنوا  إذا  إنهـم  يقال  وقد  خارجة،  امرأة  يصادف  أن  إلمـكان  أولـى 

واهللا أعلم. المكان،  ذلك  في  تجرد  ألحدهم  فليس  مخصوص  مكان 

Éª¡©e  º«≤ª∏d  ¿GòÄà°SG  ÓH  øjódGƒdG  â«H  ∫ƒNO

إذا  كما  الحلم  بالغ  وهو  عندهمـا  الولد  كان  إذا  الوالدين  بيـت  دخـول 
الدخول  له  أيصح  غيره  أو  قوت  أكل  مثل  األغراض  من  لغرض  دخل 
في  أو  كتابـه  في  تعالى  اهللا  ذكرهـا  التـي  المواضع  غيـر  فـي  إذن  بغيـر 
غيرهما  فيه  بل  فقط  البيت  في  بأنفسـهما  ليسـا  ألنهما  أيضًا؟  المواضع 
جانب  في  هما  ربما  كبير  واسـع  والبيت  ذكورًا  أو  إماء  المماليك  مثل 
في  له  يصح  أم ال  كلها؟  المواضع  في  إذن  غير  من  له  يصح  أم ال  منه 
من  مطلقًا  له  يصـح  أم ال  غيرها؟  في  له  ويصح  المذكـورة  المواضـع 

إذن؟ غير  من  مطلقًا  له  يصح  أم  إذن؟  غير 
ال  أنـه  واعلـم   (١)﴾&   %   $   #   "   ! ﴿ تعالـى:  اهللا  قـال 

.٥٩ اآلية  النور،  (١) سورة 
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إذا  وكذلك  محرم،  غيـر  أو  محرمًا  أحد  لكل  المباحة  البيـوت  بدخول  بـأس 
كانوا  إذا  إذن  المخصوصين  أولئـك  على  فليس  مخصوصين  ألناس  أبيحـت 
المعدة  األمكنة  دخـول  في  يسـتأذنوا  أن  وعليهم  وقـت،  كل  فـي  يمنعـون  ال 
العادة  حسـب  فعلى  غيرها  وأما  والمصلـى.  والغـرف  كالّصفيـف  للخلـوات 

واهللا أعلم. فيها، 

∂«dEG  ˆG  óªMCG  :≈æ©e

إليك  اهللا  حمد  أنهـي  معناه:  قالوا  إليـك،  اهللا  أحمد  لغيره  القائـل  قـول 
إلى  الحامد  حمد  إنهاء  معنى  ما  أقول  لكن  التفسير،  في  وجدناه  ما  هذا 
فيه؟  الفائدة  وما  كتابه؟  في  له  مخاطبًا  أو  حضرته  في  كان  سـواء  غيره 
وعمل  إظهارها؟  إلى  الداعي  فما  والعبادة  الطاعات  جملة  من  فالحمد 
به  الخطاب  الئق  ذلك  وهل  فيه  بالنظر  منك  فضًال  وأفضل،  أولى  السر 

بالجواب. منك  فضًال  هو؟  به  يخص  أو  وغيره  للمتوّلى 
وذلك  أولى،  فيهـا  الجهر  بعضهـا  فإن  أولـى  فيها  السـر  الطاعـات  كل  ليـس 
والتسـبيح  والتكبير  التهليل  كإظهـار  لإلسـالم  شـعار  إظهار  فـي  كان  مـا  كل 
والتكبير  الحج  في  والتلبية  والجمعـات  والجماعات  األذان  ومنه  والتقديـس 
والمسـلم  الولي  وغير  للولي  إظهاره  يطلـب  وهذا  ذلك،  وغير  العيديـن  فـي 

 \   [   Z   Y ﴿ للكفر:  وإرغامًا  لإلسـالم  إظهارًا  ذلك  في  ألن  والمشـرك، 
.(١)﴾^     ]

.٨ اآلية  الصف،  (١) سورة 
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فإن  الفروض،  على  الزائـدة  النوافل  فهي  إخفاؤها  المطلوب  الطاعـات  وأمـا 
الصدور. لسالمة  شرعًا  مطلوب  إخفاءها 

فيه  يشترك  التحميد  بأن  أجيب  الفرض،  على  زائد  التحميد  وكذلك  قيل  فإن 
إظهار  وهي  ترجى،  فوائد  بل  تخشى  آفة  إظهاره  في  فليس  الموحدين  جميع 

واهللا أعلم. شيء،  كمثله  ليس  لمن  الثناء  وإعالن  الشعار 

?äÉYhÉ£e  AÉ°ùæH  ≈fõdG  øe  áHƒàdG  á«Ø«c

بحر،  وبينها  وطنه  بين  قاطع  وبنادر  شـتى  ببالد  كثيرة  بنسـاء  زنى  من 
وهن  سـودًا  كن  ولـو  خاصة  اإلمـاء  مـن  أحدًا  فيهـا  بـأن  يعلـم  ولـم 
إلى  والرجوع  والتوبة  الخالص  اآلن  هذا  وأراد  قسرًا،  ال  له  مطاوعات 
يعجبك  وما  عطاياه،  جزيل  من  عليه  ويمـن  منه  يقبل  اهللا  لعل  مـواله، 
فرط  ما  على  والنـدم  التوبة  أتجزئـه  يفعل؟  تأمـره  وكيف  حالـه؟  فـي 
السـود  والخاطئات  المثل؟  صداق  قدر  على  كل  صدقاتهـن  عليـه  أم 
حكمهن  يكون  إماء  أنهن  لـه  يتيقن  لم  اللواتي  العجم  ببنـادر  اللواتـي 
لم  خالصة  بنية  ربه  إلى  تاب  إذا  الخاطئ  لهذا  ويجـوز  أم ال؟  الحريـة 
أحكام  فيه  لينفذ  عدل  حاكم  مع  بفعله  يعلن  أن  رياء  وال  كدر  َيُشـْبها 
المولى  بين  وما  بينه  ما  أولى  الكتمان  أم  اهللا  عند  نفسه  مبرئًا  ويكون  اهللا 
لزوم  على  اإلعانة  اهللا  مـن  ويطلب  فرطاته  من  الخالص  فـي  ويجتهـد 

بصير؟ سميع  واهللا  طاعاته 
صداق  يلزمه  وال  كله،  ذلك  من  فعل  ما  جميع  عن  الصادقة  التوبة  تجزئه 
األلوان،  سود  كن  وإن  حرائر  أنهن  والحكم  مطاوعات،  ألنهن  منهن  ألحد 
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أن  عليه  بل  غيره  وال  إمامًا  ال  القبيـح  بفعله  أحدًا  يخبر  أن  لـه  يجـوز  وال 
هذه  من  شـيئًا  منكم  أتى  من  الناس  أيهـا  «يا  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقولـه  اهللا  بسـتر  يسـتتر 
كتاب  عليه  أقمنا  صفحته  لنا  أبدى  من  فإنه  اهللا  بسـتر  فليسـتتر  القاذورات 

اهللا».
عقوبة  هو  وإنما  شـرطها  من  ذلك  وليس  الحد  إقامة  على  التوبة  تتوقف  وال 

واهللا أعلم. المعاصي.  عن  وزجرًا  للمفاسد  دفعًا  اإلمام  أمرها  يتولى 

ôà°ù∏d  ΩÉ¡HE’G  ™e  ácƒ∏ªªH  ≈fõdG  ¿Éª°V  øe  ¢ü∏îàdG

هل  لسـيدها  الضمان  من  يتخلـص  أن  وأراد  ثيـب  بمملوكة  زنـى  مـن 
من  أو  فالنة  مملوكتـك  من  لزمني  ضمـان  من  لسـيدها  قـال  إن  يكفيـه 
الضمان؟  عنه  ينحط  ـ  سـيدي  ـ  تراه  هل  فعلته  يسـتر  أن  وأراد  خدامك 
وهي  سيدها  بيت  خارجة  أو  سـيدها  بيت  في  المملوكة  كانت  وسـواء 
الفعل  كان  وسواء  قيامها،  عن  عاجز  سيدها  إن  حيث  من  لنفسها  تخدم 
مغصوبة  المملوكة  هـذه  كانت  وإن  غصـب،  غير  أو  باهللا  نعـوذ  غصبـًا 
منك  فضًال  عليه؟  الزم  هو  بما  يفعل  كيف  سيدها  يدر  ولم  سيدها  من 

بالجواب.
لنهيه ملسو هيلع هللا ىلص  السـبب  يفسـر  أن  ـ  له  يجوز  ال  بل  ـ  يلزمه  وال  ذلك،  يجوز  نعم 
والفتن،  المفاسد  من  الكشف  على  يترتب  ما  مع  القاذورات  هذه  كشف  عن 
البحث  في  اجتهد  المالك  يعرف  لـم  وإن  وغيرها،  للمغصوبة  شـامل  وهذا 
ربه،  مجهول  مـال  ألنه  الفقـراء  على  ذلك  دفـع  معرفتـه  تعـذرت  وإن  عنـه 

واهللا أعلم.



395
ÜGOB’G ■ ¢ùeÉîdG AõédG

É¡«dh  ≈∏Y  ƒdh  áØ«©°†dG  ICGôªdG  Iô°UÉæe

الظاهر،  حكم  على  مؤمنة  وهي  ضريرة  امـرأة  على  متجبر  منافق  رجـل 
منه  بان  وقد  والنهب  بالقتـل  ويهددها  عليها  يقسـو  ولذلك  وليها  وهـو 
ظاهرًا،  عنها  يمنعه  من  عندها  يكن  ولم  الظلم  أعمال  من  فعله  من  فيها 
الذي  من  ويجوز  ما؟  بوجه  عنها  يصرفه  من  عليه  تسلط  أن  لها  فيجوز 
وهو  وباطنًا؟  ظاهرًا  فيها  وأذاه  بغيه  من  اشتهر  ما  عنها  إزالته  منه  تطلب 

الوارث. هو  ألنه  مالها  ألجل  هالكها  عن  مطلبه  يترك  لم 
على  وأصر  اسـتكبر  فإن  تعالى،  اهللا  عقوبـة  ويخّوفونه  الرجـل  هـذا  ينصـح 
الضرر  عنها  يزول  حتـى  وظاهرًا  باطنًا  المرأة  عن  دفعـه  جاز  القبيح  الفعـل 

واهللا أعلم.

øª°†J  ’  AÉ«M  áaÉ«°†dG

في  بهم  نـزل  رجًال  عشـرين  عن  يزيدون  قـوم  رئيـس  أو  السـرية  قائـد 
أو  القائد  هـذا  يلزم  هل  حيـاء،  ضيافتهم  فالتزموا  آخـرون  قـوم  سـاحة 
الحياء  سـبب  كان  حيث  المنزل؟  ألهل  الضيافة  تلـك  ضمان  الرئيـس 

أضافوهم. ما  ولواله 
وفي  اإلسالم،  حقوق  من  الضيف  وإكرام  الدين  من  والحياء  عليه،  ضمان  ال 
اآلخر  واليوم  بـاهللا  يؤمن  كان  «ومـن  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  أن  هريـرة  أبـي  حديـث 
ذلك  فوق  شـيمًا  للعرب  فإن  الرجال  كثرة  عليك  يشـكل  وال  ضيفه»  فليكرم 
غْصب  وال  جْبر  ال  حيث  كله  وهذا  األخالق،  مكارم  ليتمم  بعث  ملسو هيلع هللا ىلص  والنبي 

واهللا أعلم. تقّية،  وال 
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مؤمن  يـد  من  المال  بيـت  من  شـيء  لنزع  يسـعى  أن  للرجـل  يجـوز  هـل 
مع  يسعى  أن  له  يجوز  هل  وكذلك  دولته؟  على  به  يستعين  ظالمًا  ويعطي 
وهل  يلزمه  ما  ذلك  فعل  ومن  أوطانه؟  مـن  مؤمن  بطرد  أعوانه  أو  الجبـار 
المؤمنين؟ وغيبة  الكذب  من  شيئًا  تعود  إذا  واليته  تثبت  وهل  شهادته  تقبل 
إما  ألنه  الشهادة،  معه  تقبل  وال  المواالة  عليه  تصح  ال  حرام  ذكرته  ما  جميع 
التوبة،  ذلك  من  شيء  فاعل  وعلى  بالمروءة،  تخل  معصية  وإما  محض  فسق 

واهللا أعلم.

ICGôªdG  øe  ICGôªdG  IQƒY

غيره؟ إلى  كالغمز  األجنبية  من  وتمسه  تراه  أن  يجوز  ما  األجنبية 
فترك  بالغمز،  ظنك  فما  واالحتجاب  باالسـتتار  أمرنا  وقد  البعد،  إال  أرى  مـا 
فوق  فيما  بأس  فال  شهوة  وال  ريبة  تكن  لم  وإن  الّرْيبة  خيفت  إذا  أولى  ذلك 
عند  إال  النظر  وال  اللمس  يجوز  ال  عورة  ذلك  بين  وما  الركبة  وتحت  السرة 

واهللا أعلم. الضرورة 

(1)¿ÉJC’G  øÑ∏H  …hGóàdG

جائز؟ هل  األتان  بلبن  التداوي 
أكل  في  الوارد  الخالف  اختيار  شربه  جواز  في  ويجري  بذلك  التداوي  يجوز 

واهللا أعلم. لحومها، 

الحمار. (١) أنثى 
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أن  فعليه  يليق  ال  بما  صفاته  وفي  اهللا  في  باله  في  له  خطـر  إذا  المصلـي 
سـيدي  يا  الفروض  تعارض  من  وقالوا  يليـق.  بما  ويعارض  ذلـك  يـرد 
بخيله  عليه  فيركض  هذا  لمثل  تصدى  إذا  إبليس  عداوة  مـن  تعلم  كمـا 

بالرخصة. تفضل  عمله؟  على  وإقباله  هذا  ترك  في  ورجله 
المناقضة  نفـس  ال  المتعين  الفـرض  هـو  اهللا  عدو  وسوسـة  عـن  اإلعـراض 

  T   S   R ﴿ شـيئًا  كيده  يضـره  لن  وسوسـته  عن  اإلنسـان  أعرض  فـإذا 
أعرف  ألنه  غلبته  العلم  قليل  يأمن  لم  مناقضته  فـي  أخـذ  وإذا   (١)﴾V  U
من  الصالة  حال  اإلعراض  ويتأكد  الصالة  غير  في  هذا  بالمكائد  وأدرى  منه 

والعالم. الضعيف 
في  العالم  على  تتعين  والمناقضة  اإليضاح  ظاهر  خالفه  وإن  لـي  يظهر  هكـذا 

واهللا أعلم. اإلشكال،  ورفع  اللبس  وإزالة  البدع  رد 

πà≤dÉH  …PDƒªdG  ¿Gƒ«ëdG  øe  ¢ü∏îàdG

أظفاره  تقليم  يستطع  لم  إن  أم ال  مؤذيًا  كان  إن  السنور  قتل  يجوز  هل 
األثر؟ في  ورد  بما 

إذا  قتله  جواز  عندي  والذي  السـنور،  أظافر  بتقليم  جاء  الذي  األثر  أعرف  ال 
المسـلمين،  آذى  إذا  قتله  جاز  وقد  اإلنسـان  من  حرمة  بأشـد  هو  وليس  آذى 
والعقرب  الحية  تقتل  وكذلك  إليذائهما  الضاري  والكلب  الذئب  قتل  وجـاز 

واهللا أعلم. شرعًا.  قتله  جاز  طبعًا  آذى  من  وكل  إليذائهما، 

.٧٦ اآلية  النساء،  (١) سورة 



398

ôà°S  ¿hO  ∫ÉN  ¿ÉμªH  áLhõdG  Iô°TÉ©e

إذا  سجم  فوق  أو  بيت  سطح  فوق  امرأته  يجامع  أن  للرجل  يجوز  هل 
عليهما  يدخل  أال  يأمن  خال  مـكان  في  كان  إذا  سـتر  عليهما  يكن  لم 

أحد؟ فيه 
المتكون  الولد  على  يخشـى  فإنه  النسـل  جهة  من  يكره  ولكن  ذلك،  له  نعـم 
بالنفاق،  واألرض  السطح  بين  الذي  الخالء  لمناسبة  النفاق  الجماع  ذلك  من 

