أخصر المختصرات
كتاب الوقف
تعريف الوقف ودليل مشروعيتو
 اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
الوقف سنةٌ .ويصح ٍ
بقوؿ ٍ
داؿ عليو عرفًا ،كمن بٌت أرضو
وفعل ّ
قاؿ -رضبو اهلل تعأب  :-فصػل :و ُ

مسجدا أو مقربة ،وأذف للناس أف يصلوا فيو ،ويدفنوا فيها.

ت.
ت ،وكنايتو:
تصدقت وحرمت وأب ْد ُ
ُ
وسبػْل ُ
وقفت وحب ْس ُ
وصروبوُ :
ت َ

وشروطو طبسة :كونو ُب عُت معلومة يصح بيعها غَت مصحف ويػُْنتَفع هبا مع بقائها ،وكونو على بِر ،
ويصح من مسلم على ذمي وعكسو ،وكونو ُب غَت مسجد وكبوه على معُت يبلك ،وكوف و ٍ
نافذ
اقف َ
التصرؼ ،ووقفو ناجزا.
السبلـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو.



اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلُت -

نبينا ؿبمد -وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
نواصل درسنا من حيث وقفنا ُب العاـ اؼباضي ،ولعلنا ُب ىذه الدورة -إف شاء اهلل -نقرأ :الوقف واؽببة
والوصايا واغبرائر والعتق والنكاح والطبلؽ ،إذا تيسر ذلك ،أو ما تيسر منو.
وقفنا على الوقف .الوقف يعرفونو -كما ُب زاد المستقنع -بأنو" :تحبيس األصل ،وتسبيل المنفعة"
؛ ولذلك قالوا :إنو عقد الزـ .وقالوا :إنو ال يصح الرجوع فيو ،وال يصح بيعو إال إذا تعطلت منافعو؛ فيباع
ويصرؼ شبنو ُب مثلو.
والواقف يقصد األجر .ىذا ىو األغلب على الواقف؛ وذلك ألف األجر يستمر بعد موت الواقف،
ماال
أرضا -يعٍت :ملكها -خبيربٓ ،ب يصب ً
ودليلو من السنة حديث عمر -رضى اهلل عنو -أنو  أصاب ً

ىو أعجب عنده منها  يعٍت :فيها لبيل وبستاف وشبار وأشجار.
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 استشار النيب  ماذا أفعل هبا؟ فقاؿ :إف شئت حبست أصلها وسبلتها  ففعل ذلك عمر -
سببل مسبلة على الفقَت واؼبسكُت وابن السبيل والضيف ،وُب وجوه اػبَت ،وجعل
رضى اهلل عنو ، -جعلها ً
ماال ،أي :بقدر عملو فيها.
ؼبن يشتغل فيها أف يأكل منها غَت متأثل ً
فهذا تسبيل بس تاف .يقوؿ :ىذا البستاف وقف سبلتو ،ال يباع وال يوىب وال يورث وال يقسم على
وقفا يبتغي بو وجو اهلل ،شبرتو وما ىبرج منو تنفق ُب وجوه اػبَت ،إذا كاف ىبرج منو سبر أو
الورثة ،بل يكوف ً
عنب أو شبار مأكولة ،أو ينتفع هبا ،فإنو يتصدؽ هبا على الفقراء وذوى اغباجات؛ فيأتيو أجر ىذه الصدقة

بعد موتو.
ومن األدلة اغبديث الصحيح ،وىو قولو



إذا مات ابن آدـ انقطع عملو إال من ثبلث :صدقة

جارية ،أو علم ينتفع بو ،أو ولد صاّب يدعو لو . 
دارا وقاؿ :يسكنها ذوو
الصدقة اعبارية ىي :الوقف الذي ىو رببيس األصل وتسبيل اؼبنفعة .فإذا وقف ً

ا غباجة بدوف أجرة  .فإنو على خَت ،لو أجر ،أو قاؿ :تؤجر ويتصدؽ بثمنها على اؼبساكُت وعلى الفقراء
واؼبستضعفُت .فإنو على خَت ،فهي صدقة جارية.
أو وقف  -مثبل  -دكانًا وقاؿ :أجرتو على فقراء آؿ فبلف ،أو فقراء البلد الفبلنية ،أو فقراء القبيلة -

قبيلة كذا وكذا -فلو أج ره .وال شك أنو يأتيو األجر؛ ما دامت عامرة ىذه الدار ،أو ىذه اؼبزرعة ،ينتفع هبا،
وكذلك بقية ما ينتفع بو.

ٍب ال بد من صيغة ،الصيغة :قوؿ أو فعل يصح بقوؿ ويصح بفعل داؿ عليو .والفعل مثل لو ،يقوؿ" :
مسجدا وأذف فيو " .وفتح أبوابو ،ال وبتاج إٔب أف يقوؿ :أشهدكم أين أخرجتو من ملكي،
كمن بٌت أرضو
ً

وأنو وقف هلل.

مسجدا ،وجعل ؿبرابو إٔب القبلة ،وجعل لو عبلمات كمنارة وكبوىا ،وأذف فيو ،أو رتب فيو
فإذا بناه
ً
عامرا باؼبصلُت.
مؤذنًا -أصبح ىذا ً
وقفا ،يأتيو أجره ماداـ اؼبسجد ً
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ٚوظٌه ٌ ٛوبْ ػٕضٖ أعض ٚؿٛع٘بٚ ،فزخ أثٛاثٙبٚ ،أطْ ٌٍٕبؽ أْ ٠ضفٕٛا فٙ١ب أِٛار- ُٙ
أصجذذ ِمجغحٚ ،أصجذذ ِـجٍخ ،سغجذ ِٓ ٍِىٗٚ ،أصجذذ ٚلفب ػٍ ٝأِٛاد
اٌّـٍّ .ٓ١ئطا أطْ أْ ٠صٍٛا ف ٟاٌّـجض ،أطْ فٔٚ ٗ١ذ ٛطٌه ،أ٠ ٚضفٕٛا ف ٟاٌّمجغح.
صٍغ اٌٛلف اٌمٌٍٛح:
أما الصيغة القولية فذكر أف ؽبا صروبًا وكناية .يقوؿ " :صروبة :وقفت وحبست وسبلت .وكنايتو،
يقوؿ :تصدقت وحرمت وأبدت.
وقفا ولزمو ،وٓب هبز لو بعد ذلك بيعو،
فإذا قاؿ :وقفت ىذا الكتاب أو حبستو أو سبلتو ،أصبح ً
وأصبح ينتفع بو من احتاج إليو ،أو من وقف عليو .وكذلك لو قاؿ :حبست ىذا اؼبكرب وجعلتو هلل ،ال يباع
الزما ،خرج عن ملكو ،وال وبق لو أف يرجع فيو.
وال يوىب وال يورث ،أصبح هبذه الكلمة ً
وقفا ،وأصبح ً

وكذا لو قاؿ :سبلت ىذا اؼبكيف ،خرج عن ملكو .كلمة "سبلت" صروبة ُب أنو أراد بذلك إخراجو

وقفا ،وكذلك "وقفت وحبست" ىذه عبارات صروبة.
وجعلو ً

وأما الكنايات" :تصدقت وحرمت وأبدت ".الغالب أف كلمة "تصدقت" أهنا إلخراجو ،ولتمليكو

للمتصدؽ عليو ،فإنو إذا قاؿ :تصدقت هبذا الثوب على فبلف ،فإف اؼبتصدؽ عليو يبلكو .ولكن إذا قاؿ:
تصدقت بو -هبذا الثوب أو هبذه العباءة -ؼبن وبتاج إليو من اؼبسلمُت ،جاز ذلك ،وخرج عن ملكو،
وقفا.
وأصبح ً

وال بد من النية ،أنو ينوي أنو وقف .وأما قولو :حرمت .فاألصل أف التحرًن ىو اؼبنع ،ولكن قد يريد

ؿبرما على ورثيت ،أو على
بقولو :حرمت -يعٍت :حرمت بيعو وحرمت سبليكو-أف يبلكو شخص ،جعلتو ً
وقفا.
شخص معُت ،فيصبح ينتفع بو .فإذا نوى أنو وقف صار ً

وكذلك قولو :أبدت ىذه الفرش يعٍت :أخرجتها من ملكي وجعلتها ؿبرمة مؤبدة ،ليس ٕب فيها تصرؼ،

وقفا هبذه الكلمة.
أصبح ً
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٠لزغغ ْٛإٌ١خ ِغ ٘ظٖ اٌىٕب٠بد :رصضلذ ٚدغِذ ٚأثضد .أْ ٠ىٔ ْٛب٠ٚب ثظٌه وٗٔٛ
ٚلفب ،أ٠ ٚمزغْ ثٗ ػجبعح أسغ ،ٜوأْ ٠مٛي :رصضلذ ثٗ صضلخ ِذغِخ أِ ٚإثضح أٚ
ِـجٍخ أِ ٚذجـخ أِٛ ٚلٛفخ ،أ٠ ٚمٛي :رصضلذ ثٗ صضلخ ال رجبع ٚال ر٘ٛت ٚال رٛعس.
ف١ف ِٓ ُٙطٌه أٔٗ جؼٍٗ ٚلفبٚ ،أٔٗ أسغجٗ ِٓ ٍِىٗ دزٕ٠ ٝزفغ ثٗ .شرٚط اٌٛلف:
ذكر أف شروطو طبسة:
 كونو " :ذو عُت معلومة يصح بيعها ،وينتفع هبا مع بقائها" .يعٍت :أف الوقف ال بد أف يكوف ُبعُت معينة معلومة ،أيًا كانت تلك العُت ،إذا كاف فيها منفعة ،حىت اغبيوانات.

فإذا تصدؽ هبا ،إذا وقف ىذه الفرس على اجملاىدين فإهنا تكوف معلومة .أما إذا قاؿ :فرسا من خيلي،

فإنو ال يصح حىت يعينها  ،الفرس الفبلنية  .أو قاؿ - :مثبل  -ىذا اعبمل وقفتو على من هباىد عليو أو
بعَتا من إبلي ،فبل يصح حىت يعينو.
من وبج عليو ،أصبح معينًا .أما إذا قاؿً :
صببل من صبإب أو ً

ومثلو ُب ىذه األزمنة اؼبراكب اعبديدة ،هبوز -أيضا -وقفها .فيجوز أف يقوؿ :وقفت ىذه السيارة،

ويعُت يقوؿ :وقفتها على من وبج عليها ويعتمر عليها ،أو وقفتها على اآلمرين باؼبعروؼ والناىُت عن
اؼبنكر يتجولوف عليها ،أو وقفتها على الدعاة الذين يدعوف إٔب اهلل يسافروف عليها.
وقفا معينة .أما إذا قاؿ :سيارة من سياراٌب ،وعنده عدد فبل يصح ،ال بد
أخرجها من ملكو ،وجعلها ً

أف تكوف معينة حىت زبرج من ملكو؛ ألف األصل أف اؼبوقوؼ ىبرج عن ملك الواقف ،حىت ولو تعطل
االنتفاع بو.
فرشا على اؼبسجدٍ ،ب ىدـ اؼبسجد ،فبل هبوز لو أف يقوؿ :ردوا علي فرشي .نقوؿ :أخرجتها
فلو وقف ً

من ملكك ،تنقل إٔب مسجد آخر ،وال وبل لك أف تستعيدىا .أو :ردوا علي مكيفاٌب أو مراوحي اليت
سبلتها ؽبذا اؼبسجد .ال وبل لو أف يرجع فيها.
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فاغباصل :أنو ال بد أف يكوف ىذا الشرط ُب عُت معينة معلومة  ،باإلشارة :كأف يقوؿ :وقفت ىذا
اؼبشلح على كل من يتزوج ليلة زواجو؛ حىت أروبو من شرائو ،أو يقف ىذا الثوب -ثوب اؼبرأة اعبميل مثبل
 الذي تدخل بو على زوجها ليلة الزفاؼ ،حىت ال يكلفو أف يشًتي ؽبا ثوبًا.يوجد ُب بعض أماكن مساعدة اؼبتزوجُت مشاّب ،موقوفة على من يريد أف يتزوج ،يأخذه يوـ زواجوٍ ،ب
يرده بعد يوـ أو يومُت؛ ألنو ليس من لباسو .كذلك ثياب للعروس ،يأخذىا ويدفعها للعروس؛ لتتجمل هبا
ليلة زفافها .ىذه -أيضا -موقوفة ،يقصد الذين وقفوىا األجر.
كذلك اغبلي هبوز وقفو ،إذا وقف  -مثبل  -ما يسمي باؼبناجر ،أو الغوائش وتعرؼ باألسورة ،وكذا
اػبواتيم تلبسها العروس يوـ زفافها ،أو القبلدةٍ ،ب بعد ذلك ترد ،يردىا اؼبستعَت ؽبا -تكوف ىذه -أيضا-
وقفا.
ً

ألنو قد يقوؿ :إين ال أقدر على شراء ىذا اغبلي الثقيل :رشارش وقبلئد وأسورة ،وما يسمى ،اليت

وقفا؛ حىت ينتفع هبا ُب ليلة الزفاؼ وكبوه،
تسمى األقراط ُب األذف ،أو خواتيم .فهناؾ من يسبلها ،وهبعلها ً
وقفا على العاجزين عن اقتناء أمثاؽبا .
أو يوـ االحتفاؿ بشيءٍ ،ب يردىا .وتكوف ً

" يصح بيعها " .فالشيء الذي ال يصح بيعو ال يصح وقفو إال اؼبصحف ،اؼبصحف يصح وقفو مع أنو

ال يصح بيعو عندىم ،وإف كاف الصحيح جواز بيعو .أما الشيء الذي ال يصح بيعو فبل يصح وقفو.
فبل يصح أف يقف كلب صيد ،يقوؿ :وقفت كلب صيد ،أو كلب اغبراسة للحرث أو اغبراسة للغنم؛
ألنو ليس لو قيمة ليس لو شبن  ،فبل يصح بيعو  .ويبثلوف -أيضا -جبلد اؼبيتة ولو بعد الدبغ ،يًتجح عندىم
أنو ال يباع وال ينتفع بو إال ُب اليابسات ،والقوؿ الثاين :أنو يصح بيعو ،ويصح االنتفاع بوُ ،ب اليابس وُب
الرطب  ،وما أشبو ذلك  .فعلى ىذا يصح بيعو ويصح وقفو.
فإذا دبغت جلد اؼبيتة ،وجعلو سقاء أو قربة يربد فيها اؼباء ،صح وقفو؛ ألنو يطهر بالدباغ .فيصح وقف
القرب اليت يربد فيها اؼباء ،أو ينقل فيها اؼباء فينتفع هبا من وبتاج إليها ،ولو كانت من جلود اؼبيتة.
أما جلود ما ال يؤكل غبمو ،كجلد ضبار أو جلد كلب ،فهذا ال يصح بيعو وال يطهر بالدباغ -على
اشا ،ورد النهي عن افًتاش جلود النمار؛ ألهنا سباع والسباع معلوـ
الصحيح -فبل يصح وقف مثلو حىت فر ً
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أهنا ؿبرمة األكل؛ فبل يصح بيع جلودىا ،وال يصح وقفها .وتقدـ أنو ال يصح بيع اغبشرات؛ فبل يصح
وقفها إال إذا كاف ؽبا قيمة مثل :النحل يصح بيعو ،ولو كاف من اغبشرات ؛ وذلك ألنو ينتفع بو.
ٍب الشيء الذي ال ينتفع بو ،أو نفعو ؿبرـ ال يصح وقفو .معلوـ  -مثبل  -أف آالت اؼببلىي نفعها
ؿبرـ ،فلو قاؿ :احتسب وأسبل ىذه الطبوؿ ،أجعلها ؽبؤالء الذين يلعبوف ُب أياـ األعياد أو ُب أياـ األفراح،
وقفا -ال هبوز؛ وذلك ألهنا ؿبرـ االنتفاع هبا .وكذلك صبيع آالت اؼببلىي :كالعود الذي يلهى بو،
أجعلها ً

والطنبور -نوع من اؼببلىي -والرباب ،ىذه كلها وبرـ بيعها ووبرـ تسبيلها.

وكذلك كتب اإلغباد ،وكتب الضبلؿ ،واجملبلت اػبليعة ،لو احتسب إنساف وقاؿ :أنا أشًتي ىذه
اجملبلت ،وأسبلها ُب ىذه اؼبكتبة -مع أهنا مليئة بالضبلؿ وبالصور اؽبابطة وكبو ذلك -أو قاؿ :أسبل ىذه
عليها من يريد أف يتفرج  ،أو ىذه األشرطة
األفبلـ اليت فيها ىذه الصور ،أجعلها ُب ىذا اؼبكاف ً
وقفا يتفرج ً
الغنائية أسبلها .ىل لو أجر ؟ أـ عليو وزر ؟

ال شك أف عليو وزر  .فكل شيء ال يصح بيعو لصفة فيو فإنو ال هبوز وقفو ؛ ألف ذلك يعترب إعانة
على احملرـ  ،وىكذا صبيع ما يستعاف بو على احملرـ.
الشرط الثاني" :أن يكون على بر" :أف يكوف الوقف على بر .مثل ُب اغباشية " :ما إذا وقف على
اؼبساكُت واؼبساجد والقناطر واألقارب -القناطر صبع قنطرة وىي :اعبسر الذي هبعل على النهر ؛حىت يعرب
الناس من جانب إٔب جانب -فإصبلح ىذه اعبسور إذا خربت فيو نفع للمسلمُت.
فإذا قاؿ :أجرة ىذا الدكاف تعمر هبا اؼبساجد ،فهذا عمل بر .أو :أجرتو إلصبلح ىذا اؼبسجد:
إصبلح فرشو ،أو إصبلح مكيفاتو ،أو إصبلح أنواره ،أو إصبلح مكرباتو .فهذا عمل بر ،يثاب على ذلك.
وكذلك إذا كاف على اؼبساكُت .وقف ىذه الدكاكُت ،وجعل أجرهتا تفرؽ على اؼبساكُت :مساكُت ىذه
البلد ،أو مساكُت القبيلة الفبلنية ،أو أقاربو وكبوىم ،فهذه من أعماؿ الرب.
إذا عرفنا ما ىو على بر ،فقد تقوؿ :ما مثاؿ الذي ليس على بر؟ .ذكرنا أمثلة -واألمثلة كثَتة -فإذا
قاؿ :غلتو  -مثبل  -يسرج هبا ىذا القرب الذي يعبد ،أو يبٌت هبا على ىذا القرب مشهد الذي يكوف ىناؾ
من يعبده ومن يصلوف عنده أو يدعونو ،فهذا عمل إٍب .وال عربة دبن يفعلو.
6

أخصر المختصرات
فيذكروف أف الرافضة ُب العراؽ وغَته أكثر أوقافهم على كرببلء وعلى النجف ،يدعوف أف كرببلء فيها
دائما أوقافهم على ذلك ،فيوقفوف السرج واألنوار ،وكذلك -أيضا-
قرب اغبسُت والنجف فيو قرب علي ،فهم ً
يوقفوف على عمارة الطرؽ وسفلتتها من ىنا إٔب ىنا؛ حىت يصلوا إٔب ىذا اؼبشهد وىذه اؼبعابد.

ويوقفوف على تنوير الطرؽ ،وكذلك على عمارتو إذا اهندـ وترميمو إذا طالت مدتو ،بل يوقفوف على من
ىبدـ من يزورىم -من يزور ىذه اؼبشاىد -كيف ذلك ؟ يقولوف :أنت يا ىذا خادـ ؽبؤالء الذين يزوروف
ىذا اؼبكاف ويطوفوف بو ،وأجرتك وراتبك من ىذه األوقاؼ ،زبدمهم .حىت من ىبدمهم حبلق رءوسهم
كأهنم ؿبرموف ٍب يتحللوف ،أو وبلقوف غباىم أو ما أشبو ذلك.
فهل ىذه األوقاؼ يؤجروف عليها ؟ وىكذا كثَت من الذين يوقفوف أوقافًا كثَتة على إسراج القبور ،أو

على صب  ++عليها ،أو على ضيافة من يعتكف عندىا أو من يطوؼ هبا أو ما أشبو ذلك .فهذا وقف
وقفا على بر ،فإف الوقف ىو الذي يقصد بو األجر األخروي .وأما إذا كاف ىذا يقصد بو
على إٍب ليس ً

اإلٍب؛ فإنو يعترب مساعدة على اإلٍب ،ويصَت الذين وقفوا شركاء ُب اإلٍب ،متعاونُت على اإلٍب والعدواف.

فأنواع الرب كثَتة ،وأنواع اؼبوقوفات -أيضا -كثَتة .فكثَت من اؼبسلمُت وبرصوف على أف يكوف ىناؾ ما
ينتفع بو إخواهنم العاجزوف؛ فيوقفوف ما يساعدىم على قضاء حوائجهم .أدركنا قبل طبسُت سنة أو كبوىا
أهنم ي وقفوف أشياء سبس إليها اغباجة ،حىت يوقفوا السكُت على من يذبح هبا أضحية أو كبوىا ال هبد ما
يذبح بو.
ويوقفوا اؼبنجل -احملش -على من يقطع بو النخيل أو السعف أو وبش بو لدوابو ،يقوؿ :أريد األجر
من إيقاؼ ىذا اؼبنجل ،ويوقفوف القدور على من يطبخ هبا إذا احتاجوا أف يطبخوا فيها ،ليس كل أحد هبد
كبَتا يطبخ بو .إذا نزؿ بو ضيف وأضافو ،يسأؿ :من عنده قدر موقوؼ ؟ فيقولوف :عند فبلف فيذىب
ً
قدرا ً
ليطبخ فيو .الذين سبلوه يريدوف بذلك األجر حيث إنو ليس كل أحد يكوف عنده ما يطبخ فيو.

كذلك فبا يوقفونو -أيضا -الطاحونة اليت ىي الرحى ،قد ال يعرفها كثَت من اغباضرين ،وىي عبارة عن
حجرين مدورين أحدنبا فوؽ اآلخر يطحن هبا القمح الرب والذرة وكبوه ،يديروهنا إٔب أف ىبرج الدقيق من
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حافاهتا .فيوجد -قديباُ -ب القرى ُب بيت فبلف رحى مسبلة؛ نذىب نطحن فيهاُ ،ب بيت آؿ فبلف رحى
قد سبلها ،وىكذا فهذه ببل شك أهنا من األسباؿ اليت يؤجر من يوقفها.
واألمثلة كثَتة يعٍت :وبتسبوف األجر ُب تسبيل ىذه األشياء ،فكل من سبل شيئًا فيو منفعة ،حىت ولو

ثوبًا أو ثيابًا تلبس ُب أياـ العيد أو ُب أياـ اغبفبلت ،يكوف لو أجره على لباسو.

ويسبلوف -أيضا -األسلحة اليت يقاتل هبا ،فيسبل عدة سيوؼ ؼبن يقاتل أو رماح ؼبن يقاتل ُب سبيل

اهلل ،أو كذلك األقواس -القوس الذي يرمى بو قديبا  -وبعدما وجدت البنادؽ يسبل كثَت منهم هبذه
وقفا ؼبن يقاتل هبا ُب سبيل اهلل ،وكذلك الدروع اليت يلبسوهنا يتحصنوف هبا من
األسلحة اعبديدة ،وهبعلها ً

وقع السبلح :اعبوشن وكذلك اؼبغفر الذي يوضع على الرأس.

٠ـجٍ ْٛأِضبي ٘ظٖ ٠جزغ ْٛثظٌه األجغ؛ ألْ  ِٓ جٙؼ غبػ٠ب فمض غؼا  ف١جمٌٗ ٝ
أجغٖ ِب صاَ أٔٗ ٠مبرً ثٙظا اٌـ١ف ،ف١ى ْٛلض ؿبػض ػٍ ٝلزبي اٌّلغو ،ٓ١أ٠ ٚمبرً ػٍٝ
٘ظٖ اٌفغؽ فٍٗ أجغٖ؛ ألٔٗ ٔفغ اٌّـٍّ ٓ١ثٙب ف ٟاٌجٙبص ِٚب أكجٗ طٌه -فٙظٖ وٍٙب رؼزجغ
ػٍ ٝثغ.
اٌٛلف ػٍى غٍر اٌّطٍُ:
استثنوا أف يقف مسلم على ذمي أو ذمي على مسلم ،هبوز ذلك ولو ٓب يكن فيو بر ،إال أف فيو بر
القرابة .ذكروا أف صفية أـ اؼبؤمنُت -رضي اهلل عنها -كاف ؽبا قريب يهودي ،فدعتو حىت يسلم .قالت:
أسلم حىت تروبٍت .ففكر ٍب قاؿ :ال أترؾ ديٍت؛ ألجل أف يقاؿ :ترؾ دينو ألجل ىذه اؼبصلحة .فأصر على
وقفا كدار وجعلت غلتها عليو -على ابن
بقائو على يهوديتو ،وأحبت أف تصلو ألجل القرابة ،فوقفت ً
أخيها ىذا أو قريبها -من باب صلة الرحم.
فاستدلوا بذلك على أنو هبوز الوقف على غَت اؼبسلم إذا كاف لقرابة بينهما ،وكذلك لو كاف الواقف ىو
مسجدا ،أو أصلح ؽبم طر ًيقا،
الذمي يعٍت :يهودي لو ذمة ونصراين لو ذمة ،وقف على اؼبسلمُت :بٌت ؽبم
ً
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نعشا وبمل عليو اؼبوتى أو يغسل عليو ،ولو كاف الذي سبلو يهودي
أو سبل ؽبم مقربة ،أو سبل  -مثبل ً -

ذمي .

وقفا على اؼبسلمُت.
لكن ؼبا كاف فبا ينتفع بو قبل االنتفاع بو ،ونفذ ذلك ،وصار ً

ٍب قوؽبم" :إنو ينتفع هبا مع بقاء عينها" ىبرج بذلك ماال ينتفع بو إال بإتبلفو فإنو ال يسمي موقوفًا .فلو

ويوما ٍب ينتهي فبل
قاؿ :وقفت كيس ىذا األرز ،ال يسمى ىذا ً
يوما ً
وقفا؛ ألنو يتلف باألكل يأكلوف منو ً

وقفا.
يسمي ً

وإذا قاؿ - :مثبل  -وقفت ىذا الشمع على ىذا اؼبسجد ،الشمع -أيضا -وبًتؽ شيئًا فشيئًا؛ ألنو
وقفا ألنو يفٌت باستعمالو.
يوقد بالشحم أو الزيت اجملمد فبل ينتفع بو إال بإتبلفو ،ومثل ىذا ال يسمي ً

وقفا؛ ألنو ينتفع هبا مع
خببلؼ ما إذا قاؿ :وقفت ىذا السراج أو ىذه النجفات و كبوىا ىذه تسمي ً
بقائها.

ولو كاف يتلف باالستعماؿ الطويل كالثوب يتلف باالستعماؿ ،ولكن يصح وقفة؛ ألنو ينتفع بو مدة
.واغبذاء  -مثبل  -إذا وقف ىذه األحذية على اؼبساكُت ،أو على اؼبصلُت أو ما أشبو ذلك ،وكذلك إذا
بئرا فيها ماء فإنو ينتفع دبائها؛ ألف اؼباء -ولو كاف يستهلك -ولكن يستخلف ينزح منها ٍب يأٌب بدؿ
وقف ً
اؼباء.

فيصح وقف البئر ليشرب منها ،ويصح وقف األحواض اليت يصب فيها اؼباء ،ويصح وقف الدلو الذي
ينتزع بو من البئر ،يكوف وقفو مساعدة على أجل استخراج اؼباء من البئر .
وَب ىذه األزمنة يصح وقف اؼباكي نة اؼبضخة اليت ينتزع هبا اؼباء من البئر ،ويصح وقف وقودىا وكبوه،
دار وقاؿ غلة ىذه الدار وأجرة ىذه الدار تصلح منها ىذه اؼباكينة ،ويشًتى ؽبا
إذا وقف  -مثبل ً -
ؿبروقات  -مثبل  -اليت هبتذب هبا ىذا اؼباء ،وتسقى ىذا النخل الذي شبرتو وقف على ىؤالء الصائمُت أو
ما أشبو ذلك ،فكل ذلك فبا ينتفع بو مع بقاء عينو .
من الشروط -أيضا " -أف يكوف على معُت يبلك" :إال اؼبسجد إذا وقف على مسجد فاؼبسجد ال
يبلك ،ولكن يصح الوقف عليو ،ولكن ال بد أف يوكل من يصلحو فلو قاؿ :وقفت ىذا الدكاف على ىذا
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اؼبسجد .اؼبسجد ال يبلك ،ولكن ال بد من وكيل يؤجر الدكاف ويقبض اإلهبار ،ويرمم اؼبسجد ويصلح ما
وىى منو ،فيصلح أنواره أو يدفع أجرة من ىبدمو ،أو ما أشبو ذلك.
اؼبسجد صباد ،ولكن ال بد من إنساف يتؤب إصبلحو واإلشراؼ عليو ،فهذا ُب اؼبسجد .وكذلك ُب
وقفا على شيء
اؼبقربة ،ال بد أف يكوف ىناؾ وكيل يصلحها و يفتح األبواب و ما أشبو ذلك ،فيكوف ىذا ً

ال يبلك ،ولكنو وبتاج إٔب من يتؤب أمره.

وكذلك القناطر ،إذا وقف على القناطر اليت ىي :اعبسور اليت يعرب هبا من مكاف إٔب مكاف -ىذا
يصح .أما غَته -غَت اؼبساجد -فبل بد أف يكوف على معُت يبلك ،على معُت إال معُت بالذات أو معُت
بالوصف ،وال بد أف يكوف ذلك اؼبعُت يبلك.
وقفا على أوالده،
فاؼبعُت بالذات :كأف يقوؿ :ىذا وقف على أوالدي .كثَت من الناس هبعل ىذا البيت ً

أو على أوالده اإلناث تسكنو من ىي ؿبتاجة ،وال يباع ،فهذا معُت ،ابنتو أو بناتو ىذا معُت .أو يقوؿ:

بدال من أف يستأجر ،أو غلتو وأجرتو تقسم على أوالدي أو على
يسكنو من ال يبلك سكنًا من أوالدي ً
ذوي اغباجة منهم .فمثل ىذا -أيضا -معُت يبلك.
وأما غَت اؼبعُت فيصح إذا عُت بالوصف .كأف يقوؿ :على اؼبساكُت .غَت معُت ،يعترب ىذا مسكينًا
وىذا مسكينًا ،على اؼبساكُت على الفقراء على اجملاىدين ،غلة ىذا العقار أو شبرة ىذا النخل على الصواـ
وكبوىم .ىذا غَت معُت ،ولكنو معُت بالوصف .وكذلك إذا قاؿ :على ذوي اغباجة من أسرة أو من القبيلة

الفبلنية .كل ىذا معُت بالوصف.
وال بد أنو يبلك .يعٍت :يبكنو أف ينتفع هبذه العُت ويشاىد انتفاعو هبا .وأما الذي ال يشاىد فبل هبوز،
إال إذا وقفو  -مثبل  -على ذبهيز األموات يقوؿ :أجرة ىذه الدار أو الدكاف ُب ذبهيز األموات ،يشًتى هبا
صحيحا.
ملكا
أكفاف وحنوط وأجرة حفارين .فمثل ىذا -أيضا -يبلك وإف ٓب يكن ً
ً

فأما ما ال يبلك فبل هبوز .مثالو :ىؤالء القبوريوف يوقفوف على ذلك القرب ،القرب ميت ال يبلك.

فيقولوف :وقف على السيد فبلف ،على سيدي فبلف ،على الرفاعي ،أو على سيدي عبد القادر ،على
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سيدي البدوي .ماذا يفعل هبذه األوقاؼ؟ أوقاؼ طائلة توقف على ىؤالء األموات ،يتبلعب هبا الذين
يتولوهنا.
ٍب يبثلوف -أيضا -ؼبن ال يبلك دبا لو قاؿ :وقف على اؼبؤمنُت من اعبن؛ ألهنم ال يبلكوف كملك البشر
ولو أنو خصص اؼبؤمنُت .أو قاؿ :وقف على اؼببلئكة ،اؼببلئكة ليسوا من جنس البشر وال يبلكوف ملك
اؼبشاىدة .فبل بد أف يكوف الوقف على معُت ،وأف يكوف ذلك اؼبعُت يصح سبلكو وانتفاعو.
سفيها أو
الشرط الرابع " :كوف الواقف جائز التصرؼ" :فبل يصح من ؿبجور عليو .فلو كاف الواقف ً

صغَتا ٓب يبلغ وٓب يعرؼ ،فمثل
ً
ؿبجورا عليو بفلس كاؼبفلس الفقَت الذي كثرت الديوف عليو ،أو من كاف ً
ىذا ال يصح وقفو حىت يبلغ ويعقل ويفك حجره وما أشبو ذلك.
ؿبددا.الناجز :ىو الذي
وقفا ً
ناجزا" :فبل يصح أف يكوف ً
معلقا وال ً
الشرط اػبامس " :أف يكوف الوقف ً

ىبرجو من ملكيتو ُب اغباؿ .يقوؿ :وقفت ىذا الكتاب ،ىبرج من ملكيتو .وكذلك :وقفت ىذه الدار،
ناجزا.
خرجت من ملكيتوً .
وقفا ً
غَت الناجز :ىو اؼبعلق .فلو قاؿ - :مثبل  -إذا أغناين اهلل عن داري فهي وقف .مىت؟ ال يعلم فهذا
وقفا .أو يقوؿ  -مثبل
وقف غَت ناجز .فبل ينجز إال إذا قبزه وقاؿ :قد وقفتو قد أخرجتو من ملكي وأصبح ً
مسجدا .ىذا -أيضا -معلق فبل يصح إال إذا
 :إذا قضيت ديٍت أوقفت دكاين ،أو أوقفت ىذه األرضً

منجزا.
كاف ً
ؿبددا ٓب يصح .لو قاؿ - :مثبل  -وقفت ىذا اؼبكيف مدة الصيف .ال
وكذلك -أيضا -لو وقفو زمنًا ً
وقفا .الوقف ال
وقفا ،بل يسمي عارية؛ ألنو ُب ىذه اغباؿ إذا انقضي الصيف يأخذه ،فبل يسمي ً
يسمي ً

منجزا تنقطع عنو عبلقات الواقف ،يقصد بذلك ثبوت األجر عليو.
بد أف يكوف ً
ىذه طبسة شروط:

األول :كونو ذي عُت معينة معلومة .والثاني :كونو على بِر .والثالث :كونو على معُت يبلك.
والرابع :كوف الواقف نافذ التصرؼ  .والخامس :كوف الوقف ناجزا.
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اٌؼًّ تشرط اٌٛالف


اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت
قاؿ رضبو اهلل  -تعأب  ":-وهبب العمل بشرط و ٍ
ع ،ومع إطبلؽ يستوي غٍت وفقَت،
اقف إف وافق الشر َ

وذكر وأنثى.

والنظر عند عدـ الشرط ؼبوقوؼ عليو إف كاف ؿبصورا ،وإال فلحاكم  ،كما لو كاف على مسجد وكبوه.
وإف وقف على ولده أو ولد غَته فهو لذكر وأنثى بالسويةٍ ،ب لولد بنيو ،وعلى بنيو أو بٍت فبلف
فللذكور فقط ،وإف كانوا قبيلة دخل النساء دوف أوالدىن من غَتىم ،وعلى قرابتو أو أىل بيتو أو قومو
دخل ذكر وأنثى من أوالده وأوالد أبيو وجده وجد أبيو ،ال ـبالف دينو.
وإف وقف على صباعة يبكن حصرىم وجب تعميمهم والتسوية بينهم ،وإال جاز التفضيل واالقتصار
على واحد.
ثم يقول " :وهبب العمل بشرط الواقف إف وافق الشرع ".هبب العمل بشرط الواقف إذا شرط فيو
شروطًا وكانت موافقة للشرع وجب العمل هبا؛ ألنو ىو اؼبالك .أما إذا ٓب توافق الشرع فإنو ال هبوز العمل
هبا .
فمثبل لو قاؿ :ىذا اؼبسجد وقف على الصوفية ،ال يصلي فيو إال اؼبتصوفة .غبلة الصوفية مشركوف فإف
ً
استولينا عليو قلنا :ىذا شرط باطل فبل يعمل بو.
وكذلك لو قال :غلة ىذا اؼبسجد أو ىذا العقار وقف على عمارة ىذا القرب ،أو ىذا اؼبشهد ،أو على
خدمة الذين يعبدونو ويعكفوف عنده .فهذا شرط باطل ال يعمل بو .وكذلك لو قاؿ :غلة ىذا البيت
يشًتى هبا  -مثبل  -آالت ؽبو يعٍت :آالت طرب وتسبل ،ويلعب هبا ُب اغبفبلت وُب اؼبهرجانات وكبوىا.
باطبل.
فهل يعمل هبذا الشرط ؟ يعترب ىذا شرطًا ً
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إماما :وقفت ىذا اؼبسجد أو بنيتو بشرط أال يصلي بو
إذا وافق الشرط الشرع عمل بو .فإذا عُت فيو ً

موجودا أو مدة حياتو -عمل بشرطو .وإذا بٌت مدرسة وسبلها وقاؿ :بشرط أف يدرس
إال فبلف إف كاف
ً
فيها اؼبذىب اغبنبلي أو اؼبذىب الشافعي .فإنو يعمل بشرطو.
أو سبل دارا وقاؿ :تصرؼ أجرهتا ُب شراء كتب التوحيد أو كتب العقائد وتسبل ،أو يشًتي هبا كتب
الفقو اغبنفي أو الشافعي ُ -عمل بشرطو؛ ألف لو مقصد ُب ذلك؛ وألف ىذا شرط ال ىبالف الشرع.

وكذلك لو شرط أف يتواله فبلف ٍب فبلف ،فإهنم يتولونو على ترتيبهم الذي رتبو ؽبم ،وكذلك إذا شرط

أهنم ينفقونو على جهة معينة وقاؿ :وكيلو فبلف ينفقو على القبيلة الفبلنية وغلة ىذا الوقف أو شبرة ىذا
النخل تنفق على قبيلة كذا أو ما أشبو ذلك.
إذا أطلق ،أطلق الق بيلة قاؿ :شبرة ىذا النخل لؤلسرة الفبلنية أجرة ىذه الدار ألوالد فبلف .وٓب وبدد وٓب
يرتب ،فإنو يستوي فيهم الذكر واألنثى والغٍت والفقَت .يعٍت :يقسم بينهم على رءوسهم .
أما إذا حدد وقاؿ :يعطى الذكر سهماف ،أو يفضل الغٍت أو يفضل القوي ،أو العآب أو اجملاىد أو
الكرًن أو السخي ،أو زبتص بالفقراء -يعٍت خصص جهة -أو زبتص بالعزاب ،أو ؼبساعدة اؼبتزوجُت -
يعٍت خصص -ففي ىذه اغباؿ نقوؿ :إنو يعمل بشرطو؛ ألنو شرط لو فيو مقصد؛ وألنو قد يكوف قصده
بذلك األجر.
وإذا رؤي  -مثبل  -أنو خالف ما ىو األفضل واألؤب ،فاألؤب أف يقًتح عليو ما ىو أصلح وما ىو
أؤب .فيقاؿ :أنت ذكرت أنو يسوى بُت الغٍت والفقَت وىذا ليس فيو أجر؛ الغٍت عنده ما يكفيو ما يسد
وقفا تريد األجر بعد موتك أف تصرفو عن الغٍت ،وأف ذبعلو
حاجتو ولو كاف من أوالدؾ ،فاألؤب إذا كاف ً
للفقراء أو ما أشبو ذلك.

السالم عليكم ورحمة اهلل.
.
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلُت -نبينا ؿبمد -وعلى آلو وصحبو.
أشتهر عند بعض الفقهاء فائدة وىي قوؽبم:
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" شروط الواقف كشروط الشارع ".
ولكن ىذا ليس بصحيح .شروط الشارع عن اؼبشرع الذي ىو النيب -صلي اهلل عليو وسلم -مقدمة
ويلزـ العمل هبا ،وأما شروط الواقف ،فالواقف بشر؛ فقد يشرط شرطًا ىبالف مقتضى الشرع ،فبل هبوز
العمل بو.
إماما صوفيًا أو قبوريًا ،أو
وقد ذكرنا أمثلة :فيما إذا شرط أف يتؤب وقفو فاسق ،وأف يعُت ُب اؼبسجد ً

شرط أف يدفن ُب مسجده :إذا مت فادفنوين ُب مسجدي .فإف ىذه شروط زبالف مقتضى الشرع ،فبل
يعمل هبا .

وىكذا الشروط اليت تكوف على باطل ،أو على ؿبرـ .فلو شرط أف غلة ىذا الوقف تعمر هبا الكنائس،
أو ترفع هبا القباب على القبور ،أو يطبع هبا اإلقبيل أو التوراة أو كتب اإلغباد ،فمثل ىذا ال يصح العمل
بشرطو ؛ وذلك ألنو ىبالف مقتضى الشرع .
فال ثض أْ رى ْٛكغٚغٗ ِٛافمخ ٌٍلغع .فاطا كغغ أْ ٠ز ٌٝٛئِبِخ اٌّـجض فالْ ٚوبْ
وفئب ،أ٠ ٚإطْ ف ٗ١فالْ ٚوبْ أ٘ال ألْ ٠ز ٌٝٛاٌّئظٔخ ،أ ٚكغغ أْ ٚلفٗ ٕ٠ظغ ف٠- ٗ١ؼٕٟ
رأج١غٖ ٚئصالدٗ -أدض أٚالصٖ ٚوبٔٛا ِأِِٛٚ ٓ١ٔٛصٛل ،ٓ١فاْ ٘ظا كغغ ٛ٠افك ِمزعٝ
اٌلغع.
ِصرف اٌٛلف:
وكذلك مصرف الوقف .فإذا شرط أنو يصرؼ ُب اؼبساكُت ،أو يصرؼ على اؼبساجد ،أو على
القناطر ،أو على اؼبدارس اػبَتية كمدارس ربفيظ القرآف ،أو على اجملاىدين ،أو على طبع الرسائل
والكتيبات اإلسبلمية واألشرطة الدينية -فإف ىذه شروط فيها مصلحة.
أما إذا ٓب يشرط بل قاؿ :الوكيل على ىذه األوقاؼ فبلف والنظر لو ينظر كبو األصلح .فهذا الوكيل
ينظر كبو األصلح .يبكن ُب ىذه السنة أنو يتصدؽ بو على الفقراء واؼبساكُت ،ويبكن ُب السنة الثانية يصرفو
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على اجملاىدين ،يبكن ُب السنة الثالثة يعمر بو مساجد ،وُب السنة الرابعة يطبع بو كتبًا أو أشرطة ،فيكوف

رشيدا عاؼبا.
النظر موقوفًا على اختيار ذلك الوكيل .فبل بد أف يكوف الناظر ً
ً
ذكر أنو إذا ٓب يعُت فالنظر للموقوؼ عليهم .فإذا قاؿ :غلة ىذا الوقف على أوالد زيد أو أوالد عمرو
أو أوالد أخي فبلفُ .ب ىذه اغباؿ الناظر يكوف واحدا منهم .ىو الذي يؤجره ويعمره ويطلب اإلهبار،
ويصلحو إذا وىى ،ويرفبو ووباسب من جلس فيو واستأجره ،ويقبض األجرة ويفرقها كما يريد ،ويعطي من
ىو األحق.
الوكيل ىو أحد اؼبوقوؼ عليهم .يتفقوف على واحد رشيد :أنت يا أخانا أنت أصلحنا وأفرغنا وأعقلنا،
كيبل على وقفنا .سواء كاف الوقف عق ًارا يعٍت :كشقق أو دكاكُت ،أو كاف بستانًا فيو لبيل وأعناب
قبعلك و ً

وتُت ورماف وأشجار مثمرة ،ىو وبتاج إٔب وكيل.

ىذا الوكيل وبفر اآلبار وهبري األهنار ،وكذلك وباسب العماؿ ويعينهم ويتفقد عملهم ،ويوكل على
التلقيح ،وعلى التشميس وعلى السقي وعلى اغبرث ،والزبر والصراـ واعبذاذ واغبصاد ،وما أشبو ذلك.
جعبل مقابل تعبو ،كأف يقولوا :لك ُب اؼبائة عشرة أو ُب اؼبائة طبسة من
فالوكيل يتعب ،هبوز أف هبعلوا لو ً
غلة ىذا الوقف ،مقابل تعبك ومقابل عملك وشغلك.
هبوز أف يأكل منو لو كاف أجنبيًا .لو عجز اؼبوقوؼ عليهم عن اإلشراؼ على ىذا الوقف وعمارتو ،أو

احدا أو
أجَتا وجعلوا لو ً
جعبل :لك من كل عشرة و ً
عن حرثو وزبره وإصبلح اغبرث وما أشبهو ،واستأجروا ً

اثناف لك ُب اؼبائة عشرة أو عشروف ،مقابل إشرافك وتعبك ،فأنت تشًتي احملروقات - ،مثبل  -ورباسب

العماؿ وتتفقد عملهم وتوظفهم.
أنت يا ىذا تسقي ،وأنت تصلح ؾباري اؼباء ،وأنت تلقح ،وأنت تقطع األغصاف الرديئة ،وأنت تصرـ
وأنت وأنت ،ففي ىذه اغباؿ يتعب -فيجعلوا لو جعبل .إذا كاف اؼبوقوؼ عليهم ؿبصورين ،كأف يقوؿ:
احدا منهم ،أو يتفقوف كلهم ُب اإلشراؼ وُب النظر.
أوالد أخي .وىم طبسة ،فيختاروف و ً

فكثَتا ما يكتبوف على الكتاب:
وكذلك إذا كاف اؼبوقوؼ ً
منقوال فبل بد -أيضا -أف يكوف عليو ناظرً .

"ىذا كتاب وقف هلل  -تعأب  -على طلبة العلم ،والناظر عليو فبلف ومن بعده فبلف ".وظيفة ىذا الناظر:
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الوكيل -أنو وبفظو من التلف ،وإذا أعاره إنساف توثق أنو سوؼ يرده إٔب مكانو ،وكذلك وبدد لو مدة إذاقاؿ :أعرتك عشرة أياـ أو كبو ذلك .فعليو أف وبتاط.
سبلحا يقاتل بو فبل بد أف يكوف عليو ناظر ،وىذا الناظر يعطيو من
سيفا أو
وكذلك لو كاف اؼبوقوؼ ً
ً

فأسا فإنو يكوف عليو
قدرا أو صحنًا أو ً
ىو من أىل النجدة والقتاؿ بو  .وكذلك األواين  .إذا كاف اؼبوقوؼ ً

وكيل ،وىكذا سائر اؼبوقوفات .

كيبل ،وكاف اؼبوقوؼ عليهم غَت معينُت كاؼبساجد ،إذا قاؿ :وقف على مسجد أو
فإذا ٓب يعُت الواقف و ً
على مساجد الببلد ،أو وقف على طبع الكتب ونشرىا ،وقف  -مثبل  -مطبعة تطبع كتب أىل اإلسبلـ
أو ما أشبو ذلك ،أو أجهزة تسجيل تسجل العلوـ اإلسبلمية ،وٓب يوكل -النظر ُب ىذه اغباؿ للحاكم -
قاضي البلد.-
قد يقولوف :إف قاضي البلد ال يستطيع أف يشرؼ على األوقاؼ كلها لكثرهتا .ولكن لو أف يوكل :أنت
يا فبلف وكيل على الوقف الذي ُب اؼبكاف الفبلين والذي على اؼبساجد ،وأنت يا فبلف وكيل على العقار
الذي ُب اؼبكاف الفبلين والذي على طبع الكتب ،وكذلك فبلف وفبلف.
فٛ١وً اٌذبوُ ئطا وبْ اٌٛلف ػٍِ ٝـجض ،أ ٚػٍ ٝلٕطغح ،أِ ٚضعؿخ س١غ٠خ ،أ ٚجٙخ
س١غ٠خ :وبٌجٙبص ٚرج١ٙؼ اٌغؼاح ِٚب أكج.ٗٙ
اٌٛلف ػٍى األتٕاء:
" وإف وقف على ولده أو ولد غَته ،فهو لذكر وأنثى بالسوية ٍب لولد بنيو ".وكلمة الولد :يدخل فيها
الذكر واألنثى ،كما ُب قولو  -تعأب -

           

فاألنثى تسمي ولدا؛ ألهنا تولد مولودة ،فتدخل ُب اسم ولدُ .ب قولو -تعأب-
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فيدخل الذكر واألنثى في كلمة ولد .فإذا قاؿ :ىذا الوقف -بستاف أو دكاف -وقف على ولدي ،أو
صبيعا من ولدهٍ .ب
وقف على ولد أخي ،أو على ولد ابن عمي فبلف -يدخل فيو الذكور واإلناث؛ ألهنم ً

وقفا يتوزعونو بالسوية ،أو يفضل بعضهم كالذكور؟ اؼبشهور أهنم يستووف .إذا قاؿ:
اختلف ُب حاؿ يكوف ً
على ولدي أو ولدي عن زيد أو ولد أخي يستوي الذكور واإلناث.

تقع مشاكل ُب كثَت من األوقاؼ اآلف- .قديبا -كاف الوقف ...اؼبنزؿ صغَت ،وكاف يؤجر  -مثبل ُ -ب
السنة دبائو أو بثمانُتٍ ،ب يقوؿ :وقفتو ُب أضحية .يسكت عما زاد؛ ألنو ُب ذلك الزماف ما كانت غلتو إال
بقدر األضحية.
بدال ما كاف أربعُت رياال،
ُب ىذه األزمنة قد يكوف إهباره عشرة آالؼ ،وبعضها وصل إٔب مائة ألف ً
ألفا أو مائة ألف أو ألف ألف يعٍت :مبليُت؛ بسبب أف األوقاؼ كانت ُب ؿبل رغبة ،وأهنا
وردبا كاف ستُت ً

نزعت ملكيتها ،وؼبا نزعت قدر ؽبا شبن كثَت ،فاشًتي هبا ُب مكاف آخرٍ ،ب جاءىا -أيضا -تثمُت فقدرت

دببليُت ،فعمر هبا -أيضا ، -فكانت تغل كل سنة ثبلث مائة ألف ،طبس مائة ألف ،وليس فيها إال
أضحية.
ففي ىذه اغباؿ ،إذا ٓب يذكر ؽبا مصرفًا فإف الباقي يصرؼ ُب أعماؿ اػبَت .وما ذاؾ إال أف الواقف ما
مستمرا؛ على حديث  صدقة جارية . 
قصد إال أف يستمر األجر  ،أراد -بذلك -أف يبقى اآلجر
ً

فلما كاف كذلك رأى العلماء أف يصرؼ ُب مصارؼ اػبَت .كثَت من الواقفُت ال يعينوف ،بل يقولوف:

البيت ُب أعماؿ الربٍ .ب ُب ىذه اغباؿ تتواله وزارة األوقاؼُ .ب كل دولة وزارة أوقاؼ ،فهذه الوزارة تصرفو
ُب وجوه اػبَت .أما إذا كاف الواقف قد عُت جهة إذا حدد أنو :وقف على أوالدي ،ىذا البستاف أو ىذا
اؼبنزؿ على أوالدي .فإنو يقتصر عليهم ،أو أوالد أخي يقتصر عليهم.
لماذا وقفتو على أوالدك ؟ أموالك كلها ألوالدؾ سوؼ يأخذوهنا بعدؾ ،فلماذا جعلتو ألوالدؾ ؟
طلقا يبكن أهنم يبيعوه ،وإذا باعوه اقتسموه ،وردبا
اعبواب يقوؿ :أخشى أف يبيعوه ،إذا جعلتو ملكا ً
ؤجرا
يفسدونو وينفقونو بسرعة ،أما إذا بقي فإهنم إف احتاجوا سكنوا وإف ٓب وبتاجوا أجروه ،ويبقى م ً
ينتفعوف بو ىم ومن بعدىم من أوالدىم.
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فهذا مقصد كثَت من الذين يوقفوف البيوت والدكاكُت على أوالدىم  ،فيقولوف :لبشى أهنم يبيعونو
ويصرفونو وينفقونو ويقتسمونو ،وال يبقى ؽبم شيء يُغل.
وىكذا إذا وقف البستان .قد يوقف البستاف ،وهبعل فيو أضحية أو حجة ،أو هبعل فيو لبلة ،ىذه
النخلة - ...قديبا -كانوا يقولوف :ىذه النخلة إلفطار الصواـ ُب ىذا اؼبسجد ،فتبقى النخلة موقوفة والبقية
ملك ،فبل يقدروف على أف يبيعوه؛ ألف فيو لبلة قد يكوف فيو لببلت.
يوجد اآلف بساتُت ،أوقف اعبد األبعد لبلةٍ ،ب اعبد الذي يليو دونو لبلةٍ ،ب اعبد الذي دونو لبلة،
وىكذا إٔب أف وصلت إٔب طبس أو عشر ،وال يقدروف على بيعو؛ فؤلجل ذلك يبقى إٔب أف يقتصروا على
استغبللو .إذا تعطل ...يوجد كثَت اآلف من اؼبزارع كانت موقوفة ،أو فيها غلة فيها لبلة أو فيها أضحيةٍ ،ب
تعطلت؛ بسبب غور اؼبياه أو غبلء العماؿ أو غبلء احملروقات.
والغالب أف الوكيل -قديبا -ما أحسن التصرؼ .ما داـ فيو مصلحة فهم يأكلوهنا ،وال يدخروف منها
شيئًا للمستقبل ،فيستغلوف البيت ما داـ أنو عامر ،فإذا خرب واهندـ قالوا :ما عندنا ما نعمره .يستغلوف
اؼباكينة مادمت تشتغل ،ويأكلوف ما حصلوا عليو ،فإذا خربت تركوىا وقالوا :ليس عندنا ما نصلحها .ؼباذا
ٓب تدخروا شيئًا عن غلتها قديبا ؟

كاف األؤب أهنم كل سنة يرصدوف شيئًا من الغلة ،حىت إذا خربت إذا ىم قد صبعوا ما يصلحوهنا بو.

أو ما يشًتوف بو ماكينة أخرى  .أو رشاش أو ما أشبهو.

فلذلك نقول :إف على الناظر مسئولية .فإف الواقف يريد أف يستمر أجره ،وأنت -أيها الناظر -وكيل،
فعليك أال تستغل اؼبصلحة ما دامت موجودة ٍب تعطلها.
يقوؿ :إف على الناظر مسئولية .فإف الواقف يريد أف يستمر أجره  ،وأنت -أيها الناظر -وكيل .فعليك
أف ال تستغل اؼبصلحة ما دامت موجودة ٍب تعطلها  ،بل مسئوليتك كبَتة :وىو أنك تنظر إٔب ىذه الغلة،
وترصد شيئا منها للمستقبل ،حىت الدكاكُت اليت تؤجر والشقق اليت تؤجر ،اآلف يقبضوف األجرة ٍب
يقتسموهنا بسرعة.
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ٍب ُب السنة اآلتية أو اليت بعدىا تعطل -ال تؤجرٍ -ب يقولوف :ما عندنا ما نضحي بو؟ أو ما عندنا ما
كبجج لو بو؟ أين غلتها ُب األزمنة اؼباضية ؟ اقتسمناىا  .أخطأًب  .كاف األؤب أنكم ربتفظوف ببعضها .فردبا
يتعطل سنة من السنوات ،ال يؤجر أو ما أشبو ذلك ،فاغباصل :أف على الوكيل -الناظر -مسئولية.
" إذا وقف على ولده أو ولد غَته فهو لذكر وأنثى بالسوية ".ألف كلمة "ولد" تعمهمٍ ،ب بعدىم لولد
بنيو كلمة " ولد بنيو" يعٍت :ذكورا وإناثا دوف ولد البنات .ولد البنات يعتربوف أجانب ،فبل يدخلوف ُب
كلمة ولدي "على ولدي"  .أما ولد البنت فإنو أجنيب ،فبل يدخل .
ٍب ىاىنا -أيضا -مسألة تشكل كثَتا .يأتوننا ويقولوف :إف جدنا مات وجعل الوقف على أوالده،
وأبونا قد مات وأعمامنا ما أعطونا نصيب آبائنا .فهل ألوالد بنيو نصيب ُب ىذه اغباؿ؟
بعض الواقفُت ينص على ذلك يقوؿ :من مات من أوالدي سهمو ألوالده .وَب ىذا حل للنزاع
وبعضهم يسكت " على أوالدي "  ،أو يقوؿ :على أوالدي ٍب أوالد بٍت ٍب أوالدىم وإف نزلوا .فإذا مات
واحد منهم قد يكوف لو أوالد فقراء وأيتاـ ،أعمامهم يستغلوف ىذا الوقف يقولوف :ال حق لكم ،أنتم من
البطن الثاين ،وكبن من البطن األوؿ.
الواقف ما أراد إال األجر ،وىؤالء من ولده أيتاـ وفقراء ،ففي ىذا اغباؿ الراجح أف من مات من أوالده
فسهمو لذريتو .إذا كاف أوالده -مثبل -عشرة ...البنت إذا ماتت سهمها يرجع إٔب الذكور ،وليس ألوالدىا
شيء؛ ألهنم أجانب ،وأما االبن إذا مات فإف أوالده ؽبم حق ،فبل يسقط حقهم .فنرى ُب ىذه اغباؿ أهنم
يعطوف من غلة وقف جدىم.
عبارة الفقهاء قوؽبمٍ " :ب لولد بنيو " يقتضي أهنم ال يعطى أوالد البنُت إال إذا انقطع األوالد ،ومعٌت
ىذا :أنو إذا كاف أوالده عشرة ،والوقف غلتو مائة ألف ،وأوالده عشرة -ذكور وإناث -ماتت البنت ،اؼبائة
ألف تقسم على التسعة الباقُت ،ماتت بنت أخرى ،ماتت بنت ثانية ،مات ابن ،مات ابن ،ماتوا كلهم إال
واحدا -فتكوف الغلة ؽبذا الواحد ،ولو بقي عشرين سنة وىو يأكل ىذه الغلة ،وأوالد إخوتو فقراء ويتامى،
ال يعطيهم شيئا.
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ىذا مقتضى كبلـ بعض الفقهاء .ولعل الصحيح أهنم أؤب بالرضبة ،سيما إذا مات آباؤىم وىم أطفاؿ،
فهم أؤب بأف يعطوا أنصباء آبائهم.
قالوا " :وعلى بنيو أو بٍت فبلف فللذكور فقط " .إذا وقف على بٍت أو على بٍت أخي أو على بٍت
أخيت ،كلمة "بنُت" زبتص بالذكور؛ ألنو إذا قيل :فبلف لو أوالد .قالوا :نعم ،لو أوالد :أربعة بنُت وطبس
بنات .فقسم األوالد إٔب بنُت وبنات ،كما يقاؿ اآلف :مدارس بنُت ومدارس بنات .أما كلمة "أوالد" فإهنا
تعم الذكور واإلناث .فكلمة "بنُت" زبتص بالذكور.
فإذا قاؿ :ىو وقف على بٍت ،أو على بٍت أخي ،أو على بٍت عمي ،اختص الذكور .قد ىبصوف
الذكور؛ ألف اإلناث -غالبا -يستغنُت دبهورىن وبنفقات أزواجهن ،فاؼبرأة ال ربتاج -غالبا -إٔب اؼباؿ ،ينفق
عليها زوجها .وأما األبناء الذكور فإهنم حباجة إٔب دفعو ُب مهور  ،وإٔب دفعو ُب نفقة على األوالد ،أو نفقة
على الزوجات أو على اػبدـ أو ما أشبو ذلك .
فمض ٠جٛػ أْ ٠شص ثٗ اٌظوٛع ،ؿّ١ب ئطا ػٚط اٌجٕبد ف ٟد١برٗ ٚػغف أٔ ٓٙاؿزغٕ،ٓ١
ف١مٛي :غٍخ ٘ظا اٌضوبْ ػٍ ٝثٕ ،ٟأِ ٚب أكجٗ طٌه٠ .شزص ثبٌظوٛع فمػ.
اٌٛلف ػٍى ِجّٛػح:
" وإف كانوا قبيلة دخل النساء دوف أوالدىن من غَتىم" .إذا وقف على قبيلة -القبيلة :يدخل ُب
كلمة ....إذا قيل -مثبل : -بنو سبيم  ،وبنو أسد  ،بنو خزيبة ،بنو يربوع ،بنو دارـ ،بنو حنظلة ،بنو جهينة،
وما أشبهو فهذه قبائل .ال شك أنو يدخل فيها ذكورىم وإناثهم -فإذا وقف على قبيلة دخل فيهم الذكور
واإلناث ،إال أوالد اإلناث من غَتىم؛ وذلك ألهنم ال ينتسبوف إليهم ،بل ينتسبوف إٔب قبائلهم.
فمثبل :امرأة من بٍت سليم زوجها من غطفاف ،فيقاؿ :أوالدىا من غطفاف ال من سليم  .فإذا وقف
على سليم دخل اإلناث دوف أوالدىن من غَتىم .
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ٍب ذكر -بعد ذلك -أنو إذا وقف على قرابتو ،إذا قاؿ :على قرابيت ،أو على أىل بييت ،أو على قومي،
أو على نسبائي .النسب والنسيب ىو :القريب -ففي ىذه اغباؿ يدخل الذكر واألنثى ،من أوالده وأوالد
أبيو وأوالد جده وأوالد جد أبيو ،يعٍت :أربع بطوف.
دليل ذلك :لفظ "ذوي القرىب" ُب قوؿ اهلل -تعأب:-
    

        

فلما كانت "لذي القرىب" صرفها النيب



ألقاربو ،فأدخل فيو ذريتو

يعٍت :كفاطمة وبنيها ،وذرية أبيو -وإف ٓب يكن ألبيو ذرية غَته -وذرية جده عبد اؼبطلب ،وذرية جد
أبيو:وىم ىاشم  .أدخل ىؤالء األربعة :جد أبيو ىاشم ،وجده عبد اؼبطلب وىم أعمامو .فهكذا كلمة
"القرابة" و"القوـ" و"النسباء" و"أىل البيت" ىكذا يدخل فيهم.
كلمة "أىل البيت" يراد هبا :األقارب ُب األصل ُ .ب قوؿ اهلل -تعأبُ -ب قصة إبراىيم:
      

 

أي :أقارب إبراىيم وذريتو وكبوىم ،إال من خالف ُب الدين فبل

يدخلوف ُب أىل البيت وال ُب القرابة .وكذلك ُب قوؿ اهلل -تعأب:-



   

     فأىل بيت النيب  فسروا :بأهنم أقاربو الذين حرمت عليهم الزكاة .
ُب حديث زيد بن أرقم ؼبا ذكر أف النيب  صبعهم ُب غدير خم وقاؿ  :أذكركم اهلل ُب أىل بييت.
قيل لو :من أىل بيتو؟ أليس نساؤه من أىل بيتو ؟ فقاؿ :نساؤه من أىل بيتو ولكن أىل بيتو ىم أقاربو
الذين حرمت عليهم الزكاة بعده ٍ ،ب عد :آؿ عباس ،وآؿ جعفر ،وآؿ أىب ؽبب ،وآؿ علي  يعٍت :من
أوالده وأوالد أبيو وجده الذين ىم بنو ىاشم.
فأخرب النيب



أف سهم ذوى القرىب ؽبم ،وأهنم استغنوا بو عن الزكاة بقولو:



ال ربل الزكاة لبٍت

ىاشم؛ إف لكم ُب طبس اػبمس ما يغنيكم عن الزكاة  دلنا ىذا على أف أقارب الرجل ونسباءه :أهنم
أىل بيتو وأقاربو إٔب اعبد الرابع.
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ٍب قد يقف على ذوي أرحامو .كلمة "الرحم" يدخل فيها أقارب األـ وأقارب البنات؛ ألف ؽبم رحم،
فبنات أوالده وبنات بناتو وكذلك أخوالو وخالتو وعماتو وبنات األعماـ وبنات األخواؿ وكبوىم -ىؤالء من
ذوي األرحاـ -يعٍت -يدخلوف ُب الرحم ُب قولو -عليو السبلـ :-



إف ؽبم رضبا أبلها بببلىا



فدخل ُب ذلك أقاربو من جهة أبيو ومن جهة أمو .إذا وقف على ذوي أرحامو.
أو إف وقف على أصهاره ،فاألصهار :ىم أقارب زوجتو -أبو الزوجة وإخوهتا وأعمامها وكبوىم-
يسموف األصهار ،وال يدخلوف ُب األنساب ،نسب الرجل :أقاربو من أبيو -أنسابو .-وأما أقارب الزوجة
فهم أصهاره  .قسم اهلل -تعأب -القرابة إٔب قسمُت ُب قولو -تعأب:-

     

.      
أنسابك :ىم أعمامك وأوالد عمك وأبناء إخوتك وأبناء أعماـ أبيك وأبناؤىم ،ىؤالء أنسابك.
وأصهارؾ :ىم أبو زوجتك وإخوهتا وأعمامها وأوالد أعمامها ،ىؤالء ىم األصهار .فإذا وقف على أصهاره
اختص بأقارب الزوجة ،وإذا وقف على أنسابو أو على أقاربو اختص بأقاربو من األب ،وإذا وقف على
أرحامو عم اعبميع.
" وإف وقف على صباعة يبكن حصرىم ،وجب تعميمهم  ،والتسوية بينهم "  .إذا وقف على صباعة ،
فإذا كاف يبكن حصرىم  ،فبل بد من حصرىم .كما لو -مثبل -وقف على من ُب ىذه القرية من بٍت ىاشم
 ،أو من بٍت عبد اؼبطلب ،أو من بٍت علي ،يعٍت :من أقارب النيب  وىم ؿبصوروف.
أوالد فبلف وأوالد فبلف وأوالدىم ،وجب حصرىم والتسوية بينهم ،فيفرؽ بينهم الذكر واألنثى ،ويسوى
بينهم .أما إذا كثروا وٓب يبكن حصرىم ،ففي ىذه اغباؿ هبوز التخصيص ،وهبوز التفضيل ،وهبوز االقتصار
على واحد ،أو على صباعة؛ وذلك ألنو ال يبكن حصرىم.
ففي ىذه األزمنة الذين ينتسبوف إٔب أهنم من ذرية اغبسن واغبسُت ،أو من أىل البيت ال يبكن
حصرىم ُ .ب كل قرية -غالباُ -ب كل دولة ،و كل من انتسب يقوؿ :إنو من ذرية اغبسن أو من ذرية
اغبسُت ،فملوؾ األردف ،ملوؾ اؼبغرب يدعوف ذلك .وكذلك كثَت يوجدوف ُب اؼبملكة قبائل كثَتوف.
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فمن وقف -مثبل -على األشراؼ ٓب يبكن حصرىم .فيجوز أف يقتصر على بعضهم ،وهبوز أف يفضل
ىذا على ىذا ،واألؤب ُب ىذه اغباؿ أف يقتصر على ذوي االستحقاؽ :الغارمُت والعاجزين ،ومن يلحق
هبم .
مسائل الوقف متعددة ،قد أطاؿ العلماء فيها ،ولكن اؼبؤلف -ىنا -اقتصر على خبلصتها ،من أراد
التوسع وجدىا قد ألف فيها مؤلفات ،وذلك لكثرة اػببلؼ الذي يقع فيها.
ىناؾ اآلف أوقاؼ يبكن أف ؽبا ألف عاـ أو أكثر ،وتصرؼ ُب مصارفها .ىناؾ أوقاؼ ُب اؽبند ،وَب
اؼبغرب ،وَب كثَت من الببلد ،موقوفة على الكعبة ،أو على اؼبسجد اغبراـ .وقد استغٍت عنهم ،اؼبسجد اغبراـ
مستغن ،الدولة خدمتو ،أقامت ما حولو ووسعتو.
كذلك -أيضا -تشاىد األوقاؼ اليت ُب مكة لؤلشراؼ ،عمائر األشراؼ ىذه أوقاؼ على اغبرـ:
على توسعتو ،أو على خدمتو ،أو على عمارتو ،أو إنارتو ،أو ما أشبو ذلك .يصرؼ منو ُ-ب وجوه ما
وبتاجو -شيء يسَت ،والبقية يأخذىا أولئك الذين يدعوف أهنم من األشراؼ ،وأهنم وكبلء على ذلك،
يصرفوهنا فيما يرونو.
وبكل حاؿ فالوقف من أفضل األعماؿ؛ ؼبا ذكر ُب اغبديث:



صدقة جارية



وذكروا أف

الصحابة ما منهم أحد إال حبس عقارا ،وأف تلك األحباس بقيت مدة طويلة دبكة ،وأف الذين يتولوهنا
استولوا عليها فيما بعد  .وقد نزعت ملكية كثَت منها ،وعمر هبا عمائر .ىذه العمارات اليت دبكة ،اليت على
عشرة أدوار أو طبسة عشر ،الغالب أهنا من تلك األوقاؼ ،اليت كانت قرب مكة ،وؼبا نزعت ملكيتها عمر
هبا ُب أماكن ،وأىلها -الذين وقفت عليهم -يستغلوهنا.
ومن الوقف -أيضا -األرض اليت فتحت عنوة ُب عهد عمر -رضى اهلل عنو :-أرض الشاـ ومصر
والعراؽ -اؼبزارع -فإهنا ؼبا فتحت رأى عمر -رضى اهلل عنو -وقفها وعدـ بيعها وعدـ قسمتها ،وجعلها
وقفا لبيت اؼباؿ ،يضرب عليها خراج مستمر ،يؤخذ فبن ىي ُب يده .فإذا كاف الذي يزرعها أو وبرثها ذميا،
دفع ما يسمى بالعشر -اػبراج -يدفع اػبراج ،يقدر بالعشر خراج ىذه األرض ،ويسمى الديواف.
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كذلك إذا كاف الذي يزرعها مسلما فإنو ىبرج الزكاة ،وىبرج -أيضا -األجرة ،الذي ىو اػبراج ،فيؤخذ
منو اػبمس إذا كانت تسقى ببل مؤنة :العشر ألنو زكاة ،والعشر الثاين كأجرة ؽبا .ومع ذلك فإهنا ُب ىذه
األزمنة اقتطعت ،وقسمت وبيعت ،وما بقيت على ما كانت عليو.