واهللا أعلم. يقع،  ال  وقد  يقع  قد  خفي  سر  وذلك 

Ωƒ«dG  ∫hCG

الليل؟ أول  من  أم  الفجر  أول  طلوع  من  اليوم  أول 
الشمس  غروب  من  اليوم  العرب  فقالت  وغيرهم  العرب  ذلك  في  اختلف  قد 
وأوائلها  القمر  مسير  على  مبنية  العرب  شهور  ألن  وذلك  الغد  من  غروبها  إلى 
قبل  عندهم  الليـل  فصار  الغـروب  عند  يرى  والهالل  الهـالل،  برؤيـة  مقيـدة 

النهار.
وقت  إلى  المشـرق  من  بارزة  الشـمس  طلوع  اليوم  أول  والروم  الفرس  وعند 

الليل. قبل  عندهم  النهار  فصار  الغد،  من  طلوعها 
إلى  النهار  نصف  فلك  الشـمس  موافاة  اليوم  أول  أن  التنجيم  أصحاب  وعند 

الليل. نصف  من  اليوم  ابتدأ  وبعضهم  الغد،  في  إياه  موافاتها 
جاء  ما  والحق  عقلية  أنها  يرون  خيالية  وتعلقات  وهمية  تشبثات  طائفة  ولكل 

واهللا أعلم. العرب،  عليه  ما  وهو  الشرع  به 
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معناهما: وما  الصائغي  أرجوزة  في  وجدتهما  اللذين  البيتين  عن 
القياس أولــى  الــشــرب  ـــوزوا  وج

الفنطـاسي قابــــض  مــــن  بـأثـــره 
فتى يــا  ــن  ــي ــب ــراك ال إذن  بــغــيــر 

أتـى قـد  عنهـم  الكتـب  فـي  ال  وقيـل 
من  طلبتهمـا  وقـد  أمثـل،  كان  البيتـان  فيه  الـذي  الباب  لـي  وصفـت  لـو 
يتكلم  وكأنه  منها،  شـيء  في  عليهما  أقف  فلم  فيها  أظنهما  التي  األبواب 
الماء  فيـه  جمع  الذي  الوعـاء  بالفنطاسـي  أراد  وكأنـه  البحر  راكبـي  فـي 

للشرب.
أحدًا  يؤثر  أن  المـاء  لقابـض  يجوز  هل  اختلفـوا  القيـاس  أهـل  أن  والمعنـى 
بإذن  إال  منـع  من  ومنهـم  ذلك،  أجـاز  مـن  منهـم  غيـره:  دون  منـه  بالشـرب 
تخشى  ال  حيث  الخالف  هذا  يكون  أن  وينبغي  كالشركاء  فيه  ألنهم  الراكبين 
فيما  واحدًا  قوًال  األثـرة  امتنعت  الضرر  خيف  فإن  بذلك  أحد  علـى  ضـرورة 

واهللا أعلم. أرى، 

ø°TôdGh  »μdGh  º°SƒdG  ø«H  ¥ôØdG

وجدت  إذ  الكي،  هو  الوسـم  أليس  بالنار  والوسـم  الكي  بين  الفرق 
يعني  يجوزان  ال  والكي  الوسـم  أن  العلماء  بعض  عن  الخزائن  فـي 
الكي  أم  الكـي  غير  الوسـم  كان  اللفظ  هذا  فعلى  العبـد  فـي  بذلـك 
يكون  ما  والوسـم  الوسـم  فوق  شـيء  فهو  الجلد  حـرق  في  زيـادة 
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عرفنا  في  والبر؟  كالقمح  المترادفة  األسماء  من  هما  أم  ذلك؟  دون 
واحد. شيء  هذا  عصرنا  في  والكي  الوسم  أن  العوام  معشر 

والكي  الوسـم  وبين  بينه  القائل  هذا  فرق  ولقد  معناه  ما  الرشـن  ثم 
فيه.  اختلف  فقـد  الرشـن  وأما  يجوزان  ال  والوسـم  الكـي  إن  قائـًال 
مالئم  غير  وهذا  ويحرك  قال  الماء  من  العرض  الرشن  القاموس  وفي 
معناه؟ ما  أم  البدن  في  اإلبرة  غرز  هو  الذي  الوشم  معناه  أيكون 

فهما  هذا  وعلى  واحد  شـيء  والكي  الوسـم  أن  نحن  عرفنا  في  أيضًا  كذلك 
ونحوها. بالّرزة  والكي  بالميسم  الوسم  وهو  أخف  الوسم  ولعل  مترادفان، 

ما  نظير  ذلك  نحـو  أو  القضب  بأطراف  وسـم  ولعله  أعرفه  فال  الرشـن  وأمـا 
واهللا أعلم. الفاسد،  زعمهم  على  الكواشح  في  العامة  تفعله 

á«fÓ©dG  hCG  ô°ùdÉH  áHƒàdG

لكل  «أحدث  عنه:  اهللا  رضـي  لمعاذ  السـالم  عليه  قوله  معنى  حقيقة  مـا 
اعتقد  ما  السريرة  هل  بالعالنية».  والعالنية  بالسريرة  السريرة  توبة،  ذنب 
ما  والعالنية  كذلك،  منه  التوبة  فيكون  لسـانه  به  يذع  ولم  بجنانه  المرء 
من  إال  مطلقًا  غيـره  عليه  يطلع  لـم  ما  بالسـريرة  المراد  أم  ذلـك؟  عـدا 
معناه  على  منه  التوبة  معنى  ما  واستفاض؟  اشتهر  ما  والعالنية  معه  فعله 
ما  معناه  أم  الذنـب؟  كاسـتفاضة  وإفاضتها  واشـتهارها  بالتوبة  اإلذاعـة 
وما  بالجنان  اإلقـالع  مع  بلسـانه  منه  يتوب  الذنوب  من  عنه  اسـتفاض 
أم  باللسـان؟  اإلذاعة  دون  بالجنان  منه  التوبة  يكفيه  غيره  عليه  يطلع  لم 

هذا؟ غير  معناه 
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منها  التوبة  كانت  القلب  ذنوب  بالسريرة  المراد  إن  قلنا  فإن  المعنيان.  ُيْحَتَمُل 
اللسان  على  الظاهرة  المعاصي  العالنية  إن  قلنا  إن  كذلك  القلب  من  إعالمها 

واإلقالع. االستغفار  الندم  مع  منها  فالتوبة  والجوارح 
فيهم  اشـتهر  ما  والعالنية  الناس  على  اختفى  ما  بالسـريرة  المراد  إن  قلنا  وإن 
االشـتهار  إلى  الثاني  فـي  وتحتاج  اشـتهار  بدون  األول  مـن  تجـزئ  فالتوبـة 

واهللا أعلم. قائل،  المعنيين  من  واحد  بكل  قال  قد  أنه  وأحسب 

»°ûªj  hCG  πª©j  ƒgh  ¿BGô≤dG  IAGôb

وكذلك  أم ال؟  ذلـك  له  يجوز  القـرآن  يقرأ  الطريـق  في  يمشـي  الـذي 
أم ال؟ ذلك  أيكره  يسف  أو  يقلد  أعني  الخوص  يخدم  الذي 

نفسـه  يشـغل  ال  وأن  األحـوال  أكمـل  فـي  يكـون  أن  القـرآن  لقـارئ  ينبغـي 
أرخص،  يمشـي  وهو  والقراءة  عليه  بـأس  فال  بدًا  يجد  لـم  وإن  بعمـل،  عنـه 

واهللا أعلم.

ÉÑMôe  :áª∏μH  ΩÓ°ùdG  OQ

ردوا  قد  مرحبا  لـه  قالوا  عليكم  السـالم  لهم  وقال  قوم  على  مـر  رجـل 
ما  كان  إذا  نفسـه  على  يرد  ويحتاج  أم ال  الصفة  هذه  على  السـالم  عليه 

يفعل؟ كيف  أم  هذا؟  قولهم  على  السالم  عليه  ردوا 
فمن  ذلك  غير  به  المأمور  والرد  شيء،  في  السالم  رد  من  مرحبا  قولهم  ليس 

واهللا أعلم. السالم،  براد  فليس  عليها  اقتصر 
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من  يردع  أن  لـه  هل  بلده  أهل  على  يد  لـه  كانت  إذا  البلد  فـي  المقـدم 
قد  بما  الشـر  يقع  أن  قبل  والقيد  بالضرب  الفتنة  أو  الضرر  منـه  يخـاف 
المذكور  هذا  ينبه  أن  لمثلنـا  وهل  المحذور؟  غيـر  في  شـيء  منه  تقدم 
والعقوبة؟  بالشـد  ويأمر  وقوعـه  المخوف  الشـيء  عـن  غافـًال  كان  إذا 
في  لكن  وغيرهم  الثقات  فيهـم  يكون  المقدمين  هؤالء  إن  تعلـم  وكمـا 
لكثرة  عليها  يقدر  ال  ربما  بل  الكفاية  فوق  يزيد  أن  يقدم  ال  الظن  غالب 
له  هل  وانفصـل  الشـيء  وقع  إذا  وكذلـك  الباطـل،  ألهـل  المجادليـن 

داعية. والحاجة  باألوسع  وأفتنا  جاز؟  إذا  ذلك  في  النية  وما  العقوبة؟ 
الخير،  أفعال  كسائر  الشـارع  إلى  محبوب  فهو  شـرعًا  مطلوب  المفاسـد  دفع 
قام  وإن  كامًال،  وصار  محله  صادف  فقد  الديـن  في  الفضل  أهل  به  قـام  وإن 
هذا  اهللا  ويؤيد  البـالء،  وارتفع  الضرر  اندفع  فقـد  الدنيا  أهل  من  سـواهم  بـه 
العاجز  يلزم  ال  مـا  الدنيا  أهل  من  القادر  ويلزم  لهـم  خالق  ال  بأقـوام  الديـن 
وهو  منها  مناطًا  لماله  أن  كما  العبادات  من  مناطًا  لقدرته  ألن  الفضل  أهل  من 
تضييعه  بسبب  الفروض  سائر  عنه  يسقط  فال  فرضًا  الفاسق  ضيع  وإذا  الزكاة، 
أبو  قال  حتى  للجبابـرة  الحدود  إقامة  المسـلمين  بعض  أجاز  المعنـى  ولهـذا 
ضرب  أنه  بلغه  حين  أجاد  قال  أو  عبدالملك  أحسـن  عنه  اهللا  رضي  الشـعثاء 

واهللا أعلم. أبيه  امرأة  تزوج  أعرابي  عنق 

ملسو هيلع هللا ىلص  √ôÑb  IQÉjR  ºμM

زيارة  من  وغيرها  هي  أم  عليـه  كالصالة  عبادة  هل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  زيـارة 
في  يوجد  ومـا  المـزور؟  قدر  علـى  الفضل  ويكـون  سـواء  القبـور 
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عليه  سـلم  من  كل  يسـمع  قبره  في  حي  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  الكتب  بعض 
وما  الحياة  هـذه  فما  صح  وإن  معكـم؟  هذا  صح  هل  بـه  ويتوسـل 
فرق  الحرام  المسجد  وفي  مكانه  في  به  التوسل  وهل  السـمع؟  هذا 

عليه؟ الصالة  وكذلك 
وفاته،  بعد  قبره  زيـارة  تلزم  فكيف  حياته  في  الكريم  شـخصه  زيارة  تلزم  لـم 
زيارة  لكن  بها،  بالقيام  أحق  الصحابة  لكان  لزمت  ولو  عاقل  به  يقول  ال  هذا 
اهللا  عند  أحياء  الشهداء  فإن  ممكن  قبره  في  حي  إنه  وقولهم  فقط.  فضل  قبره 

واهللا أعلم. ربه،  عند  أعظم  ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  شك  وال 

º¡JÉ«°Uƒ°üN  »a  ø«ª∏°ùªdG  ô«¨H  ¬Ñ°ûàdG

القطر  أهل  أكثـر  واآلن  النصارى  لبـاس  من  كان  الذي  الكـوت  لبـاس 
يجوز؟ أم ال  برد  من  سيما  ال  لبسه  يجوز  هل  يلبسونه 

أهل  بمخالفة  وأمر  باألعاجم  التشـبه  عن  نهى  ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  جنابك  على  يخفى  ال 
فليس  تخلق  أو  ملبس  من  أو  مأكل  من  هؤالء  به  اختص  حال  فأي  الكتابين، 
يعرف  ال  ومحبك  ذلك،  في  يشـاركهم  أن  اآلخر  واليوم  باهللا  يؤمن  كان  لمن 

واهللا أعلم. الخصوص،  على  فيه  يتكلم  حتى  الكوت 
قلنا  ونحـوه  البرد  دفع  قصـد  وإنما  التشـبه  يقصد  لـم  ذلك  البـس  قيـل  فـإن 
الصالة  عن  النهي  نظير  يقصد،  لم  أو  قصد  حرام  بهم  والتشبه  واحد  الجواب 
المذكورة  األوقـات  في  الصالة  فإن  االسـتواء  وعند  والغروب  الطلـوع  عنـد 
أقصد  لم  ويقـول  فيها  يصلي  أن  ألحـد  فليس  الشـمس  بعبدة  للتشـبه  حـرام 

واهللا أعلم. الصالة،  قصدت  وإنما  التشبه 
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هناك،  له  بأموال  هناك  فنشأ  السواحل  بأرض  ُولد  ُعمان  أهل  من  رجل 
دولتهم  في  يكـون  أن  منه  فطلبوا  البـالد  هذه  على  النصـارى  غلب  ثـم 
واإليالة،  المملكه  سياسـة  عليه  دلت  كمـا  بنهيهم  وينهي  بأمرهـم  يأمـر 
بعبيد  المسـلمين  من  أحد  جاء  فإذا  آدم  بني  ملك  عدم  منهم  ذلك  ومن 
النصارى  رؤسـائه  من  أحد  يصـل  أن  إلى  بهـم  الذهاب  عليهـم  حجـر 
النصارى  ليأخـذ  البلد  بيـوت  يعد  وجعلوه  ويحررهـم،  منـه  ليأخذهـم 
يأتمر  لم  إن  ماله  يأخـذوا  أن  مخافة  بأمرهم  ذلك  ففعل  منهـم  الخـراج 
لينتفع  وزيادته  بقاءه  يحب  عظيم  مال  له  وكان  وأمثالهـا،  هذه  في  لهـم 
يرسل  سنة  كل  ونيته  بعمان،  المسلمين  من  عليه  يتصدق  ومن  بنفسه  به 
العبيد  من  أوقف  وفيمن  ُعمان  من  أصوًال  بهن  له  لُيشترى  أمواًال  لُعمان 
ما  يعرف،  ال  ومـن  يعرف  من  بهـم  ليذهب  النصرانـي  حضـره  أن  إلـى 
يباح؟  ومـا  النصارى؟  أمـر  امتثال  مـن  يحجر  مـا  علمنا  لـه  الخـالص 
فيه  توبة  ال  ومـا  ضمان؟  بال  التوبة  فيه  ومـا  والضمان؟  التوبة  فيـه  ومـا 
هو  وإنما  بعينه  رجل  عـن  ال  هذا  عن  سـألتك  وقد  أمرهم؟  امتثال  مـن 
أمر  من  نشـأ  لما  لذلك  تدعو  قد  عمان  فـي  الحاجة  ألن  مسـألة  فـرض 
السمع  لك  يقع  فقد  ذلك  عليك  مخفى  غير  اهللا  بحمد  وأنت  النصارى 
المعنى  هذا  في  الباب  لك  ففتحت  وغيرها  ُعمان  في  النصارى  أمر  من 

عليه. احتوى  ما  لتستخرج 
 .(١)﴾3   2   1   0   / ﴿ ذكرت  مما  بشيء  النصارى  معاونة  تجوز  ال 

.٥١ اآلية  المائدة،  (١) سورة 
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ممالك  على  النصارى  سـلطت  التي  هي  وأمثالها  المعاونة  هذه  إن  ولعمـري 
~ے     }   |   { ﴿ الرعايا  وعاونت  الملوك  داهنت  المسـلمين، 

واهللا أعلم.  (١)﴾§   ¦   ¥   ❁    £   ¢   ¡

¢SÉÑàdG  ¿hO  AÉYódÉH  IAGô≤dG  ´ÉÑJEG

الفالنية  السـورة  أثر  على  قال  من  أن  وجد  إذا  القرآن  قارئ  يسـمع  هل 
أو  دنيوي  ولغـرض  الدعاء  معنـى  على  وكذا  كـذا  القرآنية  السـور  مـن 

البتة؟ ممنوع  هذا  أم  السورة  بقراءة  الدعاء  قراءة  متصلة  أخروي 
يعرف  ال  الـذي  السـامع  على  يلتبس  كان  إذا  إال  معنـى  أرى  فال  المنـع  أمـا 

واهللا أعلم. المنع،  وقع  القرآن  من  أنه  السامع  أوهم  فإذا  القرآن، 

¬°ùμYh  ∫ÉLôdG  ≈dEG  ICGôªdG  ô¶f

األجانب  الرجال  من  أحد  إلى  النظر  لها  يجوز  هل  النسـاء  من  الُمميتة 
ذاك  إذ  وهي  المحارم  ذوي  من  غيره  عدم  مع  حوائجها  لقضـاء  تتخـذه 

ذلك؟ في  لها  رخصة  من  فهل  لذلك؟  مضطرة 
فما  واحد،  حكم  حكمهن  الرجال  إلى  النظر  في  النسـاء  من  وغيرها  الُمميتة 
من  أشـد  المميتة  وليسـت  امتنع،  امتنع  وما  لها  يجوز  ذلك  من  لغيرهـا  جـاز 

واهللا أعلم. غيرها. 

و٦٠.  ٥٩ اآليتان  مريم،  (١) سورة 



406

ø««©J  ¿hO  AGôHE’Gh  áHƒàdG

هللا  وتاب  ذلـك  على  نـدم  ثم  حرام  وطء  مـن  عقر  عليـه  وجـب  فيمـن 
قدر  يذكر  أن  يكفيه  هل  عليه  مما  التخلص  وأراد  أتاه  عما  مقلعًا  تعالى 
ذلك  جهل  إذا  الجملة  تعيين  يلزمه  أم  البرآن  فيه  ويسـأل  عليه  الواجب 
الضمان  ذي  يدي  بين  مثًال  حضر  أو  نسيان،  أو  علم  بعدم  الحق  له  من 
هل  ألوفًا  كان  ولو  فوق  ومما  منه  فإبراءه  الضمان  بقدر  توفى  قيمتـه  مـا 
كان  إذا  التي  النصوح  التوبة  حد  وما  أم ال؟  هذا  علـى  بأس  عليه  يبقـى 

التام. باإليضاح  تفضل  نصوحًا؟  توبة  تاب  أنه  عليه  أطلق  العبد  عليها 
أموالهم  الناس  سـؤال  عندي  يشـبه  المتحقق  الضمان  من  التام  البرآن  سـؤال 
غير  الضمان  كان  وإن  البـرآن  سـؤال  يعجبني  فال  األداء،  على  قـادرًا  كان  إن 
البرآن  يسـأل  أن  عليه  بأس  ال  الوفاء  عن  عجز  إن  وكذلك  بأس،  فال  متحقق 

جهل. أم  عقر  من  أنه  علم  دونها  ما  تحتها  دخل  معينة  جملة  عن  أبرأه  فإن 
في  المواقعة  علـى  الندم  أشـياء  أربعة  على  المشـتملة  هـي  النصـوح  والتوبـة 
ال  أن  على  والعزم  المعاصي  عن  واإلقالع  الرب  من  الغفران  وطلب  الذنـب 
واهللا أعلم. النصوح.  التوبة  فإنها  الخصال  هذه  فيه  اجتمعت  فمن  إليها،  يعود 

≥ëà°ùj  ’  øªd  IOÉ«°ùdÉH  áÑWÉîªdG

سيدنا  كتب  إذا  والشيوخ  المسودة  هؤالء  بمكاتبة  ابتلي  فيمن  تقول  ما 
الرحمة  مـن  الزمان  هـذا  في  المسـتعملة  األلفـاظ  وهـذه  شـيخنا،  أو 
الكاتب  يقصد  لم  إذا  األلفـاظ  من  وغيرها  والتحية  والسـالم  والبركـة 
احتاج  إذا  مندوحة  تحضـره  لم  إذا  إثم  ذلك  في  عليـه  هل  حقيقتهـا. 



407
ÜGOB’G ■ ¢ùeÉîdG AõédG

ذلك. عن  لنا  غنى  ال  فإنا  الواسع  من  تراه  ما  على  دلنا  ذلك؟  إلى 
توسـع،  فيها  اهللا  رحمه  المؤثر  وألبـي  التقية،  ألفاظ  فـي  العلماء  رخـص  قـد 
وللعامة،  للخاصة  عامة  المذكورة  والضرورة  العقل  كمال  من  الرجال  ومداراة 

ے      ~   }    |    {   z ﴿ يسر  والدين  عظيم  اهللا  وعفو  واسعة  اهللا  ورحمة 
اهللا  أصيب،  أم  أصاب  يبالي  ال  كامل  إال  يدركه  ال  كمال  والتصلب   (١)﴾¡

واهللا أعلم. نصيبًا،  هذا  من  لنا  اجعل 

QGƒédG  qóM

وهم  طريق  بينهما  الجاران  يكون  فقد  عبارة  بأوضح  الجوار  حد  لنا  بين 
جار؟ كل  من  أقرب 

ذلك  على  دليًال  وكفاك  العادات،  واختالف  األحـوال  باختالف  يختلف  هـذا 
المشكالت،  حل  في  ذلك  في  القول  بسطنا  وقد  والبادية  الحاضر  بين  الفرق 

واهللا أعلم.

∫õ¨dGh  ô©°ûdG  ´Éª°S

بأس؟ التغزل  وكالم  الجبابرة  مدح  يسمع  من  على  هل 
من  الدواوين  فهذه  عليه  بأس  فال  قصده  حسن  فمن  ذلك.  في  المقاصد  تختلف 
يحجر  المسلمين  من  أحدًا  رأينا  وما  الباب،  هذا  من  مشحونة  ومولدين  جاهلية 
واهللا أعلم. نيته،  سوء  من  فذلك  أحد  نية  ساءت  وإن  ذلك،  سماع  الناس  على 

.٧٨ اآلية  الحج،  (١) سورة 
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بات  واآلخر  الصبح  أصبح  أن  إلى  يصلي  الليل  قام  رجل  في  تقول  ما 
أفتنا  أكثـر؟  منهما  الفضيلـة  نال  الـذي  فمن  الصبح  إلـى  القـرآن  يقـرأ 

تعالى. اهللا  شاء  إن  مأجورًا 
ألن  غيرها،  في  قراءته  من  أفضل  الصالة  في  القرآن  وقراءة  فضل،  ذو  كالهما 

فقط. قارئ  والثاني  مصل  قارئ  األول 

AÉ°ùædGh  ∫ÉLôdG  øe  ΩQÉëªdG  IQƒY

لربات  يصح  الذي  ومـا  محرمته؟  من  ينظره  أن  للمرء  يصـح  الذي  مـا 
اإلشكال. هذا  عّنا  اكشف  منك  فضًال  الرجال؟  من  ينظرن  أن  الحجال 
الركبتين  إلى  السرة  من  الرجل  كعورة  منها  المحرم  ذوي  عند  المحرمة  عورة 
وسـاِفًال،  صاعدًا  والركبتين  السـرة  عدا  ما  إلى  محرمتـه  من  النظر  لـه  فيحـل 
هنالك  كانت  إذا  إال  ذلك  عدا  ما  إلى  الرجل  من  النظر  للمرأة  َيِحلُّ  وكذلـك 

محجور. الخصلتين  إحدى  وجود  مع  النظر  فإن  فتنة  مخافة  أو  شهوة 
ذلك  من  شيء  عليه  يحرم  فما  زوجها  أما  زوج،  غير  الرجل  كان  إذا  كله  هذا 

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

äÉHô≤dG  »a  IôLC’G  òNCG  ΩóY

على  أجرة  له  المعمول  فأعطـاه  هللا  ونواه  شـيئًا  الناس  لبعض  عمل  مـن 
أم ال؟ هذا  على  األجرة  أخذه  له  يصح  هل  ذلك 

واهللا أعلم. أصًال،  عليه  األجرة  أخذ  يصح  فال  هللا  عمل  ما 
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االختالف  فيه  يجري  هل  الولي؟  لغير  الخاتمة  بحسن  الدعاء  يجوز  هل 
أم ال؟ بالهداية  الدعاء  جواز  في 

االختالف  فيـه  يجري  وال  الخاتمـة،  بحسـن  الولـي  لغيـر  الدعـاء  يجـوز  ال 
مسـتلزمًا  الخاتمة  حسـن  كان  وإن  فإنه  بالهداية  له  الدعاء  جواز  في  الموجود 
من  إال  الخاتمة  حسـن  يعطى  ال  أنه  بمعنـى  عليها  ومترتبًا  الهدايـة  لحصـول 

الالزم. في  جاز  الملزوم  في  جاز  ما  كل  فليس  التقوى  إلى  هدي 
الهداية  ثمرة  المغفرة  وحصول  الهداية  ثمرة  الخاتمة  حسن  إن  نقول  أنا  على 
الهداية  لهذه  مستلزم  الثالثة  هذه  من  واحد  وكل  الهداية  ثمرة  الجنة  ودخول 
فكذا  الولي  لغير  الجنة  ودخول  بالمغفرة  الدعاء  منع  على  االتفاق  وقع  وقـد 

أعلم. وتعالى  سبحانه  واهللا  الخاتمة،  حسن  في  القول 

ôcÉæªdG  πgCG  Üô°†H  áÑ°ùëdG

مناكرهم  عن  يردعهم  فيها  المناكر  أهل  على  وقام  البلد  في  يد  له  رجل 
الرجل  هذا  وإن  وغيـره  بالسـياط  ضرب  من  به  يردعهم  أن  يمكنـه  بمـا 
لهم  ومخالط  المناكر  أهل  تحت  داخل  أميرها  وإن  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  فالواجب  غيره  البلد  أمير  كان  وإن  منكرهـم،  عـن 
أمير  خلط  قد  كان  وليته  مأمورًا،  أو  أميرًا  كان  يرفعه  أن  المنكر  من  شيء  رفع 
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بحقه  طالبه  سواء  هنالك  عليه  ضمان  وال  بذلك  أجدر  فإنه  ضرب  فيمن  البلد 
فيه. الجائز  حّد  ضربه  في  يتعد  لم  إذا  يطالبه  لم  أو  ضربه  من 

هو  مأمورًا  كان  وإن  الضارب  عن  الضمان  رفع  من  ذكرته  ما  على  والشـاهد 
والي  عقبة  الوليد بن  به  يلهو  الساحر  أمر  في  بالكوفة  الصحابة  لبعض  وقع  ما 
ذلك  إلى  قام  بالفضـل  شـهر  ممن  الصحابة  بعض  فإن  الكوفة،  علـى  عثمـان 
القاتل  هذا  على  المسـلمون  عاب  فما  الوليد،  يومئـذ  واألمير  فقتلـه  السـاحر 
الفعل  هذا  وعـدوا  هنالك  صنيعه  وحمـدوا  ذلك  في  عليه  أثنـوا  بل  فعـل  مـا 
في  قصته  يوردون  فهم  غيره،  فيها  شأوه  يدرك  ال  التي  المحمودة  خصاله  من 

عليه. الثناء  معرض 
  b a﴿ :والدليل على أن ال ضمان على ذلك هو قوله تعالى
تعالـى:  وقولـه   (١)﴾k   ji  h  g   fe   d    c
 (٢)﴾7  6  5  4  3  2  1  0   /   .﴿
المنكر  عن  والنهي  بالمعـروف  باألمر  األمة  هذه  وتعالى  سـبحانه  ففضـل 
والنهي  بالمعروف  األمر  أن  خبير  وأنت  ذلك،  فعله  على  المؤمنين  ومدح 
بالسيوف  ضرب  إلى  وأخرى  بالسياط  ضرب  إلى  تارة  يحتاج  المنكر  عن 
شيء  بفعل  وتعالى  سبحانه  يأمر  أن  الشريف  الشرع  مقتضى  في  يصح  وال 

بفعله. الضمان  يلزمنا  ثم  بأمتنا  علينا  ويثني 
واألمراء  باألئمة  خـاص  المنكر  عن  والنهي  بالمعـروف  األمـر  «إن  يقـال:  ال 
إن  نقول  ألنـا  أيضًا  بذلك  الحـدود  إقامة  خصت  كمـا  فعله،  لغيرهـم  فليـس 

.٧١ اآلية  التوبة،  (١) سورة 
.١١٠ اآلية  عمران،  آل  (٢) سورة 



411
ÜGOB’G ■ ¢ùeÉîdG AõédG

فيدخل  عامة  المنكر  عـن  والنهي  بالمعروف  األمـر  على  الدالة  اآليـات  هـذه 
ذلـك  عـن  اآليـات  لهـذه  مخصـص  وال  وغيرهـم،  األمـراء  خطابهـا  تحـت 
يخصصه  ما  الُسـنَّة  من  ورد  فقد  عامًا  كان  وإن  بالحدود  والخطـاب  العمـوم، 
والحدود  والصدقات  الفـيء  السـلطان:  إلى  «أربع  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  وذلك  باألئمـة»، 
بعدله  وخذ  فيه  فانظر  لسؤالك  جوابًا  حضرني  ما  هذا  واهللا أعلم  والجمعات». 

واهللا أعلم.

√O’hCG  äƒe  Iôãμd  ÜCÓd  º°SƒdG  ¿Ó£H

عليه  تكاثـر  من  نراهـم  إنا  الموجـود،  هـذا  زماننا  أهـل  فـي  تقـول  مـا 
ونراهم  طبيـب،  ولذلك  كواشـح  فيك  له  يقولـون  أوالده  فـي  المـوت 
هذا  فيه  يرى  من  بذلك  عارف  وهو  الطبيب  ذلك  صوب  يسيرون  وهم 
والذي  خفيفة،  أوسـمًا  رقبته  في  لحيته  تحت  يوسـمه  المذكـور  األذى 
وتقول  عنه،  ويرجع  هـذا  من  شـيء  فيك  ال  له  يقول  شـيئًا  فيه  يـرى  ال 
في  وصحيح  مجّرب  معهم  وهذا  األوالد،  تكشـح  كواشـح  هذه  العامة 
جائزة؟  غير  أم  جائزة  هذه  نعلم  لم  ونحن  ذلك،  ويتواصفون  تجاربهـم 
ولك  الباطل  من  الحق  نعلم  لكي  بيانًا  فيه  وأفتنا  ذلك  لنا  صرح  تفضل 

الثواب. جزيل 
الجادة  عن  خارج  لذلـك  اعتقادهم  وإن  صحيحة  غيـر  هذا  فـي  تجربتهـم  إن 
غير  يقتل  ال  شـخص  في  كان  إذا  األلم  بـأن  عقل  ذو  ينكر  وهـل  الصريحـة، 
من  يقتل  أن  به  فأحق  زعمـوا  كما  قاتًال  األلم  هذا  كان  فـإن  الشـخص،  ذلك 
غير  العامة  مـن  الفعل  هذا  أن  لـك  يظهر  وبهذا  أخـاه،  وال  ولـده  ال  بـه  حـّل 

واهللا أعلم. جائز، 
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سـريع  مركوب  وهو  الموحدة)  (بفتـح  (الَبيسـكل)  ركوب  في  ترى  مـا 
ونشـروها  العصر  ذا  في  النصارى  ابتدعها  التي  البدع  من  وهو  المسـيار، 
ألننا  الدين  لجلـب  أفضى  وربما  أهلها  مـن  الربابي  لجلب  األقطـار  فـي 
وقد  الفسـاد  إلى  أمره  فآل  ذلك  فركب  الصالح  منه  نعتقد  كنا  مـن  رأينـا 
ثم  والهنود  النصارى  بركوبـه  انفرد  إذ  القطر  هذا  فـي  حدوثهـا  أول  كان 
شيخنا. لنا  بين  ركوبه؟  في  ترى  ما  وغيرهم  العرب  أوالد  في  فاشيًا  صار 
القول  جملة  أن  غير  أعرفه،  ال  شـيء  في  أقول  فكيف  البيسـكل  ما  أعرف  ال 
كان  وإن  المسلمين،  بين  خالف  بال  حرام  فعله  أن  الدين  فساد  إلى  يفضي  فيما 
المراكب  فهذه  النصارى  بدع  من  لكونه  ركوبه  يمنع  فال  ذلك  إلى  يفضـي  ال 
ركوبها  بمنع  للقـول  وجه  وال  مبتدع  جميعهـا  البرية  السـطل  وتلك  البحريـة 
بالنصارى  التشبه  إلى  يفضي  وما  حسـن  والتعفف  النصارى،  بدع  من  لكونها 
أرانا  ال  أعرفها  ال  عنه  المسؤول  وصورة  قطعًا،  عليه  واقع  فالنهي  واألعاجم 