ورــاب اٌٙثـــح
دىُ اٌٙثح ٚأٌفاظٙا


اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
قاؿ رضبة اهلل -تعأب :-فصػػل :واؽببة مستحبةٌ ،وتصح ىبةُ مصحف ،وكل ما يصح بيعو ،وتنعقد دبا

يدؿ عليها عرفا .وتلزـ ٍ
بقبض بإذف واىب .ومن أبرأ غريبو برئ ،ولو ٓب يقبل  .وهبب تعديل ُب عطية
برجوع ،وإف مات قبلو ثبت تفضيلُوُ .ووبرـ على واىب
وارث ،بأف يعطي كبل بقدر إرثو ،فإف فضل َسوى ٍ

أف يرجع ُب ىبتو بعد قبض ،وكره قبلو إال األب.
قوؿ أو ٍ
بقبض مع ٍ
ولو أف يتملك ٍ
نية من ماؿ ولده غَت ُسرية ما شاء ما ٓب يضره  ،أو ليعطيو لولد
[آخر] أو يكن دبرض موت أحدنبا ،أو يكن كافرا ،واالبن مسلما .وليس لولد وال لورثتو مطالبة أبيو ٍ
بدين
ِ
وكبوهِ بل بنفقة واجبة.
كصحيح ،أو ـبوؼ ك ربساـ أو إسهاؿ متدارؾ  .وما قاؿ طبيباف مسلماف
ضوُ غَت ـبوؼ تصرفو
ٍ
ومن َمَر ُ
َ

تربعو لوارث بشيء ،وال دبا فوؽ الثلث لغَته إال بإجازة الورثة.
عدالف عند إشكالو :إنو ـبوؼ ال يلزـ ُ
جبذاـ ِِ
مرضو ٍ
فكصحيح  ،ويعتربُ عند اؼبوت كونو وارثا أو ال ،ويبدأ
يقطعو بفراش
ٍ
ومن امتد ُ
وكبوه وٓب ْ
َ
باألوؿ فاألوؿ بالعطية.
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وال يصح الرجوع فيها ،ويعترب قبوؽبا عند وجودىا ،ويثبت اؼبلك فيها من حينها  ،والوصية خببلؼ ذلك
كلو.
أما الهبة" :اؽببة مستحبة" .مشتقة من ىبوب الريح ،ىبة الريح؛ وذلك ألف الريح خفيفة وىبوهبا
خفيفٍ ،ب ظبيت اؽببة بذلك؛ ػبفتها على الواىب ،حيث إنو ال يطلب هبا شبنا .يعرفوف اؽببة بأهنا " :سبليك
عُت ببل عوض".
وتسمى ىبة التربع أو التربر ،فإف شرط ؽبا عوضا ظبيت ىبة الثواب .دبعٌت :أنو يطلب ؽبا أجرا فيكوف
بذلك قد جعلها ثوابا .إذا قاؿ :أىديتك ىذا الكتاب ،أو وىبتك ىذا الكتاب على أف تعوضٍت منو ثوبا أو
كيسا ،فإف ىذه ىبة ثواب .فهي من أنواع البيع ،ؽبا أحكاـ البيع ،وشروط البيع .أف يكوف الواىب يبلك ما
وىب ،وأف يكوف مكلفا ،وأف تكوف اؽببة مالية ،وأف يكوف مقدورا على تسليمها ،وأف تكوف معلومة ،إٔب
أخر شروط البيع .ىذه ىبة الثواب.
وأما ىبة التبرر :وىو الذي ال يريد هبا عوضا ،وإمبا يقصد بذلك التودد إٔب ذلك الذي يهب لو،
يقصد أنو ربصل بينهما اؼبودة واحملبة وصفاء القلوب .ورد ُب اغبديث
السخيمة





هتادوا ربابوا ،فإف اؽبدية تسل

السخيمة :ىي الضغائن اليت ُب القلوب ،األحقاد والبغضاء .الغالب أنك إذا أىديتو شيئا

يفرح بو .فإنو يعرؼ بذلك صداقتك ،ولو كاف يكن لك شيئا من اغبقد فإنو يرجع إٔب اؼبودة ،فيحبك
ويقدرؾ .ىذا السبب ُب اغبث على اؽببة.
السبلـ عليكم ورضبة اهلل .  .
اغبمد هلل ،والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل ،وعلى آلو وصحبو .
عرفنا أف اؽببة :ىي التربع باؼباؿ بدوف عوض ُب اغبياة .وأهنا مستحبة ودليل ذلك قولو   هتادوا
ربابوا فاف اؽبدية تسل السخيمة



أي :تذىب وحر الصدر -كما ُب رواية -تسل السخيمة ،وتذىب

وحر الصدر ،أي :تزيل ما ُب الصدر من البغضاء بُت االثنُت ،ومن األحقاد والضغائن.
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فإذا أىدى إليو عرؼ أنو وببو ،وأنو يود لو اػبَت؛ فعند ذلك تثبت اؼبودة ،كما كاف النيب  يقبل اؽبدية
ويثيب عليها  كاف يأكل من اؽبدية وال يأكل من الصدقة



الصدقات والزكوات وكبوىا يقوؿ:



إهنا ال ربل آلؿ ؿبمد  وأما اؽبدية فإنو كاف يقبلها ويثيب عليها.
تصح اؽبدية ولو شيئا يسَتا .إذا أىديت لصاحبك شيئا يسَتا :ككتاب -مثبل -أو فاكهة أو كسوة أو
شيء فبا يطعم ،أو يفرح بو أو يستعمل ،ولو شيئا يسَتا :كقلم أو قرطاس أو دفًت -فإف ذلك فبا وبسن
استعمالو بُت اإلخوة .فلذلك جعلوا باب اؽبدية.
"و تصح ىبة المصاحف" .عندىم أف اؼبصحف ال يباع ،ولكن يهدى .والصحيح :أنو هبوز بيعو.
وإذا كاف كذلك ،فإف لو شبن ،وإذا كاف لو شبن ،فإنو يصح بيعو ويصح ىديتو .ويصح إىداء كل ما يباع ،أو
كل ما ينتفع بو .وإف ٓب يكن فبا يباع ،يعٍت :ككلب صيد ،أو جلد ميتة بعد الدبغ ،يعٍت :األشياء اليت
فيها منفعة ،إذا باعها وصار ؽبا شبن ،أو أىداىا؛ فإف ذلك فبا وبصل بو احملبة واؼبودة بُت اإلخوة.
وىل لها صيغة ؟ تصح بكل قوؿ أو فعل يدؿ عليها .فإذا أىدى إليك -مثبل -ثوبا أو ساعة ،وقاؿ:
خذ ىذا أو ىذا تربع مٍت أو أىديتك أو وىبتك أو ما أشبو ذلك -كاف ذلك جائزا .وكذلك لو أشار
إشارة ،عندما مد إليك كتابا فهمت من إشارتو أنو ىدية بدوف عوض ،فإنك تقبلو ،ويصَت ىدية.
فتصح بكل قوؿ أو بكل فعل يدؿ عليها .فالقوؿ مثل :وىبتك ،أىديتك ،أعطيتك ،خذ مٌت ىذا،
تربعت لك هبذا ،أو ما أشبو ذلك .والفعل :ىو أف يبده بيده ،أو يشَت إليك لتأخذه .إذا وضعو على
طاولة ،أو على األرض ،وأشار إليك ،وفهمت من إشارتو أنو تربع ،صدؽ عليو أنو ىدية وىبة.
ٍب مىت تلزـ ؟ تلزـ بقبض اؼبتهب  .إذا قبضها اؼبوىوب بإذف الواىب أصبحت الزمة .وقبل ذلك ،يصح
أف يرجع فيها .فلو -مثبل -أنو مد إليك كتابا ،ولكن ما قبضتو ،وضعو على السرير وٓب تقبضو أنت ،ففي
ىذه اغباؿ هبوز أف يرجع فيو ،ال يكوف الزما .فأما إذا قاؿ :خذ ىذا الكتاب .وضعو على سريرؾ أو
طاولة ،فأخذتو -بعد أف قاؿ :خذهُ -ب ىذه اغباؿ يصَت الزما ،وال يصح الرجوع فيو بعد قبضو.
أما إذا وضعو على السرير أو على األرض ،وٓب يقل :خذه ،فأخذه صاحب السرير أو صاحب اؼبنزؿ -
فمثل ىذا ال يصَت ىبة وال يلزـ .ولصاحبو أف يقوؿ :أنا ما وىبتك ،أنا ما أىديتك ،إمبا نسخيت بيدي ،وال
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أستغٍت عنها .فلو أف يرجع فيها ،ال يلزـ إال هبذين الشرطُت :حصوؿ القبض الذي ىو أخذه اؼبتهب ،وإذف
الواىب .إذا قاؿ :خذه ،فتصَت الزمة.
يقوؿ " :ومن أبرأ غريبو من دينو برئ ولو ٓب يقبل"؛ ألف اإلبراء إسقاط ،وإذا أسقطو صار الزما .فإذا
قاؿ لك :عندؾ ٕب مائة أو ألف ،وأنا قد أبرأتك وأسقطتو عنك -برئ الغرًن ،ولو ٓب يقل :أنا قابل .أو قاؿ
ال أرضى ،ال أريدىا ،أنا ُب غٌت ،لست حباجة إٔب أف تساؿبٍتُ ،ب ىذه اغباؿ يكوف قد برئ .دبجرد ما
يقوؿ :أبرأتك أو أسقطت الدين الذي عليك ،أو وىبتك الدين الذي ُب ذمتك -يسقط ،ولو ٓب يقل
اؼبدين :قد قبلت.
وكذلك لو قاؿ :ال أريد أف تسقطو عٌت ،أو قاؿ ال أحب منتك ،وال أريد أف يكوف ألحد علي فضل
أو منةُ .ب ىذه اغباؿ الواىب برئ عما أعطاه وأسقطو ،واؼبتهب أو اؼبدين لو أف يرده ،ويقوؿ :أنا ما
قبضتو ،أنا ما أريده ،أنا ما أظبح ،وال أريد أف أقبل منك وال من غَتؾ شيئا .
ٍب ىذا الباب صبعوا فيو :اؽبدية والعطية أو اؽببة والعطية وَب آخره -أيضا -ذكروا الوصية :والوصية تأتينا
ُب الفصل الذي بعده -إف شاء اهلل . -العطية قريب معناىا من اؽببة ومن اؽبدية ،ولكنها أعم ،فيدخل ُب
ذلك :عطية الوالد ألوالده ،أو من دونو أو من فوقو.
ٚوأْ اٌٙجخ ٚاٌٙض٠خ أسص .فاطا وبْ ػٕضٔب ِ-ضال -أِ١غ ِٓ األِغاء ،أ ٚصغ ٞأ ٚعئ١ؾ
لجٍ١خٚ ،ػٕضٔب ئٔـبْ فم١غ ِـى ،ٓ١فبألِ١غ أ ٚاٌغئ١ؾ ئطا ؿٍُ ٘ظا اٌفم١غ وـٛح أ ٚو١ـب،
ف ًٙرـّ٘ ٝظٖ ٘ض٠خ؟ ٘ظٖ رـّ ٝصضلخ ِٕٗ ػٍ .ٗ١ال ٠غ٠ض األجغ ِٕٗٚ ،ئّٔب ٠غ٠ض األجغ
ِٓ هللا.
٘ثح اٌصٛاب:
الفقَت إف جاء -مثبل -بطيب طيب الرائحة ،ومده لؤلمَت ،ماذا تسمى ؟ يسمي ىدية وىبة؛ ألهنا من
النازؿ للعإب ،تسمي ىدية .ومن العإب ؼبن ربتو تسمي صدقة ،وأما من إنساف ؼبن ىو مثلو فتسمي عطية،
وقد تسمي -أيضا -ىدية.
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والغالب أف الفقَت إذا أىدى لؤلمَت فإنو -واغباؿ ىذا -يريد أكثر منها  ،فهو يقوؿ :أنا أىديت لؤلمَت
ىذه الفاكهة العجيبة ،أو ىذه األطياب وما أشبهها ،أريد أف يثيبٍت ويعطيٍت أكثر فبا أعطيتو .والعادة أنو
كذلك :أف ىذا األمَت الذي أىدي لو يثيب ىذا الفقَت ،يعطيو شبنها مرتُت أو أكثر ،أيا كانت تلك اؽبدية،
ولو كانت متوفرة ،ولو أىدى إليو -مثبل -فاكهة كعنب أو رطب ،مع أنو قد تكوف عنده أكثر -عند
األمَت -ولكنو أراد بذلك الثواب .
فذكرنا أنو إذا شرط فيها الثواب فإهنا تسمي ىبة ثواب ،وُب ىذه اغباؿ ؽبا حكم البيع :يصح أف يرجع
فيها فيقوؿ :أنا أعطيتك أو ىبتك ىذا الكيس ،وٓب هتدين وٓب تثبٍت ،فأنا أحق هبا .ورد ُب ذلك حديث



الرجل أحق بعطيتو ما ٓب يثب عليها  يعٍت :مادامت موجودة ،وٓب وبصل لو ثواب ،وقد عرؼ بأنو قصد
الثواب والعوض ،فلو ُ-ب ىذه اغباؿ -أف يرجع فيها؛ ألهنا شبو بيع .والبيع ال بد لو من عوض.
ولذلك قالوا :إنو تصح الشفعة فيها إذا حدد الثمن .فإذا كاف لك قطعة أرض إٕب جنب أحد
جَتانك ،فأىديتها إٕب أمَت -مثبل -وقلت :أريد أجرىا أو أريد ثواهبا -مثبل -مائة ألفُ ،ب ىذه اغباؿ
اعبار الذي إٕب جانبك يقوؿ :أنا ٕب شفعة أشفع فيها ،وأدفع مائة األلف حىت تكوف األرض كلها ٕب.
هبوز؛ ألهنا ىبة ثواب ،وىي دبنزلة البيع .وكذلك لو أف يرجع فيها ،كما عرفنا لو أف يعود فيها ما ٓب
يثب  الرجل أحق هبديتو ما ٓب يثب عليها  يعٍت :إذا كاف قد شرط ثوابا وٓب وبصل لو.
صُ اٌؼط١خ وأٔٙب ث ٓ١اٌّزمبعث ٓ١ف ٟاٌذبي٠ .ؼٕ :ٟئطا أػط١ذ -ئطا ؿٍّذ -ألس١ه ك١ئب أٚ
ٌجبعن ،رـّ ٟػط١خٚ ،وظٌه ٌّٓ رذزه -ئطا ٌُ رمصض األجغ -رـّ- ٟأ٠عب -ػط١خ.
 ِٓٚطٌه :ػط١خ اٌٛاٌض ألٚالصٖ رـّ ٝػط١خ .فؼط١زه ألس١ه ٘ظٖ ػط١خٌٚ ،ؼٍِ١ه
ٚصض٠مه ػط١خٌٌٛٚ ،ضن ػط١خٚ .أِب ٌٍفم١غ اٌظ ٛ٘ ٞأٔؼي ِٕه فٙظٖ رـّ ٝصضلخٚ ،أِب
ٌألِ١غ اٌظ ٞفٛله فٙظٖ رـّ٘ ٝض٠خ ٘ٚجخٚ ،اٌغبٌت أٔه رإًِ أوضغ ِٓ صّٕٙب.
٘ثح اٌٛاٌض ألتٕائٗ:
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ذكروا -بعد ذلك -عطية الوالد ألوالده .أنو إذا أعطى أوالده عطية بدوف سبب ،فإنو يلزمو التسوية
والعدؿ .تعرفوف حديث النعماف بن بشَت :بشَت بن سعد ،أعطى ولده عطية -النعماف -قيل :أنو أعطاه
غبلما -كبلو غبلما -فقالت أمو :أحب أف تشهد على ذلك رسوؿ اهلل



 .فجاء ليشهده



فقاؿ:

أكل ولدؾ كبلتو مثلو؟ قاؿ :ال .فقاؿ :فارجعو ،أو قاؿ :أربب أف يكونوا لك ُب الرب سواء ؟ قاؿ :نعم.
قاؿ :فبل ًإذا ،وقاؿ :اتقوا اهلل واعدلوا بُت أوالدكم  وقاؿ- :ؼبا قاؿ أشهدؾ على ىذا-



قاؿ :ال

أشهد على جور . 
كل ىذه األلفاظ ُب الصحيحُت أو أحدنبا .وقولو  :اعدلوا بُت أوالدكم  العدؿ :ىو التسوية.
اختلف ُب مفهوـ ىذه الكلمة ،فبعضهم قاؿ :يسوى بُت الذكر واألنثى ،قولو  :اعدلوا بُت

أوالدكم 

يعٍت :سووا بينهم .فيعطى الذكر كاألنثى.
وقيل :أف العدؿ أف يقسم ؽبم على اؼبَتاث -على ما ُب اؼبَتاث -للذكر سهماف ولؤلنثى سهم ،وذلك
ألف كتاب اهلل -تعأب -ىكذا فرض ؽبم ،وال شك أنو أعدؿ العدؿ .القرآف ىو أعدؿ ما يقاؿ ،إنو عدؿ؛
ؽبذا ىو الصحيح أنو يسوى بينهم بقدر مَتاثهم،

  

    وإذا قدر أنو فضل

بعضهم وزاده ،ففي ىذه اغباؿ يلزمو التسوية ،فيسًتد ما أعطى ذلك الذي أعطى؛ لقصة النعماف .فإنو رد
تلك اؽببة أو تلك النحلة ،ردىا.
علم بذلك أهنا ال تلزـ .ما لزمت ولو قبضها ذلك االبن .وأنو يلزمو التسوية ،فإف قدر على أف يعطي
اآلخرين مثل ىذا الذي أعطاه ،فإنو يلزمو أحد أمرين :إما أف يعطى اآلخرين حىت يستووا ،أو يسًتد ما
أخذه من ذلك الذي فضلو.
لو قدر أف األب مات قبل أف يسوي بُت أوالده .ففي ىذه اغباؿ ىل تثبت ؟ ذكروا أهنا تثبت ،وأف
الورثة ليس ؽبم مطالبة أخيهم ،وىذا ىو الذي عليو الفتوى .وذىب آخروف إٔب أف للورثة مطالبة أخيهم،
فيقولوف :أبونا فضلك ،أعطاؾ شيئا زائدا علينا بغَت سبب ،فنحن ال نرضى ،فيلزمك أف تأٌب دبا أعطاؾ
وتضعو ُب الًتكة ،ونقتسمو بالسوية .ىذا قوؿ لبعض العلماء ،ولو وجاىتو؛ حىت ال يلحق أذى بأبيهم.
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ألْ إٌج  ٟؿّبٖ جٛعا  ال أكٙض ػٍ ٝجٛع ٌٙ ظا -ئطا أعاصٚا ئثغاء طِخ أث -ُٙ١فأٗ
ٍ٠ؼِ ُٙاٌزـ٠ٛخ ،ف١غص طٌه اٌظ ٞفعً ػٍ ٝئسٛرٗ .
٘ثح األب ٌثؼط أتٕائٗ فً دٍاذٗ:
ٍب ُب ىذه اؼبسألة شيء من التفصيل .فنقوؿ :إنو قد هبوز التفضيل لبعض األسباب ،أو بعض
اؼبناسبات .فمن ذلك تزويج من بلغ منهم؛ ألف التزويج يعترب كالنفقة ،فإذا بلغ واحد زوجوٍ ،ب بلغ الثاين
وزوجو ،فبل يلزمو أف يعطى األصاغر مثل ذلك الكبَت الذي زوجو .ولو كانت أمهم -مثبل -مطلقة ،وىم
ربت كفالتها ،فبل تقوؿ :أنت أعطيت ولدؾ ىذا طبسُت ألفا ُب زواجو؛ فأعط أوالدي طبسُت وطبسُت
يعٍت :كل واحد منهم.
عليو أن يقول :من بلغ منهم فإين أزوجو ،وأما قبل البلوغ فبل يلزمٍت .فلو مات قبل أف يزوج بعضهم
فليس ؽبم أف يأخذوا من الًتكة مقابل زواجهم ،بل يقتسموف الًتكة ويتزوجوف -إف شاءوا -من أنسبائهم.
ومن ذلك ُ-ب ىذه األزمة -إذا بلغ أحدىم من الذكور -مثبل -شبانية عشر سنة احتاج إٔب سيارة
يتنقل عليها ،وقد يكوف لو إخوة صغار ،فيشًتي لو أبوه سيارة للدراسة وللتنقل ،فهل يلزمو أف يعطي
الصغار مثل قيمة ىذه السيارة؟ وتقوؿ أمهم :أعطهم .أعطيت ولدؾ الكبَت ،اشًتيت لو سيارة خبمسُت
ألفا- ،مثبل -فأوالدي ىؤالء عليك أف تعطيهم قيمتها -إذا بلغوا -ليشًتوهنا؛ ألنك بذلك إذا ٓب تفعل،
فقد فضلت بعضهم  .ال يلزمو ذلك .وما ذاؾ إال أف ىذه السيارة للحاجة ،فمىت بلغ الصغَت اشًتى لو
مثلها ،وقبل البلوغ ليس حباجة إليها ،فهي كالزواج.
وىكذا -مثبل -إذا كاف لو بنات ،واشًتى لكل واحدة منهن حليا بعشرة آالؼ ،فهل يعطى الذكور
مثلها؟ ال يلزمو؛ ألف ىذا من سباـ الزينة فبل يلزمو أف يعطى الذكور مثل ذلك .عندنا -مثبل -الكسوة
تتفاوت ،فهو يشًتي كسوة أوالده الذكور ،قد يكفيو كل شهرين أو كل أربعة أشهر طبسوف رياال كسوة،
وأما اإلناث فإف كسوهتا قد تكوف دبائتُت .فبل يلزمو إذا اشًتى كسوة األنثى دبائتُت أف يعطى الذكر سباـ
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اؼبائتُت؛ ألف ىذه كسوة وىذه كسوة ،وقد أعطى كبل منهما كسوتو وحاجتو .فهذا التفاوت ليس يلزـ
التسوية فيو.
بعضهم -أيضا -إذا زوج ابنتو ،فبعضهن قد هبهزىا -مثبل -بأربعُت ألفا زيادة على اؼبهر ،وبعضهن ال
هبهزىا ،يكفيه ا مهرىا .فهل يلزمو ؽبذه اليت ما أعطاىا شيئا أف يعطيها مثل ما جهز أختها؟ ال يلزمو ذلك؛
ألف ىذا التجهيز تستحقو .يشًتي ؽبا كسوة ،يشًتي ؽبا حليا أو آواين أو ما أشبو ذلك ،إذا كاف الصداؽ
الذي دفع ؽبا قليبل ،فزاده من عنده فبل يلزمو أف يعطي أخواهتا مثل ىذه الزيادة ،سواء قبل الزواج أو وقت
الزواج.
كذلك ذكروا أنو هبوز التفضيل -أيضا -ألسباب :منها إذا كاف أحدىم معوقا فلو أف يزيده وأف يتربع
لو ،كاؼبريض أو الضرير أو ما أشبو ذلك؛ ألنو حباجة إٔب الزيادة.
وكذلك لو أف أحدىم تفرغ لطلب العلم ،واآلخر اشتغل بطلب الدنيا ،فهذا الذي اشتغل بطلب الدنيا
حصل على ماؿ ،واشًتى لو سكنا وأسس سكنو ،وطالب العلم منشغل بالطلب وبالتعلم ،يستحق أنو
يساعده ُب السكن ،ويستحق -أيضا -أنو يساعده ُب الزواج أو ُب تأسيس السكن ،ويقوؿ :إلخوتو أنتم
استغنيتم ،وأنا مطالب دبن ٓب يستغن كما أنكم -مثبل -استغنيتم ،وانفرد كل واحد منكم ُب مسكن وصار
ينفق على نفسو ،وأنا أنفق على إخوتكم األطفاؿ ،فبل يلزمٍت أف أعطيكم مثلهم .كذلك -أيضا -ال
يلزمٍت أف أعطيكم مثل ىذا الذي تفرغ للتعلم وانقطع للفقو ُب الدين ،فليس يلزمو أف يعطي إخوتو مثل ما
أعطاه.
قد يقول :اشتغل بطلب العلم وأنا اشًتي لك سيارة ،وأنا أزوجك وأنا أسكنك وأنا أنفق عليك.
فيقوؿ :أنا ال أريد التعلم ،ولكٍت اشتغل لنفسي .فيقوؿ :إذا اشتغلت لنفسك واستغنيت ،فبل يلزمنا لك
أكثر من حاجتك .أغنيت نفسك فبل نعطيك شيئا ،نعطي أخاؾ الذي تفرغ.
كذلك -أيضا -يقع أف بعض األوالد ينقطع على والده ،واآلخر ينفصل ،فهذا الذي انقطع عند والده
يستحق أف يكافئو .كثَت منهم يقوؿ :أنا أشتغل مع والدي :أشتغل معو ُب ذبارتو ،أشتغل معو ُب سقي
حرثو ،أشتغل ُب حرفتو -يساعده ُب حرفتو -أيا كانت إذا كاف -مثبل -خياطا أو قصابا أو خرازا أو
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غساال أو كبو ذلك .فأحد أوالده انفرد بصنعة واألخر اشتغل مع والده ،فهذا الذي اشتغل مع والده
يستحق أف يعطيو مقابل اشتغالو .يعطيو -مثبل -سكنا ويزوجو ويعطيو سيارة.
ٍب -أيضا -قد يشتغل بعضهم مع أبيو أربعُت سنة ُب ذبارتو ،واألخ الثاين موظف مستقل بوظيفتو،
فيجوز لؤلب أف يشرؾ الولد .يقوؿ :ىذا الولد الذي اشتغل معي عشرين أو ثبلثُت أو أربعُت عاما ،أجعلو
شريكا ،أجعل ذبارٌب بيٍت وبينو نصفُت .أو اشتغل معي ُب حرثيُ :ب سقى اغبرث ،وَب إصبلح اؼبضخات،
وَب حفر اآلبار ،وَب اغبرث والسقي والزبر والغرس ،وإصبلح اجملاري للماء ،وما أشبو ذلك ،ال شك أنو
تعب معك عشر سنُت أو عشرين سنة .فإما أف ذبعل لو مرتبا -كما لو كاف أجنبيا -وإما أف تشركو ُب
ىذا اغبرث.
وىكذا ُب البوادي .بعض أوالدىم يتعلقوف بالوظائف ،وبعضهم يبقى عند ماشية أبيو ،يرعى ويسقي
ووبفظ إببل أو غنما ،فينقطع على حفظ ماشية أبيو .فهل يسوى بإخوتو اآلخرين عند اؼبَتاث؟ إخوتو
توظفوا وكل منهم هبمع مرتبا ،واشًتى كل منهم لنفسو مسكنا وأثث ،وأصبح عنده رأس ماؿ ،وعنده . +
٘ٚظا ألغً ِغ أث ،ٗ١ف ٟعػ ٟغّٕٗ ٚئثٍٗ ٚف ٝؿمٙ١ب ٚدفظٙب ٚئصالدٙب ِٚغاػبرٙب
ٚسضِخ أث٠ ،ٗ٠ٛـزذك ٚ-اٌذبي ٘ظا -أْ ٠مـُ ٌٗ ،أْ ٠جؼً ٌٗ ٔص١جب ِٓ ٘ظٖ األغٕبَ أٚ
اإل ثً٠ٚ .مٛي إلسٛرٗ :أٔزُ اؿزغٕ١زُ ػٓ أث١ىُ٘ٚ ،ظا سضَ أثبٖ ٚلبَ ثشضِزٗ ٚدفع دالٌٗ
ٚدفع أِٛاٌٗ -فف٘ ٟظٖ اٌذبالد ٠جٛػ اٌزفع.ً١
اٌرجٛع فً اٌٙثح:
يقول " :ووبرـ على الواىب أف يرجع ُب ىبتو بعد قبض ،وكره قبلو ،إال األب" .ذكر أهنا ال تلزـ إال
بالقبض بإذف الواىب .فإذا قبضها اؼبتهب -اؼبوىوب -بعد أف يأذف لو الواىب ويقوؿ :اقبض ىذه اؽبدية
أو ىذه اؽببة خذىا فهي لك ،قبضها .فهل لصاحبها أف يرجع فيها؟ إذا كانت ىبة تربر -ليست ىبة
ثواب -ال هبوز .وقد اشتهر اغبديث اؼبشهور قولو   :العائد ُب ىبتو كالعائد ُب قيئو  وقاؿ:
ليس لنا مثل السوء .العائد ُب ىبتو كالكلب يقيئ ٍب يعود ُب قيئو . 

32



أخصر المختصرات
ىذا مثل سيئ -يعٍت -مطابق الكلب إذا أكل كثَتا .إذا وجد -مثبل -جيفة ،وأكل منها ،وأكل
وأكثر من األكل وامتؤل ،وخاؼ أنو يضره؛ فإنو يتقيأ ،يقيئ نصف ما أكل .فبعد طبس ساعات أو ثبلث
ساعات يأٌب إٔب قيئو -ولو كاف منتنا كريو الرائحة -فيأكل قيئو.
يقول قتادة :وال أعلم القيء إال حراما .فاإلنساف -مثبل -إذا تقيأ أكبل ،أكل -مثبل -غبما أو خبزا
أو كبو ذلك ،وبعدما استقر ُب بطنو تقيئو .فهل نفسو تطمئن إٔب أف يعود فيػأكل ذلك القيء؟ ال شك أنو
مستقذر طبعا .فيقوؿ قتادة :وال أعلم القيء إال حراما .فإذا كاف كذلك ،عرؼ أنو ال هبوز.
ال هبوز الرجوع ُب اؽببة .من وىبها وبعدما استلمها اؼبتهب ،رجع فيها- .ولو كانوا ُب اجمللس ،ولو قبل
التفرؽ -فإنو مثل الكلب  .أيا كانت ،ولو كانت كثَتة ،ولو وىبك بيتا وأعطاؾ مفاتيحو ،أو وىبك أرضا
علي بييت أو أرضي أو ناقيت أو
وأعطاؾ وثائقها ،وبعدما أعطاؾ وسبت اؽببة وًب التقبل والقبض قاؿ :ردوا ّ

سيارٌب .ألست قد وىبتها ٕب؟ أليس قد أىديتها ٕب ؟ فإذا قاؿ :أنا أحق هبا .فاعبواب :أف ذلك ال وبل

لك.
إال إذا كاف قد اشًتط أجرا ،وىي ىبة الثواب -كما تقدـ -ففي ىذه اغباؿ هبوز أف يرجع ُب ىبتو ،إذا
كاف قد اشًتط ؽبا عوضا .ويسمى اؼبردود يعٍت :ما يرده اؼبتهب على الواىب .وأما قبل القبض فإنو مكروه
يعٍت :أعطاؾ أو وىبك كتابا ،وضعو على الطاولة :وىبتك ىذا الكتاب أو ىذا الكيس ،وقبل أف تقبضو
وتستلمو أراد الرجوع ،مكروه رجوعو ولو كاف جائزا .هبوز ولكن مع الكراىة.
٠ٚـزضٕ- ٝأ٠عب -األة فّ١ب ٙ٠ت ألٚالصٖ؛ ٚطٌه ألْ اٌٛاٌض ٍّ٠ه ِب ث١ض األثٕبء .فٍٗ -ئطا
٘ٚج -ُٙأْ ٠غجغٚ .اؿزضي ثذض٠ش إٌؼّبٌّْ ،ب ٘ٚت اثٕٗ إٌؼّبْ طٌه اٌؼجض ،عجغ فٗ١
ٌّب لبي ٌٗ   ارمٛا هللا ٚاػضٌٛا ث ٓ١أٚالصوُ  فٍّب ٌُ ٠ىٓ ػٕضٖ ِب ٠ـ ٞٛثٗ ثٓ١
أٚالصٖ ،عجغ ٚعص رٍه اٌٙجخ  ٚإٌذٍخ.
ذٍّه األب ٌّاي ٌٚضٖ:
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األب يبلك ما بيد أوالده .يقوؿ " :ولو -يعٍت لؤلب -أف يتملك بقبض مع قوؿ أو نية من ماؿ ولده
غَت ُسريػة -ما شاء ،ما ٓب يضره؛ أو ليعطيو ولدا آخر ،أو يكن ُب مرض موت أحدنبا ،أو يكن كافراواالبن مسلما" .دليل ذلك قولو   :أنت ومالك ألبيك  حديث مشهور .ولو كاف ُب طرقو بعض
الضعف ،ولكن ؾبموعها يًتقى إٔب أف يكوف صحيحا لغَته.
فيجوز لؤلب أف يتملك من ماؿ ولده ما شاء .سواء بقوؿ أو بنية ،فالقوؿ إذا قاؿ :إين قد سبلكت
أرض ولدي ىذه ،تدخل ُب ملك األ ب .إين قد سبلكت سيارة ابٍت ،ىذه تدخل ُب ملك األب .النية :لو
أخذ مفاتيح دار ابنو ،ونوى أنو أدخلها ُب ملكو ،يعٍت :ملك األب .ففي ىذه اغباؿ تدخل ُب ملك األب
دبجرد النية .أخذ مفاتيحها ،وأخذ وثائق األرض ،أو أخذ مفاتيح السيارة ،وعزـ على أنو قد ملكها،
وأخرجها من ملك ابنو إٔب ملك األب ،فتدخل ُب ملك الوالد.
السرية -العبدة اؼبملوكة اليت ولده يطؤىا دبلك اليمُت -وبرـ عليو أف يتملكها؛ ألف
يستثٌت من ذلك ّ
ابنو قد وطئها ،وال وبل لو أف يطأ ما وطئ ابنو.
ٍب اشًتطوا لذلك التملك شروطا:
الشرط األول :أال يضر الولد.
والشرط الثاني :أال يأخذه من ولد ويعطيو ولدا آخر ،فإف ىذا جور.
واشترطوا ثالثا :أال يكوف ُب مرض موت أحدنبا ،أي :موت األب أو موت االبن.
واشترطوا رابعا :أال يكوف االبن مسلما واألب كافرا.

ففي ىذه اغباالت ،ال يصح لؤلب أف يأخذ .فإذا كاف االبن ؿبتاجا إٕب ىذه الدار يسكنها ويُ ِكػن

أوالده فيها ،وال يستغٍت عنها واألب مستغن .فهل لو أف ىبرج ولده؟ ويقوؿ :يا بٍِْت اخرج وانزؿ ُب خيمة أو

كبوىا ،واترؾ ٕب ىذه الدار أؤجرىا .الدار ملك االبن ،ىو الذي ملكها وعمرىا وتعب فيها ،وأسكن فيها

أوالده ،فبل وبل للوالد أخذىا؛ ألف ىذا ضرر عليو .وُب اغبديث  ال ضرر وال ضرار  وكذلك قاؿ -

34

أخصر المختصرات
تعأب:-

        

فدؿ على أنو إذا تضرر االبن ،فبل هبوز لؤلب أف

يأخذ.
إذا قاؿ -مثبل :-ىذه سيارٌب يا أيب ،ال أستغٍت عنها ،وال أستطيع أف أستأجر كلما أردت أف أذىب
إٕب مكاف ،وال أقدر أف أشًتي بدؽبا .فكيف تأخذىا وتدعٍت؟ وأنت مستغن عنها ،لست ؿبتاجا إٔب شبنها،
وال ؿبتاجا إٔب استعماؽبا ،عندؾ غَتىا .فبل هبوز -واغباؿ ىذه -أيا كانت ،حىت ولو كانت صغَتة .فبل
هبوز لو أف يأخذ ثوبو ويدعو عاريا ،أو يأخذ طعامو ويدعو جائعا ،واألب مستغن عنها.
كذلك ال يعطيو لولد آخر .يأخذ من ىذا ألفا ،ويعطيو الثاين .ال هبوز؛ وذلك ألف ىذا جور .وَب
اغبديث



ال أشهد على جور



لكن إذا كاف االبن مستغنيا وعنده فضل ،وأخوه فقَت وذو حاجة

شديدة ،وليس عنده ما يكفيو ،واألب ال يقدر على أف يعولو -فإف على األخ أف ينفق على أخيو ،ولو
كاف ال يرث منو.
أو هبوز لؤلب أف يأخذ من ماؿ ىذا اؼبستغٍت -الذي عنده فضل -وينفق على أخيو الفقَت .فأما إذا
كانا متكافئُت ،فليس لو أف يأخذ من ىذا ويعطي ىذا .ىذاف شرطاف.
والشرط الثالث :أف ال يكوف ُب مرض أحدنبا؛ وذلك ألنو عند اؼبرض تعلقت باؼباؿ حقوؽ الورثة.
فإ ذا مرض االبن ولو زوجتو وأمو وأوالده ذكورا وإناثا ،فليس لؤلب ُب مرض موت االبن -إذا كاف مرضا
ـبوفا -ليس لؤلب أف يأخذ من ماؿ االبن؛ ألنو بذلك يظلم الزوجة ويظلم األـ ويضر األوالد إذا أخذ تركة
أبيهم.
وىكذا -أيضا -لو كاف اؼبريض ىو األب ،فإنو ُ-ب ىذه اغباؿ أيضا -ليس لو أف يتملك؛ ألف إذا
كاف مرض األب مرضا ـبوفا ،يعٍت :ىباؼ منو اؼبوتُ .ب ىذه اغباؿ نقوؿ :ليس لو أف يتملك من ماؿ
أوالده؛ ألنو -واغباؿ ىذه -كأنو يعطيو الورثة اآلخرين .يأخذ من ماؿ ىذا ،وهبعلو ُب تركتو؛ ليعطي أوالدا
لو ما كسبوا؛ وليعطي زوجات لو ما اكتسنب ،فيضر أوالده وينفع آخرين .ىذه ثبلثة شروط.
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اٌلغغ اٌغاثغ :أال ٠ى ْٛطٌه ِٓ ِـٍُ ٌٌٛض وبفغ .فال ٠جٛػ ٌٍىبفغ أْ ٠أسظ ِٓ ِبي ٌٚضٖ
اٌّـٍُ؛ ألْ أِٛاي اٌّـٍُ ٍِه ٌٛعصزٗٚ ،اٌىبفغ ٌ١ؾ ٌٗ ِ١غاس ،فال ٠غس ِٓ ِبي اثٕٗ
اٌّـٍُ .وّب ٠أرٕ١ب ف ٟاٌفغائط -ئْ كبء هللا -فٍ١ؾ ٌٗ أْ ٠أسظ ِٓ ِبي اٌٌٛض اٌّـٍُ ،أٚ
لغ٠جٗ اٌّـٍُ ،أ ٚأث ٗ١اٌّـٍُ؛ ٌم.           :ٌٗٛ
فضً اٌٙضٌح:
السبلـ عليكم ورضبة اهلل.  .
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلُت -نبينا ؿبمد -وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
عرفنا أف اؽبدية :ىي التربع جبزء من اؼباؿ أو دبنفعة؛ لقصد التودد واحملبة .وأف العطية :ىي إعطاء
اإلنساف غَته شيئا من اؼباؿ ،بغَت مقابل .وأف اؽبدية قسماف :ىدية تربر ،وىدية ثواب .ىدية الثواب تكوف
كالبيع .إذا ٓب يعط مقابلها ،فلو الرجوع .وىدية التربر ال هبوز الرجوع فيها.
وقد ورد فضل اؽبدية كما ىو مشهور  هتادوا ربابوا  وكاف النيب  يقبل اؽبدية ويثيب عليها ،
مع أف أىلها ال يشًتطوف ثوابا ،ولكنو وبب مكافأهتم .ورد حديث
فإف ٓب ذبدوا ما تكافئونو ،فادعوا لو حىت تروا أنكم قد كافأسبوه





من صنع إليكم معروفا فكافئوه،

وهبذا يعرؼ أف اؽبدية تكوف ماال

وتكوف منفعة.
فاإلنساف الذي يعلمك ويفهمك مسألة من اؼبسائل يعترب قد فعل معك معروفا ،وأنت ربب أف
تكافئو ،لكن يستحب لو إذا كاف قصده الثواب واألجر أال يأخذ ىديتك؛ ألهنا قد تنقص أجره ،تذكروف
حديث سلماف



أن و علم رجبل من أىل الصفة آيات من القرآف؛ فأىدى إليو قوسا ،فسأؿ النيب

فقاؿ :إف أحببت أف تطوؽ مثلو من النار فخذه





ؼباذا؟ ألنو أراد األجر بتعليمو ،فبل وبق لو أف يفسد

أجره ،وأف يأخذ عليو عوضا.
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ويقاؿ كذلك ُب كل من عمل عمبل وبتسبو عند اهلل ،فبل يفسد أجره بقبوؿ تلك اؽبدية ،سيما إذا كاف
ذلك الذي علمتو أو دللتو فقَتا كأىل الصفة الذين ىم من فقراء اؼبهاجرين؛ لذلك ال شك أنو وبتسب
األجر ،فليس لو أف يأخذ ما يقابلو.
ورد ُب ذلك حديث أنو  قاؿ -ما معناه  :-من عمل عمبل يبتغي بو وجو اهلل فأىدي إليو شيئا
فبل يأخذه



ورد ُب بعض الروايات أنو من الربا ،وإف ٓب يكن من الربا الصريح ،إذا عملت لو عمبل

ربتسبو فبل تأخذ عليو أجرا ،مثل :إذا ضبلت لو متاعو ،أو رفعتو لو ،أو أوصلتو لو إٔب منزلو ،وأنت ؿبتسب،
وعرفت أنو فقَت ذو حاجة ،أو كذلك شفعت لو عند من قضى حاجتو ،أو ما أشبو ذلك ربتسب األجر،
فليس لك إفساد أجرؾ بأخذ ىدية ،وقد قصدت األجر األخروي ،فبل تأخذ أجرا دنيويا.
اٌٙضٌح اٌّذرِح:
كذلك ىناؾ ىدايا ال ذبوز ،وىي إذا كاف ذلك اؼبهدي يقصد مقصدا دنيويا فليس لو أف يهدي،
وليس للمهدى إليو أف يقبل ،فإذا أىديت للطبيب ألجل أف يقدمك على اؼبراجعُت ،فهذه ىدية شبيهة
بالغلوؿ  ىدايا العماؿ غلوؿ  أو اؼبدرس ليزيد ُب درجاتك فهذه من جنسها ،وال وبق لو أف يقبلها،
أو للموظف -مثبل -ليقبل وظيفتك وليقدمك على غَتؾ ُب الوظيفة على من ىو أحق منك ،فإف ىذه من
الغلوؿ ،أو من احملرـ.
ومثلو :ما ورد ُب ىدية القاضي فإهنا ت سمى رشوة ،إذا أىدى أحد اػبصمُت للقاضي أو نفعو ،وأراد
بذلك أف يبيل معو ،وظباىا ىدية ،ولو -مثبل -ضيافة ،استضافو وأكرمو يريد أف يبيل معو ،فإهنا تسمى
رشوة ،وكذلك إذا كاف يراجع كاتبا ،ويريد أف يقدمو على غَته فإنو بذلك يكوف قد أعطاه ما يشبو رشوة،
فليس لآلخذ أف يأخذ ،وال للمعطي أف يعطيُ ،ب مثل ىذه اغباالت وأشباىها يقع كثَتا التساىل ُب ىذا.
يسأؿ كثَتوف من أصحاب اؼبنح يقوؿ :إين طلبت منحة أرض سكنية ،وإذا أعطيت ىذا اؼبسئوؿ
أعطاين ُب مكاف مرغوب ،وإذا ما أعطيتو دفعٍت وأبعدين؟
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فاعبواب :أف نقوؿ :ىذه رشوة ،ولو ظبيتها ىدية ،فإنك بذلك تضر غَتؾ ،وإف الواجب عليو أف
يسوي بُت صبيع اؼبمنوحُت وكبوىم ،فبل يقدـ ىذا؛ ألنو يعرفو ،أو ىذا صديقو ،أو ىذا من أسرتو ،أو ىذا
كبَت قوـ ،أو ىذا أىدى إليو ،أو ما أشبو ذلك.
وأما حديث  :ىدايا العماؿ غلوؿ



فهو مشهور إف كاف هبذا اللفظ ُب إسناده مقاؿ ،واألصل

فيو قصة ابن اللتبية الذي واله النيب  على صبع الزكاة من البهائم ،فجاء وقاؿ  :ىذا لكم ،وىذا أىدي
ٕب …



أنكر عليو النيب  وقاؿ:



ىبل جلس ُب بيت أبيو وأمو حىت تأتيو ىديتو إف كاف صادقا

.
اؼبعٌت :أهنم أىدوا لو حىت يتسامح معهم ،إذا كاف عليهم -مثبل -طبس شياه ظبينة ،أىدوا لو شاة،
وأعطوه طبسا ىزيلة وقبلها ،فمثل ىذا يعترب رشوة ،ولو ظبوىا ىدية؛ ألهنم يقصدوف بذلك أف ىبفف
عنهم ،وكذلك أصحاب الثمار ال هبوز لو أف يستضيفهم؛ ألنو قد يزيد ُب خرص من ٓب يضيفو أو ٓب
يكرمو ،ويتغاضى عن الذي أكرمو والذي زاد ُب إكرا مو ينقص عليو من الزكاة؛ فلذلك ال هبوز لو واغباؿ
ىذه.
فأمر اؽبدايا واؽببات فيو تساىل كثَت ،ويقع بو ضرر على الفقراء الذين ال هبدوف ما يهدوف ،يتضرروف
حيث إف أولئك الذين ىم أىل طمع وأىل مقاصد دنيوية يقدموف من أىدى إليهم ُب القضايا وُب
الكتابات وإخراج الصكوؾ ،وكذلك ُب اؼبنح وما أشبهها ،فبل هبوز إذا عرفنا ىذا اغبكم فبل يصح أف يقبل
شيئا من ىذه اؽبدايا وكبوىا.
وعندنا فيما يتعلق بالعطية ما وبل على األب أف يأخذ من ماؿ ولده ،عرفنا شروطو يقوؿ" :وليس لولد
وال لورثتو مطالبة أبيو بدين وكبوه  ،بل بنفقة واجبة"  ،إذا كاف ل ك دين على والدؾ ،فليس لك أف تطالب
أباؾ هبذا الدين ،وتقوؿ :إين ٕب عندؾ دين يا أيب ،فإف دفعو ورده فلك أخذه ،وإال فلو أف يأخذ ويتملك
من ماؿ ولده ما ال يضره وال وبتاجو ،فإذا استداف منو دينا فليس لو أف يطالبو ،ويقوؿ :أعطٍت يا أيب الدين
الذي عندؾ.
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وكذلك لورثة ا البن إذا مات االبن فليس لورثتو مطالبة أجدادىم ،ويقولوف :إف أبانا كاف لو دين عندؾ
أيها األب األبعد ،أيها اعبد -فليس ؽبم ذلك ،وظاىر ىذا أنو هبوز أف يأخذ من ماؿ أوالد ابنو؛ ألفاعبد ُب منزلة األب؛ فيأخذ من ماؿ ابنو ،ومن ماؿ ابن ابنو ،وإف نزؿ؛ ألف اعبد أب فلو أف يأخذ من ماؿ
ابنو وابن ابنو ما ال يضر االبن ،وال تتعلق بو حاجتو.
مىت هبوز لبلبن مطالبة أبيو بالنفقة الواجبة؟ فأنو هبب عليو أف ينفق على أوالده ،األصل أف األب ال
هبمع األمواؿ إال ألوالده غالبا؛ فلذلك إذا احتاجوا للنفقة الواجبة الضرورية ،وجب عليو أف ينفق عليو بقدر
كفايتهم طعاما وشرابا وكسوة وسكٌت ،وكذلك اغباجات الضرورية كتزويج ،وما أشبهو ،عليو أف يعطيهم
حاجتهم.
ٌٚألة أْ ٠ـ ٞٛث ُٕٙ١ف ٟإٌفمخ فال ٠ؼ٠ض ٌٙظا ػٓ ٘ظا  ،أٌٙ ٚإالء؛ ألٔٗ ٠ذج ،ُٙثً
٠ؼط ُٙ١ثبٌـ٠ٛخ ،فال ٠لزغٌٙ ٞظا وـٛح غبٌ١خ ٌٙٚظا وـٛح عس١صخ ،أ٠ ٚطؼُ ٘إالء ِٓ
اٌٍذٚ َٛاٌفٛاوٗ٘ٚ ،إالء ِٓ ٠بثؾ اٌشجؼ ِٚب أكج ،ٗٙػٍ ٗ١أْ ٠ـ ٞٛثٚ ،ُٕٙ١ئطا لصغ
ػٍٚ ُٙ١وبصٚا أْ ٠جٛػٛا فٍِ ُٙطبٌجخ أث ُٙ١دز٠ ٝـض سٍزٚ ُٙدبجز.ُٙ
٘ضٌح اٌّرٌط:
ذكر بعد ذلك تصرفات اؼبريض ،مىت تكوف نافذة؟ أو تكوف غَت نافذة؟ إذا كاف اؼبرض غَت ـبوؼ
فتصرفو كتصرؼ الصحيح ،فإذا كاف -مثبل -معو وجع ضرس ،أو وجع عُت ،أو أٓب ُب إصبعو ،أو صداع
يسَت ُب رأسو ،أو شبو حرارة ،أو سعلة يسَتة ،أو أٓب ُب يد أو رجل ،فإنو يتصرؼ تصرفا صحيحا ،فلو أف
يعطي ،ولو أف يتصدؽ ،ولو أف يوقف؛ وذلك ألنو شبيو بالصحيح ،واإلنساف ُب صحتو يتصرؼ كيف
يشاء ،يتصدؽ والصدقة ُب حالة الصحة أفضل قاؿ النيب   أفضل الصدقة أف تصدؽ ،وأنت صحيح
شحيح ،زبشى الفقر ،وتأمل الغٌت ،وال سبسك حىت إذا بلغت الروح اغبلقوـ قلت :لفبلف كذا ،ولفبلف كذا،
وقد كاف لفبلف . 
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فبل هبوز لو أف يتصدؽ ُب حالة اؼبرض اؼبخوؼ إال بالثلث فأقل ،فإذا كاف إنسانا صحيحا ،وتصدؽ
بنصف مالو ،أو الثلثُت تصدؽ بو أو سبلو ،أو أعطاه ؼبستحق ،أو ما أشبو ذلك فليس لورثتو منعو ،وكذلك
لو أوقف أمواال كثَتة ،أو تربع هبا وأعطاىا لبعض أقاربو ،أو بٌت هبا مساجد ،أو ما أشبو ذلك ،فكل ذلك
جائز ُب حالة الصحة.
أما إذا كاف اؼبرض ـبوفا فليس لو تصرؼ إال ُب الثلث ،اؼبرض اؼبخوؼ شبهوا أو مثلوا لو بالربساـ أو
اإلسهاؿ ،فالربساـ مرض ُب الرأس ىبتل بو الدماغ ،العامة يسمونو :أبو دمغة ،دبعٌت أنو ىبتل بو الدماغ،
فمثل ىذه العادة أنو يبوت ،أما اإلسهاؿ اؼبتدارؾ اظبو عند األطباء الكولَتا يعٍت :مرض وبصل منو اإلسهاؿ
اؼبتدارؾ ،ويتمادى بو إٔب أف يبوت.
فمثل ىذا إذا مرض مرضا ـبوفا فليس لو أف يتصرؼ إال ُب الثلث؛ ألف حقوؽ الورثة تعلقت باؼباؿ
فقد يكوف قصده اإلضرار بالورثة ،فإذا كاف مرضو ـبوفا ،أو قرر األطباء -طبيباف مسلماف عدالف -أف ىذا
اؼبرض ـبوؼ ىباؼ منو اؼبوت ،فمثل ىذا تصرفاتو ال تنفذ إال ُب الثلث؛ وذلك ألف حقوؽ الورثة إذا
تعلقت باؼباؿ فيخاؼ أف قصده إضرار الورثة ،وما يسمى عند العامة توليج اؼباؿ ،توليجو يعٍت :إخراجو من
ملكو حىت يتضرروا ،وال يبقى ؽبم شيء يبلكونو إما ألهنم أساءوا صحبتو ،أو أهنم ما أطاعوه وما خدموه،
أو أهنم أقارب غَت رافقُت بو إذا ٓب يكن لو أوالد ،وكاف لو إخوة أىل قطيعة وعقوؽ ،أو بنو عم مقاطعوف
لو فأراد أف ىبرج اؼباؿ من ملكو ُب حياتو حىت ال ينتفعوا بو إضرارا هبم ،فإف كاف صحيحا ولو كاف عمره
مائة سنة ،ولكن معو عقلو وإدراكو ،ومعو قوتو يذىب وهبيء ،فتصرفو تصرفا نافذا.
فإذا بٌت مساجد ،أو عمل مدارس خَتية ،أو أصلح طرقا ،أو تصدؽ بصدقات ،أو أوقف أوقافا
وسبلها فإنو ينفذ؛ وذلك ألنو ُب حالة صحتو ،وُب حالة قوتو ،والعادة أف الصحيح القوي يبسك اؼباؿ،
ويؤمل أنو وبتاج إليو.
فاغباصل أنو إذا كاف صحيحا فتصرفو صحيح ،وأما إذا كاف ـبوفا فإف تصرفو ال ينفذ إال ُب الثلث ،وال
ينفذ إذا أوصى للوارث ،إذا تربع للوارث ،وقاؿ :لك يا ولدي كذا ،وىو وارث ،لك يا أمي أو يا زوجيت
كذا ،وىم وارثوف ففي ىذه اغباؿ ما ينفذ ىذا.
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ورد اغبديث  :ال وصية لوارث  وىذا شبيو بالوصية؛ ألنو عطية ُب اؼبرض ،وقد تعلقت حقوؽ
الورثة باؼباؿ ،فهذه العطية تعترب من الثلث إال إذا كانت لوارثُ ،ب اغبديث  :ال وصية لوارث  وُب
اغبديث  :الثلث ،والثلث كثَت … ُ ب قصة سعد ؼبا قاؿ  :أتصدؽ بثلثي مإب؟ قاؿ :ال .قاؿ:
النصف ؟ .قاؿ :ال .قاؿ :الثلث ؟ قاؿ :الثلث ،والثلث كثَت …
بالنصف ،قصره على الثلث ،قاؿ  :والثلث كثَت …





يعٍت :أراد أف يتصدؽ بالثلثُت ٍب

إذا أجاز الورثة ذلك جاز ،فيتصدؽ بنصف

مالو أو بثلثيو إذا اتفق الورثة على ذلك جاز؛ ألف اغبق ؽبم.
وكذلك لو تربع ألحدىم إذا كاف ىناؾ -مثبل -لو ثبلثة أوالد أغنياء ،وعندىم ذبارة ،وعندىم أمبلؾ،
ولو واحد فقَت ال يبلك شيئا وال سكنا ،وأوصى لو ،أو تربع ُب مرض اؼبوت قاؿ :أعطوه مسكنا ،ووافق
الورثة نفذ ذلك إذا أجازه الورثة؛ ألف اغبق ؽبم.
ىناؾ أمراض يبتد اؼبرض ،وال يصَت ـبوفا" ،من امتد مرضو جبذاـ وكبوه ،وٓب يقطعو بفراش ،فتصرفو
كالصحيح" ،اعبذاـ :قروح زبرج ُب األنف أو ُب الوجو ،وىو الذي ورد االستعاذة بو:
الربص واعبذاـ وسيئ األسقاـ



والذي قاؿ ُب اغبديث:





أعوذ بك من

فر من اجملذوـ فرارؾ من األسد



؛

وذلك ألنو ينتقل بإذف اهلل ،مثل اعبذاـ قد يطيل يصاحبو عشر سنُت ،أو عشرين سنة فبل يكوف ـبوفا.
وكبوه مثل مرض السل ُب ابتدائو ،مرض الصدر ،أو التدرف الصدري ىذا ُب أوؿ األمر يبقى سليما،
وىو متعاؼ ،ولكن ُب آخره؛ ألنو قروح زبرج ُب الرئةٍ ،ب تتأثر إٔب أف تقضي عليو ،ولكن تطوؿ مدتو قد
يبقى عشر سنُت أو كبوه  ،ومثلو -أيضا -الفاِب ُب آخره ،الفاِب الذي ىو الشلل النصفي ىذا ُب أولو
خطر أما ُب آخره فإنو قد يبقى عشر سنُت ،عشرين سنة ،وىو مشلوؿ يدا أو رجبل فتصرفو صحيح ،ولو
طالت مدتو إال إذا كاف على الفراش من كاف مرضو ألزمو الفراش ال يستطيع أف يتحوؿ ،وال أف يذىب
وهبيء ،بل ىو دائما على الفراش ،فإف ىذا ـبوؼ فتصرفو غَت صحيح إال بإجازة الورثة.
ٍب ىناؾ فروؽ بُت العطية والوصية؛ العطية :التربع ُب اغبياة ،والوصية :التربع بعد اؼبوت ،التربع بعد
الوفاة ،فيعترب عند اؼبوت كونو وراثا أو ال؟ فمثبل :إذا تربع لقريبو ،إذا قاؿ ُب مرض موتو :أعطوا أخي ىذه
السيارة ،أو عشرة آالؼ ،وكاف أخوه ال يرث ؿبجوب بابن للميتٍ ،ب قُدر أف ابن اؼبيت مات قبل أبيوٍ ،ب
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مات األب فأصبح األخ وارثا فهل يأخذ ىذه العطية أو الوصية ؟ ال يأخذىا إال بإجازة الورثة؛ ألنو أصبح
وراثا ،وُب اغبديث  :ال وصية لوارث  فيعطى حقو من اؼبَتاث  ،وال يأخذ ىذه العطية .
وعكسو لو قدر أنو أوصى ألخيو أو أعطاه ُب حاؿ حياتو ،وكاف أخوه يرث ُب ذلك اغباؿٍ ،ب قدر أف
اؼبوصي أو اؼبعطي ولد لو ابن قبل موتو ،وؼبا ولد لو حجب األخ ،وأصبح األخ ال يرث فهل تصح تلك
العطية لو؟ تصح إف خرجت من الثلث ،أو ظبح هبا الورثة ،فهذا معٌت قولو" :يعترب عند اؼبوت كونو وارثا أو
ال"؟ .يعٌت :أنو أوصى لو ،وىو يرث ،وقبل موت اؼبوصي حجب ،وأصبح ال يرث ،تصح الوصية .
ٚاٌؼىؾ ئطا أصجخ ٚاعصب ال رصخ ،ئطا ِبد اثٓ اٌّٛص ،ٟأ ٚاٌّؼط ٟف ٟد١برٗٚ ،أصجخ
اٌّٛص ِٓ ٌٗ ٝاٌٛعصخ ِب صذذ رٍه اٌٛص١خ أ ٚاٌؼط١خ.
اٌررذٍة فً اٌؼطٍح:
قولو " :ويبدأ باألوؿ فاألوؿ ُب العطية" وصورة ذلك إذا قاؿ وىو مريض مرضا ـبوفا :أعطوا زيدا طبسة
آالؼٍ ،ب ُب اليوـ الثاين قاؿ :أعطوا سعدا عشرة آالؼٍ ،ب ُب اليوـ الثالث قاؿ :أعطوا إبراىيم عشرة
آالؼ ،نظرنا إٔب اعبميع شبانية عشر ألفاٍ ،ب قُدر أنو ؼبا مات حصرنا الثلث ،ووجدنا الثلث عشرة آالؼ
ففي ىذه اغباؿ من يأخذ ىذه العشرة ؟.
زيد :أوصى لو -مثبل -أو أعطاه يوـ اعبمعة ،نعطيو الثبلث آالؼ ،نبدأ باألوؿ ،وسعد :أوصى لو
خبمسة آالؼ يوـ السبت ،وقاؿ :أعطوه نعطيو من ىذا الثلث الذي ىو عشرة آالؼ ،يبقى عندنا من
الثلث ألفا ف ،وعندنا إبراىيم أوصى لو بعشرة آالؼ ما بقي لو إال ألفاف ،خذ ىذين األلفُت ىذه بقية
الثلث ،إذا قاؿ :ؼباذا أعطيتموىم سباما ،وما أعطيتموين إال القليل؟.
فاعبواب :ألهنم قبلك؛ ألنو تربع ؽبم قبل أف يتربع لك ،فليس لك إال بقية الثلث ،وىكذا يقاؿ ،ؼباذا؟
ألف العطية تنفذ ُب اغبياة ،وإمبا منعنا إخراجها؛ ألنو مريض فإف شفي من مرضو أعطاىم ما يريدوف أو
منعهم؛ ألف العطية واؽببة ال تلزـ إال بالقبض ،وأما إف مات فإهنا ترجع إٔب الثلث ،فإف خرجت أعطياهتم
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كلها من الثلث أخذوىا ،وإف كاف الثلث قليبل ٓب ىبرج منو إال الثلث ،ويبدأ باألوؿ الذي ىو زيد ،يعطى
ثبلثة اآلالؼٍ ،ب سعد يعطى طبسة اآلالؼٍ ،ب يبقى إلبراىيم من الثلث ألفاف فليس لك إال ذلك.
فٙظا ِؼٕ" :ٝاثضءٚا ثبألٚي فبألٚي ف ٟاٌؼط١خ" ثشالف اٌٛص١خ ،فأ٠ ُٙـز ٌٛ ْٚٛلبي:
ئطا ِذ فأػطٛا ػ٠ضا صالصخ آالف ،صُ لبي ثؼض ٚ :َٛ٠أػطٛا ؿؼضا سّـخ آالف ،صُ لبي ثؼض
ٚ :َٛ٠أػطٛا ئثغا٘ ُ١ػلغح آالفٔ ،ظغٔب ئطا اٌّجّٛع صّبٔ١خ ػلغ أٌفبٚٚ ،جضٔب اٌضٍش
رـؼخ آالف ،فف٘ ٟظٖ اٌذبي ِبطا ٔفؼً؟ ٠ـ ٜٛث ُٕٙ١ف ٟاٌٛص١خ ،و١ف اٌزـ٠ٛخ؟ ٠ؼطٝ
وً ِٕ ُٙثمضع دصزٕٗٔ ،ظغ ف ٟاٌضٍش ئطا ٘ ٛرـؼخ آالفٚ ،اٌٛصب٠ب صّبٔ١خ ػلغ أٌف،
ِب ٔـجزٙب؟ ا ٌٕصف ،فٕمٛيٌ :ه ٠ب ػ٠ض أٌف ٔٚصفٌٚ ،ه ٠ب ؿؼض أٌفبْ ٔٚصفٌٚ ،ه ٠ب
ئثغا٘ ُ١سّـخ٘ ،ظا ٘ ٛاٌضٍش٠ ،جضأ ثبألٚي فبألٚي ف ٟاٌؼط١خ٠ٚ ،ـز ٞٛاٌّزمضَ ٚاٌّزأسغ
ف ٟاٌٛص١خ.
اٌرجٛع فً اٌؼطٍح:
العطية ال يصح الرجوع فيها؛ وذلك ألنو تربع هبا ،وإمبا منعنا إخراجها انتظار أف يبوت فتخرج من
الثلث ،أو يشفى فيخرجها ،فهو -مثبل -إذا قاؿ وىو مريض :لك يا سعد ىذه السيارة ،ولك يا عمرو
ىذه األرض ،ولك يا إبراىيم ىذه النقود اؼبصرورة ،وىو مريضُ ،ب ىذه اغباؿ ال تنفذ ،ال ،ولكن قُدر أنو

شفي ،وكبن قد منعناىم من أف يستلموىا ،فهل لو أف يرجع؟ ليس لو لَتجع ُب العطية ،والعائد ُب ىبتو

كالعائد ُب قيئو ،وإف كانت ال تلزـ -كما تقدـ -إال بالقبض ،ولكن ىذا قد تربع هبا ،وأصبحت كأهنا
ملك لو؛ فليس لو الرجوع ،خببلؼ الوصية فإف لو الرجوع .
إذا قاؿ :إذا مت فأعطوا زيدا ىذه السيارة ،وأعطوا سعدا ىذه العمارة ،وأعطوا بكرا ىذه القطعة من
األرضٍ ،ب شفي فهل يلزـ إعطاؤىم؟ ال يلزـ ،لو أف يرجع؛ وذلك ألف الوصية ال تنفذ إال بعد اؼبوت ،فلو
أف يرجع ُب الوصية ،وال يرجع ُب العطيةٍ ،ب إذا قدر أنو قاؿ :أعطوا زيدا ىذه الشاة وىو مريض ،وأعطوا
سعدا ىذه الناقة  ،وىو مريض ،فكل منهم قاؿ :قبل ت ،ولكن منعناىم من أخذىا ـبافة أال زبرج من
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الثلث ،فولدت الشاة ،ونتجت الناقة ٍب مات ،وخرجت عن الثلثُ ،ب ىذه اغباؿ الولد  -ولد الناقة-
والشاة ىل يكوف تركة أو يكوف للمعطى؟ يكوف للمعطى؛ وذلك ألهنا دخلت ُب ملكو من وقت القبوؿ،
فهذا معٌت يعترب قبوؽبا عند وجودىا ،كانت موجودة فلما اعترب قبوؽبا صار مباؤىا تبعا ؽبا.
وىكذا لو قاؿ :أعطوا زيدا ىذه النخلةٍ ،ب ٓب يبت حىت ضبلت ،وزيد قد قبلها ،وؼبا مات طالبو الورثة
باغبمل فهل ؽبم ذلك؟ ليس ؽبم ،لو قالوا :إهنا ما ضبلت إال بعد اؼبوت ،أو قبل اؼبوت ،فاعبواب :أهنا تلزـ
بالقبوؿ ،والقبوؿ قد حصل.
٘ٚىظا ٌ ٛوبٔذ صاعا ،أػطٛا ػ٠ضا ٘ظٖ اٌضاعٚ ،أػطٛا ػّغا ٘ظا اٌضوبْ ٚلجً وً ِّٕٙب،
ٌٚىٓ ِب ؿٍّٕب٘ب ِشبفخ أْ ّٛ٠دٚ ،ال رشغط ِٓ اٌضٍشٌّٚ ،ب ِبدٚ ،ئطا ٘ ٟلض أجغد
اٌضاع ِ-ضال -ثؼلغح آالفٚ ،اٌضوبْ ِ-ضال -ثشّـخ فف٘ ٟظٖ اٌذبي ٔمٛي :ئٔٗ ٚ-اٌذبي
٘ظٖ -ا ألجغح ٌٍّؼطٝ؛ ألٔٙب سغجذ ِٓ اٌضٍشٍِٚ ،ىٙب ِٓ ٚلذ اٌمجٛي ،فٙظا ِؼٕ:ٝ
٠ؼزجغ لجٌٙٛب ػٕض ٚجٛص٘ب.
إشثاخ ٍِىٍح اٌؼطٍح:
وكذلك قولو" :يثبت اؼبلك فيها من حينها" إف قيل :إنو من حُت العطية ،وقيل :من حُت القبوؿ ،ما
الفرؽ بُت القولُت؟ لو أنو قاؿ -مثبل لو قاؿ :-أعطو زيدا الدكافٍ ،ب ؼبا قالو ما قاؿ زيد قبلت إال بعد
اؼبوت ،فبل يثبت اؼبلك إال بعد اؼبوت ،وليس لو األجرة قبل القبوؿ ،بل أجرة الدكاف للورثة ،ولو عُت
الدكاف ،ولو قسطو من األجرة بعد القبوؿ.
وأما إذا قلنا :إف اؼبلك يثبت بعد القبوؿ أو قبل القبوؿ يثبت من حُت العطية ،ففي ىذه اغباؿ لو
أجرتو أجرة ىذا الدكاف ،دبعٌت أنو إف قاؿ :أعطوه ىذا الدكاف ،قاؿ ذلك ُب شهر ؿبرـ ،وزيد ما قاؿ قبلت
إال ُب شهر رجب ،بعد نصف سنة ،واؼبوصي أو اؼبعطي ما مات إال ُب ذي اغبجة ،بعد سنة ،فالصحيح
أف أجرة نصف السنة قبل القبوؿ للورثة ،والنصف الثاين للمعطى ،واؼبلك يثبت من حُت القبوؿ ،وأما
الوصية فإهنا ال تثبت إال بعد اؼبوت لو قاؿ اؼبوصى لو قبلتٍ ،ب قاؿ اؼبوصي :رجعت ملك الرجوع...
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أدىاَ اٌٛصٍح
اٌٛصٍح ٌٛارز


اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
قاؿ رضبو اهلل -تعأبُ -ب كتاب الوصايا" :يسن ؼبن ترؾ ماال كثَتا عرفا الوصية ُب ُطبُسو.

وربرـ فبن يرثو غَت أحد الزوجُت بأكثر من الثلث ألجنيب أو لوارث بشيء.
وتصح موقوفة على اإلجازة ،وتكره من فقَت وارثو ؿبتاج ،فإف ٓب ِ
يف الثلث بالوصايا رباصوا فيو
كمسائل العوؿ ،وزبرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس اؼباؿ مطلقا.
وتصح لعبده دبشاع كثلث ،ويعتق منهم بقدره ،فإف فضل شيء أخذه ،وحبمل ربقق ،وجوده ،ال
لكنيسة ،وبيت نار ،وكتب التوارة واإلقبيل وكبونبا ،وتصح دبجهوؿ ومعلوـ ،ودبا ال يقدر على تسليمو.
وما حدث بعد الوصية يدخل فيها ،وتبطل بتلف معُت ُوصي بو ،وإف وصى دبثل نصيب وارث معُت

فلو مثلو مضموما إٔب اؼبسألة ،ودبثل نصيب أحد ورثتو لو مثل ما ألقلهم ،وبسهم من مالو لو سدس،
وبشيء أو حظ أو جزء يعطيو الوارث ما شاء.
نأتي إلى كتاب الوصايا:
اختصر اؼبؤلف الوصايا مع كوهنا كثَتة ،وقد توسع الفقهاء فيها ،ومع ذلك فإف الغالب أف كبلمهم إمبا
ىو فرض مسائل ،ذكر اهلل -تعأب -الوصية ُب القرآف ،قاؿ تعأب:

     

              كاف ىذا
قبل أف تنزؿ الفرائض ،فإف كاف أحدىم إذا حضره اؼبوت قاؿ :قسموا مإب ،أعطوا الوالد كذا ،وأعطوا
الوالدة كذا ،وأعطوا الزوجة كذا ،وأعطوا األخ كذا ،وأعطوا االبن أو البنت كذا وكذا ،ىو الذي يقسمو ،أمر
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اهلل بذلك

       وؼبا نزلت آيات اؼبواريث نسخ إطبلؽ اآلية،



وأصبحت الوصية ال تصح للورثة.
ثبت قولو



إف اهلل قد أعطى كل ذي حق حقو ،فبل وصية لوارث



فالوارث يكفيو نصيبو،

الذين يرثوف بكل حاؿ كما سيأتينا ُب الفرائض ،األوالد ذكورا وإناثا ،فبل يصح أف يوصي ؽبم ،واألبواف
األب واألـ يرثوف بكل حاؿ ،فبل يصح أف يوصي ؽبم ،والزوجة أو الزوج يرث بكل حاؿ ،فهؤالء ال يصح
أف يوصي ؽبم ،وأما غَتىم فيصح أف يوصي ؽبم ،إال إذا كاف يرث أو أوصى لو وىو ال يرث ،ولكن أصبح
بعد ذلك وارثا ،كما لو أوصى ألخيو من األ ب ،إذا مت فأعطوا أخي من األب ألفا أو عشرين ألف كاف
ؿبجوبا بأخيو الشقيق ،مات الشقيق أصبح األخ من األب وارثا فبل يعطى شيئا من الوصية ،وال يوصى لو؛
ألنو أصبح وارثا.
ٚوظٌه ِضبي طوغٔبٖ لغ٠جب ئطا أٚص ٝألسٚ ،ٗ١وبْ ٌٗ اثِٓ ،بد االثٓ لجً اٌّٛص،ٟ
أصجخ األر ٚاعصب ،فال ٠صخ أْ ٛ٠ص.ٌٗ ٝ
اٌٛصٍح تاٌشّص:
يقوؿ" :يسن ؼبن ترؾ ماال كثَتا عرفا الوصية خبمسو"  ،قوؿ اهلل -تعأب:-



    اؼبراد:

ماال كثَتا فيو فضل على ورثتو ،وإال فإف األصل أف اإلنساف هبمع اؼباؿ لورثتو ليتوسعوا ُب مالو ،هبمع ؽبم
ليتوسعوا ىذا ىو ا ألصلٍ ،ب نعرؼ أف الورثة أحق دباؿ مورثهم سيما إذا كانوا فقراء ،تذكروف قوؿ النيب
لسعد:





إنك إف تذر ورثتك أغنياء خَت من أف تذرىم عالة يتكففوف الناس  عالة يعٍت :فقراء ،فإذا

كاف مالو قليل وورثتو ذوي حاجة وفقراء ،فالصدقة فيهم ،فبل يستحب لو أف يوصي ال بثلث وال بأقل من
الثلث؛ ألف إمساكو للماؿ ألجل توسعتو على ورثتو إذا كاف الورثة أغنياء وأثرياء ،وظبحوا بزيادة على الثلث
فلو أف يتصدؽ ولو دبالو كلو ،لو قُدر أنو ليس لو وارث ،ليس لو ورثة ال أصحاب فروض وال أصحاب
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عصبةُ ،ب ىذه اغباؿ لو أف يوصي دبالو كلو إذا كاف اؼباؿ سيدخل ُب بيت اؼباؿ ،فلو أف يوصي أو يتصدؽ
دبالو كلو سواء ُب اغبياة أو بعد اؼبمات.
أما حكم الوصية فيستحبوف أف يوصي باػبمس ذكر عن أيب بكر الصديق
لنفسي ما رضي اهلل لنفسو" فأوصى باػبمس امتثاال واقتداءا بقوؿ اهلل -تعأب:-



أنو قاؿ" :رضيت

   

        ؛ وألف ظاىر اآلية أف اهلل -تعأب-
أمر بأخذ اػبمس من الغنائم ،فأوصى باػبمس ،ىذا دليل استحباب الوصية باػبمس.
وروي عن ابن عباس أنو قاؿ  :وددت لو أف الناس غضوا من الثلث إٔب الربع؛ ألف النيب  قاؿ:
الثلث ،والثلث كثَت …  فكانوا يستحبوف أف يوصى بالربع ،ولو كاف عنده أمواال طائلةٍ ،ب ذكر أنو ال
يصح أف يوصي بأكثر من الثلث ألجنيب ،وال بشيء لوارث؛ وذلك ألف اغبق للورثة ،فإذا كاف لو ورثة فاغبق
ؽبم ،فبل يكوف بأكثر من الثلث لقولو  :الثلث والثلث كثَت …  إال بإجازة الورثة.
وال يوصى لوارث بشيء ،ولو كاف قليبل ،ولو كاف ذلك الوارث ؿبتاجا ،يستثٌت من ذلك إذا ٓب يكن
لو وارث إال الزوجة ،ففي ىذه اغباؿ لو أف يوصي ،إذا ٓب يرثو إال زوجتو ،لو أف يوصي بأكثر من الثلث؛
ألف الزوجة تأخذ نصيبها.
السبلـ عليكم ورضبة اهلل .  .
اغبمد هلل ،والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل ،وعلى آلو وصحبو.
الوصايا صبع وصية ،واشتقاقها من :وصيت الشيء إذا وصلتو ،ظبيت بذلك ألف اؼبوصي وصل ما قبل
اؼبوت دبا بعد اؼبوت ،وتعريفها :بأهنا األمر بالتصرؼ بعد اؼبوت ،يعٍت :أف يوصي غَته بأف يتصرؼ لو بعد
اؼبوت بكذا وكذا ،فيدخل فيها أف يوصيو بأوالده فيقوؿ :أنت وكيل على ذرييت األطفاؿ تنفق عليهم،
وربفظ أمواؽبم ،ويدخل فيو أف يوصيو بتفريق ثلثو ،أو بتنشئتو ،أو كبو ذلك ،ويدخل ُب ذلك -أيضا -أف
يوصي إليو بوفاء دينو ،أو ما أشبو ذلك.
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٠ٚـزذت ،أ٠ ٚزأوض أْ ٠ىزت ٚص١زٗ صجذ ف ٟاٌصذ١ذ ٓ١ػٓ اثٓ ػّغ -عظ ٟهللا
ػّٕٙب -لبي :لبي عؿٛي هللا ِ  ب دك اِغب ِـٍُ ٌٗ كٟء ٠غ٠ض أْ ٛ٠ص ٟف٠ ٗ١ج١ذ
ٌٍ١ز ٓ١ئال ٚٚص١زٗ ِىزٛثخ ػٕضٖ  فّٓ ٘ظا ٠ـزذت ثزأوض وزبثخ اإلٔـبْ ٚص١زٗ فٟ
د١برٗ ٌٛٚ ،وبْ كبثب ٌٛٚ ،وبْ ؿٍ ُ١اٌمٜٛ؛ ٚطٌه ألٔٗ ال ٠ضعِ ٞز٠ ٝفبجأٖ األجً ،فاطا
وزت ٚص١زِٗٚ ،بد ِ-ضال -فجأح أ ٚثغزخٚ ،جض لض أٚصٚ ،ٝلض دفع ٔفـٗ.
صٍغ اٌٛصاٌا:
يكتب الديون التي لو ،عند فالن لي كذا ،وعند فالن كذا وكذا ،ويكتب الديون التي في ذمتو
عندي لفالن كذا ،وعندي لفبلف كذا ،ويكتب األمانات اليت عنده فيقوؿ :عندي لفبلف أمانة ُب موضع
كذا وكذا ،وقدرىا كذا ،أو نوعها كذا ،أو عندي وصية أيب أو وقف جدي ،أو أيب الذي فيو كذا وكذا
فيفصل ذلك حىت ال يبقى ُب ذمتو شيء ،وذلك ألنو إذا مات ،وٓب يكتب وصاياه ،وٓب يكتب ديونو ٍب
جاء الغرماء إٔب ورثتو ،وقالوا :إننا نطالبو بدين مقداره كذا ،فالورثة قد ال يصدقوهنم ،وقد يأتيهم من ىو
كاذب ردبا يكوف أحدىم صادقا ،ويتورع عن اغبلف ،أو ال هبد بينة فبل يأتيو حقو؛ فيبقى اؼبيت معلقا
بدينو ،ويؤخذ ُب اآلخرة من أعمالو ،وكذلك قد تضيع حقوقو ،وديونو اليت على الناس مع حاجة ورثتو
إليها؛ فلذلك يتأكد أف وبتاط ويكتب ما كاف عنده من أمانات ومن وصايا وأوقاؼ وديوف ،وغَتىا.
وقد كتب كثَت من اؼبشايخ مباذج للوصايا صغَتة ،أو كبَتة حىت طبعت رسالة ُب كبو عشرين صفحة
مكتوب عليها كعنواف :ىذه وصييتُ ،ب مقدمتها فضل الوصية ،واالحتياط ؽبا ،وما يكتبو ،وما الديوف اليت
لو ،واألمبلؾ اليت ٕب ،والديوف اليت علي ،واألمبلؾ اليت أنا شريك فيها ،وكذلك -أيضا -أوصي بكذا وكذا،
على وصيي أف يعمل بكذا وكذا.
وبعضهم اختصر النموذج ،وجعلو ُب صفحة ،أو ُب صفحتُت ،وجعل فيو بياضا يكتب فيو اؼبوصي
اظبو واسم الوكيل الذي يوصيو ،وبياضا -أيضا -ؼبا يريد أف يثبتو ُب ذمتو من الديوف ،أو اغبقوؽ ،أو ما
يوصي بو من اؼباؿ كثلث أو ربع أو طبس ،وما يريد أف هبعلو ُب تلك الوصية من اؼباؿ أو كبوه ،أو من
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أعماؿ بر ،إذا حصلت على ىذا النموذج وكتبتو ،ففي مقدمة وصيتك ذكرت فيو أو أشغلت فيو الفراغ
الذي ُب وسطو ،واحتفظت بو فإف ذلك أؤب وأحرى وأجدى.
ِؼٍ- َٛأ٠عب -أْ اٌّٛص ٟف ٟد١برٗ ٠غ١غ ِب ٠غ٠ض ،ف١ؼ٠ض فٚ ٟص١زٗ٠ٚ ،غ١غ فٙ١ب،
ٕ٠ٚمً ئطا أعاص ئطا لبي ِ-ضال -ئطا ِذ فج١ز٠ ٟص١غ ٚلفب ،صُ ثضٌٗ ف ٟد١برٗ فجبػٗ ٚادزبط
جبػ ٌٗ طٌه ،أٔ ٚمٍٗ ِٓ ث١ذ ئٌ ٝث١ذ جبػ طٌه؛ ألٔٗ ف ٟد١برٗ ٍّ٠ه اٌزصغف فٟ
ٚص١زٗ ث ؼ٠بصح ،أ ٚثٕمص ،أ ٚثزغ١١غ ،أٔ ٚذ٘ٛب؛ ٚطٌه ألٔٙب ال رضجذ ئال ثؼض اٌّٛد.
ِمضِح اٌٛصٍح:
ٍب ىناؾ -أيضا -مقدمة للوصية رواىا كثير من العلماء ،إذ كانوا يكتبونها ُب مقدمة وصاياىم،
وجاء ُب مصنف عبد الرزاؽ وغَته من اؼبصنفات القديبة أهنم كانوا يكتبوف ُب مقدمة الوصية" :ىذا ما
أوصى بو فبلف ،وىو يشهد أف ال إلو إال اهلل ،وأف ؿبمدا عبده ورسولو ،وأف عيسى عبد اهلل ورسولو ،وكلمتو
ألقاىا إٔب مرًن وروح منو ،وأف اعبنة حق ،والنار حق ،وأف الساعة آتية ال ريب فيها ،وأف اهلل يبعث من ُب
القبور ،وأوصى من خلفو بأف يتقوا اهلل ،ويصلحوا ذ ات بينهم إف كانوا مؤمنُت ،وأف وبافظوا على الصلوات،
وأف يبتعدوا عن احملرمات".
يعٍت :نصائح يكتبها لورثتو ،أو ؼبن بعده فإف كاف يستحبوف ىذا ُب مقدمة الوصيةٍ ،ب الوصية اليت
ذكرت ُب القرآف ىي الوصية باؼباؿ ُب قوؿ اهلل -تعأبُ -ب سورة البقرة:

    

             
                

                 فإف كاف ىذا
قبل أف تنزؿ اؼبواريث.
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"وزت" ٠ؼٕ :ٟفغض ػٍ١ىُ ئطا دعغ أدضوُ اٌّٛد أْ ٛ٠ص ،ٟف١مٛي :أػطٛا أثِٓ ٞٛ
ِبٌ ٟوظا ،أػطٛا اٌٛاٌض وظاٚ ،اٌٛاٌضح وظاٚ ،األر اٌفالٔ ٟوظاٚ ،األر اٌفالٔ ٟوظاٚ ،االثٓ
وظاٚ ،اٌجٕذ وظا٘ ،ظا ِؼٕ٠            ٝؼٕ:ٟ
ِؼٕ ٝاٌٛص١خ ٌٍٛاٌضٚ ،ٓ٠األلغث ،ٓ١فبأللغث٠ ْٛضسً ف ُٙ١اإلسٛح ٔٚذٌّٚ ،ُ٘ٛب ٔؼٌذ
آ٠بد اٌّٛاع٠ش ٔـز طٌه ٠ؼٕٔ :ٟـز اإلغالق ،فم١ضد اٌٛص١خ ٌغ١غ اٌٛاعس ،فجبء
اٌذض٠ش اٌّلٛٙع ،ل   ٌٗٛئْ هللا لض أػط ٝوً ط ٞدك دمٗ ،فال ٚص١خ ٌٛاعس



أ :ٞلض ث ٓ١هللا -رؼبٌ -ٝاٌذمٛق فال ٠صخ أْ ٛ٠صٌٍٛ ٟاعس ،ثً اٌٛاعس ٠ىفٔ ٗ١ص١جٗ
ِٓ اإلعس.
اٌٛصٍح فٍّا ص ْٚاٌصٍس:
وقد تقدـ ُب اؽببة والعطية أنو إذا أعطى ُب مرض موتو ،فبل تنفذ تلك العطية إال بعد اؼبوت ،وال تنفذ
بعد اؼبوت إال إذا خرجت من الثلث ،وكذلك الوصايا ال يصح أف يوصي بأكثر من الثلث ،وال يصح أف
يوصي للورثة بأية شيء ،بل الورثة يكفيهم إرثهمٍ ،ب اهلل -تعأب -ذكر أف الوصية تكوف ؼبن ترؾ خَتا،
ففسروا ذلك دبن ترؾ ماال كثَتا ،فإنو يوصي.
وتكوف وصيتو على اؼبستحب باػبمس ،إذ قاؿ أبو بكر
يعٍت :قولو تعأب:

    



"رضيت لنفسي ما رضي اهلل لنفسو "

فأوصى باػبمس ،وذكرنا باألمس أف ابن عباس -رضي اهلل

عنهما -قاؿ  :وددت أف الناس غضوا من الثلث إٔب الربع لقوؿ النيب  الثلث كثَت …  أي :فبل
يزاد على الثلث .ويستحب -أيضا -أف ينقص منو إٔب الربع ،وىذا اغبديث ىو حديث سعد ابن أيب
وقاص يقوؿ  :عادين النيب



دبكة ،وأنا مريض ،فقلت يا رسوؿ اهلل :إين إمرئ ذو ماؿ ،وال يرثٍت إال

ابنة ،أفأتصدؽ بثلثي مإب؟ قاؿ :ال .قاؿ :فالشطر؟ قاؿ :ال .قلت :فالثلث؟ قاؿ :الثلث ،والثلث كثَت،
إنك إف تذر ورثتك أغنياء خَت من أف تذرىم عالة يتكففوف الناس
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سعدا ال يرثو إال بنت واحدة ،ويبكن زوجتو ،والبقية أي :بقية اؼباؿ يأخذىا عصبتو كإخوتو وبنيهم ،ومع
ذلك منعو من أف يزيد على الثلث ،وقاؿ  :الثلث كثَت …  وعلل بإغنائو لورثتو أي :احرص على
أف تغٍت ورثتكٍ ،ب إف سعدا شفي من ذلك اؼبرض ،وتزوج وولد لو أوالد منهم :مصعب بن سعد ،وعامر
بن سعد ،وعمر بن سعد وغَتىم ،ومع ذلك يظهر أنو التزـ دبا عهد عليو النيب  أف ىبرج الثلث ،يوصي
بو صدقة ،وذكر أنو توُب ُب حدود سنة ستة وطبسُت.
واغباصل أف ُب ىذا أف منع الزيادة على الثلث غبق الورثة؛ فلذلك ال يضار الورثة ،وال هبوز لو أف يوزع
أموالو ُب حياتو حىت ال يًتؾ ؽبم شيئا ،ولو أهنم قد أساءوا صحبتو ،ولو أهنم قد عصوه ،أو عاملوه معاملة
سيئة فبل هبوز لو إخراج أموالو ،وتفريقها إضرارا هبم.
وأما إذا أراد أف يتصدؽ ُب حياتو ولو دباؿ كثَت ،أو يوقف فإف لو ذلك ،ولو بأكثر من النصف؛ ألف
اإلنساف ُب حياتو يتصرؼ فيما يريد ،فيخرج من مالو ما يريد ،وأما ما بعد اؼبوت فبل يزيد عن الثلث ،.ورد
حديث:



إف اهلل تصدؽ عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة ُب أعمالكم



يعٍت :عفا عن

ذلك ،وأباح لكم عند الوفاة أف تتصدقوا بالثلث ليكوف زيادة ُب أعمالكم ،وأما بقيتو ،بقية اؼباؿ فإنو يكوف
للورثة ،يعٍت :إذا أخرج الثلث ،فالثلثاف للورثة.
ٍب ذكر أنو إذا كاف الورثة الزوج فقطٓ ،ب يكن للمرأة وارث إال الزوج فيجوز ؽبا أف زبرج أكثر من
الثلث؛ ألف الزوج أجنيب ،وكذلك اؼبرأة إذا ٓب يكن لو إال ىذه اؼبرأة الزوجة ٓب يرثو إال ىي ،جاز أف يزيد
على الثلث ،أف يتصدؽ بالنصف ،يوصي بالصدقة بالنصف ،أو بالثلثُت ،أو ما أشبو ذلك ،وما ذاؾ إال أف
الزوجة غالبا أو الزوج يعترب كأجنيب؛ فؤلجل ذلك يعرؼ بأف الورثة ىم العصبة واألقارب وكبوىهم.
ُب قولو" :يسن" يعٍت :يستحب ؼبن ترؾ ماال كثَتا عرفا أي :باعتبار عرؼ الناس ،وقد يكوف ُب بعض
األزمنة عشرة األالؼ كثَتة ،وُب بعضها مائة األلف قليلة ،يعٍت :بالنسبة إٔب حاجة الفقراء وكبوىم فالكثرة
والقلة حبسب العرؼ ،عرؼ الناس وعادهتمٍ ،ب ذكر أنو ربرـ ؼبن يرثو أحد غَت الزوجُت بأكثر من الثلث
ألجنيب أو لوارث بشي ،وذكرنا اغبديث:



ال وصية لوارث

يكفيو مَتاثو ،الوارث يكفيو إرثو.
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وأما األجنيب فبل يصح إال بالثلث فأقل ،إذا أوصى ألجنيب ،وكذلك إذا أوصى بأعماؿ الرب فبل يزيد
على الثلث ،لكن إف أجاز الورثة الزيادة ،أو أجازوا الوصية للوارث فلهم ذلك؛ ألف اغبق ؽبم ،وقد
أسقطوه ،فإذا قاؿ :يا أوالدي ،أخوكم ىذا قد خدمٍت ونفعٍت وأنتم مستقلوف بأنفسكم ،فإين أوصي لو
بالربع؛ ألنو انقطع ُب خدميت ،فسمحوا لو ُب اغبياةٍ ،ب انتقضوه بعد اؼبوت ،وقالوا :ال نسمح ىل هبوز؟
هبوز ذلك؛ ألف ملكو للوصية إمبا يكوف بعد اؼبوت ،وقبل اؼبوت عطائهم وظباحهم لو ظباح قبل اؼبلك ،وما
ملكوا اؼبَتاث وال الًتكة إال بعد اؼبوت ،فإذا ظبحوا بعد اؼبوت نفذ ،وأما قبل اؼبوت فبل يعترب نفوذ ،فلهم أف
يرجعوا بعد اؼبوت.
ٚوظٌه ٌ ٛأٚص ٝثبٌٕصفٚ ،ؿّذٛا لجً اٌّٛد ،صُ أزمعٛا ثؼض اٌّٛد ،فٍ ُٙطٌه ،أِب
ئطا ؿّذٛا ثبٌٕصف اٌظ ٞأسغجٗ ثؼض اٌّٛد ،فأٗ ٕ٠فظ.
اٌٛصٍح فٍّا زاص ػٍى اٌصٍس ِٛلٛف ػٍى إجازج اٌٛرشح:
ٍب "تصح الوصية موقوفة على اإلجازة" ،ىذا معٌت على اإلجازة يعٍت :موقوفة على إجازة الورثة ،فإذا
قالوا بعد اؼبوت :أبونا أوصى لك يا أخانا دبائة ألف أو أوصى لك بالربع ،وكبن قد ظبحنا قبل اؼبوت ،واآلف
أيضا -نسمح بعد اؼبوت أجازوا ما أوصى بو أبوىم ألخيهم ،هبوز ذلك.كذلك -أيضا -إذا أوصى بأكثر من الثلث ألجنيب ،قاؿ :أعطوا أخي ،وىو غَت وارث ،أو عمي
سُت ،أو أعطو أعمامي ،وإخواين ُطبُس الًتكة ظبحوا ُب حياتوٍ ،ب بعد اؼبوت
أعطوه نصف اؼباؿ ،أو اػبُ ُم ْ

ظبحوا ،أجازوا ذلك ،صحت الوصية ،فاإلجازة ال تكوف إال بعد اؼبوت.