والسالم. اهللا  عند  والعلم  إياها.  اهللا 

z...¬°ùeCÉH  ôÑàYG  øe  ó«©°ùdG{  áªμëdG  ≈æ©e

من  والشقي  لنفسـه،  واسـتظهر  بأمسـه  اعتبر  من  السـعيد  الحكيم:  قول 
بخيره. نفسه  على  وضن  لغيره  جمع 

السعيد،  فهو  الصالح  العمل  لنفسه  وتزود  مضى  بما  اعتبر  من  أن  ذلك  معنى 
من  عبرًا  الماضي  فـي  فإن  مطلقًا  الماضيـة  األحوال  عن  كناية  بأمسـه  فقولـه 
به  والمراد  استعان  أي  واستظهر  السـالمة.  سـلوك  على  ذلك  حمله  بها  اعتبر 

الصالحة. األعمال  من  لنفسه  ويدخره  المرء  به  يستعين  ما 
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جمع  مـن  أن  يعني  بخيـره»  نفسـه  علـى  وضن  لغيـره  جمـع  مـن  «والشـقي 
ألنه  الشـقّي  فهو  الخير  بفعل  نفسـه  على  وبخل  وحـرام  حالل  مـن  األمـوال 
لنفسه  منها  يقدم  ولم  فيها  يتنعم  وغيره  بها  يحاسب  فهو  لغيره  األموال  جمع 

بخل. بمعنى  بالضاد  «وضن»  فقوله  نفسه.  على  بخله  معنى  فذلك 

ΩôëdG  »a  ΩƒædG

بيتًا. سواه  لواجد  فيه  للعبادة  انتظارًا  الحرم  في  النوم 
واهللا أعلم. ذلك،  يصح  نعم 

Qó°üdG  ≈∏Y  ó«dG  ™°Vh  hCG  IQÉ°TE’ÉH  ΩÓ°ùdG  ºμM

التحية  مـن  بدًال  بناحيتهـم  ومـن  الحرمين  أهـل  اتخذهـا  التـي  التحيـة 
فبدلوها  السـالم  وهـي   0 واآلخريـن  األوليـن  سـيد  عنـد  المأثـورة 

أم ال؟ ذلك  أيجوز  والصدر  الجبهة  على  اليد  أصابع  بوضع 
واأليدي،  بالعصي  إشـارًة  تسـليمهم  وكان  اليهود  تسـليم  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  نهى 

واهللا أعلم. حرام.  الشرك  بأهل  والتشبه  ذلك  من  أشد  السؤال  وصورة 

¿BGô≤dG  IAGôb  »a  CÉ£îdG  QÉØàZG

طول   (١)﴾B   A    @   ?   >   = ﴿ تعالـى:  قوله  يقرأ  مـن 
هل  قلبه  وتردد   ،﴾B   A    @ ﴿ قـراءة  قلبه  من  تتمكن  ولم  عمـره 

.٢ اآلية  يونس،  (١) سورة 
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إسـالمه  في  يقدح  هل  لها  فطن  بعد  ومن  أم ال؟  متواتـرة  القـراءة  هـذه 
القرآن؟ تواتر  إنكار  يرد  لم  إذا  التردد  هذا 

خطئهم،  على  الناس  يأخذ  أن  وأرأف  أكرم  تعالى  واهللا  والغلط،  الخطأ  من  هذا 
واهللا أعلم. العافية  على  هللا  والحمد  القرآن  في  شك  إلى  ذلك  به  يفضي  وال 

¿BGô≤dG  IAGôb  »a  ´Gô°SE’G

أفتنا. أم ال؟  يجوز  كثيرًا  ويتسارع  القرآن  يقرأ  من 
واهللا أعلم. اهللا.  شاء  إن  عليه  بأس  فال  تحريف  وال  لحن  السرعة  في  يكن  لم  إذا 

kGóbGQ  ¿BGô≤dG  IAGôb

أم ال؟ األرض  على  للراقد  القرآن  قراءة  تجوز  هل 
عنده  والتأدب  واجب  وتعظيمه  القرآن،  تعظيم  من  وال  األدب  من  ذلك  ليس 

واهللا أعلم. مطلوب، 

ájBG  IAGôb  Ö≤Y  (Ö«W)  ™ªà°ùªdG  ∫ƒb

قال  اآلية  القـارئ  أتـم  وحينما  يسـتمع  أحـد  وعنده  القـرآن  يقـرأ  مـن 
المسـتمع  قال  اآلية  القـارئ  أتّم  كلمـا  وهكذا  نعـم،  طيـب  المسـتمع 

أم ال؟ ذلك  يجوز  هل  كذلك، 
لم  وإن  منع،  بذلك  القـارئ  آذى  إن  المسـتمع  وهذا  محالة،  ال  طيب  القرآن 

واهللا أعلم. فشر،  وشرًا  فخير  خيرًا  قصد  إن  قصده  إلى  فهو  يؤذه 
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ô£°†ª∏d  »eOB’G  áà«e  πëJ  ’

آدم؟ ابن  ميتة  أكل  له  أَتِحلُّ  الميتة  أكل  إلى  المخمصة  اضطرته  عمن 
مخمصة  في  ال  الوجوه  من  بوجه  يحل  ال  حرام  آدم  ابن  فلحم  ذلك  له  يحل  ال 
في  خالف  غير  من  سـواء  ذلك  في  وغيرهما  والباغي  والحربـي  غيرهـا،  وال 

واهللا أعلم. ذلك، 

ÖdÉ£ªdG  π«°üëàd  äÉjB’G  ±hôM  áHÉàc

العباد،  من  فيهـا  من  وقهروا  البـالد  تملكوا  قرية  مجرمي  أكابـر  بعـض 
فما  ونفورًا،  وعتـوًا  واسـتكبارًا  وظلمًا  عدوًا  والفسـاد،  والظلم  بالجور 
طغيًا  فتعمموا  اآلخـرة  في  اهللا  بأيـام  التذكرة  وال  اإلنـذار  عنهـم  أغنـت 
قدرة  ذو  قائـم  لألمر  فليس  تـرى  وكما  صررًا  بالجـور  فشـرحوا  وبغيـًا 
المفسـدين،  أولئك  جور  الضعفاء  مـس  وقد  إال  الضـالل  أهل  يكبـت 
لمجاهدة  تفـّرغ  اإلسـالم  حق  في  اهللا  أنصار  مـن  أحـدًا  أن  هـذا  فعلـى 
من  وليس  القرآنية  اآليـات  بكتابة  عمًال  لهم  فعمـل  ذكرتهم  الذيـن  اهللا 
من  هي  بل  مستتر  ضمير  المعنى  ضمير  إال  اهللا  أسماء  فيها  التي  اآليات 
واحدة؟  حرمة  كلـه  أم  القرآن  آي  حرمة  في  فرقـًا  أترى  الوعيـد،  آيـات 
دقًا  دقها  يجـوز  فهل  شـكلية  كلمات  ال  مقطعـة  حروفـًا  وضعـت  وإذا 
إذا  بل  النار؟  مـن  واللهب  والشـرر  الجمر  بغير  حرقهـا  أو  سـحقها  أو 
أحدًا  فإن  ذلك؟  في  تـرى  ماذا  أو  فيه  وهي  فيذاب  األسـر  في  وضعـت 
هللا  عمله  العمل  ذلك  إذ  ذلك  في  الجواز  وجه  ببعض  قال  العلمـاء  مـن 
ماذا  لكن  هذا،  عامـل  نية  أعني  الحق  وفي  وبالحق  اهللا  وإلـى  اهللا  وفـي 
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له  فقيل  اهللا  قبـل  من  الحجة  عليه  وقامت  السـؤال  مع  حضـر  إذا  تـرى 
فهتكت  عقابي  آمنت  أم  بحسـابي  كذبت  أم  وآياتي  بكتابي  فعلت  مـاذا 
جوابه  يكون  فماذا  الباقية  أخراك  ونسيت  الفانية  دنياك  ألغراض  حرمتي 
زمانه  مضى  فيما  هذا  مثل  أتى  قد  كان  وإن  قل  المقتدر؟  المليـك  عنـد 
إهالكه  جواز  من  عليه  مجتمع  في  الشرع  فيه  له  أباح  من  بذلك  فأصاب 
قبل  السـؤال  وغفل  ذلـك  بجـواز  لظنه  لـك  وصفت  بمـا  ذلـك  ففعـل 
محجور  ذلك  أن  صـح  فإن  للسـؤال  انتبه  ثم  ذلك.  فعل  لمـا  الدخـول 
هل  ذلك  من  توبتـه  شـروط  أحكام  في  عليه  فماذا  التوبـة  وأراد  بذلـك 
تفّضل  هذا؟  جميع  فـي  ترى  ماذا  أم  واسـتغفارًا  ندمًا  أم  تغليظًا  يكـون 
بنور  يسـتضيء  لعله  والجهل  العمى  هلكة  من  وإنقاذه  الضعيف  بإفـادة 

اهللا. شاء  إن  األجر  ولك  والعلم  الحكمة  نور  من  أوتيته  ما 
للجميع  بل  أخـرى  حرمة  بنفسـها  اهللا  وألسـماء  واحدة،  جميعه  القرآن  حرمـة 
وإن  أسمائه،  من  وال  تعالى  اهللا  كالم  من  شيء  حرق  يصح  فال  واحترام  حرمة 
فكك الحروف بعضها من بعض ورسم حروفًا مقطعة مخالفة لرسم المصحف 
ألنها  وصفت  فيما  اسـتعماله  يجوز  مثله  في  يقال  أن  يبعد  فال  الكتابـة  وقاعـدة 
التوبة،  تجزئه  ذلك  من  يمنع  ما  وفاعل  مجتمعة،  آية  ال  منتثرة  حروفـًا  صـارت 
باألنفس  عباده  على  الجهاد  اهللا  فرض  وقد  قتله  يجوز  من  به  قتل  قد  كان  وإن 
سوقها  إقامة  وعلى  اآلخرة  عذاب  من  المنجية  الرابحة  التجارة  وهي  واألموال 
القرآن  يقرأون  خلف  بعدهم  من  خلف  ثـم  الخلفاء  وزمان  النبوة  عصر  مضـى 
من  على  ويحملونها  وزواجـره  أوامـره  يسـمعون  األمم،  تواريخ  يقـرأون  كمـا 
إلى  فارتاحوا  بعتابـه،  يعنوا  لـم  وكأنهم  خطابه،  فـي  يدخلوا  لم  كأنهـم  مضـى 
وأذهبوا  المباحات  فـي  وتوسـعوا  الخوالف  مع  بالقعود  واسـتروحوا  الخمول 
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القرآن  نعاها  خصلة  نجد  فال  اإلتراف  إلى  وجنحوا  الدنيا  حياتهم  في  طيباتهـم 
ثم  زمانك  أهل  غالب  في  موجودة  وهي  إال  النبوة  عصر  في  النفاق  أهـل  علـى 
فكك  الرحمن  وأسماء  القرآن  آيات  إلى  قام  الحيلة  أعيته  ما  بعد  منا  المتنبه  إن 
محمد ملسو هيلع هللا ىلص  عهد  على  الحال  هذا  كان  ما  المسـتعان  اهللا  حروفها  وأحرق  بناءها 
من  السـالمة  فاعله  سـعادة  محدث  أمر  هـو  بل  الراشـدين  الخلفـاء  عهـد  وال 

  F  E  D  C  B   A    @   ?  >   =   <﴿ حرجه 
  S   R   Q  P   O  N   M   L   K   J   I  H  G
ضدها  من  بـاهللا  ونعوذ  ـ  حقـًا  الصفة  هذه  أهـل  مـن  كنـا  فلـو   (١)﴾U   T
نصرنا  فلو   (٢)﴾«  ª  ©  ¨ ﴿ تعالـى:  وقال  وعد.  بما  لنـا  اهللا  لوفـى  ـ 
ذلك  عن  اهللا  نهانا  وقد  والتنازع  بالفشل  اتصفنا  قد  أّنا  غير  اهللا  لنصرنا  حقًا  اهللا 
يعف  لم  إن  للغضب  موجب  وذلك  بالمساخط  وعملوا  المناهي  غالبنا  وركب 
القلوب  بين  وآلـف  الدين  وأظهر  المسـلمين  وانصر  دينـك  ارحـم  اللهـم  اهللا. 

واهللا أعلم. العالمين،  رب  يا  الشمل  واجمع 

¢üdÉîdG  ô«Z  ôjôëdG  »a  ¢ü«NôàdG

غزل  السدى  بل  خالص  غير  لكنه  األصبعين  فوق  حرير  صنفته  في  إزار 
أم ال؟ لبسه  أيجوز 

األصبعين،  علـى  الزائد  الخالـص  يمنـع  وإنما  الترخيـص  تحـت  ذلك  يقـع 
واهللا أعلم.

.٥٥ اآلية  النور،  (١) سورة 
.٧ اآلية  محمد،  (٢) سورة 
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بها  يقطعون  الحميـر  على  يسـفرون  الذين  الزمان  هذا  جهلة  يفعلـه  مـا 
الجبال  تطلع  حين  دوابهم  أن  يزعمون  فكانوا  والقفار  والسهول  الجبال 
هذا  هل  اهللا،  خلق  ما  فوق  زيادة  مناخرها  ويشقون  النفس  على  تقدر  ال 

أم ال؟ الدواب  هذه  إخصاء  يجوز  وهل  محرم؟  فعله  أم  يجوز 
عنه  أخبر  تعالـى  اهللا  فـإن  اهللا،  عدو  تسـويالت  من  وهو  كلـه  ذلـك  يجـوز  ال 

   §   ¦   ¥   ¤   £ ﴿ قـال:  أنـه  العزيـز  كتابـه  فـي 
تحتاج  ال  كاملة  األشياء  وتعالى  سبحانه  اهللا  خلق  وقد   (١)﴾ª  ©  ¨
شيئًا  أنعامنا  في  وال  أنفسنا  في  نصنع  أن  لنا  فليس  الخلق  قبل  من  تكميل  إلى 
للحلي  الصبيان  آذان  وكتثقيب  كالختان  علينا  وأوجبه  فعله  لنا  اهللا  أباح  ما  إال 

ذلك. في  للسنة  مباح  والباقي  واجب  فاألول  النساء  آذان  وكذلك 
ذلك  يكره  من  ومنهم  اللحم  مصلحة  ألجل  الغنم  فحول  تخصى  أن  ويجـوز 
لكمالهما  واختارهما  مخصييـن  أي  بكبشـين  ى  ضحَّ ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  الجـواز  وحجـة 
من  فيهما  رآى  ما  ينكر  لم  أنه  والحال  حقهما  في  بنقص  ليس  ذلك  أن  فعلمنا 

والسالم. واهللا أعلم  الجواز،  منه  فيؤخذ  استحسنهما  بل  الخصي 

ÖLQ  »a  Iô«à©dG  áeôM

الشيخين  بين  خالف  فيه  وقع  وقد  رجب  عيد  في  الشيخ  أيها  تقول  ما 
عنه  نهى  قد  علي  مسعود بن  فقال  علي،  ومسعود بن  محمد  سلطان بن 
وتخفيفًا  منهم  نظرًا  الوقت  ذلك  وعلماء  قيس  عزان بن  المسلمين  إمام 

.١١٩ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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ذنبًا،  ارتكب  إنه  أقول  فال  المسلمين  معاندة  يرد  ولم  عّيده  ومن  للناس، 
وكل  بدعة  ألنـه  رجب  عيد  يجوز  ال  محمـد  سـلطان بن  الشـيخ  وقال 
أكل  فقد  رجب  عيد  طعام  أكل  ومن  النار  في  ضاللة  وكل  ضاللة  بدعة 
ومنهم  عيد  من  منهم  بالدنـا  في  والناس  إليك  مرجوع  واألمـر  حرامـًا؟ 

جوابك. ينتظرون  وأكثرهم  انتهى  من 
نهى  وإنما  مسـعود  ذكره  الذي  المعنى  لهذا  عنه  اهللا  رضي  اإلمام  عنه  ينه  لم 
العرب  كانت  الجاهلية  فـي  كان  ذلك  وأصل  اإلسـالم،  في  بدعة  لكونه  عنـه 
هذه  ويسـمون  رجب  عاشـر  يوم  في  ألصنامهـا  قربانـًا  تذبـح  جاهليتهـا  فـي 
الشـرك  اهللا  وأذل  األصنام  وذهبت  اإلسـالم  اهللا  أظهر  فلما  العتيـرة،  الذبيحـة 
واندرس  السـبب  واختفى  هللا  والحمد  الجاهلية  خصال  جميع  ذهبـت  وأهلـه 
فاعله  على  بأس  ال  أنه  األمر  بحقيقة  الجاهلون  فظن  عليه  كانوا  الذي  األصل 
األمة  أطباء  والفقهاء  ذلـك  فاعل  على  واإلنكار  التغليـظ  يجب  بل  وهيهـات 
صراط  إلى  يشـاء  من  يهدي  واهللا  دينهـم،  مراشـد  في  اتباعهم  العامـة  وعلـى 

واهللا أعلم. مستقيم. 

?äƒ«ÑdG  ∫ƒNód  ¿GòÄà°S’G  á«Ø«c

أهـذا   (١)﴾Í   Ì   Ë    Ê  É ﴿ تعالـى:  قولـه  معنـى 
أو  هو  قال  إذا  مثًال  والسالم  الندب؟  على  أم  الوجوب  على  االستئناس 
يكفي  هل  ويصوت،  يصر  شيء  تحريك  من  األذن  في  عالمة  له  نصب 

عندك؟ الصحيح  وما  الحرج؟  من  ويخرج 

.٢٧ اآلية  النور،  (١) سورة 
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وقيل  واجب  فقيل  فيها  الدخول  قبل  البيوت  على  السـالم  في  الناس  اختلف 
فأمرنا  ورائهـا  من  المسـلم  يسـمع  صغيرة  يومئذ  البيـوت  وكانـت  منـدوب، 
كتنحنح  إليهـم  القادم  بقـدوم  البيت  أهل  يعلـم  ما  إظهـار  وهـو  باالسـتئناس 
يسـيرًا  وقف  وإال  دخل،  أذنوا  فإن  ويسـتأذن  يسـلم  ثم  مقامه،  يقوم  حّس  أو 
له  يؤذن  لم  فإن  ثالثة،  واسـتأذن  سلم  ثم  يسيرًا  وقف  ثم  واسـتأذن،  سـلم  ثم 
اليوم  الناس  اسـتعمال  أما  االسـتئذان  في  األدب  هو  وهـذا  رجع  الثالثـة  فـي 
منه  يحصل  حادث  أمر  فإنه  ذلك  ونحو  البـاب  وطرقهم  (ُهْود)(١)  قولهم  مـن 

والسالم. اهللا  عند  والعلم  الشريعة،  بآداب  التأدب  ذو  االستئذان 

É¡H  kÉeƒ°Uƒe  πXh  ábô°ùdG  øe  ÜÉJ  øe

عليهم  سرق  الذي  على  سرقه  الذي  ورجع  تاب  ثم  الناس  أموال  السارق 
ولم  سارق،  لّص  لي  يقول  أحد  وال  رّبي  إلى  تبت  قد  إني  الناس  أيها  وقال 
ورجع؟ تاب  بعدما  عليهم  يدعو  أن  يجوز  بأنه  عليه  الكالم  عن  يمتنعوا 

على  ذلك  بعـد  يدعو  ثـم  أموالهم  أيسـرق  عليهـم؟!  يدعـو  شـيء  أي  علـى 
واهللا أعلم. لذنبه،  تكفيرًا  ذلك  في  لعّل  ربه  حكم  على  فليصبر  أال  أحوالهم؟! 

∫ÉëdG  Qó≤H  QÉédG  ≥M  IÉYGôe

حق  فما  غنيـًا  واآلخر  فقيـرًا  أحدهما  كان  إذا  جـاره  علـى  الجـار  حـق 
أحدهما  كان  إذا  فرق  وهل  أم ال؟  سواء  هما  وهل  الغني..  على  الفقير 

ذلك؟ غير  واآلخر  تقيًا 

العمانية. اللهجة  في  االستئذان  في  تقال  (١) كلمة 
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حاله،  قدر  على  كل  والفقيـر،  والغني  والفاجر  التقـي  في  ثابت  الجـوار  حـق 
فإن  التحريج  هـذا  جاره  على  يحرج  ال  أن  للجـار  وينبغي  يطـول.  وتفصيلـه 

واهللا أعلم. الجار،  أذى  عن  بالكف  أمرنا  وقد  يؤذيه  ا  ِممَّ ذلك 

AÉYódG  Öéëj  ¬fEG  π«b  Ée

ذلك؟  في  السـر  ما  الدعاء،  يحجب  والغائط  البول  اختالط  من  قيل  ما 
وكذلك  العذر،  أحـوال  لنا  بين  والسـعة؟  اإلمكان  حال  في  هـذا  وهـل 
فيه  الحكمة  هل  الدعاء،  يحجب  والتمر  النـوى  خلط  أن  من  قيل  فيمـا 
علم  ال  اللهم  سـبحانك  الخلط؟  نفس  أم  الطعام  بأفضلية  االسـتخفاف 

علمتنا. ما  إال  لنا 
ولكن  سببها،  نعرف  ال  ذكرت  خاصية  فذلك  األخبثين  بخلط  الدعاء  منع  أما 
وهذا  الكنيف  وهو  للخالء  المعد  الموضع  استثناء  الكتب  بعض  في  وجدت 

االختيار. حال  يكون  إنما  المانع  ذلك  أن  يقتضي 
الطعام  تضييع  سـببها  ولعل  ذلك  في  لخاصية  فهو  والتمر  النـوى  خلط  وأمـا 
مأثورًا،  شـيئًا  فيه  أجد  لم  أني  على  االختيار.  بحال  يتقيد  ولعله  النوى  بخلط 

واهللا أعلم.

äÉØ°TÉμªdG  QGô°SCG  ºàc

مكاشـفات  في  علمًا  له  اهللا  وهـب  فيمن  ووّفقه  عنـه  اهللا  عفا  يقـول  مـا 
ال  تعالى  منه  إلهامًا  الحسنى  اهللا  أسماء  تالوة  بواسطة  العظمى  العلويات 
أن  يعلم  لم  المكاشف  هذا  أن  مع  أحد،  عن  أخذًا  وال  كتاب  من  تعليمًا 
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أن  الواصل  لهذا  يجوز  فهل  زمانه،  فـي  وال  قبله  هذا  على  اطلع  أحـدًا 
األمر  بين  حيرة  واقف  أنه  من  أولى،  الكتمان  أو  سـره  على  أحدًا  يطلع 
وبين  الخ،  أهلها  الحكمة  تمنعوا  ال  لقولهم  العلماء  عن  الوارد  بالتعليم 

بعضهم: قول  في  ونظمًا  نثرًا  أيضًا  عنهم  الوارد  النهي 
بــه فـبــاح  ِسرٍّ  علـى  أطلعـوه  مـن 

عاشـا مـا  األسـرار  علـى  يطلعـوه  لـم 
البيان  نأمل  التعليم؟  أم  الكتمـان  الحالين  من  الرجـل  بهذا  األولى  فمـا 

والسالم. معه  شبهة  في  تردد  ال  الذي  الكاشف 
يقتضي  فاسـمه  ِسـّرًا  يسـمى  أن  وناهيك  هذا  مثل  كتمان  األولى  أن  شـك  ال 
ال  القائل:  قـال  كما  مثله  على  االطـالع  يحرم  أن  أذاعه  مـن  وعقوبـة  حكمـه 
موسى  على  اشترط  قد  السالم  عليه  والِخضر  عاشا،  ما  األسرار  على  يطلعوه 
االشتراط  وهذا  رأى  عما  يسـأل  ال  صابرًا  يكون  أن  صحبته  في  السـالم  عليه 
ما  أنكر  بل  السالم  عليه  موسى  يصبر  لم  وحيث  الكتمان،  المطلوب  أن  ينبيك 
الحال  ويكون  الثالثة،  المرة  في  فارقه  والثانية  األولى  المرة  في  وسامحه  رأى 
ما  تفسـير  ذلك  اقتضى  المطهرة  الشـريعة  لمظاهر  مخالفًا  الخضر  من  الواقع 

 Ç   Æ ﴿ قال:  ثم  ذلك  بتأويل  الخضـر  فأخبره  وأنكره  موسـى  عليه  اطلـع 
العلم  من  بها  اهللا  خصُه  التي  للخصوصية  وتبيينًا  لسـاحته  تنزيهًا   (١)﴾É   È

بمقتضاه. الحكمة  له  وأباح  اللدنيِّ 
في  للصوفية  فيـه  حجة  فال  النـاس  من  غيره  دون  للخضـر  خصوصيـة  وهـي 

.٨٢ اآلية  الكهف،  (١) سورة 
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اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  فإن  الشريعة  لظاهر  مخالف  هو  مما  لهم  ينكشف  بما  عملهم 
على  يجب  بـل  شـريعته  حكم  عن  أحد  يخـرج  ولم  الكافـة  إلـى  ُأرسـل  قـد 
مخالف  هو  مما  له  ينكشف  بما  يحكم  أنه  زعم  فمن  أحكامه،  التزام  الجميع 
له  تعلق  وال  دعواه،  تسـمع  وال  شـهادته  تقبل  ال  فاسـق  فهو  الشـريعة  لظاهر 
أن  شـك  وال  فيه،  يشـاركه  أن  لغيره  ليس  بحكم  خص  قد  فإنه  الخضر  بقصة 
لم  ما  على  ذلـك  من  اطلع  وقد  الغيـب  بعض  له  كشـف  قـد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول 
يحكم  الظاهر  وفق  على  جارية  كلها  فأحكامه  كله  ذلك  ومع  سواه  عليه  يطلع 

وهكذا. وهكذا  أنكر  من  على  واليمين  المدعي  على  بالبينة 
الواجب  الحكمة  فـإن  ألهلها  الحكمة  بـذل  ينافي  ال  األسـرار  هذه  وكتمـان 
الشـريعة  أحكام  من  دنياهم  ومصالح  دينهم  مرشـد  فيه  كان  ما  ألهلها  بذلهـا 
في  لهم  مصلحة  ال  بل  الحكمة  من  األسرار  هذه  مثل  كشـف  وليس  وآدابها، 
المطلع  قال  فإذا  والفسـاد،  الفتنة  ذلك  بكشـف  عليهم  يخشـى  ربما  بل  ذلك 
السـامع  حال  يكون  ماذا  وعلمت  وعلمـت  ورأيت  رأيت  ذلـك  بعض  علـى 
فيقع  يكذبه  أن  وإمـا  فيفتتن،  يصدقه  أن  ـا  إمَّ أمرين:  من  يخلـو  ال  ذلـك  عنـد 
يهبه  تعالى  اهللا  وأن  سـر  كاسـمه  السـر  أن  األمر  غاية  يعلم.  ال  ما  إنـكار  فـي 
ال  الغيب  مفاتيح  اهللا  وعند  السر،  أضاع  فقد  ذلك  كشف  من  وأن  يشاء،  لمن 

والسالم. اهللا  عند  والعلم  هو،  إال  يعلمها 

´ÉbôdG  ÜÉàch  ñÉ«°TC’G  ÜÉàμH  OGôªdG

الرقاع؟ كتاب  مؤلف  هو  ومن  األشياخ؟  من  األشياخ  كتاب  نسبة 
السـيب  وهي  ُدما  في  للعدو  مرابطين  كانوا  الذين  العلمـاء  فهم  األشـياخ  ـا  أمَّ
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الرباط  في  أقاموا  بعده  من  ثم  عبداهللا  غسان بن  عصر  وأولهم  األئمة  أيام  في 
في  فجمعه  المسائل  من  لهم  وقع  ما  الكاتب  عنهم  وكتب  الهند  بوارج  لدفع 

منهما. الثاني  على  وقفت  جلدين 
سـليمان بن  أحمد بن  عبداهللا بن  تأليف  الرضـاع  أحكام  فـي  الرقاع  وكتـاب 
يوجد.  وال  يوصف  كتاب  وهو  الدعائم  صاحب  النضر  أحمد بن  جد  الخضر 

واهللا أعلم.

¢ùØædG  ≈∏Y  º«∏°ùàdG  ≈æ©e

  μ   ´    ³   ²   ±   °    ¯   ® ﴿ تعالـى:  قولـه  معنـى 
.(١)﴾¸   ¶

قوله  ذلك  ونظير  أنفسـنا،  من  فهم  البيـوت  أهل  على  التسـليم  بذلك  المـراد 
بعضًا،  بعضكم  يخرج  ال  أي   (٢)﴾+   *   )    (   ' ﴿ تعالـى: 

واهللا أعلم.

ìhóªªdGh  ΩƒeòªdG  ìôØdG

  :   9   8﴿ العزيز:  كتابه  في  اهللا  ذكره  الذي  المذموم  الفرح  حـد 
  G   F    E   D   C   B   A   @   ?   >   =    <      ;

.(٣)﴾H

.٦١ اآلية  النور،  (١) سورة 
.٨٤ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 

.١٨٨ اآلية  عمران،  آل  (٣) سورة 
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أعطي  بمـا  والخيالء  اإلعجـاب  إلـى  المفضي  الفـرح  هـو  المذمـوم  الفـرح 
يعني   (١)﴾ ¸   ¶    μ   ´   ³  ﴿ والتكبر  والخيـالء  الفخر  ذلك  من  وينشـأ 

به. المتكبرين  بذلك  المفتخرين  أعطوا  بما  المعجبين 
  c     b   a ﴿ المذمـوم  الفـرح  من  فليـس  اهللا  بنعمة  المؤمـن  سـرور  وأمـا 

واهللا أعلم.  ،(٢)﴾j    i   h    g   f   e    d

¢üî°û∏d  ¢SÉædG  ΩÉ«b  ÖM

من  مقعده  فليتبوأ  قيامًا  الناس  لـه  يتمثل  أن  أحب  «من  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  معنـى 
العقاب  به  يستحسـن  الذي  هو  االسـتحباب  نفس  يجعل  َلْم  لَِم  النـار» 

يتمثل؟ لم  أم  أراده  لمن  تمثل  سواء 
على  مرتبًا  العقاب  جعل  قد  الشارع  فإن  لقضيته!؟  المناقض  السؤال  هذا  ما 
فهو  النار،  من  مقعده  فليتبوأ  قيامًا  الناس  له  يتمثل  أن  أحب  فمن  ذلك،  حب 
النار.  في  مجلسًا  لنفسه  يتخذ  أي  مقعده  ويتبوأ  ذلك  بحب  الوعيد  يسـتحق 
بمعنى  فاألمر  فيهـا  مجلسـًا  لنفسـه  اتخذ  فقد  ذلك  أحب  مـن  أن  والمعنـى 
يديه  وبين  رأسـه  على  الوقوف  قيامـًا  والتمثل  المبالغـة  طريق  علـى  الخيـر 
الجبابرة،  حالة  وهي  لعظمائها  فارس  تصنعه  كما  العظمة  ألجل  قاعد  وهـو 

واهللا أعلم.