"وتكره من وصية فقَت ،وارثو ؿبتاج" إذا كاف مالو قليبل ،وورثتو فقراء فإف الرب فيهم ،وإف األجر فيهم،
فلو أف يًتؾ مالو القليل لورثتو ليتعففوا ،وليكفوا وجوىهم عن اغباجة إٔب الناس لقولو ُب اغبديث  :خَت
من أف تذرىم عالة يتكففوف الناس  يتكففوهنم يعٍت :يسألوهنم ،السائل عادة يبد كفو ،ويقوؿ :يا فبلف،
أعطٍت ،يا فبلف ،تصدؽ علي ،فيسمى ىذا التسوؿ يسمى تكففا دبعٌت :أنو يبد كفو ،ىذا معٌت يتكففوف
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الناس؛ فلذلك إ ذا كاف اؼباؿ قليبل ،والفقراء ؿبتاجوف ،فالصدقة فيهم صدقة وصلة وبر ،وإغناء ألوالده عن
أف وبتاجوا ،فهذا معٌت قولو" :وارثو ؿبتاج" ،تكره وصيتو إذا كاف فقَتا ،وورثتو ؿبتاجوف.
صُ ئطا ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ٚاعس ئال ث١ذ اٌّبي ،فٍٗ أْ ٛ٠ص ٟثّبٌٗ وٍٗ ٠ؼٕ :ٟأٔٗٚ ،اٌذبي ٘ظٖ
ٌ١ؾ ٘ ٕبنٚ ،اعصب ٠ذزبجٗ ٠ؼٕ :ٟال ٛ٠جض ٌٗ ٔـً ِٕمطغ ٌ١ؾ ٌٗ ألبعة ،فألبعثٗ ُ٘
اٌظّ٠ ٓ٠ـه اٌذك ٚاٌّبي ألجٍٚ ،ُٙأِب ئطا ٌُ ٠ىٓ ٌٗٚ ،اعس فٍٗ أْ ٠زصضق ثّبٌٗ وٍٗ فٟ
اٌذ١بح ٌٗٚ ،أْ ٛ٠ص ٟثٗ وٍٗ ف ٟأػّبي اٌجغ.
ػضَ ٚفاء اٌٛصٍح تاٌّٛصى ٌ:ُٙ
يقوؿ "فإف ٓب يف الثلث بالوصايا رباصوا فيو كمسائل العوؿ" قد تقدـ ىذا قريبا ُب الفرؽ بُت العطية
والوصية ،حيث ذكر أف العطية يبدأ فيها باألوؿ فاألوؿ ،وأما الوصية فإهنم يتحاصوف فيها ،تُقسم بينهم
على قدر أنصبائهم إذا ٓب يف الثلث ،نعيد مثاؿ ذلك قلنا :إذا كاف مريضا فقاؿ ُب مرضو :أعطوا زيدا
ألفٍ ،ب قاؿ بعد يومُت :أعطوا خالدا ألفُتٍ ،ب قاؿ بعد يوـ :أعطوا سعيدا ألفُت ،أصبحت الوصيايا طبسة
آالؼٍ ،ب ما أعطايناىم؛ ألنو مريض ننظر ُب هنايتو ،بعد ما مات وجدنا الًتكة أربعة آالؼ ُب ىذه اغبالة
نقوؿ :لك يا زيد ألف؛ ألنك أوؽبم خذ وصيتك كاملة ،ولك يا خالد ألفُت ،وصيتك كاملة؛ ألنك بعد
زيد ،ولك يا سعد ألف ،ما بقي من الثلث إال ألف ،أوصى لك بألفُت ،وٓب يبق إال ألف ،فتأخذ األلف
الذي بقي ،ىذا معٌت أنو يبدأ باألوؿ فاألوؿ ُب العطية.
وأما الوصية فإهنم يتحاصوف ،ففي ىذه اغباؿ إذا كاف لزيد ألف ،وػبالد ألفاف ،ولسعد ألفاف ،ووجدنا
أف الًتكة أربعة آالؼ ،كم نقصت؟ نقصت اػبُ ُمس عن الوصايا ،ؾبموع الوصايا طبسة آالؼ ،والثلث إمبا
ىو أربعة نقصت اػبمس ،ففي ىذه اغباؿ يتحاصوف كل واحد منهم يسقط اػبمس من الذي لو ،فالذي

لو ألف يسقط طبسو ،لو شبامبائة ،والذي لو ألفاف يسقط اػبمس ،يُعطَى ألف وستمائة ،وبذلك تنقسم
عليهم أربعة آالؼ اليت ىي الثلث ،ىذا معٌت كوهنم يتحاصوف بالوصايا فيو كمسائل العوؿ.
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٠أرٕ١ب اٌؼٛي ف ٟاٌفغائط أٔٗ ٠مـُ ث ُٕٙ١ثمضع ؿٙبِٚ ،ُٙرؼ٠ض ؿٙبِ ،ُٙرؼ٠ض اٌـٙبَ،
ٚرٕمص اٌذمٛق ٠ؼٕ :ٟئطا ِبد ِ١ذِ ،بد عجً  ٌٗٚأَ ٚأسذ ٚػٚط ،فاْ اٌؼٚط ٌٗ
إٌ صفٚ ،األسذ ٌٙب إٌصفٚ ،األَ ٌٙب اٌضٍش ،فّٓ أٔ ٓ٠ؼط ٟاألَ؟ ٠ضسً إٌمص
ػٍ٠ ،ُٙ١ضسً ػٍ ُٙ١إٌمص فىً ٚادض ِٕٕ٠ ُٙمص ٔص١جٗ٠ ،ؼٕٔ :ٟمـُ اٌّبي ئٌ ٝصّبٔ١خ
أؿ ،ُٙفٍه ٠ب ػٚط صالصخ أصّبٌْٚ ،ه ٠ب أَ عثغٌٚ ،ه ٠ب أسذ صالصخ أصّبْ ،صسً إٌمص
ػٍ٘ ،ُٙ١ظٖ ِـبئً اٌؼٛي.
ذمضَ اٌٛاجثاخ ٚاٌضٌ ْٛفً اٌرروح:
يقول" :تخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس اؼباؿ مطلقا"؛ وذلك ألف ىذه حقوؽ معلقة
بذمة اؼبالك؛ فتعترب مقدمة ُب الًتكة ،إذا كاف عليو ديوف فإهنا تقدـ على الوصايا ،وذكر عن علي وغَته أنو
قاؿ" :إنكم تقرءوف الوصية قبل الدين ،وإف رسوؿ اهلل  بدأ بالدين قبل الوصية ،يريد قوؿ اهلل -تعأبُ -ب
آيات اؼبواريث:

                

                     

قدـ الوصية ،فإذا مات فهل نقدـ الوصية أـ نقدـ الدين؟ يقدـ الدين ،وذاؾ إال أف الدين حق آدمي قد
استغلو اؼبالك ،وقد استهلكو ُب حياتو فهو متعلق بذمتو ،وذمتو مشغولة بو ،وُب اغبديث  :اؼبيت معلق
بدينو حىت يقضى عنو



؛ فلذلك ال بد أف يقدـ الدين ،ذكروا أف حقوؽ اآلدميُت مبنية على اؼبشاحة

واؼبضايقة.
ذكر أف حقوؽ اآلدميُت مبنية على اؼبشاحة واؼبضايقة؛ فلذلك نعرؼ أهنا تؤدى قبل حقوؽ اػبالق،
حقوؽ اهلل -تعأب -كالزكاة واغبج مبنية على اؼبساؿبة واؼبساىلة؛ ولذلك ال ذبب الزكاة على الفقَت ،وال
هبب اغبج على العاجز ،ولكن إذا كاف ُب اؼباؿ فضل ،ومات وىو ٓب وبج ،لزـ أف ىبرج من مالو نفقة حج،
حج وعمرة من بلده إٔب بلده  ،فبل بد أف ذلك يكوف مقدما على الوصايا ،ويكوف من رأس اؼباؿ.
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وكذلك -أيضا -الزكوات ،إذا مات وُب مالو زكاة مات ،وقد حلت الزكاة ُب مالو  ،نقود أو ماشية أو
شبار أو حبوب ،فإهنا زبرج من رأس اؼباؿ ؛ ألهنا تعترب دينا ،فالزكاة دين ُب ذمة اؼبيت؛ فيخرج كما ىبرج
الدين الذي آلدمي ،دبعٌت :أهنا تقدـ ىذه كلها على الوصية ،وزبرج من رأس اؼباؿٍ ،ب بعد ذلك زبرج
الوصايا ،يعٍت :يبدأ بدين اآلدميٍ ،ب بدين اهلل -تعأب -الزكاة واغبجٍ ،ب بالوصايا ،والباقي يقسم على
الورثة.
ذكر أف "الوصية تصح لعبده دبشاع كثلثو" ،العبد ال يبلك؛ ألنو فبلوؾ ،ولكن إذا أوصى لو دبشاع
كثلث الًتكة عتق منو بقدر الثلث ،أو عتق كلو ،أو عتق وأخذ الباقي؛ فلذلك صحت دبشاع ،وال تصح
دبعُت؛ ألف العبد ال يبلك ،فلو قاؿ :إذا مت فأعطوا عبدي ىذه األرض ،أو ىذا البستاف ،أو ىذا اؼبنزؿ
فنقوؿ :العبد فبلوؾ فكيف يبلك ؟ وكذلك لو قاؿ :أعطوه من تركيت ألفا أو عشرين ألفا ال يبلك ؛ ألنو ىو
وما بيده لسيده؛ فلذلك ال تصح الوصية للعبد إال دبشاع  ،اؼبشاع :ثلث أو ربع أو طبس ،إذا قاؿ :أعطوا
عبدي ربع الًتكة يصح ذلكٍ ،ب حينئذ كأنو أوصى بعتقو ،أوصى بعتق ذلك العبد ،فيعتق منو بقدر الثلث،
والباقي يكوف رقيقا فإف عتق كلو ،وبقي شيئا من الثلث أخذه.
مثال ذلك :إذا كانت قيمة العبد طبسة آالؼ ،وقاؿ :أوصيت لعبدي بثلث تركيت ،نظرنا وإذا الًتكة
عش رة آالؼ ،وقيمة العبد طبسة ،ؾبموعها طبسة عشر ألفا ،ثلثها قيمة العبد ،العبد طبسة آالؼ ،فيكوف
ىو الثلث ،يعتق كلو ،فكأنو قاؿ :أوصيت بثلثي ُب عتق عبدي ،فيعتق العبد ،فلو كانت الًتكة ثبلثُت ألفا،
وٍب قيمة العبد منها طبسة آالؼ ،عنده طبسة وعشروف ألفا ،وعنده عبد يساوي طبسة آالؼ ،وقاؿ:
أعطوا عبدي الثلث ،يعتق العبد ،وقيمتو طبسة آالؼ ،وىل يستحق شيئا؟
نعم ،يستحق بقية الثلث؛ ألف ثلث اؼباؿ عشرة آالؼ ،من صبلتها قيمة العبد ،فنقوؿ ُب ىذه اغباؿ:
قيمتك طبسة آالؼ عتقت ،وبقي من الثلث طبسة آالؼ خذىا ،فيكوف أوصى لو بنفسو ،وجبزء من مالو
 ،والبقية يتقاسهما الورثة .
وكذا إف ٓب يعتق كلو ،لو قدرنا أف الًتكة عشرة آالؼ ،وقيمة العبد طبسة آالؼ ،وقد أوصى لو بثلثو،
أوصى لو بالثلث ،إذا مت فأعطوا عبدي ثلث الًتكة ،نظرنا إٔب ثلث الًتكة ،ثبلثة آالؼ وثبلشبائة وثبلثة
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وثبلثوف  ،وقيمة العبد طبسة آالؼ ،ال ىبرج ُب ىذه اغباؿ يعتق منو بقدره ،والباقي يبقى رقيقا يعٍت :يعتق
منو إذا نسبنا ،وإذا ثبلثة آالؼ وثلثمائة تعترب ثلث الًتكة ،وتعترب ثلثي العبد ؛ فيعتق من العبد ثلثيو  ،ويبقى
ثلثو رقيقا.
فبٌذبصً أٔٗ ئطا أٚصٌ ٝؼجضٖ ثّلبع وضٍضٗ ػزك ِٕٗ ثمضعٖ ،وبٌضٍض ٓ١فِ ٟضبٌٕب ،فاْ
فعً ك ٟأسظٖ -وّب ف ٟاٌّضبي األٚي ،-ئطا لٍٕب :ئْ اٌزغوخ صالص ْٛأٌفبٚ ،اٌؼجض ِٕٙب ػزك
وٍٗٚ ،أسظ ثم١خ اٌضٍش سّـخ آالف.
ِا ذصخ تٗ اٌٛصٍح:
تصح الوصية بالحمل إذا تحقق وجوده ،فإذا قاؿ :إذا مت فحمل ىذه الشاة اغبامل الذي ربقق أهنا
حامل ،أو ىذه الناقة ،أو البقرة ،أو الفرس ىو لزيد ،وزيد ليس من الورثة ،تصح الوصية حبمل ربقق
وجوده ،وكذلك تصح -أيضا -للحمل ،فإذا قاؿ -مثبل :-أوصيت غبمل فبلنة ،امرأة حامل كأختو ،أو
عمتو ،وقاؿ :إذا مت فأعطوا اغبمل الذي ُب بطنها شاة من غنمي ،أو ناقة ،وصية ىا ىنا للحمل فتصح
إذا كاف موجودا حالة الوصية ،وانفصل حيا منها ،إذا تصح الوصية لو.
ما الذي ال تصح الوصية لو؟ ال تصح الوصية إذا كانت على معصية ،فبل يقوؿ :ثلثي تعمر بو
الكنائس ،حراـ ،معابد النصارى ،وكذلك بيت نار إذا قاؿ :يعمر من ثلثي بيت النار؛ ألنو معبد اجملوس،
كانوا يعبدوف النار ،وكذلك لو قاؿ :ثلثي يطبع بو اإلقبيل ،أو تطبع بو التوراة وتفرؽ؛ ألهنا إعانة على
معصية؛ وألف ىذه الكتب ؿبرفة؛ وألف ما فيها فإنو منسوخ بالقرآف ،فبل هبوز أف يوصي بطبعها وتوزيعها.
"وتصح بمجهول وبمعلوم ،وبما ال يقدر على تسليمو"؛ وذلك ألهنا تربع.
ننبو إٔب أننا نس تمر ُب الدرس بعد العشاء نيابة عن الشيخ عبد العزيز ،وسوؼ يكوف درسنا غدا؛ ألف
عندنا سفرا ،درس بعد اؼبغرب غدا يكوف ُب التفسَت ،درسنا بعد العشاء الليلة يكوف ُب الفقو -إف شاء
اهلل.-
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قولو" :تصح دبجهوؿ" اغبمل ؾبهوؿ ،فإذا قاؿ :ضبل ىذه الشاة أوصيت بو لزيد ،ال يُدرى ذكر أو

أنثى ،واحد أـ عدد ،حي أـ ميت ،من نصيبو إذا ولد فهو لو ذكر أـ أنثى ،عدد أو واحد ،وكذلك اؼبعدوـ
إذا قاؿ :ما ربملو ىذه النخلة ،وىي ما ضبلت اآلف أعطوه زيدا بعد موٌب ،النخلة ما ضبلت ُب ذلك
الوقت ،ضبلها معدوـ ،فيصح الوصية باؼبعدوـ؛ وذلك ألنو إف حصل شيء أخذه اؼبوصى لو  ،وإف ٓب
وبصل شيء ،فإنو يعترب ال يضره شيء.
"وكذلك تصح دبا ال يقدر على تسليمو"؛ ألنو إف قدر فهو لو ،وإف ٓب يقدر فبل يضره وال ىبسر شيئا،
تقدـ مثاؿ ذلك ُب البيع كالعبد اآلبق ،واعبمل الشارد ،والطَت ُب اؽبواء ،والسمك ُب اؼباء ،واؼبغصوب لغَت
غاصب و ،فإذا قاؿ :عبدي الذي ىرب قد أوصيت بو لزيد ،أو صبلي الذي شرد ىو بعد موٌب لزيد ،أو قاؿ:
أرضي اليت غصبها فبلف ىي بعدي لزيد -بعد موٌب -ىبلصها إف قدر ،إف قدر وخلصها فهي لو ،وإف
غلب عليها فبل يضره.
وظٌه -أ٠عب -اٌط١غ ف ٟاٌٛٙاءٚ ،ئْ رمضَ ئٔٗ ال ٠جٛػ ث١ؼٗ ٌٛٚ ،وبْ ٠ؼغف اٌغجٛع
وبٌصمغ ٔٚذٚ ،ٖٛأِب اٌج١غ فال ٠جٛػٌٚ ،ىٓ اٌٛص١خ ٠جٛػ؛ ألٔٗ ئْ لضع ػٍٚ ٗ١جبءٖ
ٔٚؼي ػٍ ٗ١فٚ ،ٌٗ ٛٙئال فال ٠شـغ ك١ئب.
اٌذاصز تؼض اٌٛصٍح:
"وما حدث بعد الوصية يدخل فيها :ما حدث بعدىا يدخل فيها ،يعٍت :تكلم فإذا قاؿ :ىذه الشاة
بعد موٌب أعطوىا زيدا ،ىذه وصيةٍ ،ب ولدت الشاة ُب حياتو ،ومات فهي لو ،أو كانت حائبل وضبلت،
ومات وىي حامل ،فهي وضبلها لو ،أو أوصى بالشجرة وليس فيها شبر ،وضبلت الثمرة ،ومات وىي فيها
ضبل ،فيها شبر ،النخلة أو كبوىا ،فما حدث بعد الوصية يدخل فيها ،شبرة شجرة ،وولد الدابة يلحقها.
"ٚر جطً ثزٍف ِؼٚ ٓ١ص ٟثٗ"؛ ٚطٌه ألٔٙب ئطا ٚص ٟثلٟء ٚرٍف ،فال دٍ١خ ف ٟأْ
٠غص ،فاطا لبي :ئْ ٘ظٖ اٌلبح ئطا ِذ ،أ٘ ٚظٖ اٌفغؽ فٌ ٟٙؼ٠ض ،أػط٘ٛب ػ٠ضاِ ،برذ
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اٌلبح أ ٚاٌفغؽ لجً أْ ّٛ٠د ،ثطٍذ اٌٛص١خ١ٌ ،ؾ ٌٗ كٟء ،أٚصٌ ٝه اٌلبح ِٚبرذ،
أ ٚثبػٙب ،أ ٚرصغف فٙ١بٚ ،عجغ فٙ١ب ثطٍذ اٌٛص١خ .اٌٛصٍح تاألٔصثاء:
ىناك تعبير للفقهاء وىو الوصية باألنصباء واألجزاء ،يقولوف :باب الوصية باألنصباء واألجزاء كما
ُب "زاد اؼبستقنع" ،وذكر ذلك ىا ىنا إصباال" ،فمن ذلك إذا وصى دبثل نصيب وارث معُت ،فلو مثل
نصيبو مضموما إٔب اؼبسألة" يعٍت :إذا قاؿ :إذا مت فأعطوا أخي مثل نصيب بنيت ،وكاف لو ولداف وبنت،
الولداف ؽبما أربعة أسهم ،والبنت ؽبا سهم ،فماذا نعطي أخاه؟ نعطيو سهما آخر مثل نصيب البنت،
فنقسم اؼباؿ ستة أسهم ،فيكوف لبلبن سهماف ،واالبن سهماف ،وللبنت سهم ،ولؤلخ سهم أي :من ستة،
ىذا معٌت أنو وصى لو بنصيب أحدنبا ،يعٍت :وصى لو قاؿ :دبثل نصيب بنيت ،فإف قاؿ :أعطوه مثل
نصيب زوجيت ،وكاف لو ابن وزوجة ،نصيب الزوجة الثمن ،ـبرجو من شبانيةُ ،ب ىذه اغباؿ قبعل اؼباؿ
تسعة ،فللزوجة السهم ،ولؤلخ سهم ،ولبلبن سبعة أسهم ،أعطيناه مثل نصيب الزوجة ،يعٍت :أصبحت من
تسعة ،ىذا معٌت قولو" :مضموما إٔب اؼبسألة".
وإذا كاف لو ابناف ،ولو أخ ،فقاؿ :أعطوا أخي مثل نصيب أحد أوالدي ،الولداف سهماف ،واألخ
سهم ،فإذا أخذ الثلث ،وأخذ كل واحد من الولدين الثلث أصبح لو الثلث ،أما إذا قاؿ :أعطوا أخي مثل
نصيب ولدي ،وليس لو إال ولد وبنت ،فمعٌت ذلك أنو يأخذ أكثر من الثلث ،يأخذ اػبُ ُمسُت ،إذا كاف لو
ولد يأخذ سهمُت ،وبنت تأخذ سهمُت ،وأخ يأخذ سهمُت ،أصبح لؤلخ سهماف من طبسة ،وىي أكثر

من الثلث ،فبل تصح إال بإجازة الورثة.
ىذا معٌت أنو "إذا وصى دبثل نصيب وراث معُت -كابنو ،أو بنتو ،أو زوجتو ،أو أمو -فلو مثل نصيبو
م ضموما إٔب اؼبسألة" ،يعٍت :ننظر ـبرج اؼبسألة ،وقبعل السهم الذي وصى بو زائدا عليها مضموما إليها،
سواء واحدا أو أكثر.
فلو كاف لو جدة ولو أـ ولو أخ ،األـ تأخذ الثلث ،واألخ يأخذ الثلثُت ،وقد أوصى دبثل نصيب األـ
عبدتو ،أعطوا جدٌب مثل أميُ ،ب ىذه اغباؿ نقسم اؼباؿ أربعة ،فنقوؿ :اعبدة ؽبا سهم ،واألـ سهم ،واألخ
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سهماف ،فصار لؤلـ الربع؛ ألف اؼبسألة صارت من ثبلثة ،األخ لو اثناف ،واألـ ؽبا واحد يعٍت :الواحد ما
وبجبها ،فلما كانت ثبلثة أضفنا إليها رابعا ،فجعلنا للجدة مثل األـ فتكوف من أربعة.
أما إذا ٓب يعُت ،بل قاؿ :أعطوا أخي مثل نصيب أحد ورثيت ،أحد الورثة ،وٓب يقل :أمي وال زوجيت وال
بنيت ،ففي ىذه اغباؿ يعطى مثل ما ألقلهم ،ينظر أقلهم فيعطى مثلو ،فإذا كاف لو زوجتاف ،وابن ،وأوصى
ألخيو دبثل نصيب أحد ورثتو ،ننظر إٔب أف الزوجتُت كل واحدة ؽبا نصف الثمن ،وأف االبن لو سبعة أشباف،
فأخوه الذي أوصى لو نعطيو نصف الثمن مثل ما ألقلهم نصيبا.
فنفرض أف اؼبسألة من ستة عشر ،كل زوجة ؽبا سهم من ستة عشر ،واالبن لو أربعة عشر ،نزيد فيها
سهما ،فنجعلها سبعة عشر ،فؤلخيو سهم من سبعة عشر ،ولزوجتو لكل واحدة سهم ،والبنو أربعة عشر
سهما ،إذا قاؿ :مثل أحد ورثيت ،الزوجة من ورثتو ،ىنا كبتاط للورثة ،ونعطيو مثل ما ألقلهم.
وكذلك لو كاف لو -مثبل -طبسة أبناء ،وطبس بناتُ ،ب ىذه اغباؿ قاؿ :أعطوا أخي مثل ما ألحد
ورثيت ،طبسة األبناء عن العشرة عشرة أسهم ،وطبس البنات عن طبسة ،اعبميع طبسة عشر سهما ،يصَت
كل بنت ؽبا واحد من طبسة عشر ،نعطي أخاه واحدا مثل سهم البنات فنزيدىا وقبعل اؼبسألة من ستة
عشر ،لك يا أخ واحد من ستة عشر ،ولكم -أيها األوالد الذكور -من طبسة عشر سهماف ،ولكلن
سهم ،ىذا معٌت قولو" :مثل ما ألقلهم".
إذا أوصى بسهم من مالو ،فماذا يعطى؟ يعطى السدس ،كلمة السهم عند اللغة وعند اإلطبلؽ تطلق
على السدس ،فإذا قاؿ :أعطوا أخي سهما من الًتكة ،وكاف لو عشرة أوالد ،فيكوف ألخيو السدس ،وعشرة
األوالد ُب طبسة أسداس ،كل واحد لو نصف السدس؛ وذلك ألنو نص على سهم ،إال إذا كاف ىناؾ
قرينة ،وأنو يريد بالسهم يعٍت :واحد من سهاـ اؼبسألةُ ،ب ىذه اغباؿ سهم اؼبسألة عشرة ،فإذا فيضم إليها
واحد ،فيقع سهم من أحد عشر سهما.
أما إذا أوصى قال :أعطوه من مإب شيئا ،أعطوه شيئا ،وٓب وبدد ،فللوارث أف يعطيو ما شاء ،ولو أف
يعطيو عشرة ،أو مائة ،أو شاة ،أو كبو ذلك ،يعطيو الوارث ما شاء.
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وكذلك لو قال :أخي لو حظ من مإب بعد موٌب ،كلمة حظ ما تدؿ على شيء معُت؛ يعطيو الوارث
ما شاء ،وكذلك إذا قاؿ :أعطوه جزءا من مإب ،كلمة جزء تصدؽ على ربع العشر ،وعلى جزء من مائة
جزء؛ فيعطيو الوارث ما شاء.
ٔؼغف ثظٌه أْ اٌّٛص ٛ٘ ٌٗ ٝاٌظ٠ ٞؼط ِٓ ٝاٌٛص١خٚ ،ال ثض أْ ٠ى ْٛػبلال ٍّ٠ه،
ٚلض ر مضَ أٔٗ ال ٠جٛػ اٌٛلف ػٍ ِٓ ٝال ٍّ٠ه ،فال ٠جٛػ أْ ٛ٠صٌٍّ ٝه ِٓ اٌّالئىخ،
ٚال أْ ٛ٠صٌ ٝجٕٚ ،ٟال أْ ٛ٠صٌ ٝمجغ؛ ٚطٌه ألٔٗ ال ٍّ٠هٚ ،ئطا ٚجضد ٘ظٖ اٌٛص١خ
ف ٟٙثبغٍخٚ ،اٌّبي وٍٗ ٌٍٛعصخ .اٌٛصٍح ػٍى ِؼصٍح:
وإذا كانت وصية على معصية صرفت إلى طاعة ،كالوصية على شيء فيو شرك ،كأف يوصي
بعمارة اؼبشاىد اليت تعبد من دوف اهلل ،ففي ىذه اغبالة يصرؼ للمساجد ،وما أشبهها ،نكتفي هبذا،
واألسئلة تكوف بعد الدرس األخَت -إف شاء اهلل ،-واهلل أعلم.
شرٚط اٌّٛصى إٌٍٗ


واغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
قاؿ رضبة اهلل -تعأب:-
فصل :ويصح اإليصاء إٔب كل مسلم مكلف رشيد عدؿ ،ولو ظاىرا ،ومن كافر إٔب مسلم ،وعدؿ ُب
دينو.
وال يصح إال ُب معلوـ يبلك اؼبوصى فعلو ،ومن مات دبحل ال حاكم فيو ،وال وصي ،فلمسلم حوز
تركتو ،وفعل األصلح فيها من بيع وغَته ،وذبهيزه منها ،ومع عدمها منو ،ويرجع عليها ،وعلى من تلزمو
نفقتو إف نواه ،أو استأذف حاكما.

60

أخصر المختصرات
أسباب اإلرث :رحم ،ونكاح ،ووالء.
وموانعو :قتل ،ورؽ ،واختبلؼ دين.
وأركانو :وارث ،ومورث ،وماؿ موروث.
وشروطو :ربقق موت مورث ،وربقق وجود وارث ،والعلم باعبهة اؼبقتضية لئلرث.
والورثة ذو فرض ،وعصبة ،وذو رحم.


اغبمد اهلل ،والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل ،وعلى آلو وصحبو.
ُب ىذا الفصل يتعلق باؼبوصى إليو ،الفقهاء يذكروف باب اؼبوصي ،وباب اؼبوصى بو ،وباب اؼبوصى لو،
وباب اؼبوصى إليو .
واؼبراد باؼبوصى إليو الوكيل الذي يتؤب تنفيذ الوصية ،فمن شروط اؼبوصى إليو أف يكوف مسلما مكلفا
رشيدا عدال ،ولو ظاىرا ،فبل يصح أف يوكل كافرا إال عند الضرورة ،دليل ذلك قوؿ اهلل -تعأبُ- -ب آية
الوصية:-

          

سورة اؼبائدة:

قوؿ اهلل -تعأبُ -ب

            

               

       إٔب آخر اآلية.
وسبب نزولها أف صباعة من قريش أو واحدا من قريش كاف مسافرا ،ومعو ماؿ ،ومعو تاج شبُت فحضره
اؼبوت ،وليس عنده إال اثناف من النصارى ،فتوليا وصيتو ،أوصى دبالوٍ ،ب إهنما جحدوا من تركتو جاما لو
قيمة ،فجاءوا بًتكتو إٔب قبيلتو من بٍت سهم ،فقالوا :أين اعباـ؟ قالوا ما نعرفو ،عثر على اعباـ بعد ذلك،
وأخرب بالذين باعوه ،وإذا ىم أولئك اؼبوصوف ،فأنزؿ اهلل ىذه اآلية ،فيدؿ على أنو إذا ٓب يكن عنده من
يوصي إليو ،فلو أف يوصي إٔب كافر.
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وإذا خيف أف ىذا الكافر ال يؤدي ،فإنو يستحلف،
ىذه اآلية

   

وبلفاف بعد الصبلة ُب

             

              فإذا خيف أهنما كتما ،حلف اثناف
من أولياء اؼبيت

           

          فهذا ُب حالة الضرورة.
ويشترط في الوكيل أن يكون مكلفا ،فبل يوكل على تركتو أو على وصيتو صغَتا غَت فبيز ،وال يوكل
ؾبنونا فاقد العقل.
يشترط -أيضا -أن يكون رشيدا ،والرشد ىو الصبلح ُب اؼباؿ ،الذي يكوف مصلحا للماؿ ،وحافظا
لو ،ومواظبا عليو ،مؤمونا عليو ،أما إذا كاف مفسدا لؤلمواؿ ،سفيها مسرفا ،فبل يصح أف يوكل.
من شروطو أن يكون عدال ،والعدالة تكون في الدين ،وتكوف ُب الدنيا ،فبل يصح أف يوصي إٔب
فاسق ،فاسق يعٍت :يفعل اؼبنكرات والفواحش ،ويفعل اآلثاـ وما أشبهها ،ففي ىذه اغباؿ ال تصح الوصية
إليو ،ىذه شروطو :اإلسبلـ ،والعقل ،والبلوغ ،والرشد ،والعدالة ،ىذه شروط اؼبوصى إليو -الوكيل ،-العدالة
يصلح أف تكوف عدالة ولو ظاىرة ،يعٍت :إذا كاف عدال ُب الظاىر ،يقولوف :ال نعلم عنو إال خَتا ،باطنو
أمره إٔب اهلل.
ٌمٛي" :ذصخ ِٓ وافر إٌى ِطٍُ"٠ ،ؼٕ٠ :ٟصخ أْ اٌىبفغ ٛ٠وً ٛ٠ٚص ٟئٌِ ٝـٍُ،
ٚوظٌه ئٌ ٝػضي ف ٟص٠ ،ٕٗ٠صخ أْ اٌىبفغ ٛ٠ص ٟأٛ٠ ٚوً ػضال ف ٟص ،ٕٗ٠أِب اٌّـٍُ فال
ٛ٠ص ٟئٌ ٝوبفغ ئال ػٕض اٌعغٚعح -وّب طوغٔب .-شرٚط اٌّٛصى تٗ:
أما اؼبوصى بو فبل بد أف يكوف معلوما ،اؼبوصى بو ىو اؼباؿ ،اؼبوصى بو أو األفعاؿ اليت يوصي هبا،
يعٍت :عندنا -مثبل -اؼبوصى بو كأف يقوؿ :أوصيت بوقف ىذا البيت ،أو أوصيت باألضحية هبذه الشاة،
أوصيت بالصدقة هبذا األلف ،أوصيت بالصدقة هبذه األكياس وما أشبهها ،ىذا اؼبوصى بو ،يشًتط أف
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يكوف يبلكو اؼبوصي ،فبل يقوؿ :إذا مت فأعتقوا عٍت عبد فبلف ،أو أوقفوا ٕب بيتو؛ ألف ىذا ال يبلكو ،وال
يقوؿ :ضحوا عٍت بشاة فبلف ،ال يبلكو ،فبل يوصي إال بشيء من ملكو.
ٚوظٌه -أ٠عب -األفؼبيِ ،ؼٍ َٛأْ اإلٔـبْ ئّٔب ٍّ٠ه ِب  ،ٌٟٚفال ٠صخ أْ ٠مٛي:
أٚص١ذ ػ٠ضا ػٍ ٝأٚالص أس ،ٟأٚالص أس١ه أ ٌٝٚث ُٙأسٛن ٚ-اٌضُ٘ ،-أ ٚػٍ ٝأْ ٠مـُ
رغوخ أس  ،ٟأسٛن ٘ ٛاٌظٛ٠ ٞص ،ٟال ثض أْ ٠ى ْٛطٌه اٌفؼً اٌظ ٞأٚص ٝثٗ ٍّ٠ىٗ طٌه
اٌّٛصٍّ٠ ،ٟه فؼٍِٗ .اخ تّذً ٌٍص فٍٗ داوُ:
صُ ٠مٛيِ ِٓ" :بد ثّذً ٌ١ؾ ف ٗ١دبوُ١ٌٚ ،ؾ فٚ ٗ١ص ٟفؼٍ ِٓ ٝدعغ ِٓ اٌّـٍّٓ١
أْ ٠زٌٛٛا رغوزٗ٠ٚ ،ذٛػ٘ب اٌّـٍُ اٌؼضي٠ٚ ،فؼً ِب ف ٗ١اٌصالح ِٓ ث١غ أ ٚغ١غٖ" ئٔـبْ
ِضال -غغ٠ت ف ٟثٍضٚ ،لضع أٔٗ ٌ١ؾ ف ٟرٍه اٌجٍض لبض أ :ٞآربٖ اٌّٛد  ٛ٘ٚثزٍه اٌجٍضح، ٛ٘ٚثؼ١ض ػٓ أٍ٘ٗ ،ال رزغوٛا رغوزٗ رع١غٕ٠ ،زٙجٙب إٌب٘ج٠ ،ْٛزجغع أدض اٌّـٍّٓ١
األوفبء ف١ز ٌٝٛرغوزٗ ٠جّغ أِٛاٌٗ ٚرغوزٗ ٚصٚ ٗٔٛ٠دمٛلٗٚ ،ئطا جّؼٙب دفظٙب ،ئْ وبْ
ٚص ٝثصضلخ ٔفظ٘بٚ ،ئال جّؼٙب ،ئطا ادزبط كٟء ئٌ ٝكٟء ٠جب٠غ ثبػٗ ئطا وبْ طٌه
أصٍخ ،فاطا وبْ فٙ١ب ثٙبئُ رذزبط ئٌ ٝػٍفٚ ،ال ّ٠ىٓ أْ ٠لزغٌٙ ٞب٠ٚ ،شبف أٔٙب
رّٛد جٛػب ٠ج١ؼٙبٚ ،ئطا وبْ فٙ١ب كٟء ٠فـض وأغؼّخ رجٛع ِ-ضال -رفـض ،أ ٚفٛاوٗ
٠ج١ؼٙبٚ ،ال ٠زغوٙب رفـضٚ ،ئطا وبْ فٙ١ب كٟء ٠شبف ػٍ ٗ١اٌزٍف فأٗ ٠ج١ؼٗ وض١بة ٠شلٝ
ػٍٙ١ب اٌذغق أ ٚاٌؼفٓ أٔ ٚذ ٖٛفٍٗ أْ ٠ج١ؼٙب٠ٚ ،ذفع صّٕٙب ،صُ ٠غؿً ثٙب ئٌ ٝثٍضٖ اٌزٟ
فٙ١ب أٍ٘ٗ .ذجٍٙس اٌٍّد ِٓ ذرورٗ:
يقوؿ" :إذا احتاج اؼبيت إٔب ذبهيز هبهزه من تركتو" يعٍت :أجره تغسيلو ،وقيمة اغبنوط ،وشبن الكفن،
وأجره اغبفار وكبوىا هبهز من تركتو ،هبهزه ذلك اؼبسلم الذي تواله متربعا ؿبتسبا األجر ،فإف عدمت الًتكة
ٓب يكن لو ماؿ ،وٓب يكن عنده شيء،ف ففي ىذه اغباؿ هبهزه من نفسو إما تربعا وصدقة ،وإما قرضا،
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فيحتسب ما جهزه بوٍ ،ب يرجع بو على ورثتو أو على أىلو ،ىبربىم بإنو مات ،وخسرت على ذبهيزه مائة أو
مائتُت فلو أف يطالبهم  ،يطالبهم دبا جهزه بو ،ىذا إف ٓب يوجد متربع يرجع هبا على تركتو ،يرجع على
تركتو ،أو على من تلزمو نفقتو إف نواه أو استأذف حاكما إذا كانت نيتو أف يرجع على ورثتو أو تركتو ،أو
أذف لو اغباكم قاؿ :أنت يا فبلف موكل على أف ذبهزه ،أرخص لو اغباكم فجهزه ففي ىذه اغباؿ يرجع على
من تلزمو مؤنتو.
ورـــاب اٌـفـرائـط
ذؼرٌف اٌفرائط:
نبدأ في كتاب الفرائض:
وىو علم مستقل ،كاف األولوف يهتموف بو ،ويولونو عناية ،وقد أكثروا فيو من التأليف قديبا وحديثا،
ومن أشهر ما ألف فيو "منظومة الرحيب" اؼبشهورة بالرحبية ،ذكر ُب مقدمتها أنبية ىذا العلم بقولو:
بم ـ ـ ـ ــا

قـ ـ ـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ــاع في ـ ـ ـ ــو عن ـ ـ ـ ــد ك ـ ـ ـ ــل العلم ـ ـ ـ ــا

وأمـ ـ ـ ـ ــا ى ـ ـ ـ ــذا العل ـ ـ ـ ــم مخص ـ ـ ـ ــو

بأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو أول عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يعق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

فـ ـ ـ ـ ــي األرد حت ـ ـ ـ ـ ــى ال يك ـ ـ ـ ـ ــاد يوج ـ ـ ـ ـ ــد

ولكن الناظم نظمها على مذىب زيد بقولو:
إذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ذاك مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أى ـ ـ ـ ـ ـ ــم الغ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد

ع ـ ـ ـ ـن مـ ـ ـ ــذىب اامـ ـ ـ ــام زيـ ـ ـ ــد الفر ـ ـ ـ ــي

فاقتصر على مذىب زيد ،ومدح ذلك بقولو:
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بم ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال محال ـ ـ ـ ـ ـ ــو

بم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتم الرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالو

وأن زي ـ ـ ـ ـ ـ ــدا خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

م ـ ـ ـ ـ ـ ــن قول ـ ـ ـ ـ ـ ــو ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي فضـ ـ ـ ـ ـ ــلو منبهـ ـ ـ ـ ـ ــا:

"أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر كم زي ـ ـ ـ ـ ـ ــد" وناىيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك به ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ٍب ذكر أنو -أيضا -مذىب الشافعي بقولو:
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبرءا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمة األلغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز

فه ـ ـ ـ ـ ـ ــاك في ـ ـ ـ ـ ــو الق ـ ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ـ ـ ــن إيج ـ ـ ـ ـ ــاز

فاغباصل أنو اقتصر على مذىب زيدٍ ،ب إف العلماء -رضبهم اهلل -تعرضوا للفرائض ُب كتب الفقو -
كما ُب ىذا الكتاب ،-واختصروا ،أو توسعوا حبسب تلك الكتب اليت ألفت فيو ،وأفردت ىذه الفرائض ُب
مؤلفات مفردة ،ومن أسهلها رسالة شيخنا الشيخ ابن باز -رضبة اهلل ،-وتسمى "الفوائد اعبلية ُب اؼبباحث
الفرضية" ألفها يبكن من كبو ستُت عاما عندما كاف مدرسا فألفها وطبعت ،وىي سهلة التناوؿٍ ،ب جاء
بعده من ألف وزادوا ُب تأليفهم باعبداوؿ اليت يرظبوهنا ،ويذكروف فيها أصل اؼبسألة وعوؽبا وسهاـ كل
مفًتض ،وكذلك -أيضا -يذكروف فيها ++مصح اؼبسألة تصحيحها ،وىذه اعبداوؿ تسهلها.
توجد نسخة الشيخ ابن باز لعلنا كبصل على نسخ منها ،نأٌب هبا -إف شاء اهلل -يوـ السبت ،الذي
ليست عنده يأخذىا ،يفرقها الشيخ فهد ،والذي ىي عنده يرجع إليها ،والذي عنده -أيضا -نسخ أخرى
تغٍت عنها "كعدة الباحث ب أحكاـ اؼبوارث " للشيخ عبد العزيز بن رشيد ،وكذلك رسالة الشيخ صاّب بن
فوزاف ُب الفرائض ،وكتاب -أيضا" -الفوائد اؼبلية ُب اؼبباحث الفرضية" ،وكتاب كبَت للشيخ ابن سلماف،
وشروح ىذه القصيدة -أيضا -اليت ىي "الرحبية" شرح للشناشوري ،وشرح ++لصدؽ اؼبارديٍت ،وعلى كل
حاؿ فإهنا ربتاج إٔب عناية ،وربتاج إٔب تفهم ،وإٔب توسعة ،قد ال تتضح من شرحنا؛ وذلك ألف الكتاب
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ـبتصر ،فَتجع إٔب اؼبؤلفات األخرى من خفى عليو شيء ،معلوـ إف فيها اصطبلحات ،وتلك
االصطبلحات ال تعرؼ إال بعد التكرر ،وبعد التأكد ،وبعد التمثيل؛ لذلك يتفطن طالب العلم
لبلصطبلحات الفرضية ويطبقها ويعلم معناىا حىت يفهم اؼبراد.
أوال :تعريف الفرائض" :أهنا العلم بقسمة اؼبواريث ،أو "العلم بقسمة الًتكات" ،الفرائض :صبع
فريضة ،واشتقاقها من الفرض ،وىو يدور على معاين أصلها اغبذ والقطع ،يقاؿ :فرضت ُب اػبشبة ،أو
فرض اغببل ُب اػبشبة فرضا ،يعٍت :حذ فيها ،وفرضو بالسكُت ،أصل الفرض :اغبذ والقطع.
ٚضٍّد فرائط؛ ألٔٙا ِذضصج٠ٚ ،ؼغف ْٛاٌفغائط ثأٔٙب جّغ فغ٠عخٚ ،أٔٙب ِفغٚظخ،
ٌٚؼٍ ُٙأسظٚا رـّ١زٙب ِٓ اٌمغآْ اٌىغ ُ٠ف ٟلٛي هللا -رؼبٌ      :-ٝ
٘                 ىظا لبي:



           فـّب٘ب فغ٠عخ  ،فجؼٍ٘ٛب فغائط ،
ٚؿّ٘ٛب ثٙظا االؿُ .أضثاب اإلرز:
ذكروا أوال :أسباب اارث ،ويوسعون الكالم فيها -كما ُب رسالة الشيخ ابن باز ،-ويقولوف:
السبب ُب اللغة :ما يتوصل بو إٔب الشيء ،ومنها ظبي اغببل سببا قاؿ -تعأب:-
  ومنها -أيضا -قولو -تعأب:-



   

     وقوؿ فرعوف:

  

     يعٍت :الوسائل اليت أصعد هبا ،وأما السبب ُب اللغة وُب االصطبلح
فيقولوف :ىو ما يلزـ من عدمو العدـ ،وال يلزـ من وجوده وجود ،وال عدـ لذاتو ،فهذا تعريفو :ما يلزـ من
عدمو العدـ  ،وال يلزـ من وجوده وجود  ،وال عدـ لذاتو.
مثالو :إذا قلنا :أسباب اإلرث :نكاح ،ووالء ،ونسب ،أو رحم ،ونكاح ،ووالء ،فإذا عدمت ىذه
األسباب عدـ اإلرث ،ىذا ما يلزـ من عدمو العدـ ،إذا عدمت األسباب عدـ اؼبسبب ،ولكن لو اجتمعت
األسباب فهل يلزـ أف يكوف ىناؾ إرث؟ ال يلزـ من وجودىا وجود اإلرث ،فقد توجد األسباب أو بعضها،
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ويتخلف اإلرث ؼبانع من اؼبوانع ،أو لعدـ الًتكة ،فعرفنا بذلك أنو يلزـ من عدمو العدـ ،يلزـ من عدـ
السبب عدـ اإلرث ،ولكن ال يلزـ من وجوده وجود اإلرث ،ال يلزـ إذا وجد السبب أف يوجد اؼبسبب،
فقد توجد األسباب وال يوجد اإلرث.
ذكر أن األسباب ثالثة :رحم ،ونكاح ،ووالء ،والناظم عرب بقولو:
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو الوراث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباب ميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراث ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ثالث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

وى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي نك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ،ووالء ،ونس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ........................... 




فجعل بدؿ الرحم نسب ،والرحم القرابة ،ودليلو قوؿ اهلل -تعأب:-
 

    

ولكن اصطلح الفقهاء على تقسيم القرابة إٔب قسمُت :عصبة ،وذوي رحم ،اصطبلح من

الفقهاء ،فالعصبة الذين يرثوف بالتعصيب ،وذوي الرحم الذين ال يرثوف إال مع ذوي األرحاـ.
العصبة :ىم األقارب من جهة األب ،الذكور :كاالبن ،وابن االبن ،أو األب ،وأبو األب ،وكبوىم ،
وكذلك اإلخوة وبنوىم ،واألعماـ وبنوىم ،وأما الرحم :فهم األخواؿ ،واػباالت ،والعمات ،وبنات العم،
وكبوىم ،ومن ٍب النكاح سبب من أسباب اإلرث قاؿ -تعأب:-



    

.  
ِرى ٌذصً تإٌىاح إرز؟ ٠ذصً ثّج غص اٌؼمض ،فاطا دصً ػمض إٌىبح دصً اٌزٛاعس،
ػمض اٌؼٚج١خ اٌصذ١خ اٌشبٌ ِٓ ٟاٌّٛأغ اٌلغػ١خ ،ئطا ِبد أدضّ٘ب ثؼض اٌؼمض ٌٛٚ ،لجً
اٌضسٛي ٌٛٚ ،لجً اٌشٍٛح ِبد أدضّ٘بٚ ،عصٗ ا٢سغ؛ ٚطٌه ألٔٗ ٠صضق ػٍ ٗ١أٔٗ ػٚط
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ثؼض اٌؼمض ،فاطا ِبد ٚعصذ ِٕٗٚ ،ئطا ِبرذ ٚعس ِٕٙب ،ئطا دصً اٌؼمضٍِ .راز
اٌّطٍمح:
صُ طوغٚا -أ٠عب ٚ-ف ٟاٌىزت اٌز٠ ٟزٛؿؼ ْٛفٙ١ب ،طوغٚا ِ١غاس اٌّطٍمخ أٔٗ ئطا غٍمٙب
فِ ٟغض ِٛرٗ ٚعصذ؛ ألٔٗ ٠ز ُٙثمصض دغِبٔٙبٚ ،ئطا غٍمٙب ِٚبد  ٟ٘ٚف ٟاٌؼضح فأٙب
أ٠عب -رغس ئطا وبْ اٌطالق عجؼ١بٚ ،أِب ئطا وبْ اٌطالق ثبئٕب فال رٛاعس .اٌٛالء:أما الوالء ،فَتاد بو والء العتاقة ،اؼبؤب ىو العتيق ،ويعرفونو بأنو :عصوبة سببها نعمة اؼبعتق على رقيقو
بالعتق؛ فَتثو ىو وعصبتو اؼبتعصبوف بأنفسهم ال بغَتىم ،وال مع غَتىم ،ولعل ىذا التعريف يتضح فيما
بعد ،فالوالء ىو العبد اؼبملوؾ أعتقو سيده ،وأصبح مؤب لو كأنو يتواله ،وينصره ،وينتسب إليو ،وينتسب
إٔب سيده الذي أعتقو ،ومن عليو بالعتق قاؿ اهلل -تعأب:-

      

   يعٍت :زيد بن حارثة أنعم عليو النيب  بالعتق.
ٚلبي -رؼبٌ:-ٝ



          ؿّبُ٘ هللا -

رؼبٌِٛ -ٝاٌ ٟألٔ٠ ُٙز ،ٌْٛٛفاطا ِبد اٌؼز١كِ ٌٗٚ ،بي١ٌٚ ،ؾ ٌٗ أٚالصٚ ،عصٗ ؿ١ضٖ؛
ألٔٗ أٔؼُ ػٍ ٗ١ثبٌؼزك ،فاطا وبْ اٌـ١ض لض ِبد لبَ أٚالصٖ ِمبِٗٚ ،ئطا وبْ اٌؼجض ِبدٌٗٚ ،
أٚالص ،صُ ِب د أٚالصٖ ثؼضٖ٠ ٌُٚ ،ىٓ ٌ ُٙأٚالصٚ ،عص ُٙأٚالص ؿ١ضُ٘ ،أ ٚئسٛح ؿ١ضُ٘،
ئسٛح ؿ١ضُ٘ اٌظ ٞأػزك أثبُ٘؛ ف١ذصً اٌزٛاعس ث٘ ٓ١ظا اٌؼز١ك ٚثِ ٓ١ؼزمٍِٗ .راز
اٌؼثض ٌطٍضٖ:
واختلف ىل العبد يرث سيده ؟ إذا قُدر أف السيد مات ،وليس لو أوالد ،وال عصبة ،يصحح بعد
العلماء إذا ٓب يكن لو وراث إال عبده الذي أعتقو أنو يرثو؛ ألف بينهما قرابة ،وىي ىذا الوالء يعرفو بعضهم
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بأنو ُغبمة َكلُحمة النسب ال يباع ،وال يوىب ،وال يورث يعٍت :كأنو قرابة ،ما هبوز لئلنساف أف يبيع قرابتو
من أخيو ،ال يقوؿ إلنساف أجنيب :بعت قرابيت من أخي ،أو من أبناء عمي ال هبوز؛ ألف ىذا نسب ثابت،
فإذا كاف ال هبوز أف يبيع قرابتو من أخيو أو عمو أو ابن عمو فكذلك عتيقو ،فبل هبوز أف يقوؿ :بعتك
قرابيت من ىذا العبد الذي أعتقتو ،أعتقتو أصبح مؤب ٕب؛ فبل هبوز أف تبيعو ،وال هبوز أف هتبوُ ،ب اغبديث
الصحيح عن ابن عمر أف النيب   هنى عن بيع الوالء وىبتو  يعٍت :فبل تقل :وىبتك قرابيت من ىذا
العبد الذي أعتقتو ،أو بعتك قرابيت منو فبل يباع  ،وال يوىب  ،ىذا عن حكم الوالء ،فالوالء يرث بو اؼبعتق
ىو وعصبتو ،ىذه أسباب اإلرث.
أِا اٌردُ :فمض ػغفٕب إٔٔ٠ ُٙمـّ ْٛئٌ ٝػصجخٚ ،ط ٞٚأعدبَ ،اٌؼصجخ ٕ٠مـّ ْٛئٌ:ٝ
أصٛيٚ ،فغٚعٚ ،دٛاك ،ٟفٙإالء ُ٘ اٌؼصجخ٠ٚ ،أرٕ١ب أِضٍخ ٌِٛ .ُٙأغ اإلرز:
موانع اإلرث :قتل ،ورؽ ،واختبلؼ دين.
ذكر ذلك الناظم بقولو:
مـ ـ ـ ـ ـ ــن المي ـ ـ ـ ـ ـ ـراث

واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالث

ويمن ـ ـ ـ ـ ـ ــع الش ـ ـ ـ ـ ـ ــخ

رق ،وقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،واخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتالف ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

فافهمـ ـ ـ ـ ـ ــا فل ـ ـ ـ ـ ـ ــيس الش ـ ـ ـ ـ ـ ــك كـ ـ ـ ـ ـ ــاليقين

األول :الرق ،الرق يعرفونو بأنو :عجز حكمي يقوم باانسان سببو الكفر ،يعٍت :السبب األصلي
ىو أنو كافر ،وؼبا استؤب عليو اؼبسلموف اسًتقوه ،وأصبح فبلوكا ،وأصبح عاجزا عجزا حكميا ال عجزا
حسيا ،أصبح عاجزا ال يقدر أف يسافر إال بإذف سيده ،وال يبيع وال يشًتى إال بإذف سيده ،وال يتزوج إال
بإذف سيده ،وكذلك ال يتملك شئيا إال بإذف سيده ،فهو مؤب عليو فبلوؾ.
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ىذا معٌت أنو عجز حكمي يقوـ باإلنساف سببو الكفر ،واؼبملوؾ ال يبلك ،ىو وما بيده لسيده ،حىت
ثيابو وحذائو وما كاف ربت يده ،فإنو ملك للسيد؛ فلذلك ال يرث ،إذا كاف لو أخ حر ،مات أخوه اغبر،
وللحر أخ آخر حر ،وىذا األخ الرقيق ،فاؼباؿ كلو ألخيو اغبر ،وال يرث أخوه الرقيق؛ ألنو لو أخذ شيئا من
اؼباؿ ألخذه سيده ،وسيده أجنيب ،فبل يرث الرقيق ،وال يورث؛ ألنو ليس لو تركة.
أما إذا عتق بعضو فإنو يسمى مبعض ،اؼببعض يرث ويورث ووبجب بقدر ما فيو من اغبرية ،فإذا قدرنا
أف عبدا بُت اثنُت أعتق أحدنبا نصفو ،وعجز عن إعتاؽ نصف الشريك أصبح نصفو حرا ،ونصفو رقيقا،
ٍب مات أبوه ولو زوجةُ ،ب ىذه اغباؿ يرث بنصفو اغبر ،األب الذي مات لو زوجة ولو ابن حر ،لو زوجة
ولو أب ،ولو ىذا االبن الرقيق ،فهذا اال بن الرقيق ىل وبجب الزوجة ويبنعها من مَتاثها كلو؟ وبجبها عن
نصف الثمن لو كاف حرا غبجبها عن شبن ،وٓب ترث إال ربعا ،واآلف نصفو حر فيحجبها عن نصف ما
وبجب اغبر؛ فًتث الزوجة شبنا ،ونصف الثمن حجبها عن نصف الثمن بنصفو اغبر.
كذلك يرث بنصفو اغبر ،األب يرث السدس ،يرث السدس فاالبن ال يبنعو من إرث السدس ،نقدر -
مثبل -أف األب لو السدس ،وأف الزوجة ؽبا الثمن ،وأف الباقي لبلبن ،فكم يبقى؟ يبقى لو سبعة عشر سهما
من أربعة وعشرين ،اآلف نصفو حر ،يرث نصف السبعة عشر  ،ويرث األب الباقي ،ىذا معٌت كونو يرث
بنصفو اغبر ،ىذا يسمى مبعضا.
وأما القتل :فإنو يمنع اارث ،القتل الذي يمنع اارث ىو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة ،فإذا
قتل األخ أخاه عمدا ،وكاف لو إخوة آخروف فقالوا :أخونا ىذا الذي قتلتو ،نريد القصاص .قاؿ :أنا اآلف
أخوه ،أعطوين مَتاثي ال حظ لك ُب مَتاثو ،مَتاثو لنا ،وكبن نريد أف نقتلك قصاصا ،النفس بالنفس؛ ألنك
قتلتو عمدا ،ففي ىذه اغباؿ يكوف يعٍت :ال يرث؛ ألنو قتل عمدا ،لو كاف األب قتل ابنو ما ُب قصاص؛
ألف األب ما يقتل بابنو ،ولكن عليو الديو ،يدفع الدية ألوالده ،ويدفع الدية ألمو؛ وذلك ألهنم ورثتو ،فبل
قصاص ،ولكن فيو الدية ،وال يرث األب إذا كاف لبلبن أمواؿ فبل يرث منو؛ ألنو قاتل .
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كذلك قتل اػبطأ إذا قتلو ُب حادث ،إذا كاف يقود السيارة -مثبل ،-واصطدـ بو ،أو انقلب بأبيو أو
بأخيو ،ومات فليس لو شيء من إرثو ،ولو كاف خطأ؛ ألف عليو الكفارة ،ؼباذا ٓب يرث القاتل؟ لئبل يتسرع
أحد الفسقة بقتل قريبو ،يقوؿ :أقتلو حىت أخذ تركتو ،أنا قريبو أنا وارثو.
من القواعد" :من تعجل شيئا قبل أوانو عوقب بحرمانو" فجعل القتل سببا لعدـ اإلرث ،إذا قتل
مورثو منع من اإلرث ،ومثلو :اؼبوصى لو ،إذا أوصى زيد -مثبل -لقريبو ،أو أحد أقاربو ،أو أحد أصدقائو،
أوصى لو قاؿ :إذا م ت فأعطوه عشرة آالؼ ،أو مائة ألف من تركيتٍ ،ب تطاوؿ حياتو فقاؿ :أريد أف أقتلو
حىت آخذ ىذه الوصية ،فبل هبوز أف يعطى شيئا.
وكذلك اؼب َدبر ،وذكروا أف عائشة -رضي اهلل عنها -دبرت فبلوكة ؽبا ،وقالت" :إذا مت فهي حرة"،
ُ
تلك اؼبملوكة استبطأت موت عائشة ،وعملت ؽبا سحرا ،تريد أف سبوت ،فعرؼ ىذا السحر ،فقيل :ؼباذا
عملتيو؟ فقالت :أريد العتق .فقالت عائشة :ال تعتقي ،وأمرت أف تباع على أشد الناس ملكة ،فهذا معٌت:
"من تعجل شيئا قبل أوانو عوقب حبرمانو".
وأما اختالف الدين فهو -أيضا -مانع من اؼبوانع ،ودليلو قوؿ النيب   ال يرث اؼبسلم الكافر ،وال
يرث الكافر اؼبسلم



ؼبا مات أبو طالب ،وكاف لو عقار دبكة ،وكاف لو أربعة أوالد ،ولداف مسلماف:

جعفر وعلي ،وولداف كافراف :طالب وعقيل ،فورثو ولداه الكافراف اللذاف نبا طالب وعقيلٍ ،ب مات
طالب ،وورثو عقيل ،وأسلم عقيل بعد ذلك ،فكاف عقيل ىو الذي حاز تلك العقارات ،ؼبا دخل النيب



مكة قيل لو  :أين تنزؿ؟ فقاؿ :وىل ترؾ لنا عقيل من رباع؟  يعٍت :أنو استؤب على الرباع اليت كاف
يبلكها أبوه ،فقاؿ  :ال يرث اؼبسلم الكافر ،وال الكافر اؼبسلم . 
فاختبلؼ الدين يفرؽ بُت الشخصُت األخوين أو كبونبا ،لقولو -تعأب:-
      ولنهيو عن التوٕب
      فبل يتوارثا.
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ٚاسرٍف ً٘ ٌرز اٌٍٛٙصي ٔصرأٍا ،أ٠ ٚغس إٌصغأِ ٟجٛؿ١ب أٚ ٚصٕ١ب ئطا وبٔب
أس :ٓ٠ٛأدضُ٘ٛٙ٠ :صٚ ،ٞا٢سغٔ :صغأٟ؟ ،فؼٕض اإلِبَ أدّض ال ٠زٛاعصبْ؛ ألْ اٌىفغ
ًٍِ كز ،ٝفال ٠زٛاعس أً٘ ٍِزٚ ،ٓ١ػٕض وض١غ ِٓ األئّخ ٠ذصً اٌزٛاعس؛ ألْ اٌىفغ ٍِخ
ٚادضح ،صٌ ً١اإلِبَ أدّض دض٠ش ع  ٞٚال ٠زٛاعس أً٘ ٍِز٘ٚ  ٓ١ظا ٘ ٛاٌظ ٞػٍٗ١
اٌؼًّ .أرواْ اإلرز:
أرواْ اإلرزٚ :اعسِٛٚ ،عسِٚ ،بي ِٛعٚس ،األعوبْ ٘ ٟاٌز٠ ٟزىِٕٙ ْٛب اإلعس،
فال ثض أْ ٠ىٕ٘ ْٛبن ٚاعسٚ ،أْ ٠ىٕ٘ ْٛبن ِٛعس ،اٌٛاعس ٘ ٛاٌظ٠ ٞذٛػ اٌّبي،
ٚاٌّٛعس ٘ ٛاٌظّٛ٠ ٞد  ٌٗٚرغوخٚ ،اٌذك أ ٚاٌّبي ٘ ٛاٌزغوخ فاطا ِبد أدض١ٌٚ ،ؾ ٌٗ
ٚاعس فال ٠ذصً ئعسٚ ،ئطا ِبد اٌٛاعس ٚ ٌٗٚعاس ٌٚىٓ ٌ١ؾ ٌٗ ِبي فال ٠ذصً
ئعس ،ئطا فمض اٌٛاعس ،أ ٚفمض اٌّٛعس ،أ ٚفمضد اٌزغوخ فال ٠ذصً ئعس٘ ،ظٖ أعوبٔٗ.
شرٚط اإلرز:
وأما شروطو فهي ثبلثة -أيضا :-ربقق موت اؼبورث ،وربقق وجود الوارث ،والعلم باعبهة اؼبقتضية
لئلرث ،مىت نتحقق من موت الوارث؟ إما باؼبشاىدة ،وإما باالستفاضة.
اؼبشاىدة ىي إذا حضره اثناف ،وقد خرجت روحو ،قالوا :نشهد أننا رأينا فبلنا مات وخرجت روحو،
ففي ىذه اغباؿ وبكم بأنو مات ،وتقسم الًتكة ،إذا ٓب يأتنا أحد يقوؿ :إين أشهد أنو مات ،ولكن نقل
نقبل مستفيضا اشتهر بُت الناس ،وكثر الذين يتناقلونو ،وجاء الناس يعزوف أقاربو ،مات ُب بلد بعيدة ،ودفن
هبا ،وجاء اػبرب وانتشر اػبرب ،فهل هبوز قسمة الًتكة؟ مع أننا ما شاىدناه وال آتانا من يقوؿ :إين شاىدتو،
أشهد أين شاىدتو عندما خرجت روحو؟ هبوز إذا انتشر اػبرب ،وكثر اؼبتناقلوف لو ،فيجوز ُب ىذه اغباؿ
قسمة تركتو؛ ألنا ربققنا أنو مات باالستفاضة.
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أما إذا فُِق َد فيقولوف :ال تقسم تركتو إذا كاف الغالب عليو السبلمة إال بعد أف يتم لو من عمره تسعوف

سنة ،والصحيح أنو هبتهد اغباكم.

اشرط الثاني :تحقق وجود المورث ،ربقق حياة اؼبورث ووجوده ولو نطفة ،فإذا مات ميت ،وادعت
زوجتو أهنا حامل منو ،فإنو يرث اغبمل ،ولو كاف نطفة أو علقة أو مضغة ،وعبلمة ذلك إذا كانت غَت
فراش أف تلده ألقل من أربع سنُت؛ ألف أكثر مدة اغبمل أربع سنُت ،فإذا ٓب تكن ذات زوج ،وادعت أهنا
حامل ،ينتظر حىت تلد ،ولو طالت مدة اغبمل ،لكن ُب ىذه األزمنة يبكن الكشف عليو باألشعة وكبوىا،
فإذا ادعت أهنا حامل ،وأنكر ذلك الورثة ،وكشف عليها ،وربقق بأهنا حامل باألشعة صدقت ،فإذا تأخرت
والدهتا ولو سنة أو سنتُت فإنو ولدىا يرث إذا ولد حيا.
ٍب ال بد أف يولد حيا حياة مستقرة ،أما إذا ولد ميتا فإنو ال يرث ،وكذلك عبلمة حياتو اغبركة ،إذا ولد
وربرؾ حركة فيحنئذ يرث ،ولو مات بعد دقيقة بعد والدتو ،ربقق حياتو حياة اؼبورث ،أما إذا شك ُب حياتو
كما لو مات اثناف صبيعا ،وٓب يعلم ،وٓب يتحقق أف أحدنبا مات قبل اآلخر ففي ذلك تفصيل مذكور ُب
باب الغرقى.
أِا اٌشرط اٌصاٌس :اٌؼٍُ تاٌجٙح اٌّمرضٍح ٌئلرز٠ :ؼٕ :ٟال ثض أْ ٔؼغفٔٚ ،زذمك أٔٗ
ِٓ جٍّخ اٌٛعصخ ،فاطا جبء ٚلبي :أٔب أسِ ،ٖٛب اٌضٌ ً١ػٍ ٝأٔه أسٖٛ؟ ائزٕب ثّٓ ٠لٙض ٌه،
ِبد ِ-ضال -أجٕج ٟف ٟثٍضٚ ،جبء ئٔـبْٚ ،لبي :أٔب ٚعاصٗ ،ال ثض ِٓ اإلصجبد ِٓٚ ،اٌزضجذ
ِشبفخ أْ ٠ضػ ٟئعصٗ ِٓ ٌ١ؾ ٚاعصب ٌٗ ،فال ثض ِٓ اٌزضجذ ثلٛٙص ِ-ضال -أ ٚثّىبٌّخ
٘برف١خ وّب ف٘ ٟظٖ األػِٕخ ،أ ٚثصىٛن رضي ثّب ٠ـّ" ٝدصغ اإلعس" ،فاطا رذمك طٌه
صضق ٚٚعس .ألطاَ اٌٛرشح:
ذكر بعد ذلك أف الورثة ثبلثة :ذو فرض ،وعصبة ،وذو رحم..
اؼبشهور عند أكثر الفقهاء أف الورثة قسماف ،كما يقوؿ الناظم:
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد وتعصيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

واعل ـ ـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـ ـ ــأن اارث نـوعـ ـ ـ ـ ـ ــان ىـمـ ـ ـ ـ ـ ــا
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ٌٚىٓ فمٙبء اٌذٕبثٍخ جؼٍ٘ٛب صالصخ :أصذبة فغٚضٚ ،أصذبة رؼص١تٚ ،أصذبة
عدُ ،فأصذبة اٌفغٚض ُ٘ اٌظ٠ ٓ٠أسظ ْٚفغٚظ ُٙاٌّظوٛعح ف ٟاٌمغآْٚ ،أصذبة
اٌزؼص١ت ُ٘ اٌظ٠ ٓ٠أ سظ ْٚثال رمض٠غٚ ،أِب أً٘ اٌغدُ ف ُٙاٌظ٠ ٓ٠غص ْٛػٕض ػضَ
اٌؼصجخٚ ،ػٕض ػضَ أً٘ اٌفغٚض وبألسٛاي  ِٓٚأصٌ ٝثٚ ،ُٙاٌؼّبد  ِٓٚأصٌ ٝث،ٓٙ
ٚثٕبد اٌؼُٚ ،ثٕبد اثٓ اٌؼُٚ ،ثٕبد اإلسٛح ِٓ األَ ،أٚالص اإلسٛح ِٓ األَ ٠ـّْٛ
أصذبة عدُ ،أ ِٓ :ٞط ٞٚاألعدبَِ .ا ٌرؼٍك تاٌرروح:
ذكروا أف الًتكة يتعلق هبا طبسة أشياء:
األول :وىو مئونة التجهيز ،إذا مات أخذ من تركتو مئونة ذبهيزه حىت هبهز ،يعٍت :شبن الكفن ،وأجرة
اغبفر ،وما أشبو ذلك.
الثاني :الديوف اليت فيها رىن ،اؼبتعلقة بعُت الًتكة كشاة مرىونة فيأخذىا الراىن أو يبيعها ،وغَت ذلك
فبا لو أمثلة كثَتة.
الثالث :الديوف اؼبطلقة ،ال بد من إيفائها قبل قسمة الًتكة يعٍت :أصحاب الديوف.
الرابع :الوصية.
الخامس :تقسيم الًتكة على الورثة.
ذكروا ىنا أف الوصية تؤخر عن الدين ،مع أف اهلل -تعأب -ذكر الوصية قبلها ُب قولو:

  

      ؼباذا قدـ اهلل الوصية ؟ ألهنا قد تكوف ثقيلة على الورثة ،فقدمها لبلىتماـ هبا،
أما الدين فإنو حق إلنساف وصاحبو يطالب بو ،وىو يطالب حبق؛ فلذلك قُدـ من حيث الًتتيب؛ وألف
اؼبيت قد استهلكو ،يعٍت :استداف طعاما وأكلو ،أو ثوبا ولبسو ،فهو قد استهلك شبن ذلك الدين ،فبل جرـ
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يقدـ صاحب الدين على صاحب الوصية ،فإذا ضاقت الًتكة بُدىء هبذه األشياء ،يُقدـ ذبهيز اؼبيت إذا ٓب
يوجد من يتربع بو ،فإف فضل شيئا من اؼباؿ قدـ اؼباؿ الذي فيو رىن الشاة اؼبرىونة ،أو السيف اؼبرىوف،

فإذا أخذىا اؼبرهتن ،وبقي شيئا من اؼباؿ قدمت بقية الديوف ،فإف بقي شيء أخذه اؼبوصى لو ،وإف ٓب يبق
شيئا من اؼباؿ سقط اؼبوصى لو ،بعد أخذ الوصية تقسم الًتكة.
أصذاب اٌفرٚض
ِٓ ُ٘ أصذاب اٌفرٚض


اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
قاؿ رضبة اهلل -تعأب :-فذوو الفرض عشرة :الزوجاف ،واألبواف ،واعبد ،واعبدة ،والبنت ،وبنت االبن،
واألخت ،وولد األـ.
والفروض اؼبقدرة ُب كتاب اهلل ستة :النصف ،والربع ،والثمن ،والثلثاف ،والثلث ،والسدس.
فالنصف فرض طبسة :الزوج إف ٓب يكن للزوجة ولد وال ولد ابن ،والبنت ،وبنت االبن مع عدـ ولد
الصلب ،واألخت ألبوين عند عدـ الولد وولد االبن ،واألخت لؤلب عند عدـ األشقاء.
والربع فرض اثنُت :الزوج مع الولد ،أو ولد االبن ،والزوجة فأكثر مع عدمهما.
والثمن :فرض واحد :وىو الزوجة فأكثر مع الولد ،أو ولد االبن.
السبلـ عليكم ورضبة اهلل .



اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلُت ،نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
ذكر أف الفروض عشرة ،وهبا ُظبي ىذا العلم بعلم الفرائض ،وىي الفروض اؼبقدرة ُب كتاب اهلل -

تعأب ،-فأصحاب الفروض عشرة ،والفروض ستة ،اليت ذكرت ُب القرآف ،يتوسع ال َفَرضيوف ُب ذكر الشروط
واحملًتزات ،ولكنا ال نستطيع أف نتوسع.
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ذكر أف الفروض عشرة ،وهبا ُظبي ىذا العلم بعلم الفرائض ،وىي الفروض اؼبقدرة ُب كتاب اهلل -
الفَرضيوف ُب ذكر الشروط،
تعأب ،-فأصحاب الفروض عشرة ،والفروض ستة اليت ذكرت ُب القرآف ،يتوسع َ

واحملًتزات ،ولكن ال نستطيع أف نتوسع ،وذلك الختصار الكتاب ،وأيضا أف ىذا العلم قد توسع فيو

العلماء ،ووضحوا ما وبتاج ،ولقصر الوقت ،ومن أراد التوسع والفهم يرجع إٔب الكتب اؼبصنفة ُب ذلك،
ومن أسهلها رسالة الشيخ ابن باز -رضبو اهلل" -الفوائد اعبلية ُب اؼبباحث الفرضية" ،وىي منها نسخ
موجودة عند الشيخ فهد ،الذي ليست عنده يراجع الشيخ فهد.
يقوؿ :أصحاب الفرود عشرة :الزوجاف ،واألبواف ،واعبد ،واعبدة ،والبنت ،وبنت االبن ،واألخت،
وولد األـ ،فهؤالء عشرة؛ أوؽبم :الزوج ،الثاين :الزوجة ،والثالث :األـ ،والرابع :األب ،واػبامس :اعبد،
وا لسادس :اعبدة ،والسابع :البنت ،والثامن :بنت االبن ،والتاسع :األخت ،والعاشر :ولد األـ ،فهؤالء
أصحاب الفروض.
وطريقة القسم أف يُبدأ بأصحاب الفروض إذا كانوا موجودين ،فيعطوف فروضهم ،والبقية ما بقي بعدىم

يأخذه األقارب الذين ىم العصبة حبسب قرهبم ،قاؿ النيب
رجل ذكر





أغبقوا الفرائض بأىلها فما بقي فؤلؤب

يعٍت :أعطوا أصحاب الفروض فروضهم من الًتكة ،فإذا بقي شيء فأعطوه أقرب الذكور

"أؤب رجل ذكر" ،فذكر اهلل -تعأب -ىذه الفروض ،وذكر أىلها.
يقوؿ" :الفروض اؼبقدرة ُب كتاب اهلل -تعأب -ستة :النصف ،والربع ،والثمن ،والثلثاف ،والثلث،
والسدس" ،ويعرب بعضهم فيقوؿ :النصف ،ونصفو ،ونصف نصفو ،والثلثاف ،ونصفهما ،ونصف نصفهما.
النصف ،ونصفو ،وىو الربع ،ونصف الربع ،وىو الثمن ،والثلثاف ،ونصف الثلثُت ،وىو الثلث ،ونصف
الثلث ،وىو السدس ،وإذا شئت قلت :الثلثاف ،والنصف ،ونصف الثلثُت ،ونصف النصف ،ونصف نصف
الثلثُت ،ونصف نصف النصف.
ذكر اهلل -تعأب -النصف في ثالثة موا عُ :ب قوؿ اهلل -تعأب:-
  

يعٍت :من الذرية ،اؼبوضع الثاين ُب قولو -تعأب:-
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:-تعأب- اؼبوضع الثالث ُب قولو

 

. ىذه ثبلثة مواضع ذكر اهلل فيها النصف    
    

:-تعأب-  ُب حق الزوجُت ُب قولو:ذكر اهلل الربع في مو عين

                

. ذكر اهلل الربع ُب موضعُت      
       

:-تعأب-  قاؿ، وذكر الثمن في مو ع واحد
.   

      

 واؼبوضع،ىذا اؼبوضع األوؿ

:-تعالى- وذكر اهلل الثلثين في مو عين في قول اهلل

              

                

:-تعأب- الثاين ُب قولو

.        
       

:-تعأب-  ُب قولو: الثلث في مو عين-تعالى- وذكر اهلل

       

:-تعأب-  واؼبوضع الثاين ُب قولو   
.    