.٧٦ اآلية  القصص،  (١) سورة 
.٥٨ اآلية  يونس،  (٢) سورة 
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ø«æeDƒªdÉH  á°UÉN  hCG  áeÉY  AÉYódG  áHÉéà°SG

عموم  فيه  هل   (١)﴾ 1   0   /   .   -﴿ سـبحانه:  قولـه 
   :   9   8 ﴿ بقولـه:  مخصص  فهو  كذلـك  كان  فـإن  داع؟  لـكل 

.(٢)﴾=   <   ;
وصدق  إخالص  عن  الصـادر  الدعاء  به  والمراد  الخلـق  لعامة  خطاب  اآليـة 

 4    3 ﴿ اآلية:  تمام  في  لقوله  الواجـب  أداء  بعد  إال  يكون  ال  وذلـك  نيـة 
فاإلعـراض  صاغريـن  أي   (٣)﴾:   9  8  7  6  5
ووعد  بالدعـاء  أمر  تعالـى  واهللا  العبـادة،  كترك  ضـاّر  اسـتكبارًا  الدعـاء  عـن 
قبل  من  إال  يكون  ال  والخلل  اإلجابة  تيقنـا  الدعاء  بحق  قمنـا  وإذا  باإلجابـة، 

واهللا أعلم. نفسها،  باآلية  المعلومة  بالشروط  واقع  فالتخصيص  أنفسنا، 

ÖJGôe  ≈∏Y  iƒ≤àdG  º««≤J

  '  &  %   $   #   " ﴿ تعالـى:  قولـه  فـي  هـل 
  1  0   /   .   ❁   ,   +   *   )    (
تقسـيم  برد  دليل   (٤)﴾7  6  5432

مراتب؟ على  التقوى  المقسم 
تعالى  ذكره  ما  إن  يقـول:  أن  للمقسـم  بل  التقوى،  ألنواع  رد  اآلية  فـي  ليـس 

.٦٠ اآلية  غافر،  (١) سورة 
.١٤ اآلية  الرعد،  (٢) سورة 

.٦٠ اآلية  غافر،  (٣) سورة 
و١٣٤.  ١٣٣ اآليتان  عمران،  آل  (٤) سورة 
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أن  المعلوم  ومن  الصفات،  لهـذه  الحائزون  وهم  المتقين  من  نوعًا  اآلية  فـي 
والعفو  واجبًا،  كله  ليس  اإلنفاق  فإن  الواجب،  على  زاد  ما  الصفات  هذه  في 
اتقى  ومن  واجبـًا  كله  ليـس  الغيظ  كظـم  وكذلك  بواجب  ليـس  النـاس  عـن 
وسارع  المكروهات  تجنب  من  وفوقه  قطعًا،  متق  فهو  اللوازم  وأدى  المحارم 
فهذه  الضرورة  قدر  إال  المحض  الحالل  في  زهد  من  وفوقه  المندوبات،  إلى 
المذكورة  الصفات  تلـك  في  مرغبة  اآلية  بل  اآليـة  تردها  ال  للتقـوى  مراتـب 

واهللا أعلم. الناس،  عن  والعفو  الغيظ  وكظم  اإلنفاق  وهي 

¢VôªdÉH  çóëàdG  RGƒL

بالمرض؟ التحدث  على  دليل  وارأساه»  أنا  «بل  لعائشة  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله 
واهللا أعلم. دليل،  فيه  نعم 

AGOƒ°ùdG  áÑëdÉH  ø«©dG  IGhGóe

األدوية  من  بشـيء  أو  السـوداء  بالحبة  مثًال  عينيـه  يـداوي  أن  أراد  مـن 
بأس؟ عليه  هل  المائعة 

واهللا أعلم. اهللا،  شاء  إن  بذلك  بأس  ال 

ájóg  hCG  kÉ°VƒY  ¬«∏Y  òNCG  ƒdh  πª©dG  »a  á«f  ¢UÓNEG

الذي  وما  بالطعـام  التفكه  لهـم  ليطيب  الختمـة  مـن  العوام  يصنعـه  مـا 
الطعام؟  لقصد  النية  تضره  وهل  القارئ؟  نية  تكون  وما  به؟  وتأمر  تحبه 
معهم  متعارفًا  كان  إذا  ذلـك  له  يصح  هـل  مغلوطة  قراءتـه  كانـت  وإذا 
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يصح  لم  لكن  الغتم  بالصبيان  يرضون  وهم  مغلوطة  أكثرها  القراءة  أن 
إنكار؟ وال  أحد  بقراءة  الرضا  منهم  معهم 

بقراءة  التبرك  المنزل  أهل  قصد  هذا  في  األصل  وكأن  الحالة،  بهذه  أعلم  اهللا 
أن  القارئ  فعلـى  القرآن،  تعظيم  مـن  القارئ  وإكرامهم  منزلهـم.  في  القـرآن 
الطعام.  بالقراءة  يقصـد  وال  للتبرك  المنزل  أهل  إجابة  ويقصـد  النية  يصحـح 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  أكل  كما  له  قدم  ما  أكل  لـه  جاز  صحيحة  نية  علـى  قـرأ  فـإذا 
من  موضع  في  له  للصالة  دعـاه  قد  وكان  مالك  عتبان بن  بيت  مـن  الحريـرة 
الحسن...  أن  يضره  وال  القرآن  من  يحسن  ما  يقرأ  أن  لُمْدَعى  وجاز  تبركًا  بيته 

واهللا أعلم. حظه.  فذلك  األكل  قصد  ومن 

ÜôëdG  πgCG  ô«Z  áeòdG  πgCG

صلحًا  كانوا  إذا  خاص  هو  هل  الذمة  أهل  بطهارة  القول  من  يوجـد  مـا 
مسلم؟ لكل  حرب  اليوم  إنهم  تعلم  كما  اليوم  حتى  عام  أم 

سـكنوا  إنما  ألنهم  عندنا  لهم  اليـوم  ذمة  وال  الحرب،  أهـل  غير  الذمـة  أهـل 
المستعان. فاهللا  ذمتهم  في  دخل  قد  المسلمين  بعض  بل  أعدائنا،  بذمة  بالدنا 
الكتاب،  أهـل  من  المحاربين  وفـي  فيهـم  جار  الذمة  أهـل  بطهـارة  والقـول 

واهللا أعلم.

∫ÉªdG  â«H  øe  Ö°üà¨ªdG  »a  ¢Sƒ∏édG

ذلك  في  رخصـة  له  هل  منـه،  جهًال  المـال  بيت  رم  فـي  بيتـًا  بنـى  مـن 
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لنا  كانت  إذا  فيـه  نقعد  أن  لنا  يصح  فهل  ال  قلـت  فـإن  فقيـرًا؟  كان  إذا 
ال؟ أو  حاجة  البناء  بصاحب 

فيه  البناء  وأّما  المـال.  بيت  في  كالقعود  وذلك  فيه،  بالقعود  عليكـم  بـأس  ال 
المال،  لبيت  أنه  فليشـهد  فعل  وإن  يصح،  فال  جماعـة  أو  إمام  أمر  غيـر  عـن 

واهللا أعلم.

kÉ©Øf  ¬d  πªY  øªe  IÉcõdG  òNCG

من  شـيء  أو  بدراهم  الرجـل  فأتاه  لرجـل  مْحـوًا  أو  حـرزًا  كتـب  مـن 
عن  ال  الـزكاة  من  الدراهم  هـذه  أعطيتـك  فقـال  الكسـوة  أو  األطعمـة 
أله  أيضًا،  الكتابة  عن  ال  صدقـة  والكسـوة  األطعمة  وهذه  المحو  كتابـة 

أم ال؟ ذلك  يأخذ  أن 
واهللا أعلم. والصدقة.  الزكاة  بأخذ  عليه  بأس  فال  فقيرًا  كان  إذا 

áÑjQ  ¬«a  Ée  ≥«KƒJ  øY  ´Éæàe’G

يكتب،  من  فيها  يوجد  لم  الدار  ألن  مبتلى  وهو  الناس  بين  يكاتب  مـن 
ضياع  أجل  مـن  واإلقالة  الخيـار  كتابة  مـن  فامتنع  أحـد  يكـون  وربمـا 
لنفسـه  أراد  إن  ذلك  له  هل  يمتنع،  أن  فأراد  عندهم  الربا  وكثرة  الناس 

لنا. بّيْن  السالمة؟ 
ردية  هذا  في  اليوم  النـاس  ومعامالت  يريبه،  ال  ما  إلـى  يريبه  ما  يتـرك  أن  لـه 

واهللا أعلم. جدًا، 
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أم  الُسـنَّة  على  فيها  يجـري  القبور  على  القـراءة  في  تسـتحبه  الـذي  مـا 
القبور؟ في  يقرأ  ما  قدر  على  المسجد  في  بالقراءة  يكتفي 

واهللا أعلم. والذكر،  بالقرآن  المساجد  عمارة  تعجبني 

Öjò©à∏d  kÓëe  â°ù«d  äÉfGƒ«ëdG

وما  بعض  علـى  بعضها  وتسـلط  تعذيبها  فـي  الحكمـة  مـا  الحيوانـات 
ذلك؟ في  السبب 

من  هي  وليسـت  تعذيبًا  الحيوانات  على  علمت  وما  السـؤال،  هذا  أعرف  ال 
واهللا أعلم. تعذب،  حتى  المكلفين 

øªMô∏d  AÉ«°TC’G  áÑ°ùæH  ádhGóàªdG  äÉª∏μdG

قول العامة نأكل الشيء على كف الرحمن، وقدامك الرحمن، وعاليتك 
ينكره؟ أن  سمعه  من  على  وهل  به؟  النطق  في  بأس  فيه  هل  رب 

منها،  مأخـوذ  بل  اآليـات  متشـابه  من  بأشـد  هو  وليس  كلـه  بذلـك  بـأس  ال 
بتلـك  أرادوا  فإنهـم  القائـل،  معتقـد  وهـو  معلـوم  والتنزيـه  مفهـوم  والمـراد 
كف  على  كلـوا  فقولهم:  حالهـم،  من  يفهم  كمـا  صحيحة  معانـي  العبـارات 
اهللا.  نعمة  بـه  تسـتمر  اجتماعًا  مجتمعين  كلوا  أي  البركـة  هي  التـي  الرحمـن 
وقولهم  بالرحمة.  المتصف  اهللا  حفظ  في  أنتم  أي  الرحمن  قدامكم  وقولهـم: 
وغلبك  بقدرته  قهرك  من  عقوبة  احذر  أي  التخويف  جهة  على  رب  عاليتك 
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في  أنت  ومعناها  الحفظ  طلب  عند  اللفظة  هذه  يطلقون  وربما  بقوته،  وغيرك 
بتلك  بأس  فال  حال  كل  وعلى  قدرته،  تحت  وأنت  األشـياء  غلب  من  حفظ 
من  األعظم  الشطر  وهي  خطابها  في  تجوزات  وللعرب  وأشـباهها،  الكلمات 

واهللا أعلم. البالغة، 

¬æe  êƒ°ùæªdG  ¢ùÑd  ºμMh  õ≤dG  ≈æ©e

تفضل  والقز.  الحريـر  بلبس  تجـوز  ال  الصالة  أن  األثـر  في  وجـد  مـن 
تجوز  اآلثار  بعض  فـي  ووجدنا  األجناس؟  من  هو  ما  القـز  عن  عرفنـا 
عنه  أخبرنا  وحريره؟  صوفه  ما  عرفنا  وال  وصوفه  البحر  بحرير  الصـالة 

لنا. وفسره 
وهو  الحرير  من  نوع  على  أطلق  من  فمنهم  القز  معنى  في  االصطالح  اختلف 
عن  خارج  جنس  علـى  أطلقه  من  ومنهم  الرجـال،  على  حرام  المعنـى  بهـذا 
مسألة  أبي  كتاب  في  وجدنا  وقد  مسألة  أبي  صاحب  أجازه  الذي  وهو  الحرير 
ال  البحر  وحرير  القـز.  خال  ما  الجلـود  وجميع  بالحريـر  الصـالة  تجـوز  وال 

واهللا أعلم. والكتان،  كالقطن  الشجر  من  يؤخذ  نوع  ولعله  أعرفه 

¥ÉahC’Gh  äÉª°ù∏£dG  πªYh  ∞°ûμdG  AÉYOG

ما  على  يتصرف  الكشـف  علم  له  حصل  من  إن  يقولون  أنهم  يوجد  ما 
أهل  أن  كتبهم  بعـض  في  ويوجد  القـوم  كتب  في  ذلـك  ويوجـد  أراد، 
في  عنا  مـات  ما  بعد  مشـاهدة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  يجدون  منهـم  الكشـف 

كله؟ هذا  معنى  فما  الدنيا، 
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القوم  كتب  في  يوجد  وما  العيان  كذبها  باطلة،  الكائنات  في  التصرف  دعوى 
المعتبرة  الكتب  من  شيء  في  مأثورة  الدعوى  هذه  ترى  وال  بطالنًا  أشد  فهو 

والطلسمات. األوفاق  كتب  في  إال 
كتبًا  لهـم  كتب  لهـم  الشـيطان  تأثيـر  مـن  وهو  األحبـار،  مـن  ذلـك  وأصـل 
السـالم،  عليه  سـليمان  كرسـي  تحـت  ودفنهـا  واألوفـاق  الطلسـمات  فيهـا 
ملك  الذي  العلـم  أدلكم  هـل  وقال  سـليمان  موت  بعـد  يهود  إلـى  جـاء  ثـم 
فاسـتخرجوها  المدفونـة  الكتـب  علـى  فدلهـم  والجـن  اإلنـس  سـليمان  بـه 

  ! ﴿ تعالى:  قولـه  معنى  فذلـك  السـحر  من  أنواع  وهـي  بهـا  واشـتغلوا 
      -   ,+  *  )('  &   %   $   #   "
عمل  من  أصلها  واألوفاق  الطلسمات  فتلك   (١)﴾10/.

سحرًا. أشد  اليهود  ترى  فلذا  السحر،  من  نوع  وهي  الشيطان 
ادعوا  الحروف،  وخواص  والعقاقيـر  كاألدوية  التأثير  بعض  لها  كان  وحيـث 

خاص. شيء  في  تؤثر  إنما  وهي  التصرف  مطلق  بذلك 
ُحُروفًا  بيوتهـا  في  وكسـروا  أشـكالها  أخذوا  تأثيرها  اإلسـالميون  رأى  ولمـا 
بهذه  اسـتعمالها  لهـم  فسـاغ  يهود  تصنعها  كانـت  التي  األمـور  غيـر  وآيـات 
التصرف  مطلق  معها  يدعـى  أن  يمكن  فال  مخصوص  تأثيرها  لكـن  الحيثيـة، 
الصحيحة  الحيثية  بهذه  واستعمالها  واالمتحان،  العيان  كذبه  ذلك  ادعى  ومن 
يحرصون  تراهم  ولهـذا  لحرام،  صنعت  إن  وحـرام  لمباح  صنعـت  إن  مبـاح 
طلبًا  متعاطيها  عن  وحفظها  صونها  في  ويبالغون  أهلها  غير  عن  سـترها  على 

وللخاصة. للسر  وحفظًا  للسالمة 

.١٠٢ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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الصالة  بعضهم  ويدعي  قبره،  في  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  رؤية  من  الصوفية  يدعيه  وما 
ذلك  فجميع  مجلسـهم  فـي  إليهم  يأتـي  أنه  بعضهم  ويدعـي  قبـره،  فـي  معـه 
من  نقله  وقد  ربه  على  الخلق  أكرم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  ورسـول  يقبل،  أن  يصح  ال  كذب 
مكان  أعز  في  اهللا  عند  وهو  أبدًا،  إليه  يرجع  فال  الغيب  عالـم  إلى  العالم  هـذا 
ولم  األنبياء  بعد  اهللا  على  الخلق  أكرم  الصحابة  أن  تعلم  وأنت  منزلة،  وأعلـى 
من  حاشاهم  الشوق،  وشدة  العهد  قرب  مع  منهم  أحد  عن  الدعوى  هذه  تنقل 
وعصر  استقامة  عصر  عصران:  ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  بعد  عليهم  مضى  وقد  ذلك.  ادعاء 
االختالف  عصر  وفي  رؤيته،  إلى  مشتاقون  االستقامة  عصر  في  فهم  اختالف، 
هؤالء  أكـرم  المحتاج.  لقيـه  وال  المشـتاق  رآه  فمـا  حكمـه،  إلـى  محتاجـون 
أعمالهم،  سوء  الشيطان  لهم  زين  ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  أصحاب  بها  أكرم  ما  بخصوصية 
قاعدة  والتخييالت  طريقتهم،  أصل  الخرافات  وجعلوا  السـبيل،  عن  وصدهم 

واهللا أعلم. سلم  اللهم  المستعان.  اهللا  مقصدهم،  غاية  والوهميات  سيرتهم، 

ΩÓ°ùdG  OQ  ΩóY  ºμM

يرد؟  لم  إذا  يلزمه  ما  السالم،  عليه  يرد  فلم  أخيه  على  سلم  إذا  المسلم 
أفتنا.

واهللا أعلم. عاٍص.  فهو  له  عذر  بغير  السالم  يرد  لم  من 

Ö«©H  ¢üî°ûd  ∞°UƒdG  ≥jó°üJ

قال  والذي  القول،  هذا  اسـتوى  ما  آخر  له  وقال  صدق،  بقول  قال  مـن 
واآلخر؟ األول  القائل  يلزم  ما  حمار.  له  قال  اآلخر  على  الصدق  بقوله 
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أن  فعليه  يستحق  ال  كان  وإن  شـيء،  يلزمه  فال  الوصف  هذا  يسـتحق  كان  إذا 
واهللا أعلم. الباطل،  قوله  من  اهللا  ويستغفر  يتوب 

√ódh  ∫Ée  øe  ódGƒdG  òNCG

احتياجًا  أكثر  الولـد  كان  إذا  ولده  مال  مـن  يأخذ  أن  للغني  يجـوز  هـل 
منه؟ إليه 

وإن  والوالد  ولده،  يضر  أن  للوالد  فليس  أوًال  تدفع  أن  أحق  النفـس  ضـرورة 
واهللا أعلم. أسبق،  النفس  فحق  حق  له  كان 

ˆG  ≥M  ¬fCG  iƒYóH  ôjƒ°üàdG  ºμM  áMÉÑà°SG

أمره  وامتثل  دعاه  فأجاب  ليصوره  النصارى  قضاة  من  قاض  دعاه  رجل 
اإلثم  وكون  ما  حـادث  لخوف  وتقية  الحكومة  ألمـر  مراع  أنـه  بدعـواه 
لما  االمتناع  حق  امتنع  لو  والحكومة  التوبة،  فيه  فتكفي  اهللا  حقوق  مـن 
فإن  أم ال؟  جائز  التصويـر  هل  العقوبات  من  بشـيء  عاقبته  وال  كلفتـه 
الجائز  غير  فـي  الحكومة  أمر  يمتثـل  أن  للمسـلم  فهل  جائـز  غيـر  كان 
بالجواب  منك  فضًال  التوبة؟  فيه  وتكفي  اهللا  حقوق  من  اإلثم  إن  بقوله 

الوهاب. المالك  من  الثواب  جزيل  ولك 
حرام  بـه  والرضا  األمـة»،  «إجمـاع  واإلجماع  الُسـنَّة  بنـص  حـرام  التصويـر 
ال  الذي  بالقول  التقيـة  تجوز  وإنما  حرام  بالفعل  والتقيـة  حرام.  لـه  والماثـل 
ال  اهللا  حقوق  من  تركه  بـأن  فاعله  واعتالل  حال،  وال  مال  فـي  أحد  به  يضـر 
ِعْلم  على  اهللا  أضله  ممن  فهو  ربه  لمحارم  منتهك  أنه  فيه  ما  غاية  شـيئًا  يغنيه 
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من  وليس  عليه،  اهللا  تـاب  تاب  فمن  يتـوب  حتى  بتوبة  ليس  التوبـة  واعتقـاد 
منها  التوبة  باعتقـاد  فعلها  ويسـهل  انتهاكًا  المعصيـة  يفعل  أن  المسـلم  شـأن 
المعصية  اسـتحقاق  وبين  المعصية  بين  أمرين  بين  جمع  فقد  ذلك  فعل  ومن 
المصير،  وإليك  ربنـا  وغفرانك  يوفق،  فال  قلبـه  على  يطبع  أن  عليـه  فأخـاف 

والسالم. واهللا أعلم  وعافيتك،  اللهم  عفوك 

ø«ÄWÉîdÉH  íjô°üàdG  ΩóY

سـعود بن  واألخ  أنا  وسـرت  عليهم  أشـرف  أن  ناصر  أمرني  بلد  أهـل 
بوا  ونصَّ للموقوفة  السـابق  الوكيل  الحق  عبداهللا  أوالد  أن  وذلك  تمـام، 
وبين  بينهم  الخصومـة  وصحت  البلـد  أهل  بقية  دون  مـن  آخـر  وكيـًال 
أحمد بن  كبيريهمـا  أخذنا  سـعود  واألخ  أنا  وصلـت  ولمـا  شـيوخهم، 
منكما  يريدون  الشـيوخ  هؤالء  لهما:  وقلنا  سـليمان  وعبداهللا بن  سـيف 
إلى  مردود  أمرنا  وقالوا  لهمـا  وعددنا  المسـلمين  علماء  مع  اهللا  أحكام 
حتى  الموقوف  عـن  أيديكما  ارفعـا  لهما  وقلنا  أراد،  مـا  كيـف  فيصـل 
يكفينا،  لنا  التائبون  يقـول  بالذي  إال  نرفع  ال  قاال  حجة.  علـى  تنفصـال 
لنا  هل  فأقول:  الجهالـة،  كعادة  القبضة  ويعنيـان  الزقوق  يعنيـان  وأظـن 
عن  ونسكت  يقبالها  فلم  األحكام  عليهما  عرضنا  نقول  أن  رخصة  من 
قولهما  وكذلك  حجتهما  لهما  يقّوي  فيصل  ذكر  أن  تعلم  كما  الباقـي؟ 

فيه. فائدة  ال  إذ  الباقي 
من  ذكرتما  عمن  والسـكوت  وفالن،  فالن  ذكر  غير  من  ذلك  تقـوال  أن  لكـم 

واهللا أعلم. الخير، 
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أو  رمضان  شـهر  في  أفضل  أيهما  والذكر  القـرآن  وقراءة  العلـم  تعليـم 
الشهور؟ من  غيره 

رمضان  في  القـرآن  فقـراءة  نفًال  الكل  كان  وإذا  عظيـم،  فضـل  الجميـع  فـي 
والواجب  الفضل  في  شيء  يقاومه  ال  العلم  وتعليم  األذكار،  باقي  من  أفضل 

واهللا أعلم. النفل،  على  مقدم 

ø«æeDƒªdG  ™«ªLh  ˆG  áμFÓe  ≈∏Y  IÓ°üdG

المؤمنين  جميع  وعلى  اهللا  مالئكة  على  والسالم  الصالة  بمنع  قيل  هل 
ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  للنبي  ثبت  كما  للجميع  واسـع  ذلك  أم  اهللا  طاعة  أهل  من 
فكيف  الدعاء؟  بمعنى  لهم  منـا  ذلك  خرج  إذا  المانع  وما  آلـه؟  وعلـى 

 & ﴿ بالنص:  ثبت  وقد  أهله،  المؤمنين  وسائر  للمالئكة  الدعاء  يمنع 
,﴾(١)؟   +  *  )   (  '

فيه  يدخل  إنما  غيـره  وأن  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  خصوصيات  مـن  إنها  الصالة  فـي  قيـل 
ألنها  الصـالة  في  وهـذا  اسـتقالًال  لغيره  تجـوز  بـل  وقيـل  غيـر،  ال  بالتبعيـة 
المؤمنين،  لجملة  بهـا  فيؤمر  الصالحة  األدعية  باقـي  وأما  مخصوص.  شـعار 

واهللا أعلم. الشريف،  بجنابهم  يليق  ما  ذلك  من  وللمالئكة 

.١٠ اآلية  الحشر،  (١) سورة 
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في  والنقصان  الزيـادة  عن  الطاقـة  حــد  اجتهـد  إذا  للصكـوك  الكاتـب 
وغفلة  منه  سـهوًا  الحق  ويبطل  الصك  يدحض  مما  األلفاظ  من  شـيء 
الكاتب  هذا  كان  إذا  أرأيـت  أم ال؟  آثمًا  ضامنًا  أيكـون  يدري  ال  وهـو 
له  عليه  ومـن  له،  كتب  من  يـدري  ال  وهو  نسـي  أو  غلط  فيمـا  ضامنـًا 

أفتنا. عندك؟  له  الخالص  وجه  فما  الضمان 
وال  بالخطأ  عليه  ضمـان  فال  لقواعدها  متقنًا  الكتابـة  بأحـوال  عارفـًا  كان  إذا 
غير  إلى  لسـانه  زل  إذا  بالمسـألة  العالم  المفتي  كخطأ  هذا  في  وخطـأه  إثـم، 
للمكاتبة  وانتصـب  وقواعدها  الكتابـة  أحوال  عـارف  غير  كان  وإن  علـم  مـا 
ألنهم  عليه  ضمان  فـال  حالته  تعرف  الناس  كان  فـإن  جهله  على  النـاس  بيـن 
حاله  الناس  جهل  وإن  بجهله،  منهم  علم  على  بأنفسـهم  حقوقهم  ضيعوا  قد 
الحقوق  من  ضاع  فيما  ضامن  وهو  الناس  غر  فقد  البيضاء،  بعمامته  واغتـروا 
جهل  وإن  الرب  مجهول  بمنزلة  فالمضمون  أربابها  جهل  وإن  كتابته،  بسـبب 
عليه  وأشهد  به  وأوصى  الضمان  اعتقد  باألداء  أقر  وإن  ذلك  تحّرى  مقدارها 

واهللا أعلم. رحيم  غفور  واهللا 

AÉØ°ûà°SÓd  ΩódÉH  äÉjB’G  áHÉàc

الرعاف؟ بدم  القرآن  من  آية  المرعوف  جبهة  على  يكتب  من 
فليكتبها  اآليـة  كتابة  فـي  السـر  كان  وإن  بالـدم،  القـرآن  ُيكْتـَب  أن  يجـوز  ال 
أن  يمكن  وال  هنالـك،  منه  فليضـع  الدم  نفـس  فـي  السـر  كان  وإن  بالمـداد، 

واهللا أعلم. الشيطان،  عمل  من  ذلك  كان  إذا  إال  األمرين  مجموع  في  يكون 
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وهل  خالصه؟  وجه  ما  فواتهـا،  بعد  وندم  الزمان  لملك  دابـة  أخذ  مـن 
وهل  قبله؟  ماله  في  أو  الحاكـم  حكم  بعد  الضمان  لزمـه  كان  إذا  فـرٌق 
ماًال  الحاكم  حكم  بعد  ماًال  اسـتفاد  إذا  ونقول  شـأنه؟  في  سـبق  حكم 

والحق؟ سابق  من  يحويه  الذي  في  الحكم  يبقى 
التوبة  وعليه  تالفها  بعد  خالص  فال  نفسه  في  حالل  أنها  جهة  على  أخذها  إذا 

واهللا أعلم. جوابه،  إلى  حاجة  ال  السؤال  وبقية  المستحل،  حكم  في  وهو 

á°†ØdGh  ÖgòdG  øe  á«fBG  PÉîJG

ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  عن  روي  وما  أم ال؟  والفضة  الذهب  بآنية  التأني  يجـوز  هـل 
جوفه  في  يجرجر  إنمـا  والفضة  الذهب  آنيـة  في  يشـرب  الذي  قال  أنـه 
على  يقصر  أم  مطلقًا  بهمـا  التأني  تحريم  على  داللة  فيه  هـل  جهنم  نـار 

   ` ﴿ تعالى:  لقوله  لهم  أبيح  ما  جملة  من  مخصوصًا  فيكون  الشرب 
فإن  فيه؟  علتهم  فما  ذلك  من  يمتنعون  أصحابنـا  ووجـدت   ،(١)﴾a
التأني  جواز  على  الناس  أجمع  فقد  والخيالء  التكبر  ألجل  العلة  كانت 

الفضة. من  ثمنًا  أعظم  وهي  الجواهر  بآنية 
قدح  في  الشرب  جواز  على  مخالفيهم  مع  األصحاب  أجمع  قد  وكذلك 
بالفضة  التأني  من  منعـوا  لهم  فما  موجودة  والعلة  درهم  ألـف  ثمنه  بلـور 
فيهما  الشـرب  على  بهما  التأني  بقيـة  قاسـوا  أم  ذلك  من  ثمنًا  أقـل  وهـي 
مثله  كان  ما  عليـه  يقاس  منه  شـيئًا  وخص  الشـارع  أطلقه  ما  كل  فيكـون 

.٦٠ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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وإن  المعادن  من  مثلهمـا  عليهما  يقاس  أن  حينئـذ  فيصح  القياس  فيطـرد 
اهللا؟ شاء  إن  مأجورًا  األقوال  من  األعدل  لي  بّين  اختالف  المسألة  في  كان 
طرق  من  الشارع  عن  والفضة  الذهب  إناء  في  والشرب  األكل  عن  النهي  ورد 
في  ويشـرب  يأكل  الذي  «إن  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  سـلمة  أم  عن  فمنها  مختلفة. 
زاد  حجر:  ابن  قـال  جهنم».  نار  بطنه  فـي  يجرجر  إنما  والفضة  الذهـب  آنيـة 
إناء  في  والشـرب  األكل  عن  «نهى  أنيس  عن  ومنها  يتـوب.  أن  إال  الطبرانـي 
«من  ملسو هيلع هللا ىلص :  اهللا  رسـول  قال  قالت:  أيضًا  سـلمة  أم  عن  ومنها  والفضة».  الذهب 
ومنها  جهنم»،  من  نارًا  بطنه  في  يجرجر  فإنما  فضة  أو  ذهب  إناء  في  يشـرب 
إنما  الفضة  إنـاء  في  يشـرب  «الذي  قـال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  أن  أيضـًا  سـلمة  أم  عـن 

جهنم». نار  بطنه  في  يجرجر 
التحريم  فعلـة  فيهما  والشـرب  األكل  تحريم  علـة  منها  واحـد  في  يذكـر  ولـم 
من  مركبة  العلة  أن  بذلـك  أراد  والخيالء  العيـن  هي  حجر  ابن  قـال  مسـتنبطة. 
والبلور  الياقوت  فإنـاء  الخيالء  والثاني  والذهب  الفضـة  عين  أحدهما  جزأيـن 
تختفي  ربما  الخيالء  وكذلك  العين  وهي  العلة  جزأي  أحد  فيه  ليس  ونحوهما 
ال  بل  عالية  قيمة  اإلناء  لذلك  أن  يعرف  أحد  كل  ليس  إذ  ونحوه  الياقـوت  فـي 
انكسـار  خوف  هي  بهما  التأني  تحريم  في  والحكمة  األغنياء  إال  ذلـك  يعـرف 
يعرفون  ال  والفقراء  والفضة  بالذهب  األغنياء  تأني  مشاهدة  عند  الفقراء  نفوس 
عدا  بما  التأنـي  حل  فلـذا  الحكمة  تلـك  معها  توجد  فـال  المعـادن  تلـك  قـدر 
خالف  المسـألة  وفي  مطلقًا  بهما  التأني  منع  من  مذهب  على  كله  هذا  النقدين 
وال  ذلك  فـي  الخالف  غيره  نقـل  فقد  عليهـا  اإلجمـاع  الشـعراني  ادعـى  وإن 
واهللا أعلم. بعدله،  إال  يؤخذ  وال  ذلك  في  فلينظر  واهللا أعلم  اآلن  عندي  ترجيح 
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لالسـتماع  منصت  أنه  به  يعلم  ما  الكالم  من  أتى  إذا  للقارئ  المسـتمع 
أم ال؟ ذلك  له  يجوز  هل  للمراد،  فاهم 

واهللا أعلم. باطًال،  معنى  به  يرد  لم  ما  شرعًا  منه  مانع  ال  إذ  ذلك  له  يجوز 
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أم  كله،  بالمقراض  جزه  أم  بالموسـى،  كله  حلقه  الشـارب  في  الحكم 
حلقه  أهو  فيه  اإلحفاء  معنـى  وما  الشـفة؟  طرف  يبدو  حتى  منه  األخـذ 
عن  الوفاء  في  ذكر  يوسـف  ابن  الشـيخ  رأيت  ألني  منه؟  األخذ  أم  كله 
حلق  من  تأديب  رأى  وأنه  حلقه  الشارب  إحفاء  ليس  قال  أنه  عبدالحكم 
يوجع  ذلك  فاعل  وأن  بدعة  حلقه  أن  أشـهب  عن  أيضًا  وذكر  شـاربه، 
والشارب  الرأس  شعر  إحفاء  أن  وصاحبيه  حنيفة  أبي  عن  ذكر  ثم  ضربًا 
وهل  عندهم  الحـق  هو  هذا  على  اإلحفاء  فـكان  التقصير.  مـن  أفضـل 
أي  من  وأشهب  وعبدالحكم  عرفًا،  ويطلق  اللغة  في  جزًا  الحلق  سمي 