     
 

فذكر

: ٍب قاؿ  

:-تعأب-  ُب قولو:وذكر اهلل السدس في ثالثة موا ع

     

: ٍب قاؿ   

   

               

.السدس ُب ثبلثة مواضع

77

أخصر المختصرات
وألجل ذلك نعرؼ أف الفرائض بينها اهلل -تعأب ،-فاهلل -تعأب -ىو الذي وضحها وبينها ،أنزؿ فيها
ثبلثة آيات من سورة النساء :قولو -تعأب:-

        

   إٔب آخر اآليتُت ،واآلية اليت ُب آخر السورة ،وىي قولو:
   

إٔب آخر اآلية ،فذكر اهلل -تعأب -فيها ىذه الفرائض ،وذكر فيها -أيضا -التعصيب ،

وذكر ذوي األرحاـ ُب آخر سورة األنفاؿ:
األحزاب




    

      

وكذا ُب سورة

      وأصبل اهلل الفرائض أوؿ ما أنزؿ قوؿ اهلل -تعأب:-

          

.  
ىؤالء ىم الذين ذكر اهلل -تعأب -مَتاثهم ،وكانوا قبل أف تنزؿ الفرائض يوصي اؼبيت عند قرب موتو،
فيقوؿ :أعطوا والدي كذا ،ووالدٌب كذا ،وابٍت كذا ،وابنيت كذا ،وأخي ،عمبل بقولو -تعأب:-

 

            فلما نزلت الفرائض
نسخت الوصية لؤلقربُت الوارثُت ،فقاؿ النيب



إف اهلل قد أعطى كل ذي حق حقو فبل وصية لوارث

.
ٔجضأ ف ٟأً٘ إٌصفٔٚ ،مٛي لجً طٌه ػٍ١ىُ أْ رؼغفٛا ٘ظٖ االصطالدبد ،فإٔب ال
ٔىغع٘بٚ ،ئطا ػغفزّ٘ٛب ف ٟأٚي ِغح رـزط١ؼ ْٛثؼض طٌه أْ رؼغف٘ٛب ئطا رىغعد.
أصذاب إٌصف:
فذكروا أن النصف فرد خمسة :الزوج ،والبنت ،وبنت االبن ،واألخت الشقيقة ،واألخت من
األب ،ىؤالء طبسة ،وال يشًتؾ ُب النصف أكثر من واحد ،بل النصف ال يكوف إال لواحد أو واحدة إال
إذا كاف تعصيبا ،والتعصيب ،اعلموا أف التعصيب ىو اإلرث ببل تقدير ،يعٍت :أخذ اؼباؿ بغَت فرض ،وإمبا
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بالتعصيب الذي ىو رد ما بقي بعد أىل الفروض إٔب الوارث ،فإذا مات ميت ،ماتت امرأة عن زوج وأخ،
فالزوج لو النصف ،واألخ لو النصف ،ولكن ىل نقوؿ :لؤلخ النصف؟ ما نقوؿ :لو النصف ،بل نقوؿ :لو
الباقي عمبل بقولو   وما بقي فؤلؤب رجل ذكر  فنسميو تعصيبا ،ونسميو الباقي.
أما إذا ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة ُب ىذه اغباؿ نقوؿ :للزوج النصف ،ولؤلخت النصف ،ما
نقوؿ :لؤلخت الباقي ،بل نقوؿ :لؤلخت النصف؛ ألف الزوج يأخذ النصف فرضا ،واألخت تأخذ النصف
فرضا ،فلكل واحد منهما النصف.
فذكروا أف الزوج يأخذ النصف بشرط ،واحد ،شرط عدمي ،وىو عدـ الفرع الوارث ،وكلمة عدمي
إشارة إٔب أنو شيء معدـ ال يوجد ،ال شيء موجود ،بل شيء معدوـ ،شرط عدمي ،وىو عدـ الفرع
الوارث ،من الفرع الوارث؟ ،اعلموا أف الفرع الوارث ىو األوالد ذكورا وإناثا ،وأوالد البنُت يعٍت :الذين
يرثوف.
كلمة األوالد ماذا يدخل فيها؟ يدخل فيها الذكور واإلناث ،فاإلناث يسموف أوالدا ،قاؿ اهلل -
تعأب:-

           

     

فسمى اعبميع أوالدا



فإذا كاف ىناؾ ولد ،ذكرا أو أنثى حجب الزوج إٔب الربع ،منعو من

النصف ،الواحد والعدد ،ويكونوف سواء ُب اغبجب ،فماتت امرأة عن زوج وبنت ،فللزوج الربع ،ؼباذا ٓب
يأخذ النصف؟ لوجود الفرع الوارث البنت من الفرع الوارث.
ماتت امرأة عن زوج وعشرة أبناء ،للزوج الربع ،من الذي منعو من النصف ؟ الفرع الوارث الذين ىم
عشرة أبناء ،ماتت امرأة عن زوج وبنت ابن ،ابنها كاف مات ولو بنت ،ربجب الزوج سبنعو من النصف،
فليس لو إال الربع ،وىكذا فالبنت من الفرع الوارث  ،واالبن من الفرع الوارث ،وبنت االبن من الفرع
الوارث ،وابن االبن من الفرع الوارث ،وإف بعدوا ىذا الشرط األوؿ.
للزوج النصف إف ٓب يكن للزوجة ولد وال ولد ابن ،ؼباذا قاؿ :وال ولد ابن؟ إشارة إٔب أف ولد البنت ال
يبنعو ،ولد البنت ال يرث ،ولد يعٍت :ذكر و أنثى ،ولد ابن يعٍت :ابن ابن أو بنت ابن وإف نزؿ ،أما ابن
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البنت فبل يبنعو ،أو بنت البنت فبل سبنعو ،إمبا الذي يبنعو الذكور واإلناث من أوالد اؼبيتة ،والذكور واإلناث
من أوالد بنيها ،ال أوالد بناهتا.
الثاني من أىل النصف البنت دليلو قوؿ اهلل -تعأب:-
       

يعٍت :اثنتُت فما فوؽ

      

يعٍت :فإف كاف أوالدكم نساء يعٍت :بنات،

   

            

البنت الواحدة ؽبا

النصف ،تأخذ النصف بشرطُت عدميُت :عدـ الشريك وعدـ اؼبعصب ،شرطاف عدمياف :عدـ الشريك
وىو أختها ،وعدـ اؼبعصب وىو أخوىا.
إذا كانت ابنتاف ،أو ثبلث بنات ،أو أربع ،أو عشر ما أخذت إحداىن النصف ،بل يشًتكن ُب
الثلثُت ،فإذا عدمت البنات ما لو إال بنت واحدة فلها النصف ،ىذا معٌت عدـ الشريك؛ ألف أختها
وأخواهتا يشاركنها ُب اإلرث ،ويشًتكن معها ُب الفرض وىو الثلثاف ،وعدـ اؼبعصب ،اؼبعصب ىو أخوىا
ؼباذا ظبي معصبا؟ ألنو ينقلها من اإلرث بالفرض إٔب اإلرث بالتعصيب تكوف معو عصبة ،عصبة بالغَت.
فإذا ماتت امرأة ولها زوج وبنت وابن ،ففي ىذه اغباؿ البنت ما تأخذ النصف ،وال تأخذ الثلث ،وال
تأخذ الثلثُت ،ولكنها تشًتؾ مع أخيها ُب الباقي ،فنعطي الزوج الربع لوجود الفرع الوارث ،ويبقى ثبلثة
أرباع لبلبن وأختو ماذا نسميها؟ نسميها تعصيبا ،األخت مع أخيها ورثت الباقي تعصيبا ،عصبها أخوىا
يعٍت :قواىا ،وصارت معو عصبة بالغَت ترث ما بقي ،ولو كاف الباقي قليل.
لو كاف عندنا زوج وأـ وأب وطبسة أبناء وطبس بناتُ ،ب ىذه اغباؿ نقسم اؼباؿ إٔب اثٍت عشر سهما
فنقوؿ :لؤلـ السدس ،اثناف من اثٍت عشر ،ولؤلب السدس ،اثناف من اثٍت عشر ،وللزوج الربع ،ثبلثة من
اثٍت عشر ،كم بقي من ا ثٍت عشر؟ طبسة ،ىذه اػبمسة نصيب األوالد ذكورا وإناثا ،طبس بنات وطبسة
أبناء ،نسميو تعصيبا ،وال نسميو فرضا ،فإذا وجد األخ مع أختو ورثت معو ما بقي تعصيبا ،فنقوؿ :الزوج
أخذ النصف هبذا الشرط عدـ الفرع الوارث.
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ذكروا أف الزوج لو أربع حاالت :تارة يأخذ النصف كامبل ،وتارة يأخذ النصف عائبل ،وتارة يأخذ الربع
كامبل ،وتارة يأخذ الربع عائبل.
وأما البنت فلها طبس حاالت:تارة تأخذ النصف كامبل ،وتارة تأخذه عائبل ،وتارة تشارؾ ُب الثلثُت
كامبل ،وتارة تشارؾ ُب الثلثُت عائبل ،وتارة ترث بقية اؼباؿ تعصيبا مع الغَت ،وتارة تأخذ ما بقي من
الفروض تعصيبا مع الغَت ،أي :طبس حاالت.
بعدىا بنت االبن ،وبنت االبن تقوـ مقاـ البنت إذا ٓب يوجد بنت ،فتأخذ النصف مع عدـ ولد
الصلب ،كلمة ولد الصلب يدخل فيها الذكور واإلناث ،فإذا وجد أحد من ولد الصلب ،يعٍت :أوالد اؼبيت
ذكرا أو أنثى حجبوىا أو أسقطوىا ،ىذه بنت االبن.
ذكروا أنها تأخذ النصف بثالث شروط :عدـ الشريك ،وعدـ اؼبعصب ،وعدـ الفرع الوارث الذي
أعلى منها ،عرفت الشريك وىو أختها أو بنت عمها اليت ُب درجتها ،وكذلك اؼبعصب الذي ىو أخوىا أو
ابن عمها الذي ُب درجتها ،والفرع الوارث االبن أو البنت الذين ىم أقرب إٔب اؼبيت منها ،فبل تأخذ
النصف إال بثبلثة شروط ،فإذا اختل واحد من ىذه الشروط ٓب تأخذ النصف.
فإذا كاف عندنا بنتا ابن فإهنما يأخذاف الثلثُت ،وإذا كاف عندنا بنت ابن وابن ابن فإهنما يأخذوف اؼباؿ،
يأخذونو بالتعصيب ،حىت ولو ٓب يكونا أخوين ،نفرض أف إنسانا لو ابناف ،مات أحدنبا ُب حياتو ،وخلف
بنتا ،ومات الثاين ُب حياتو ،وخلف بنتا أخرى ،فاجتمعت البنتاف ىذه تقوؿ :اؼبيت جدي -أبو أيب ،-و
ىذه تقوؿ :اؼبيت -أيضا -جدي -أبو أيب -فماذا نعطي البنتُت؟ بنيت االبن ،متفرقتُت ،اؼبيت مات ولداه،
وكل واحد منهما خلف بنتا ،يشًتكاف ُب الثلثُت؛ ألف كل واحدة منهما يصدؽ عليها أهنا بنت ابن.
فإذا كاف مع أحد البنتُت أخ ؽبا ابن ابن فهل يرثاف الثلثُت؟ ال يرثانو يعصبهما ،فيأخذ اؼباؿ ىو وإيانبا
بالتعصيب للذكر مثل حظ األنثيُت ،يقوؿ :أنا ابن ابن ٕب سهماف ،وأنتما بنتا ابن لكما سهماف ،للذكر
مث ل حظ األنثيُت ،فبل ترث بنت االبن اليت أبوىا واحد ،ال ترث وحدىا ،بل يعصبها ابن عمها؛ ألنو ُب
درجتها.
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والحاصل أن بنت االبن لها إحد عشر حالة :تارة تأخذ النصف كامبل ،وتارة تأخذه عائبل ،وتارة
ترث الثلثُت كامبل تشارؾ ُب الثلثُت كامبل ،وتارة تشارؾ ُب الثلثُت عائبل ،وتارة تأخذ السدس كامبل ،وتارة
تأخذه عائبل ،وتارة تشارؾ ُب السدس كامبل ،وتارة تشارؾ فيو عائبل ،وتارة تشارؾ ُب اؼباؿ كلو بالتعصيب،
وتارة تشارؾ فيما بقي بعد الفروض بالتعصيب ،وتارة تسقط ،ىذه حاالهتا ،بنت االبن اليت أبوىا ميت
ترث تقوـ مقاـ البنت إذا ٓب يكن ىناؾ من وبجبها.
وأما األخت ألبوين فًتث عند عدـ الولد وولد االبن ،األخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط:
عدـ الشريك ،وعدـ اؼبعصب ،وعدـ األصل الوارث من الذكور ،وعدـ الفرع الوارث ،عرفنا الشريك وىو
أختها إذا كانتا شقيقتُت أو أخوات شقائق فبل تأخذ النصف ،بل تشارؾ ُب الثلثُت ،الشريك ىو أختها
اليت سباثلها ،واؼبعصب ىو أخوىا إذا كاف معها أخ شقيق فإهنا ترث اؼباؿ ىي وإياه بالتعصيب قليبل أو
كثَتا.
إذا ماتت امرأة ولها زوج وأبوان وؽبا طبسة إخوة أشقاء ،وطبس أخوات شقائق ،أعطينا الزوج الربع،
وأعطينا األـ السدس ،والباقي يأخذه األب ،وال شيء لئلخوة ،فإف ٓب يكن ىناؾ أب ورث اإلخوة
واألخوات الباقي ،وظبينا إرثهم تعصيبا ،فاألخت الشقيقة مثل البنت ،تارة تأخذ النصف كامبل ،وتارة
تأخذه عائبل ،وتارة تشارؾ ُب الثلثُت كامبل ،وتارة تشارؾ ُب الثلثُت عائبل ،وتارة تأخذ ما بقي مع أخيها
تعصيبا با لغَت ،وتارة تأخذ اؼباؿ ،أو ترث اؼباؿ كلو مع أخيها تعصيبا مع الغَت ،وتارة تسقط ،فيكوف ؽبا
سبع حاالت.
بعدىا األخت من األب عند عدـ األشقاء ،أخت اؼبيت من أبيو ال من أبويو ترث النصف خبمسة
شروط :طبسة الشروط ىي األربعة اؼباضية ،وزيادة :عدـ األشقاء والشقائق ،عدـ الشريك وىو أختها من
األب ،وعدـ اؼبعصب وىو أخوىا من األب ،وعدـ الفرع الوارث وىو األوالد وأوالد البنُت ،وعدـ األصل
من الذكور الوارث وىو األب واعبد ،وعدـ األشقاء والشقائق.
وإذا أردنا أف نذكر أمثلة على تأخر ىذه الشروط ،فنقوؿ -مثبل :-إذا كاف عندنا أخت شقيقة وأخ
شقيق وأخت من األب تسقط األخت من األب ،يسقطها الشقيق ،وكذلك إذا كاف عندنا أختاف شقيقتاف
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وأختاف من األب وعم تسقط األختاف من األب ،األختاف الشقيقتاف تأخذاف الثلثُت ،والباقي للعم ،وال
شيء لؤلخت وال لؤلخوات من األب؛ ألف األخوات استوفُت فرضهن ،إذا أخذف فرضهن كامبل أسقطنا
أوالد األب البواقي ،إذا أخذف فرضهن وافيا.
وكذلك نعرؼ -أيضا -أف األخت من األب ؽبا كبو أحد عشر حالة ،تارة تأخذ النصف كامبل ،وتارة
تأخذه عائبل ،وتارة تشارؾ ُب الثلثُت كامبل ،وتارة تشارؾ ُب الثلثُت عائبل ،وتارة تأخذ السدس كامبل ،وتارة
تأخذه عائبل ،وتارة تشارؾ ُب السدس كامبل ،وتارة تشارؾ فيو عائبل ،وتارة تأخذ ما بقي بعد أىل الفروض
مشاركة ،وتارة تشارؾ ُب اؼباؿ كامبل تعصيبا مع الغَت ،وتارة تسقط.
يأتينا -إف شاء اهلل -مسألة العوؿ؛ ألنكم قد تسمعونو لكن ال تتصورونو إال إذا وقع ،ىذه شروط أخذ
النصفٍ ،ب قد يأخذ النصف بعض األخوات بدوف أف يكوف -مثبلُ -ب اؼبسألة نصفاف ،فإذا مات ميت
عن زوج وأخت شقيقة ،فالزوج لو النصف كامبل فرضا ،والشقيقة ؽبا النصف كامبل فرضا ،وكذلك إذا كاف
عندنا أخت ألب بدؿ الشقيقة ،فللزوج النصف ،ولؤلخت النصف -النصف أيضا كامبل ،-فهذا اثناف
يأخذاف النصفُت فرضا.
ٚأِب ئطا وبْ أدضّ٘ب ِؼصجب فصٛعح طٌه ئطا ِبد ِ١ذ  ٌٗٚثٕذ ٚأسذ ،اٌجٕذ ٌٙب
إٌصفٚ ،األسذ ٌٙب إٌصفٌٚ ،ىٓ ٔصف األسذ ِبطا ٔـّٗ١؟ ٔـّ ٗ١رؼص١جب ِغ
اٌغ١غ ،أ :ٞأْ اٌجٕذ ػصجذ األسذٚ ،جؼٍذ اٌّبي اٌجبلٌٙ ٟب رؼص١جب ِغ اٌغ١غ ٠ؼجغْٚ
ف١م :ٌْٛٛاألسٛاد ِغ ا ٌجٕبد ػصجبد ،فٙب ٕ٘ب أصذبة اٌفغض ٘ ٛاٌجٕذٚ ،اٌزؼص١ت
٘ ٛاألسذِٚ ،غ طٌه ٘ظٖ ٌٙب إٌصف٘ٚ ،ظٖ ٌٙب إٌصفٌٚ ،ىٓ ٔمٛي :اٌّـأٌخ ِٓ اصٕ،ٓ١
ٌٍجٕذ إٌصف فغظبٚ ،اٌجبلٌ ٟألسذِ ،ب ٔمٛي :إٌصف ،ئّٔب ٔمٛي :اٌجبل ،ٟوّب ٌ ٛوبْ
ثضٌٙب أس٘ٛب ،وّب ٌ ٛوبْ ػٕضٔب ثٕذ ٚأر ،ثٕذ اٌّ١ذ ٚأس ٛاٌّ١ذ ،فٍٍجٕذ إٌصف،
ٚاٌجبل ٟوُ ٘ٛ؟ إٌصف ٠أسظٖ أس ٛاٌّ١ذٔٚ ،ـّ ٗ١رؼص١جبٌٚ ،ىٕٗ رؼص١ت ثبٌٕفؾ،
فٙإالء أً٘ إٌصف .أصذاب اٌرتغ:
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أما أىل الربع ،فذكر أف "الربع فرض اثنُت :الزوج مع الولد أو ولد االبن ،والزوجة فأكثر مع عدمهما"،
وىذا مذكور ُب القرآف ُب قوؿ اهلل -تعأب:-

         

                 
                 

    الربع يأخذه الزوج مع الولد أو ولد االبن ،اؼبراد بالولد ولد اؼبيتة ،ذكرا أو أنثى ،واحدا أو
عددا ،وبجبو الواحد ووبجبو العدد إٔب الربع.
فلو ماتت امرأة وؽبا زوج وؽبا بنت ،فللبنت النصف ،وللزوج الربع ،والباقي ألؤب رجل ذكر ،وكذلك لو
ماتت امرأة وؽبا زوج وؽبا عشرة أبناء ،أو بنات ،أو بنُت وبنات ،فللزوج الربع ،والباقي لؤلوالد ذكورا وإناثا،
قليبل أو كثَتا ،للذكر مثل حظ األنثيُت ،وىكذا إذا ٓب يكن ؽبا أوالد من الصلب ،ولكن ؽبا أوالد بنُت ،إذا
كاف ؽبا بنت ابن ،أو ؽبا ابن ابن وإف نزؿ ،أو طبسة أبناء ابن ،أو عشر بنات ابن ،فاعبميع وبجبوف الزوج
إٔب الربع ،فبل يرث إال الربع ،يقوؿ الناظم:
والربـ ـ ـ ــع فـ ـ ـ ــرد الـ ـ ـ ــزوج إن كـ ـ ـ ــان معـ ـ ـ ــو  مـ ـ ـ ـ ــن ول ـ ـ ـ ــد الزوج ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ــد منع ـ ـ ـ ــو




ولد الزوجة يعني :الفرع الوارث الذي ىو االبن ،واحدا أو عددا ،والبنت واحدة أو عددا ،وابن االبن،
واحدا أو عددا ،وبنت االبن ،واحدة أو عددا ،واحدا منهم أو صباعة وبجبوف الزوج إٔب الربع.
وأما الزوجة فأكثر فإهنا ترث الربع مع عدـ الفرع الوارث ،الفرع الوارث األوالد ،وأوالد البنُت يعٍت:
االبن ،وابن االبن ،وال بنت بنت االبن ،واحدا أو عددا ،ىؤالء إذا وجدوا منعوا الزوجة من الربع إٔب الثمن،
وإذا عدموا أخذت الزوجة الربع كامبل ،ويسموف الفرع الوارث.
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ٚل" :ٌٗٛاٌؼٚجخ فأوضغ" ٠ؼٕ :ٟػٚجخ ٚػٚجزبْ أ ٚصالس أ ٚأعثغ ٠لزغوٓ ف ٟفغظٓٙ؛
ألْ هللا لبي       :فّمزعبٖ أٔ٠ ٓٙلزغوٓ ف ٟاٌغثغ .أصذاب
اٌصّٓ:
وأما الثمن فهو فرض واحد ،وىي الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد االبن؛ فيكوف للزوجة شباف حاالت:
تارة تأخذ الربع كامبل ،وتارة تشارؾ ُب الربع كامبل ،وتارة تأخذ الثمن كامبل ،وتارة تشارؾ ُب الثمن كامبل،
وتارة تسقط ،فيكوف ؽبا طبس حاالت.
وكذلك -أيضا -يأٌب عليها مسألة العوؿ فيكوف ؽبا شباف حاالت ،الزوجة ال تسقط حباؿ ،فتارة تأخذ
الربع كامبل ،وتارة تأخذه عائبل ،وتارة تشارؾ ُب الربع كامبل ،وتارة تشارؾ فيو عائبل ،وتارة تأخذ الثمن
كامبل ،وتارة تشارؾ فيو كامبل ،وتارة تأخذ الثمن عائبل ،وتارة تشارؾ فيو عائبل ،فلها شباف حاالت.
فّضبي أسظ٘ب اٌغثغ وبِال :ئطا ِبد عجً  ٌٗٚػٚجزٗ ٚأَ ٚأة ،ف٘ ٟظٖ اٌّـأٌخ اٌؼٚجخ
ٌٙب اٌغثغ وبِالٚ ،ادض ِٓ أعثؼخٚ ،األَ ٌٙب صٍش اٌجبلٚ ٟادضٚ ،اٌؼٚط ٌٗ اٌجبل٘ٚ ،ٟظٖ
ئدض ٜاٌؼّغ٠ز ،ٓ١فٕٙب أسظد اٌغثغ وبِال ،فٍ ٛفغظٕب أْ ػٕضٔب أعثغ ػٚجبد ٚأة ٚأَ،
فأعثغ اٌؼٚجبد ٠لزغوٓ ف ٟاٌغثغ٠ ،أسظْ اٌغثغ وبِال ،أعثغ ػٚجبد ٌؼضَ اٌفغع
اٌٛاعس ٌٛ ،وبْ ػٕضٔب ػٚجخ ٚأسزبْ كم١مزبْ ٚأسزبْ ِٓ األَ ف٘ ٟظٖ اٌذبي اٌّـأٌخ
رى ِٓ ْٛاصٕ ٟػلغ؛ ألْ فٙ١ب عثغٚ ،فٙ١ب صٍش أ ٚصٍضبْ ،اٌؼٚجخ ٌٙب اٌغثغ -صالصخ،-
ٔؼط ٟاألسٛاد ،األسٛاد اٌلمبئك ٌ ٓٙاٌضٍضبْ ،صٍضب اصٕ ٟػلغ :صّبٔ١خٚ ،األسٛاد ِٓ
األَ ٌ ٓٙاٌضٍش ،صٍش اصٕ ٟػلغ :أعثؼخ٘ ،ظٖ اصٕب ػلغ صّبٔ١خ ٚأعثؼخ ف ًٙرـمػ اٌؼٚجخ؟
ال رـمػٔ ،ؼ٠ض ف ٟاٌـٙبَ ،فٕمـُ اٌّـأٌخ ِٓ سّـخ ػلغٔٚ ،ـّ٘ ٟظا ٘ ٛاٌؼٛي فٕمٛي:
ػبٌذ اٌّـأٌ خ ئٌ ٝسّـخ ػلغ ،فٍألسٛاد صّبٔ١خٌٚ ،ألسٛاد ِٓ األَ أعثؼخٌٍٚ ،ؼٚجبد
أ ٚاٌؼٚجخ اٌغثغ ٘ظٖ سّـخ ػلغ .اٌؼٛي ٚاٌّطأٌح إٌّثرٌح:
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ىذا ىو العوؿ سواء كانت واحدة أو ثنتُت أو ثبلثا أو أربعا ،يشًتكن فيو كامبل ،ويشًتكن فيو عائبل،
وكذلك إذا كن يرثن الثمن ،مثالو :مسألة تسمى اؼبنربية ،ذكروا أف عليا  سئل وىو على اؼبنرب :عن رجل
مات ولو زوجة وأبواف وبنتاف ،فنطق وىو ُب اػبطبة بقولو" :جعل اهلل الثمن تسعا ،أو صار الثمن تسعا"
صحيح أف الزوجات ال يأخذف إال التسع ُب ىذه اغبالة ،وتكوف اؼبسألة من سبعة وعشرين بدؿ ما ىي
أربعة وعشروف عالت إٔب سبعة وعشرين ،فالبنات ؽبن الثلثاف ،ثلثا أربع وعشرين :ستة عشر ،واألبواف ؽبما
الثلث ،لكل واحد منهما السدس ،ثلث أربعة وعشرين :شبانية ،فهذه أربعة وعشروف أين مَتاث الزوجة أو
الزوجات؟ تعوؿ ؽبن اؼبسألة؛ فتكوف من سبعة وعشرين ،الثمن ثبلثة ،شبن أربعة وعشرين ،سواء كن زوجة أو
زوجتُت أو ثبلث أو أربع يشًتكن ُب الثمن الذي عالت بو اؼبسألة.
وىكذا لو ما عالت ،لو كاف عندنا بنت واحدة وزوجة وعم ،فإف البنت ؽبا النصف ،أربعة من شبانية،
وللزوجة الثمن ،واحد من شبانية ،والباقي ثبلثة يأخذىا العاصب الذي ىو أخ أو عم أو كبوىم  أؤب
رجل ذكر



فها ىنا أخذت الثمن كامبل سواء كانت واحدة ،زوجة واحدة أو اثنتُت أو ثبلث أو أربع،

يشًتكن ُب الثمن ال يزدف عليو ،فهذا معٌت كوهنا تأخذ الثمن كامبل ،أو تأخذه عائبل ،أو تشارؾ فيو كامبل،
أو تشارؾ فيو عائبل ،وكذلك الربع.
واغباصل عندنا أف أىل الفروض ى م ىؤالء العشرة ،عرفنا اآلف مَتاث الزوجُت أف الزوج لو الربع مع
الفرع الوارث ،والنصف مع عدمو ،وأنو تارة يعوؿ ،وتارة ال يعوؿ ،فمثاؿ العوؿ أقلو إذا ماتت امرأة وؽبا
أختاف وزوج ،األختاف يطالنب بالثلثُت ،اهلل -تعأب -يقوؿ:
أف يطالبا بالثلثُت ،والزوج يطالب بالنصف ،يقوؿ اهلل:
     



      فبل بد

       

فليس ىا ىنا ولد فيكوف ُب اؼبسألة ثلثاف ونصفُ ،ب ىذه اغباؿ قبعل اؼبسألة من

ستة؛ ألف الستة فيها ثلثاف وفيها نصف ،ونقسم فنقوؿ :سهاـ الزوج ثبلثة ،وسهاـ األخوات أربعة
أصبحت سبعة ،عالت اؼبسألة إٔب سبعة ،ىذا معٌت كوهنا عالت ،فالزوج ىا ىنا ما حصل على النصف ،ما
حصل إال على ثبلثة أسباع.
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وكذلك لو كاف عندنا أـ ،يعٍت :مع األخوات أـ ،الزوج يأخذ النصف ،واألـ تأخذ السدس ،ففي ىذه
اغبالة تعوؿ اؼبسألة ،فتعوؿ إٔب شبانية ،األخوات ؽبن أربعة ،واألـ ؽبا واحد ،ىذه طبسة ،والزوج لو ثبلثة،
فهذه شبانية ،الزوج ىا ىنا ما حصل على النصف حصل على الربع ،ونصف الربع على ثبلثة أشباف ؼباذا؟
لوجود العوؿ ،العوؿ الذي ىو زيادة ُب السهاـ نقص ُب األنصبة.
وكذلك البنت ،وبنت االبن ،واألخت ،وكبوىم -أيضا -يدخل العوؿ ،ففي اؼبسألة اليت فيها بنت ،أو
بنات ،أو كبوىن ،فإذا كاف عندنا -مثبل -بنت وزوج وأبواف ،البنت ؽبا النصف ،ستة من اثٍت عشر،
واألبواف ؽبما السدساف ،ىذه عشرة ،والزوج لو الربع ،ما بقي عندنا إال اثناف ،عالت اؼبسألة إٔب ثبلثة عشر؛
ألف البنت أخذت النصف ستة ،واألب السدس اثناف ،واألـ السدس اثناف ،وبقي اثناف من اثٍت عشر،
والزوج يطالب بالربع ،والربع من اثٍت عشر ثبلثة ،فنقسم اؼبسألة إٔب ثبلثة عشر؛ فيدخل النقص على
اعبميع ،يعٍت :األـ ما أتاىا إال اثناف من ثبلثة عشر ،وكذا األب ،والبنت أعطيناىا النصف اظبا ال حقيقة،
وكذلك بقية أصحاب الفروض دخل عليهم النقص.
وكذلك بنت االبن -أيضا -تأخذ النصف ،وتأخذ السدس مىت تأخذ السدس؟ كما سيأٌب تأخذه إذا
كاف ىناؾ بنت ،بنت واحدة فإهنا تأخذ السدس ،تارة يكوف عائبل ،وتارة يكوف كامبل ،وتارة تأخذه
وحدىا ،وتارة تشارؾ فيو أخواهتا.
ففي مسألتنا ىذه إذا كاف عندنا بنت ابن وأبواف وزوج ،فإف بنت االبن تقوـ مقاـ البنت ،فلها النصف
كامبل ،ولكن دخل عليها العوؿ ،فإذا أعطيناىا ستة من ثبلثة عشر ،ودخل العوؿ على من معها ،فهذه
أمثلة غباالهتم ،البقية -بقية أىل الفروض -نقرأىم غدا -إف شاء اهلل.-
أصذاب اٌصٍصٍٓ


اغبمد هلل رب العاؼبُت ،و صلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد ،وعلى اهلل وصحبو أصبعُت.
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قاؿ رضبو اهلل -تعأب" :-والثلثاف فرض أربعة :البنتُت فأكثر ،وبنيت االبن فأكثر ،واألختُت ألبوين
فأكثر ،واألختُت ألب فأكثر.
والثلث فرض اثنُت :ولدي األـ فأكثر ،يستوي فيو ذكرىم وأنثاىم ،واألـ حيث ال ولد وال ولد ابن ،وال
الع َم ِريػتَػ ُْت ،ونبا أبواف وزوج أو زوجة.
عدد من اإلخوة ،واألخوات لكن ؽبا ثلث الباقي ُب ُ

والسدس فرض سبعة :األـ مع الولد أو ولد االبن ،أو عدد من اإلخوة واألخوات ،واعبدة فأكثر مع
ٍ
رباذ ،وبنت االبن فأكثر مع بنت الصلب ،وأخت فأكثر ٍ
ألب مع أخت ألبوين ،والواحد من ولد األـ،

واألب مع الولد أو ولد االبن ،واعبد كذلك.
السبلـ عليكم ورضبة اهلل .



اغبمد هلل ،والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل ،وعلى آلو وصحبو.
الثلثان سهمان من ثالثة أسهم ،جعلهما اهلل -تعأب -فرضا للبنتُت فأكثر ،ولؤلختُت فأكثر ُب قولو
-تعأب:-



           قاؿ العلماء :معٌت

   

أي :اثنتُت فما فوؽ ،ىذا ىو الصحيح؛ وذلك ألف األختُت ؽبما الثلثاف -كما ُب آخر السورة:-
       

 

يعٍت :األختُت؛ وألف األخت تأخذ النصف ،وتأخذ الثلث مع

أخيها ،فالبنت كذلك بطريق األؤب إذا كانت تأخذ النصف وحدىا ،فإذا كانتا اثنتُت تغَت إرثهما ،وورثتا
الثلثُت ،فتكوف كلمة "فوؽ اثنتُت" معناىا :اثنتُت فما فوؽ.
وذىب بعض الظاىرية إٔب أف فرض الثنتُت من البنات النصف ،وما فوؽ الثنتُت الثلثاف ،ولكن ىذا
خبلؼ إصباع األئمة ،قالوا أو ذكر :أف سعد بن الربيع  قتل ُب غزوة أحد ،وكاف لو أخ ،ولو ابنتاف ،ولو
زوجة ،أخوه أخذ صبيع اؼباؿ ،وقاؿ :اإلناث ليس ؽبن ماؿ ،فجاءت امرأتو تشتكي ،وتقوؿ :إنو خلف
ابنتُت ،وإهنما ال ينكحاف إال إذا كاف ؽبما ماؿ ،فأنزؿ اهلل آية الفرائض ،فدعاه فقاؿ  :أعط بنيت سعد
الثلثُت ،وأعط أمهما الثمن ،وما بقي فهو لك  فهذا دليل على أف البنتُت يأخذف الثلثُت.
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ذكروا أهنن يأخذف الثلثُت بشرطُت :شرط وجودي وشرط عدمي ،الشرط الوجودي :أف يكن اثنتُت
فأكثر ،ولو وصلن إٔب عشرة أو عشرين ،ما يزيد سهمهن على الثلثُت.
الشرط الثاني :عدـ اؼبعصب الذي ىو أخوىن ،فإنو ينقلهن من الفرض إٔب التعصيب ،فلو مات ميت
ولو عشر بنات ،ول و عم ،فعشر البنات يأخذف الثلثُت ،والباقي للعم ،فإف كاف مع البنات أخوىن أخذف
اؼباؿ كلو ،واقتسمنو للذكر مثل حظ األنثيُت ،فتكوف القسمة من اثٍت عشر ،البنات ؽبن عشرة أسهم ،وىو
لو سهماف ،يعٍت :أصبح ُب ىذه اغباؿ نقلهن من الفرض إٔب التعصيب أخوىن ،وأخذوا صبيع اؼباؿ ،وسقط
العم ،وحصل ؽبن طبسة أسداس اؼباؿ ،وألخيهن السدس ،قبل وجوده ما كاف ؽبن إال الثلثاف ،ومعو يسمى
أخا مباركا حصل ؽبن طبسة أسداس ،يأخذف الثلثُت بشرطُت :شرط عدمي :عدـ اؼبعصب ،وشرط
وجودي :وجود اثنتُت أو ثبلثا أو أكثر.
الن

ورد في األوالد:

  



      ىكذا أخرب اهلل

   

األوالد يدخل فيهن ،يدخل ُب كلمة أوالد الذكور واإلناث ،كلهم أوالد ،فاإلناث أوالد،

والذكور أوالد؛ ألهنم مولودوف ،قاؿ العلماء :إف أوالد البنُت كأوالد الصلب؛ فلذلك ابن االبن إذا ٓب يكن
غَته ورث اؼباؿ كما يرثو االبن ،االبن إذا ٓب يكن إال ابن واحد أخذ اؼباؿ كلو ،فإف مات قبل أبيو ،وكاف لو
ابن فابن االبن يرث جده ،يرث اؼباؿ كلو إذا ٓب يكن غَته ،فكذلك بنت االبن تقوـ مقاـ البنت إذا ٓب
يكن ىناؾ بنت ،قامت مقاـ البنت فأخذت النصف.
فإذا كن اثنتُت بنيت ابن أو بنات ابن ،ثنتُت أو أكثر من اثنتُت ،ورثن الثلثُت؛ ألهنن يقمن مقاـ بنات
الصلب ،بنات االبن يرثن الثلثُت بثبلثة شروط :أف يكن اثنتُت فأكثر ،وعدـ اؼبعصب ،وعدـ الفرع الوارث
الذي أعلى منهن ،فإذا كن واحدة فليس ؽبا إال النصف ،كما أف البنت ليس ؽبا إال النصف ،وإذا كاف
معهن أخوىن عصبهن؛ فيأخذف اؼباؿ معو كما أف االبن يعصب أخواتو كذلك ابن االبن يعصب أخواتو،
وابن االبن -أيضا -يعصب بنت عمو أو بنات عمو اليت ُب درجتو.
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إذا كاف لزيد -مثبل -ولداف ،مات أحدنبا ولو ثبلث بنات وأبوه حي ،ومات الثاين ولو بنت وابنٍ ،ب
مات اعبد ،جد ىؤالء ،فبنات األوؿ يرثن من جدىن ،ويقلن :ىذا أبو والدنا ،وبنات الثاين بنتو وابناه يرثوف
أيضا ،-فابن االبن ىذا يعصب أختو ،ويعصب بنات عمو البلٌب ُب درجتو؛ فيأخذوف اؼباؿ كلو تعصيبا،يعٍت :يقتسمونو للذكر مثل حظ األنثيُت ،فبنات عمو ثبلث ،وىو وأختو ثبلث ،لو سهماف ،و ألختو
سهماف ،ولبنات عمو ثبلثة أسهم ،ىذا معٌت كوف اؼبعصب ينقلهن من الفرض الثلثُت إٔب التعصيب ،وىو
أخذ اؼباؿ ،أو أخذ ما بقي بعد أىل الفروض.
فلو فرضنا أف ىناؾ زوج فإف الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث ،ولو كانوا أنزؿ من األوالد بدرجة،
والباقي يأخذه ابن االبن وأختو وبنات عمو ،يأخذونو تعصيبا ،وإذا كاف مع بنات االبن بنت صلب فإف
بنت الصلب تأخذ نصفها كامبل ،ويبقى سدس من الثلثُت تأخذه بنت االبن أو بنات االبن ولو كن
عشرة ،ويسمى السدس تكملة الثلثُت.
مثال :ال يرثن الثلثُت إال مع عدـ الفرع الوارث الذي أعلى منهن ،عرفت أف الفرع الوارث ىم األوالد
وأوالد البنُت ،فبنت االبن وبنات االبن من الفرع الوارث؛ ألهنم متفرعوف عن اؼبيت ،وحيث إهنم متفرعوف
عنو فإهنم فرع ،و قيدوه بالوارث احًتازا من الفرع الذي ال يرث كبنت البنت وبنت بنت االبن فرع غَت
وارث؛ ألهنا تدٕب بأنثى.
ٍب عرفنا أهنن يأخذف الثلثُت -بنات االبن -بثبلثة شروط :أف يكن اثنتُت فأكثر ،وعدـ اؼبعصب وىو
أخوىن ،وعدـ الفرع الوارث الذي أعلى منهن ،فإف كاف معهن ابن من الصلب سقطن ،وإف كاف معهن
بنت أخذت البنت النصف ،والباقي لبنت االبن أو بنات االبن ،وإف كاف معهن بنتاف أخذ البنتاف الثلثُت،
وسقطت بنت أو بنات االبن.
الثالث :األخوات الشقائق يأخذف الثلثُت بأربعة شروط :أف يكن اثنتُت فأكثر ،وعدـ اؼبعصب ،وعدـ
األصل من الذكور الوارث ،وعدـ الفرع الوارث ،أربعة شروط ،فالواحدة من األخوات ترث النصف ،وال
يرثن الثلثُت إال إذا كن اثنتُت فأكثر -األخوات الشقائق ،-وإذا كاف معهن أخوىن نقلهن إٔب التعصيب،
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يرثن معو اؼباؿ كلو تعصيبا ،للذكر مثل حظ األنثيُت ،لقولو -تعأب:-

     

.      
وإذا كاف ىناؾ فرع وارث كاألبناء ،أو البنات ،أو بنات االبن ،أو أبناء االبن ،فبل يرث األخوات
الثلثُت ،بل إما أف يرثن تعصيبا مع الغَت ،وإما أف يسقطن ،فاالبن يسقطهن ،والبنات يأخذف معهن الثلث
تعصيبا ،والبنت إذا أخذت نصفها أخذ األخوات الباقي تعصيبا ،وأما األصل الوارث ،األصل الوارث منو:
األب واعبد ،قيدوه بالذكور ،األصل من الذكور الوارث فإف كاف أبا أسقط األخوات؛ ألهنن يدلُت بو،
يعٍت :ىو واسطتهن فمن أدٔب الواسطة فقد سقط هبا ،وإف كاف جدا ففيو خبلؼ ،سيأٌب -إف شاء اهلل.-
فبل يرثن الثلثُت مع األب ،وال مع اعبد ،وال مع االبن ،وال مع البنت ،وال مع ابن االبن ،وال بنت
االبن ،وال بنات االبن ،ال يرث الشقائق الثلثُت إال عند عدـ ىؤالء ،أربعة شروط :أف يكن اثنتُت فأكثر،
وعدـ اؼبعصب وىو أخوىن ،وعدـ األصل الوارث من الذكور األب أو اعبد ،وعدـ الفرع الوارث األوالد
وأوالد البنُت.
أِب األسٛاد ِٓ األة فأ٠ ٓٙمّٓ ِمبَ األسٛاد اٌلمبئك ػٕض ػضِ ،ٓٙف١أسظْ اٌضٍضٓ١
ثشّـخ كغٚغ :اٌلغٚغ اٌّظوٛعح ف ٟاألسٛاد اٌلمبئكٚ ،ػ٠بصح كغغ سبِؾٛ٘ٚ ،
ػضَ األكمبء ٚاٌلمبئك ،فاطا وبْ ِؼ ٓٙكم١مخ أسظد إٌصفٚ ،ثم١خ اٌضٍضٌ ٓ١ألسٛاد ِٓ
األةٚ ،ئْ وٓ كم١مز ٓ١أسظْ اٌضٍضٚ ،ٓ١ؿمػ األسٛاد ألةٚ ،ئْ وبْ أر كم١ك أؿمػ
جّ١غ أٚالص األة ،طوٛعا ٚئٔبصب٘ ،إالء أصذبة اٌضٍض .ٓ١أصذاب اٌصٍس:
أما الثلث فإنو فرض اثنُت :األـ ،وولد األـ ،فولد األـ ىو األخوة من األـ ،واحدىم لو السدس،
واالثناف ؽبما الثلث ،وكذلك إف زادوا ،ال يزيد فرضهم على الثلث ذكر ُب القرآفُ ،ب نفس السورة قوؿ اهلل
-تعأب:-
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 ويستوي فيو ذكرىم وأنثاىم،

فيأخذوف الثلث هبذه الشروط-:
الشرط األول :عدـ الفرع الوارث ،أال يكوف للميت ابن ،وال بنت ،وال ابن ابن ،وال بنت ابن ،ىؤالء
كلهم يسقطوف األخ من األـ ،واإلخوة من األـ ،ىؤالء فرع وارث ،واحدا أو عددا ،ولو ٓب يكن لو إال
بنت ،أو بنت ابن أسقطت اإلخوة من األـ ،وكذلك إذا كثروا لو كاف لو عشرة أبناء سقط اإلخوة من األـ.
وكذلك -أيضا -شرط ثان :عدـ األصل الوارث من الذكور ،وىم األب ،واعبد ،ىذا ىو األصل
الوارث فاألب يسقطهم ،واعبد يسقطهم ،ولو كاف بعيدا ،فمعناه أف األخوة من األـ ال يرثوف الثلث إال
هبذه الشروط ،عدـ الفرع الوارث ،وعدـ األصل الوارث من الذكور ،وأف يكونوا اثنُت فأكثر ،وؽبم
خصائص ،قالوا :ؽبم أربع خصائص-:
أوال :أهنم يدلوف بأنثى ويرثوف.
ثانيا :أهنم وبجبوف ما أدلوا بو حجب نقصاف.
ثالثا :أف ذكرىم كأنثاىم.
رابعا :أهنم ذكرىم ال يعصب أنثاىم.
ىذه خصائصهم ،كل من أدٔب بأنثى ال يرث إال اإلخوة من األـ ،يدلوف بأنثى ويرثوف ،فمثبل :أوالد
األخت ىل يرثوف؟ ال يرثوف من خاؽبم ،وال من خالتهم؛ ألهنم يدلوف بأنثى ،وكذلك أوالد البنت ال يرثوف
من جدىم أو من جدهتم؛ ألهنم يدلوف بأنثى ،وكذلك أوالد بنت االبن ،وحىت اعبد أبو األـ؛ ألنو يدٕب
باألـ فكل من أدٔب بأنثى ال يرث إال اإلخوة من األـ ،يدلوف بأنثى ويرثوف.
كذلك يضروف أمهم ،إذا مات ميت ،ولو أـ وأخواف من أـ وعم ،فاألـ ما ؽبا علة وجود ،واألخواف
ؽبما ثلث ،والبقية للعم ،حجبوا األـ ،أضروىا مع عدمهم كانت تأخذ الثلث ،فمع وجودىم ما حصلت إال
السدس ،وبجبوف من أدلوا بو حجب نقصاف.
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وكذلك ؼبا كانوا يدلوف بالرحم ،يرثوف بالرحم اجملردة استوى ذكرىم وأنثاىم ،فإف قولو -تعأب:-
     



دليل على أهنم ال يزيدوف على الثلث ال يزيدوف عنو ،والشركة تقتضي

اؼبساواة ،أي :ىم شركاء ،ذكرىم كأنثاىم ،ىؤالء من أىل الثلث ،االثنُت فأكثر.
من أىل الثلث األـ ،ترث الثلث بشرطُت عدمُت :عدـ الفرع الوارث ،أو بثبلثة شروط :عدـ الفرع
الع َمريتُت ،ىذه شروط أخذ األـ للثلث ،قاؿ
الوارث ،وعدـ اعبمع من اإلخوة ،وأال تكوف اؼبسألة إحدى ُ

اهلل -تعأب:-



           يعٍت :إذا ٓب يرثو إال أبواه فؤلمو

الثلث ،والباقي لؤلب ،إذا ذكر نصيب وارث ،وسكت عن الباقي فهو للوارث الثاين ،ففي ىذه اغباؿ ألمو
الثلث ،إذا لم يكن لو ولد ،ولم يرثو إال أبواه فلألم الثلث ،والباقي ألبيو ،وىذا شرط :أال يكون لو
ولد ،الولد يعم الذكر واألنثى من األوالد وأوالد البنُت ،ويعم الواحد والعدد ،فلو كاف لو بنت أو بنت ابن
ما ورثت األـ إال السدس؛ ألف لو ولدا.
اٌشرط اٌصأً :ػضَ اٌجّغ ِٓ اإلسٛح ف ٟلٛي هللا -رؼبٌ:-ٝ

     

   فجؼً هللا اإلسٛح ٠ذجج ْٛاألَ ئٌ ٝاٌـضؽٚ ،وّب أْ األٚالص ٠ذججٙٔٛب ئٌٝ
اٌـضؽ٘ ،ظا ٔص



        اٌجبلٌ ٟإلسٛح ،ئطا ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ئال

أَ ٌٗٚ ،ئسٛح أػط١ذ األَ اٌـضؽٚ ،اٌجم١خ ٌإلسٛحٌٍ ،ظوغ ِضً دع األٔض .ٓ١١دجة
اإلسٛج ٌؤلَ ػٓ اٌصٍس:
كلمة إخوة تعم -أيضا -اإلخوة من األـ؛ فلذلك قالوا :وبجبها اإلخوة من األـ إذا كانوا اثنُت أو
أكثر ،ووبجبها اإلخوة األشقاء اثناف فأكثر ،واإلخوة من األب اثناف فأكثر ،وكذلك األخوات شقائق أو
ألب أو ألـ أو متفرقُت ،وبجبوهنا إٔب السدس ،فمع أخوين شقيقُت وأـ لؤلـ السدس ،ومع أختُت شقيقتُت
وأـ ؽبا السدس ،وكذلك أخواف ألب ؽبا السدس ،أو أختاف ألب أو أختاف ألـ أو أخواف ألـ أو أخ شقيق
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وأخت ألـ ،أو أخ شقيق وأخت ألب ،أو أخت ألب وأخت ألـ ،واثناف من اإلخوة ذكورا وإناثا ألب أو
ألبوين أو ألـ وبجبوهنا إٔب السدس.
ٍب ىا ىنا مسألة فيها خبلؼ ،وىي إذا كاف اإلخوة ؿبجوبُت فهل وبجبوهنا أـ ال؟ إذا كانوا ؿبجوبُت
باعبد على القوؿ بأنو وبجبهم ،أو ؿبجوبُت باألب؛ ألف األب يسقطهم.
مثالو :مات ميت ولو أبواف وأخواف ،إذا قلنا :إف األخوين وبجبوف األـ ،فهم ال يرثوف ،يبنعهم األب؛
أل نو واسطتهم ،يسقطهم األب؛ فبل يرثوف ُب ىذه اغباؿ ،ففي ىذه اغباؿ اعبمهور على أهنم ساقطوف
ووبجبوف ،يضروف األـ وال ينتفعوف؛ فيكوف لؤلـ سدس ،وطبسة األسداس لؤلب ،ىذا مثاؿ من وبجب وال
يرث ،ولكنو حجب نقصاف ،منعوا األـ من أوفر حظيها ،وىو الثلث ،وٓب ينتفعوا فصار النفع لؤلب.
ذىب بعض العلماء إٔب أهنم ال وبجبوف ُب ىذه اغباؿ ،وىبتار ذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رضبو
اهلل -ويقوؿ" :إذا كانوا ال ينتفعوف فكيف يضروف ،العادة أف اغباجب إمبا وبجب غَته إذا كاف ينفع نفسو،
إذا كاف ينتفع بذلك اغبجب" ،وىذا ىو األصل أف األوالد وبجبوف األبوين ألجل أف يزيد ؽبم اؼباؿ،
ووبجبوف الزوجُت حجب نقصاف ألجل أف يزيد ؽبم اؼباؿ ،ووبجبوف اإلخوة حجب حرماف ألجل أف يزيد
ؽبم اؼباؿ فما فائدة اإلخوة من ىذا اغبجب؟ كيف وبجبوف وىم ال يرثوف؟.
فَتى شيخ اإلسبلـ أهنم ال يرثوف ُب ىذه اغباؿ وال وبجبوف األـ ،بل األـ ؽبا الثلث كامبل ،ولكن ما
ذبرأ العلماء على أف يعطوىا الثلث وىناؾ إخوة للنص الصريح


       

فشيخ اإلسبلـ يقدر يقوؿ" :فإن كان لو إخوة وارثون فألمو السدس كما إذا كان لو ولد ،ويرثون

فألمو السدس".
الع َمريتُت ،ونبا األبواف وزوج أو زوجة ،ؽبا ثلث الباقي سبشيا وتأدبا مع
ٍب ذكر أف لؤلـ ثلث الباقي ُب ُ

القرآف؛ ألف القرآف فرض ؽبا الثلث إذا ٓب يكن ىناؾ ولد وال صبع من اإلخوة.
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وٍب ذكر أف لؤلـ ثلث الباقي ُب العمريتُت ،ونبا أبواف لزوج أو زوجة  ،ؽبا ثلث الباقي سبشيا وتأدبا مع
القرآف ؛ ألف القرآف فرض ؽبا الثلث إذا ٓب يكن ىناؾ ولد  ،وال صبع من اإلخوة  ،ففي ىذه اغباؿ إذا كاف
معنا أحد الزوجُت وأب وأـ  ،ففي ىذه اغباؿ كيف نعطيها أكثر من األب ؟
األب -عادة -يكوف أكثر منها  ،فإذا كاف معها زوج  ،وأعطينا الزوج النصف ؛ ثبلثة من ستة،
وأعطينا األـ الثلث ؛ اثنُت من ستة  ،ما بقي لؤلب إال واحد  ،وىو سدس.
اٌّطأٌرٍٓ اٌؼّرٌرٍٓ:
فرأى عمر بن اػبطاب أهنا تُػ ْعطَى ثلث الباقي بعد الزوج ؛ تأدبا مع القرآف  ،ففي ىذه اغباؿ يكوف ؽبا

سدس  ،ولؤلب مثلها مرتُت  ،وللزوج النصف  ،فهذا يعٍت :ثلث الباقي  ،إذا أخذ الزوج النصف ثبلثة من
ستة بقي عندنا ثبلثة :لؤلـ ثلث الثبلثة واحد  ،ولؤلب مثلها  .ىذه إحد العمريتين .
الثانية :زوجة وأبواف ،زوجة وأبواف  ،الزوجة ؽبا الربع  ،ويبقى ثبلثة  ،فلؤلـ ثلث الباقي  ،ولؤلب الباقي
 ،الباقي بعد الزوجة ثبلثة أرباع  ،فتأخذ األـ واحدا ثلث الباقي  ،وىو ُب اغبقيقة ربع  ،وظبيناه ثلث الباقي
تأدبا مع القرآف  ،ويأخذ األب الباقي  ،ىذا ىو قوؿ عمر . 
وظبيتَا بالعمريتُت نسبة إٔب
أفىت ُب ىاتُت اؼبسألتُت  ،واتبعو الصحابة  ،وأصبعوا على ذلك ُ ،
اشتهر أنو َ

عمر ؛ ألنو الذي أفىت بذلك  ،كأنو رأى أف األـ -عادة -ما تأخذ إال نصف األب  ،كما أف البنت تأخذ
نصف االبن  ،وكما أف الزوجة تأخذ نصف ما يأخذه الزوج ،فلذلك قالوا :نعطيها ُب ىذا نصف األب.
وكأهنم أخذوا -يعٍت -ضبلوا قولو تعأب:

           

 أيٓ :ب يرثو إال أبواه فؤلمو الثلث ُب ىذه اغباؿ  ،فأما إذا كاف ىناؾ ورثة غَت األبوين -كزوج أو زوجة-
فإهنا ال تأخذ الثلث؛ وإمبا تأخذ مثل نصف األب ،ىذا رأيهم.
ذىب الظاىرية إٔب أهنا تأخذ الثلث كامبل ُب العمريتُت  ،وقالوا :إف العادة أهنا تأخذ فرضها كامبل ،
وذلك للعمل باغبديث  :أغبقوا الفرائض بأىلها فما بقي فؤلؤب رجل ذكر . 
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فعندنا الزوج يأخذ النصف فرضا  ،واألـ فرضها الثلث ،وما بقي ىو سدس فيأخذه أؤب رجل وىو
األب ،ىكذا ذكروا.
ولكن اعبمهور على ما أفىت بو عمر؛ ذكر أف السدس فرض سبعة :األـ  ،واعبدة ،وبنت االبن،
واألخت ألب ،واألخ من األـ ،واألب ،واعبد  ،سبعة.
ذكر أـ أنثى  ،يعٍت :ولد للميت ذكر أـ أنثى منع األـ من
فاألـ تستحقو مع الولد إذا كاف ىناؾ ولد ٌ

الثلث  ،وورثت السدس  ،وكذلك ولد االبن ،يبنعوهنا أيضا ؛ ألهنم فرع وارث ،واحد أو عدد ،وإف نزؿ،
ولو كاف عندنا بنت ابن ابن ابن ،فإهنا ربجب األـ إٔب السدس.
كذلك العدد من اإلخوة واألخوات ،اعبمع من اإلخوة يبنعوف األـ من الثلث ،وترث معهم السدس.
قاؿ تعأب:



        وكلمة إخوة جعلوىا تصدؽ على اثنُت ،فإذا

مات ميت ولو أخواف وأـ ،فلؤلـ السدس والباقي لؤلخوين ،وإذا كاف لو أختاف وأـ فلؤلـ السدس ولؤلختُت
شقيقتُت أو ألب الثلثاف ،والباقي للعاصب.
يعٍت :وبجبها اعبمع من اإلخوة ،اثناف أخواف ألب ،أو أخواف ألـ ،أو أخواف ألبوين ،أو أختاف من
اعبميع ،أو أخ وأخت وبجبوهنا فبل ترث إال السدس معهم .
الثاني :اعبدة فأكثر مع رباذ ،اعبدة ترث السدس بشرط واحد وىو عدـ األـ؛ أال يكوف ىناؾ أـ  ،ال
يبنعها إال األـ ،فاألـ تسقطها  ،وإذا كاف عندنا جدتاف اشًتكن ُب السدس ،وإذا كن أكثر -ثبلث جدات
متحاذيات -اشًتكن ُب السدس  ،يقوؿ الناظم:
والس ـ ـ ــدس ف ـ ـ ــرد ج ـ ـ ــدة ف ـ ـ ــي النس ـ ـ ــب  واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانت ألم وأب




ٍب يقوؿ:
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وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن كــله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن وارث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

وإن تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاو نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسب الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات

فالسـدس بينـهن بالسـوية
فإذا كاف عندؾ أـ أـ وأـ أب ،فهن اآلف ِ
مستويات ،أـ األب ُب الدرجة الثانية  ،وأـ األـ ُب الدرجة
الثانية ،فيشًتكن ُب السدس ،فإف كن ثبلثا فبل يتحاذين إال إذا كن ُب الدرجة الثالثة؛ أُـ أُـ أـ ،وأُـ أُـ أب
اشًتكن ُب الدرجة الثالثة.
وأُـ أَب أب  ،يعٍت أـ أـ أـ كلهن إناث ،وأـ أـ أب أنثياف وأب  ،وأـ أب أب فيشًتكن  ،يتحاذين
ثبلثا  ،فيشًتكن ُب السدس .
ذكروا أف اعبدة جاءت إٔب أيب بكر تطلب مَتاثها  ،فشهد بعض الصحابة أف النيب َ ورثَها السدس.

ٍب جاءت اعبدة الثانية إٔب عمر أـ األب ،فقاؿ  :ىو ذاؾ السدس  ،أيكما انفردت فهو ؽبا ،وإف

اجتمعتما فبينكما . 
ويتحاذى ثبلث جدات؛ يعٍت :أـ أـ أـ ،وأـ أـ أب ،وأـ أب أب ،يرثن ُب السدس بشرط عدـ األـ .
الثالث :بنت االبن فأكثر مع بنت الصلب ترث السدس ،ويُ َسمى تكملة الثلثُت ،صورة ذلك :إذا
عندؾ بنت للصلب ،وعندؾ بنت ابن ،فبنت الصلب تأخذ النصف ،وتُػ ْعطَى بنت االبن السدس تكملة
الثلثُت؛ ألف اهلل جعل للبنات الثلثُت ،ومعلوـ أف بنات االبن يأخذف الثلثُت إذا ٓب يكن غَتىن  ،فإذا كاف
كذلك فبل بد للفرع الوارث من اإلناث من استكماؿ الثلثُت ،وحيث إف القرىب أخذت النصف فالبعيدة
اليت ىي بنت االبن تأخذ تكملة الثلثُت السدس ،سواء كانت واحدة أو ثنتُت أو ثبلث أو أربع أو أكثر،
بنت االبن ،أو بنت ابن يشًتكن ُب السدس الذي ىو تكملة الثلثُت.
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إذا مات ميت ولو بنت ولو طبس بنات ابن ،البنت ؽبا النصف لقولو -تعأب:-

  

     وطبس بنات االبن ؽبن السدس تكملة الثلثُت ،يشًتكن فيو .
الرابع :األخت فأكثر ألب مع أخت ألبوين ،األخت من األب مع األخت الشقيقة مثل بنت االبن
مع بنت الصلب ،سواء إذا كاف عندؾ أخت شقيقة وطبس أخوات من أب أو واحدة فالشقيقة ؽبا
النصف ،ثبلثة من ستة ،واألخت أو األخوات من األب ؽبن السدس ،تكملة الثلثُت؛ ألف اهلل جعل
لؤلخت النصف ،وجعل لؤلختُت الثلثُت ،فالقريبة القوية تأخذ النصف اليت ىي الشقيقة ،والبقية يأخذف
تكملة الثلثُت ،مثل بنت االبن مع بنت الصلب.
الخامس :الواحد من ولد األـ ،ولد األـ يعم الذكور واإلناث ،فالواحد يأخذ السدس؛ لقولو -تعأب:-
          

فيأخذ السدس ابن -يعٍت -ابن األـ أو بنت

األـ ،األخ من األـ أو األخت من األـ ،تأخذ السدس  ،يقوؿ الناظم:
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد األم ين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدس  والش ـ ـ ـ ـ ـ ــرط ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي إفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراده ال ينس ـ ـ ـ ـ ـ ــى




أي :أنو يكوف واحدا  ،سواء ذكرا أـ أنثى .
السادس :األب يرث السدس مع الولد أو ولد االبن ،الولد يعم الذكور واإلناث من أوالد الصلب،
ولد االبن يعم الذكور واإلناث من أوالد االبن ،فكلهم وبجبوف األب إٔب السدس ،لكن إذا كن إناثا فإنو
يأخذ الباقي تعصيبا ،هبمع بُت الفرض والتعصيب.
إذا مات ميت ولو أب وبنت ،فلؤلب السدس فرضا ،وللبنت النصف فرضا ،ويبقى عندنا ثلث يأخذه
األب تعصيبا؛ ألنو أؤب رجل ذكر ،فهو صاحب فرض وصاحب تعصيب ،كذلك إذا بقي أقل.
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لو كاف عندؾ مثبل :زوجة وبنتاف وأب  ،أليس الزوجة ؽبا الثمن؛ ثبلثة من أربع وعشرين ،والبنتاف ؽبما
الثلثاف؛ ستة عشر  ،واألب لو السدس ،ويبقى عندؾ واحد من أربعة وعشرين ،يأخذه األب تعصيبا ،هبمع
بُت الفرض والتعصيب ،أعطيت البنتُت ستة عشر من أربع وعشرين ،وأعطيت األب أربعة ،ىذه عشروف،
والزوجة ثبلثة من أربعة وعشرين ،يبقى عندؾ واحد يأخذه األب تعصيبا.
فإذا كاف الولد ذكورا فالتعصيب للولد ،واحد أو عدد ،أو ولد ابن  ،واحد أو عدد  ،فإذا مات ميت
عن أبيو وابنو ليس لو إال أب وابن  ،فالسدس لؤلب وطبسة األسداس لبلبن ،وكذلك ابن ابن  ،أو ابن ابن
ابن -وإف نزؿ -ليس لو إال السدس مع االبن أو ابن االبن وإف نزؿ.
واعبد كذلك ينزؿ منزلة األب ُب أف االبن وبجبو إٔب السدس ،وكذلك البنت ربجبو ،إال أنو يأخذ
الباقي تعصيبا ،يعٍت :منزلتو منزلة األب إال مع اإلخوة.
يقوؿ الناظم:
والجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األب عن ـ ـ ـ ـ ـ ــد فقـ ـ ـ ـ ـ ــده

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يصيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو وم ـ ـ ـ ـ ـ ــده

إال إذا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ىن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك إخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوه

لك ـ ـ ـ ــونهم ف ـ ـ ـ ــي الق ـ ـ ـ ــرب وىـ ـ ـ ـ ــو أسـ ـ ـ ـ ــوه

أو أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان معهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا زوج وارث

ف ـ ـ ـ ـ ــاألم للثل ـ ـ ـ ـ ــث م ـ ـ ـ ـ ــع الج ـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـ ــرث

ٍب قاؿ ُب باب آخر:
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وااخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة إذ وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدنا

ونبت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ا ن بم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ذمطٍُ اٌّاي تٍٓ اٌجض ٚاإلسٛج:
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ٍب ذكر تقسيم اؼباؿ بُت اعبد واإلخوة .
وننبو إٔب أف مسألة اعبد واإلخوة من اؼبسائل اغبرجة ،اليت وقع فيها خبلؼ كبَت طويل بُت العلماء
اؼبتقدمُت من عهد عمر



أفىت فيها أبو بكر بأف اعبد وبجب اإلخوة  ،وأنو كاألب  ،وىذا ىو الراجح

الذي عليو الفتوى.
وذىب آخروف إٔب أف اعبد ال يسقط اإلخوة لكوهنم ُب القرب وىو أسوة  ،يعٍت :أهنم متساووف ،
اإلخوة يقولوف :كبن ندٕب باألب ،واعبد يقوؿ :أنا أدٕب باألب  ،أنا واسطيت أبوه  ،وىم يقولوف :كبن أبناء
ابنو ،وىذا يقوؿ :أنا أبو أبيو.
فجعلوىم أسوة مع اعبد ورثوىم معو ،سواء كانوا إخوة أشقاء أو إخوة من األب ،فيجعلوف اعبد كواحد
منهم ،إال إذا كانت اؼبقاظبة تنقصو ،فإذا ٓب يكن معهم صاحب فرض فإنو لو اػبيار ،يقاؿ :أنت باػبيار؛
إما أف تأخذ ثلث اؼباؿ ،أو تقاسم اإلخوة ،فيختار األحظ لو ،فإف كاف اإلخوة أقل من مثليو فاؼبقاظبة
أحظ لو ،وإف كاف اإلخوة مثليو استوى لو اؼبقاظبة وثلث اؼباؿ ،وإف كاف اإلخوة أكثر من مثليو فاؼبقاظبة
تُػنَػقصو فيأخذ ثلث اؼباؿ.

ونوضح الباقي -إف شاء اهلل -غدا.

اٌجض ِغ اإلسٛج ٚاألسٛاخ
 اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
قَ َاؿ َ-رِضبَوُ اللوُ تَػ َع َأب :-فصل :واعبد مع اإلخوة واألخوات لؤلبوين أو ألب كأحدىم  ،وإف ٓب يكن
معو صاحب فرض فلو خَت أمرين :اؼبقاظبة  ،أو ثلث صبيع اؼباؿ  ،وإف كاف فلو خَت ثبلثة أمور :اؼبقاظبة،
أو ثلث الباق ي بعد صاحب الفرض ،أو سدس صبيع اؼباؿ  ،فإف ٓب يبق غَته أخذه وسقطوا إال ُب
األكدرية ،وىي زوج وأـ ،وجد وأخت ألبوين أو ألب ،فللزوج نصف ولؤلـ ثلث ،وللجد سدس ،ولؤلخت
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نصف ،فتعوؿ إٔب تسعةٍ ،ب يقسم نصيب اعبد واألخت بينهما -وىو أربعة -على ثبلثة ،فتصح من سبعة
وعشرين.
وال يعوؿ ُب مسائل اعبد وال يفرض ألخت معو ابتداء إال فيها ،وإذا كاف مع الشقيق ولد أب َعده

على اعبدٍ ،ب أخذ ما حصل لو وتأخذ أنثى ألبوين سباـ فرضها والبقية لولد األب .

فصل :حجب اغبرماف ال يدخل على الزوجُت واألبوين والولد ،ويسقط اعبد باألب ،وكل جد وابن
أبعد بأقرب ،وكل جدة بأـ ،والقرىب منهن ربجب البُػ ْع َدى مطلقا  ،ال أب أمو أو أـ أبيو  ،وال يرث إال
ثبلث  ،أـ أـ  ،وأـ أب  ،وأـ أب أب ،وإف علوف أمومة ،ولذات قرابتُت مع ذات قرابة ثلثا السدس ،
ويسقط ولد األبوين بابن وإف نزؿ وأب ،وولد األب هبؤالء  ،وأخ ألبوين  ،وابن أخ هبؤالء  ،وجد  ،وولد
األـ بولد  ،ووالد ابن وإف نزؿ  ،وأب وأبيو وإف عبل  ،ومن ال يرث ؼبانع فيو ال ُْوب َجب .
السبلـ عليكم ورضبة اهلل

 اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلُت نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
مسألة الجد وااخوة من أغمض اؼبسائل؛ حيث ٓب يرد فيها حديث مرفوع ،واختلف فيها الصحابة
اختبلفا كثَتا؛ فأفىت فيها أبو بكر  بأف اعبد كاألب يسقط اإلخوة.
وأما عمر فاختلف رأيو؛ فتارة يسقط اإلخوة باعبد ،وتارة يورثهم  ،وتارة يتوقف ويكره الفتيا ُب ىذه
وقعت لو  ،وقع أنو مات أحد أبنائو ولو ذريةٍ ،ب مات أحد أولئك الذرية ولو إخوة وجد -
اؼبسألة ،ولكنها ْ
الذي ىو عمر -فلم يكن بد من أف يفيت فيها ،فاختار أف اعبد ال يسقط اإلخوة ،بل يقاظبهم ،ولكن لو
ِ
ت ىنا.
طريقة وىي اليت ذُكَر ْ
الفتوى اآلف على أف اعبد يسقط اإلخوة ،وأنو كاألب ،قد نصر ذلك ابن القيم ُب كتابو "إعبلـ
اؼبوقعُت" بنحو عشرين وجها تدؿ على أف اعبد يسقط اإلخوة وأنو كاألب  ،من أرادىا طالعها .
ظ لو  ،وذلك لقوتو وأنو أقوى من اإلخوة،
األح ّ
وإذا قيل :إف اعبد ال يسقطهم .فإهنم ينظروف ما ىو َ

فلما كاف كذلك جعلوه أفضل منهم  ،اإلخوة الذين يقاظبهم ىم األشقاء أو ألب؛ وذلك ألهنم صبيعا
يدلوف باألب  ،وىو يدٕب باألب ،فإذا كاف معو إخوة فإنو يكوف كأحدىم  ،فإذا كاف جد وأخ فإف اؼباؿ
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نصفُت ،وإذا كاف جد وأخت فإف اعبد كأخ ،فلؤلخت سهم ولو سهماف كما لو كاف أخاىا  ،وجد
وأختاف لو سهماف وؽبما لكل واحدة سهم.
فإذا لم يكن معهم أصحاب فرود فإن لو خير األمرين :المقاسمة ،أو ثلث المال ،المقاسمة
كونو يقتسم اؼباؿ ىو وإياىم على رءوسهم ،ومىت تكوف اؼبقاظبة خَتا لو من ثلث اؼباؿ ؟ إذا كاف اإلخوة
أقل من مثليو ،إذا كانوا مثلو مرة ونصف ،أو مثلو مرة ،أو نصف مثلو ،وتنحصر ُب طبس صور :جد
وأخت ،األخت نصفو ؛ جد وأختاف ،األختاف مثلو؛ جد وأخ ،األخ مثلو؛ جد وأخ وأخت ،األخ
واألخت مثلو مرة ونصف؛ جد وثبلث أخوات  ،الثبلث أخوات مثلو مرة ونصف.
ففي ىذه اغباؿ اؼبقاظبة خَت لو ،إذا كانت معو أخت واحدة يأخذ الثلثُت ،وإذا كاف معو أختاف أو أخ
يأخذ النصف ،وإذا كاف معو أخ وأخت أو ثبلث أخوات يأخذ اػبُ ُمسُت ،وىو أكثر من الثلث .

الحالة الثانية :أف يستوي لو اؼبقاظبة وثلث اؼباؿ ،ويُػ َعرب باؼبقاظبة وتنحصر ُب ثبلث صور ،وضابطها

أف يكوف اإلخوة مثليو  ،أي :مثلو مرتُت ،ضابطها ثبلث صور :جد وأخواف ،ثبلث؛ جد وأخ وأختاف ،
األختاف سهم واألخ سهم واعبد سهم؛ جد وأربع أخوات  ،اعبد سهم واألختاف سهم واألختاف سهم،
ففي ىذه اغباؿ تستوي لو اؼبقاظبة وثلث اؼباؿ.
أما إذا كاف اإلخوة طبسة ،أو -مثبل -أخواف وأخت ،أو ثبلثة إخوة ،أو طبس أخوات ،ففي ىذه
اغباؿ اإلخوة أكثر من مثليو إذا كانوا طبس أخوات ،أو أخواف وأخت ،فهم مثلو مرتُت ونصف ،أخواف
وأخت ،مرتاف ونصف ،مثلو مرتُت ونصف ،أو أخ وثبلث أخوات مثلو مرتُت ونصف ،أو طبس أخوات
مثلو مرتُت ونصف ،ففي ىذه اغباؿ لو قاظبهم ما حصل لو إال ُسبعاف ،يعٍت :سهماف من سبعة.

وىذا أقل من مثليو ففي ىذه اغباؿ -يعٍت -أقل من الثلث ،فيأخذ ثلث اؼباؿ؛ ألهنم أكثر من مثليو.

يقوؿُ :ىبََت بُت أمرين اؼبقاظبة أو ثلث صبيع اؼباؿ ،فإف كاف معهم أصحاب فرض ففي ىذه اغباؿ
نعطي صاحب الفرض فرضوٍ ،ب ننظر ُب الباقي ،فنقوؿ :لو ثبلث حاالت :إما اؼبقاظبة ،وإما ثلث الباقي،
وإما سدس صبيع اؼباؿ.
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نعطي صاح ب الفرض فرضو ،يوجد معو جدة ،ويوجد معهم أـ أو زوج أو زوجة أو بنت ،ففي ىذه
اغباؿ ننظر ُب الباقي ،إذا كاف معو جد  ،جدة  ،فاعبدة تأخذ السدس ،فننظر إذا كاف عندنا جد وأخت
األحظ للجد اؼبقاظبة؛ ألنو يأخذ من اػبمسة الباقية ثلثيها،
وجدة  ،بقي عندنا طبسة أسداس بعد اعبدةَ ،

وتأخذ األخت ثلثها  ،وتصح اؼبسألة من شبانية عشر ،إذا أعطينا اعبدة ثبلثة بقي عندنا طبسة عشر،
فاألخت تأخذ طبسة من شبانية عشر ،واعبد يأخذ عشرة من شبانية عشر ،فهي أكثر من النصف ،فاؼبقاظبة

أحظ لو.
َ

أما لو كاف معنا زوج وأخت وجد ،ففي ىذه اغباؿ الزوج يأخذ النصف ،ويبقى معنا ثبلثة من ستة،

فننظر فإذا الزوج أخذ النصف والباقي نصف وثبلثة من ستة ،معنا جد وأخت إذا نظرنا ،وإذا ىم ثبلثة،
فاعبد عن اثنُت واألخت عن واحد فيقتسموف ،فيكوف للجد ُب ىذه اغباؿ ثلث صبيع اؼباؿ ،ثلثي الباقي،
ولؤلخت ثلث الباقي.
وج ّد وإخوة ،ففي ىذه اغباؿ الزوج لو
أما إذا كثر أصحاب الفروض ،إذا كاف عندنا -مثبل -زوج وأـ َ

النصف  ،واألـ ؽبا السدس ،ويبقى اثناف سدساف للجد واإلخوة لو قاظبهم لنقص عن السدس.

فنقول :يأخذ السدس ،يأخذ السدس كامبل ،والسدس الباقي لئلخوة ولو كانوا عشرة يقتسمونو.
فإذا ٓب يبق إال السدس أخذه ،إذا ٓب يبق بعد الفروض إال السدس ،مثاؿ ذلك :إذا كاف عندنا زوج
وبنتاف وجد وإخوة  ،الزوج لو الربع ،ثبلثة ،والبنتاف ؽبما الثلثاف ،شبانية  ،ىذه أحد عشر ،وبقي عندنا واحد
من اثٍت عشر ،تعوؿ اؼبسألة ،ونعطي اعبد السدس ،ويسقط اإلخوة ولو كانوا عشرة ؛ ألف اعبد ما يسقط،
وال ينقص عن السدس كامبل أو عائبل .
فيقول :إف كاف -يعٍت -معو صاحب فرض فلو خَت ثبلثة أمور :اؼبقاظبة ،أو ثلث الباقي بعد صاحب
الفرض ،أو سدس صبيع اؼباؿ.
ظ لو فيما إذا كاف الباقي من اؼباؿ أكثر من النصفَ ،مثػْلنا دبا إذا كاف
أح ّ
عرفنا -مثبل -أف اؼبقاظبة َ
عندنا جدة ؽبا السدس ،وبقي طبسة أسداس ،فإذا كاف عندنا مثبل جد وأخ ،فيكوف للجد سدساف
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ونصف ،ولؤلخ سدساف ونصف ،يعٍت لو ثلث ونصف الثلث ،أو نصف السدس ،فيكوف أكثر من ثلث
اؼباؿ ،وأكثر وأحظ من ثلث الباقي.
وج ّد ،وبقي عندنا
وأما إذا كاف عندنا -مثبل -زوجة وأخواف وجد ،الزوجة ؽبا الربع ،وبقي عندنا أخواف َ

ثبلثة أرباع ،إذا قاظبهم أخذ سهما وأخذ األخواف سهمُت ،فيكوف اؼبقاظبة أحظ لو -يعٍت -من سدس
اؼباؿ  ،وإذا قلنا لو ثلث الباقي فكذلك ،الباقي ثبلثة بعد الزوجة ،ثلثها واحد ،ففي ىذه اغبالة يستوي لو
اؼبقاظبة وثلث الباقي.
وج ّد وإخوة ،البنتاف ؽبما الثلثاف ،أربعة من ستة ،واألـ ؽبا السدس ،واحد
فأما إذا كاف عندنا بنتاف وأـ َ

من ستة ،وبقي عندنا سدس يأخذه اعبد ويسقط اإلخوة ،ىذا معٌت قولو" :فإف ٓب يبق غَته أخذه".
وسقطوا  ،يسقط اإلخوة ،إال ُب مسألة اظبها األكدرية ؛ فإهنم ُب ىذه اغباؿ ترث األخت ،ويػُ ْفَرض ؽبا.
ويقوؿ الناظم:

واألخـ ـ ـ ــت ال فـ ـ ـ ــرد م ـ ـ ــع الج ـ ـ ــد وله ـ ـ ــا

فيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألة كملهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

زوج وأم وىمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تمامهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعلم فخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عالمه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

تع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحب األكدريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو وى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن تعرفهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو




فيفرض النصف ؽبا والسدس لو حىت تعود بالفروض اجململةٍ ،ب يعوداف إٔب اؼبقاظبة كما مضى فرض ..
فهي زوج وأـ وجد وأخت ألبوين أو ألب.
اؼبتبَع أف الزوج لو النصف ثبلثة ،وأف األـ ؽبا الثلث لعدـ اعبمع من اإلخوة ،وأف اعبد لو السدس
ُ
الباقي ،وما بقي إال سدس ،وأف األخت تسقط ،ولكن ُب ىذه اغباؿ جعلوا ؽبا فرضا ،ؼباذا؟ حىت يزيد
نصيب اعبد ،فأعطوىا النصف كالعادة أف األخت ترث النصف ،لو كاف عندنا أب ألسقطها ،والعادة أهنا
ترث النصف ،وأما األختُت يرثاف الثلثُت إذا ٓب يكن ىناؾ أب ،وأهنم مع اعبد يصَتوف مثل اعبد ،يصَت
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اعبد مثلهم ،ولكن ُب ىذه اؼبسألة فرضوا لؤلخت ،فأعطوا األخت النصف ثبلثة ،والزوج النصف ثبلثة،
واعبد السدس ،واألـ الثلث.
زادت ،وصلت إٔب تسع ،عالت إٔب تسعةٍ ،ب قبمع نصيب األخت مع نصيب اعبد ونقسمو بينهما ،
األخت ؽبا ثبلثة من التسعة ،واعبد لو واحد ،وىو يقوؿ :أنا و ِ
أنت على حد سواء ،فلماذا ال نتقاسم؟
قبمع سهامنا األربعة ونقسمها بيننإ ،ب سهماف ولك سهم ،واألربعة ما تنقسم على الثبلثة ،فنأخذ
رءوسهم وىم ثبلثة ،فإف اعبد عن اثنُت وىي عن واحد ،ثبلثة فنضرهبا ُب أصل اؼبسألة مع عوؽبا ،أيُ :ب
تسعة ،فتصح إذا ضربت ثبلثة ُب تسعة بسبعة وعشرين ،فتنقسم فتعطي الزوج ثبلثة مضروب ُب ثبلثة
بتسعة ،وتعطي األـ اثنُت مضروب ُب ثبلثة بستة ،ويبقى عندؾ سهامهم أربعة مضروبة ُب ثبلثة باثٍت
عشر ،يقتسموهنا ،فلؤلخت أربعة ولو شبانية.
ويػُْلغُِز بعضهم فيقوؿ :ىاىنا أربعة ،أخذ أحدىم ثلث اؼباؿ ،وأخذ الثاين ثلث ما بقي ،وأخذ الثالث
ثلث الباقي ،وأخذ الرابع ا لباقي ،انظر نسبة سهم الزوج ،أف الزوج أخذ تسعة ،أليست التسعة ثلث اعبميع؟
ثلث سبعة وعشرين؟ كم بقي ؟ شبانية عشر؟ األـ ؽبا السدس ،ؽبا ستة ،أليست الستة ثلث شبانية عشر؟
نعم.
بقي اثنا عشر ،لؤلخت منها أربعة ،أليست األربعة ثلث اثٍت عشر؟ فهذه مسألة األكدرية ،وال يعوؿ
ُب مسائل اعبَ ّد إال ىذه اؼبسألة ،وال يفرض لؤلخت معو ابتداء  ،ال يفرض لؤلخت وال لؤلخوات إال ُب
ىذه اؼبسألة.

بعد ذلك ذكر أف الشقيق يعد ولد األب على اعبدٍ ،ب يأخذ ما بيده وبجبو؛ وذلك ألف األخ من
أبوين أقوى من األخ من أب ،فؤلجل ذلك وبجبو.
الصورة اؼبعادة إ ذا كاف معنا جد ،وأخ شقيق ،وأخ من أب ،فاعبد ليس لو دخل ُب أمهم ،يقوؿ :أنتم
سواء بالنسبة ٕب؛ ألنكم تدلوف باألب .اإلخوة األشقاء يزاضبوف اعبد ،واإلخوة من األب يزاضبوف اعبد
ويأخذوف معو ،فلو ٓب يكن معنا إال إخوة من األب لزاضبوه وقاظبوه ،فإذا كاف معنا أخ شقيق ،وأخ من
أب ،فإف األخ من األب ينضم إٔب الشقيق ،فيقوالف :كبن اآلف مثلك مرتُت ،فلك الثلث ولنا الثلثاف.
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فإذا أخذ الثلثُت ،فاألخ الشقيق يقوؿ لؤلخ ألب :لو ٓب يكن إال أنا وأنت ىل ترث ؟ ما ترث ،أنا
أقوى منك .فيأخذ نصيب األخ من األب ،فيعده على اعبدٍ ،ب يأخذ نصيبو؛ ألنو ليس وارثًا معو ،يعده
على اعبدٍ ،ب يأخذ ما حصل لو.
متى يحتاج إلى المعادة؟ إذا كاف األشقاء أقل من مثلي اعبد ،فإهنم يكملوف مثلي اعبد من اإلخوة
ألبٍ ،ب بعد ذلك يأخذوف ما بيد اإلخوة من األب ،ويقولوف :ليس لكم شيء ،كبن أقوى منكم.
إذا كاف اإلخوة من األبوين أخ ت واحدة شقيقة ،ومعنا إخوة من األب ،فإف الشقيقة تقوؿ ؽبم :ىلموا
معي حىت نزاحم اعبد ،وحىت نأخذ أكثر منو ،نعطيو الثلث ،فتأخذ معها أخت من األب وأخ شقيق،
فبذلك يكونوف مثل اعبد مرتُت ،أختُت ،واحدة شقيقة ،وواحدة من أب ،وأخ من األب ،فيكونوف مثلي
اعبد ،فيأخذوف الثلثُت  ،ويأخذ اعبد الثلث.
ُب ىذه اغباؿ تقوؿ ؽبم األخت الشقيقة :أنا أقوى منكم ،لو ٓب يكن إال أنا وأنتم ألخذت النصف
كامبل ،فاآلف آخذ مَتاثي كامبل ،وىو النصف وما بقي فلكم.
ففي ىذه اغباؿ تأخذ نصف اؼباؿ؛ ألهنا أخذت معهم ثلثُت ،ننظر وإذا ـبرج النصف من اثنُت،
واؼب سألة اآلف من ثبلثة ،فإذا ضربنا اثنُت ُب ثبلثة بستة قلنا للجد اثناف ،واألخت ثبلثة ،ولؤلخ واألخت
من األب واحد سدس؛ ألف األخت أخذت نصفها كامبل ،وما بقي فلؤلخ من األب وألختو من األب
الذين كملوا األخت حىت صاروا مثل اعبد مرتُت ،فتأخذ األنثى ألبوين سباـ فرضها وىو النصف ،والباقي
لولد األب.
والعادة أنو ما يبقى لو إال سدس ،ما يبقى لولد األب إال سدس ،إذا كاف األخت واحدة وأوالد األب
عشرة ،فإهنا تعدىم على اعبد  ،وتقوؿ :يا جد ،لك ثلث اؼباؿ؛ ألننا أكثر منك ،أكثر من مثليك ،لك
ثلث اؼباؿ ولنا الثلثاف  ،وإذا أخذوا الثلثُت قالت لئلخوة من األب :لو ٓب يكن إال أنا وأنتم كم نصييب ؟
نصييب النصف ،وباقي اؼباؿ لكم ،واآلف أنا آخذ نصييب كامبل ،وىو نصف الًتكة ،ويبقى الباقي لكم
فاقتسموه بينكم .
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٘ظا ػٍٚ ٝجٗ االسزصبع ِٓ ،أعاص اٌزٛؿغ ٠غجغ ئٌ ٝاٌّإٌفبد اٌز ٟفٙ١ب األِضٍخ ثىضغح .
اٌـذجـة:
ٕٔزمً ئٌ ٝاٌفصً اٌظ ٞثؼضٖ٠ ،زؼٍك ثبٌذجت ،فظوغ أْ اٌذجت دجت دغِبْ ،دجت
اٌذغِبْ ال ٠ضسً ػٍ ٝاٌؼٚط ٚاألثٚ ٓ٠ٛاٌٌٛض ،طوغٚا أْ اٌذجت ٕ٠مـُ ئٌ ٝلـّ:ٓ١
دجت دغِبْٚ ،دجت ٔمصبْ .دجة اٌذرِاْ:
فحجب اغبرماف تعريفو :أنو منع من قاـ بو سبب اإلرث ينحجب مطلقا ،منع من قاـ بو سبب اإلرث
من إرثو بالكلية ،أو من أوفر حظيو .ىذا تعريف اغبجب ،فإذا منع من إرثو بالكلية ظبيناه حجب حرماف،
وإذا ُمنِ َع من أوفر حظيو ظبيناه حجب نقصاف.
ثم حجب الحرمان ينقسم إلى قسمين :حجب أوصاف ،وحجب أشخا .
حجب األوصاؼ :ىو موانع اإلرث اليت تقدمتِ ،رؽ وقتل واختبلؼ الدين ،من كاف بو مانع منها
فهو ؿبجوب حجبا بوصف ،ؿبجوبا بصفة ،وأما حجب األشخا  :فهو الذي يكوف ؿبجوبا دبن ىو
أقرب منو ،ىناؾ شخص أقرب منو أو أقوى منو ،فيحجبو ويسقطوٍ ،ب حجب النقصاف ىو حجبو من أوفر
حظيو ،إذا كاف لو حظاف أحدنبا واُب واآلخر خاُب ،فإذا حجب من الواُب فهذا حجب نقصاف ،وىو
يدخل على صبيع الورثة ،حجب النقصاف.
وينقسم الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان إلى أربعة أقسام:
ووبجبوف ،وقسم َوبجبوف وال ُوبجبوف ،وقسم ال َوبجبوف وال ُوبجبوف ،وقسم ُوبجبوف وال
قسم َوبجبوف ُ

َوب ِجبوف.