هما؟ الفرق 
قص  في  الُسـنَّة  عـن  عبدالعزيز  عمر بـن  فسـأل  ذلـك  فـي  العلمـاء  اختلـف 
بين  ما  الشـاخص  الحد  يعنـي  اإلطبار  يبـدو  حتى  يقصـه  أن  فقـال  الشـارب 
حتى  كله  شاربه  يأخذ  عمر  ابن  وكان  بالفم،  والمحيط  والشفة  الشارب  مقص 
أبو  وقال  شاربه،  يحلق  بشيرًا  رأيت  إنما  عزرة  علي بن  وقال  حلقه،  إنه  يقال 
بجزه  جاءت  الُسـنَّة  ألن  عيب  المؤمن  فـي  الشـارب  حف  األزكوي  إبراهيـم 

أسبوع. كل  جزه  الُسنَّة  المؤثر  أبي  وعن  كله، 
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لم  «من  أرقم  زيد بن  حديث  ففي  الروايات  اختالف  من  نشـأ  الخالف  ولعل 
واحفوا  اللحي  «وفـروا  عمر  ابن  حديث  وفـي  منا».  فليس  شـاربه  من  يأخـذ 
المجزوز  حد  لكن  معلوم،  والجز  الشيء،  في  االستقصاء  واإلحفاء  الشوارب» 
الجز  أن  يخفى  وال  بعضه،  بجز  االكتفاء  يفيد  الشـارب  من  واألخذ  مجهول، 
عبارة  في  واإلحفاء  بالموسـى  والحلق  بالمقراض  يكون  فالجز  الحلـق،  غيـر 

مجازًا. الحلق  بمعنى  المسألة  هذه  في  الحنفية 
المالكي  الفقيه  الجعدي  ثم  القيسي  إبراهيم  داود بن  عبدالعزيز بن  وأشهب بن 
خلكان. ابن  قال  كذا  والمصريين،  المدنيين  على  ثم  مالك  على  تفقه  المصري 

كان  المصري  المالكي  الفقيه  رافع  ليث بن  أعين بن  عبدالحكم بن  وعبداهللا بن 
بعد  المالكية  الطائفة  رئاسة  إليه  وأفضت  قوله،  بمختلف  مالك  أصحاب  أعلم 

واهللا أعلم. أيضًا.  خلكان  ابن  قاله  سماعًا،  الموطأ  مالك  عن  وَروى  أشهب، 

kGRÉée  ˆG  áª¶©H  ¬«Ñ°ûàdG  ΩGóîà°SG

الشـهور  سـائر  على  رجب  شـهر  «فضل  نصه:  ما  الوضع  صاحب  قول 
كان  وإذا  خلقه؟  على  اهللا  يشبه  أن  له  يجوز  هل  خلقه»  على  اهللا  كفضل 

ذلك. بيان  منك  ففضًال  معناه؟  فما  له  يجوز 
بفضل  رجب  فضل  تشـبيه  كالمه  في  لكن  بخلقه  اهللا  تشـبيه  كالمه  فـي  ليـس 
وله  عظيمة  منزلة  الشهور  سائر  مع  والتجليل  التعظيم  في  رجب  منزلة  أي  اهللا 
وجلوا  عظموا  وإن  الخلق  جميع  أن  كما  أصًال  منزلته  يبلغن  ال  فضل  عليهن 
ما  معناه  ز  تجوُّ الوضع  صاحب  كالم  ففي  الخالق  عظمة  من  شـيئًا  يبلغون  ال 
واهللا أعلم. القصد،  صحة  على  القرينة  قيام  مع  بالعبارة  بأس  وال  لك،  ذكرت 
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لربات  يصح  الذي  وما  محرمته  من  ينظره  أن  للمرء  يصح  الذي  مـا 
هذا  عنـا  اكشـف  منـك  فضـًال  الرجـال؟  مـن  ينظرنـه  أن  الحجـال 

اإلشكال.
الركبتين  إلى  السرة  من  الرجل  كعورة  منها  المحرم  ذوي  عند  المحرمة  عورة 

وسافًال. صاعدًا  والركبتين  السرة  عدا  ما  إلى  محرمته  من  النظر  له  فيحل 
هنالك  كانت  إذا  إال  ذلك  عدا  ما  إلى  الرجل  من  النظر  للمرأة  يحل  وكذلـك 

محجور. الخصلتين  إحدى  وجود  مع  النظر  فإن  فتنة  مخافة  أو  شهوة 
ذلك  من  شـيء  عليه  يحرم  فما  زوجها  أما  زوج  غير  الرجل  كان  إذا  كله  هذا 

بعدله. إال  يؤخذ  وال  فيه  فلينظر  واهللا أعلم 
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أعضائه؟ من  شيئًا  تدهن  أن  لها  هل  أخته  مثل  الرجل  من  محرم  ذات 
لها  جاز  الشهوة  دواعي  أنفسهما  عن  وانتفت  الريبة  من  صدورهما  سلمت  إذا 

واهللا أعلم. السرة،  فوق  وما  الركبتين  تحت  ما  تدهن  أن 
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مستتر  مكان  في  رأسها  عن  وكشفت  ثيابها  زوجته  عن  جرد  إذا  الرجل 
ال؟ أو  بأس  عليها  هل 

واهللا أعلم. األدب،  مخالف  ألنه  تنزيه  كراهة  مكروه  وهو  فيه  بأس  ال 
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الركبة  إلى  السـرة  تحت  من  امرأتـه  أم  يـداوي  بأن  للرجل  يجـوز  هـل 
غير  أو  العصبة  عن  يمسـحها  أو  بالنار  يمسـها  أن  مثل  الثوب  فوق  من 
واالختيار؟ االضطرار  بين  فرق  وهل  مس؟  من  البنت  يحرم  وما  ذلك؟ 

على  عورة  هذا  فإن  ركبتها  إلى  سـرتها  تحت  من  امرأته  أم  مس  من  عليه  يحرم 
بشـرط  الضرورة  لدفع  حرج  فال  لضرورة  كان  إن  والعالج  كلهم،  المحارم  ذي 
بمس  البنت  تحرم  وال  مدعيـًا.  وال  ـمًا  ُمتغشِّ ال  بالداء  بصيرًا  المعالج  يكـون  أن 
وتوقف  خطأ،  وإن  قيل  متعّمدًا  الجماع  موضع  بمس  تحرم  وإنما  أمها  من  ذلك 

واهللا أعلم. العورة.  خال  ما  جسدها  مس  فيمن  وَمحبوب  عثمان  سليمان بن 

≈ë∏dG  ≥∏M

الكتاب  من  الدليـل  فما  الصغير  مـن  أم  الكبير  من  وغلفها  اللحـى  حلـق 
من  علينا  المباح  تحرمون  فلما  وإال  به  آتونا  وحدها  السـنة  من  أو  والُسـنَّة 
بالنظافة  مأمورين  للنسـاء  ونتصنع  لنسـائنا  نتزين  أن  لنا  أليس  إيضاح  غير 
والطهارة كتقليم األظافر وحلق الشعور التي في الصدور بين لي الجواب.

زمن بي  يمتد  أن  أحسـب  كنت  والسـفلمـا  األوغاد  دولـة  أرى  حتـى 
الدليل  يطلب  كيف   (١)﴾¯   ®   ¬  « ﴿ كاليـوم  عجبًا  رأيت  فمـا 

بالضرورة: الدين  من  علم  شيء  على 
شـيء األذهـان  فـي  يصـح  دلـيـلوليـس  إلـــى  النهــار  احتـاج  إذا 

.١٦ اآلية  النور،  (١) سورة 
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ائتني  ويقول  النهار  رابعة  الشـمس  ينكر  من  مثل  إال  هذا  قولك  في  مثلك  ما 
اللحى  توفيـر  على  اجتمعـت  المحمديـة  األمـة  فهذه  طلوعهـا  علـى  بدليـل 
عليه  نبيهم  عـن  ذلك  ثبوت  من  عرفوا  لمـا  غيـره  يشـابهه  ال  أن  كاد  إجماعـًا 
احترام  أي  اللحى  تحترم  جاهليتها  في  العرب  وكانت  والسالم  الصالة  أفضل 
ألنه  الكبائر  من  جزهـا  أن  أال  اإلهانة  كل  أهنتموها  قـد  إسـالمكم  في  وأنتـم 
عمر  ابن  حديث  في  الصحيحيـن  وفي  األعاجم.  من  المشـركين  خصال  مـن 
من  الربيع  وعند  اللحـى.  ووفروا  الشـوارب  جّزوا  المشـركين  خالفوا  يرفعـه 
ومعنى  اللحـى.  بإعفاء  أمر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  أن  الخـدري  سـعيد  أبي  حديـث 
وجّز  عنه  منهي  فقطعها  شيء  منها  يقطع  ال  وافرة  تجعل  أي  توفيرها  إعفائها 
كان  ما  يقاس  أن  يصح  وال  به  مأمور  األظافر  وتقليم  العانة  وحلق  الشـوارب 
ملسو هيلع هللا ىلص  محمدًا  خالـف  فقد  ذلك  قاس  فمـن  به  مأمورًا  كان  مـا  على  عنـه  منهيـًا 

آدم. على  نفسه  تفضيل  في  الفاسد  قياسه  في  إبليس  واتبع  جهارًا 
يقول  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  فهذا  للنسـاء  زينة  قطعها  في  ألن  التعليـل  ينفعكـم  وال 
والمستوشمة  والواشمة  والمستوصلة  والواصلة  والمتنمصة  النامصة  اهللا  «لعن 
عباس،  ابن  طريـق  من  عليه  اهللا  رحمـة  الربيـع  رواه  للحسـن»  والمتفلجـات 
والمتنمصة  معتدًال،  رقيقًا  ليكون  شـعرها  من  تأخذ  التي  النامصة  الربيع:  قال 
طويل،  إنه  ليقـال  رأسـها  شـعر  توصل  التي  والواصلة  ذلك،  بها  تفعـل  التـي 
وجهها  في  الوشم  تجعل  التي  والواشـمة  ذلك،  بها  تفعل  التي  والمسـتوصلة 
يفلجن  الالتي  والمتفلجات  ذلك،  بها  تفعل  التي  والمستوشمة  ذراعها،  في  أو 

للجمال. أسنانهن  بين  ما 
لسـان  على  تعالى  اهللا  من  اللعنـة  عليهن  ثبتت  قـد  النسـاء  من  األصنـاف  فهـذه 
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كل  أن  المعلـوم  ومـن  والحسـن.  للجمال  ذلـك  يفعلن  إنمـا  وهـن  محمـد ملسو هيلع هللا ىلص 
من  بالمشركين  تشبهًا  جزها  في  أن  على  اللحى  جز  دون  األفعال  هذه  من  واحد 
تشبه  وفيه  كاالفرنسـيس  ذلك  يرضى  ال  األعاجم  وبعض  البانيان  أشـباه  األعاجم 
اهللا. عند  والعلم  بالرجال،  والمتشبهات  بالنساء  للمتشبهين  اللعن  جاء  وقد  للنساء 
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أو  الغليون،  شـرب  مثل  معصية  علـى  عاكفًا  العوام  مـن  أحـدًا  رأى  مـن 
فيه؟  يلزمه  ماذا  بها  متهاونًا  صالتـه  في  يراه  أو  الحرير،  أو  الذهب  لبـس 
عنه؟ ويقف  السكوت  يسعه  أم  منه  برئ  يتب  لم  فإن  يستتيبه؟  أم  منه  أيبرأ 
الذي  المنكر  هـذا  ينكر  أن  عليه  فالواجـب  اإلنكار  على  قـدرة  لـه  كانـت  إذا 
واالسـتتابة  النصيحة  على  وقـدر  اإلنكار  علـى  قدرة  له  تكـن  لـم  وإن  يـراه، 
قبول  يرج  لم  وإن  منه،  برئ  يقبل  لم  فإن  ذلك،  عليه  وجب  ذلك  قبول  ورجا 
قوالن،  ذلك  مـع  اإلنكار  وجوب  ففي  ضـررًا  اإلنكار  من  يخـف  ولم  ذلـك 

اتفاقًا. الزمة  المصرين  من  والبراءة  اتفاقًا  الوجوب  سقط  ضررًا  خاف  وإن 
والكبير،  الصغير  منهـا  إذ  المعاصي  حكـم  عن  يبحث  أن  للضعيـف  وينبغـي 
بعد  إال  يهلك  ال  مـا  ومنها  إيـاه،  فعله  حال  فـي  له  الفاعل  يهلـك  مـا  ومنهـا 
معاين  عاينه  إذا  الحـال  فـي  بها  يهلك  التـي  األمور  إن  ثـم  عليهـا.  اإلصـرار 
تاب  فإن  يسـتتيبه  ثم  منه  يبرأ  بل  وقيل  منه،  برئ  أبى  فإن  يسـتتيبه  قيل  يفعلها 

يرجع. حتى  البراءة  على  فهو  وإال  األولى  منزلته  إلى  رده 
هو  تضييعها  إلى  أدى  أو  بها  االسـتخفاف  على  كان  إن  الصالة  فـي  والتهـاون 
كان  وإنما  بالشرع  استخفافًا  يكن  ولم  ذلك  إلى  يؤد  لم  وإن  الذنوب،  كبائر  من 
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الغليون  شرب  وأما  بذلك.  هالكًا  يكون  فال  آخره  إلى  الوقت  أول  من  مؤخرًا 
ويستتاب  المسكرات  كسائر  حرام  عندهم  هو  بل  المسلمون  يبيحه  مما  فليس 

المسلمين. مخالفة  على  بإصراره  منه  وُيبرأ  مكابرته  على  ويعاقب  شاربه 
الذنوب.  كبائر  من  أنه  وأحسب  نعلمه  خالف  بال  حرام  فهو  الذهب  لبس  وأما 

واهللا أعلم.
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هل  ونحوها  الخمـر  كأواني  أوانيهـا  وكسـر  المعاصي  بيوت  تخريـب 
إلى  يؤديه  ضمان  لهذه  المخرب  يلزم  فهل  جاز  وإن  ال؟  أو  ذلك  يجوز 

وشاربها؟ ساقيها 
كاسرها. على  ضمان  وال  فجائز  المعاصي  آالت  كسر  أما 

تخريبها  جاز  بالقيد  ردعهم  على  يقدر  ال  أهلها  كان  فإن  المعاصي  بيوت  وأما 
تخرب،  فال  ذلك  بدون  عليهم  قدر  وإن  الفساد،  مادة  قطع  تخريبها  في  كان  إن 
أو  للزار  الغوغاء  تبنيه  كبيـت  للمعاصي  أصلها  من  بنيت  البيـوت  كانـت  وإن 

مرة. أول  من  تخريبه  جاز  ذلك  نحو  أو  خواليهم  مع  فيه  يجتمعون  لدمسة 
التقوى  بغير  أسـس  حيث  الضرار  مسـجد  بحرق  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  أمـر  وقـد 
ورسـوله  اهللا  حارب  لمن  إرصادًا  وبني  هار  جرف  شـفا  على  أسـس  وإنما 
صورة  في  هذا  كان  وإذا   (١)﴾{   z    y   x   w    v   u   t﴿ ثـم 

واهللا أعلم. للمعاصي.  بني  ببيت  ظنك  فما  المسجد 

.١١٠ اآلية  التوبة،  (١) سورة 
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١٣٨  .......................................... معه  الميراث  وحكم  عليه  والشهادة  التلجئة  بيع 
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١٤٩  .................................................................. المبيع  قدر  في  الزيادة  عادة  بطالن 
١٥٠  ........................................................... عقد  دون  بالمواطأة  الخيار  مدة  تمديد 
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