فمن الذي ال َوبجبوف وال ُوبجبوف؟ الزوجاف ال وبجبوف أحدا حجب حرماف ،وال وبجبهم أحد ،ىؤالء
ال َوبجبوف وال ُوبجبوف.
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من الذي يحجبون وال يحجبون؟ اإلخوة من األـ ،وبجبهم الولد واألب واعبد ،وال َوبجبوف أحدا،
يعٍت :حجب حرماف.
ومن الذي َوبجبوف غَتىم وال َوبجبهم أحد؟ األوالد ،االبن والبنت األبناء والبنات ،ىؤالء ال وبجبهم
أحد ،وال يسقطهم أحد.
ثم١خ اٌٛعصخ وبإلسٛح ٚثٕٚ ،ُٙ١ثٕ ٟاٌجٕٚ ،ٓ١األسٛاد ٚاألػّبَ ٠ذجج٠ٚ ْٛذجج. ْٛ
دجـة إٌمصـاْ:
أما حجب النقصان فذكروا أنو سبعة أنواع:
أربع انتقاالت وثبلث ازدحامات:
األول :انتقاؿ من فرض إٔب فرض أقل منو.
والثاني :انتقاؿ من فرض إٔب تعصيب أقل منو.
الثالث :انتقاؿ من تعصيب إٔب فرض أقل منو.
والرابع :انتقاؿ من تعصيب إٔب تعصيب أقل منو.
نذكر لكل واحد مثاال حىت ال يطوؿ :فاألـ ؽبا فرضاف؛ الثلث والسدس ،فإذا انتقلت من الثلث إٔب
السدس فهذا انتقاؿ من فرض إٔب فرض أقل منو ،يعٍت :إذا كاف ىناؾ ولد منعها من الثلث إٔب السدس.
والزوج لو فرضاف؛ النصف والربع ،فإذا انتقل من النصف إٔب الربع فقد انتقل من فرض إٔب فرض أقل
منو ،فيسمى ىذا حجب نقصاف.
وأما االنتقاؿ من فرض إٔب تعصيب أقل منو فمثالو البنت إذا كانت وحدىا ففرضها النصف ،فإذا كاف
معها أخوىا انتقلت إٔب التعصيب وٓب وبصل ؽبا إال الثلث ،انتقلت من فرض النصف إٔب تعصيب الثلث،
وقد يكوف أقل من الثلث إذا كاف اإلخوة كثَت إخوهتا ،انتقاؿ من فرض إٔب تعصيب أقل منو.
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وأما انتقاؿ من تعصيب إٔب فرض أقل منو فمثالو :األب إذا كاف وحده أخذ اؼباؿ كلو تعصيبا ،فإذا
كاف معو ابن نقلو من التعصيب إٔب فرض وىو السدس ،فبل وبصل لو إال السدس ،انتقل من تعصيب
يأخذ اؼباؿ كلو إٔب فرض ليس لو فيو إال السدس.
وأما انتقاؿ من تعصيب إٔب تعصيب أقل منو فمثالو األخت مع أخيها تأخذ الثلث تعصيب مع الغَت،
فإذا كاف ىناؾ -مثبل -بنتاف وأـ ،وليس معها أخ ،فإهنا بدؿ ما تأخذ الثلث مع أخيها ما وبصل ؽبا إال
السدس تعصيبا ،لكن تعصيبها مع أخيها تعصيب بالغَت ،وتعصيبها مع البنتُت تعصيب مع الغَت ،انتقلت
من تعصيب إٔب تعصيب أقل منو.
تكلم ىا ىنا فبُت أف الزوجُت ال وبجباف حجب حرماف ،ال بد أف الزوج يرث ،وكذلك الزوجة ،وال بد
أف األـ ترث وال أحد يسقطها ،و ال بد أف األب يرث وال أحد يسقطو ،وكذلك البنت وال أحد يسقطها،
وكذلك االبن واألبناء ما يسقطهم أحد ،وأما اعبد فإنو يسقط باألب ،ال يسقطو إال األب ،ؼباذا؟ ألنو
واسطتو ،ومن قواعدىم :من أدٔب بواسطة حجبتو تلك الواسطة.
واستثنوا من ذلك -كما تقدـ -أوالد األـ يدلوف باألـ ويرثوف معها ،يرثوف مع من أدلو بو  ،وأما اعبد
فإنو يدٕب باألب فيسقطو األب  ،وكل من أدٔب بواسطة حجبتو تلك الواسطة.
كل جد يسقط دبن ىو أقرب منو  ،فإذا كاف عندنا جد ميت وجد أبيو ،فإف اإلرث عبده يسقط جد
أبيو؛ ألنو أبعد ،وكل أبعد يسقط بأقرب.
كذلك االبن يسقط ابن االبن ،ولو ٓب يكن مدليا بو ،فإذا مات ميت ولو ابن موجود ،وابن قد مات
وترؾ ابن ،فإف االبن اؼبوجود يسقط ابن أخيو ،ويقوؿ لو :أنا ُب الدرجة األؤب ،وأنت ُب الدرجة الثانية ،أنا
ابن ،وأنت ابن ابن .فالذي ُب الدرجة األؤب أقرب ،فكل قريب يسقط من ىو أبعد منو ،يسقط األبعد.
وُب ىذه اغباؿ ذكروا أنو يستحب لؤلب أف يوصي ألوالد ابنو إذا مات وىم أحياء ،أبناء ابنو وقد
مات أبوىم قبل جدىم فبل وبرموف ،ولكن ال يكوف ذلك واجبا  ،يقوؿ:
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"وكل جدة بأـ" اعبدات يرثن  ،ولكن تسقطهن األـ؛ ألف األـ ىي اليت باشرت الوالدة ،واعبدات يرثن
باألمومة ،واألـ ىي اؼبباشرة ،فتسقط اعبدة أـ األـ ،وأمها وإف بعدت كل جدة بأـ  ،وتسقط القرىب من ىو
أبعد منها ،القرىب ربجب البعدا مطلقا  ،يقوؿ الناظم:
فـ ــي المـ ــذىب األولـ ــى فقـ ــل لـ ــي حسـ ــبي

وتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق البع ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ب ـ ـ ـ ـ ـ ــذات الق ـ ـ ـ ـ ـ ــرب

فإذا كاف عندنا جدة وأـ جدة ،فإف اعبدة القريبة تسقط أمها ،وكذلك إذا كاف عندنا أـ أـ ،وأـ أـ أـ،
فإف أـ األـ تسقط أـ أـ األـ ،يعٍت البعيدة.
يُ ْستَثْػ ٌَت من ذلك أف اعبدة أـ األب ترث مع ابنها ،ال يسقط األب أمو ،وال أـ أبيو؛ بل ترث معو ،

فهذه تستثٌت من القاعدة  ،القاعدة اليت تقوؿ" :من أدٔب بواسطة حجبتو تلك الواسطة".

أـ األب ترث مع األب ،ولو كاف ىو واسطتها ،ؼباذا ؟ ألهنا ترث باألمومة ،يعٍت :ترث بالوالدة ،فهي
أـ ،فوسيلتها الوالدة  ،فإذا كاف كذلك فإنو ال يسقطها إال األـ ،وأما ولدىا فبل يسقطها  ،األب ال يسقط
أمو ،وال يسقط أـ أبيو اليت ىي جدة األب وارثة  ،ال يرث من اعبدات إال ثبلث؛ أـ األـ ،وأـ األب ،وأـ
اعبد أب األب ،وإف علوف أمومة ،ومعٌت أـ أـ أـ أـ ،ولو كانت الدرجة الرابعة أو اػبامسة ،وليس ىناؾ
أقرب منها ،ىذه واحدة من قبل األـ .
الثانية :من قبل األب ،أـ أـ أب ،أو أـ أـ أـ أبُ ،ب الدرجة الرابعة.
الثالثة :من قبل اعبد أـ أب أب ،أو أـ أـ أب أب ،وإف علت إذا كانت من جهة اعبد أب األب.
فهؤالء اعبدات الثبلث القريبة منهن ُب سلسلة واحدة تسقط البعيدة وإذا اجتمعن.
وإن تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاو نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات

وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلهن وارثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

فالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدس بينهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويو

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي القس ـ ـ ـ ـ ـ ــمة الع ـ ـ ـ ـ ـ ــادلة الشرعي ـ ـ ـ ـ ـ ــو
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يستوين ُب الدرجة الثالثة ،إذا كاف أـ أـ أـ ُب الدرجة الثالثة ،وأـ أـ أب ُب الدرجة الثالثة ،وأـ أب
أب ،فإذا استوين ُب ىذا اقتسمن السدس  ،السدس يكوف بينهن.
ٍب ذكروا أ ف من أدلت بقرابتُت مع ذات قرابة واحدة أخذت ثلثي السدس ،ؽبا ثلثي السدس  ،لو أف
وولِ َد لو ولد ،فجدتو -جدة الزوج -تقوؿ لولدنبا :أنا جدتك أـ أـ أمك ،وأنا
إنسانا تزوج بنت عمتوُ ،
جدتك أيضا أـ أب أبيك؛ ألنو تزوج بنت عمتو ،فعمتو أخت أبيو من األـ واألب ،فعمتو ىي بنت جدتو،
وأبوه ابن جدتو ،فاعبدة أـ ألبيو ولعمتو ،والولد تكوف اعبدة جدتو من جهتُت ،فإذا كاف لو جدة أخرى
وىي أـ أـ أمو ،فإهنا ترث الثلث ،ثلث السدس ،وىذه اعبدة ترث ثلثي السدس؛ ألهنا أدلت بقرابتُت.
يقول" :ويسقط ولد األبوين -يعٍت األخ -باالبن وإف نزؿ واألب يسقط -يعٍت اإلخوة  ،يقوؿ
الناظم:
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاألب األدن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى كمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا روينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

وتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ااخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة بالبنينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ولد األبوين ذكور وإناث اإلخوة واألخوات يسقطهم االبن ويسقطهم األب ،سواء كانوا أشقاء أو
إخوة من األب ،ولد األبوين يسقطوف باألبناء وباألب األدىن ،ويسقط األخ من األب هبؤالء ،يسقط
باالبن ،وابن االبن ،وباألب  ،ويسقط -أيضا -باألخ الشقيق ،يسقط هبؤالء.
ويسقط ابن األخ هبؤالء ،ابن األخ يسقط باالبن ،وابن االبن ،وباألب ،وباعبد ،وباألخ من األب،
يسقط هبؤالء ويسقط باعبد.
ويسقط ولد األـ بستة :اإلخوة من األـ يسقط بالولد ،أي :االبن والبنت ،ويسقط بابن االبن ،وبنت
االبن ،ويسقط باألب ،وباعبد.
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الطريقة ُب ىذا  ،ذكروا بعض القواعد ُب اإلسقاط ،فقالوا :إف من أدٔب بواسطة حجبتو تلك الواسطة،
وأف القريب يسقط بالبعيد ،ولو ٓب يكن مدليا بو ،وأف -مثبل -اإلخوة يسقطوف باألب؛ ألنو واستطهم،
ويسقطوف باال بن؛ وذلك ألف اهلل ما ورث اإلخوة إال إذا كانت اؼبسألة كبللة ،لقولو تعأب:
       

 

     فجعل مَتاثهم فيما إذا كانت اؼبسألة

كبللة ،والكبللة من ليس لو ولد وال والد ،من ليس لو أب وال ابن ،وال ابن ابن ،وال أب أب.
فاإلخوة يسقطوف دبن ىو أقوى منهم ومن ىو أقرب منهم ،فيو بيت ذكره الشيخ ابن باز -رضبو اهلل-
ُب "الفوائد" ما قالو عن اعبعربي ُب منظومتو ،يقوؿ فيو:
فبالجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديم ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بقرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو  وبـعدىمـ ـ ـ ـ ـ ــا التـ ـ ـ ـ ـ ــقديم بالقـ ـ ـ ـ ـ ــوة جع ـ ـ ـ ـ ــال




ومعٌت ذلك أنو يػُ َقدـ باعبهةٍ ،ب بعد ذلك بالقربٍ ،ب بعد ذلك بقوة ،فاعبهة -مثبل -جهة البنوة أقوى

البنوة فيها -أيضا -قرب وبعد؛ فإف البنوة يدخل فيها االبن،
من جهة األبوة  ،فيُػ َقدـ جبهة البنوةٍ ،ب جهة ّ

وابن االبن ،وابن ابن االبن ولو بعد ،فيقوؿٍ :ب بقرب و ،أيٍ :ب تقدـ بالقرب ،إذا كاف أحدىم جبهة ولكن

أقرب من اآلخر قدمتو بقربو.
وكذلك -مثبل -األخوة :عندؾ األخ يسقط ابن األخ ،وابن األخ يسقط ابن ابن األخ وإف بعد بسبب
القرب.
عندؾ العم يسقط ابن العم وذلك لقربو ،وأما القوة فتكوف ُب اإلخوة واألعماـ ،القوة إذا كاف أخواف
أحدنبا ألب واآلخر ألبوين ،أليس كلهما بالقرب سواء؟ لكن أحدنبا أقوى ،الشقيق أقوى من األخ ألب،
أقوى منو ،ففي ىذه اغباؿ يػُ َقدـ الشقيق  ،ىذا التقدًن يكوف بقوة .
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وكذلك العم  ،العم أيضا يكوف عما شقيقا وعما ألب  ،فالعم الشقيق أقوى ،فيحجب العم ألب
ويسقطو .
فعرفنا أف القرب يكوف ُب اعبهات ،فاالبن يسقط ابن االبن  ،وابن االبن يسقط ابن ابن االبن وىكذا
 ،واألب يسقط اعبد  ،واعبد يسقط جد األب وىكذا  ،واألخ يسقط ابن األخ ،وابن األخ يسقط ابن ابن
األخ  ،والعم يسقط ابن العم ،وابن العم يسقط ابن ابن العم ،وما أشبهو ،وكذلك أيضا القوة .
ٍب يقوؿ" :من ال يرث ؼبانع فيو ال وبجب"  ،إذا كاف ؿبجوبا دبانع فإنو ال وبجب غَته ،مثالو -كما
تقدـ :-اؼبوانع الثبلثة :رؽ وقتل واختبلؼ دين ،فمثل ىؤالء ال َوبجبوف  ،إذا كاف رقيقا وألبيو زوجة،
ومات ،فإف زوجتو تأخذ الربع ،وال وبجبها ابنو؛ ألنو ال يَرث وال يُورث .
غدا نقرأ التعصيب إف شاء اهلل .

اٌرؼصــٍة
اٌؼصثح تإٌفص
 اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
ِ
يبق شيء سقط مطلقا ،وإف
قَ َاؿ َ-رضبَوُ اللوُ تَػ َع َأب :-فصل :والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض ،وإف ٓب َ
انفرد أخذ صبيع اؼباؿ  ،لكن للجد واألب ثبلث حاالت ،فَتثاف بالتعصيب فقط مع عدـ الولد وولد
االبن ،وبالفرض فقط مع ذكوريتو ،وبالفرض والتعصيب مع أنوثيتو  ،وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن
فأكثر يرثن ما فضل ،واالبن وابنو واألخ ألبوين أو ألب يػُ َعصبوف أخواهتم  ،ف ٍ
لذكر مثل ما ألنثى ،ومىت كاف
ِ
ت عصبة النسب ورث اؼبؤب اؼب ْعتِق
العاصب َعما أو ابنو أو ابن أخ انفرد باإلرث دوف أخواتو ،وإف ُعد َم ْ
ُ
مطلقاٍ ،ب عصبتو الذكور واألقرب فاألقرب كالنسب .
فصل :أصوؿ اؼبسائل سبعة أربعة ال تعوؿ ،وىي ما فيها فرض أو فرضاف من نوع فنصفاف أو نصف،
والبقية من اثنُت وثلثاف أو ثلث  ،والبقية من ثبلثة وربع  ،والبقية أو مع النصف من أربعة وشبن  ،والبقية أو
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فنصف مع ثلثُت أو ثلث ،أو سدس من
مع النصف من شبانية .وثبلثة تعوؿ ،وىي ما فرضها نوعاف فأكثر،
ٌ

ستة.

السبلـ عليكم ورضبة اهلل  ،اغبمد هلل ،والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو .
صبة ىي اإلرث ببل تقدير ،وقد ذكروا أهنم ثبلثة أقساـ :عصبة بالنفس ،وعصبة بالغَت،
اؼبَُع ّ
الع َ
صب أو َ
وعصبة مع الغَت.
فالعصبة بالنفس :كلهم ذكور ،وىم األب واعبد وإف عبل ،واالبن ،وابن االبن وإف نزؿ ،واألخ
الشقيق ،واألخ ألب ،وابن األخ الشقيق ،وابن األخ ألب ،والعم الشقيق ،والعم ألب ،وابن العم الشقيق،
وابن العم ألب ،واؼب ْعتِق واؼبعتقة ،ىؤالء ىم العصبة بالنفس ،كلهم ذكور إال اؼبعتقة.
ُ
يقول الناظم:
ولـ ـ ـ ـ ــيس فـ ـ ـ ـ ـ ــي النسـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت ـ ـ ـ ـ ــر عصب ـ ـ ـ ـ ــة إال التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت بعتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق الـرقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة




فالعصبة ىم الذين يرثوف ببل تقدير.
وذكر أف للعاصب ثبلث حاالت:
الحالة األولى :أف يأخذ ما أبقت الفروض قليبل أو كثَتا .
والحالة الثانية :أف يسقط إذا استغرقت الفروض الًتكة .
والحالة الثالثة :أف يأخذ صبيع اؼباؿ إذا انفرد .
ىذه حاالت اؼبعصب ،إذا انفرد حاز اؼباؿ ،وإف بقي شيء بعد أىل الفروض أخذه ،وإف استغرقت
الفروض الًتكة سقط .
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فمثالو :األب إذا ٓب يكن معو غَته أخذ اؼباؿ كلو ،وكذلك االبن إذا ٓب يكن معو أىل عصبة أو غَتىم
إذا انفرد أخذ اؼباؿ كلو ،وكذلك ابن االبن ،واعبد ،واألخ وابنو ،والعم وابنو ،من انفرد منهم -وٓب يشاركو وٓب
يزاضبو أحد -أخذ اؼباؿ كلو  ،وإذا بقي شيء بعد أىل الفروض أخذه.
فإذا مات ميت  ،ماتت امرأة عن زوجها وبنتها عن زوج وبنت وابن ابن ،فعندنا الزوج لو فرض الربع
لوجود الفرع الوارث  ،والبنت ؽبا فرض النصف ،فتأخذ البنت اثنُت من أربعة  ،والزوج واحد من أربعة ،
ويب قى الربع يأخذه ابن االبن تعصيبا ،فهو أخذ ما بقي بعد أىل الفروض ،ولو بقي قليل فإنو يأخذه  ،فلو
كاف عندنا بنتاف وأـ وزوجة وأخت شقيقة ،يعٍت نقوؿ ابن ابن أو أخ شقيق ،أليس البنتاف ؽبما الثلثاف؛
ستة عشر من أربعة وعشرين؟ أليس األـ ؽبا السدس؛ أربعة من أربع وعشرين؟  ،ىذه عشروف ،أليس الزوجة
ؽبا الثمن؛ ثبلثة من األربع وعشرين؟ ىذه ثبلثة وعشروف  ،بقي سهم واحد ثلث الثمن يأخذه ابن االبن؛
ألنو اؼبعصب ،يأخذه اؼبعصب إف كاف ابن ابن ،أو أخ شقيق ،أو أخ ألب ،أو عم شقيق ،أو عم ألب ،أو
ابن أحدنبا ،يأخذه مع أنو ما بقي إال ثلث الثمن.
ت الفروض شيئا أخذه قليبل أو كثَتا  ،فإذا كاف عندنا ابن وزوجة ،ىل االبن يرث
فهذا بياف أنو إذا أَبْػ َق ْ

بالفرض أو بالتعصيب؟

االبن يرث بالتعصيب ،ما يرث بالفرض ،ولكن وبجب الزوجة إٔب الثمن ،فللزوجة الثمن والباقي لبلبن
سبعة أشباف ،أخذ ما بقي.
فإف كاف معنا زوج وأبواف وابن ،فالزوج لو الربع ،واألبواف ؽبما لكل واحد منهما السدس ،واالبن لو
الباقي ،فتُػ ْع ِطي األبوين أربعة من اثٍت عشر ،والزوج ثبلثة من اثٍت عشر ،فهذه سبعة ،يبقى طبسة يأخذىا
االبن ،يعٍت :ما بقي لو إال أقل من النصف .
والزوج ثبلثة من اثٍت عشر ،فهذه سبعة ،ي رفع طبسة يأخذىا االبن ،يعٍت :ما بقي لو إال أقل من
النصف  ،فهو يأخذ ما بقي.
وكذلك إذا كاف عندؾ بنت وزوج وأـ وعمُ ،ب ىذه اغباؿ البنت ؽبا نصف ستة  ،والزوج لو الربع ،أي:
ثبلثة من اثٍت عشر ،واألـ ؽبا السدس اثناف من اثٍت عشر ،بقي نصف السدس ،يأخذه العم تعصيبا ،فهو
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أبقت الفروض قليبل أو كثَتا ،واف استغرقت الفروض الًتكة سقط  ،ىذه حالة من
اؼب َعصب يأخذ ما ْ
ُ
حاالتو.
إال االبن ما يسقط ،واألب ال يسقط أيضا؛ وذلك ألف االبن وبجب أىل الفروض الكثَتة ،فيحجب
األخوات ،وكذلك ينقص األـ ال تأخذ إال السدس ،وينقص األبوين وال يأخذاف إال كل واحد سدسا،
وينقص الزوج ال يأخذ إال ربعا ،أو الزوجة ال تأخذ إال ُشبنا ،فيتوفر لو الباقي ،فبل يبكن أف يسقط؛ ألنو ؼبا
حجبهم ومنعهم من أف يأخذوا اغبظ األوفر ٓب يبكن أف تستغرؽ الفروض الًتكة.
ومثال استغراق الفرود التركة :لو ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وعم ،أليس الزوج لو النصف؟
أليست الشقيقة ؽبا النصف؟ نصفاف .ىل بقي شيء للعم ؟ ما بقي شيء  ،يسقط العم.
وكذلك لو كاف بدؿ أخوه ابن أخ ما بقي لو شيء يسقط الستغراؽ الفروض الًتكة  ،ىذا الستغراؽ
الفروض.
إذا كاف عندنا بنتاف ،وعندنا أختاف شقيقتاف ،وأختاف ألـ وأخ من األب ،أليس الشقيقتاف ترثاف
الثلثُت ،واألخواف من األـ يرثاف الثلث؟ ىل بقي شيء للعم أو لؤلخ من األب استغرقت الفروض  ،يسقط
 ،إذا استغرقت الفروض الًتكة سقط .
فهذه حاالت اؼبعصب ،إذا انفرد حاز اؼباؿ ،وإف بقي شيء بعد أىل الفروض أخذه ،وإف استغرقت
الفروض الًتكة سقط.
ٍب ذكر أف اعبد واألب ؽبما ثبلث حاالت :تارة يرثوا بالفرض ،وتارة يرثوا بالتعصيب ،وتارة هبمعوا
بينهما ،فَتثاف بالتعصيب فقط مع عدـ الولد وولد االبن ذكورا وإناثا  ،إذا ٓب يكن عندؾ إال أب أخذ
اؼباؿ.
وكذلك لو كاف ىناؾ زوج أو زوجة أو أـ ،فاعبد ُب ىذه اغبالة ىل يرث بالفرض؟ ما يرث بالفرض،
بل يرث بالتعصيب ،ما يرث بالفرض إال إذا كاف معو أحد األوالد ،فإف كاف معو ابن أو بنوف ،أو بنوف
وبنات ،فليس لو إال فرض وىو السدس.
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عطيت
ىلك ىالك عن أب وابن ،فلؤلب السدس والباقي لبلبن تعصيبا ،وكذلك لو كاف معهم أـ ،أَ َ
األب السدس ،واألـ السدس ،والباقي لبلبن ،وكذلك لو كاف معهم زوج أعطيت األبوين السدسُت ،والزوج
الربع ،والباقي لبلبن.
فاألب إذا كاف ىناؾ أبناء قليلوف أو كثَتوف فليس لو إال السدس ،فهو يرث بالفرض مع ذكور األوالد،
وكذلك ولد االبن ،إذا كاف مع األب ابن ابن ،فليس لؤلب إال السدس ،أو ابن ابن ابن وأب ،فلؤلب
السدس ،ال يزيد مَتاثو عن السدس إذا كاف معو ابن أو بنُت ،أو ابن بن ،أو بنو ابن ابن ،ما يزيد مَتاثو عن
السدس  ،يرث بالفرض مع ذكور األوالد ،ويرث بالتعصيب إذا ٓب يوجد ابن وال بنت ،وال ابن ابن ،وال
بنت ابن ،وال أوالد ذكور أو إناث ،وال أوالد بنُت ذكور وإناث يرثوا بالتعصيب ،فإف كاف وحده أخذ اؼباؿ،
وإف كاف معو أصحاب فروض أخذ ما بقي ،واألب ال يسقط حباؿ.
أما اعبد فهو مثل األب  ،يقوؿ الناظم:
والج ـ ـ ـ ـ ـ ــد مث ـ ـ ـ ـ ـ ــل األب عن ـ ـ ـ ـ ـ ــد فق ـ ـ ـ ـ ـ ــده

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يص ـ ـ ـ ـ ـ ــيبو وم ـ ـ ـ ـ ـ ــده

إال إذا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان ىن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك إخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة

...........................

إٔب آخره.
ويقوؿ ُب اغبجب:
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاألب فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالو الثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالث

والجـ ـ ـ ـ ـ ــد محجـ ـ ـ ـ ـ ــوب ع ـ ـ ـ ـ ــن الميـ ـ ـ ـ ـ ـراث

يعني :إف األب لو ثبلث أحواؿ :حاؿ يرث فيها بالفرض ،وحاؿ بالتعصيب ،وحالة هبمع بينهما.
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متي يجمع األب أو الجد بين الفرد والتعصيب ؟ إذا كاف ىناؾ إناث من الولد -يعٍت من الذرية-
وبقي شيء بعد أىل الفروض ،فإف األب أو اعبد سيأخذه تعصيبا.
فإذا مات ميت عن أب وبنت أليس األب لو السدس فرضا ،والبنت ؽبا النصف فرضا ؟ وبقي عندنا
ثلث يأخذه األب تعصيبا.
وكذا لو كاف بدلو جد ،نعطي اعبد السدس ،ونعطي البنت النصف ،ونعطي الباقي للجد تعصيبا.
وكذا لو كاف عندنا بنتاف وأب ،أليس البنتاف ؽبما الثلثاف ،واعبد أو األب لو السدس فرضا ؟ ويبقي
يبق إال
عندنا سدس يأخذه األب أو اعبد تعصيبا ،فيجمع بُت الفرض والتعصيب مع اإلناث ،فإف ٓب َ
سدس أخذه.
فلو كاف عندنا بنتاف وأـ وأب ،أليس البنتاف ؽبما الثلثاف ؛ أربعة من ستة ،واألـ ؽبا السدس؛ واحد من
ستة ؟ ما بقي إال واحد يأخذه األب فرضا ،وليس ىناؾ تعصيب ،استغرقت الفروض الًتكة ،فيها ثلثاف
أربعة ،وسدساف اثناف ،فاستغرقت الفروض الًتكة ،فما بقي شيء يأخذه تعصيبا ُب ىذه اغباؿ.
وكذلك لو عالت اؼبسألة ،فإنو ال يبقي لو شيء؛ وإمبا يأخذ سهمو السدس من عوؽبا ،فاغباصل أف
لؤلب واعبد ثبلث حاالت:
الحالة األولي :التعصيب فقط  ،إذا كاف ىناؾ ابن ،أو ابن ابن يرثاف بالتعصيب ،إذا ٓب يكن ىناؾ
ابن ،وال ابن ابن ،وال بنت ،وال بنت ابن ُ ،ب ىذه اغبالة يرثاف بالتعصيب اؼبوجود منهما.
الحالة الثانية :بالفرض فقط  ،مع االبن ،أو ابن االبن  ،يعٍت :مع ذكور الولد  ،االبن وابن االبن وإف
نزؿ.
الحالة الثالثة :اعبمع بُت الفرض والتعصيب مع اإلناث  ،يأخذ ما بقي بعد أىل الفروض قليبل أو
يبق شيء اقتصر على السدس الذي ىو فرضو.
كثَتا ،وإف ٓب َ

يقوؿ" :وأخ ت فػأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل" .ويسمى ىذا التعصيب مع الغَت ،

األخوات مع البنات عصبات.
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دليل ذلك حديث ابن مسعود ذكر أنو ُرفِ َع إليو رجل مات ولو بنت وبنت ابن وأخت شقيقة  ،بنت

وبنت ابن وأخت شقيقة  ،سألوا أبا موسى ،فجعل بينهما نصفُت بُت البنت واألخت ،وأسقط بنت االبن،
ولكنو قاؿ :ائت ابن مسعود فسوؼ يتابعٍت ، .ظن أبو موسى أف اهلل ذكر البنت ُب أوؿ السورة قولو:
       وذكر األخت ُب آخر السورة  ،بقولو:



    

    فأعطى البنت النصف وأعطى األخت النصف  ،وأسقط بنت االبن.


جاءوا إٔب ابن مسعود ،فأخربوه جبواب أيب موسى ،فقاؿ :قد ضللت إذف ،وما أنا من اؼبهتدين،

ألقضُت فيها بقضاء رسوؿ اهلل



للبنت النصف ،ولبنت االبن السدس تكملة الثلثُت ،وما بقي فلؤلخت

.
فهذا اغبديث فيو أف األخت أ خذت الباقي  ،معلوـ أنو ليس فرضا ،فإف األخت ال ترث فرضا إال ُب
الكبللة  ،وىاىنا ليست اؼبسألة كبللة ،لوجود الفرع الوارث ،وىو البنت وبنت االبن ،فإهنم من الولد ،
واهلل -تعإب -ما َورث األخت إال مع عدـ الولد لقولو -تعأب:-

       

.       
فلذلك أعطوا البنت النصف ،وبنت االبن السدس تكملة الثلثُت  ،وبقي ثلث ،فأعطوه األخت ،وظبوا
ىذا تعصيبا مع الغَت.
القياس ُب ىذه اؼبسألة أف نعطي البنت النصف ،وبنت االبن السدس تكملة السدسُت ،ونقوؿ :الباقي
ألؤب رجل ذكر ،ذلك ألف األخت ال ترث إال ُب الكبللة ،وىاىنا ليست اؼبسألة كبللة  ،وألف اهلل -
تعأب -إمبا ورث األخت عند عدـ الولد،

    

وىاىنا موجود الولد ،فإف البنت ولد،

وبنت االبن ولد.
ىذا ىو القياس  ،ولكن اتبعنا النص ،اتبعنا اغبديث  ،وقلنا :ال قياس مع النص .وجعلنا األخت ؽبا
الباقي ،وظبيناه تعصيبا مع الغَت ،فتأخذ ما بقي ُب اؼبسألة قليبل أو كثَتا.
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وقد تقدـ ُب ىذه اغباؿ على الذكور ،فلو مات ميت عن بنت وأخت شقيقة وأخ من األب  ،فإف
البنت ؽبا النصف فرضا ،والنصف الباقي نعطيو الشقيقة تعصيبا مع الغَت ،وال شيء لؤلخ من األب؛ ألف
األخت الشقيقة أصبحت عصبة مع الغَت ،فتكوف أقدـ منو.
فهذا معناه أف األخت أو األخوات مع البنت أو بنت االبن فأكثر يرثن ما فضل قليبل أو كثَتا  ،فبنت
وطبس أخوات شقائق  ،للبنت النصف فرضا ،والباقي لؤلخوات الشقائق.
بنتاف وأخوات شقائق أو من األب ،للبنتُت الثلثاف ،والباقي لؤلخوات من األب أو األخوات الشقائق
تعصيبا مع الغَت.
بنتاف وأـ وطبس أخوات شقائق ،البنتاف ؽبما الثلثاف أربعة من ستة  ،واألـ ؽبا السدس واحد من ستة،
ويبقي عندنا سدس تأخذه األخوات تعصيبا مع الغَت.
إذا كاف عندنا بنتا ف وأـ وزوجة وعشر أخوات شقائق ُ ،ب ىذه اغباؿ البنتاف ؽبما الثلثاف ؛ ستة عشر
من أربعة وعشرين ،واألـ ؽبا السدس ؛ أربعة من أربعة وعشرين ،ىذه عشروف ،والزوجة ؽبا الثمن ؛ ثبلثة من
أربعة وعشرين  ،بقي واحد من أربعة وعشرين تأخذه األخوات الشقائق أو األخوات ألب ،ونسميو تعصيبا
مع الغَت ،فيأخذف ما فضل.
ٚوظا ٌ ٛوبْ ثضي اٌجٕبد ثٕبد اثٓ  ،ئطا ِبد ِ١ذ ػٓ ثٕز ٟاثٓ ٚأسذ كم١مخ  ،فٍجٕزٟ
االثٓ اٌضٍضبٌْٚ ،ألسذ اٌلم١مخ ِب ثم ٟرؼص١جب ،أ ٚأسذ ألة .اٌؼصثح تاٌغٍر:
يقول" :االبن وابنو ،واألخ ألبوين أو ألب يعصبوف أخواهتم ،فللذكر مثل ما لؤلنثى".
يسمى ىذا تعصيبا بالغَت  ،وبذلك تعرؼ أف التعصيب ثبلثة :عصبة بالنفس ،وعصبة بالغَت ،وعصبة
مع الغَت .فالعصبة بالغَت ىم البنت مع أخيها ،وبنت االبن مع أخيها ،أو ابن عمها الذي ُب درجتها،
والشقيقة مع أخيها ،واألخت من األب مع أخيها  ،ىؤالء يعصبوف أخواهتم ،ينقلوهنم من اإلرث بالفرض
إٔب اإلرث بالتعصيب ،فيكوف لكل منهم  ،يكوف ؽبم اؼباؿ أو ما بقي.
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فإذا كاف عندؾ أـ وأب وزوج وثبلث أبناء وثبلثة بنات ،فهل تعطي البنات فرضا أو تعصيبا ؟ تعطيهم
تعصيبا لوجود األخوة ؽبم  … ،يأخذوف فرضا  ،إعطاء أىل الفروض فروضهم ٍب الباقي لؤلوالد ذكورا
وإناثا ويكوف تعصيبا.
لو ٓب يكن عندؾ إال البنات لورثن الثلثُت فرضا ،ولعالت ؽبن اؼبسألة.
إذا كاف عندؾ أـ ؽبا سدس  ،وأب لو سدس  ،ىذه أربعة من اثٍت عشر  ،وزوج لو ربع ،ىذه سبعة ،
وبنت عم  ،البنتاف ؽبما الثلثاف ،أو ثبلث بنات ؽبما الثلثاف  ،الثلثاف شبانية  ،فتعوؿ إٔب طبسة عشر ،فيكوف
ؽبن شبانية من طبسة عشر ،وؼبا جاء معهن أخوىن أو إخوهتن نقلوىم إٔب التعصيب  ،وٓب وبصل ؽبم إال
طبسة من اثٍت عشر ،فقل نصيبهم  ،فاألخ ؼبا نقلهم إٔب التعصيب نقص حظهم.
ٚوظٌه ثٕبد االثٓ  ،االثٓ ٠ؼصت أسزٗ ،فاطا أفغص اثٓ ٚأسزٗ فٍّٙب اٌّبي أ ٚأسٛارٗ،



      اثٓ االثٓ ٚثٕذ االثٓ ِ ٌٛٚب وبٔذ أسزٗ  ٌٛ ،وبٔذ ثٕذ ػّٗ
ف ٟصعجزٗ أ ٛ٘ ٚأٔؼي ِٕٙب ادزبجذ ئٌ ٗ١فأٗ ٠ؼصجٙب ٕ٠ ،مٍٙب ئٌ ٝاإلعس ثبٌزؼص١ت.
األر اٌّثارن:
وقد يكوف أخا مباركا ،وقد يكوف أخا مشئوما  ،فاألخ اؼببارؾ إذا كاف عندؾ بنتاف وعم وطبس بنات
ابن ،فهل تعطي بنات االبن شيئا ؟ ليس ؽبن شيء ؛ ألف الثلثُت أخذنبا بنات الصلب  ،والثلث الباقي
تعطيو العم  ،ويسقط بنات االبن.
فإذا وجد معهن أخوىن ،أو ابن عمهن الذي ُب درجتهن ،أخذوا الثلث الباقي ،واقتسمو ىو وأخواتو
أو بنات عمو ،ويسمى ىذا تعصيبا بالغَت ،وسقط العم ،فصار أخا مباركا حيث ورثن معو ،وقد كن
ساقطات؛ ألف البنات إذا استغرقن الثلثُت سقط بنات االبن.
وأما إذا أخذ بنات االبن السدس مع بنت الصلب ،وكاف عندؾ ابن ابن ابن ،فإنو يأخذ الباقي
تعصيبا.

121

أخصر المختصرات
مات ميت عن بنت -بنت الصلب -ؽبا النصف ،وبنت ابن ؽبا السدس تكملة الثلثُت ،وابن ابن ابن
لو الباقي تعصيبا ،وُب ىذه اغباؿ ال تشاركو بنت االبن؛ ألهنا أخذت فرضها ،ولو كانت ساقطة -يعٍت:
بنت عم  ،وبنت ابن ،وابن ابن ابن -فإف ابن ابن ابن يعصب عمتو اليت ىي أخت أبيو ،فيأخذ الثلث
الباقي ىو وإياىا  ،تقوؿ :لو كاف أبوؾ حيا لورثت معو؛ فإين ُب منزلتو ،وإذا كاف مفقودا فأنت تقوـ مقامو
 ،أرث معك كما أرث مع أبيك .فيعصب عمتو ،ويعصب أختو اليت ىي بنت ابن ابن.
صبة  ،عصبة بالغَت ،معٌت أنو إذا كاف عندنا
كذلك األخوات  ،األخت الشقيقة مع األخ الشقيق َع َ

بنتاف ،وزوج وأخ شقيق وأخت شقيقة ،فإف األخ الشقيق واألخت الشقيقة يأخذف ما بقي ،وىو نصف
السدس ،ويسمى تعصيبا بالغَت.
وكذا لو كاف عندؾ زوج ،وأـ ،وأخوة من أـ ،وأخ شقيق وأختوُ ،ب ىذه اغباؿ إذا أعطيت الزوج

النصف واألـ السدس لوجود اعبمع من اإلخوة  ،واألخ من أـ السدس ،بقي عندؾ سدس يأخذه الشقيق
وأختو  ،لو ٓب يكن معو أخت النفرد باؼباؿ ،ولو ٓب يكن معها أخ لورثت فرضا ،إذا كاف ما معو أخت أخذ
الباقي تعصيبا  ،إذا كاف ما معها أخ أخذت فرضا  ،أخذت النصف فرضا ،فهو نقلها إٔب اإلرث
بالتعصيب.
وكذلك األخ من األب مع أختو مع األخت من األب  ،يعٍت :كبلنبا يقوالف :كبن أخو اؼبيت من
أبيو .ىذه تقوؿ :أنا أختو ،وىذا يقوؿ :أنا أخوه  ،يرثاف اؼباؿ تعصيبا ،أو يرثاف ما بقي بعد أىل الفروض
تعصيبا قليبل أو كثَتا.
ىؤالء ىم األربعة االبن مع أختو أو أخواتو ،وابن االبن مع أختو وبنت عمو أو أخواتو أو بنات عمو،
واألخ الشقيق مع أختو أو أخواتو ،واألخ من األب مع أختو أو أخواتو يسموف عصبة بالغَت ،
.     
الع ّم  ،ىل يػُ َعصب أختو ؟ ما يعصبها  ،يأخذ اؼباؿ وحده ،والعمة ما ترث.
َ
ابن العم ،ىل ترث معو بنت العم ؟ ما ترث؛ ألهنا ليست من الورثة.
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ابن األخ ،ىل يعصب بنت األخ ؟ ما يعصبها ،يأخذ اؼباؿ كلو دوف أختو.
يقوؿ الناظم:
ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس ابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن األخ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمعصب  مـ ـ ـ ـ ــن مثلـ ـ ـ ـ ــو أو فوقـ ـ ـ ـ ــو فـ ـ ـ ـ ــي النسـ ـ ـ ـ ــب




حىت لو كانت عمة .
إذا مات ميت عن بنت أخيو وابن ابن أخيو  ،فإنو ال يعصب عمتو ،وكذا لو كانت ساقطة وكانت
وارثة  ،فإذا كاف عندنا -مثبل -أخت ،أو -يعٍت -أخت شقيقة ،وعندنا بنت وبنت ابن وعم ،أو ابن عم،
فإف الشقيقة ىي اليت ترث اؼباؿ لوجود البنات  ،ويسقط العم.
ٚثىً دبي ٘إالء ُ٘ اٌؼصجخ ٠ ،ؼٕ :ٟاٌؼصجخ ثبٌٕفؾ ُ٘ٚ ،وٍ ُٙطوٛع ئال اٌّؼزمخ ،
ٚاٌؼصجخ ثبٌغ١غ  :ُ٘ٚاٌجٕذ ٚ ،ثٕذ االثٓٚ ،األسذ اٌلم١مخٚ ،األسذ ألة .اٌؼصثح ِغ
اٌغٍر:
والعصبة مع الغير :األخت الشقيقة مع البنات ،واألخت من األب مع البنات ،أو بنات االبن.
يقول بعد ذلك " :إذا عدمت عصبة النسب  ،ورث اؼبؤب اؼبعتق مطلقاٍ ،ب عصبتو الذكور األقرب
فاألقرب كالنسب".
اؼبؤب ىو اؼبعتق؛ وذلك ألنو أنعم على رقيقو بالعتق ،فإذا أنعم عليو أصبح مؤب لو  ،فإذا مات ذلك
العتيق -وليس لو أوالد وال أخوة أحرار -ورثو سيده اؼبعتق  ،فإف كاف السيد قد مات ورثو أوالده -أوالد
اؼبعتق ، -فإف ٓب يكن لو أوالد فإخوة اؼبعتق أو أعمامو أو بنو عمو  ،اغباصل يرثو عصبتو الذكور األقرب
فاألقرب.
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فابن اؼبعتق يقدـ على ابن ابن اؼبعتق ،وأخ اؼبعتق يقدـ على عم اؼبعتق ،وابن أخ اؼبعتق -ابن األخ
الشقيق -يقدـ على العم ،وىكذا كالتقدًن بالنسب.
ذكرنا باألمس أف العصبة طبس جهات :األوؿ بػُنُػوةٍ ،ب أُبػُوةٍ ،ب جدودة وأُ ُخوةٍ ،ب بنو أخوةٍ ،ب عمومة
ٍ
جهات إذا قلنا إف االخوة يرثوف مع اعبد  ،أما إذا أسقطنا األخوة باعبد فيكوف
وبنوىمٍ ،ب والء  ،ست
اعبهات طبس :األبوة واعبدودة جهة ،البنوة وبنوىم ،واألبوة وآبائهم ،واألخوة وبنوىم ،واألعماـ وبنوىم،
والوالء.
ٍب ترتيبهم ُب اإلرث على ىذا  ،ترتيبهم ُب التعصيب.
فمن اؼبعلوـ إذا كاف عندنا أبناء  ،عند اؼبيت أبناء وآباء وإخوة وأعماـ وموإب ،فالعصبة لؤلبناء األقرب
فاألقرب  ،لبلبن فإف عدـ فابن االبن  ،فإف ٓب يكن عندنا أبناء ،وال أبناء أبناء ،فالتعصيب لؤلبٍ ،ب ألب
األب ،وىكذا.
فإف ُع ِدموا -عدـ األبناء واآلباء -فالتعصيب لؤلخوة  ،األخ الشقيقٍ ،ب األخ ألبٍ ،ب ابن األخ
الشقيقٍ ،ب ابن األخ ألب ،وىكذا وإف نزلوا .
فإف ُع ِد َـ األخوة وبنوىم فالتعصيب لؤلعماـ؛ العم الشقيق ٍب العم ألبٍ ،ب ابن العم الشقيق ٍب ابن
العم ألب ،وىكذا.
ٍب أعماـ األب ٍب أعماـ اعبد ٍ ،ب بنوىم وبنوا بنيهم وإف نزلوا ،فيصَت التعصيب ألؤب رجل ذكر فإف
تعددت اعبهات قدمنا القريب  ،فابن االبن ال يرث مع االبن ؛ ألف االبن أقرب  ،ال يعصب معو  ،وابن
ابن ابن ما يرث مع ابن ابن .
وكذلك ابن األخ ما يرث مع األخ ،وابن ابن األخ ما يرث مع ابن األخ  ،التقدًن لؤلقرب .
كذلك إذا كاف عندنا أخوة أشقاء وأخوة من األب ،فاإلرث لؤلشقاء  ،التعصيب لؤلشقاء ؛ ألهنم
يدلوف بقرابة.
وكذلك العم الشقيق يقدـ على العم ألب .
يقول الناظم:
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أولـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــن المـ ـ ـ ــدلي بش ـ ـ ـ ـ ر النسـ ـ ـ ــب

واألخ والع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ألم وأب

شطر النسب :يعٍت الذي ما أدٔب إال باألب أخ من األب ،أو عم من أب يقدـ عليو عم من أب وأـ.
أولـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــن المـ ـ ـ ــدلي بش ـ ـ ـ ـ ر النسـ ـ ـ ــب

واألخ والع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ألم وأب

ذكر بعد ذلك أصوؿ اؼبسائل ،واؼبراد حساب اؼبسائل َ ،عربوا ىناؾ ببعض اغبساب ،فقالوا :للمسألة

أصل ومصح  ،فأصل اؼبسألة :ربصيل أقل عدد ىبرج منو فرضها أو فروضها ببل كسر.
ومصح المسألة :ربصيل أقل عدد تنقسم منو اؼبسألة ببل كسر.

فأصوؿ اؼبسائل -يعٍت التصحيح والتعصيب  ،تأصيل معرفة أصل اؼبسألة  ،والتصحيح :معرفة مصح
اؼبسألة.
فذكر أف أصوؿ اؼبسائل سبعة :أربعة ال تعوؿ ،وىي ما فيو فرض أو فرضاف من نوع.
يقول" :فنصفاف من اثنُت" .مثاؿ نصفاف :زوج وأخت ،أليس الزوج لو النصف فرضا ؟ واألخت ؽبا
النصف فرضا ؟ فمسألة من اثنُت ،ىذا نصف واثناف  ،أو نصف والبقية  ،نصف والبقية من اثنُت  ،لو كاف
عندؾ زوج وعم من اثنُت  ،فتقوؿ :للزوج النصف  ،وللعم ،ال تقل :للعم النصف  ،قل :لو البقية؛ ألنو
ليس فرضا.
" من اثنُت ،وثلثاف أو ثلث والبقية" .ثلثاف والبقية من ثبلثة  ،إذا كاف عندؾ بنتاف وعم  ،أليس البنتاف
ؽبم الثلثاف فرضا ؟ ال تقل :وللعم الثلث  ،قل :وللعم الباقي.
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ىذا معٌت قولو" :وثلثاف والبقية" .أو ثلثاف وثلث ،إذا كاف عندؾ -مثبل -أختاف شقيقتاف وأختاف ألـ ،
أليس األختاف الشقيقتاف ؽبما الثلثاف ؟ واألختاف ألـ ؽبما الثلث ؟ فتقوؿ من ثبلثة  ،لؤلختُت الشقيقتُت
الثلثاف ،ولؤلختُت ألب الثلث ،وال تقل الباقي؛ ألنو فرض.
فإذا كاف ُب اؼبسألة ثلثاف وثلث فهي من ثبلثة  ،فإف كاف فيها ثلثا ف وباقي فهي من ثبلثة  ،فإذا كاف
فيها ثلث وباقي -مثبل -كأـ وأخ ،أليس األـ ؽبا الثلث ؟ ما وبجبها األخ الواحد  ،فلؤلـ الثلث  ،وال تقل
لؤلخ الثلثاف  ،قل :ولؤلخ الباقي.
ىذا معٌت ثلثاف أو ثلث والبقية  ،من كم ؟ من ثبلثة  ،يعٍت :ـبرج الثلث من ثبلثة  ،إذا قلت :من
اثنُت  ،االثنُت ما فيهما ثلث  ،وال فيهما ثلثاف ،فيكن ُب األربعة  ،األربعة ما فيها ثلث وال ثلثاف ،فتكوف
ثبلثة.
"وربع والبقية" ربع  ،والبقية من كم ؟ من أربعة  ،إذا كاف عندؾ زوجة وأخ  ،أليس الزوجة ؽبا الربع ؟
والباقي لؤلخ  ،وال تقل لو ثبلثة أرباع  ،قل :لو الباقي  ،ـبرج الربع من أربعة  ،الثبلثة ما فيها ربع  ،فتقوؿ:
من أربعة.
وكذلك إذا كاف مع الربع نصف  ،إذا كاف عندؾ بنت وزوج وأخ  ،أليس الزوج لو الربع ؟ والبنت ؽبا
النصف ؟ فتقوؿ من أربعة  ،للزوج الربع ؛ واحد من أربعة ،وللبنت النصف ؛ اثنُت من أربعة  ،والباقي لؤلخ
 ،ال تقل لؤلخ الربع  ،قل :لو الباقي؛ ألنو ليس فرضا سبشيا مع قولو ُب اغبديث  :وما بقي فؤلؤب رجل
ذكر . 
ىذه يعٍت ربع ،والباقي أو ربع مع النصف  ،من كم ؟ من أربعة  ،نصفاف من كم ؟ من اثنُت  ،نصف
والبقية  ،من كم ؟ من اثنُت  ،ثلثاف والبقية من ثبلثة ،ثلث والبقية من ثبلثة ،ثلثاف وثلث من ثبلثة.
شبن والبقية من شبانية  ،شبن ونصف والبقية من شبانية .
إذا كاف عندؾ ابن وزوجو  ،أليس الزوجة ؽبا الثمن ؟ فتقوؿ للزوجة الثمن  ،وال تقل لبلبن سبعة أشباف ،
قل :لو الباقي.
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فإذا كاف عندؾ زوجو وبنت وعم  ،أليس الزوجة ؽبا الثمن ؛ واحد من شبانية؟ والبنت ؽبا النصف ؛
أربعة من شبانية؟ العم ال تقل لو ثبلثة أشباف  ،قل :لو الباقي.
فهذه أربعة أصوؿ  ،أصل اثنُت  ،وأصل ثبلثة ،وأصل أربعة  ،وأصل شبانية  ،فأصل اثنُت يكوف عادال
ويكوف ناقصا وال يعوؿ؛ عادال :يعٍت سهامو بقدر فروضو  ،يعٍت :سهماف ؛ زوج وأخت ،ىذا أصل اثنُت ،
زوج وعم ىذا يسمى ناقص؛ ألف فيو باقي ،بقي بعد النصف تعصيب  ،ىذا الناقص.
أما الثلثاف فإنو يكوف عادال ويكوف ناقصا ؛ فعادال إذا كاف عندؾ أختاف شقيقتاف وأختاف ألـ ،عادؿ.
وأما إذا كاف أـ وعم فهو ناقص  ،لؤلـ الثلث والباقي للعم.
وكذلك بنتاف وأخ  ،ناقص ،البنتاف ؽبما الثلثاف واألخ لو الثلث تعصيبا  ،وأما أصل شبانية وأصل أربعة
فبل يكوف إال ناقصا  ،ال يكوف عادال  ،وال يكوف عائبل  ،الناقص ىو الذي يبقى فيو شيء لصاحب
الفرض  ،ال يبكن أف تستغرؽ الفروض الًتكة  ،إذا كاف أصل أربعة فيو فرضاف  ،ربع ونصف وباقي  ،أصل
شبانية فيو شبن ونصف وباقي ،فبل يكوف عادال .
عرفنا العادؿ ىو الذي سهامو بقدر فروضو ،كثلث وثلثُت ،ونصف ونصف.
والناقص ىو الذي سهامو أقل من فروضو  ،كنصف وربع وباقي  ،أو شبن ونصف وباقي.
وأما الثبلثة فإهنا تعوؿ  ،ثبلثة تعوؿ  ،وىي ما فرضها نوعاف فأكثر  ،فنصف مع ثلثُت  ،أو مع ثلث
أو سدس من ستة  ،إذا أردت أف تعرؼ أصلهم  ،فلنؤجل الباقي إٔب غد إف شاء اهلل .
اٌؼٛي ٚدطاب اٌٍّراز
 اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
قَ َاؿ َ-رِضبَوُ اللوُ تَػ َع َأب :-وثبل ثة تعوؿ ،وىي ما فرضها نوعاف فأكثر  ،فنصف مع ثلثُت أو ثلث أو
سدس من ستة ،وتعوؿ إٔب عشرة شفعا ووترا ،وربع مع ثلثُت أو ثلث أو سدس من اثٍت عشر ،وتعوؿ إٔب
سبعة عشر وترا ،وشبن مع سدس أو ثلثُت أو نبا من أربعة وعشرين ،وتعوؿ مرة واحدة إٔب سبعة وعشرين.
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وإف فضل عن الفرض شيء وال عصبة ُرد على كل بقدر فرضو ما عدا الزوجُت ،وإذا كانت الًتكة
معلومة ،وأمكن نسبة سهم كل وارث من اؼبسألة فلو من الًتكة مثل نسبتو ،وإف شئت ضربت سهامو ُب
الًتكة ،وقسمت اغباصل على اؼبسألة ،فما خرج فنصيبو  ،وإف شئت قسمتو على غَت ذلك من الطرؽ.
فصلُ :ب ذوي األرحاـ ،وىم أحد عشر صنفا  ،ولد البنات لصلب أو البن ،وولد األخوات ،وبنات
األخوة ،وبنات األعماـ ،وولد ولد األـ ،والعم ألـ ،واألخواؿ ،واػباالت ،وأبو األـ ،وكل جدة أدلت بابن
بُت أمُت ،أو أب أعلى من اعبد ،ومن أدٔب هبم ،وإمبا يرثوف إذا ٓب يكن صاحب فرض وال عصبة بتنزيلهم
منزلة من أدلوا بو ،وذكرىم كأنثاىم ،ولزوج أو زوجو معهم فرضها ببل حجب وال عوؿ والباقي ؽبم.
فصل :واغبمل يرث ويُ َورث إف استهل صارخا ،أو ُوِج َد دليل حياتو سوى حركة أو تنفس يسَتين أو
ِ
ف لو األكثر من إرث ذكرين أو أنثيُت ،ويُ ْدفَع ؼبن ال وبجبو إرثو
اختبلج ،وإف طلب الورثة القسمة ُوق َ
كامبل ،وؼبن ينقصو اليقُت ،فإذا ولد أخذ نصيو ورد ما بقي ،وإف أعوز شيئا رجع  ،ومن قتل ُم َورثو ولو
دبشاركة أو سبب ٓب يرثو إف لزمو قود أو دية أو كفارة  ،وال يرث رقيق وال يػُ َورث  ،ويرث مبعض ويورث،

ووبجب بقدر حريتو .

السبلـ عليكم ورضبة اهلل   ،اغبمد هلل والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو .
الذي يقسم الًتكات ويقسم اؼبواريث حباجة إٔب اغبساب  ،واغبساب فَ ٌن واسع توسع فيو اغباسبوف،
وأطالوا فيو ،وذكروا فيو مسائل كثَتة ،يبكن قرأسبوىا أو قرأىا كثَت منكم ُب اؼبراحل الدراسية ،ولكن ىاىنا
ذكروا حساب اؼبواريث ،وىو تصحيحها وتأصيلها.
واؼبؤلف ىنا اقتصر على التأصيل ،وٓب يذكر التصحيح ،وذلك لطولو  ،وقد توسع فيو الذين ألفوه مفردا
 ،ففي رسالة الشيخ ابن باز -رضبو اهلل" -الفوائد اعبلية" اليت ُوج َهت ىاىنا أو على الطبلب أو أكثرىم ،

التوسع ُب اغبساب يبحثوف فيو -أوال -عن األصوؿ  ،عن أصل اؼبسألةٍ ،ب يبحثوف بعد ذلك عن
تصحيحها.
ذكرنا باألمس أف التأصيل ىو ربصيل أقل عدد ينقسم على الورثة ببل كسر  ،فإذا جاءؾ مسألة فانظر
ماذا فيها من الفروض ،واجعلها من ـبرج ذلك الفرض.
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فإذا كان عندك أب وبنت فل يس فيها إال فرض السدس ُ ،ب ىذه اغباؿ تقوؿ :من ستة ،لؤلب
السدس ،والباقي لبلبن.
وإذا كاف عندؾ ابن وزوجة  ،فليس فيها فرض إال الثمن  ،فتقوؿ :للزوجة الثمن ؛ واحد من شبانية،
والباقي لبلبن ،فتجعلها من ـبرج الثمن  ،ـبرج الثمن من شبانية  ،وـبرج السدس من ستة ،والثلث من
ثبلثة ،والربع من أربعة  ،والنصف من اثنُت.
ٍب يوجد بعض اؼبسائل فيها فرضاف  ،من نوعُت ،فهذه الفروض ىي اليت تعوؿ  ،ذكر أهنا ثبلثة تعوؿ ،
عبلماهتا ما فيها فرضاف ،ما فرضها نوعاف فأكثر ،فمثبل :إذا كاف عندؾ نصف  ،إذا كاف ُب اؼبسألة نصف
وثلثاف ،فمخرج النصف من اثنُت ،وـبرج الثلثاف من ثبلثة  ،فتضرب اثنُت ُب ثبلثة ،فتكوف من ستة.
إذا كان عندك زوج وأختان ،فالزوج لو النصف واألختاف ؽبما الثلثاف  ،وإذا حسبتها  ،الزوج لو ثبلثة
واألختاف ؽبما أربعة  ،عالت إٔب سبعة.
وكذلك إذا كاف عندؾ زوج وأـ وعم  ،أليس الزوج لو النصف  ،ـبرج النصف من االثنُت واألـ ؽبا
الثلث  ،ـبرج الثلث من ثبلثة  ،فتضرب اثنُت ُب ثبلثة بستة  ،فتقوؿ للزوج النصف ولؤلـ الثلث والباقي
واحد للعم واحد من ستة  ،كذلك إذا كاف فيها سدس (سدس وباقي) إذا كاف عندؾ جدة وعم من ستة ،
للجدة السدس والباقي للعم  ،فهذه الستة  ،ىذا األصل يعوؿ إٔب عشرة شفعا ووترا.
فعندنا -مثبل -زوج وأختاف من ستة  ،الزوج لو ثبلثة ،واألختاف ؽبما أربعة  ،ىذه سبعة عالت إٔب
سبعة.

الع ْوؿ ُب عهد عمر  أنو ُرفِ َع لو تركة أو مسألة فيها زوج وأخت وأـ ،الزوج لو
وذكروا أف أوؿ ما وجد َ

النصف ،واألخت ؽبا النص ف  ،أين نصيب األـ ؟ فقالوا :ال بد أف تعوؿ اؼبسألة  ،فجعلوىا من ستة ؛ ألف
ـبرج الثلث من ثبلثة  ،وـبرج النصف من اثنُت من ستة.
ٍب حسبوا سهامهم ،للزوج ثبلثة من ستة ،ولؤلخت ثبلثة من ستة  ،ولؤلـ اثناف الثلث ،عالت إٔب
شبانية  ،فقسموا اؼباؿ من شبانية.
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كذلك إذا ك اف عندؾ زوج ،وأختاف شقيقتاف ،وأختاف من األـ  ،أليس الزوج لو النصف ؛ ثبلثة من
ستة  ،واألختاف الشقيقتاف ؽبما أربعة ؛ الثلثاف أربعة  )،واألختاف من األـ ؽبما اثناف ؛ الثلث اثناف  ،فإذا
حسبتها فإذا ىي تسعة  ،أربعة وثبلثة واثناف عالت إٔب تسعة.
فإف كاف معهم أـ ع الت إٔب عشرة؛ ألف األـ ؽبا واحد ،واألخوة من األـ ؽبم اثناف ،والزوج لو ثبلثة،
واألخوات الشقائق ؽبن أربعة.
واحد واثناف وثبلثة وأربعة؛ اعبميع عشرة  ،ىذا منتهى عوؽبا ،شفعا ووترا .
إذا كاف عندؾ ربع مع ثلثُت ،أو مع ثلث أو مع سدس ،ـبرج الربع من أربعة  ،وـبرج الثلث من ثبلثة،
فإذا ضربت ثبلثة ُب أربعة باثٍت عشر ،ـبرج الثلث وـبرج الثلثُت من ثبلثة ،وـبرج الربع من أربعة  ،وإذا كاف
فيها سدس  ،ـبرج السدس من ستة  ،وـبرج الربع من أربعة ،وبينها موافقة؛ ألف األربعة فيها نصف والستة
فيها نصف.
فإذا أخذت نصف الستة ثبلثة ضربتو ُب أربعة باثٍت عشر ،أو أخذت نصف األربعة اثنُت ،ضربتها ُب
ستة باثٍت عشر  ،فهذا أصل اثٍت عشر  ،فإذا كاف عندؾ ربع  ،ال بد أف يكوف فيها ربع  ،ومع الربع ثلث
أو ثلثاف أو سدس.
وىذه اؼبسألة ،ىذا األصل يعوؿ ثبلث مرات ،أصل ستة يكوف عادال وناقصا وعائبل ،وأما أصل اثٍت
عشر فبل يكوف إال ناقصا أو عائبل ،وال يكوف عادال .
العادل :ىو الذي فروضو بقدر سهامو  ،وأما العائل :فهو الذي يكوف فيو زيادة  ،فينقص يكوف أحد
عشر فيما إذا كاف عندؾ زوج وبنتاف وعم  ،البنتاف ؽبما الثلثاف شبانية ،والزوج لو ثبلثة ،الربع ثبلثة ،فهذا
ناقص  ،يبقى واحد للعم ،فإف كاف مع البنتُت والزوج أـ عالت إٔب ثبلثة عشر؛ ألف لؤلـ السدس  ،اثناف
فتكوف ثبلثة عشر  ،إحدى عشر واثنُت .
فإف كاف معهم أب عالت إٔب طبسة عشر  ،لؤلب اثناف ولؤلـ اثناف وللزوج ثبلثة وللبنات شبانية ،فهذه
طبسة عشر.
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وأما عوؽبا إٔب سبعة عشر  ،ففي مسألة تسمى أـ الفروج ،وتسمى الدينارية ،وىي إذا كاف عندؾ شباف
أخوات شقائق ؽبن الثلثاف شبانية ،وأربع أخوات ألـ ؽبن الثلث أربعة ،ىذه اثٍت عشر ،وثبلث زوجات ؽبن
الربع ثبلثة ،وجدتاف ؽبن السدس اثناف ،فثمانية وأربعة اثٍت عشر ،وثبلثة طبسة عشر ،واثناف سبعة عشر،
وتسمى الدينارية؛ ألف كل واحدة أخذت سهما.
فاألخوات الشقائق شباف ،وؽبن شبانية أسهم من سبعة عشر ،واألخوات ألـ أربع ،وؽبن أربعة أسهم من
سبعة عشر  ،والزوجات ؽبن الربع ،وىن ثبلث  ،ثبلثة أسهم من سبعة عشر ،واعبدتاف ؽبما السدس اثناف
من سبعة عشر ،بلغت إٔب سبعة عشر  ،ىذا عوؽبا.
الثالثة أصل أربعة وعشرين ،إذا كاف هبا شبن مع سدس ،أو شبن مع ثلث ،أو شبن مع ثلثُت ،ولكن ما
ذكروا الثمن مع الثلث؛ وذلك ألف الثلث ال يكوف إال لؤلـ أو لؤلخوة من األـ ،وإذا ُوِجد ،وإذا أخذت
األـ الثلث فبل تأخذه إال مع الولد ،وإذا كاف فيها ولد ال يكوف ؽبا الثلث؛ بل يكوف ؽبا السدس.
اغباصل أف الثمن مع السدس ،أو الثمن مع الثلثُت  ،أو شبن وسدس وثلثاف من أربعة وعشرين  ،وىي
أيضا ال تكوف إال ناقصة أو عائلة .
مثبل :عندؾ بنتاف وزوجة وعم  ،البنتاف ؽبما الثلثاف ستة عشر ،والزوجة ؽبا الثمن ،ىذه تسعة عشر،
يبقى طبسة للعاصب ،ىذه ناقصة ،فإف كاف معهم أـ فاألـ ؽبا السدس ،فتعطي البنتُت الثلثُت ستة عشر،
واألـ السدس أربعة ،ىذه عشروف ،والزوجة الثمن ثبلثة ،ىذه ثبلثة وعشروف  ،ويبقى سهم يأخذه العصبة
ألؤب رجل ذكر .

أما مسألة العول  ،فتعوؿ مرة واحدةً بثمنها  ،ذكرنا أهنا اؼبسألة اؼبنربية  ،وأف عليا ُسئِ َل عنها وىو على

ف أبوين وبنتُت وزوجة  ،فقاؿ :صار الثمن تسعا  ،يعٍت ُب أثناء خطبتو أفتاىم
اؼبنرب  ،سئل عن رجل َخل َ

صار الثمن تسعا ،عالت إٔب سبعة وعشرين  ،فالثمن ثبلثة من سبعة وعشرين  ،ال يكوف شبن؛ وإمبا يكوف

تسعا .
ذلك ألنك تعطي ال بنات ستة عشر ،وتعطي األبوين شبانية  ،كل واحد أربعة  ،والزوجة ؽبا الثمن فتعوؿ
إٔب سبعة عشر  ،الثمن ثبلثة  ،وتسمى البخيلة ألهنا ما عالت إال مرة.
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نشَت إٔب أف العوؿ ىو زيادة ُب السهاـ ،نقص ُب األنصبة  ،يعٍت :بدؿ ما كانت اؼبسألة من أربعة
وعشرين زادت إٔب أف صارت من سبعة وعشرين  ،بدؿ ما كانت الزوجة تأخذ الثمن ما أخذت إال التسع
.
وكذلك ُب أصل ستة ،إذا كانت -مثبل -عندؾ  ،إذا كاف فيها نصف ونصف وثلث ،فالنصف ثبلثة
للزوج ما حصل إال ثبلثة أشباف  ،والنصف اآلخر لؤلخت ما حصل ؽبا إال ثبلثة أشباف ،والثلث لؤلـ ما
حصل ؽبا إال سهماف شبناف ،أي :ربع ،فهو زادت السهاـ ونقصت األنصبة  ،زيادة ُب السهاـ نقص ُب
األنصبة.
وأول من أفتى بو عمر  ؼبا وقعت ىذه اؼبسائل ،فاضطر إٔب أف يقوؿ بالعوؿٍ ،ب إف ابن عباس أنكر
العوؿ بعد ذلك ،وجعل النقص على من يرثوف بالتعصيب ،إذا كاف ىناؾ ازدحاـ فيقوؿ :النقص على من
صبَة.
يرثوف بالتعصيب كما لو كانوا َع َ
ففي ىذه اؼبسألة اليت ىي زوج وأخت وأـ  ،هبعلوا النقص على األخت ،يقوؿ لو كاف بدؽبا أخ ما
عالت اؼبسألة.
إذا كاف عندنا زوج وأخ وأـ  ،فالزوج لو النصف واألـ ؽبا الثلث والباقي لؤلخ  ،فكيف أَف أختو تكوف
أكثر منو؟ أختو تأخذ النصف وىو ما يأخذ إال السدس ،فإذا كاف معها فإنو يعصبها لينقلها إٔب اإلرث
بالتعصيب  ،فإذا كاف كذلك فكيف يأخذ الذكر أقل من األنثى؟ فجعل النقص على األخت  ،وكذلك
على البنت أو على البنات.
في مسألة المنبرية يقول :نعطي األبوين كل واحد السدس كامبل  ،والزوجة الثمن كامبل ،والباقي
قبعلو للبنات ولو كاف أقل من الثلثُت؛ وذلك ألنو لو كاف معهن أخوىن ما عالت اؼبسألة.
لو كاف عندنا أـ وأب وزوجة وبنتاف وابن ما عالت اؼبسألة  ،فيكوف الباقي للبنتُت وأخيهن  ،ولو كاف
بدؿ البنتُت ابنُت ما عالت اؼبسالة  ،فليكوف الباقي إٔب االبنُت  ،فكيف تكوف البنتاف مَتاثهما أكثر من
أخويهن؟ ىذا مذىب ابن عباس قد ذىب إليو أىل الظاىر كابن حزـ ،فأنكروا العوؿ.
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ي عن ابن عباس أنو قاؿ :إف الذي علم عدد … فيجعل ُب اؼباؿ نصفا ونصفا وثلثا  ،ىذاف
ُرِو َ
النصفاف أخذا اؼباؿ فأين الثلث ؟ قيل لو :ؼباذا ٓب تقلو ُب زماف عمر ؟ فقاؿ :إف عمر كاف مهيبا فهبتو .
ولعلو ذبدد لو فكر.
ٍب ما ذكروا ىنا التصحيح ،فَتجع ُب التصحيح إٔب "الفوائد اعبلية" لفضيلة الشيخ وكذلك إٔب غَتىا،
تصحيح اؼبسائل الذي ىو ربصيل أقل عدد تنقسم منو الًتكة ببل كسر.
ٚطوغٚا أْ اٌزصذ١خ ئّٔب ٠ذزبط ئ ٌ ٗ١ئطا أىـغ ؿٙبَ فغ٠ك ػٍ ُٙ١ف١ذزبط ئٌٝ
رصذ١ذٙب٠ ٛ٘ٚ ،طٛي  ،لض أغبٌٛا فٚ ٗ١رٛؿؼٛا .اٌـرص:
ذكر اؼبؤلف ىاىنا بعد ذلك الرد ،قاؿ" :إف فضل عن الفرض شيء والعصبة رد على كل بقدر فرضو
ما عدا الزوجُت".
الرد يقولون :إنو عكس العوؿ  ،وىو نقص ُب السهاـ زيادة ُب األنصبة  ،وىو نظمو أحد العلماء
وأغبقو بأبيات (الرحبية) ُب األبيات اليت يقوؿ فيها:
إن أب ـ ـ ـ ـ ــقت الفـ ـ ـ ـ ـ ــرود بعـ ـ ـ ـ ــض الترك ـ ـ ـ ـ ــة

ولـ ـ ـ ـ ــيس ثمـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ــاصب ق ـ ـ ـ ـ ــد ملكـ ـ ـ ـ ــو

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرده لمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو الزوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين

م ـ ـ ـ ـ ــن ك ـ ـ ـ ـ ــل ذي ف ـ ـ ـ ـ ــرد بغ ـ ـ ـ ـ ــير ميـ ـ ـ ـ ــل

فَتد ؼبن سوى الزوجُت  ،فإذا ما كاف عندؾ إال -مثبل -بنتاف وليس ىناؾ عصبة  ،فإف البنتُت يأخذاف
اؼباؿ فرضا وردا ،وتقوؿ من اثنُت.
وإف كاف عندؾ بنتاف وأـ من أصل ستة  ،أليس البنتاف ؽبما الثلثاف أربعة ؟ واألـ ؽبا واحد السدس؟
اعبميع طبسة  ،فتقوؿ :اؼبسألة من طبسة  ،يعٍت أخذهتا من أصل ستة  ،من أصل ستة.
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وكذلك لو كاف عندؾ أخوات  ،أختاف من أـ وأـ ،وليس ىناؾ عصبة  ،أليس األختاف من أـ ؽبما
الثلث ؛ اثناف من ستة؟ واألـ ؽبا السدس واحد من ستة ؟ ؾبموع سهامهم ثبلثة  ،تقسمها على ثبلثة ،
فبدؿ ما كانت األـ تأخذ السدس بوجود اعبمع من األخوة أخذت الثلث ،وبدؿ ما كانت األختاف من أـ
يأخذف الثلث أخذف الثلثُت  ،فهذا ىو الرد.
إف كاف صنفا واحدا  ،لو ما كاف عندؾ إال بنت  ،اؼباؿ ؽبا كلو فرضا وردا ،أو بنتاف اؼباؿ ؽبما كلو
فرضا وردا ،أو أخ من األـ اؼباؿ لو كلو فرضا وردا  ،أو أخواف من أـ يأخذاف اؼباؿ فرضا َوردا  ،أو أخت

شقيقة تأخذ اؼباؿ كلو فرضا َوردا  ،أو أختاف شقيقتاف يأخذاف اؼباؿ كلو فرضا َوردا .

فإذا كاف عندؾ أخت شقيقة ؽبا ثبلثة من ستة وأخت من األب ؽبا واحد من ستة تكملة الثلثُت ،

اعبميع أربعة ،تقسم اؼباؿ على أربعة ،وتقوؿ :ؽبما اؼباؿ فرضا وردا بقدر سهامهما  ،تردىا عليهما.
وكذلك البنات؛ بنت وب نت ابن وأـ ،البنت ؽبا النصف ؛ ثبلثة من ستة ،وبنت االبن ؽبا واحد تكملة
الثلثُت سدس ،واألـ ؽبا السدس  ،اعبميع طبسة  ،تقسم اؼباؿ على طبسة فرضا وردا.
فتقوؿ :كأف البنت أخذت ثبلثة أطباس ،وبنت االبن أخذت طبس ،واألـ أخذت طبس ،ىذا معٌت أنو
يرد عليو بقدر فروضهم إال الزوجاف  ،ىل يرد عليهما ؟
بعض العلماء قال :يػَُرّد عليهما ،يدخل الرد عليهما كما يدخل العوؿ ؛ فإف العوؿ ناقص والرد زيادة ،

فلماذا يضرنبا العوؿ وال ينتفعاف بالرد؟

رج َح شيخ اإلسبلـ أنو يػَُرد على الزوجُت ،وتبعو ابن سعدي ُب فتاواه ،يعٍت :رجح أنو يرد على الزوجُت

 ،ولكن اعبمهور على أنو ال يرد عليهما.

فإذا كاف عندؾ زوج وعندؾ بنت  ،أليس الزوج لو الربع ؟ والبنت ؽبا النصف ؟
فتقوؿ :الزوج لو الربع ؛ واحد من أربعة ،والبنت ؽبا النصف ؛ اثناف من أربعة ،وؽبا الباقي ردا  ،فتأخذ
البنت ثبلثة أرباع  ،وإذا كانت اؼبسألة فيها حساب فإنك ربسبها  ،فعندؾ -مثبل -إذا كاف عندؾ بنتاف
ؽبما الثلثاف ،وزوج لو الربع ،فالزوج يأخذ ربعو من أصل أربعة ،والبنتاف يأخذاف الثلثاف من أصل ثبلثة ،
فتكوف اؼبسألة من ـبرج الربع الذي ىو أربعة.
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ضا َوردا  ،يعٍت :بدؿ ما ؽبن الثلثُت أخذف ثبلثة أرباع ،ومعلوـ
وأما األخوات البنات فلهن الباقي فَػ ْر ً
أهنن ىبتلفن ؛ فبنت االبن مثبل ؽبا سدس والبنت ؽبا نصف وىكذا .
بقية الفصل فيها قسمة الًتكة ،ذكر عندكم الشيخ ابن باز ُب "الفوائد" قسمة الًتكة ،وتوسع فيها،
وذكر أف قسمة الًتكة أسهل ما تقسم بو بطريقة النسبة  ،يقوؿ" :إذا كانت الًتكة معلومة ،وأمكن نسبة
سهم كل وارث من اؼبسألة فلو من الًتكة مثل نسبتو" .ىذه طريقة النسبة .
صورة ذلك إذا قلنا إف الزوج لو  ،عندنا زوج وأخت ،فالزوج لو النصف من اؼبسألة  ،فلو النصف من
الًتكة  ،واألخت ؽبا نصف اؼبسألة فلها نصف الًتكة.
وإذا كاف عندنا أـ ،وعالت اؼبسألة إٔب شبانية  ،فنقوؿ :نسبة سهاـ الزوج ثبلثة أشباف من اؼبسألة ،فلو
ت كالنقود  ،تنقسم باألجزاء ذبعلها أثبلثا أو
ثبلثة أشباف من الًتكة  ،فالًتكة إذا كانت تنقسم باألجزاء قُس َم ْ

أشبانا أو كبو ذلك  ،فتعطي كل واحد منهم -من الورثة -بقدر نسبتو ،وإف كانت عقارا فإهنا -أيضا-

تنقسم باألمتار أو باألذرع وكبو ذلك.
ففي ىذه اغباؿ تنقسم بالنسبة  ،فيقاؿ ؽبذا ربع الًتكة؛ ألنو يستحق ربع اؼبسألة  ،ىناؾ طريقة أخرى
وىي أف تضرب سهامو ُب الًتكة ،وتقسم اغباصل على اؼبسألة  ،فما خرج ىو نصيبو  ،سهامو إذا كاف
للزوج -مثبل -ثبلثة أسهم تضرهبا بالًتكة  ،إذا كانت الًتكة -مثبل -أهنا مائة  ،فإذا ضربت الثبلثة ُب الًتكة
أصبحت ثبلثة مائة  ،فتقسم اغباصل على اؼبسألة الذي ىو ثبلثة مائة ،تقسمها على اؼبسألة الذي ىو
شبانية ،فما خرج فهو نصيب الزوج وىكذا.
وىناؾ إف شئت قسمت على غَت ذلك من الطرؽ.
ٕ٘بن غغ٠مخ أسغ ٜرـّ ٝغغ٠مخ اٌم١غاغ اٌظ ٛ٘ ٞؿ ِٓ ُٙأعثؼخ ٚػلغ ٓ٠ؿّٙب،
ف١ـّ ٝعثغ اٌضّٓ  ،ف١مـّ ْٛاٌزغوخ ػٍ ٝأعثؼخ ٚػلغ ٓ٠ؿّٙب  ،صُ ٠ؼط ْٛوً ٚادض
ٔـجزٗ ِٓ ٘ظٖ اٌمغاع٠ػ ٍِ .راز طٚي األرداَ:
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ىناؾ بعض اؼبؤلفات اليت تذكر ُب مؤلفاهتم اعبداوؿ مثل "عدة الباحث" البن رشيد يذكر فيها اعبداوؿ
ُب قسمة الًتكات  ،واعبدوؿ يبُت نسبة كل واحد  ،وننتهي من ىذا عندنا فصل ُب ذوي األرحاـ  ،ذووا
األرحاـ الذين ليسوا عصبة ،وليسوا من أصحاب الفروض؛ وإمبا ىم من األقارب.
ِ
ف ُب توريثهم  ،فذىب اإلماـ أضبد إٔب أهنم أؤب من بيت اؼباؿ ،فإذا ٓب يكن عندنا أىل فروض
واختُل َ
استُ ِد َؿ على توريثهم بقوؿ اهلل  -تعأب :-
 ،وال أىل تعصيب ولو بعيدوف ورثنا ذوي األرحاـ  ،قد ْ
      فإهنا صروبة ُب أهنم يستحقوف ماؿ قريبهم  ،فهم أؤب من بيت
اؼباؿ أو أؤب من مؤب من اؼبوإب البعيدين كمؤب اؼبواالة أو كبوىم.
وقد يستدؿ أيضا على توريثهم حبديث ورد بلفظ:



اػباؿ وارث من ال وارث لو  مع أنو ليس

من العصبة وليس من ذوي الفروض  ،ذكر أف ذوي األرحاـ أحد عشر صنفا :الصنف األوؿ ولد البنات
للصلب  ،ولد البنت ذكورا وإناثا أو ولد بنت االبن .
البنت ترث ولكن ابنها ما يرث ،وبنتها ال ترث -بنت البنت ،-وكذلك بنت االبن ترث ،ولكن ابنها
ما يرث  ،ابن بنت االبن ما يرث ،وبنت بنت االبن ما ترث  ،فيكونوف من ذوي األرحاـ  ،مع الثاين ولد
األخوات  ،األخت ترث ،ولكن ابنها ما يرث  ،األخت الشقيقة ترث ابنها وبنتها ما يرثوف  ،واألخت
ألب ما ترث .
مع الثاين ولد األخوات.
األخت ترث ،ولكن ابنها ما يرث  ،األخت الشقيقة ترث  ،وابنها وبنتها ما ترث  ،واألخت ألب ما
ترث  ،بنتها ما ترث  ،وابنها ما يرث ،يعٍت :األخت الشقيقة واألخت ألب ال يرثوف أوالدىم ،فيكونوف
من ذوي األرحاـ ذكورا وإناثا .
الثالث بنات ااخوة :األخ يرث وابنو يرث  ،ابن األخ  ،ولكن بنتو ما ترث  ،بنت األخ ما ترث،
فتكوف من ذوي األرحاـ.
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العم يرث ،وابنو يرث  ،ولكن بنت العم ال ترث  ،األخ من األـ يرث وابنو ال يرث ،فيكوف من ذوي
األرحاـ  ،ابنو أو بنتو.
ولد األـ أو األخ من األـ أو األخت من األـ أوالدىم ال يرثوف فيكونوف من ذوي األرحاـ .
العم ألـ  ،أخو األـ  ،أخو األخت العم ألـ يعٍت :أخو األب من األـ  ،عم اؼبيت ،ولكن أخو أبيو
من األـ يكوف أيضا من ذوي األرحاـ .
األخواؿ :ال يرثوف ويكونوف من ذوي األرحاـ واػبا الت من ذوي األرحاـ ،واعبد أبو األـ من ذوي
األرحاـ  ،وكل جدة أدلت بأب بُت أمُت  ،أو بأب أعلى من اعبد ومن أدٔب هبم.
ىؤالء أحد عشر :األوؿ :ولد البنات  ،والثاين :ولد األخوات  ،والثالث :بنات اإلخوة  ،والرابع:
بنات العم  ،واػبامس :ولد ولد األـ  ،والسادس :العم ألـ  ،والسابع :اػباؿ  ،والثامن:اػبالة  ،والتاسع:
اعبد أبو األـ  ،والعاشر :كل جدة أدلت بأب بُت أمُت أو أب أعلى منهم  ،واغبادي عشر :من أدٔب
هبؤالء .
صبَة  ،ويرثوف بالتنزيل ،
كيف يرثوف؟ يقوؿ :يرثوف إذا ٓب يكن ىناؾ أصحاب فروض وال أصحاب َع َ

نزؽبم ومن كانوا أدلوا بو  ،كبنت بنت حجبت بنت ابن أـ  ،أو عمة قد حجبت بنت ابن عم  ،يرثوف
بالتنزيل.
فإذا كاف عندؾ بنت بنت  ،وبنت بنت ابن  ،بنت بنت تنزؿ منزلة البنت  ،تأخذ النصف  ،وبنت

بنت ابن تنزؿ منزلة بنت ابن تأخذ السدس ،فتعطيهن اؼباؿ فرضا وردا  ،ىذه دبنزلة أمها  ،وىذه دبنزلة أمها
 ،ىذا معٌت " نزْؽبم" يرثوف بالتنزيل أي :منزلة من أدلوا بو .
كذلك إذا كاف عندؾ بنت أخت شقيقة  ،وبنت أخت من األب  ،ففي ىذه اغباؿ بنت الشقيقة ؽبا
النصف  ،وبنت األخت من األب ؽبا السدس  ،فيكوف اؼباؿ من أربعة  ،يقسم عليهم من أربعة.
ولو كاف ىناؾ صباعة أدلوا بواحدة فلهن فرضها  ،فإذا كاف عندؾ -مثبل -ثبلث بنات أخت ،أو
ثبلثة أبناء أخت شقيقة  ،وأربعة أبناء أخت من األب ،فبنات أو أبناء الشقيقة ؽبن النصف ،وبنات أو
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أبناء األخت من األب ؽبن السدس  ،فَتثوف بالتنزيل  ،تعطي ىؤالء سهما  ،الذين أدلوا باألخت من األب
وىؤالء ثبلثة  ،ىذا معٌت التنزيل .
بنات اإلخوة دبنزلة اإلخوة  ،إذا كاف عندؾ بنت أخ تأخذ اؼباؿ كلو تقوؿ :أنا دبنزلة أيب  ،أيب لو كاف
موجودا ألخذ اؼباؿ كلو  ،فتنزؿ منزلة أبيها .
بنت العم :تنزؿ منزلة العم  ،لكن إذا كاف عندؾ بنت أخ وبنت عم  ،فبنت األخ ربجب بنت العم ،
تقوؿ :إف والدي وبجب والدؾ  ،األخ يسقط األب  ،فيكوف اؼباؿ لبنت األخ دوف بنت العم.
وكذلك -مثبل -إذا كاف عندؾ بنت بنت  ،وعندؾ بنت أخ ألـ ،أليس البنت تسقط األخ ألـ؟
أباؾ  ،تسقط األخ ألـ ِ ،
فكذلك بنت البنت تُس ِقط بنت أخ ألـ  ،تقوؿ :أمي تسقط ِ
فأنت ساقطة ،
ْ
وىذه تقوؿ :أنا بنت أخ اؼبيت ألمو  ،أيب أخوه من أمو  ،وىذه تقوؿ :أنا بنت بنتو  ،فبنت البنت أقرب،
فتُ ْس ِقط ابن أخ ألـ .
العمة ،العمات أيضا يدلُت باألب  ،واػباالت يدلُت باألـ  ،فإذا كاف عندؾ عمة وخالة  ،افرض أف
عندؾ أب وأـ ،فالعمة ؽبا مَتاث األب ،واػبالة ؽبا مَتاث األـ ،فتقسمو ،تعطي ىذه الثلث وىذه الثلثُت.
وإذا كاف عندؾ عمتاف :عمة أخت للميت من أبيو  ،وأختو من أبويو شقيقة ،وكذلك أخت األـ
شقيقة  ،وأختها من األب ،ففي ىذه اغباؿ الثلث الذي للخاالت يػُ ْق َس ُم أربعا بينهن ،والثلثاف اللذاف
للعمات يػُ ْق َس ُم أربعا  ،اليت من األب واحد ،وللشقيقة ثبلثة كما لو كاف مَتاثهم .ىذا معٌت تنزيلهم منزلة

من أدلوا بو.

" ذكرىم كأنثاىم" ،يعٍت :إذا كاف عندؾ أوالد بنت ،البنت تأخذ النصف وتأخذ اؼباؿ كلو إذا كاف ما
ىناؾ إال ىي  ،موجود ؽبا طبسة أبناء وطبس بنات يقسم اؼباؿ بينهم على عدد رءوسهم  ،للذكر مثل
األنثى .ؼباذا ؟
ألهنم يرثوف بالرحم اجملردة  ،إذا كاف معهم زوج أو زوجة فإف كبل من الزوجُت يأخذ فرضو كامبل ببل
حجب وال عوؿ ،والباقي يكوف ؽبم.
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فإذا كاف عندؾ زوج ،وعندؾ عمة وخالة ،تقوؿ :الزوج لو النصف  ،والعمة واػبالة ؽبما الباقي ،نقسمو
أثبلثا :للخالة الثلث ،وللعمة الثلثاف ؛ ألف األب يأخذ سهمُت ،واألـ تأخذ سهما ،فأنت -أيتها العمة-
لك نصيب األب ،وأنت اػبالة لك نصيب األـ  ،أعطينا الزوج النصف كامبل  ،وقسمنا الباقي -الذي ىو
النصف -بُت العمة واػبالة أثبلثا.
وكذلك لو كاف عندنا زوجة أعطينا الزوجة الربع كامبل ،وأعطينا الباقي -الثبلثة أرباع -للعمة واػبالة ،
للعمة مَتاث األب ،وللخالة مَتاث األـ  ،فإف كاف عمات وخاالت فمَتاث األب للعمات ومَتاث األـ -
الذي ىو الثلث -للخاالت بينهن  ،وىكذا .
ٚإٌاظُ … ِب طوغ ثبة اٌغصٚ ،ال طوغ ثبة ط ٞٚاألعدبَ ؛ ألْ اٌلبفؼ١خ ال ٛ٠عصْٛ
ط ٞٚاألعدبَ ٚال ٠غصْٚ؛ ٚئّٔب ٠جؼٍ ْٛاٌّ١غاس ٌج١ذ اٌّبي ئطا ػاص ِ ،ب طوغ ٕ٘بن
أ٠عب أثٛاة ِب طوغ٘ب اٌّإٌف ٕ٘ب ٟ٘ٚ ،طوغ٘ب اٌلبفؼ ٟف ٟعؿبٌزٗ -عدّٗ هللا١ِ -غاس
اٌّفمٛص١ِٚ ،غاس اٌشٕض ٝاٌّلىً١ِٚ ،غاس اٌغغلٚ ٝاٌذغلٔٚ ٝذٚ ،ُ٘ٛرٛؿغ اٌؼٍّبء
ف ٟطوغُ٘ ٍِ .راز اٌذًّ:
ىنا ذكر مَتاث اغبامل ،قاؿ" :اغبمل يرث ويُ َورث إف استهل صارخا".

يعني :إذا مات رجل ولو امرأة حامل ،فإف ىذا اغبمل يرث ،ولكن يوقف اؼباؿ حىت يولد ،فإذا ولد
حيا واستهل صارخا أُ ْع ِط َي نصيبو من اؼبَتاث كإخوتو  ،وكذلك إذا ُولد ووجد دليل حياتو سوى حركة
اخت بلجية أو تنفس يسَت  ،حركة يسَتة ،أو تنفس يسَت ،أو حركة اختبلج  ،حركة اختبلج :ىي اضطراب
اللحم ،يعٍت :أنو قد ىبرج ميتا ويتحرؾ غبم فخده؛ ذلك ألنو ؼبا خرج من مكاف ضيق فقد ىبتلج اللحم،
وال يدؿ ذلك على حياة  ،فبل بد أف يولد حيا ،يستهل صارخا ،أو يتنفس تنفسا يدؿ على حياتو ،أو
يتحرؾ حركة ظاىرة تدؿ على حياتو.
ٍب إذا ُولِ َد حيا ٍب مات -ولو بعد دقيقة أو دقائق -فإف مَتاثو لورثتو  ،هبعل لو نصيب من ىذا اؼباؿ،
ويػُ ْق َسم على ورثتو الذين يرثونو لو كاف من األحياء.
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ِ
ف لو األكثر من إرث ذكرين أو أنثيُت .
إذا طلب الورثة قسمتو قبل أف يولد اغبمل ُوق َ

يقول الناظم:

وأن يكـ ـ ـ ـ ــون مستـ ـ ـ ـ ــحق المـ ـ ـ ـ ــال خنث ـ ـ ـ ــى

صحيح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ااشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكال

فاقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى األقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل والي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقين

تح ـ ـ ـ ـ ـ ــسى بحسـ ـ ـ ـ ـ ــر القسـ ـ ـ ـ ـ ــم والتبي ـ ـ ـ ـ ــين

يقول" :وىكذا حكم ذوات اغبمل" .يعٍت :أنو يبٍت على اليقُت.
فاحك ـ ــم عل ـ ــى المفق ـ ــود حكـ ــم الخنثـ ــى

ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان أو أنثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

وىكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكم ذوات الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل

فــابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اليقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن واألقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

فصورة ذلك إذا مات رجل ،ولو ابن ،ولو زوجة حامل  ،ففي ىذه اغباؿ نوقف للحمل إذا طلبوا
القسمة مَتاث ذكرين؛ ألنو أكثر من مَتاث أنثيُت ،مَتاث الذكرين ُب ىذه اغبالة أكثر.
فنقوؿ :بالنسبة للزوجة ال ندري ىل يولد حيا أو يولد ميتا؟ فإف ولد حيا فإنو يرث ،وإف ولد ميتا فإنو
ال يرث.
الزوجة ؽبا الثمن ال يزيد وال ينقص  ،وأما اغبمل فإنو إف كاف أنثى فلو ثلثا الباقي ،وإف كاف أنثيُت فلو
نصف الباقي بعد الزوجة  ،وإف كاف ذكرين فلو الثلث  ،فاألحب للحمل أف نقدره أنثيُت.
مىت يكوف مَتاث األنثيُت أكثر ؟
إذا مات ميت عن امرأة حامل وأبواف  ،إذا قدرناه ذكرين ورثا ثبلثة عشر من أربعة وعشرين ،وإذا
قدرناه أنثيُت ورثا ستة عشر من أربعة وعشرين ،فنقدره أنثيُت؛ ألهنما أكثر إرثا.
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ٍب إذا ولد أخذ نصيبو َورد ما بقي  ،إذا قدرناه أنثُتٍ ،ب ُولِ َد وإذا ىو أنثى ،فاألنثى ال ترث إال
النصف :اثٍت عشر ،وكبن وقفنا ؽبا ستة عشر  ،فًتث نصيبها وترد الباقي على األب.
وإذا قدرناه أنثيُت وقفنا ستة عشرٍ ،ب ُولِ َد ذكر أو ذكرافُ ،ب ىذه اغباؿ -أيضا -يأخذ نصيبو ويرد
على األبوين ما نقصهما؛ ألف ما نقصنا من األبوين نقص من الزوجة ،وجعلنا اؼبسألة فيها عوؿ .
يقوؿ" :يدفع ؼبن ال وبجبو إرثو كامبل وؼبن ينقصو اليقُت".
الذي ال وبجبو :األـ ما وبجبها لوجود الذكر ،والزوجة ال وبجبها لوجود الفرع الوارث  ،يدفع ؽبم
نصيبهم ،والباقي يوقف للحمل األكثر كما ذكرنا .
بقي مسألة القتل  ،ذكرنا -فيما تقدـ -أف من قتل ُم َورثَو فإنو ال يرثو ولو دبشاركة أو بسبب ،وعبلمة
ذلك إذا لزمو قَػ َوٌد أو ِديَة أو كفارة كما تقدـ.
كذلك ذكرنا فيما تقدـ الرؽ؛ أف الرقيق ال يرث وال يورث ،وأف اؼببعض الذي نصفو حر ونصفو رقيق
يرث ويورث ،ووبجب بقدر ما فيو من اغبرية .
لننتو من الفرائض  ،غدا نقرأ كتاب العتق إف شاء اهلل .

ورـاب اٌؼرـك
ذؼرٌف اٌؼرك ٚفضٍٗ
 اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
قَ َاؿ َ-رِضبَوُ اللوُ تَػ َع َأب :-كتاب العتق :يُ َسن عتق من لو كسب ،ويكره ؼبن ال قوة لو وال كسب  ،وال
تصح الوصية بو؛ بل تعليقو باؼبوت وىو التدبَت  ،ويعترب من الثلث ،وتسن كتابة من علم فيو خَتا وىو
الكسب واألمانة ،وتكره ؼبن ال كسب لو  ،وهبوز بيع اؼبكاتب ،ومشًتيو يقوـ مقاـ مكاتبو ،فإف أدى عتق،
ووالؤه ؼبنتقل إليو  ،وأـ الولد تعتق دبوت سيدىا من كل مالو  ،وىي من ولدت ما فيو صورة ،ولو خفية من
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مالك ،ولو بعضها أو ؿبرمة عليو أو من أبيو إف ٓب يكن وطئها االبن ،وأحكامها كأمة إال فيما ينقل اؼبلك
ُب رقبتها أو يراد لو  ،ومن أعتق رقبة أو عتقت عليو فلو عليها الوالء ،وىو أنو يصَت عصبة ؽبا مطلقا عند
عدـ عصبة النسب .
السالم عليكم ورحمة اهلل
 اغبمد هلل  ،والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو .
العتق :ىو إزالة الرؽ ،أو ىو ربرير الرقاب وإزالة الرؽ عنها.
يقوؿ" :يُ َسن ِعْت ُق َم ْن لو َك ْسب" .السنة أو السنن ما فيها أجر وثواب  ،وقد ورد ما يدؿ على عظم
األجر  ،مشهور قوؿ النيب   من أعتق رقبة مسلمة أعتق اهلل بكل عضو منو عضوا منو من النار حىت
فرجو بفرجو



 .وىذا دليل على فضل العتق  .األصل أف الرؽ إمبا هبوز ألجل الكفر ،يقولوف ُب تعريف

الرقيق:
الرق :ىو عجز ُح ْكمي يقوـ باإلنساف سببو الكفر  .ىكذا عرفوه ،ىو عجز حكمي يقوـ باإلنساف

سببو الكفر؛ وذلك ألف الكفار تعبدوا لغَت اهلل  ،وعبدوا غَته  ،وصاروا عبيدا للشيطاف.

 ِٓٚػجض غ١غ هللا فأّب ٠ؼجض اٌل١طبْ ،ف١ص١غ ْٚػج١ضا ٌٍل١طبْ ٚ ،ئطا وبْ وظٌه فاْ
هللا أثبح اؿزغلبل ُٙئطا اؿز ٌٝٛػٍ ُٙ ١اٌّـٍّ ،ْٛفأٗ ٠جٛػ اؿزغلبلٚ ُٙاؿزؼجبصُ٘
٠ٚىٍِ ْٛٔٛىب ٌّٓ اؿز ٌٝٛػٍُٙ١؛ ٚطٌه ألٌّٔ ُٙب سغجٛا ػٓ ػجٛص٠خ هللا ٚ ،ثٍٛا ثغق
إٌفؾ ٚاٌل١طبْ وبْ ِٓ أصغ طٌه أْ أثبح هللا اؿزغلبلٚ ، ُٙأٔ٠ ُٙىٍِ ِٓ ْٛٔٛه
أٌ ،ٓ١ّ١ـبؤُ٘ ٍّ٠ى ِٓ ٓٙاؿز ٌٝٛػٍٚ ،ٓٙ١عجبٌ ُٙوظٌه .إتادح اٌرق ٚاإلدطاْ إٌى
اٌرلٍك:
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فاؼبملوؾ يصَت رقيقا ؼبن كاف ربت يده ،فيستخدمو  ،ويلزمو دبا يلتزـ بو  ،وكذلك األمة ،يستخدمها
ويطؤىا َك ُسرية تكوف حبلال لو ،لقوؿ اهلل تعأب:



        فجعل

ملك اليمُت حبلال يستمتع هبا .
وؼبا أباح اهلل تعأب الرؽ أمر دبعاملة األرقاء معاملة حسنة  ،وورد ُب حديث  أف أبا ذر َسب رجبل

امرؤ فيك جاىلية  ،ىم إخوانكم خولكم
كأنو فبلوؾ أو أمو ،فعَته بأمو ،فقاؿ النيب  أعَتتو بأمو؟ إنك ٌ

جعلهم اهلل ربت أيديكم  ،فمن كاف أخوه ربت يده فليلبسو فبا يلبس ،وليطعمو فبا يطعم ،وال تكلفوىم ما
يغلبهم ،فإف كلفتموىم فأعينوىم . 
وقد أمر اهلل -تعأب -حبسن اؼبلكة  ،وجعل للمماليك حقا من اغبقوؽ العشرة ُ ،ب آية اغبقوؽ
العشرة ،وىي قولو تعأب:

           

           

.     
فجؼً ٌ ُٙدمب ،أ :ٞأدـٕٛا ئٌ ، ُٙ١جؼً ٌ ُٙدمب ِغ اٌٛاٌضٚ ٓ٠األلغثٔٚ ٓ١ذ ، ُ٘ٛفاطا
وبْ وظٌه صي ػٍ ٝأْ اإلؿالَ جبء ثبإلدـبْ ئٌ .ُٙ١اٌرص ػٍى شثٙاخ أػضاء اإلضبلَ فً
اضرثادح اٌرق:
واشتهر ُب ىذه األزمنة أف الكفار والنصارى وكبوىم يعيبوف اؼبسلمُت ،ويقولوف :تستخدموف أخاكم
الذي ىو رجل مسلم مثلكم؟ تستخدمونو وذبعلونو كسلعة  ،وتبيعونو وتشًتونو كأنو هبيمة؟!  ،ىذا ال
يبيحو العقل  ،ىذا ال هبيزه إنساف ذو عقل! فعابوا على اؼبسلمُت أهنم يبيحوف الرؽ  ،وأهنم هبيزوف أف
يبلك اإلنساف إنسانا ،وأف يستخدمو.
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ِ
يح إال ألنو أصبل كاف عبدا للشيطاف ،كافرا باهلل تعأب ،فلما كاف كافرا
والجواب :أوال :أنو ما استُب َ
أباح اهلل للمسلمُت إذا تغلبوا عليو أف يسًتقوه ،وأف هبعلوه فبلوكا ؽبم بدؿ ما كاف عبدا للشيطاف ،وعابدا
للهوى والنفس والشيطاف.
ثانيا :معلوـ أهنم إذا استولوا على النساء وعلى األوالد فإهنم يستولوف عليهم ،ويكونوف فباليك ،وأما
الرجاؿ واألكابر فقد ُىبَيػ ُروف إذا استولوا عليهم بُت أربعة أشياء :بُت أف يكونوا أرقاء ولو كانوا كبارا  ،وبُت
القتل؛ ألهنم كفار  ،وبُت اؼب ّن عليهم ،وبُت أخذ الفدية.
َ
قاؿ اهلل تعأب        :بعد قولو :

 يعٍت :أوثقوىم وأسروىم



    

.      

فخَتىم بُت اؼبن وبُت الفداء ،ؼبا أُ ِسَر الذين أسروا ُب غزوة بدر َمن النيب
ببعضهم ،وقتل بعضهم ،وكذلك اسًتؽ بعضهم  ،فكاف ىذا ىو الذي جاء بو اإلسبلـ.


وفادى
على بعضهم َ ،

معلوـ أنو إذا كاف رقيقا وىو كافر ،فإف صاحبو الذي ىو ُب ملكو قد يبيعو ،فتشًتيو أنت وتبذؿ شبنو،
ك الذي بذلتو فيو ،فيبقى على رقو بعدما أسلم؛ وذلك ألنو أصبح
فإذا أسلم بقي فبلوكا ،ال يضيع مالُ َ
فبلوكا وأصبح ماال ُمتَ َموال  ،ولو كاف من أسلم ربرر ضاعت أمواؿ كثَتة.
اٌّـٍّ٠ ْٛزجبصٌ٘ ْٛإالء األعلبء ،ف١ج١غ ٘ظا ٠ٚلزغ٘ ٞظا  ،فاطا اكزغاُ٘  ُ٘ٚأعلبء ِب
أؿٍّٛا ثمٛا ػٍ ٝعل ، ُٙصبع ٌٗ أْ ٠ـزشضِ ٌٗٚ ،ُٙأْ ٠ج١ؼ ٌٗٚ ، ُٙأْ ٠ؼزم .ُٙذرغٍة
اٌشارع فً اٌؼرك:
وجعِ َل ذلك ُب كفارات الذنوب ،جعل اهلل ُب كفارة الظهار،
وقد جاءت األدلة ربث على كثرة العتقُ ،

جعل اهلل فيو ربرير الرقبة  ،بقولو:

         

.  
ربريرىا :يعٍت :عتقها  ،وذلك من اغبرص على أف الرقاب اليت أسلمت يزوؿ الرؽ عنها.
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وكذلك ُب كفارة القتل
ُ  ب ثبلثة مواضع



        

جاء ُب ىذه اآلية



.    

                
              

     فذكر اهلل تعأب الرقبة اؼبؤمنة ُب ثبلثة مواضع من ىذه اآلية  ،فيُ ْح َم ُل قولو ُب سورة
اجملادلة



        على أهنا مؤمنة ؛ ألف األجر فيها.

وكذلك ُب كفارة اليمُت ،لقولو تعأب:
  

ٍ ب قاؿ:

       

  

ٍ ب قاؿ:

     

فالرقبة ىنا أيضا

أُطْلِ َقت ،ولكن ُِ
ضب َل اؼبطلق على اؼبقيد؛ ألف األجر يكوف ُب ربرير الرقبة اؼبؤمنة ،فبل بد وأف تكوف مؤمنة.
ْ
وكذلك ُب كفارة الوطء ُب هنار رمضاف ،جاء ُب السنة األمر بعتق رقبة مؤمنة.

ٍب -أيضا -ورد اغبرص على ربرير الرقاب ،ومن ذلك أف من قطع عضوا من عبده فكفارتو أف يعتقو،
أو لَطَ َمو.

مقرف يقوؿ  :كنا عشرة إخوة -أو تسعة -ليس لنا إال خادمة واحدة زبدمنا
ُب حديث النعماف بن ّ

 ،فبلوكة  ،فلطمها أصغرنا ،فسألنا النيب  فقاؿ :أعتقوىا . 
يعٍت :كفارة تلك اللطمة أهنا تعتق ،أمر بإعتاقها.

كذلك -أيضا -ورد عن أيب مسعود أنو ظبعو النيب-صلى اهلل عليو وسلم  -ظبعو وىو يضرب عبدا
لو ،فقاؿ :اعلم -أبا مسعود -أف اهلل أقدر عليك منك على ىذا الغبلـ .فلما رأى النيب-صلى اهلل عليو
وسلم -أعتق ذلك الغبلـ ،فقاؿ :لو ٓب تفعل للفحتك النار  يعٍت :على ضربك لو.
وم ْن َمث َل بعبده فإنو
وورد -أيضا -النهي عن التمثيل باؼبملوؾ ُب حديثَ  :م ْن لَطَ َم عبده لطمناهَ ،

ع عبده جدعناه . 
وم ْن َج َد َ
يػُ ْعتَقَ ،
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 من لطم عبده لطمناه  يعٍت :عقوبة لو على ىذا الفعل .
كما جاء األمر بإحساف اؼبلَ َكة  ،إحساف اؼبلكة يعٍت :اإلحساف إٔب اؼبملوؾ ،حىت ورد ُب حديث:
َ
فليجلسو معو ليأكل؛ فإنو وٕب حره وعبلجو  ،فإف ٓب يفعل فليناولو
خادمو بطعامو
 إذا جاء َ
أحدكم ُ
ْ
لقمة أو لقمتُت . 
بمعنى :أنو -عادة -السيد يكوف لو الطعاـ اغبسن الشهي ،والذي يتؤب إصبلحو ىو عبده ،فإذا جاءه
بو فعليو أف يطعمو معو ،أف ُْهبلسو معو.

عَت رجبل بأمو ،فقاؿ-صلى اهلل عليو وسلم :-أعَتتو بأمو؟ ىم
وقد عمل بذلك أبو ذر ؼبا أنو ّ 
إخوانكم خولكم ،جعلهم اهلل ربت أيديكم ،فمن كاف أخوه ربت يده فليطعمو فبا يطعم ،وليلبسو فبا

يلبس ،وال تكلفوىم ما يغلبهم فإف كلفتموىم فأعينوىم . 
فكاف أبو ذر إذا لبس حلة ألبس فبلوكو مثلها ،ويساويو بنفسو ،إذا اشًتى حذاء اشًتى لعبده مثلو ،إذا
اشًتى عمامة اشًتى لعبده مثلها ،وكذلك أيضا يواسيو ،فبل يأكل إال معو ،يواسيو ُب األكل ،ويواسيو ُب
الشرب ،وُب اللباس ،وما أشبو ذلك؛ كل ذلك حرصا منو على حفظ وصية النيب-صلى اهلل عليو وسلم:-
 فليطعمو فبا يطعم ،وليلبسو فبا يلبس ،وال تكلفوىم ما يغلبهم . 
ومن الوسائل لعتق الرقاب عتق من أعتق بعضو  ،ورد ُب حديث  :من أعتق شركا لو ُب عبد قُػوَـ
عليو قيمة عدؿ ال وقص وال شطط  فأعطى شركاءه حصصهم وإال عتق منو ما عتق.
صورة ذلك :إذا كاف عبد مشًتؾ بُت طبسة ،فأعتق أحدىم نصيبو اػبمس ،ألزمناه بأف يشًتي بقية
أربعة األطباس  ،نػُ َقوَـ العبد بثمن متوسط فيشًتيو يعطي كل واحد منهم حصتو وشبنو حىت يكوف العبد حرا،

ويكوف والؤه لو.

فإف ٓب يكن لو ماؿ ،فإف العبد يكوف ُمبَػعضا يعتق منو جزأه الذي أعتقو ذلك اؼبعتق  ،وىو أحد
الشركاء  ،أما إذا كاف لو ماؿ يقدر على أف يشًتي أنصبة شركائو فإف عليو أف يشًتيو.
ٍب إف استحباب العتق خاص دبن لو كسب ،من إذا أعتقتو قدر على أف يكتسب أمواال ويغٍت نفسو ،
ىكذا استحبوا .
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فاغباصل أف مسألة الرؽ من ؿباسن اإلسبلـ؛ الدوؿ األخرى إذا استولوا على النساء وعلى األطفاؿ
وعلى الرجاؿ ،إذا تغلبوا عليهم حصدوىم حصدا  ،قتلوا األطفاؿ ،وقتلوا النساء وكبوىم  ،وال شك أف
إبقاءىم فباليك أفضل من قتلهم ،وكذا من إيداعهم ُب السجوف ،وإطالة سجنهم  ،فإهنم إذا كانوا فباليك
ينفعوف غَتىم ،وىبدموف أىلهم ،فينتفعوف باغبياة ،ويروبهم السيد من َك ّد التعب والكسب ،ويقوـ بكفايتهم

ويعطيهم ما وبتاجوف إليو ،فأيهما أفضل؟

ذلك أف قتلهم كما تفعلو الدوؿ الكافرة  ،يعيبوننا ويقولوف :كيف تستحلوف ملكية اإلنساف وذبعلونو
كسلعة ،وال يفكروف ُب حالتهم ىم؛ حيث أهنم يقتلوف األطفاؿ وكبو ذلك ،ويقتلوف الرجاؿ ويودعوهنم ُب
اؼبستؤب عليهم؟
اؼبشًتين
َ
السجوف مدة طويلة ،فأيهما أفضل ؽبؤالء َ

ال شك أف كوهنم يبقوف أحياء ينفعوف أنفسهم وينتفعوف  ،قد يتعرضوف ألف يكونوا عتقاء يعتقهم من

استؤب عليهم ،ذلك ببل شك خَت.
ٍب ُب القرف اؼباضيُ ،ب أوؿ القرف الرابع عشر وُب آخر القرف الثالث عشر كاف ىناؾ أناس يسرقوف
بعض األطفاؿ ،ويبيعوهنم على أهنم فباليك ،يأتوف إٔب بعض الببلد اليت فيها شيء من اعبوع وكبوه،
كالسوداف أو اغببشة ،وتلك الببلدٍ ،ب يستدعوف بعض األوالد الذي ُب سن العاشرة واغبادية عشر،
وىبتطفونو يطعمونو ويكسونو ،ويقولوف :اذىب معنا وكبن نطعمك ونعطيك وكبو ذلك ،يذىب معهم
ويعتقد أهنم سوؼ وبسنوف إليو  ،فيأتوف إٔب ىذه الببلد ويبيعونو على أنو فبلوؾ.
وكثر بيع ىؤالء الذين ليسوا فباليك؛ وإمبا ىم أحرار  ،فلما كثر بيعهم وقَل أو انقطع اعبهاد من
عشرات السنُت رأت اغبكومة ُب ىذه الببلد أف أكثر ىؤالء اؼبماليك ملكيتهم ليست صحيحة ،وأهنم
أت اغبكومة ربريرىم ُب سنة ست وشبانُت ،وصدر األمر بتحرير
مظلوموف  ،وأهنم قد بِ ُيعوا وىم أحرار  ،فر ْ
كل الرقاب اؼبوجودين ُب اؼبملكة ،وتعويض أىاليهم عنهم ،ولو كاف عند أحدىم عشرة أو عشروف إذ

يبق ُب ىذه الببلد أرقاء  ،ولكن إذا حصل قتاؿ مع الكفارٍ ،ب حصل
دفعت اغبكومة قيامهم وربرروا ،وٓب َ
االستيبلء على سبيهم فإف الرؽ يعود  ،وىذا ىو األصل؛ ألف أصلو االستيبلء على سيب اؼبشركُت؛ أطفاؽبم

ونسائهم وكبو ذلك.
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فإذا قوتل -مثبل -اليهود واستوٕب على سبيهم ،فبل شك أهنم يكونوف أرقاء  ،وكذلك إذا استوٕب على
سيب بعض اؼبشركُت والكفار ،لو مثبل أف اجملاىدين ُب األفغاف أو ُب الشيشاف يستولوف على سيب من سيب
الكفار ،الذين ىم شيوعيوف كفرة ،فإهنم يُ ْستَػَرقوف  ،ولكنهم ٓب يتجرءوا على السيب  ،فؤلجل ذلك من
استولوا عليو قتلوه مع أنو ورد النهي عن قتل النساء والصبياف ُب اغبرب ؛ وذلك ألهنن ال يقاتلن.
وكما ذُكر أف



ُب غزوة وجدوا امرأة مقتولة فقاؿ النيب-صلى اهلل عليو وسلم :-ما كانت ىذه

لتقاتل . 
من ىذا إذا استؤب اؼبسلموف ُب حرب من اغبروب اإلسبلمية -اليت ىي ضد الكفار -استولوا على
سبيهم نساء وأطفاؿ ،فإنو ال هبوز قتل النساء واألطفاؿ؛ بل إما أف َيبُنوا عليهم ،وإما أف يسًتقوىم  ،وإما

أف يفادوا هبم



.      

طوغ -أ٠عب -أٔٗ ٠ىغٖ ػزك ِٓ ال لٛح ٌٗ ٚال وـت؛ ألْ األعفك ثٗ أْ ٠جم ٝػٕض ؿ١ضٖ،
ٕ٠فك ػٍ ،ٗ١فاطا وبْ ٕ٘بن ٍِّٛن وج١غ اٌـٓ ،ئطا أػزمٗ ِٓ اٌظٕ٠ ٞفك ػٌٍ ٗ١ىجغ ؿٕٗ
ٚػجؼٖ ؟ ال لٛح ٌٗ١ٌٚ ،ؾ ٌٗ لضعح ػٍ ٝاٌىـت ،فجمبؤٖ ف ٟعق ؿ١ضٖ ٕ٠فك ػٍ٠ٚ ٗ١مَٛ
ثىفب٠زٗ أ ٌٝٚثٗ ،أ ِٓ ٌٝٚاٌؼزك ٚأفعًِ ،غ أْ اٌؼزك ف٘ ٗ١ظا األجغ اٌىج١غ .اٌٛصٍح
تاٌؼرك:
وال تصح الوصية بالعتق  ،يعٍت :ال يصح أف يقوؿ :أوصيت بعتق فبلف رقيقي .قد تقدـ أنو تصح
الوصية للعبد جبزء مشاع من اؼباؿ  ،كما تقدـ ُب الوصايا كثلثو  ،يقوؿ :إذا مت فأعطوا ثلث مإب لعبدي
سعيد .فإذا قَدروا ثلث مالو أنو مائة دبا فيها العبد ،وقيمة العبد مائة ُعتِ َق كلو  ،وإذا قدر أف قيمة العبد مائة
وثلث اؼباؿ دبا فيو العبد مائتاف عتق العبد وأخذ مائة.
فأِا اٌٛصٍح تٗ أْ ٌمٛي :ئطا ِذ فأػزمِ ِٓ ٖٛبي وظا  .فٙظا ال ٠صخ؛ ٚطٌه ألٔٗ رزؼٍك
ثٗ ثؼض طٌه دمٛق اٌٛعصخ ،أِب رؼٍ١مٗ ثبٌّٛد  ٛ٘ٚ-اٌزضث١غ -ف١صخ ٠ ،صخ اٌزضث١غ ثأْ
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٠مٛي ٌؼجضٖ :أٔذ دغ ثؼض ِٛر . ٟأ :ٚأكٙضوُ أٔ ٟصثغد ٘ظا اٌٍّّٛن أ٘ ٚظٖ األِخ -
صثغرٙب ٠ؼٕ :ٟجؼٍزٙب دغح ثؼض ِٛر .ٟاٌرضتٍر:
التدبير :معناه أف يعلق عتقو دبوتو  ،إذا مت فعبدي حر ؛ ؼباذا ظبي ؟ ألنو دبر حياتو باستخداـ
العبد ،ودبر ما بعد اؼبوت حبصوؿ األجر -أجر العتق -ما داـ مدبرا فإنو يستنفع بو يستخدمو وكسبو لو ،
وإف كانت أمة فلو وطؤىا؛ ألهنا ٓب زبرج عن ملكو  ،فيكوف بذلك كأنو دبر حياتو ودبر ما بعد اؼبوت ،
ىذا تعليقو باؼبوت وىو التدبَت.
وإذا َدبَػره وعتق بعد موتو عتق من الثلث ،إف خرج من الثلث عتق كلو ،وإف ٓب ىبرج عتق منو بقدر
ثلث مالو ،إال أف هبيز الورثة ما زاد على الثلث  ،ىذا اؼب َدبر ُ ،ب حديث جابر ذكر  أف رجبل أعتق
ُ
فبلوكا لو عن دبر ،ليس لو ماؿ غَته ،فباعو النيب-صلى اهلل عليو وسلم -وأعطاه شبنو ،وقاؿ :ابدأ بنفسك
فتصدؽ عليها  إٔب آخره.
فضي ػٍ ٝجٛاػ ث١غ اٌّضثغ  ،ئطا لبي ٌؼجضٖ :أٔذ دغ ثؼض ِٛر ، ٟئطا ِذ ففالْ دغ  ،فأٗ
٠جٛػ ٌٗ ف ٟاٌذ١بح أْ ٠ج١ؼٗ ٕ٠ٚ ،زفغ ثضّٕٗ ،فاطا ثبػٗ ثطً اٌزضث١غ ٚ ،ئطا صثغٖ ٚػزمٗ ثؼض
اٌّٛد فأٗ ال ٠ؼزمٗ ئال ئطا سغط ِٓ اٌضٍش  ،فاْ وبْ صّٕٗ ِٓ اٌضٍش ػزمٗ ثمضع اٌضٍش،
ثّب ف ٟطٌه لّ١زٗ  .اٌّىاذثح:
يقول" :وتُ َسن كتابة من علم فيو خَتا" .ىذا يسمى اؼب َكاتَب  ،وقد ذكر ُب القرآف قاؿ تعأب:
ُ
             وصورة ذلك أف



يقوؿ العبد :أنا أشًتي نفسي ،وأستطيع أف أحرر نفسي ،أعمل لك ،أعمل لنفسي ،وأؤدي دين الكتابة ،
فيتفق مع سيده على أف يشًتي نفسو بثمن ُم َقسط ،يؤدي كل شهر أو كل سنة قسطا إٔب أف يؤدي الثمن

كلو فيعتق  ،ىذا ىو اؼبكاتب .
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وذلك فيما إذا كاف يعلم منو أنو قادر على الكسب ،وىذا معٌت قولو:

      

اػبَت ُب اآلية الكسب واألمانة فإذا علم بأنو مأموف؛ حبيث أنو ال يهرب ،وأنو ال يبقى َكبل على الناس ،
يتكفف الناس ،فإنو ُب ىذه اغباؿ يكاتبو إذا طلب العبد ،فيقوؿ :قيمتك مثبل عشرة آالؼ ،وأنا أبيعك
نفسك خبمسة عشر ،تعطيٍت كل سنة ألفُت حىت تتحرر.
فهذا ىو الكتابة ،يعٍت :مكاتبتو  ،فيحرص على أف يؤدي األقساط ،يشتغل باألجرة أو التجارة ،أو
يكوف لو حرفة ،صنعة يدوية ،أو ما أشبو ذلك ،فيؤدي ما لزمو  ،يؤدي الكتابة اليت تلزمو  ،فإذا تأخر سنة
فلسيده أف يػُْلغَي ا لكتابة ،ويقوؿ :أنت لست أىبل؛ وذلك ألنك ما عملت دبا وعدت  ،حيث أنك ما
أديت الكتابة والدين ُب حينو ،فإذا ألغاه لغى ،وعاد قنا.
وىكذا إذا عجز ،وجاء إٔب سيده وقاؿ :عجزت .فإنو يعود فبلوكا لو  ،يعود إٔب كونو رقيقا  ،ورد ُب
حديث  :اؼبكاتب عبد ما بقي عليو من كتابتو درىم . 
واغباصل أنو إذا علم فيو خَتا فإنو يكاتبو  ،وتُ ْكَره ؼبن ال كسب لو  ،وٓب يكن لو كسب يكوف َك ّبل على

الناس يتسوؿ ويبد كفو إٔب الناس  ،أعطوين أنا أنا  ،ال شك أف لو حق ،بل لو حق ُب الصدقو والزكاة ،
لقوؿ اهلل تعأب:

          

.  
فـغد اٌغلبة ٕ٘ب ثأٔ ُٙاٌّّبٌ١ه اٌّىبرج ْٛأْ ٌ ُٙدك ف ٟاٌؼوبح ،ف١ؼط ْٛدزٝ
٠ـبػضٚا ػٍ ٝرذغ٠غ أٔفـ ، ُٙفاطا ػٍُ ف ٗ١س١غا فأٗ ٠ؼزمٗ٠ ،ىبرجٗٚ ،ئطا ػغف أٔٗ ٌ١ؾ
ِٓ أً٘ وـت ٚال ِٓ أً٘ لضعح ػٍ ٝأصاء ِب اٌزؼَ ثٗ أ ٚسبف أٔٗ ٙ٠غة ،فاْ اٌىزبثخ ال
رصخ ؛ ألٔٗ ٠ـبػضٖ ػٍ ٝاإلفـبص وض١غ ِٓ اٌّّبٌه ئطا ػزك فـض ،د١ش ٠مغ ف ٟاٌؼٔب،
٠ٚمغ ف ٟاٌّـىغاد٠ٚ ،مغ ف ٟاٌفٛادق ِٚب أكجٙٙب ،فجمبؤٖ ٍِّٛوب أ ٌٝٚثٗ  .تٍغ
اٌّىاذة:
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يقوؿ" :وهبوز بيع اؼب َكاتَب  ،ومشًتيو يقوـ مقاـ ُم َكاتِبِو " .دليل ذلك قصة بريرة أهنا  كاتبت أىلها
ُ
على تسع أو ٍاؽ  األوقية أربعوف درنبا  ،يعٍت كبو ثبلشبائة وستُت درنبا  ،قيمتها يبكن أهنا مائتا درىم،
ولكن ؼبا كانت مؤجلة زادوا ُب شبنها  ،ولكن



جاءت إٔب عائشة تطلب منها أف تساعدىا ُب دين

كتابتها  ،فقالت عائشة :أنا أدفع الثمن على أف يكوف الوالء ٕب ،إف أحب أىلك أف أدفع ؽبم الثمن
ويكوف والؤؾ ٕب فعلت  .فقاؿ :سألت عائشة النيب-صلى اهلل عليو وسلم -فأمرىا بأف تشًتيها ويكوف ؽبا
الوالء . 
أىلها الذين كاتبوىا قالوا :نريد أف يكوف الوالء لنا  ،فقاؿ-صلى اهلل عليو وسلم  :-ما باؿ أقواـ
يشًتطوف شروطا ليست ُب كتاب اهلل ؟ من اشًتط شرطا ليس ُب كتاب اهلل فهو باطل ،وإف كاف مائة شرط
 ،قضاء اهلل أحق ،وشرط اهلل أوثق؛ وإمبا الوالء ؼبن أعتق . 
جعل الوالء ؼبن أعتق  ،وُب ىذه الصورة عائشة ىي اليت أعتقتها  ،ىذا معٌت قولو" :هبوز بيع اؼبكاتب
 ،ومشًتيو يقوـ مقاـ مكاتبو".
ئطا اكزغاٖ اٌّلزغّ٠ ٞىٕٗ ِٓ االدزغاع ،فاْ أصِ ٜب ػٍ ٗ١ػزكٚ ،وبْ ٚالؤٖ ٌٍّلزغ، ٞ
ٚئْ ػجؼ ػبص عل١مبٚ ،صبع ٍِّٛوب ٌٍّلزغ ، ٞئطا أص ٜػزك ٚٚالؤٖ ٌّٓ أزمً ئٌ، ٗ١
اٌظ ٞثبػٗ ثبع اٌؼجض ٚصّٕٗ ٚٚالؤٖ  .ػرك أَ اٌٌٛض:
ذكر بعد ذلك أـ الولد تعتق دبوت سيدىا من كل مالو  ،أـ الولد ىي األمة اليت يطؤىا سيدىا ،فتلد
منو ولدا واحدا أو عددا ،ذكرا أو أنثى  ،فإهنا تصَت أـ ولد ،وسواء كاف ذلك الولد حيا أـ ميتا  ،إذا
وضعتو بعد ما يتبُت بو خلق اإلنساف ،يعٍت :إذا وضعت ما تبُت فيو خلق اإلنساف ،كرأسو وعبلمات رأسو؛
عيناه وشفتاه ،يعٍت :يداه ورجبله  ،وأصابع يديو ورجليو ،وضعت ضببل ولو ميتا ،يعٍت قد مضى عليو كبو
أربعة أشهر  ،فإذا وضعتو ُب ىذه اغباؿ أصبحت أـ ولد.
وما دامت أـ ولد فإف حكمها حكم األمة عند سيدىا ،لو أف يطأىا  ،ولو أف يستمتع هبا  ،ولو أف
يستخدمها ،إال ُب نقل اؼبْل ِ
ك؛ فليس لو أف يبيعها ،وال أف يهبها ؼبن يبلكها  ،ؼباذا ؟ ألنو تعلق سبب عتقها
ُ
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؛ وذلك ألهنا ؼبا ولدت منو أصبحت قد صار ؽبا من سبَُن عليو وىو ولدىا ُ ،ب ىذه اغباؿ إذا مات سيدىا
عتقت من رأس اؼباؿ ،تعتق دبوت السيد من كل اؼباؿ ال من الثلث.
وذىب بعض العلماء إٔب أهنا تعتق من نصيب ابنها ؛ ألهنا ولدتو ،وسواء واحدا أـ عددا ،وسواء كاف
ذكرا أـ أنثى  ،فكأهنم يقولوف :إف ولدىا يبلكها  ،وإذا ملكها فإنو ال يستخدمها  ،يعٍت :بعد موت
سيدىا؛ بل تعتق عليو .
ذكر من أسباب العتق أف من ملك أي رحم ؿبرـ عتق عليو  ،إذا ملك اإلنساف أباه عتقو  ،أو ملك
ابنو عتقو ،أو ملك أخاه أو ابن أخيو أو عمو أو خالو  ،يعٍت :الذي بينو وبينو َْؿبَرِمية دبجرد ما يبلكو يعتق
 ،من ملك ذا رحم ؿبرـ عتق عليو.
فكأف ابنها ملكها ،أو ملك جزءا م نها ُب حالة حياة السيد ليس لو اؼبلك  ،اؼبلك للسيد  ،أما بعد
وفاتو فيملكها أوالده من صبلتهم ولدىا الذي منو واحد أو عدد  ،وإذا كاف ولدىا قد ملكها فإهنا تعتق من
نصيبو .ولكن القوؿ مشهور أهنا تعتق من رأس اؼباؿ ،تعتق من صبيع الًتكة  ،مىت مات سيدىا عتقت .
تعريفها :من ولدت ما فيو صورة ولو خفية من مالك  ،يعٍت :ولدت من الذي ملكها مولودا فيو صورة
اإلنساف ولو كانت تلك الصورة خفية  ،يعٍت :بالتأمل يرى أف ىذا رأسو ،وأف ىذا وجهو ،وىذه عيناه،
وىذه خلقتو ورجبله ويداه  ،ويكوف ذلك من أساب عتقها  ،أهنا انعقد سبب عتقها من والدهتا ولدا ولو
ميتا ،ولكن فيو صورة اإلنساف ولو خفية  ،وأف ذلك الولد من سيدىا الذي وطئها فأضبلها .
يقوؿ :ولو كاف يبلك بعضها أو كانت ؿبرمة عليو  ،يعٍت :لو أف إنسانا وطئ أمة بشبهة ،فولدت منو،
عتقت  ،وكذلك لو كانت مشًتكة بينو وبُت ثبلثة ىو رابعهم ،وطئها أحدىم ،حراـ عليو أف يطأىا ،ولكن
ت  ،أصبحت أـ ولد لو  ،فعليو أف يعطي شركاءه حصصهم ،وتبقى فبلوكة لو ،
بشبهة ،ضبلت منوَ ،ولَ َد ْ
فإف مات عتقت من رأس مالو.

يقول" :أو ؿبرمة عليو" .يعٍت :لكوهنا مشًتكة ،أو من أبيو  ،لو وطئ أمة ألبيو فأولدىا ،صارت أـ ولد
لو .
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يقول" :إف ٓب يكن وطئها االبن  ،وبرـ على األب أف يطأ أمة ابنو  ،ووبرـ على االبن أف يطأ أمة
أبيو" .فإذا قدر أنو حصل  ،حصل أنو وطئها ،وضبلت منو أصبحت أـ ولد ؼبن وطئها  ،يكوف أحكامها
كأمة ،إال فيما ينقل اؼبلك ُب رقبتها أو يراد لو  ،يعٍت :تبقى ُب حالة حياة سيدىا كأهنا أمة ،يستخدمها
ويطؤىا ،ويستمتع هبا ،وىي خادمة عنده.
ولو أيضا أف يزوجها  ،وإذا زوجها وولدت أوالد من ذلك الزوج ،وأصبحوا ملكا لو ،فإذا مات عتقت
وعتق أوالدىا؛ ألنو قد انعقد سبب عتقها  ،فيعتقوف معها.
ىذا معٌت أحكامها كأمة إال فيما ينقل اؼبلك ُب رقبتها  ،يعٍت :البيع أو اؽببة  ،وكذلك الرىن؛ ألف
الرىن يراد للبيع  ،ليس لو أف يرىنها ؛ ألنو قد يعسر فيحل الدين  ،فيبيعها ذلك اؼبرهتن  ،فبل بد أف وبرص
أف ال بد أنو وبافظ عليها  ،ال يبيعها ،وال يهبها ،وال يرىنها  ،ىذا معٌت" :أو يراد لو"  ،يعٍت :يُراد للبيع ،

يُراد لنقل اؼبلكية .

صُ ٠مٛي ِٓٚ" :أػزك علجخ أ ٚػزمذ ػٍ ٗ١فٍٗ ػٍٙ١ب اٌٛالء ٛ٘ٚ ،أٔٗ ٠ص١غ ػصجخ ٌٙب
ِطٍمب ػٕض ػضَ ػصجخ إٌـت"ٚ .الء اٌّؼرك:
قد ذكرنا أف الوالء من أسباب اإلرث  ،من األسباب اليت يرث هبا  ،يتوارثوف بالوالء  ،وذكرنا أهنم
عرفوه بأف الوالء :عصوبة سببها نعمة اؼبعتق على رقيقو بالعتق  ،فَتثو ىو وورثتو اؼبتعصبوف بأنفسهم ،ال
بغَتىم ،وال مع غَتىم ؛ وذلك ألنو إذا أعتق ىذا العبد ،أو تسبب ُب عتقو -حىت ولو كاف كفارة -أصبح
ذلك العبد مؤب لذلك اؼبعتق  ،قاؿ اهلل تعأب:

      

إٔب قولو:



               

.
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فسماىم اهلل إخوانا وموإب ،وىم عتقاء  ،اؼبؤب ىو الذي يتؤب إنسانا ،يُ َسمى مؤب لو ٍ ،ب يُطَْلق الوالء

على والء العتقاء ،ويُطْلَق على والء اإلسبلـ  ،يعٍت :أف ىناؾ من تدعوه فيسلم على يديك  ،فيكوف مؤب

لك  ،ينتسب إٔب قبيلتك .

من ذلك ما ذكروا أف جد البخاري الذي ىو أبو اؼبغَتة كاف ؾبوسيا ،دعاه رجل من قبيلة ُج ْعف،

فأسلم على يديو ،فصار يقاؿ لو :اعبعفي  ،ؿبمد بن إظباعيل البخاري اعبعفي  ،جعفي بالوالء  ،وليس ىو
والء الرؽ ،ولكنو والء اإلسبلـ  ،أسلم على يدي بعض قبيلة بٍت جعف .وأما والؤه  ،وىذا الوالء ال وبصل
بو توارث ،والء الكتابة  ،والء اإلسبلـ  ،وال والء اؼبواالة.
عندما يأٌب إنساف ضعيف ،فينضم إٔب قبيلة فيقوؿ :أنا لكم ،وأنا منكم .ىذا -أيضا -ال وبصل بو
التوارث ،خببلؼ والء العتق؛ فإنو وبصل بو التوارث ،ودليلو قوؿ النيب-صلى اهلل عليو وسلم  :-الوالء
ؼبن أعتق  ؼبا أف أعتقت عائشة بريرة ،وقد كاف أىلها أرادوا العتق الوالء ؽبم ،فقاؿ النيب-صلى اهلل عليو
وسلم  :-الوالء ؼبن أعتق . 
فالرقيق بعد عتقو يصَت مؤب ؼبن أعتقو لو عليو الوالء  ،يصَت عصبة لو مطلقا ،يرثو عند عدـ عصبة
النسب  ،إذا ٓب يوجد لو أقارب من النسب ورثو معتقو الذي َمن عليو بالعتق.

ويقول" :إذا مات السيد قاـ مقامو أوالده الذكور دوف اإلناث  ،فيكوف عصبة لو ىو وأوالده الذكور

دوف اإلناث".
ىذا آخر العتق  ،ويوـ السبت -إف شاء اهلل -نبدأ ُب النكاح .

وراب إٌىاح
دىُ إٌىاح ٚدىّح ِشرٚػٍرٗ
 اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
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قَ َاؿ َ-رِضبَوُ اللوُ تَػ َع َأب( :-كتاب النكاح) يُ َسن مع شهوة ؼبن ٓب ىبف الزنا ،وهبب على من خافو ،
نظر إٔب ما يظهر منها
ويسن نكاح واحدة حسيبة َديػنَة أجنبية بكر ولود  ،وؼبريد خطبة امرأة مع ظن إجابة ٌ

غالبا ببل خلوة إف أمن الشهوة  ،ولو نظر ذلك ،ورأس وساؽ من ذوات ؿبارمو ومن أمة  ،وحرـ تصريح

وسن عقده
خبطبة معتدة على غَت زوج ربل لو ،وتعريض خبطبة رجعية  ،وخطبة على خطبة مسلم أجيبُ ،
يوـ اعبمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود.
السالم عليكم ورحمة اهلل
 اغبمد هلل والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو .
ذكر بعضهم أف النكاح تتعلق بو األحكاـ اػبمسة؛ فيكوف على بعض الناس واجبا ،وعلى بعضهم
حراما ،وعلى بعضهم مكروىا ،ولبعضهم مستحبا  ،ولبعضهم مندوبا .
فمتى يكون واجبا؟
إذا خاؼ على نفسو الزنا ،وقدر على مئونة النكاح  ،وقدر على العدؿ وإعطاء الزوجة حقها  ،ففي
ِ
يف على نفسو إما الضرر ،وإما الوقوع ُب الزنا وكبوه ،
ىذه اغباؿ يكوف واجبا ؛ ألنو إذا ٓب يتزوج خ َ
والشيء الذي يقي عن اغبراـ يكوف واجبا  ،فلذلك جعلوه واجبا على من ىباؼ على نفسو  ،هبب على
من ىباؼ على نفسو الزنا.
ب الشهوة ُب جنس اآلدميُت كما َركبَػ َها أيضا ُب بقية
قد ذكر العلماء اغبكمة ُب أف اهلل -تعأبَ -رك َ

اغب يوانات  ،اغبكمة ىي وجود ىذا التوالد ،وبقاء ىذا اعبنس من خلق اهلل تعأب  ،فإف ُب بقائو يدوـ ما
داـ أف اهلل -تعأب -أراد إبقاءه.
ؼبا أراد اهلل أف يغرؽ أىل األرض ُب زمن نوح أمره أف وبمل من اغبيوانات من كل زوجُت اثنُت ذكر
وأنثى  ،من كل صنف ،فحمل من اإلبل ذكرا وأنثى ،ومن الفيل ذكرا وأنثى ،ومن اػبيل ،ومن اغبمر ،ومن
البقر ،ومن اإلبل ،ومن اؼباعز ،ومن الضأف ،وكذلك من الطيور ،ومن الوحوش ،ومن الظباء والوعوؿ وما
أشبهها ،حشرىا اهلل لو ،فحمل من كل زوجُت اثنُت؛ ألف الغرؽ عم صبيع األرض ،فغرؽ كل من على وجو
األرض  ،وقبا أىل السفينة.
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فلما قبا أىل السفينة دبا فيها تناسل ذلك اػبلق الذي ُوِج ُدوا حىت اغبشرات وكبوىا  ،يعٍت :حىت ما
أذف اهلل تعأب بقتلو كاغبية  ،والعقرب بأنواعها  ،واغبشرات بأنواعها  ،جعل اهلل -تعأب -سبب بقائها ىذا
االزدواج ،كوف الذكر منها يػُْل ِقح األنثى ٍب وبصل التزاوج  ،وبصل بعد ذلك التوالد.
فهكذا اإلنساف ركب اهلل -تعأب -فيو ىذه الشهوة اليت تدفعو إٔب أف وبصل منو االتصاؿ اعبنسي،
ب -أيضاُ -ب اؼبرأة الشهوة ،ليحصل التزاوج ،ووبصل التقارب ،فيحصل بذلك التوالد  ،وجود
وكذلك َرك َ
النوع اإلنساين وعدـ انقطاعو.

فلو كاف اػبلق كلهم ذكورا ما حصل التوالد  ،وكذا لو كانوا إناثا ،الذي يكوف -مثبل -إبلو كلها ذكورا
ال تتوالد  ،وكذلك بقره أو غنمو ال وبصل التوالد إال إذا كاف ىناؾ ذكور وإناث.
فمن الحكمة -من حكمة اهلل -أف جعل ُب اإلنساف ىذه الشهوة اليت تدفعو إٔب أف وبصل منو ىذا
الوصاؿ ،وىذا اعبماع ،فيحصل بذلك اغبمل ،ووبصل التوالد  ،ووبصل البقاء.
وظٌه -أ٠عب -ثؼض سغٚط اإلٔـبْ ئٌ ٝاٌضٔ١ب ٍ٠م ٟهللا ف ٟلٍٛة أث ٗ٠ٛعلخ ٚكفمخ ػٍٗ١
ٌ١غث١بٖ ئٌ ٝأْ ٠زغػغعٚ ،ئٌ ٝأْ ٠ى ْٛئٔـبٔب ل٠ٛب .اٌررغٍة فً إٌىاح:
لذلك جاء الًتغيب ُب النكاح ،وورد اغبث عليو  ،قاؿ اهلل تعأب:

     

.                
اػبطاب للرجاؿ  ،انكحوا -أيها الرجاؿ -ما طاب لكم من النساء  .وُب آية أخرى
.        


اغبمد هلل  ،والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل .
أيها األخوة الكرام :السبلـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو.
وبعد:
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وُب آية أخرى:

         

األيامى:

صبع أًن  ،وىي :اؼبرأة غَت اؼبزوجة  ،أنكحوىا وال تبقوىا دائما أيبا  ،وىذا حث على ىذا النكاح ٍ ،ب
وردت السنة -أيضا -تذكروف قوؿ النيب   يا معشر الشباب :من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنو
أغض للبصر وأحصن للفرج



خاطب الشباب ؛ ذلك ألهنم غالبا عندىم قوة الغلمة والشباب ؛ وألهنم

-غالبا -ال وبجزىم قوة إيباف عن الوقوع ُب احملرـ  ،فإذا تزوجوا حصلت ؽبم ىذه اؼبصلحة



أغض

للبصر وأحصن للفرج . 
كذلك ورد -أيضا -األدلة على ترغيبو  ،والنهي عن التبتل ُ ،ب حديث سعد الذي ُب الصحيح
يقوؿ  :رد النيب  على ابن مظعوف التبتل  ،ولو أذف لو الختصينا . 
عثماف ابن مظعوف اشتهر بأنو أراد الزىد ُب الدنيا  ،واالنقطاع للعبادة  ،وترؾ زوجتو  ،ويقاؿ ؽبا:
"اغبؤب"  ،وبقي ىاجرا ؽبا مدة  ،فجاءت مرة عند النساء  ،وإذا ىي متبذلة ُب ثياب دنسة  ،وشعر شعث
 ،فأنكرف ذلك  ،فأخربت بأف زوجها ال رغبة لو فيها  ،وال رغبة لو ُب الدنيا  ،وأنو دائما إما ُب صبلة ،
وإما ُب صوـ  ،فلما علم بذلك النيب



أنكر عليو  ،وأخربه بأف ىذا ال هبوز -يعٍت :ىذا االنقطاع-

وأخربه دبا هبب عليو كبو زوجتو  ،وكبو نفسو .
ف عند ذلك تراجع وباشر زوجتو  ،وأعطى نفسو شهوهتا  ،ورد عليو ىذا التبتل  ،يقوؿ سعد :لو أذف لو
بالتبتل واالنقطاع لتبتلنا  ،وال نستطيع أف نصرب على النساء إال إذا اختصينا  ،يعٍت :قطعنا أسباب الشهوة
 ،كاف ىذا دليبل على أنو



أراد من أمتو أف يأتوا ما أباح اهلل  ،وأال يتبتلوا  ،وأال يًتكوا ما أحل اهلل -

تعأب -ؽبم من الشهوة اؼبباحة ،بل رغبهم ُب ذلك .
فمن الًتغيب األحاديث اليت ربث على ذلك وتنهى عن ضده .تذكروف قصة الثبلثة ُب اغبديث يذكر
أنس:



أف ثبلثة سألوا عن عبادة النيب



ُب السر فتقالّوىا  ،فقاؿ بعضهم :أنا أصوـ دائما  ،وقاؿ

آخر :أنا أقوـ دائما  ،وقاؿ اآلخر :أنا ال أتزوج النساء  ،فرد عليهم النيب  وقاؿ :لكٍت أصوـ وأفطر ،
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وأقوـ وأناـ  ،وأتزوج النساء  ،فمن رغب عن سنيت فليس مٍت  وىذا وعيد   ،من رغب عن سنيت
 الذي يًتؾ الزواج تقشفا يعترب راغبا عن سنة النيب  كأنو يفضل فعلو على فعل النيب . 
وكذلك أيضا ما ثبت من قولو  :ثبلثة حق على اهلل عوهنم  ذكر منهم  اؼبتزوج يريد العفاؼ
 إذا تزوج يريد أف يعف نفسو عن اغبراـ فإف حقا على اهلل -تعأب -يعٍت فبا جعلو على نفسو أف يعينو
 ،وأف يسدده  ،وأف ىبفف عنو ما قد يتحملو  ،وىذا مشاىد  ،يعرؼ كثَت من الذين كانوا فقراء وؼبا تزوجوا
أغناىم اهلل -تعأب -ولذلك قاؿ اهلل -تعأب:-

      

          

إذا كانوا فقراء فتزوجوا للتعفف فتح اهلل

عليهم  ،ورزقهم ووسع عليهم .
وكذلك جاء اغبديث اؼبشهور:



إذا جاءكم من ترضوف دينو وأمانتو فزوجوه  ،إال تفعلوا تكن فتنة

ُب األرض وفساد كبَت  ما ذكر إال  ترضوف دينو وأمانتو  وذلك ألنو إذا أخذ الزوجة فهو مأموف
عليها  ،ولذلك جاء ُب اغبديث قولو

 

استوصوا بالنساء خَتا فإنكم أخذسبوىن بأمانة اهلل ،

واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل   ...إْب  ،فهن أمانة  ،فلذلك إذا كاف اؼبتقدـ أمينا موثوقا دينا فإنو ال
يرد  ،إال إذا كاف ىناؾ أسباب أخرى .
فاغباصل يقوؿ :يسن مع شهوة ؼبن ٓب ىبف الزنا  ،إذا كاف عنده شهوة ولكنو يأمن على نفسو  ،يقدر
على أف وبفظ نفسو وال يقع ُب الزنا  ،فإنو مسنوف ُب حقو ومستحب  ،ىذا إذا قلت :مىت يكوف النكاح
مسنونا ؟ إذا كاف لو شهوة  ،ومع ذلك يأمن على نفسو الوقوع ُب الزنا  ،فإذا قلت :مىت يكوف مباحا؟
اعبواب :إذا كاف ال شهوة لو  ،يعٍت :ليس لو شهوة تدفعو  ،ولكن إذا تزوج قدر على أف يعف زوجتو
 ،عنده قدرة على اؼبباشرة  ،ولكن ليس ىناؾ شهوة تدفعو يندفع هبا ؛ ألف أمر الشهوة يتفاوت الناس فيو ،
فمنهم من ال يكوف لو شهوة  ،ولكن إذا تزوج قدر على أف يعف امرأتو بالوطء  ،ولو كل شهر أو كبوه ،
ومنهم من يكوف معو شهوة  ،ولكنو يقدر على أف يبلك نفسو  ،الشهوة تدفعو ولكن يستطيع أف يبلك
نفسو  ،لذلك قلت:
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ومتى يكون النكاح واجبا؟
اعبواب :هبب على من عنده شهوة قوية  ،ىبشى إذا ترؾ النكاح أف تدفعو شهوتو إٔب فعل فاحشة الزنا
أو كبوه  ،ويشًتط أف يكوف قادرا على اؼبئونة  ،وعلى إعطاء الزوجة حقها من العشرة باؼبعروؼ  ،وكبو
ذلك.
متى يكون مكروىا ؟
إذا علم بأنو يقصر ُب حقوؽ اؼبرأة  ،ولو كاف يعطيها ولكن يظلمها  ،أو يعطيها دوف حقها .
ومتى يكون حراما ؟
إذا كاف يتحقق بأنو ال يعطيها شيئا من حقها فيظلمها فبل يعفها  ،وال ينفق عليها  ،ويضر هبا بأنواع
من الضرر  ،دبعٌت أنو يؤذيها ويفتنها .
فاغباصل أنو يكوف مسنونا ؼبن أمن على نفسو  ،ومباحا ؼبن ال شهوة لو  ،وواجبا ؼبن خاؼ على نفسو
فاحشة الزنا  ،ومكروىا ؼبن خاؼ التقصَت ُب حق الزوجة  ،وحراما ؼبن علم بأنو يظلم اؼبرأة  ،وال يعطيها
حقها .
صُ طوغٚا أٔٗ ٠ـٓ ٔىبح ٚادضح ٠ ،ؼٕ :ٟااللزصبع ػٍٚ ٝادضحٚ ،طٌه ألْ اٌؼ٠بصح ػٍٙ١ب
رؼغ٠ط ٌٍعغع ٌٚ ،ؼضَ اٌؼضي  ،ئال ِٓ وبْ لبصعا لبي هللا -رؼبٌ    :-ٝ
 .           ذؼضص اٌسٚجاخ:
واختلف ىل األصل في النكاح التعدد أو اافراد ؟
فالذين قالوا :األصل التعدد قالوا :إنو الذي أمر اهلل بو

       

    فإف ىذا أمر بأف ينكح أكثر من واحدة  ،ولكن بشرط وىو قولو:
.     
ٍب إذا عرفنا أف ىذا دليل من يقوؿ :األصل التعدد .
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دليل من يقوؿ :األصل اإلفراد قولو:

          

       فهذا دليل على أف اإلنساف -غالبا -ال يستطيع العدؿ إال
بصعوبة ٍ ،ب يأتينا ُب باب العشرة نوع العدؿ إف شاء اهلل .
ٍب وصف الواحدة بأهنا حسيبة  ،حسيبة .
يقوؿ اؼبعلق :أصل اغبسب الشرؼ باآلباء  ،أو دبا يعده اإلنساف من مفاخره  ،يسن أف تكوف حسيبة
 ،يعٍت :من قوـ ذوي شرؼ  ،اختلف ُب حقيقة الشرؼ .
من الناس من يقول :إف الشرؼ ىو الكرـ والسخاء واعبود  ،والشجاعة والشهرة واإلقداـ  ،أنو بذلك
يكوف شريفا  ،ولكن ىذا أيضا ليس دبط ٍرد وال ينتفع بو اػبلف  ،فبل ينتفع خلف بشرؼ آبائهم وأسبلفهم
 ،ولذلك ورد النهي عن االفتخار بو  ،قاؿ النيب



ليدعن أقواـ عن فخرىم بآبائهم الذين ماتوا أو

ليكونُن أىوف على اهلل من اعبعبلف
 ليكونن أىوف على اهلل من اعبعبلف . 


معٌت :فخرىم بآبائهم  ،يعٍت :يفتخروف بآبائهم وأسبلفهم  ،أو

ٚف ٟدض٠ش آسغ  :ئّٔب ِ٘ ٛإِٓ رم ٟأ ٚفبجغ كم ، ٟإٌبؽ وٍ ُٙثٕ ٛآصَ ٚآصَ ِٓ
رغاة ٚ ف ٟدض٠ش :أٔٗ  ل٠ :ً١ب عؿٛي هللا ! أ ٞإٌبؽ أوغَ ؟  ِٓ-أوغَ إٌبؽ؟-
فمبي :أوغِ ُٙػٕض هللا أرمبُ٘   ...ئٌ ٝأسغ اٌذض٠ش  .اٌررغٍة فً طاخ اٌضٌٓ:
فيكوف اغبسب ىو التقوى  ،واغبسب ىو الديانة  ،وال شك أيضا أف من اغبسب شرؼ النسب ،
تذكروف اغبديث قولو
تربت يداؾ



 

تنكح اؼبرأة ألربع :ؼباؽبا وغبسبها  ،وعبماؽبا ولدينها  ،فاظفر بذات الدين

يعٍت :أف أكثر الناس إمبا يسألوف عن ىذه األربع  ،فمنهم من يسأؿ عن الشرؼ  ،شرؼ

اآلباء  ،ىذه ؽبا شرؼ  ،وؽبا نسب  ،وأىلها أوفياء  ،وشجعاف وكرماء  ،وأمراء وقادة وسادة  ،فلها شرؼ
 ،وؽبا نسب رفيع .

160

أخصر المختصرات
ٍب يذكروف أف ىذا الشرؼ قد وبملها على التصوف  ،على صيانة نفسها  ،وصيانة عرضها  ،وصيانة
زوجها  ،وحفظ نفسها  ،ال تتعرض ؼبا يقدح ُب شرفها  ،وؼبا هبلب السمعة ألىلها ؛ فيكوف ذلك فبا
هبلب ؽبا ظبع ة سيئة  ،ىكذا يقولوف :إهنا إذا كانت ذات نسب  ،وذات شرؼ  ،إف حفظت نفسها عن
الدناءات  ،وعن األقذار  ،وترفعت عن ما ال يستحسن  ،لتتخلق باألخبلؽ الرفيعة  ،وتتخلى عن األخبلؽ
الدنيئة اليت تقدح ُب شرفها  ،وذبلب ألىلها ظبعة سيئة  ،فهذا ال شك أنو يقع ولكن ليس دبطرد دائما .
وذلك ألف كثَتا ذكورا وإناثا آبائهم أىل صيانة  ،وأىل حسب  ،وأىل شرؼ  ،ومع ذلك ال يكونوف
مثلهم  ،وال قريبا منهم  ،فبل ينفعهم شرؼ آبائهم  ،يقوؿ الشاعر:
إذا افتخـ ـ ـ ـ ـ ــرت بـ ـ ـ ـ ـ ــأقوام لهـ ـ ـ ـ ـ ــم ش ـ ـ ـ ـ ــرف  قلن ــا :ص ــدقت  ،ولك ــن ب ــئس م ــا ول ــدوا




أي أنك ما وافقتهم على شرفهم بل صرت ـبالفا ؽبم خبلفا ظاىرا  ،فحسب اإلنساف ىو فعلو .
تذكروف أيضا قوؿ بعضهم:
يغني ـ ـ ـ ـ ـ ــك مح ـ ـ ـ ـ ـ ــموده ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن النس ـ ـ ـ ـ ـ ــب

كـ ـ ــن ابـ ـ ــن مـ ـ ــن شـ ـ ــئت واكتسـ ـ ــب أدبـ ـ ــا

فاغباصل أف ىذا مقصد من اؼبقاصد  ،وىو كوهنا حسيبة .
صفة ثالثة :الدين  ،أف تكوف دينة أي ذات دين  ،وال شك أف ىذا من اؼبقاصد اغبسنة ؛ لقولو ُب
اغبديث  :فاظفر بذات الدين تربت يداؾ  ىذا أيضا مقصد من اؼبقاصد .
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وأما مقصد اعبماؿ فهو أيضا ببل شك من اؼبقاصد اؼبعروفة  ،أف الكثَت يقصدوف صباؿ اؼبرأة وحسنها ،
إذا كانت دميمة اػبلقة فإف الناس تنفر منها ؛ وألجل ذلك أبيح النظر إليها قبل العقد  ،فاعبماؿ من دوافع
 ،ومن دواعي النفس .
ولكن مع ذلك قد ال يكوف مقصدا مقصودا ؛ ألهنا قد تفتخر عليو  ،إذا كانت صبيلة  ،وقد تًتفع عنو
 ،وتقوؿ :لست كفئا ٕب  ،أنا أصبل النساء وأنا  ،وأنا  ،فبل يكوف مقصودا أساسيا .
أما قصد المال فهو -أيضا -مقصد لكثَت من الناس  ،يتزوجوهنا ألجل أهنا ذات ثروة  ،وغٌت وكثرة
ماؿ  ،وُب ىذه األزمنة كوهنا موظفة  ،تتقاضى مرتبا قد يكوف مثل زوجها  ،أو قد تكوف أكثر منو دخبل ،
فيتزوجها لذلك .
وىذا أيضا ليس مقصدا أساسيا ؛ وذلك ألهنا قد تفتخر عليو  ،وسبن عليو  ،أنا الذي كفلتك  ،وأنا
الذي أعطيتك  ،وأنفقت عليك  ،وقضيت دينك  ،وأنفقت على ولدؾ  ،وأعطيتك  ،وكذا وكذا .
فذلك فبا يوقعو ُب االمتناف -امتناهنا عليو -فبا يضجره ويبلو ؛ فلذلك ال يكوف ىذا -أيضا -مقصدا
أساسيا  ،إمبا أف تكوف َدينة .

أما وصفها بكوهنا أجنبية  ،يعٍت بعيدة من نسبو  ،ليست من أقاربو من أقارب الزوج  ،فاختلف ُب

السبب ُب ذلك .
فقيل -كما ذكر اؼبعلق ىنا :-يكوف ولدىا أقبب يكوف قبيبا  ،ىكذا قالوا  ،ولكن ليس ذلك مطردا
 ،واألكثروف عللوا دبخافة قطع الرحم  ،أنو إذا ساءت الصحبة بينهما فحصل الطبلؽ أو الشقاؽ حصل
بذلك التهاجر وقطيع ة الرحم  ،فيقطع أعمامو أو أخوالو أو عشَتتو فيحصل التهاجر  ،ووبصل التباغض
فيما بينهم .
٘ٚظا فّ١ب ئطا وبْ أدض اٌؼٚجِ ٓ١ؼغٚفب ثلغاؿزٗ ٚدمضٖ ٚدٕمٗ ٚ ،غعجٗ ٚػضَ أِبٔزٗ ،
أِب ئطا ػغف وً ِٕ ُٙثبٌص١بٔخ ٚاٌض٠بٔخ فاْ اٌمغ٠جخ رى ْٛأدٕ ٝػٍٚ ، ٗ١أكفك ػٍٗ١
ٚػٌٍٚ ٝضٖ ؛ ألٔٙب رذجٗ ٌمغاثزٗ لجً أْ ٠ى ْٛػٚجب ٚ ،رؼصاص ِذجزٗ ِٚإأـزٗ ثؼض أْ
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وبْ ػٚجٙب ٚػل١غ٘ب ٚف ٟد١برٙب  ،فٍ١ؾ ِطغصا وٙٔٛب أجٕج١خ صائّب  ،ثً ثذـت
اٌذبالد ٚإٌّبؿجبد .
اٌررغٍة فً اٌثىر:
وأما الصفة الرابعة :كوهنا بكرىا ؛ غبديث النيب  عبابر ؼبا قاؿ  :ىبل بكرا تبلعبها وتبلعبك



؛ ألف اؼبطلقة غالبا قد يكوف قلبها مع زوجها األوؿ  ،وكلما حدث شيء فإهنا سبن عليو وتعيبو  ،زوجي
األوؿ خَت منك  ،كاف كذا وكذا  ،وكاف أظفر وكاف أظرؼ وكاف  ،وكاف  ،فتتمنن عليو أو يكوف قلبها
متعلقا بو إذا كانت تريده لو كاف طبلقا  ،ىذا ىو السبب.
توده ورببو  ،وإذا قيل :النيب
وال شك أف البكر اليت ٓب تعرؼ زوجا قبلو يكوف ذلك أقرب إٔب أهنا ّ



زوجاتو كلهن ثيبات إال عائشة  ،فلماذا اختار ىؤالء الثيبات ؟

ذكر العلماء أنو  ما تزوجهن ألجل الشهوة  ،وإمبا تزوجهن ألجل اؼبودة  ،أف يتودد إٔب آبائهن  ،وإٔب
أقارهبن أو كبو ذلك.
فتزوج حفصة بنت عمر مع كوهنا ثيبا ؛ ليحصل الوداد بينو وبُت أبيها  ،وكذلك تزوجو ؼبيمونة ،
ولزينب وغَتىن كاف ذلك بأسباب ثبوت اؼبودة  ،وثبوت اآلثار اغبسنة .
فأنو ؼبا تزوج بنت اغبارث "جويرية" حصل أف الصحابة أعتقوا من عندىم من اإلماء  ،وقالوا :أصهار
رسوؿ اهلل  فكاف ُب ذلك مصلحة ؛ وألف أباىا كاف من أشراؼ قومو  ،فأراد أف يتقرب إليو وغَت ذلك ،
وإال فالبكر أؤب بأف تكوف متوددة متحببة إٔب زوجها.
ٍب وصفها بصفة سادسة :كوهنا ولودا  ،أي من نساء يعرفن بكثرة الوالدة .
كيف تكون؟ يعٍت إذا عرؼ أف أماهتا وجداهتا معروفات بكثرة الوالدة  ،ولكن ىذا أيضا من الغيب إذا
كانت بكرا  ،كوهنا ولودا  ،ىذا أمر غيب  ،ولكن ىذا ىو العادة واؼبطرد  ،وقد تكوف عقيما أو عاقرا ال
تلد  ،وذلك من ما ىبلقو اهلل -تعأبُ -ب بعض النساء  ،كالرجاؿ  ،ولكن يستحب أف تكوف ولودا .
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ع  :ٞٚأْ عجال جبء ئٌ ٝعؿٛي هللا  فمبي :ئٔ ٟأػججذ ثبِغأح ٚ ،أع٠ض سطجزٙب ،
ٌٚىٕٙب ال رٍض  ،فأػغض ػٕٗ  ،صُ ؿأٌٗ ِغح صبٔ١خ ٚأسظ ّ٠ضدٙب ٌٚ ،ىٕٙب ال رٍض  ،فمبي ٌٗ:
صػٙب  ،رؼٚجٛا اٌٛصٚص اٌٌٛٛص  ،فأِ ٟىبصغ ثىُ األُِ  َٛ٠اٌم١بِخ  اٌٛصٚص ٠ؼٕ:ٟ
اٌّزذججخ ئٌ ٝػٚجٙب  ،اٌٌٛٛص ٠ؼٕ :ٟاٌّؼغٚفخ ثبٌٛالصح  ،أ ٞأٔٙب ٌ١ـذ ػبلغا  ،ثً رٍض ،
ػًٍ ثم  :ٌٗٛئِٔ ٟىبصغ ثىُ األُِ ٠ ؼٕ :ٟأدت أْ رىضغٚا ٠ٚ ،ىضغ أٚالصوُ دزٝ
٠ى ْٛأرجبػ ٟأوضغ ِٓ أرجبع غ١غ.ٞ
إٌظر إٌى اٌّشطٛتح:
ذكر بعد ذلك أف ؼبريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إٔب ما يظهر منها غالبا  ،إذا أراد خطبة امرأة ،

اػبِطبة ؛ بالكسر :خطبة النساء  ،واػبُطبة  ،بالضم :خطبة اعبمعة  ،وكبوىا  ،فإذا أراد أف ىبطب امرأة ،

وغلب على ظنو أهنا ذبيبو  ،وأىلها هبيبوف ؼبا عرؼ من أىليتو وكفاءتو ،فإف لو أف ينظر إٔب ما يظهر منها

غالبا .
وردت ُب ذلك أحاديث ُ ،ب حديث اؼبغَتة أنو  خطب امرأة فقاؿ النيب  اذىب فانظر إليها ،
فإف ُب أعُت األنصار شيئا  وُب حديث آخر أنو قاؿ  :إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها ؛ فإف
ذلك أدعى إٔب أف يؤدـ بينهما  يعٍت :إٔب أف يؤلف بينهما  ،وإٔب أف ربصل اؼبودة بينهما .
واختلف ىل ىذا النسر سر أو عالنية ؟
األكثروف على أنو يكوف خبفية ُ ،ب حديث جابر أنو ظبع النيب  يقوؿ  :إذا خطب أحدكم امرأة
فاستطاع أف ينظر إليها فليفعل  ،قاؿ جابر فخطبت امرأة فكنت أزببأ ؽبا حىت رأيت منها ما دعاين إٔب
نكاحها  قولو" :إف استطاع" :دؿ على أنو يكوف ذلك يكوف بغَت علمها  ،وقولو" :أزببأ" :يعٍت أختفي
ؽبا وراء حائط مثبل أو لبلة أو كبو ذلك إٔب أف رأيت منها ما دعاين إٔب نكاحها .
ٍب الذي ينظر  ،ينظر إٔب ما يظهر منها غالبا  ،الذي يظهر غالبا وجهها وشعرىا وكفاىا وقدماىا ،
ىذا الذي يظهر منها غالبا  ،وليس اؼبراد أف ينظر إٔب بدهنا أف يتحُت كوهنا -مثبل -قد ذبردت لبلغتساؿ
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وكبوه فينظر إليها  ،أو ما أشبو ذلك  ،فإف ىذا ال هبوز ٍ ،ب إذا قيل :إنو ينظر إليها عبلنية فيكوف ذلك ُب
غَت خلوة  ،وذلك بأف ربضر ومعها أحد ؿبارمها كأبيها أو أخيها  ،فينظر إليها قائمة  ،وينظر إليها مقبلة
أو مدبرة  ،وال يكوف ىناؾ خلوة  ،تظهر لو وجهها وكفيها وشعرىا ينظر إٔب ىيكلها طوال وقصرا ،
وضخامة أو كبافة  ،أو ما أشبو ذلك فإذا نظر إليها ُب غَت خلوة كاف ذلك من األسباب اليت تدفعو إليها .
أما إذا غلب على ظنو أنو ال هباب فليس لو أف يتعمد النظر  ،وال يطلب ذلك  ،وكذلك -أيضا-
أىلها إذا غلب على ظنهم أنو ال هبيبهم وال يتقدـ  ،أو يعزـ على النكاح فبل هبوز ؽبم أف يبكنوه من النظر
إليها .
صُ طوغ أ٠عب أٔٗ ٕ٠ظغ ئٌٙ١ب ثلغغ  ،أ ٚثلغغٔ :ٓ١ف ٟاٌشٍٛح ٔٚ ،ف ٟئصبعح اٌلٛٙح  ،ئْ
أِٓ اٌلٛٙح ٠مغ أْ ثؼعب ِٓ اٌلجبة ئطا سطت اِغأح فمجً ٔىبدٙب ٠ىضغ االرصبي ثٙب
٘برف١ب  ،صُ ٠ؼمض ِؼٙب ِٛاػ١ض  ،صُ ٠شٍ ٛثٙب ٚ ،عثّب ٠شغط ثٙب ف ٟؿ١بعرٗ سبعط اٌجٍض ،
٘ٚظا ال ٠جٛػ ٌّب ف ِٓ ٗ١اٌشٍٛح ٚ ،وض١غا ِب ٠مغ أٔٗ ٠مغ ثٙب ؛ أٔٗ ٠طإ٘ب ف١مغ ف ٟاٌذغاَ
ٚاٌؼ١بط ثبهلل ،-ئٔٙب ال رذً ٌٗ ئال ثؼض اٌؼمض .درِح اٌشٍٛج تاٌّشطٛتح:
 ٌٛٚأٔ ُٙاؿزجبثٛا ٌٗ ٚلجٍ ، ٖٛفذغاَ ػٍ ٗ١اٌشٍٛح ثٙب ؿّ١ب ئطا أِٓ اٌلٛٙح ِ ،ؼٍ َٛأٔٗ
ئطا سال ثٙب ٚوبْ كض٠ض اٌغٍّخ ٚ ،وظٌه أ٠عب ٘ ٟلض رى ْٛكض٠ضح اٌلٛٙح فٕ١ضفغ وً
ِّٕٙب ئٌ ٝا٢سغ ف١مغ فؼً اٌفبدلخ  ،فٍظٌه اكزغغٛا أال ٠ىٕ٘ ْٛبن سٍٛح ٚ ،أال ٠ىْٛ
ٕ٘بن ئصبعح كٛٙح .
إٌظر إٌى اٌّذارَ ٔٚظر إٌٛع ٌٍٕٛع:
تكلم العلماء ؼبا ذكروا النظر إٔب اؼبخطوبة استطردوا  ،من الذي هبوز لئلنساف أف ينظر إليو من النساء؟
وما مقدار الذي ينظر إليو ؟
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فذكروا أنو ينظر إٔب ما يظهر غالبا كالوجو والكفُت  ،والرأس والساؽ من ذوات ؿبارمو  ،يعٍت كأمو
وبنتو وأختو وعمة وخالة  ،وبنت أخ وبنت أخت  ،وأـ من الرضاع  ،أنو ينظر إٔب ما يظهر غالبا  ،فينظر
إٔب الرأس  ،وإٔب الوجو  ،وإٔب الساعد الذراع  ،والساؽ ؛ ألف ىذا فبا وبتاج إليو اؼبرأة مع ؿبارمها كابنها
وأبيها ال بد أهنا تتبذؿ  ،وأهنا زبدـ  ،وأهنا تبدو لو فيشق عليها أف تتحفظ  ،وأف تتسًت .
ومعلوـ أيضا أف اؼبسلمُت قلوهبم نزيهة  ،ال يبكن أف تثور شهوتو على أمو أو على بنتو  ،أو كبونبا وىو
مؤمن  ،إمبا يفعل ذلك من ليس ُب قلبو إيباف -والعياذ باهلل -فينظر إٔب ما يظهر غالبا من ذوات ؿبارمو .
نظر الرجل إٔب الرجل هبوز فيما يظهر غالبا  ،يعٍت ينظر إٔب ساقيو وإٔب ذراعيو وعضديو وعنقو  ،وكبو
ذلك  ،وال هبوز للعاقل أف يتعرى أماـ الرجاؿ  ،وال أف يظهر بدنو  ،ولو سًت العورة اؼبغلظة  ،فإف ذلك فبا
يقدح ُب اؼبروءة .
الذين يبشوف عراة يلبس أحدىم "تُبانا" يعٍت سراويل قصَتا يسًت بو ؾبرد الفرجُت  ،ويدعي أنو ُوبر أو

ما أشبو ذلك أو أنو ليس بعورة  ،ولو كاف ذلك ليس بعورة أماـ الرجاؿ  ،ولكنو ينقص اؼبروءة  ،الرجل
وبرص على أف يتسًت  ،وأف وبفظ نفسو  ،فاهلل -تعأب -أمر بالتسًت ُب قولو تعأب:

   

      الريش :ىو اللباس الذي يسًت البدف .
ٚأِب اٌّغأح ِغ إٌـبء ٘ىظا أ٠عب  ،ال ٠جٛػ ٌٙب أْ رزجظي أِبَ إٌـبء ٚ ،ال أْ رظٙغ
ك١ئب ِّب ٠شف ٗ١اٌٍجبؽ ٠ٚـزغٖ ٠ ،جٛػ ٌٙب أْ رجضٚ ٞجٙٙب ٚػٕمٙب ٚ ،وظٌه أ٠عب
صضع٘ب إلسغاط اٌضض ٓ١٠إلعظبع غفٍٙب ػٕض إٌـبء  ،أ ٚػٕض اٌّذبعَ ٚ ،وظٌه رٕظغ
اٌّغأح ِٓ اٌّغأح ئٌ ٝؿبػضٙ٠ب أ ٚؿبلٙ١ب  ،فأِب ِب رـزغٖ غبٌجب وبٌجطٓ ٚاٌظٙغ ٚإٌّىجٓ١
ٚ ،اإلثطٚ ٓ١اٌجٕج ٓ١فّضً ٘ظا ِّب ٠ؼزبص ؿزغٖ ٚ ،ال ٠جٛػ اٌزفـك ٚاٌزؼغٌُ ٌٛٚ ، ٞ
٠ىٓ ػٕض٘ب ئال ٔـبء .
اٌرصرٌخ تشطثح اٌّؼرضج:
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ذكر أنو وبرـ تصريح خبطبة معتدة على غَت زوج ربل لو  ،وىي اؼبطلقة .
اؼبعتدة  ،إما أف تكوف بائنا أو رجعية  ،فإذا كانت رجعية  ،طلقت واحدة أو اثنتُت  ،فإهنا تبقى ُب
بيت زوجها  ،وال وبل ألحد أف ىبطبها  ،بل ىي ُب ذمة زوجها  ،ينفق عليها ويسكنها
   

 

وؽبا أف تتكشف أمامو ترغبو ُب أف يراجعها  ،ىذه رجعية  ،حراـ أف أحدا ىبطبها

أو يصرح أو يلوح خبطبتها .
ٚأِا اٌّؼرضج اٌثائٓ ِضً اٌّطٍمخ صالصب ال رذً ٌؼٚجٙب ئال ثؼض ػٚط ٚ ،وظٌه اٌّزٛفٝ
ػٕٙب فِ ٟٙؼزضح ٚ ،ػضرٙب صالصخ لغٚء  ،أ ٚصالصخ أكٙغ ئْ وبٔذ ال رذ١ط  ،أ ٚثٛظغ
اٌذًّ  ،فٙظٖ ال ٠ذً -أ٠عب -أْ ٠شطجٙب رصغ٠ذب ٠ ،ذً أْ ٠ؼغض ٌٙب  ،اٌزؼغ٠ط :أْ
٠مٛي ئٔ ٟفِ ٟضٍه ٌغاغت أ ٚئٔ ٟأع٠ض أْ أرؼٚط  ،أ ٚأرّٕ ٝأْ ٠ذصً ٌ ٟػٚجخ
ِٕبؿجخ  ،أِ ٚب أكجٗ طٌه  ،فال ٠جٛػ اٌزؼغ٠ط ثشطجخ اٌغجؼ١خ ٚ ،ئّٔب ٠جٛػ اٌزؼغ٠ط
ثشطجخ اٌجبئٓ .
سطثح اٌّطٍُ ػٍى سطثح أسٍٗ:
ووبرـ أف ىبطب على خطبة أخيو اؼبسلم  ،إذا كاف قد أجيب  ،ألف ذلك يسبب الوحشة بينهما
والعداوة  ،إذا علمت أنو قد أفسد عليك  ،تقدـ إليهم وقد كانوا أجابوؾ أو ركنوا إليك ٍب قدموه لكونو
أشب -مثبل -أو أغٌت أو كبو ذلك  ،فإف ىذا حراـ .
ّ

بعد ذلك ذكر ُسنيّة العقد  ،العقد يعٍت عقد الزوجية بُت الزوجُت  ،الذي يسمى اآلف اؼبلكة يعٍت
التزويج يسن أف يكوف يوـ صبعة  ،وأف يكوف ُب اؼبساء  ،يعٍت ُب آخر النهار  ،رجاء أف يصادفوا ساعة

اإلجابة ؛ ألنو أدعى ؽبما بالربكة  ،ويسن أف ىبطب خبطبة ابن مسعود اليت ىي خطبة اغباجة اؼبشهورة ،
وىي مشهورة بقولو" :إف اغبمد هلل كبمده ونستعينو …" إٔب آخر ذلك ٍ ،ب يقر آيات "ثبلث آيات" من
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سورة آؿ عمراف
سورة األحزاب



   

     وأوؿ سورة النساء  ،وآيتُت من آخر

.          

أرواْ إٌىاح
 اغبمد هلل رب العاؼبُت وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
قَ َاؿ َ-رِضبَوُ اللوُ تَػ َع َأب:-
" فصل :أركانو :الزوجاف اػبالياف عن اؼبوانع  .وإهباب بلفظ أنكحت أو زوجت  .وقبوؿ بلفظ قبلت
أو رضيت فقط  ،أو مع ىذا النكاح أو تزوجتها  ،ومن جهلهما ٓب يلزمو تعلم  ،وكفانبا معنانبا اػباص
بكل لساف  ،وشروطو أربعة :تعيُت الزوجُت ورضانبا  ،لكن ألب ووصي ِو ُب نكاح تزويج صغَت  ،وبالغ
معتوه وؾبنونة  ،وثيب ؽبا دوف تسع سنُت  ،وبكر مطلقا  ،كسيد مع إمائو وعبده الصغَت  ،فبل يزوج باقي
األولياء صغَتة حباؿ  ،وال بنت تسع إال بإذهنا  ،وىو صمات بكر  ،ونطق ثيب .
والوٕب  ،وشروطو :تكليف وذكورة وحرية  ،ورشد واتفاؽ دين  ،وعدالة  ،ولو ظاىرا إال ُب سلطاف
وسيد  ،ويقدـ وجوبا أب ٍب وصيو فيو ٍ ،ب جد ألب وإف عبل ٍ ،ب ابن وإف نزؿ  ،وىكذا على ترتيب
اؼبَتاث ٍ ،ب اؼبؤب اؼبنعم ٍ ،ب أقرب عصبتو نسبا ٍ ،ب والء ٍ ،ب السلطاف  ،فإف عضل األقرب  ،أو ٓب يكن
حرة أبعد  ،وأمةً حاكم  ،وشهادة رجلُت مكلفُت عدلُت
أىبل  ،أو كاف مسافرا فوؽ مسافة قصر  ،زوج ً

ولو ظاىرا  ،ظبيعُت ناطقُت  ،والكفاءة شرط للزومو فيحرـ تزوهبها بغَته إال برضاىا.
السالم عليكم ورحمة اهلل

 اغبمد هلل والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل  ،وعلى آلو وأصحابو ومن وااله .

168

أخصر المختصرات
للنكاح أركاف ولو شروط  ،ويراد بأركانو :ؾبموع ما يتكوف منو  ،تعرفوف أف أركاف الشيء أجزاؤه الذي
يتكوف منها  ،يعرفوف الركن :ركن الشيء جزء ماىيتو  ،أي جزء منو  ،كأركاف ىذا البيت  ،اؼبسجد يعٍت
حيطانو اليت يتكوف منها .
نقول مثال :أركاف اإلنساف أجزاؤه  ،فيقاؿ يداه ركن منو  ،ورجبله ركن  ،ورأسو ركن وظهره ركن يعٍت ،
يتكوف ويًتكب من ىذه األج زاء كأركاف الصبلة اليت تتكوف منها  ،فالقياـ جزء من الصبلة  ،وىو ركن ،
والركوع جزء .
فكذلك أركاف النكاح اليت يتكوف منها  ،ويصَت من ؾبموعها نكاح كامل  .فذكروا أف أركانو أربعة-:
الزوج :وال بد أف يكوف كامل الرجولة  ،وخاليا عن اؼبوانع ،والزوجة كذلك أيضا  ،واإلهباب والقبوؿ.
ٍب قولو :الزوجان الخاليان من الموانع  ،عندنا مثبل إذا كاف الزوج َؿبرما للزوجة فبل يصح ؛ ألف ىناؾ

مانعا  ،أو رضيعا ؽبا ٓب يصح النكاح  ،أو كاف الزوج كافرا واؼبرأة مسلمة ٓب يصح النكاح  ،وذلك لكونو
غَت كفء ؽبا .

وىكذا اؼبوانع اليت ال يصح  ،وال ينعقد معها النكاح  ،وكذلك اؼبرأة يكوف فيها موانع ؛ كأف تكوف
ذات زوج  ،أو تكوف معتدة ُب عدة زوج قد طلقها أو ُب عدة وفاة  ،وكذلك كوف الزوج عنده أربع قبلها ،
فكل ىذه موانع  ،ال بد من انتفاء اؼبوانع من الزوج ومن الزوجة  ،ىذاف ركناف ؛ الزوج ركن  ،والزوجة ركن ،
واإلهباب ركن  ،والقبوؿ ركن .
اايجاب من الولي  ،والقبول من الزوج ،يشًتط بعضهم أف يكوف اإلهباب بأحد لفظتُت :زوجتك
أو أنكحتك  ،ويقولوف :إهنا األلفاظ اليت وردت ُب القرآف ىي األلفاظ اليت ذكرت ُب القرآف .
ذكر ُب القرآف قولو تعأب:
وذكر ُب القرآف النكاح
  وقولو:



  

وكذلك ذكر األزواج

     

       وكذلك قولو:

   

   و قولو:

   

قالوا :ينطق الوٕب بأحد ىاتُت الكلمتُت :زوجتك مولييت  ،أو أنكحتك مولييت .

169

  

  لذلك

أخصر المختصرات
ولفظ التزويج معناه :اشتقاقو من العدد الشفع  ،فإف العدد قسماف :شفع ووتر  ،والشفع يقاؿ لو:
زوج  ،ظبي ىذا زواجا ؛ ألف أحد الزوجُت قبلو كاف فردا "كاف وترا"  ،فإذا انضم إليو الزوج الثاين أصبح
زوجا  ،يعٍت أصبح بدؿ الوتر زوجا  ،يعٍت اثنُت ؛ وألجل ذلك كلمة الزوج يطلق على الذكر واألنثى  ،كما
تقوؿ عن عائشة زوج النيب  زوجو يعٍت اليت صارت معو زوجا .
ويقاؿ :النيب



زوج عائشة  ،فكلمة زوج تصلح للرجل وللمرأة كل منهما يسمى زوجا ،إال أف أىل

الفرائض احتاجوا إٔب التمييز فأدخلوا على اؼبرأة تاء التأنيث ُب قوؿ الناظم:
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــثمن للزوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والزوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات................ 




وىو لكل زوجة أو أكثر  ،وإال فاألصل أنو موضوع لكل واحد من الزوجُت  ،ىذا سبب تسميتو زوجا
وزواجا  ،ألنو بانضمامو إٔب اآلخر يكوف زوجا بدؿ ما كاف وترا "فردا".
أِب إٌىبح فبألصً ف ٗ١أٔٗ :االٔعّبَ  ،اٌعُ  ،رمٛي اٌؼغة :رٕبوذذ األكجبع ٠ؼٕ:ٟ
أعُ ثؼعٙب ئٌ ٝثؼط ٚرالصمذ  ،ئطا اِزضد أغصبٔٙب ٠ٚمبي :رٕبوخ اٌؼٛصاْ ػٍٝ
إٌبع ٠ؼٕ ٟأعُ أدضّ٘ب ئٌ ٝا٢سغ دز ٝوبٔب أ ٚصخ اٌٛلٛص ثّٙب  .ذؼرٌف إٌىاح:
وأما تسمية ىذا الزواج نكاحا ؛ فؤلف الزوج ينضم إٔب الزوجة واالنضماـ ىو التناكح ىذا ىو األصل
من االنضماـ ٍ ،ب ىل اؼبراد بالنكاح العقد أو الوطء؟ يطلق عليهما  ،وأغلب ما يطلق على العقد  ،نكح
فبلف اؼبرأة يعٍت عقد عليها .
وذكر بعض أىل اللغة أف العرب فرق ت بينهما فرقا لطيفا  ،فإذا قالوا :نكح فبلف بنت فبلف فاؼبراد عقد
عليها  ،وإذا قالوا :نكح امرأتو أو أمتو فاؼبراد وطئها  ،وكل ما ُب القرآف من نكح فإنو للعقد إال ُب قولو
تعأب:



.             
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فإف النكاح ىنا ىو الوطء  ،ورد ذلك ُب السنة  ،ىكذا ذكر العلماء ُب كتب الفقو :أنو ال يصح إال
بلفظ أنكحتك مولييت  ،أو زوجتك مولييت  ،بأحد ىاتُت الكلمتُت  ،وذىب آخروف إٔب أنو هبوز بغَتنبا ،
فبا ىو معروؼ عند اؼبتخاطبُت  ،وأجاز ذلك بعض احملققُت كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية وغَته فلو قاؿ مثبل:
مل ْكتك ابنيت  ،فمعناه أنك سبلكها  ،سبلك االستمتاع هبا ما ال يبلكو أبوىا  ،فيكوف ىذا قائما مقاـ
زوجتك ؛ ألنو حصل بو اؼبقصود ؛ حصل بو أنو ملكها  ،وإذا قاؿ وىبتك ابنيت حصل -أيضا -اؼبقصود ،
أعطيتكها  ،حصل بذلك اؼبقصود  ،فهذا ىو األقرب أنو يصح بكل لفظ يدؿ على اؼبعٌت  ،ويؤدي اؼبراد ،
أنكحتك  ،وزوجتك  ،وملكتك  ،ووىبتك  ،وأعطيتك ابنيت  ،وأملكت لك عليها  ،أو خليت بينك
وبينها  ،أو خذ ابنيت حبلؿ لك  ،أو أحللتها لك  ،أو ما أشبو ذلك .
وأما القبول :فهو من الزوج  ،اشًتطوا أف يقوؿ :قبلت  ،أو رضيت عبارتُت فقط  ،أو قبلت ىذا
النكاح  ،يعٍت قولو :أو مع ىذا النكاح أو مع ىذه اعبملة  ،يعٍت يضيف كلمة "ىذا النكاح" بعد "قبلت"
قبلت ىذا النكاح  ،رضيت ىذا النكاح أو هبمع بينهما  ،قبلت ىذا النكاح ورضيتو  ،أو تزوجتها أو قبلتها
 ،وإذا قلنا :إنو يصح دبا دؿ ع لى اؼبعٌت  ،فيصح إذا قاؿ :وافقت  ،أو أنا موافق  ،أو أخذهتا  ،أو
استوىبتها  ،أو ما أشبو ذلك فبا يدؿ على الرضا.
يقول المؤلف" :ومن جهلهما" يعٍت من جهل كلمة أنكحت أو زوجت  ،أو كلمة قبلت أو رضيت ،
وذلك إذا كاف ال يعرؼ اللغة  ،أو ال يعرؼ معناىا  ،ىل يلزمو أف يتعلمهما  ،وأال يقوؿ :إال  ،قبلت أو
رضيت ؟ ال يلزـ  ،يكفيو معنانبا اػباص بكل لساف ؛ ذلك ألف كل قوـ  ،وأىل كل لساف عندىم
اصطبلحات يتعارفوف بينها بلساهنم .
ذكر لنا بعض اإلخواف أنو جاء إٔب بعض األعراب ُب بعض جهات اؼبملكة -اعبهلة -وأخذ يسألو ،
فذكر لو أنو مفتيهم  ،وأنو الذي يعقد ؽبم  ،فقاؿ لو :كيف طريقتك ُب عقد النكاح ؽبم ؟ -ألهنم بوادي
بعيدوف عن القرى  ،وبعيدوف عن الناس  ،ىذا قديبا -ذكر لو أف الوٕب يقوؿ :ىاؾ خصلة بنيت  ،على سنة
اهلل  ،وسنة رسولو  ،منامها حبلؿ  ،ومقامها حبلؿ  ،وادخل على اهلل من اؼبلل واالستمبلؿ  ،وأنت وإياىا
ربية اهلل .
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ال شك أف ىذه من العبارات اليت اصطلحوا عليها  ،ليس عندىم أحد يعقد ؽبم  ،فرضوا بأف يكوف
ىذا الذي عندىم  ،كأنو أعرفهم وأفهمهم أف يتكلم هبذه الكلمات .
يبقى أف الزوج ال بد أف يقوؿ :قد وافقت أو قبلت أو أخذهتا  ،أو ما أشبو ذلك  ،وىل يصح
باؼبعاطاة ؟ الصحيح أنو ال يصح  ،اؼبعاطاة تصح ُب البيع  ،مثبل إذا كانت السلعة معروؼ شبنها  ،الثوب
معروؼ شبنو  ،فأتيت مثبل بعشرة  ،ودفعتها للبائع  ،ودفع لك الثوب  ،ما تكلم واحد منكما بكلمة  ،صح
البيع باؼبعاطاة .
ٌٚىٓ ال ٠صخ إٌىبح ثبٌّؼبغبح  ،فال ٠صخ أْ رضفغ ٌٗ ِ-ضال -اٌّٙغ ٠ٚضفغ ٌه اٌؼٚجخ
ثض ْٚوالَ  ،ال ٠صخ ئال ثٙظا اٌىالَ ٚ ،ال ٠صخ أ٠عب ئال ثلغٚغٗ وّب ؿ١أر.ٟ
شرٚط إٌىاح:
ننتقل إلى الشروط .
الشروط :صبع شرط  ،يذكروف أنو ُب اللغة :ما يلزـ من عدمو العدـ  ،وال يلزـ من وجوده وجود وال
عدـ لذاتو  ،يعٍت" :إ ذا عدمت الشروط عدـ اؼبشروط"  ،ولكن إذا اجتمعت الشروط ٓب يوجد اؼبشروط ،
ذبتمع الشروط ويتخلف اؼبشروط  ،فهاىنا الشروط ُب النكاح ىي لوازـ النكاح  ،اليت ال يتم إال هبا  ،وىي
أيضا -شروط للعقد .شروط العقد أربعة:
األول :تعيُت الزوجُت .
والثاني :رضانبا .
والثالث :الوٕب .
والرابع :الشهود .
ىذه شروط النكاح  ،إذا زبلف واحد منهم ال يصح النكاح .
الشرط األول :التعيُت .

172

أخصر المختصرات
الزوج أو يُعُت  ،وكذلك الزوجة  ،فبل يقوؿ مثبل :زوجتك أحد بناٌب  ،ولو طبس أو
سمي َ
ومعناه :أف يُ َ

عشر  ،ال يصح ؛ ألنو قد ىبتار من ال ترضى أو من ال تصلح لو  ،أو ىبتار الوٕب لو من ال تناسبو  ،فبل بد
أف يعينها .
فإف قاؿ مثبل :زوجتك ابنيت فبلنة  ،وظباىا صح  ،إذا تعينت أو كاف لو ابنتاف وقاؿ :زوجتك ابنيت
الكربى أو الصغرى أو الوسطى إذا كاف لو ثبلث صح ذلك ؛ ذلك ألف ىذا الوصف وبصل بو التعيُت .
لو ٓب يكن لو إال ابنة واحدة وقاؿ :زوجتك ابنيت صح ذلك  ،وأما إذا كاف ليس أبا فبل بد أف يسميها
 ،إذا قاؿ :زوجتك أخيت  ،فبل بد من تسميتها  ،أو زوجتك ابنة أخي فبل بد أف يسميها  ،حىت تتعُت ؛
ألف اعبهالة وبصل معها الغرر  ،ووبصل معها عدـ اؼبقصود .
كذلك -أيضا -تعيُت الزوج الرجل  ،فإذا قاؿ :زوجت أحد ولديك ابنيت  ،أو أحد أبنائك  ،ولو عدة
أبناء ال يصح  ،أو جاء إليو اثناف وقاؿ :زوجت أحدكما ابنيت فبلنة  ،أحدكما ال يصح ؛ ألنو ال يعرؼ
أيهما ىو الزوج  ،فبل بد أف ىباطبو ويقوؿ :يا فبلف زوجتك ابنيت فبلنة  ،أو يكوف اػبطاب لو  ،وىو
معروؼ ماثل بُت يديو  ،فيقوؿ :زوجتك ابنيت فبلنة  ،ىذا معٌت التعيُت  ،تعيُت الزوجُت .
الشرط الثاني :الرضا.
ال شك أف الرضا معترب  ،وقد تقدـ أيضا أنو شرط ُب البيع  ،ودليلو قولو تعأب:
     

وقولو:

     

   

فإذا كاف شرطا ُب البيع مع أنو

سبليك ماؿ فبل بد -أيضا -أف يكوف شرطا ُب النكاح  ،فبل يصح إكراه أحدنبا على النكاح وىو ال يريده
.
فبل يصح أف يكره الرجل على امرأة ال يرغبها  ،وتنفر نفسو منها  ،إما لسوء خلق أو لقبح مظهر أو
دمامة أو عيب  ،أو كرب أو صغر أو جهل  ،أو كبو ذلك  ،فإذا أكره وىو غَت مقتنع ٓب يكن موافقا  ،وٓب
يعش عيشة طيبة  ،ويؤدي ذلك إٔب الفراؽ بسرعة ؛ فلذلك ال بد أف يكوف موافقا راضيا .
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وىكذا الزوجة  ،الزوجة -أيضا -ال بد من رضاىا  ،ورضاىا أىم  ،وما ذاؾ إال أف الغالب أف الزوج
ىو اؼبتقدـ باػبطبة  ،وىو الطالب ُ ،ب الغالب أنو ال يقدـ إال بعدما يتأكد من الصبلحية  ،أما الزوجة
فإهنا قد تكوف جاىلة بذلك الزوج  ،وقد تكوف أيضا كارىة لو  ،وردبا كارىة للنكاح كليا ؛ فلذلك ال بد
من رضاىا .
وقد جاءت ُب السنة باشًتاط الرضا  ،ثبت أف النيب  قاؿ



ال تنكح البكر حىت تستأذف  ،وال

الثيب حىت تستأمر  وثبت أيضا  أف جارية زوجها أبوىا بغَت رضاىا  ،فخَتىا النيب .  
ِ
كر إٔب رسوؿ اهلل  قالت يا رسوؿ اهلل :إف أيب زوجٍت من ابن
وفي حديث آخر  :جاءت ابنةٌ ب ٌ
أخيو لَتفع يب خسيستو -يعٍت :لَتفع قدره  ،كأف اب ن أخيو كاف خامبل فأراد أف يرفع قدره بتزوهبو بابنتو-
فخَتىا فأجازت نكاح أبيها  ،وقالت :إمبا أردت أف يعلم النساء أف ليس لؤلولياء عليهن سلطة  أو كما
ُب اغبديث  ،فدؿ ذلك على أنو يشًتط رضاىا .
ُب حديث عبد اهلل بن عمر أنو  خطب ابنة خالو -خالو قدامة كاف قد مات  ،وؼبا مات كاف لو
ابنة فخطبها إٔب أمها وإليها  ،فعند ذلك وافقت وعقدوا لوٍ -ب إنو جاءىم أيضا اؼبغَتة بن شعبة  ،ورغب
ؽبم ُب اؼباؿ فجاء عمها واشتكى  ،قاؿ :يا رسوؿ اهلل ! إهنا جاىلة  ،وإهنا تزوجت وأنا غَت راض  ،وأنا
أؤب هبا  ،قاؿ النيب  إهنا يتيمة  ،وإف اليتيمة ال تزوج إال بإذهنا  ،وبإذف وليها  ،ففسخ نكاحها من عبد
اهلل -وىي ابنة خالو -وزوجوىا اؼبغَتة



فدؿ على أف ذلك شرط  ،أهنا ال تزوج إال برضاىا  ،وبعد

مشاورهتا ٍ ،ب ال بد أف يسمى ؽبا الرجل  ،حىت تعرفو يقينا حىت تتمثل لو  ،فيسمى  ،وإذا كانت جاىلة
فلها أف تسأ ؿ  ،وكذلك أيضا ال بد أهنا تسأؿ عن نسبو  ،وعن حرفتو  ،وعن كفاءتو  ،ومقدرتو اؼبالية
وكبوىا  ،فإذا اقتنعت بذلك كلو حصل التزويج  ،أما إذا ٓب تقتنع فبل هبوز .
الفقهاء استثنوا األب  ،يقولوف :إف األب هبوز لو أف يزوج الصغَتة بدوف إذهنا  ،ولو -أيضا -أف يزوج
ابنو ا لصغَت إذا رأى ُب ذلك مصلحة  ،ؼباذا يزوج ابنتو بدوف رضاىا إذا كانت صغَتة ؟
الغالب أف األب يكوف معو شفقة  ،ويكوف معو حنو على ولده  ،ذكر أو أنثى  ،فبل يقدـ على تزوهبو
إال ؼبصلحة ظاىرة يراىا  ،فأباحوا لو أف يزوج ولده -ذكرا أو أنثى -إذا كاف صغَتا .
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والغالب أف الصغَت -سواء رجل أو امرأة -ال يكوف عنده تفكَت  ،وال يكوف عنده معرفة  ،فإذا كاف
الزوج راضيا  ،إذا كاف الوٕب األب راضيا هبذا الزوج الغالب أنو يكوف كفؤا وأىبل أف يزوج .
ومع ذلك فالصحيح أنو ليس على إطبلقو  ،فقد يكوف كثَت من اآلباء عندىم جشع  ،فيزوج غَت
الكفء ألجل اؼباؿ  ،إذا جاءه إنساف عنده ماؿ  ،ورغبو ُب كثرة العطاء  ،فقد يزوجو بغَت رضا اؼبرأة  ،اؼبرأة
ىي اليت تتأٓب  ،وىي اليت تتعذب ؛ ألهنا تبلزـ ذلك الزوج طواؿ حياهتا  ،فإذا ٓب يكن أىبل ُب دينو وُب
خلقو فإهنا ىي اليت يناؽبا األذى  ،فبل بد من رضاىا .
كثَتا م ا تشتكي اإلناث  ،تذكر أف أباىا أكرىها ؛ ألجل أف ذلك الزوج عنده ماؿ  ،ودفع ؽبما دفعا
كثَتا  ،فتأؼبت الزوجة وتعذبت وبقيت حسَتة سجينة  ،تذكر أنو يًتكها ُب اؼبنزؿ ويذىب مع رفقتو  ،وال
يأٌب إال ُب الساعة الثالثة ليبل  ،وردبا ال يأٌب إال بعد الفجر  ،وإذا جاء طرح نفسو على الفراش  ،وىي ُب
طواؿ ليلها ساىرة تنتظر  ،أو كذلك يأٌب إٔب بيتو بأصدقائو أولئك الفاسدين  ،فيشرب معهم اؼبسكر ،
ويسهروف طواؿ ليلهم على غناء وزمر ومفاسد  ،فتكوف ىي اؼبعذبة ؛ لذلك ال بد أهنا تكوف راضية  ،حىت
ولو كانت صغَتة  ،إذا كانت فبيزة عاقلة .
وا ألؤب أيضا عدـ تزويج الصغَتة  ،اليت دوف العاشرة ؛ وذلك ألهنا ٓب يكن عندىا تفكَت  ،يبكن إذا
كاف األب ناصحا  ،وخاؼ أف ىذا الزوج يفوت عليو أف يزوجها  ،ويكوف ذلك أيضا موقوفا على رضاىا
بعدما سبيز .
كذلك أيضا استثنوا اؼبعتوه  ،ولو كاف بالغا  ،أي ضعيف العقل الذي ما عنده سبييز  ،وال عنده معرفة
 ،سواء ذكر أو أنثى  ،فإذا رأى وليو اؼبصلحة ُب تزوهبو فإف لو أف يزوجو  ،ولو بغَت رضاه  ،رجل أو امرأة ،
فكثَت من النساء تكوف ـببلة ضعيفة العقل  ،أو معها مس أو كبوه  ،وال سبييز ؽبا  ،فبل بد أنو ينظر ؽبا
اؼبصلحة  ،فإذا جاءه من ىب طبها ولو كبَتا  ،ولو فقَتا  ،رأى ُب اؼبصلحة تزوهبها  ،فلو ذلك ؛ ألنو ليس ؽبا
اختيار  ،سواء عن نقص العقل أو فقده  ،وىو اعبنوف  ،معتوىة أو ؾبنونة  ،يزوجها بغَت اختيارىا ؛ ألنو
ليس ؽبا اختيار .

175

أخصر المختصرات
كذلك أيضا استثنوا الثيب اليت ؽبا دوف تسع  ،وإف كاف ذلك -أيضا -نادرا  ،فلو قدر أف رجبل زوج
ابنتو  ،وىي بنت شباف  ،ودخل هبا زوجها ووطئها ٍ ،ب طلقها وأصبحت ثيبا  ،وعمرىا دوف التسع  ،فؤلبيها
أف يزوجها ؛ وذلك لعدـ سبييزىا  ،ولعدـ معرفتها دبا ىو األصلح .
ذكرنا أف األؤب عدـ تزوهبها حىت ترشد  ،حىت زبتار  ،وكذلك أيضا البكر جعلوا لو تزوهبها مطلقا ؛
وذلك ألف األب كما ذكروا أحٌت على أوالده وأشفق عليهم  ،فبل يزوج إال باختيار وحبرص  ،فجعلوا البكر
ولو كاف عمرىا عشرين أبوىا أحق هبا  ،يعٍت يزوجها بدوف اختيارىا  ،وبدوف أخذ رأيها  ،ىكذا قالوا .
وقد ذكرنا األدلة على أهنا زبتار  ،وأنو ال هبوز تزوهبها إال برضاىا لعموـ األدلة



ال تنكح البكر

حىت تستأذف  وىذا عاـ سواء أكاف األب أـ غَته.
فالفقهاء اختاروا أف األب لو خصوصية  ،وأغبقوا بو -أيضا -وصيو إذا أوصى إٔب إنساف  ،ذلك
الوصي عدؿ  ،وموثوؽ فجعلوا الوصي يقوـ مقاـ األب ُب كونو يزوج الصغَت ويزوج اؼبعتوه -ولو كاف
بالغا -بدوف رضاه  ،ويزوج اجملنونة  ،ويزوج الثيب اليت دوف تسع  ،ويزوج البكر مطلقا ولو كانت ابنة
عشرين  ،األب ووصيو يزوجوف ىؤالء بدوف الرضى  ،والقوؿ الثاين -وىو الصحيح سيما ُب ىذه األزمنة:-
أنو ال بد من الرضى ؽبؤالء مطلقا .
استثنوا أيضا السيد  ،يعٍت معناه إذا كاف إنساف عنده فباليك :إماء وعبيد  ،فيزوج إماءه بدوف رضاىن
؛ وذلك ألف اؼبصلحة لو  ،فهو الذي يأخذ اؼبهر  ،وأوالدىا يكونوا فباليك لو -عبيدا -فلو أف يكرىها ،
وأف هبربىا على أف تتزوج دبن يريد.
فلو أف يكرىها  ،وأف هبربىا على أف تتزوج دبن يريد  ،ولعل األرجح عدـ جواز ذلك ؛ ؼبا فيو من
التعذيب حسيا ومعنويا.
وكذلك -أيضا -عبده الصغَت  ،ليس لو إكراىو على أف يتزوج إال برضاه ؛ ألف ذلك ىبضع لشهوتو
ونفسو وميلها .
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ؼبا ذكروا األب ووصيو والسيد قالوا :ال يزوج بقية األولياء صغَتة حباؿ  ،األخ وابن األخ والعم  ،وابن
العم واعبد  ،واالبن وابنو ال يزوجوف الصغَتة حباؿ  ،ال بد أهنم يًتكوهنا حىت تبلغ وترشد  ،وال يزوجوف بنت
تسع إال بإذهنا سواء أكانت بكرا أو ثيبا  ،إذا بلغت التسع  ،ولو كانت ثيبا .
ٍب ذكروا كيف يعرؼ إذهنا ؟ ورد ُب اغبديث:



رضا البكر صماهتا



 وسئل :إف البكر قد

تُستأذف فتستحيي ؟ فقاؿ :إذهنا سكوهتا
وقالت :ال أريده فإف ذلك ال هبوز إجبارىا  ،وإذا ذبرأت ونطقت وقالت :زوجوه -ولو كانت بكرا -جاز


فإذا سكتت فإف ذلك دليل على الرضى  ،أما إذا نطقت

ذلك  ،يعٍت :بطريق األؤب  ،إذا كاف رضاىا السكوت فالنطق دليل الرضا -أيضا. -
وأما الثيب فبل يُكتفى بالسكوت  ،ال بد أهنا تنطق وتتكلم صروبا بأهنا قد رضيت  ،أو زوجوه أو قبلتو

 ،أو ما أشبو ذلك.

أما الشرط الثالث :الوٕب.
والوٕب ىو وٕب اؼبرأة الذي يتؤب العقد ؽبا واشًتاطو قوؿ اعبمهور  ،ووردت األحاديث كثَتة  ،منها قولو
  ال نكاح إال بوٕب  وىو حديث مشهور  ،رواه كبو طبسة من الصحابة أو أكثر .
وورد -أيضا -حديث:
نفسها





ال تزوج اؼبرأة اؼبرأة  ،وال تزوج اؼبرأة نفسها  ،فإف الزانية ىي اليت تزوج

وىذا ىو قوؿ اعبمهور  ،واستدلوا -أيضا -بقولو تعأب:

 

    

فدؿ على أف الوٕب ىو الذي يبنع اؼبرأة  ،العضل :اؼبنع أي :ال سبنعوىن من نكاح أزواجهن ،

أي من الزواج .
ذىب األحناؼ إٔب أنو يصح للمرأة أف تزوج نفسها  ،وعللوا بأهنا أملك لنفسها  ،وإذا كانت سبلك
نفسها فإهنا تزوج نفسها  ،أملك بنفسها  ،وىي -أيضا -سبلك أمتها  ،فلها أف تزوج أمتها  ،أدلة اغبنفية
تعليبلت  ،وقد استدلوا بظاىر قولو:
بػ

  



      ولكن ال داللة ُب اآلية ؛ ألف اؼبراد

أي :أف يطأىا الزوج  ،واغباصل أف صبهور األمة على أنو ال بد من الوٕب ُب العقد  ،وأف
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من تزوجت فنكاحها باطل ورد ذلك ُب حديث:



أيبا امرأة نكحت بغَت إذف وليها فنكاحها باطل ،

باطل  ،باطل  ،فإف تشاحوا فالسلطاف وٕب من ال وٕب لو . 
ٚلض أسظ اٌذٕف١خ ِٓ ثؼط ٘ظٖ اٌىٍّبد ِ ،ضً ل  :ٌٗٛاٌض١ت أدك ثٕفـٙب ِٓ ٙ١ٌٚب



فجؼٍٛا ٘ظا صٌ١ال ػٍ ٝأٔٙب رؼٚط ٔفـٙب ٌٚ ،ىٓ ٌ١ؾ ٘ظا ثصذ١خ ٚ ،ئّٔب اٌّغاص أٔٙب
أدك ثٕفـٙب أ :ٞال ٠ىغ٘ٙب ٚ ،ال ٠ؼٚجٙب ئال ثؼضِب ٠أسظ عظب٘ب  ،ئطا ػغفٕب أْ اٌٌٟٛ
كغغ ِٓ كغٚغ إٌىبح  ،فّبطا ٠لزغغ ف ٟاٌ ٌٟٛ؟
شرٚط اٌ:ًٌٛ
ذكر أنو يشًتط لو ىذه الشروط- :
ذكر طبسة شروط:
الشرط األول :التكليف.
والثاني :الذكورية.
والثالث :اغبرية.
والرابع :الرشد.
والخامس :اتفاؽ الدين.
والسادس :العدالة .ستة شروط  ،ويبكن أف تكوف سبعة فإف التكليف يتضمن شرطُت:
يزوج صغَتٌ دوف البلوغ  ،وذلك لنقص معرفتو ؛ ألنو ناقص اؼبعرفة
فيكوف الشرط األول :البلوغ  ،فبل ُ

لنفسو فبل يكوف عارفا بغَته أو دبن ىو وٕب عليو .

الشرط الثاني :العقل  ،ناقص العقل واؼبخبل واجملنوف ليس أىبل أف يزوج ؛ وذلك لعدـ أىليتو  ،ولعدـ
تفكَته .
الشرط الثالث :الذكورة  ،فبل تزوج اؼبرأة  ،ذكرنا اغبديث  :ال تزوج اؼبرأة اؼبرأة   وال تزوج
اؼبرأة نفسها  وحديث  :أيبا امرأة نكحت بغَت إذف وليها فنكاحها باطل . 
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الرابع :اغبرية  ،فاؼبملوؾ ال يزوج نفسو ورد أنو  قاؿ  :أيبا عبد نكح بغَت إذف مواليو فهو عاىر
 أي :زاف  ،فإذا كاف ال يقدر أف يزوج نفسو فكذا ال يزوج بنتو  ،ولو كانت حرة.
الخامس :الرشد.
الرشد ىو :الصبل ح وضده :السفو  ،فإذا كاف سفيها مغفبل ٓب يكن أىبل أف يزوج  ،ورد ُب اغبديث:
 ال نكاح إال بوٕب مرشد وشاىدي عدؿ  فاشًتط فيو أف يكوف مرشدا يعٍت رشيدا غَت سفيو  ،وال
ضعيف التفكَت .
الشرط السادس :اتفاؽ الدين  ،فبل يزوج الكافر مسلمة ؛ اإلسبلـ فرؽ بينهما  ،قاؿ تعأب:

 

        فبل بد أف يكوف متفق الدين.
الشرط السابع :العدالة ولو ظاىرا .
العدالة :كونو عدال  ،فيخرج ما إذا كاف فاسقا معلنا الفسوؽ  ،أما إذا كاف ظاىره العدالة فإنو يزوج .
استثنوا السل طاف  ،إذا كاف السلطاف وٕب من ال وٕب لو  ،واستثنوا السيد  ،ولو كاف فاسقا ؛ ألنو وٕب
مواليو ٍ ،ب ترتيب األولياء  ،يقدـ األب وجوبا ؛ وذلك ألنو أؤب بابنتو ٍ ،ب وصيو إذا مات  ،وكاف قد
وصى  ،ووكل فوصيو يقدـ على غَته ٍ ،ب اعبد ألب ٍب أبوه  ،وإف عبل فهو أقدـ من األخوة ٍ ،ب االبن ،
يعٍت ابن اؼبرأة يزوجها ٍ ،ب ابن االبن وإف نزؿ  ،يزوج جدتو -مثبلٍ ، -ب بعد ذلك بقية العصبة على ترتيب
اؼبَتاث .
فيقدـ األخ الشقيق ٍ ،ب األخ ألب ٍ ،ب ابن األخ الشقيق ٍ ،ب ابن األخ ألب ٍب ابنانبا  ،وإف نزؿ ٍب
العم الشقيق ٍب العم ألب ٍ ،ب اب ن العم الشقيق ٍب ابن العم ألب  ،على ترتيب اؼبَتاث كما تقدـ ٍ ،ب إذا
انقطع العصبة فهل يزوج ذوي األرحاـ كاػباؿ واألخ من األـ وابن األخت ؟ الصحيح أهنم ال يزوجوف.
اؼبؤب أقرب منهم  ،اؼبؤب اؼبعتق يزوج  ،فإذا عدـ فأقرب عصبتو نسبا ابنو ٍ ،ب أبوه ٍ ،ب إخوتو على
ترتيب اؼبَتاث ٍب مواله  ،يعٍت عتيقو ٍ ،ب إذا انقطعوا فالسلطاف



السلطاف وٕب من ال وٕب لو

عضل األقرب  ،أو ٓب يكن أىبل  ،أو كاف مسافرا فوؽ مسافة قصر  ،زوج حرة أبعد وأمة حاكم .
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فإذا عضل  ،العضل اؼبذكور ُب قولو تعأب:



   إذا عضلها ومنعها  ،حىت ولو كاف

أباىا  ،فإنو يزوج من ىو أبعد منو  ،إذا اشتكت واشتكى أقارهبا أنو منعها وعضلها  ،كذلك إذا ٓب يكن
أىبل  ،إذا كاف سفيها أو فاسقا  ،أو ـبببل  ،زوج األبعد  ،كذلك إذا كاف غائبا مسافة ال تقطع إال دبشقة
زوج األبعد .
ُب ىذه األزمنة اؼبسافات تقاربت فليس ىناؾ مكاف بعيد ولو كاف خارج اؼبملكة  ،لكن إذا شق عليو
اغبضور أمكنو أف يوكل  ،ولو ىاتفيا .
الشرط الرابع :شهادة رجلُت مكلفُت عدلُت
ورد ُب اغبديث الذي ذكرنا
عند البيع



ال نكاح إال بوٕب وشاىدي عدؿ  . اهلل -تعأب -أمر باإلشهاد

         

   فكذلك بطريق

األؤب النكاح  ،الشاىداف يشهداف على العقد على قوؿ الوٕب زوجتك  ،وعلى قوؿ الزوج قبلت  ،وال بد
أيضا -أف يكونا رجلُت  ،فبل يصح شهادة النساء  ،ولو كن أربعا أو طبسا أو عشرا  ،وكذلك ال يصحبشهادة رجل وامرأتُت  ،شهادة النساء إمبا تكوف ُب اؼباؿ .
وال بد -أيضا -أف يكونا مكلفُت  ،فبل تصح شهادة ضعيف العقل  ،أو ـببل أو ؾبنوف أو صغَت  ،ال
بد أف يكوف مكلفا  ،أي الشاىد  ،وال بد أف يكونا عدلُت  ،فبل تصح شهادة الفاسق  ،ناقص العدالة .
ال عدالة ضدىا :الفسوؽ ٍ ،ب العدالة يكتفى هبا  ،ولو كانت عدالة ُب الظاىر  ،وال بد أف يكونا
سامعُت ناطقُت  ،يعٍت يسمعاف الكبلـ وينطقاف ؛ وذلك ألهنما قد يطلب حضورنبا .

فاشًتاط الشهادة ىو قوؿ اعبمهور  ،وخالف اؼبالكية واكتفوا باإلعبلف وقالوا :إذا أعلن النكاح اكتُِف َي
بذلك  ،ولو ٓب يكن ىناؾ شهود  ،واعبمهور على أنو ال بد من الشهود للحديث الذي ذكرنا .
وأما الكفاءة فجعلها بعضهم شرطا للزومو  ،فقالوا :وبرـ تزوهبها بغَته أي بغَت الكفء إال برضاىا ،

وفسر اؼبعلق الكفاءة بأهنا :اؼبساواة .
اؼبساواة :وىي معتربة خبمسة أشياء- :
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الديانة والصناعة واؼبيسرة واغبرية والنسب  ،وفيها كبلـ طويل -يعٍت ُب الكفاءة -وباألخص ُب النسب
 ،يعٍت ورد فيها بعض األدلة  ،حيث إف ىناؾ من هبعل اؼبوإب ليسوا أكفاء للعرب  ،وبعضهم يتساؿبوا ُب
ذلك  ،وأما ُب الصناعة فإذا كانت صناعتو رديئة  ،وٓب ىبربىم بأنو حداد -مثبل -أو دباغ أو حائك أو
حجاـ  ،أو ما أشبو ذلك  ،فيمكن أف هبعل ؽبم اػبيار  ،أف يكوف ؽبم اػبيار .
وأما الديانة :فهي شرط ؼبا ذكرنا  ،وكذلك اؼبيسرة أف يقدر على النفقة على زوجتو  ،وكذلك اغبرية إذا
تبُت أنو فبلوؾ فإف ذلك عيب  ،فهذه سباـ الشروط ُب النكاح  ،واهلل أعلم .

اٌّذرِاخ فً إٌىاح
اٌّذرِاخ فً إٌىاح
 اغبمد هلل رب العاؼبُت  ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد  ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
قَ َاؿ َ-رِضبَوُ اللوُ تَػ َع َأب :-فصل :ووبرـ أبدا أـ وجدة وإف علت  ،وبنت وبنت ولد وإف سفلت  ،وأخت
مطلقا  ،وبنت ها وبنت ولدىا وإف سفلت  ،وبنت كل أخ وبنتها  ،وبنت ولدىا وإف سفلت  ،وعمة وخالة
مطلقا .
ووبرـ برضاع ما وبرـ بنسب  ،ووبرـ بعقد حبلئل  ،وعمودي نسبو  ،وأمهات زوجتو وإف علوف  ،ولو
بدخوؿ ربيبة وبنتها وبنت ولدىا وإف سفلت  ،وإٔب أمد أخت معتدتو  ،أو زوجتو  ،وزانية حىت تتوب ،
وتنقضي عدهتا  ،ومطلقتو ثبلثا حىت يطأىا زوج غَته بشرطو .
ومسلمة على كافر  ،وكافرة على مسلم  ،إال حرة كتابية  ،وعلى حر مسلم أمة مسلمة  ،وما ٓب ىبف
عنت عزوبة  ،غباجة متعة أو خدمة  ،ويعجز عن طوؿ حرة  ،أو شبن أمة  ،وعلى عبد سيدتو  ،وعلى سيد
أمتو  ،وأمة ولده  ،وعلى حرة قن ولدىا  ،ومن حرـ وطؤىا بعقد حرـ دبلك يبُت  ،إال أمة كتابية .
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السبلـ عليكم ورضبة اهلل
.
اغبمد هلل  ،والصبلة والسبلـ على أشرؼ اؼبرسلُت  ،نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
يبوب الفقهاء على الفصل األوؿ باب احملرمات ُب النكاح  ،ويذكروف -أيضا -بعده باب نكاح
الكفار  ،وذلك ألنو ال بد أف نبحث ونعرؼ مىت ربرـ اؼبرأة  ،ومىت ال ربرـ .
احملرمات ُب النكاح قد ورد إصباؽبن ُب القرآف  ،فذكر اهلل -تعأبُ -ب القرآف سبعا من احملرمات
بالنسب  ،وذكر -أيضا -اثنتُت من احملرمات بالرضاع  ،وأربعا من احملرمات باؼبصاىرة  ،وواحدة ؿبرمة
بكوهنا زوجة للغَت ٍ ،ب إف العلماء فصلوا .
فأول المحرمات  :األم.
   

 كلمة األـ تصدؽ على الوالدة وتصدؽ على اعبدة  ،فاعبدة أـ

األـ تعترب أما  ،وكذلك اعبدة أـ األب فهي من األمهات ؛ ألنو إذا قيل :أمك وأـ أمك  ،وأـ أـ أمك ،
وكذلك أـ أبيك  ،وأـ أيب أبيك صدؽ عليها أهنا فيها كلمة أـ .
وال شك أف ربريبها ألجل الوالدة  ،وألهنا اليت ربت اؼبولود  ،وأشفقت عليو ُب صغره  ،فتعترب ذات
تربية  ،وذات نعمة عليو  ،فبل جرـ كانت أوؿ احملرمات  ،أوؿ ما بدئ هبن  ،فنكاحها الذي ينكح أمو
يعترب قد أتى أكرب اؼبنكر  ،وأفحشو  ،وكذلك -أيضا -أـ األـ وإف علت  ،وأـ األب وإف علت .
الثانية :قولو:

  

جعل البنت بعد األـ  ،البنت -أيضا -خلقت من ماء الرجل  ،وىو

الذي غالبا ُب صغره وبنو عليها  ،ويرفق هبا  ،فهي خلقت من مائو  ،وخلقت منو  ،فلذلك يتأكد ربريبها
 ،يدخل ُب كلمة

  

الفروع  ،فبنتو  ،وبنت بنتو  ،وبنت بنت بنتو  ،وبنت ابنو  ،وبنت ابن

ابنو  ،يعٍت اليت ىو جدىا  ،سواء أبو األـ أو أبو األب  ،وإف بعدت  ،يصدؽ عليها أهنا بنت .
وبنتو وبنت ولده  ،كلمة ولد يدخل في و الذكور واإلناث  ،فبنت البنت  ،البنت ولد يعٍت مولودة ،
فبنتها ربرـ  ،وكذلك االبن ولد فبنتو ربرـ  ،وبنت ابن ابن  ،وبنت بنت ابن وإف بعدت .
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الثالثة :قولو:

  

األخت خلقت معو إما من ماء واحد  ،إذا كانت أختا ألبيو  ،أو

اجتمعت وإياه أو ولدت وإ ياه ُب رحم واحد  ،فتكوف أختو من األـ  ،فكلمة "مطلقا" ليدخل فيها اعبميع
 ،أخت من األبوين  ،أخت من األب  ،أخت من األـ كلهن يدخلن ُب كلمة
ذكر اهلل -تعأب -بعدىن العمة واػبالة

   



.  

يدخل ُب كلمة عمتك أخت

أبيك  ،وأخت جدؾ فهي عمة أبيك  ،أخت جدؾ عمة أبيك  ،وكذلك أخت جدؾ أيب األـ فهي عمة
أمك ،

  

يعٍت :أخوات آبائكم  ،وأخوات أجدادكم آباء اآلباء أو آباء األجداد من جهة

األـ  ،أو من جهة األب  ،فأخت جدؾ أيب أمك تعترب عمة أمك فتكوف عمتك  ،وىكذا .
الخالة :ىي أخت األـ  ،أخت األـ تسمى خالة  ،وكذلك خالة األـ  ،خالة األـ :أخت جدتك أـ
األـ  ،وخالة األب  ،أخت جدتك خالة أبيك  ،خالة أبيك أخت جدؾ كأـ أبيك  ،وىكذا قولو:
"مطلقا" تدخل فيو األخت من أي جهة  ،أخت أبيك من أبيو :خالتك ،أختو من أبويو يعٍت عمتك ،
أخت أبيك من األب عمتك  ،أختو من األـ عمتك  ،أختو من األبوين عمتك .
كذلك أخت جدؾ أيب األب عمة أبيك سواء كانت أختو من األب أو من األـ أو من األبوين ،
أخت جدؾ أيب األـ عمة أمك  ،سواء كانت أختو من األب أو من األـ أو من األبوين اعبميع يصدؽ
عليو أهنا عمة .
وكذلك اػبالة يعٍت اػبالة أخت األـ  ،أختها من أمها  ،أو من أبيها أو شقيقة  ،يصدؽ عليها أهنا
خالتك  ،خالتك أخت أمك ؛ ألهنا وأمك من أب واحد  ،أو من أـ واحدة  ،أو من أب وأـ .
كذلك -أيضا -خالة أمك اليت ىي أخت جدتك من أب أو من أـ  ،أو من أبوين اعبميع تدخل ُب
اسم العمة واػبالة .
فذكر اهلل تعأب:

    

ٍ  ب قاؿ:

 

    ىؤالء سبع من النسب  ،بنت أخيك  ،أخوؾ يعم األخ من األب أو من األـ أو
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من األبوين  ،وىو الشقيق ربرـ بنتو عليك  ،أنت عمها ولو كنت أخا أبيها من األـ  ،فتحرـ على عمها
أخي أبيها من أحد األبوين أو من األبوين معا  ،كذلك بنتها وإف نزلت  ،يعٍت وكذلك بنت ولدىا .
عندؾ -مثبل -ىذه اليت أنت عمها حراـ عليك ؛ ألهنا بنت أخيك  ،بنتها تقوؿ :أنت عم أمي ،
فأنت ؿبرـ ؽبا  ،أو عم جدٌب  ،أنت ؿبرـ ؽبا  ،كذلك بنت ابنها تدعوؾ وتقوؿ :يا عم أيب  ،أنت عم
أبيها وإف بعدت  ،يعٍت بنت األخ  ،وبنت بنت األخ  ،وبنت بنت بنت األخ  ،وبنت ابن األخ  ،وبنت
ابن ابن األخ وبنت بنت ابن األخ  ،كل من تدعوؾ عما ؽبا أو عما ألحد أجدادىا أو آبائها تدخل ُب
بنت األخ.
كذلك بنت األخت أنت خاؽبا  ،فهي تدعوؾ خاال  ،سواء كنت أخا ألمها من األـ أو من األب أو
من األبوين  ،فهي تدعوؾ خاال ؽبا  ،كذلك بنتها تقوؿ لك :يا خاؿ أمي  ،وكذلك بنت ابنها تقوؿ لك:
أنت خاؿ أيب  ،أو خاؿ أيب أيب  ،خاؿ جدي .
األخوة سواء كانت من األبوين أو من أح دنبا  ،فاألخت وبنتها وبنت بنتها وإف نزلت  ،وبنت ابنها ،
وبنت ابن ابنها  ،وبنت بنت ابنها  ،وىكذا كل من تفرع فبن تدعوؾ عما ؽبا أو خاال أو عما ألمها أو
ألبيها أو عما عبدىا أو خاال ؽبا أو خاال عبدىا  ،وكبو ذلك  ،ىؤالء ؿبرمات بالنسب  ،سبع .
 وبرـ برضاع ما وبرـ بنسب  ىكذا جاء اغبديث عن النيب  قاؿ  :وبرـ من الرضاع ما وبرـ
من النسب



أي :احملرمات من النسب وبرـ مثلهن من الرضاع  ،فاألـ اليت أرضعتك تعترب ؿبرما لك ،

وبنتها تعترب أختك من الرضاع  ،تقوؿ :أرضعتك أمي  ،وبنت زوجها تعترب -أيضا -أختك  ،تقوؿ:
أرضعتك زوجة أيب بلنب أيب فأنت أخي  ،ارتضعت من اللنب الذي سببو والدي  ،فهي تعترب أختك .
لو قدر -مثبل -أف رجبل لو أربع زوجات ٍب أرضعتك إحداىن رضعتُت  ،وأرضعتك الثانية رضعة ،
والثالثة رضعة  ،والرابعة رضعة اجتمع طبس رضعات ،كل واحدة لست ابنا ؽبا ؛ ألف الرضاع احملرـ طبسة ،
وىذه ما أرضعتك إال واحدة أو اثنتُت  ،ولكن زوجهن يعترب أباؾ ؛ ألنك رضعت من اللنب الذي ىو بسببو
طبس رضعات  ،فبناتو أخواتك  ،ارتضعت من لنب أبينا طبس رضعات  ،بناتو من ىذه ومن ىذه ومن ىذه
من كل زوجاتو .
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وبناتو من غَتىن  ،أنت ابنو ألنك رضعت من زوجاتو  ،زوجاتو وبتجنب عنك إال أنك ابن زوجهن ،
بناتو ال وبتجنب ؛ وذلك ألنك ارتضعت من لنب أبيهن .
فاغباصل أف األـ من الرضاعة ىي اليت أرضعت الطفل طبس رضعات ُب اغبولُت  ،األخت من الرضاع
ىي بنت اؼبرضعة  ،أو بنت زوجها الذي ىو صاحب اللنب  ،فتدخل ُب قولو:

  

  بنتك من الرضاعة ىي اليت رضعت من زوجتك طبس رضعات فتحرـ ؛ ألهنا رضعت من اللنب
الذي أنت سببو  ،فتكوف ؿبرما ؽبا  ،وكذلك بنت ابنك من الرضاعة  ،يعٍت ىذا الذي رضع من زوجتك لو
بنت أنت جدىا من الرضاع  ،تقوؿ :أنت أبو أيب من الرضاع  ،وأنت تقوؿ ؽبا :أن ِ
ت بنت ابٍت من الرضاع
.
كذلك عمتك من الر اع  ،وىي أخت أبيك من الرضاع  ،زوج اؼبرأة اليت أرضعتك لو أخوات
اعتربىن عماتك أخوات أبيك من الرضاع  ،أمك اليت أرضعتك ؽبا أخوات اعتربىن خاالتك من الرضاع ،
كل واحدة تقوؿ :أرضعتك أخيت  ،فأنت ابن أخيت من الرضاع  ،والعمات كل واحدة تقوؿ :رضعت من
لنب أخي  ،فأنا عمتك أخت أبيك من الرضاع .
وكذلك بنت أخيك من الرضاع  ،يعٍت الذي رضعت من لنب أمو  ،أو من لنب أبيو تدعوؾ عما  ،أنت
عمي من الرضاع  ،رضعت من لنب جدٌب أـ أيب فأنت أخو أيب تكوف عمي  ،أو أنت أخو أمي فتكوف
خإب  ،فهي بنت أخيك من الرضاع  ،وبنت أختك من الرضاع  ،فتحرـ األـ من الرضاع  ،واألخت من
الرضاع والبنت من الرضاع وبنت األخ من الرضاع  ،بنت األخت من الرضاع  ،العمة من الرضاع  ،اػبالة
من الرضاع  ،وبرـ سبع من الرضاع كما وبرـ سبع من النسب .
ٍب :المحرمات بالمصاىرة .
تعرفوف أف الق رابة بُت الناس :إما قرابة نسب  ،وإما قرابة مصاىرة ُ ،ب قوؿ اهلل -تعأب:-
         

 

اؼبصاىرة القرابة من النكاح  ،فأـ الزوجة ربريبها

باؼبصاىرة  ،وبنت الزوجة ربريبها باؼبصاىرة  ،وكذلك زوجة االبن وزوجة األب ربريبهن باؼبصاىرة  ،ىؤالء
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وبرمن دبجرد العقد  ،ؾبرد ما وبصل عقد النكاح  ،ولو ٓب يدخل هبا  ،فإذا عقدت على امرأة -ؾبرد عقد
قبل الدخوؿ -حرمت عليك أمها وجدهتا وإف علت .
وكذلك إذا عقد ابنك على امرأة  ،ولو ٓب يدخل هبا حرمت عليك تلك اؼبرأة اليت عقد عليها ابنك ،
ولو ٓب يدخل هبا فتصبح ؿبرما لك  ،ولو طلقها ابنك قبل الدخوؿ  ،وإذا عقد أبوؾ على امرأة حرمت
عليك تلك اؼبرأة اليت عقد عليها أبوؾ  ،ولو ٓب يدخل هبا  ،ولو طلقها قبل الدخوؿ هبا  ،فزوجة االبن ْؿبرـ
دبجرد العقد  ،وزوجة األب ؿبرـ دبجرد العقد .

ومثلو ابن االبن  ،ابن ابنك زوجتو -أيضا -ؿبرـ لك  ،وابن ابنتك زوجتو ْؿبرـ لك  ،يعٍت ابن ابنتك

حىت على الصحيح من الرضاع بنتك من الرضاع  ،يعٍت وابنك من الرضاع زوجتو ؿبرـ لك  ،أبوؾ من
الرضاع زوجتو ؿبرـ لك .
كذلك -أيضا -عمودي النسب زوجة اعبد ؿبرـ  ،ولو كاف بعيدا  ،اعبد أبو األـ  ،اعبد أبو األب ،
وكذلك زوجة ابن االبن وابن البنت وإف نزؿ .
ىذا معٌت "حبلئل عمودي نسبو"  ،ؼباذا ظبي عمودين ؟
ألف الفروع كأهنا عمود  ،يعٍت يتكئ بعضها على بعض  ،واألصوؿ كأهنا عمود يعتمد بعضها على
بعض  ،فعمود النسب العليا أبوؾ وجدؾ وجد أبي ك وجد جدؾ من األب أو األـ  ،ىذه عمود النسب
العليا .
عمود النسب الفروع :ابنك وابن ابنك وابن ابن ابنك  ،وبنتك  ،وبنت ابنك  ،وبنت ابن ابن ابنك ،
وبنت بنت ابنك  ،وىكذا حبلئلهم ربرـ دبجرد العقد كما مثلنا  ،أـ الزوجة أمهات زوجتو وإف علوف ،
يعٍت ؾبرد -يعٍت -العق د ،إذا عقد على امرأة حرمت عليو أمها وجدهتا أـ أمها  ،وجدهتا أـ أبيها وإف علت
.
ىؤالء أمهات الزوجات وإف علوف  ،ىؤالء وبرمن دبجرد العقد  ،ولو طلق قبل الدخوؿ  ،اليت ربرـ
بالدخوؿ وال ربرـ بالعقد ىي الربيبة  ،لقولو تعأب:
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وىي بنت الزوجة  ،مىت تكوف ؿبرمة ؟ إذا دخل بأمها  ،أما إذا تزوج  ،عقد على

امرأة ٍب طلقها وؽبا بنت حلت لو البنت ؛ ألنو ما دخل بأمها فمجرد العقد عليها ال وبرـ بنتها  ،وبرـ األـ
وال وبرـ البنت .
يقول السلف :أطلقوا ما أطلقو اهلل  ،اهلل -تعأب -قاؿ:



   وأطلق ٍب قاؿ:



             

    فاشًتط ُب الربيبة الدخوؿ بأمها .
ٍب كلمة :يعتقد بعض العلماء ُب قولو":حبلئل عمودي النسب " قاؿ اهلل -تعأب:-

 

     فَتى بعضهم أف زوجة االبن من الرضاع إذا طلقها حلت ألبيو من
الرضاع ؛ ألف اهلل قاؿ:



    فيجعلوف االبن من الرضاع ال يدخل ُب ىذه اآلية .

واعبمهور على أنو يدخل ؛ وذلك ألف اللنب من الصلب  ،اللنب الذي ارتضع منو -ولو كاف من لنب
اؼبرأة -لكنو أصلو بسبب الزوج  ،اغبمل الذي حصل وحصل بعده أف درت لبنا ىو من الزوج  ،فيكوف
ىذا الولد ارتضع من اللنب الذي صار بسببو والذي خلق من صلبو  ،فهذا ىو الصحيح .
فعلى ىذا ماذا ىبرج بقولو:



   ؟ ىبرج اؼبتبٌت .

كانوا ُب اعباىلية يأخذ أحدىم ولدا أجنبيا ويضمو  ،ويقوؿ :ىذا ابٍت بالتبٍت  ،ويسمى دعيا ،
ويسموف أدعياء ؛ فلذلك قاؿ اهلل -تعأبُ -ب سورة األحزاب:

       

               

أدعياءكم :يعٍت الذين تدعوهنم أبناء  ،وىم أجانب  ،وإمبا ضممتموىم إليكم  ،فيكوف قولو:
الدعي  ،فإف زوجتو أجنبية .
     ليخرج
ّ
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وألجل ذلك أحل اهلل زوجة زيد ؛ الذي ىو زيد بن حارثة  ،كاف دعيا للنيب  يدعونو ابن ؿبمد فقاؿ
اهلل -تعأب:-



        أباح اهلل زوجتو زينب ُب قولو تعأب:

     

ؼباذا ؟

 

        

  ال يتحرج أحد أف يتزوج زوجة دعيو من بعده .
عرفنا أف الربيبة اشًتط اهلل فيها



     ولكن أكثر العلماء على أف

ىذا شرط أغليب  ،وأف كوهنا ربيبة تعريف ؽبا  ،ليس ذلك مطردا  ،فالضابط أف نقوؿ :بنت الزوجة حراـ
على زوجها  ،بنتها من غَته حراـ عليو  ،سواء كانت تلك البنت ُب حجره أو ليس ُب حجره  ،وسواء
كانت ولدت قبل أف يتزوجها  ،أو بعدما تزوجها وطلقها  ،بنتها ؿبرـ لو  ،وىذا ىو قوؿ اعبمهور  ،الغالب
أنو إذا تزوج بنت ومع تلك البنت بنت  ،تزوج امرأة ومعها بنات ،الغالب أهنن يًتبُت عنده  ،وينفق عليهن
.
فبناء على األغلب قاؿ:



  وليس ضروريا أف يربيها بل لو ربتها أمها قبل أف يتزوجها

 ،وؼبا تزوجها أخذىا أبوىا  ،ؼبا تزوجت نعتربىا ربيبة ؛ ألهنا بنت زوجتو  ،كذلك -أيضا -ال يشًتط أف
تكوف ُب حجره  ،بل تزوجها وؽبا بنت فأخذ البنت أىلها  ،وٓب تدخل ُب بيتو إال لزيارة نعتربىا ربيبة ربرـ
عليو فيكوف ؿبرما ؽبا .
وكذلك بنات الزوجة بعد الزوج  ،إذا تزوجت امرأة وؽبا بنت قبلك  ،وجاءت منك بأوالد  ،وطلقتها
وتزوجها زيد  ،وجاءت منو ببنات  ،فبناهتا قبلك وبناهتا بعدؾ حراـ عليك  ،يعٍت الضابط أف بنت اؼبرأة
اؼبدخوؿ هبا  ،سواء قبل الزوج أو بعد ه كلهن ؿبارـ لك  ،وبنت الربيبة حراـ عليك  ،يعٍت تقوؿ :أنت زوج
جدٌب أُّـ أمي  ،وكذلك بنت ابنها  ،تقوؿ :أنت زوج جدٌب ّأـ أيب فتكوف ؿبرما ؽبا  ،يعٍت بنات زوجتك
من غَتؾ وبنات بنات زوجتك  ،وبنات أبناء زوجتك من غَتؾ كلهن ؿبرمات عليك وإف سفلن .

ىؤالء احملرمات أبدا  ،قولو ُ-ب أوؿ الباب :-وبرـ أبدا  ،يعٍت ؿبرمات مطلقا  ،أما احملرمات إٔب أمد
يعٍت ؿبرمات ربريبا مؤقتا يقوؿ :أخت معتدتو أو أخت زوجتو  ،أخت زوجتو اليت ُب ذمتو حراـ عليو  ،إٔب
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مىت ؟ حىت يطلق زوجتو وتنتهي عدهتا  ،أو تتوَب زوجتو فتحل لو أختها إذا طلقها  ،طلق امرأة فبل يتزوج
أختها حىت تنتهي عدة اؼبطلقة  ،سواء بوضع اغبمل أو بثبلثة قروء  ،أو كبو ذلك  ،ؼباذا ؟ لئبل هبتمع ماؤه
ُب رحم أختُت  ،حىت ولو كانت اؼبطلقة بائنا  ،وىي اؼبطلقة ثبلثا فبل يتزوج أختها حىت تبُِت وربل لؤلزواج
زوجتو  ،ما دامت ؿببوسة عليو فإهنا تعترب كأهنا ُب عصمتو .
ربرـ الزانية حىت تتوب وتنقضي عدهتا قاؿ اهلل -تعأب:-
        

       

ففي اآلية ربرًن نكاح الزانية  ،سيما إذا كانت مصرة على

الزنا ؛ وذلك ألهن ا فاجرة ؛ وألهنا واغباؿ ىذه تستحق اغبد الذي ىو العقوبة اؼبشروعة ؛ ولئبل تدخل عليو
أوالدا من غَته  ،إذا زنت وضبلت من غَته نسبت األوالد الذين ىم من الزنا إليو فيًتتب على ذلك مفاسد
 ،صححوا توبتها  ،ولكن بعدما تقاـ عليها اغبدود  ،إذا زنت واعًتفت وىي بكر وجلدت مائة جلدة
وغربت  ،وظهرت منها التوبة والندـ  ،وعرؼ بذلك أهنا صادقة ُب توبتها  ،وانقضت عدهتا من ذلك
اغبمل  ،أو من ذلك الزنا  ،ففي ىذا اغباؿ أف يتزوجها ؛ ألهنا أصبحت عفيفة .
قبل ذلك ال هبوز  ،قاؿ اهلل -تعأب:-

      

أصبحت من الطيبات  ،وقبل ذلك تكوف من اػببيثات



فإذا تابت

.   

ربرـ -أيضا -مطلقتو ثبلثا  ،إذا طلقها ثبلث طلقات حرمت عليو  ،وتسمى بائنا بينونة كربى  ،قاؿ
 يعٍت :الطبلؽ الرجعي ؛ ألنو قاؿ:

    

اهلل -تعأب:-

  يعٍتُ :ب الطلقتُت  ،إذا طلقها ٍب راجعها ٍب طلقها فلو مراجعتها

ٍ    ب

   

قاؿ بعد ذلك:



   يعٍت :الثالثة



           

فبل ربل مطلقتو إذا كاف طبلقا ثبلثا -وىي البائنة -حىت تنكح زوجا غَته  ،وحىت يطأىا ذلك الزوج بشرطو
.
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ٌؼًٕ :ال ثض أْ ٠طأ اٌٛغء اٌصذ١خ ٠ ،ؼٕ ٟف ٟدض٠ش فبغّخ ثٕذ أث ٟدج١ق طوغد أٔٙب
غٍمٙب ػٚجٙب ٚ ،أٔٙب رؼٚجذ ثؼضٖ ٚ ،أٔٙب رغ٠ض أْ رغجغ ئٌ ٝػٚجٙب فمبي   ال
رغجؼ ٟئٌ ٗ١دز٠ ٝظٚق ػـٍ١زه ٚ ،رظٚل ٟػـٍ١زٗ ٠ ؼٕ :ٟدز٠ ٝطأ٘ب اٌٛغء اٌظٞ
ٛ٠جت اٌذض  ،أٛ٠ ٚجت اٌغـً  ،أْ ٠طأ٘ب ف ٟلجٍٙب ثٕىبح صذ١خ ِغ االٔزلبع ف ٟلجٍٙب
 ،فٍٚ ٛغأ٘ب ف ٟاٌضثغ أ ٚثبكغ٘ب ص ْٚاٌفغط فأٙب ال رذً ٌؼٚجٙب األٚي دز٠ ٝطأ٘ب
اٌضبٔٚ ٟغئب صذ١ذب .
درِح اٌىافرج ٚدً اٌىراتٍح:
تحرم المسلمة على الكافر ،قاؿ اهلل -تعأب:-
    

       

العبد اؼبؤمن اؼبملوؾ خَت من اغبر اؼبشرؾ  ،فبل وبل  ،وإذا أسلمت ربتو فرؽ

بينهما  ،إف أسلم ُب العدة رجعت إليو  ،وإال حرمت عليو .
"ربرـ كافرة على مسلم إال حرة كتابية"؛ لقوؿ اهلل -تعأب:-

     

عصمتها يعٍت :ذمتها أي :إذا كاف لكم زوجات كوافر -كافرات -فبل سبسكوا بعصمتهن  ،ؼبا نزلت اآلية
طلق عمر بن اػبطاب  زوجتُت لو كانتا دبكة كافرات .
ويقوؿ تعأب:



         يعٍت :فبلوكة خَت من حرة

مشركة  ،استثنوا حرة كتابية أباح اهلل -تعأب -نكاح الكتابية بقولو تعأب:

   

             

 فمثل ىذه ربل هبذه الشروط:
األول :أف تكوف كتابية  ،يعٍت من أىل الكتاب  ،كاليهود والنصارى ،ومعناه أنو إذا كانت وثنية فبل
ربل  ،وإذا كانت ؾبوسية أو ىندوسية أو بوذية أو قاديانية فإهنا ال ربل .
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ثانيا :ال بد أف تكوف متمسكة بكتاهبا  ،فإذا كانوا يتسموف بأهنم يهود  ،ولكنهم ٓب يتمسكوا دبا ُب
كتاهبم أو نصارى  ،وٓب يعملوا باإلقبيل -العمل الواجب ، -بل ىبالفونو فليسوا كتابيُت ؛ وذلك ألف من
شريعة الكتابيُت ُب التوراة واإلقبيل ربرًن الزنا  ،وأما اؼبوجودوف اآلف فإهنم ال وبرموف الزنا  ،اؼبوجودوف بكثرة
الذين يتسموف بأهنم نصارى أو بأهنم يهود  ،يذكر لنا الذين يسافروف ىناؾ ُب فرنسا  ،وُب بريطانيا وُب
أمريكا أف اؼبرأة ال تتورع من الزنا  ،وأف الزنا عندىم أسهل شيء  ،وال يغار أحد على ابنتو  ،وال على
موليتو  ،ففي ىذه اغباؿ ىل تكوف كتابية أصبل ؟ ما تكوف حقيقة .
واشترط أن تكون محصنة أما إذا كانت غَت عفيفة  ،احملصنة ىي :اؼبتعففة  ،فإذا ٓب تكن عفيفة فبل
ربل .
كثَت من الذين يسافروف إٔب الببلد اػبارجية ىناؾ يقوؿ :أتزوجها ألهنا كتابية  ،وال يشًتط أف تكوف
عفيفة  ،وال يشًتط أف تكوف متمسكة بكتاهبا  ،فتكوف مرتدة  ،ما تكوف كتابية حقيقية  ،فنقوؿ :نكاحها
حراـ  ،اهلل -تعأب -ما أباح إال نكاح نساء أىل الكتاب  ،يعٍت الذين من أىل الكتاب حقا  ،وأباح
كوهنن ؿبصنات  ،لقولو:



      ؿبصنات يعٍت :عفيفات  ،فإذا ٓب

تكن ؿبصنة ال ربل لك أف تتزوجها  ،وإذا ٓب تكن من أىل الكتاب اؼبتمسكُت بكتاهبم ال وبل أف تتزوجها
.
واشترطوا أن تكون حرة ،فإذا كانت أمة كتابية فبل ربل ؼبسلم .
"وبرـ على اغبر اؼبسلم نكاح األمة اؼبسلمة  ،إال إذا خاؼ العنت  ،عنت العذوبة واحتاج إٔب نكاحها
غباجة متعة أو خدمة وعجز عن طوؿ حرة أو شبن أمة"  ،قاؿ اهلل -تعأب:-

    

         

يعٍت :من اؼبملوكات ،

فاشًتط أال يستطيع طوال  ،يعٍت الطوؿ ىو :اؼبهر  ،فإذا كاف ال يقدر على مهر اغبرة  ،وال على شبن أمة
يستمتع هبا إذا وجد اإلماء ٍ ،ب قاؿ ُب آخر اآلية:



       يعٍت :خشي

الزنا  ،عنت العزوبة  ،يعٍت خاؼ من اؼبشقة  ،وأف ربملو الشهوة على فعل الفاحشة  ،فلذلك قاؿ:
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    أي خاؼ العنت  ،عنت العزوبة  ،وكانت حاجتو إٔب االستمتاع لكسر حدة شهوتو
واػبدمة -أيضا ، -حلت لو األمة .
صُ لبي رؼبٌ:ٝ



      ؛ ٚطٌه ألٔٗ ئطا رؼٚجٙب صبع أٚالصٖ ػج١ضا

ٌـ١ض٘ب ؛ ألْ األٚالص ٠زجؼ ْٛأِ ، ُٙف١زذـغ ئطا عأ ٜأٚالصٖ ٍِّٛو٠ ، ٓ١جبػْٛ
٠ٚلزغ ْٚ؛ فٍظٌه اٌصجغ س١غ .درِح زٚاض اٌذرج ِٓ ػثض٘ا:
"وبرـ على العبد سيدتو  ،وعلى السيد أمتو":
العبد ليس كفئا أف يتزوج سيدتو  ،ولو كاف ُب ملكها ؛ ألهنا أرفع منو  ،السيد يطأ أمتو دبلك اليمُت ،
فليس حباجة إٔب أف يتزوجها  ،وكذلك أمة ولده ال وبل لو أف يتزوجها إال إذا ٓب يكن االبن قد وطئها
وخرجت من ملكية ولده  ،ورد ُب فضل ما إذا أعتق األمة ٍب تزوجها ُب اغبديث اؼبشهور  ثبلثة يؤتوف
أجرىم مرتُت   ...ذكر منهم:



السيد الذي علم أمتو ٍب أعتقها ٍب تزوجها " . وبرـ على اغبرة

قن ولدىا":
يعٍت فبلوؾ ولدىا  ،اغبرة ال وبل ؽبا أف تتزوج عبدىا  ،وال عبد ولدىا ؛ ألهنا أرفع منو ٍ .ب يقوؿ:
"ومن حرـ وطؤىا بعقد حرـ دبلك يبُت  ،إال أمة كتابية".
إذا حرـ وطؤىا بالعقد  ،يعٍت -مثبل -حرـ وطء أخت الزوجة بالعقد  ،فكذلك أختها دبلك اليمُت ،
لو كاف لزوجتك أخت فبلوكة واشًتيتها فبل تطأىا دبلك اليمُت  ،لئبل تدخل ُب قولو:

  

   وكذلك عمة زوجتك  ،وخالة زوجتك  ،وما أشبو ذلك .
اؼبؤلف ىنا ما ذكر احملرمات باعبمع  ،اؼبذكورات إال قولو" :أخت معتدتو  ،وأخت زوجتو"  .والصحيح
أيضا -أف عمة زوجتو  ،وخالتها وبنت أخيها  ،وبنت أختها ؿبرمات عليو حىت يفارؽ زوجتو .اٌشرٚط فً إٌىاح
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أٔٛاع اٌشرٚط فً إٌىاح
 اغبمد هلل رب العاؼبُت  ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
قَ َاؿ َ-رِضبَوُ اللوُ تَػ َع َأب :-فصل
والشرط ُب النكاح نوعاف:
صحيح :كشرط زيادة ُب مهرىا  ،فإف ٓب ِ
يف بذلك فلها الفسخ .
وفاسد :يبطل العقد  ،وىو أربعة أشياء :نكاح الشغار  ،واحمللل  ،واؼبتعة  ،واؼبعلق على شرط غَت
مشيئة اهلل -تعأب ، -وفاسد ال يبطلو كشرط أال مهر أو ال نفقة أو أف يقيم عندىا أكثر من درهتا أو أقل
 ،وإف شرط نفي عيب ال يفسخ بو النكاح فوجد هبا فلو الفسخ .
فصل :وعيب نكاح ثبلثة أنواع :نوع ـبتص بالرجل كجب وعنة  ،ونوع ـبتص باؼبرأة كسد فرج ورتق ،
ون وع مشًتؾ بينهما كجنوف وجذاـ  ،فيفسخ بكل من ذلك  ،ولو حدث بعد دخوؿ ،ال بنحو عمي
وطرش وقطع يد أو رجل إال بشرط  ،ومن ثبتت عنتو أجل سنة من حُت ترفعو إٔب اغباكم  ،فإف ٓب يطأ
فيها فلها الفسخ  ،وخيار عيب على الًتاخي  ،لكن يسقط دبا يدؿ على الرضا  ،ال ُب عنة إال بقوؿ  ،وال
فسخ إال حباكم  ،فإف فسخ قبل دخوؿ فبل مهر  ،وبعده لو اؼبسمى يرجع بو على مغر  ،ويقر الكفار على
نكاح فاسد إف اعتقدوا صحتو وإف أسلم الزوجاف واؼبرأة تباح إذا أقِر .
الفصل الذي بعده يبوبوف عليو باب الشروط ُب النكاح  ،كما سبق أهنم قالوا :باب الشروط ُب البيع ،
الشروط ُب النكاح ىي ما يشًتطو أحد الزوجُت على اآلخر  ،وىي قسماف:
شروط صحيحة  ،وشروط باطلة  ،وقد ورد الوفاء بالشروط  ،قاؿ النيب



إف أحق الشروط أف

توفوا هبا ما استحللتم بو الفروج  يعٍت :الشروط اليت تشًتطها اؼبرأة  ،وربل لك  ،عليك أف توُب هبا .
فإذا شرطت أف ال ىبرجها من بلدىا فهذا شرط صحيح  ،إذا أراد إخراجها فلها الفسخ  ،ىذا ىو
الصحيح  ،أو شرطت أف يسكنها ُب بيت مستقل وجب عليو ؛ ألنو إذا أسكنها مع أىلو ومع إخوتو قد
تتضرر  ،أو شرطت أال يتزوج عليها إذا أراد أف يتزوج فلها اػبيار .

193

أخصر المختصرات
ُب ىذه األزمنة -أيضا -تشًتط أف ؽبا راتبها إذا كانت موظفة  ،وتشًتط أف يوصلها إٔب اؼبدرسة -
مثبل -فلها شرطها  ،وتشًتط أف يبكنها من العمل أو من الدراسة فلها شرطها  ،أو تشًتط زيادة ُب اؼبهر
تقوؿ :أريد زيادة على غَتي يعٍت إذا كاف اؼبهر -مثبل -عشرة آالؼ تشًتط عشرين ألفا .
وكذلك -أيضا -إذا كاف ؽبا أوالد واشًتطت أف يبكنها من تربيتهم  ،وكذلك إذا اشًتطت الزيارة ؛ أف
تزور أىلها كل أسبوع  ،أو كل شهر أف يبكنها من زيارهتم  ،أو أف يزورىا أىلها  ،وأشباه ذلك من الشروط
اليت ؽبا فيها مصلحة  ،فإذا ٓب ِ
يف فلها طلب الفسخ  ،وألىلها مطالبتو  ،أف يقولوا :أنت التزمت بالشرط
 ،وإذا كاف الشرط -أيضا -ؿبرما شرعا فاشًتطوه فإف ذلك من باب التأكيد  ،فإذا شرطوا أال يػُْركبها مع
سائق أجنيب فلهم شرطهم  ،أو أال يركبها مع من ليس دبحرـ أو ليس خبلوة  ،أو شرط أف ال ىبلوا هبا أحد

من أقاربو وال أخوتو أو ما أشبو ذلك .
نكمل غدا -إف شاء اهلل -واهلل أعلم .
السبلـ عليكم ورضبة اهلل .
بسم اهلل  ،واغبمد هلل ،والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل  ،وعلى آلو وصحبو ومن وااله .
عرفنا أف ىذا الباب باب الشروط والعيوب ُب النكاح  ،وأف الشروط ىو :ما يلتزـ بو الزوج للزوجة  ،أو
ما تلتزـ بو الزوجة لزوجها  ،ويكوف ؿبل الشروط صلب العقد  ،أي الشروط اليت يلزـ الوفاء هبا  ،ىي اليت
يشًتطوهنا عند العقد  ،ويكتب ذلك ُب العقد فيكتب ُب العقد أنو :اشًتط الوٕب على الزوج لزوجتو أف
يسكنها ُب بيت مستقل  ،أو اشًتط أال يسافر هبا  ،أو اشًتط أال يتزوج عليها  ،تكثر الشروط اليت وبتاج
إٔب كتابتها  ،واإلشهاد عليها  ،فيكتبوهنا ويشهدوف عليها عند العقد  ،وإذا خالف فيها فلها طلب الفسخ
؛ ألنو حق ؽبا .
معلوـ -مثبل -أنو إذا أدخل عليها زوجة ُب بيتها فإهنا تتضرر  ،فلها أف تطلب الفسخ  ،تقوؿ :إما أف
علي زوجة أو فارقٍت  ،كذلك -أيضا -إذا شرط أف ال يسافر هبا فإف ؽبا شرطها أف ال ىبرجها من
ال تدخل ّ
دارىا أو من بلدىا فإف ىذا من الشروط اليت ؽبا فيو مصلحة.
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وىكذا -أيضا -إذا شرط أف يزورىا أىلها كل أسبوع  ،إذا اشًتطوا عليو  ،أو كل شهر  ،أو كل سنة
فلها شرطها  ،ؽبا اؼبطالبة بو  ،وكذلك إذا شرطت زيادة ُب اؼبهر  ،إذا كاف مهر أخواهتا -مثبل -عشرة
آالؼ فاشًتطت عشرين ألفا فلها شرطها  ،وىكذا إذا شرطوا -أيضا -شرطا قد وجد لو أصل ُب الشرع ،
ويكوف ذلك من باب التأكيد  ،فإذا شرطوا أال يُركبها مع أجنيب ُب السيارة أو ال ىبلو هبا أجنيب  ،ىذا
شرط أقره الشرع .
وكذلك إذا شرطوا أو شرط الزوج أال يدخل عليها جهاز الدش وكبوه  ،ولو طلبت ذلك  ،أو منع
أىلها أنك ال تدخل عليها ولو رضيت  ،وىكذا إذا شرطت وظيفتها أف تبقى فيها  ،أو شرطت إكماؿ
الدراسة  ،أف تواصل حىت تكمل دراستها  ،أو شرطت إذا كانت موظفة أف ؽبا راتبها  ،أو أف يوصلها إٔب
اؼبدرسة  ،أو إٔب ؿبل عملها .
أما الشروط التي تحلل حراما فبل هبوز  ،فلو شرطت أف يبكنها من دخوؿ السوؽ مىت أرادت  ،أو
أف زبرج من بيتو مىت شاءت فهذا شرط ىبالف الشرع  ،أو شرطت -مثبل -أف يبكنها من نزع اغبجاب ،
كما يكوف ذلك ُب بعض الببلد  ،أو من حضور اغب فبلت اليت فيها منكرات  ،أو النوادي أو األلعاب اليت
فيها منكر وكبوه  ،فإف ىذا شرط ىبالف مقتضى الشرع  ،فبل هبوز الوفاء بو  ،ولو رضي بذلك عند العقد
.
فإف ُب اغبديث  :اؼبسلموف على شروطهم إال شرطا أحل حراما أو حرـ حبلال  إذا شرطت أال
يتزوج عليها بعض العلماء يقوؿ :ال يصح ؛ ألف ىذا شرط وبرـ حبلال  ،ولكن اعبمهور على أنو صحيح ،
وما ذاؾ إال ألف عليها ضرر من الضرة .
وعلى ىذا فإذا أراد الزواج فإنو ىبَتىا  ،يقوؿ :أنا أريد أف أتزوج فإما أف توافقي  ،وإما أف تطليب الفراؽ
 ،إذا رغب ُب ذلك  ،وكاف ىناؾ دوافع  ،لكن قد تقوؿ :إف ىذا ضرر علي  ،يعٍت الطبلؽ قد يكوف ضرر
عليها  ،سيما إذا أتت بولد واحد أو عدد  ،فإف ذلك يكوف إساءة لسمعتها  ،وإذا طلقت فقد ال يرغبها
الرجاؿ  ،يقولوف :إف ىذه قد نشزت أو فارقها زوج فبل يرغبها غَته  ،فلذلك يرى بعض العلماء أف عليو
الوفاء هبذا الوعد  ،هبذا الشرط  ،أال يتزوج عليها ولو تضرر .
195

أخصر المختصرات
ير بعض العلماء أف عليو الوفاء هبذا الوعد ،هبذا الشرط ،أال يتزوج عليها ولو تضرر .
والصحيح أنو إذا احتاج إٔب ذلك فإنو ىبَتىا بُت أف تبقى معو مع الزوجة أو تفارقو ،فيكوف ؽبا اػبيار،
فإذا ٓب ِ
يف هبذه الشروط أو ببعضها ،فلها طلب الفسخ تذىب إٔب اغباكم ،وتطلب منو أف يفسخ النكاح،
إذا جاءت بالشرط ،قد شرط عليو كذا ،وىذه صورة العقد أو ىؤالء الشهود الذين يشهدوف ،فأطالب إما
أف يفي دبا شرط عليو ،وإما أف ىبلي السبيل ،ويكوف ىذا أوفق ؽبا .
روي أف عمر  ؼبا رفع إليو رجل أنو تزوج امرأة ،وأهنا شرطت عليو أال يسافر هبا ،فقاؿ  :مقاطع
اغبقوؽ عند الشروط . 
أ :ٞأْ اٌذمٛق رمطؼٙب اٌلغٚغ ،فبٌلغغ أٚصك ٚأ ٌٝٚثأْ ٛ٠ف ٝثٗ ،لبي إٌج   ٟئْ
أدك اٌلغٚغ أْ رٛفٛا ثٗ ِب اؿزذٍٍزُ ثٗ اٌفغٚط  فاطا وبْ ٕ٘بن كغٚغ ف ٟاٌؼمض ٌؼَ
اٌٛفبء ثٙب ،أِب اٌلغٚغ اٌفبؿضح فأٙب رجطً اٌؼمضٕ٘ ،بن كغغ أ ٚكغٚغ رجطً اٌؼمض،
ٚكغٚغ رجطً ٚاٌؼمض صذ١خ .
اٌشرٚط اٌرً ذثطً ػمض إٌىاح:
أما الشروط اليت تبطل العقد فهي أربعة:
ٔىاح اٌشغار:
األوؿ :نكاح الشغار ،وصورتو أف يقوؿ :أزوج ابنك ابنيت بشرط أف تزوج ابٍت ابنتك ،أو زوجٍت ابنتك
بشرط أف أزوجك ابنيت ،أو ال أزوج ابنك إال إذا زوجت ابٍت ىذا نكاح الشغار .
واختلف ُب سبب تسميتو ،كلمة الشغار مشتقة من الشغر الذي ىو الفراغ ،يقاؿ :شغر البيت يعٍت:
خلي ،وٓب يكن فيو ساكن ،وؿبل شاغر ،ومركز شاغر أيٍ :
خاؿ ،إذا قيل :إنو ظبي من الفراغ ،فإف كانوا ُب
اعباىلية ىبلونو من اؼبهر ،فيقوؿ :زوجٍت ابنتك وأزوجك ابنيت وال صداؽ ،تكوف ىذه عوض ىذه ،يعٍت:
بضع ىذه ىو مهر األخرى ،وبضع ىذه ىو مهر األخرى ،فبل يكوف بينهما شيء من اؼبهر ،وىذا تفسَت
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للشغار ،مروي ُب حديث ابن عمر أنو فسر الشغار ،أف يزوج الرجل ابنتو على أف يزوجو اآلخر ابنتو ،وال
صداؽ بينهما ،فرجح بعض احملققُت أف تفسَته من كبلـ ابن عمر .
وقيل :إنو من كبلـ نافع ،إف فعل ىذا ىل يكوف حجة؟ وىل يستدؿ بو على أف الشغار ىو الذي ال
يكوف فيو مهر؟ ذىب إٔب ذلك بعض العلماء كاألحناؼ فقالوا :الشغار صحيح ،ولكن يفرض لكل
منهما ،إذا ًب العقد  ،فإننا نقوؿ :يا ىذا أعط زوجتك مهرا ،وأنت أيضا أعط زوجتك مهرا ،مهر أمثاؽبا،
ويبقى النكاح على ىذه صحيحا .
والقوؿ الثاين :أنو باطل ولو ظبى ؽبا صداقا ،ولو أعطيت صداقا بعد العقد أو قبلو ،وقالوا :إنو ورد ُب
اغبديث تفسَته :أف يقوؿ :زوجٍت ابنتك على أف أزوجك ابنيت ،زوجٍت أختك بشرط أف أزوجك أخيت ،أو
كبو ذلك ،ويكوف العلة فيو ىو االشًتاط ،ال أزوجك إال إذا زوجتٍت ،ال أزوج ابنتك إال بشرط أف تزوج
ابنيت ،فيكوف ىذا مفسدا لو؛ ؼباذا؟ ألنو ال بد غالبا أف وبصل إكراه إلحدى الزوجتُت ،فإنو قد يكره ابنتو
ؼبصلحتو ،فيلجئها على أف توافق؛ ألنو لو مصلحة ،سوؼ يتزوج ،فيقوؿ :يا بنييت اقبلي،حىت يزوجوين ،أو
حىت يزوجوا ابٍت ،فيكرىها ،فيكوف غالبا فيو إكراه إحدى الزوجتُت أو إكراه كلتيهما ،واإلكراه ال هبوز.
قد تقدـ أنو ال هبوز تزويج البكر إال بإذهنا ،وال الثيب إال بأمرىا ،واغبديث  :والبكر يستأذهنا أبوىا
 فإذا كاف ىناؾ عدـ رضا ما صلحت اغباؿ ،وال استقامت األمور ؛ فلذلك حرـ ىذا النكاح .
يقع ُب كثَت من القرى ومن البوادي ،يقع عندىم ىذا ٍب ربصل مفسدة ،وأف أحدنبا إذا نشزت امرأتو،
وذىبت إٔب أىلها ،وابنتو صاغبة مع زوجها جاء إٔب ابنتو ،وأخذىا قهرا ،وقاؿ :انشزي يا بنيت كما نشزت
بنتهم ،أو آخذ ابنيت قهرا ،ولو كانت موافقة لزوجها ،ولو كاف بينهما أوالد ،ولو كانت رببو ووببها،
فيكرىها على أف يأخذىا قهرا ،فيكوف ُب ذلك مفسدة ،ىذا ىو العلة ،أما إذا ٓب يكن ىناؾ شرط ،وكاف
ىناؾ رضا من الطرفُت وىناؾ دفع لكل واحدة منهما ما تستحقو .
فف٘ ٟظٖ اٌذبي ٠ظٙغ أٔٗ ال ثأؽ ثٗ ،ئطا لبي :أ٘ال ٚؿٙال أٔب ؿٛف أػٚجه أ ٚأػٚط
اثٕه ٚاثٕزِٛ ٟافمخ ،فأػطٙب ِٙغ٘ب اٌظ ٞرـزذك ،فمبيِٙ :غ٘ب وظا ٚوظاٚ ،ػٕض ٞأ٠عب
اثٕخ ئطا رغ٠ض٘ب ،فأٙب رٛافك ػٍ١ه أ ٚػٍ ٝاثٕهٚ ،ال ئؿغاف ػٍٙ١بٚ ،ال أٌؼِٙب فٟٙ
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عاظ١خٌٚ ،ىٓ ال ثض أْ رضفغ ٌٙب ِٙغ٘ب ،وً ٚادض ِضال ٠مٛي :أٔب ؿٛف أػٚجه ؿٛاء
ػٚجزٕ ٟأَ الٚ ،ئطا ػٚجزٕ ،ٟفأ ٟؿٛف أػط ٟاثٕزه دمٙب ،فّضً ٘ظا ال ثأؽ ئطا
دصً اٌزغاظ. ٟ
ٔىاح اٌّذًٍ:
الثاني :احمللل ،وىو الذي يتزوج اؼبرأة ألجل أف وبلها لزوجها الذي طلقها ثبلثا ،كأنو مستأجر ،وقد
يشًتط عليو ،يقولوف :تزوجها بشرط أنك مىت وطئتها فإهنا تطلق منك ،أو يلزمك أف تطلقها ،يقصدوف
بذلك إحبلؽبا لزوجها ،قد يكوف الزوج الذي طلق ىو الذي يتفق مع ىذا اعبديد ،فيقوؿ لو :تزوج امرأٌب
فبلنة ،فإين قد طلقتها وحرمت علي بشرط أنك تبيت معها ليلةٍ ،ب تفارقها حىت أراجعها بعدما تطلقها
وتعتد .
قد تقدـ ُب احملرمات أهنا ربرـ عليو مطلقتو حىت تنكح زوجا آخر ويطأىا ،فإذا كاف ذلك الذي تزوجها
ما قصد إال إحبلؽبا أو استأجره أىلها أو زوجها حىت وبلها فإف ىذا باطل .
األحاديث فيو كثَتةُ ،ب لعنو ،أورد ابن كثَت عند تفسَت اآلية وىي قولو:

     

 أحاديث ُب لعن احمللل ،واحمللل لو ،وُب بعضها تسمية ىذا احمللل :التيس اؼبستعار ،التيس :ىو ذكر اؼبعز،
يعٍت :كأف زوجها استعاره حىت يطأ زوجتو ،أو كأنو تيس يستعار حىت ينزو على اؼبعز حىت ربمل ،فهذا
تسمية للتنفَت.
أما إذا تزوجها برضا وباختيار ،وما قصد بذلك إال النكاح ،ففي ىذه اغباؿ لو طلقها بعد ذلك
باختياره حلت لؤلوؿٍ ،ب قد يكوف ىذا من اؼبرأة ،كثَتا ما تندـ اؼبرأة ،إذا طلقت ثبلثا ،وتتمٌت الرجوع إٔب
زوجها ،والزوج ال يشعر بذلك منها ،فتتزوج وإذا دخل هبا الزوج ،ووطئها نفرت منو ،وافتدتو أو خالعتو ،أو
قالت :ال أريده ويكوف قصدىا بذلك أف ربل لؤلوؿ ،فهل يكوف ىذا ربليبل ؟ .
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ال ٠ى ْٛئطا وبْ اٌؼٚط األٚي ِب رضسً ف٘ ٟظاٚ ،اٌؼٚط اٌضبِٔ ٟب ٌٗ لصضٚ ،ال لصض
ئدالٌٙبٚ ،ئّٔب ٘ ٟاٌزٔ ٟفغدٚ ،غٍجذ فغالٗ دز ٝرذً ٌألٚي ،فّضً ٘ظا اٌٛػ١ض ػٍٙ١ب
٘ٚ ،ٟأْ ػٚجٙب ال ٚػ١ض ػٍٚ ،ٗ١ال ٍ٠ذمٗ ٘ظا اٌٍؼٓ.
ٔىاح اٌّرؼح:
الثالث :نكاح اؼبتعة ،وىو الذي ربدد فيو اؼبدة ،بأف يقوؿ :تزوجتك مدة شهر ،أو يقوؿ وليها:
زوجتكها مدة أسبوع ،ويعطيها صداقا يسَتا كدرىم أو دراىم معدودةٍ ،ب إذا مضت اؼبدة اليت حددوىا
حصل الفراؽ بينهما ،فهذا النكاح ورد أنو أبيح ُب غزوة الفتح .
والصحيح أنو ما أبيح إال فيهاٍ ،ب حرـ فيها؛ وذلك ألهنم ؼبا دخلوا مكة كانوا عشرة آالؼ ،وأكثرىم
عزاب وأعراب ومسلموف جدد ،فقد يشق عليهم طوؿ العزبة ،دخلوىا يبكن ُب نصف رمضاف أو ُب العشر
األواخر ،ومكثوا ستة ع شر أو سبعة عشر يوما ،ففي تلك اؼبدة مع عشرة أياـ ُب الطريق خاؼ النيب  ؛
لكوهنم حديث عهدىم باإلسبلـ ،فأباح ؽبم نكاح اؼبتعة ،أف يتزوج الرجل اؼبرأة على ثوب وعلى طبسة
دراىم يبكث معها عشرة أياـ ،أو أسبوعا يستمتع هباٍ ،ب يفارقها إذا انتهت اؼبدةٍ ،ب ىي تعتد أو تستربئ
إف ضبلت ،فإف ضبلها يكوف منو ،وإف ٓب ربمل ال تتزوج غَته إال بعدما ربيض حيضة ،تعرؼ براءة رضبها.
وؼبا مضت كبو عشرة أياـ أو كبوىا أعلن التحرًن ،أعلن أنو ؿبرـ ،وبقي ربريبو أبدا ،وما ذاؾ إال أنو ال
يسمى نكاحا شرعيا ،وىذه اؼبرأة ال تسمى زوجة ،وال يتوارثاف وال وبصل هبذا عشرة زوجية ،فلذلك هني
عنو هنيا مؤبدا ،وبقي كذلك إال عند الرافضة ،فإهنم يبالغوف ُب أنو حبلؿ ،ويدعوف أنو حبلؿ ُب العهد
النبوي ،وأف الذي حرمو عمر بن اػبطاب  فيعيبوف عمر ،ويطعنوف فيو أنو الذي حرـ اغببلؿ ،حرـ ىذا
النكاح وكذبوا.
التحرًن ُب عهد النيب



عمر إمبا هنى عن اؼبتعة ُب اغبج ،عن متعة اغبج ،فتونبوا أنو هنى عن متعة

النكاح ،هنى عن متعة اغبج ،يعٍت :عن التمتع باغبج إٔب العمرة حىت ال هبمع اإلنساف ُب سفر واحد بُت
حج وعمرة ،بل يسافر للعمرة سفرا مستقبل ،وقصده بذلك أال يبقى البيت مهجورا؛ ألهنم إذا اعتمروا مع
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حجتهم بقي البيت طواؿ السنة ال يأٌب إليو أحد ،فنهى عنو مع أنو ليس هنيا صروبا ،إمبا هني كراىة أو هني
يعٍت :من باب ما ىو األحسن ،فلما رأوا ُب صحيح مسلم وُب غَته أنو هنى عن اؼبتعة جعلوىا متعة النكاح
.
وقع ُب بعض الروايات ُب صحيح مسلم ،وكذلك ُب مصنف عبد الرزاؽ ذكر أنو هنى عن متعة النساء،
والصحيح أهنا خطأ من الراوي ،كذلك أيضا روي عن بعض الصحابة أنو كاف يبيحو كابن عباس ،ولكن
الصحيح أف ابن عباس ما أباحو إال للضرورة ،قد أنكر عليو بعض الصحابة حىت علي . 
كاف ابن عباس يبيح -أيضا -أكل غبوـ اغبمر ،اغبمَت اؼبعروفة ،ويقوؿ :إهنا حبلؿ ،فرد عليو علي ُب
ىاتُت اؼبسألتُت ُب اؼبتعة وُب اغبمر .
اغبديث الذي ُب الصحيح قاؿ عن علي قاؿ  :إف رسوؿ اهلل  هنى عن نكاح اؼبتعة ،وعن غبوـ
اغبمر األىلية يوـ خيرب



صبع بينهما ُب حديث ،وأتى بكلمة يوـ خيرب ظرفا لتحرًن اغبمر ،ال ظرفا

لل مسألتُت ،توىم بعض العلماء أف النهي عن نكاح اؼبتعة كاف ُب خيرب ،والصحيح أنو ما أبيح إال ُب غزوة
الفتح ،وحرـ ُب تلك الغزوة .
ٚلض ٔبلق أصٌخ اٌغافعخ وض١غا ِٓ أً٘ اٌـٕخِ ٌُٙٚ ،إٌفبد ف ٟطٌهِ ٌُٙٚ ،جبٌغخ فٟ
ئثبدزٙبِٚ ،ب ٠ؼاٌ٘ ْٛىظاٚ ،ال ٠ؼزجغ ثشالفُٙ؛ ألٔ١ٌ ُٙـٛا ِٓ أً٘ اٌـٕخ .
إٌىاح اٌّؼٍك:
الرابع :اؼبعلق على شرط غَت مشيئة اهلل تعأب ،إذا قاؿ زوجتك بشرط رضا أخيها وأخوىا غائب ،ىذا
معلق على شرط ،أو زوجتك بشرط بقائها إٔب سنة أو نصف سنة ،أو زوجتك بشرط قباحها ُب ىذا
االختبار ىذا غيب وال يدرى ،ألجل ذلك يكوف ىذا باطبل ،فإذا أرادوا عند ربقق الشرط أف يعقدوا ؽبا
عقدوا ؽبا عقدا صحيحا بغَت تعليق .
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ىناؾ شروط فاسدة ال تبطل العقد ،بل يبطل الشرط ،ويصح العقد ،فإذا شرط أال مهر ؽبا فالعقد
صحيح والشرط باطل ،وتعطها مهر أمثاؽبا ،لقولو تعأب:



    إذا شرط أف ال

نفقة ؽبا أي :تزوجتها بشرط أال تطالبٍت بنفقة ،ولو خبزة أو رغيفا صح العقد ،وبطل الشرط؛ ألنو ىبالف
مقتضى العقد ،فاألصل أف الزوج عليو نفقة امرأتو ،لقوؿ اهلل تعأب:



   

.    
وكذلك قوؿ النيب



اتقوا اهلل ُب النساء فإنكن أخذسبوىن بأمانة اهلل ،واستحللتم فروجهن بكلمة

اهلل وؽبن عليكم رزقهن وكسوهتن باؼبعروؼ



فالنفقة واجبة على الزوج لكن إذا ساعدتو ،إذا كاف ؽبا

دخل ساعدتو ُب نفقتها أو ُب نفقة األوالد جاز ذلك ،من الشروط الباطلة إذا شرط أف يقيم عندىا أكثر
من ضرهتا أو أقل ،إذا قالت :بشرط أف تقيم عندي أربعة أياـ وعند ضرٌب يوـ أو ثبلثة أو يومُت ،فهذا
شرط يناُب العدؿ؛ ألف اهلل تعأب قاؿ:



      فبل بد أف يعدؿ بينهما،

وكذلك إذا شرط عليها ما لك إ ال ليلة ُب األسبوع ،والبقية لضرتك أو كبو ذلك ،فهذا الشرط باطل والعقد
صحيح .
إذا شرط نفي عيب ال يفسخ بو النكاح ،فوجد هبا فلو الفسخ ،مثبل :إذا شرط أف ليست أمية،
فوجدت أمية ال تقرأ وال تكتب ،فهذا الشرط ال يبطل العقد ،ولكن إذا كاف قد شرط ذلك فلو شرطو ،فلو
طلب الفسخ ويرد عليو صداقو ،وكذلك لو شرط أهنا بيضاء ،وبانت سوداء أو شرط أهنا صبلية ،وبانت
دميمة ،فالعقد صحيح .
ٌٚىٓ ٌّب اسزٍف أ ٚرشٍف اٌّطٍٛة فٍٗ اٌفـزٚ ،وظٌه ئطا كغغ أٔٙب ؿٍّ١خ ٚصذ١ذخ
ِٓ اٌؼٛ١ة ،فٛجض ثٙب ِضال ٔمص ئصجغ أ ٚػ٠بصرٗ أِ ٚضال جغٚدب ٠ـ١غح ف ٟاٌجضْ ،فاْ
٘ظا أ٠عب ال ٠جطً ثٗ اٌؼمضٌ ،ىٓ ئطا لبي :أٔب كغغذ اٌـالِخٚٚ ،جضد فٙ١ب ػٛ١ثب أٚ
ػ١جب فٍٗ اٌفـز.
اٌؼٍٛب اٌرً ٌفطز تٙا إٌىاح:
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الفصل الذي بعده ُب العيوب ُب النكاح :العيب ىو ما يكوف نقصا ُب أحد الزوجُت حبيث تنفر النفس
من ذلك العيب ،أو ال وبصل كماؿ االستمتاع أو ال وبصل كماؿ األلفة أو ما أشبو ذلك ،فإذا وجد ىذا
العيب ،فإنو يكوف سببا ُب الفراؽ ،ذكر أف العيوب ثبلثة أنواع:
قسم ىبتص بالرجاؿ ،وقسم ىبتص بالنساء ،وقسم يوجد ُب الرجاؿ وُب النساء ،فالذي يخت
وعنّة .
بالرجال :كجب ُ

الجب :ىو قطع الذكر ،وىذا ببل شك عيب؛ ألنو ال وبصل بو االستمتاع ،اجملبوب ال يكوف زوجا

وبصل منو اإلقباب ،وال وبصل منو االستمتاع كبل ،يبكن إذا كاف مقطوعا نصف ذكره أنو قد وبصل منو
االستمتاع أو الوطء ،ولكن ال يكوف استمتاعا كامبل ،فلها طلب الفسخ .
وأما العنة :فهي عدـ القدرة على الوطء ،العنُت ىو الذي ال وبصل منو االنتشار الذي يتمكن معو
من الوطء ،فإف بعضا من الناس ليست عنده شهوة أو عنده شهوة ضعيفة حبيث أنو ال وبصل االنتشار
واالنتصاب ،فبل وبصل منو قدرة على الوطء ،فيكوف ىذا عيبا ،فللمرأة طلب الفسخ إذا ظهر أنو عنُت .
سد يسمى الرتق والعفل ،والرتق
النوع الثاني :ىبتص بالنساء ،ذكروا أف من النساء من يكوف ُب الفرج ّ

ىو انضماـ الفرج والتحامو وعدـ التمكن من االستمتاع ،يقاؿ :امرأة رتقاء أي :ملتصق فرجها بعضو
ببعض ،ومن الرتق قوؿ اهلل تعأب:

          

أي :كانت السماء ملتصقة باألرض



.   

وكذلك العفل :ورـ يكوف ُب الفرج يبنع كماؿ االستمتاع ويشبهونو باألدرة اليت ُب الرجل ،اآلدر :ىو
الذي فيو فتق ُب أسفل بطنو تنحدر منو أمعاؤه حىت ذبتمع ُب األنثيُت ،ىذا يسمى األدرة ،فيكوف ُب
النساء ىذا الفتق فيكوف أيضا عيبا ،ولكنو أغلب ما يكوف ُب الرجاؿ ،اآلدر :ىو الذي فيو ىذا الفتق،
ويكوف أيضا عيبا ،فالفتق قد يفسر بنوع آخر ،وىو انفتاؽ ما بُت ـبرج اغبيض وـبرج البوؿ ،فإذا كاف
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منفتقا ما بينهما ،فإف ذلك أيضا عيب؛ ألهنا ُب ىذه اغباؿ ال تقدر على استمساؾ البوؿ ،ففي ىذه اغباؿ
يكوف ىذا عيبا .
النوع الثالث :اؼبشًتؾ بينهما :كجنوف وجذاـ وبرص ،فإذا وجد ُب واحد منهما فلآلخر طلب الفسخ؛
ألنو فبا تنفر منو النفس.
اعبنوف :نقص ُب العقل أو فقد للعقلُ ،ج ّن :أي :غطي على عقلو  ،فإذا تبُت أف اؼبرأة ؾبنونة  ،فبل

ن كاح بينهما ،يعٍت :لو أف يطالب بالفسخ ،أو الرجل تبُت جنونو ،يعٍت :أنو ؾبنوف ،كذلك اعبذاـ :قروح
زبرج ُب األنف وُب الوجو ،وتنتشر ،وتكوف ؽبا رائحة منتنة ،وىبشى أيضا انتقاؽبا .
وُب اغبديث:



فر من اجملذوـ فرارؾ من األسد



فاعبذاـ من األمراض الشديدة ،ورد االستعاذة

منو ُب قوؿ النيب   أعوذ باهلل من الربص واعبنوف واعبذاـ وسيئ األسقاـ . 
الربص معروؼ ،ىذا البهق والبياض الذي يكوف ُب بعض الناس ُ ،ب جسده ُ ،ب وجهو أو ُب
أعضائو ،فإف كاف خفيا ُب بطن أو ظهر ،قد ال يكوف عيبا ،وإال فإف النفس تنفر من الشيء الذي ىبالف
خلقة اإلنساف ،فيكوف عيبا ،يفسخ بكل من ذلك إذا وجد مثل ىذه العيوب .
أما بقية العيوب فبل توجب الفسخ ،لكن إذا اشًتط نفيها فلو شرطو ،إذا شرط أال عيب فيها ،ووجد
بو عور عوراء مثبل أو عمياء أو مشلولة إحدى اليدين أو عرجاء أو مثبل هبا قرع ،وىو الذي يتمزؽ منو
شعر الرأس  ،األقرع الذي يكوف ُب رأسو ىذه القروح اليت سبزؽ الشعر وكبوه ،أو قروح خفية وجروح ،أو
خفي .
مرض ّ

فاغباصل أنو إذا وجد عيب خفي ،فإنو إذا كانوا قد كتموه لو اؼبطالبة بالفسخ إذا كاف فبا تنفر منو

النفس ،ولو أف يرضى بو .
يقول :لو حدث اعبنوف أو الربص بعد العقد بعد الزواج وبعد الدخوؿ جاز لو أف يطلب الفسخ ،مع
أف ىذا ليس بسبب منها وال من أىلها ،حدث أهنا جنت أو أصيبت باعبذاـ بعدما دخل هبا ،ولكن
النفس تنفر من ذلك .
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وىناؾ عيوب ال تكوف ملزمة بالفسخ ،ولكن إذا كاف ىناؾ شرط ،فاؼبسلموف على شروطهم ،فإذا ٓب
يشًتط نفي العيوب ووجدىا عمياء أو عوراء أو وجدت زوجها مثبل ضعيف البصر وبتاج إٔب من يقوده،
وكذلك الطرش ،وىو ثقل السمع ،إذا وجد بأحد منهما طرش ،فإف كاف ىناؾ شرط ،فلو شرطو وإال فإنو
ال يعد عيبا ،وكذلك قطع اليد أو الرجل ،سواء حادثا أو قديبا ،أو قطع أصبع فبل يكوف ىذا موجبا للفسخ
إ ال بشرط ،إذا شرط أال عيب فيها أصبل من اػبلقة أو من األخبلؽٍ ،ب وجدت مقطوعة إحدى اليدين أو
مقطوعة أحد األصابع؛ ؽبذا اختل العمل ،فلو طلب الفسخ؛ ألنو شرط نفي العيب .
ومن ثبتت عنتو أج َل سنة من حُت ترفعو إٔب اغباكم  ،وبدث ىذا ُب كرب السن أنو يصاب بضعف
الشه وة ،ففي ىذه اغباؿ اؼبرأة تريد زوجا يكوف معو االستمتاع هبا ،ففي ىذه اغباؿ إذا طلبت مرافعتو إٔب
اغباكم ،فإف اغباكم يؤجلو سنة ،وكذلك إذا ثبتت عنتو ،أنو ال ينتصب ،وال وبصل منو الوطء الذي وبصل
منو االستمتاع ،فًتافعا فاغباكم يؤجلو سنة حىت سبر بو الفصوؿ األربعة ،يبر بو فصل الربيع فقد يكوف مثبل
بسبب برودة ،يبر بو فصل الشتاء قد يكوف بسبب حرارة ،يبر بو فصل اػبريف وفصل الصيف ،فإذا مرت
بو الفصوؿ األربعة ،وٓب يتبُت أنو تغَت ،بل بقي على عنتو ففي ىذه اغباؿ للحاكم الفسخ ،إذا ثبتت عنتو
أجلو اغباكم سنة من حُت الًتافع ،فإف ٓب يطأ فيها فلها طلب الفسخ .
العيب يسبب اػبيار إذا يتجدد ،إذا وجد عيب كعمى وطرش أو صمم أو خرص أو عور أو شلل على
الًتاخي ،يعٍت :لو سكتت ،وٓب تطالب الفراؽ ،وبعد سنة أو سنواتٍ ،ب طلبت الفراؽ ،فهل وبتج عليها،
ويقوؿ ::أنت قد مكثت عندي سنة أو سنتُت راضية باغباؿ ،فلماذا طلبت الفراؽ بعد ذلك؟ ؽبا ذلك ،ؽبا
أف تطلب الفراؽ ،ولو بعد عشر سنُت؛ ألهنا يبكن أف تقوؿ :أريد أف أربمل أو أتصرب أو لعلو يتغَت ،فخيار
العيب على الًتاخي ،لكن يسقط دبا يدؿ على الرضا ،إذا دؿ كبلمها على الرضا أو كبلمو على الرضا ،إذا
قاؿ :رضيت هبا ،ولو خرس اء فهذا دليل على رضاه ،رضيت هبا ولو عرجاء ،أو قالت :رضيت بو ،ولو
أعور ،ولو كاف أعمى أو حدث بو ذلك العمى أو ىذا اؼبرض ،فإذا أظهرت الرضا بطل اػبيار ،فلو طالبت
بعد ذلك بالفسخ ليس ؽبا؛ ألهنا رضيت بو ،ومر بو وقت استقر بو الوضع على ذلك .
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يقول :إال ُب عنة فبل خي ار إال بالقوؿ ،العنُت خياره ال يسقط إال بالقوؿ ،صورة ذلك إذا قالت:
رضيت بو عنينا ،رضيت أف يبقى معها ولو كاف عنينا ،فيسقط خيارىا .
وأما الفسخ ىو فسخ النكاح دبعٌت أهنا تطالب بالفسخ ،وال يفسخو إال اغباكم ،إذا ترافعا إٔب اغباكم،
وقالت :أريد فسخ النكاح بيننا ،فإنو الذي يتؤب فسخو ،إذا فسخ قبل الدخوؿ فبل مهر؛ ألف الصداؽ إمبا
كاف بسبب العقد ،وىا ىنا تبُت أف العقد ال يصح ،وأنو ال يقر على تلك اغباؿ ،فبل تستحق عليو ال مهر
وال نصف اؼبهر ،وأما إذا دخل هبا ،فإهنا تستحق اؼبهر دبا استحل من فرجها ،ولكن يرجع بو على من غره،
ودخلت هبا،
الذي غره ،وأونبو أهنا سليمة سواء األب أو األخ أو الواسطة بينهما ،يقوؿ :أنت خدعتٍت
ُ
ووجدت هبا عيب كذا وكذا ،وقد أخذت مٍت اؼبهر كامبل ،فأنت الذي خدعتٍت ،يرجع بو على من غره .
ذكر بعد ذلك نكاح الكفار أهنم يقروف على النكاح الفاسد الذي اعتقدوا صحتو ،يعٍت كنكاح ببل
وٕب ،أف تزوج اؼبرأة نفسها ،كذلك أيضا إذا كاف ىناؾ نكاح ببل إهباب وال قبوؿ  .بل اجتمع رجل وامرأة
ُب اعباىلية ،وقاؿ :زوجيٍت نفسك ،فأخذ بيدىا دوف أف يكوف ىناؾ إهباب أو قبوؿ اعتقدوا صحتو ،صح
ذلك ،وإذا أسلم الزوجاف واؼبرأة تباح أقرا على نكاحهما ،إذا كانت تباح ُب تلك اغباؿ وإال فرؽ بينهما .
رووا أف فَتوز الديلمي أسلم وعنده أختاف فأمره النيب



أف يفارؽ إحدانبا ،ولكن يعتزؿ الثانية حىت

تستربأ اليت فارقها ،وأسلم غيبلف الثقفي وعنده عشر نسوة ،فقاؿ لو النيب   اخًت أربعا ،وفارؽ سائرىن
 فإذا أسلموا يقروف على الذي وبلو الشرع ،والذي ال وبلو يفارقونو ،إذا أسلم اجملوسي وعنده ،وُب ذمتو
أحد ؿبارمو أمر بفراقها ذلك؛ ألنو ؿبرـ ،اجملوس يستبيح أحدىم أف يتزوج بنتو أو أختو أو أمو أو غَتىم،
فإذا أسلموا أمروا بفراؽ من ىي ؿبرمة من احملارـ .
اٌصــضاق
ذؼرٌف اٌصضاق ٚاضرذثاب ذٍطٍرٖ
 اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
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قاؿ ػ رضبو اهلل تعالىػ " :باب الصداؽ :يسن تسميتو ُب العقد ،وزبفيفو ،وكل ما صح شبنا أو أجرة صح
يسم أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد ،وإف تزوجها على ألف ؽبا وألف ألبيها صح،
مهرا ،فإف ٓب َ
ولو طلق قبل دخوؿ رجع بألفها وال شيء على األب ؽبما ،وإف شرط لغَت األب شيء فالكل ؽبا ،ويصح

وٕب
تأجيلو ،وإف أطلق األجل فمحلو الفرقة وسبلكو بعقد ،ويصح تفويض بضع بأف يزوج أب ابنتو اجملربة ،أو ّ
غَتىا بإذهنا ببل مهر كػعلى ما شاءت أو شاء فبلف ،وهبب ؽبا بعقد مهر مثل ويستقر بدخوؿ .
وعمتها وخالتها ،وإف طلقت
وإف مات أحدنبا قبل دخوؿ وفرض ورثو اآلخر ،وؽبا مهر نسائها كأمها ّ
ٍ
بشبهة أو زنا كرىا،
قبلهما ٓب يكن ؽبا عليو إال اؼبتعة ،وىي بقدر يسره وعسره ،وهبب مهر مثل ؼبن وطئت
وال أرش بكارة معو ،وؽبا منع نفسها حىت تقبض مهرا حاال ال إباحا قبل تسليم ،أو تربعت بتسليم نفسها،
موت وقتل ووطءٌ ُب فرج ،ولو دبرا ،وخلوة عن فبيز
وإف أعسر حباؿ فلها الفسخ حباكم ،ويقرر اؼبسمى كلو ٌ

فبن يطأ مثلو مع علمو إف ٓب سبنعو ،وطبلؽ ُب مرض موت أحدنبا ،وؼبس أو نظر إٔب فرجها بشهوة فيهما
كل فرقة من قِبَلو قَػْبل دخوؿ ،ومن قِبلها ْقبلها تسقطو .
وتقبيلهاّ ،
وينصفو ُ
فصل :وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل ،وذبب اإلجابة إليها بشرطو ،وتسن لكل دعوة مباحة،
وتكره ُب من ُب مالو حراـ ٍ
كأكل منو ومعاملتو وقبوؿ ىديتو وىبتو ،ويسن األكل ،وإباحتو تتوقف على
نكاح
صريح إذف أو قرينة مطلقا ،والصائم فرضا يدعو ،ونفبل يسن أكلو مع جرب خاطر ،وسن إعبلف ٍ
وضرب ٍ
بدؼ مباح فيو وُب ختاف وكبوه.
السبلـ عليكم ورضبة اهلل،



اغبمد هلل ،و الصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل ،وعلى آلو وصحبو ومن

وااله .
الصداؽ ىو ما تستحقو اؼب رأة مقابل الزواج هبا ،ظبي صداقا؛ ألنو يدؿ على الصدؽ ُب دفعو ،أنو ما
دفعو إال ألجل صدقو ُب طلبها وُب نكاحها ،أو على الصداقة بينهما ،قاؿ اهلل تعأب:
صدقات
ص َدقة صبعها َ
  ىكذا صبع الصداؽ ُ
صدقات ،وأما َ

  

    

النحلة :النحل ىو العطاء ُب قولك :كبلٍت يعٍت أعطاين يعٍت عطية ،ويسمى أيضا أجرا ُب قولو تعأب:
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ويسمى أيضا فريضة لقولو ُب ىذه اآلية:



.     
وذكر بعض العلماء أف لو شبانية أظباء ،ونظمها بقولو:
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداق ومهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر نحلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وفريضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  حب ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وأج ـ ـ ـ ـ ـ ــر ثـ ـ ـ ـ ـ ــم عقـ ـ ـ ـ ـ ــر عالئـ ـ ـ ـ ـ ــق




أي لو ىذه األظباء ،ومنها ما ىو مستعمل كثَتا ،ومنها ما استعمالو قليل ،فاعبميع اسم ؼبسمى واحد،
وىو ما تستحقو اؼبرأة مقابل العقد عليها ،يقوؿ " :يسن تسميتو ُب العقد وزبفيفو" قولو" :يسن" أي :ليس
ضة ،أي :قد فوضت أمرىا إٔب وليها أو إٔب
ببلزـ ،فإذا عقد عليها ،وٓب يسم ؽبا مهرا ،فإهنا تسمى مفو َ
زوجها الذي ٓب ِ
يسم ؽبا صداقا بينا ،وقد دؿ أيضا على عدـ التسمية تسمية قوؿ اهلل تعأب   :
             يعٍت :هبوز لكم طبلقهن ،ولو
قبل الدخوؿ ،وقبل الفرض وبعد العقد ،فدؿ على أف ىناؾ عقد ال يكوف فيو فرض ،أي :تسمية مهر،
ولكن تسميتو ألجل قطع اػببلؼ ،أي :حىت ال يكوف ىناؾ خبلؼ بينهما دبقداره أو إذا طلق قبلو ،وإذا
كاف الصداؽ ّبُت تستحق ما ظبي ؽبا ،يسن تسميتو ُب العقد ،إذا عقد الوٕب يقوؿ :زوجتك مولييت فبلنة
بصداؽ ألف أو بصداؽ عشرين ألفا ،فيسميو حىت ال يكوف ىناؾ نزاع ،ويسن زبفيفو ،ورد فيو حديث:



خَت النساء أيسرىن مهرا أو أيسرىن مئونة



 .أفضل النساء أو خَت النساء أيسرىن مئونة ،وورد

أيضا أمثلة ؽبذا .
من ذلك أف امرأة تزوجت على نعلُت ،فقاؿ النيب



أرضيت من نفسك بنعلُت ؟ فقالت :نعم،

فأجاز ذلك  وكذلك اشتهر اغبديث أنو قاؿ لرجل  :التمس ولو خاسبا من حديد  لو جاء خباًب
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من حديد لعقد لو بو ،وكذلك أيضا



جاء رجل فقاؿ :إين تزوجت امرأة على اثٍت عشر أوقية ،فأنكر

عليو وقاؿ :كأمبا تنحتوف الفضة من عرض ىذا اعببل  أنكر عليو مع أف ىذا قليل ،فدؿ على أنو يعٍت:
كاف اؼبهر قليبلُ ،ب ىذا اغبديث يظهر أنو قاؿ :إنو تزوجها على أوقية ،أوقية من فضة ،واألوقية أربعوف
درنبا .
ذكرت عائشة أف مهر نساء النيب



اثنا عشر أوقية ونشا أي :ونصفا ،فيكوف ذلك طبسمائة درىم؛

ألف األوقية أربعوف درنبا .
ٚأِب ثٕبرٗ فّٛٙع٘ٓ أعثؼّبئخ٠ ،ؼٕ ٟػلغ أٚاق ،أعثؼّبئخ صعُ٘ ،ئال أَ دج١جخ فأٗ
أِٙغ٘ب ػٕٗ إٌجبك ٟثأعثؼخ آالف صٕ٠بع٘ ،ظٖ ٌُ ٠ضفغ فِٙ ٟغ٘ب ك١ئب .
ِا ٌصخ أْ ٌىِٙ ْٛرا:
ٍب يقوؿ" :وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا" كل ما صح شبنا يعٍت عوضا عن عمل ،األشباف ىي
قيم السلع ىي اليت ذبعل شبنا للسلع ،وىي اآلف تسمى نقودا ،يعٍت نقودا زبتلف باختبلؼ الببلد ،فإذا قاؿ
مثبل :تزوجتها أو زوجتك ع لى عشرين ألف لاير ،وأطلق ،فإنو يرجع إٔب نقد البلد ،فإف كاف ُب السعودية
فعشروف ألف لاير سعودي ،وإف كاف ُب قطر فعشروف ألف لاير قطري ،وُب اليمن يبٍت؛ ألف لكل بلد
عملتهم مع أنو اظبو لاير ،وإذا كاف مثبل ُب مصر ،وعقد على عشرين ألف جنيو ،فإنو يكوف بنقد البلد أي
ا عبنيو اؼبصري ،وإف كاف ُب السوداف فاعبنيو السوداين ،وكذلك إذا عقد على عشرين ألف لَتة ،فإف كانوا ُب
سوريا فمن نقدىا ،إف كانوا ُب لبناف فمن نقدىا ،وإف كانوا ُب تركيا فلَتة تركية وىكذا ،فهذا معٌت أف كل
بلد ؽبم نقدىم ،فيسمى باالسم الذي يتعارؼ عليو ،من كل ما صح شبنا صح مهرا .
عندنا اآلف األشباف بالرياالت ،وقد تكوف أيضا بالدوالرات األمريكية ،وذلك لشيوعها وكثرة التعامل هبا
ُب كثَت من الدوؿ ،فإذا قاؿ مثبل :طبسة آالؼ دوالر صح ذلك مهرا وىكذا ،وكذلك من األشباف أيضا
اعبنيو ،فإذا قاؿ :خبمسُت جنيها وىم ُب السعودية فاعبنيو السعودي وىكذا ،ويصح أيضا أف هبعل اؼبهر
عرضا ،ففي حديث علي ؼبا تزوج فاطمة قاؿ لو النيب   ادفع ؽبا؟ قاؿ ليس عندي شيء ،فقاؿ :أين
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درعك اغبطمية ؟ قاؿ ىي عندي



فجعلها مهرا  ،درع تلبس ُب اعبهاد يتقي هبا البلبس وقع السبلح،

ال يلبسها غالبا إال ُب اعبهاد جعلها مهرا .
وكذلك أيضا لو أصدقها ثوبا أو ثيابا أو أصدقها عروضا كأكياس من األطعمة أو أدوات ،أصدقها
ىذه األواين ،وما أشبهها صدؽ عليو أنو قد أصدقها مهرا من كل ما صح شبنا وكل ما صح أجرة ،األجرة
ىي اليت تؤخذ مقابل عمل ،أو كل ما صح أجرة .
اإلنساف مثبل يعمل عندؾ أجَتا فتعطيو أجرتو ،إما أف تعطيو عينا ونقدا ،وإما أف تعطيو عرضا ،فكل ما
صح أجرة صح مهرا ،فقد تقوؿ لو :اشتغل عندي خادما كل شهر أعطيك كبشا ،كل شهر بكبش من
الغنم ،يرعى الغنم مثبل أو كل أسبوع أجرتو ثوب ،أو كل شهر أجرتو كيس من األرز مثبل أو الرب ،يصلح
أف يكوف أجرة  ،فيصلح أف يكوف مهرا ،فيصح أف سبهرىا أكياس من األرز أو قطيعا من الغنم ،أو قطعا من
األقمشة أو عددا من األواين اليت تستعمل للشرب أو للطبخ أو لؤلكل.
٠صٍخ أْ رىٌٙ ْٛب صّٓ ِؼ ٓ١ف١صٍخ أْ رىِٙ ْٛغاٚ ،لض ٠صخ أ٠عب ػٓ ظً األجغح
ٔفـٙب ،فاطا لبٌذِٙ :غ ٞأْ رجٕ٘ ٌٟ ٟظا اٌج١ذِٙ ،غ ٞأْ رذفغ ٌ٘ ٟظٖ اٌجئغ أ ٚأْ
رغوؼ ٌ٘ ٟظا اٌلجغ ٚرـمِ ٗ١ضال ،جؼٍٛا طٌه ِٙغا  ٛ٘ٚدغفخ ٚػًّ ،أ ٚأْ رطذٓ ٌٟ
٘ظا اٌجغ أ ٚأْ رش١ػ ٌ٘ ٟظٖ اٌض١بة٠ ،ؼزجغ ٘ظا ِٙغا؛ ألٔٗ ٠إسظ ػٍ ٗ١األجغ ،اإلٔـبْ ال
٠جٕ ٟاٌجضاع ئال ثأجغح ،فاطا لبي :اثٕٗ ٚاجؼٍٗ صضالب ٔؼٚجه اثٕزٕب ِمبثً ثٕبئه ٌٙظا
اٌجضاع أٌٙ ٚظٖ اٌضاع٠ ،صٍخ أْ ٠ى٘ ْٛظا ِٙغا .ذطٍّح اٌّٙر:
إذا ٓب يسم صح العقد ،ووجب ؽبا مهر اؼبثل ،إذا ٓب يسم ؽبا صداقا وقاؿ :زوجتك ابنيت ،وٓب يقل:
بصداؽ كذا وكذا أو قاؿ مثبل :نتفق فيما بعدٍ ،ب حصلت الفرقة ،وىو ما ظبى أو حصلت الوفاة ،ففي
ىذه اغباؿ هبب ؽبا مهر اؼبثل لعقد ،يعٍت :مهر أمثاؽبا اليت عقد عليهن بذلك اؼبهر كأختها أو شبيهاهتا من
أصدقائها وزميبلهتا ،وكذلك إذا بطلت التسمية ،لو أصدقها ؿبرما ،فلو أصدقها زقاؽ طبر أو أصدقها
طبوال ،آالت ؽبو ،أو أصدقها أفبلما ىابطة أو أشرطة غناء ،فهل يصح ىذا الصداؽ؟ ىذا حراـُ ،ب ىذه
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اغباؿ يفرض لو صداؽ مهر أمثاؽبا ،من يساويها؟ يقاؿ :فبلنة اليت تساويها ُب السن ،وتساويها ُب اعبماؿ
وُب النسب وُب العلم والدراسة ،فيفرض ؽبا مهر أمثاؽبا .
يقول :إف تزوجها على ألف ؽبا وألف ألبيها صح ذلك؛ وذلك ألف األب لو أف يأخذ من ماؿ أوالده
كما تقدـ ما ال يضرىم ،وال وبتاجوف إليو ،فإذا أخذ األب صداؽ بنتو ،فإف لو اغبق ُب ذلك إال الشيء
الذي تتضرر بأخذه كثياهبا وأحذيتها وما أشبو ذلك فإذا قاؿ :أصدقتك ألفا لك ،وألفا البنتك اليت ىي
الزوجة ،انعقد النكاح و صح ،ولزمو األلفاف ،لكن إذا طلق قبل الدخوؿ سقط نصفو ،نصف الصداؽ
لقولو تعأب:


             

أي :أعطوىن نصف الفريضة اليت فرضتم ؽبن

     

فإف قولو:

        

     

يعٍت :لو فرض ؽبا ألفُت

صداقاٍ ،ب طلقها قبل الدخوؿ استحق أف يطالبها بألف ،يلزمها دفعو إذا كانت قد قبلت الصداؽ وقبضتو،
فإف كاف فرض ؽبا ألفُت ألفا ؽبا ،وألفا ألبيها ،وط لق قبل أف يدخل هبا ،رجع باأللف الذي ؽبا ،وأما األلف
الذي ألبيها ما تستطيع أف ذبرب أباىا ،وتقوؿ :أعطٍت األلف الذي قبضتو؛ ألف لو أف يأخذ من ماؽبا ما ال
ربتاجو ،يقوؿ :إذا طلق قبل الدخوؿ رجع بألفها وال شيء على األب ال للزوج وال للزوجة؛ ألف الزوج أخذ
نصفو ال يس تحق أكثر من النصف وقد أخذه ،وأما الزوجة فإهنا ال تطالب أباىا ،وال تقوؿ :يا أيب أخذت
مهري ،ويقوؿ :أخذتو؛ ألف الولد وما يبلك ألبيو ،يقوؿُ :ب اغبديث  :أنت ومالك ألبيك . 
يقول :وإف شرط لغَت األب شيء فالكل ؽبا ،إذا كاف لغَت األب حىت األـ ،فلو قاؿ :أصدقتكم عشرة
ثياب ،ثوباف ؽبا ،وآخراف ألمها ،وآخراف ألختها ،وآخراف لعمتها ،وآخراف ػبالتها ،عشرة ثياب ،الكل ؽبا،
ُب ىذه اغباؿ إذا طلق رجع بنصف ىذه الثياب ،سواء كانت عندىا أو عند خاالهتا وأخواهتا ،وما ذاؾ إال
أف غَت األب ال يقاس عليو ،فَتجع على من ىو عنده ،ىذه الثياب العشرة أصدقتها .
ٚا ْ٢دصً اٌطالق لجً اٌضسٛي ٚاؿزذك سّـخ ِٓ ٘ظٖ اٌض١بة ئطا وبٔذ ِزـب٠ٚخ،
ف١غجغ ػٍٙ١ب ٠ٚطبٌجٙب ثأْ رجّغ ٌٗ ٔصف اٌصضاق اٌظ ٛ٘ ٞسّـخ ِٓ ٘ظٖ اٌض١بة
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رغص٘ب ػٍ ٗ١ؿٛاء اٌز ٟػٕض٘ب أ ٚاٌز ٟػٕض أسزٙب أ ٚػٕض ػّزٙب ٔٚذ ٛطٌه  .ذأجًٍ
اٌصضاق:
ويصح تأجيلو  ،يصح تأجيل الصداؽ ،ويقع ُب كثَت من الدوؿ ُب سوريا وُب مصر وُب األردف وغَتىا
أهنم يقسموف الصداؽ إٔب معجل ومؤخر ،فاؼبعجل يدفعو ؽبا عند العقد أو بعده لتنتفع بو ،وأما اؼبؤخر فإنو
يبقى عنده حىت الطبلؽ ،إٔب أف يطلق أو إٔب أف يفارؽ أو بعد اؼبوت ،ويبقى ُب ذمتو دينا عليو ،ؼباذا
ذبعلوف ىذا اؼبؤخر؟ يقولوف :ألهنا قد تطلق ،وإذا طلقت فقد ال ترغبها األزواج  ،وتبقى أيبا أرملة ليس
عندىا من يكفلها ،فإذا طلقت ،فهذا الصداؽ الذي كاف مؤجبل قد يكوف عشرين ألف أو أربعُت ألفا،
تتمتع بو بقية حياهتا حىت ال تضطر إٔب أىلها ،وال إٔب إخوهتا أو أبويها أو كبو ذلك ،تستغٍت هبذا اؼبهر
اؼبؤخر ،يصح تأجيلو كما ذكر سواء أجبل مسمى أو أجبل غَت مسمى ،فاألجل اؼبسمى إذا قاؿ :أصدقنا
ثبلثُت ألف :عشرة ادفعها وعشرين بعد سنة أو عشرة ادفعها وعشرة بعد سنة وعشرة بعد السنة الثانية .
ففي ىذه اغباؿ يلزمهم أف يؤخ روه إٔب أف وبل األجل ،قد يكوف قصدىم أهنا حباجة يبكن ىذه السنة
ٍ
لفرش أو ُسرر أو ؾبالس أو أكسية أو ما أشبو ذلك ،وأف ىذه األشياء قد تفٌت ُب
تكفيها العشرة ألواف ،أو ُ
عشر سنُت أو تتحطم أو تنكسر ففي العشر سنُت األخرى يأتيها -مثبل -عشرة آالؼ أخرى ،وىكذا .
فبٌذبص ً أٔٗ ٠صخ رأج ٍٗ١ئٌ ٝأجً ِذضص أ ٚغ١غ ِذضص ،ئطا أغٍك األجً ٠ ٌُٚذضص لبي:
أعثؼ ٓ١أٌفب ِإجٍخ ٚػلغ ٓ٠أٌفب ٔمضأ ،مض ٌٗ اٌؼلغ ٓ٠أٌفبٚ ،ؿىذ ػٓ رذض٠ض اٌّإجٍخ،
ٌُ ٠مً ِضرٙب ؿٕخ أ ٚؿٕز ٓ١أ ٚػلغ ؿٕ ٓ١أ ٚئٌ ٝاٌّٛد ،اٌّإجً ِذٍٗ اٌفغلخ ،ئطا
دصٍذ اٌفغلخ ثطالق أ ٚثفـز أ ٚثّٛد ِز ٝدصٍذ دىُ ٌٙب ثٌٗٚ ،ؼِٗ صفؼٗ ،ػغفٕب
أْ اٌفغلخ ثطالق أ ٚثفـز ،وأْ ٠فـز اٌذبوُ إٌىبح أ ٚثبٌّٛدِ ،ز ٝدصٍذ اٌفغلخ
دً ٌٛٚ ،ثؼض اٌضسٛي ِضال ث َٛ١أ ٚثأ٠بَ؛ ٚطٌه ألٔٗ دصً أٔٗ فبعلٙب  .ذٍّه اٌّرأج
صضالٙا:
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مىت سبلك صداقها ؟
دبجرد العقد قد يكوف الصداؽ عينا ،يعٍت :قد يكوف عرضا من العروض أو هبيمة أو كبوىا ،فتملكو
بالعقد ،فإف كاف معينا كأف يقوؿ :أصدقتك ىذه الدار أو ىذه األشجار أو ىذه األغناـ ،فبمجرد العقد
سبلكها ،فلو -مثبل -أف ىذه الغنم ولدت بعد شهرٍ ،ب طلق وأراد أف يأخذ نصف الغنم ،فهل يأخذ
نصف البهم؟ ال يأخ ذ؛ ألنو ُب تلك اؼبدة اليت ولدت فيها كانت ُب ملك الزوجة ،مباؤىا ؽبا ،إذا حلبت ُب
تلك األياـ ،فإهنا تكوف ؽبا ،لبنها ودىنها ،وجزهتا يكوف ؽبا .
وإذا أشبر الشجر بعد العقد فالثمرة ؽبا ،وإذا أجرت الدواب بعد العقد ،فاألجرة ؽبا وليس لو إذا طلق أف
يطالب بنصف األجرة أو بنصف الثمرة ؛ ألهنا دخلت ُب ملكها دبجرد العقد ،ىذا معٌت قولو" :وسبلكو
بعقد" .
ويلزمها مئونتو ،فمثبل إذا قاؿ :أصدقتك ىذه األكياس وكانت األكياس ُب مستودع إنسافٍ ،ب مكثت
عند ذلك اؼبستودع طبسة أشهر ،فأجرهتا ُب ىذه اػبمسة على الزوجة أجرة اؼبخزف؛ ألهنا ملكها ،فلو أنو
عليك وغلتها ِ
طلق قبل الدخوؿ أخذ نصفها ،وليس ؽبا أف تطالبو بنصف األجرة ،يقوؿ :أجرهتا ِ
لك ،دبعٌت
أف أوالد الغنم وأجرة الدواب وشبر الشجر ؽبا ،ولو كاف كثَتا ،وال يطالبها بنصفو ،وأف مئونتها عليها ،فإذا
احتاجت الغنم إٔب علف ،فإنو عليها ،ولو طلق قبل الدخوؿ ال تطالبو بنصف العلف وال بنصف أجرة
الراعي ،كما ال يطالبها بنصف اللنب وال بنصف اعبزة وال بنصف األوالد .
٠مٛي٠" :صخ رف٠ٛط ثعغ" ػغفٕب أْ اٌزف٠ٛط ػضَ رـّ١خ اٌؼمض ،رـّ١خ اٌّٙغ فٟ
اٌؼمضٚ ،أٔٙب رـِّ ٝفٛظخ ،ف١صخ رف٠ٛط ثعغ٠ ،ؼٕ :ٟثعغ اِغأح ثأْ ٠ؼٚط األة
اث ٕزٗ اٌّججغح ثال ِٙغ ،أ٠ ٚؼٚط اٌ ٌٟٛغ١غ٘ب غ١غ اٌّججغح ثاطٔٙب ثال ِٙغِ ،ضبٌٗ :أْ
٠مٛي :أصضلزٙب ِب كبءد ،أِ ٚب كبء أس٘ٛب أِ ٚب كبءد أِٙبِٚ ،ب أكجٗ طٌه ،ف٘ ٟظٖ
اٌذبي رـِّ ٝفٛظخ ٠فغض ٌٙب ِب كبءد لً أ ٚوضغ ،فاطا لبٌذ :أٔزُ لٍزُ :صضالٙب ِب
كبءد ،أِ ٚب عظ١ذ ثٗ ،أِ ٚب رغظ ،ٝفٍ ٛغٍجذ ِبئخ أٌف أِ ٚبئز ٓ١فٍٙب طٌه ؛ ألٔٗ
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فٛض األِغ ئٌٙ١ب ٚلبيِ :ب كبءد أ ٚلبيِ :ب كبء فالِْ ،ب كبء أس٘ٛب أ ٚاثٕٙب أٚ
أث٘ٛب ،اٌىً ٠ـّ ٝرف٠ٛعب ٚ .جٛب ِٙر اٌّصً:
ٍب اؼبفوضة أو غَت اؼبسمى ؽبا ،مىت هبب مهر اؼبثل ؽبا؟.
هبب بالعقد ،قد تقدـ أهنا سبلكو بالعقد ،يعٍت إذا كاف مسمى ،وإذا ٓب يكن مسمى ،فلها مهر اؼبثل
هبب دبجرد العقد ،ؾبرد ما وبصل العقد بينهما ،ففي ىذا اغباؿ هبب ؽبا مهر اؼبثل" .ويستقر بدخوؿ" إذا
دخل هبا استقر اؼبهر ،ىنا فرؽ بُت هبب ويستقر ،ما الفرؽ بينهما ؟.
اٌٛجٛةِ :ؼٕبٖ اٌٍؼ٠ َٚؼٕ٠ :ٟى ْٛالػِب ٌٗ ِٙغ اٌّضًٚ ،ئْ ٌُ ٠ذضصٚ ،أِب االؿزمغاع
ف٠ ٛٙى ْٛثبٌضسٛي ،فجّجغص اٌؼمض ٠مبي :ف ٟطِزه ِٙغ اٌّضًٚ ،ثّجغص اٌضسٛي ٠مبي:
اؿزمغ ػٍ١ه أٔٗ لضعٖ ِ-ضال -وظا ٚوظا ٠ـزمغ ثبٌضسٛي ٍِ .راز وً ِٓ اٌسٚجٍٓ ٌآلسر:
ٍب يقوؿ" :وإن مات أحدىما قبل دخول ،وفرد ورثو ا خر" ،قد ذكرنا ُب الفرائض أهنا إذا ماتت
بعد العقد ورث منها ،ويرث من مهرىا ولو قبل الدخوؿ ،وإذا مات ورثت منو ولو قبل أف يفرض ؽبا ،إذا
عقد عليها عقد صحيحا ،فمات ورثت منو أو ماتت ورث منها .
أهنا إذا ماتت بعد العقد ورث منها ،ويرث من مهرىا ،ولو قبل الدخوؿ  ،وإذا مات ورثت منو ،ولو
قبل أف يفرض ؽبا.
صحيحا  ،فمات ورثت منو ،أو ماتت ورث منها  ،وإف ٓب وبصل دخوؿ وال
عقدا
إذا عقد عليها ً
ً
خلوة  ،فإذا مات الزوج ورثت منو  ،وإذا ماتت الزوجة ورث منها ،ولو قبل الدخوؿ من جهة ،ولو قبل أف
يفرض ؽبا ،ويسمى مهر مثلها فيتوارثاف ،و ٍ
حينئذ ماذا هبب ؽبا من اؼبهر؟.
ذكر أف ؽبا مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها أي :يفرض ؽبا مهر نسائها البلٌب يباثلنها ،تذكروف
قوما سألوا ابن مسعود عن رجل عقد على امرأة ،ومات قبل أف يفرض ؽبا،
اغبديث الذي فيو  :أف ً
شهرا ،فقاؿ :أنا أفتيكم برأيي ،إف يك صوابًا فمن اهلل ،وإف يك خطأ فمٍت ومن الشيطاف ،وال
وترددوا إليو ً
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دليبل ،ؽبا مهر نسائها ال وكس وال شطط ،وعليها العدة ،وؽبا اؼبَتاث ،كاف عنده رجل يقاؿ
تتخذوا قوٕب ً
لو :معقل بن سناف األشجعي ،فقاؿ :إف النيب



قضى ُب امرأة عندنا يقاؿ ؽبا :بروع بنت واشق دبثل ما

قضيت ،ففرح بذلك ابن مسعود حيث وافق قولو قوؿ النيب .  
ُب ىذا أنو جعل ؽبا مهر نسائها ،يعٍت :كعمتها وخالتها وأختها  ،يعٍت :أقارهبا كم يقدر ؽبن ؟ .ؽبا
مهر كامل ،ولو قبل الدخوؿ ،مات قبل أف يدخل هبا وقبل أف يسمى ؽبا ،ولكنو بعد العقد ،ومع ذلك
وإحدادا ،وجعل ؽبا مَتاثًا ،وأمر ؽبا بصداؽ مثل
ترث منو من تركتو ،ومع ذلك ،ربد عليو فجعل عليها عدة
ً

أمثاؽبا .فهذا ىو الذي هبب ؽبا.

روي أف بعض الصحابة خالفوا ذلك ،وٓب يقبلوا قوؿ معقل بن سناف األشجعي ،كأهنم ٓب يصدقوه،
حىت قاؿ بعضهم" :كيف نقبل قوؿ أعرايب يبوؿ على عقبو" يعٍت :أنو من الذين ال يعرفوف األحكاـ ،وىذا
غَت قادح ،فإنو صحايب ،والصحابة عدوؿ ،واغبديث قد اشتهر ،ورواه األئمة ُب كتبهم ،فعلى ىذا تعطى
عمبل هبذا اغبديث ،وىكذا إذا كاف قد فرض ؽبا ،فإنو يدفع ؽبا اؼبهر الذي فرض
كامبل ،مهر نسائها ً
مهرا ً
ً

كامبل .
ؽبا ً

عمبل بقولو:
وذىب بعضهم إٔب أهنا كاؼبطلقة قبل الدخوؿ :ؽبا نصف الصداؽً ،

  

 .  وبعضهم ٓب يقدر ؽبا شيئًا إذا ٓب يكن قد فرض ؽبا ،وجعلها كاؼبفوضة غَت اؼبدخوؿ هبا.
٠مٛي٠" :جت ٌٙب ثؼمض ِٙغ ِضً" ٠ؼٕ :ٟاٌّفٛظخ٠ٚ ،ـزمغ ثبٌضسٛيٚ ،ئْ ِبد أدضّ٘ب
لجً اٌضسٛيٚ ،لجً اٌفغض ٚعصٗ ا٢سغٚ ،أػط١ذ ِٙغ ٔـبئٙب  ،أِ :ٞضً ِٙغ ٔـبئٙب،
ال ٚوؾ ٚال كطػ ٔ ،ـبؤ٘ب وأِٙب ٚػّزٙب ٚسبٌزٙب ٚأسٛارٙب ٔٚذ٠ ُ٘ٛمٛيٚ" :ئْ
غٍمذ لجٍّٙب ٌُ ٠ىٓ ػٌٍٙ ٗ١ب ئال اٌّزؼخ ٟ٘ٚ ،ثمضع ٠ـغٖ ٚػـغٖ" ٠ؼٕ :ٟاِغأح ػمض
ػٍٙ١ب عجً٠ ٌُٚ ،ضسً ثٙب٠ ٌُٚ ،ـُ ٌٙب ِٙغا ،صُ غٍمٙب لجً اٌضسٛيٚ ،لجً رـّ١خ
اٌصضاق ،ف ًٙرطبٌجٗ ثصضاق؟ ِب ؿٌّٙ ٟب صضاق ،أ ٚرطبٌجٗ ثٕصفٗ؟ ِب ؿٌّٙ ٝب كٟء
 .فٙظٖ ٌ١ؾ ٌٙب ئال اٌّزؼخ١ٌ ،ؾ ٌٙب ئال أْ ّ٠زؼٙب  .اٌصضاق تؼض اٌطبلق:
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متاعا ومتعة ،استدؿ عليو بآيات
واؼبتعة ىي أف يعطيها شيئًا هبرب نفسها ً
عوضا عن فراقو ؽبا ،ويسمى ً

ُب القرآف :منها قوؿ اهلل تعأب:

         

             

متاعا وتسرحها .
  أي :أنو ليس عليها عدة ،وعليك أف سبتعها ،أف تعطيها ً
أيضا قاؿ اهلل تعأب:
وكذلك ً

           

           فجعلها اؼبتاع بقدر العسر واليسر
.
ىذا يعٍت :ما ؽبا صداؽ فلها اؼبتعة ،ؽبا أف يبتعها يقوؿ تعأب:



    يعٍت :مقداره

"قدره" ٍب قاؿ بعضهم :أعلى اؼبتاع أف يعطيها
الذي يتحملو وعلى اؼبعسر الفقَت قدره ،وقرأىا بعضهمْ :
عبدا أو عبدة ،وأدناه كسوة ذبزئها ُب صبلهتا.
ذكرا أو أنثى ،يشًتي ؽبا ً
ً
خادما ً
ٌ ٛغٍمٙب ّ٠زؼٙب؛ ألٔٙب ٔىذذ ٚغٍمذ لجً اٌضسٛي٠ ٌُٚ ،فغض ٌٙب ،فٍُ رؼػ ٔصف
اٌّفغٚض ٌُٚ ،رؼػ صضالب وبِال٠ ٌُٚ ،ضسً ثٙبٚ ،أىـغ لٍجٙب ثٙظا اٌطالق اٌظ ٞلجً
اٌضسٛي ،ف١ججغ طٌه ثٙظٖ اٌّزؼخ ٠ؼطٙ١ب ِزبػب       
 .  اٌصضاق فً ٚطء اٌشثٙح:
يقوؿ" :هبب مهر مثل ؼبن وطئ ُب شبهة أو زنا كرىا مهر اؼبثل" يعٍت :مهر مثل نسائها؛ إذا إنساف
دخل على امرأة ُب بيتو نائمة ،وظنها زوجتو  ،ووطئها ،وٓب ينتبو إال بعدما وطئها عليو مهر اؼبثل ،يعٍت :مهر
مثل نسائها .وما ذاؾ إال أنو وطأ من ال ربل لو ،فتطالبو دبهر مثلها ،يعٍت :ولو أنو وطئها ساعة أو نصف
ساعة ،وكذلك لو اشتبهت عليو امرأتو بأجنبية ووطئ األجنبية يعتقدىا زوجتو ،فإف عليو مهر مثلها .
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قد يكوف ىناؾ اشتباه بُت الزوجُت وبُت الزوجتُت ،كما إذا أدخل ىذا على زوجة أخيو ،وأدخل الثاين
حبلالٍ ،ب تبُت عدـ ذلك ،ففي ىذه اغباؿ عليو
على زوجة أخيو ووطئ كل منهما زوجتو يعتقد أهنا زوجتو ً
قهرا ،فزىن
ؽبا مهر مثلها؛ ألهنا وطئت بشبهة ،وكذا إذا زىن هبا إكر ًاىا ،يعٍت :ىددىا حىت مكنتو من نفسها ً
بكرا ،وأزاؿ بكارهتا ،فإف عليو مهر
هبا ُب ىذه اغباؿً ،إذا ً
مثبل تاب ،فعليو ؽبا مهر مثل نسائها  ،إف كانت ً

مثل نسائها .

ٚوظا ئْ ٚغئٙب  ٟ٘ٚص١ت ،ئطا وبٔذ ثىغا ً٘ رطبٌجٗ ثأعف اٌجىبعح ؟ رمٛي :أٔذ لٙغرٕٟ
لٙغاٚ ،أوغ٘ز ٕ ٟػٍ ٝاٌؼٔبٚ ،ا ْ٢أغبٌجه ثبصٕ :ٓ١أغبٌجه ثّٙغ اٌّضًٚ ،أغبٌجه ثأعف
اٌجىبعح؛ ألٔه أػٌذ ثىبعر١ٌ ،ٟؾ ٌٙب ئال ٚادضِٙ ٛ٘ٚ ،غ اٌّضً ،فال رطبٌجٗ ثأعف
اٌجىبعح٠ ،ىفٙ١ب صضالٙب اٌظ ٞأسظ ٌٙب ِٙغ ِضً ٔـبئٙب ٠ؼٕ :ٟصضالب ِضً أِضبٌٙب  .فال
رطبٌجٗ ِؼٗ ثّٙغ اٌجىبعح أ ٚثأعف اٌجىبعح ِٕ .غ اٌّرأج ٔفطٙا لثً لثط صضالٙا:
مثبل حاال،
يقوؿ" :وؽبا منع نفسها حىت تقبض صداقها اغباؿ"  .مهرىا اغباؿ ًإذا إف كاف الصداؽ ً
ألفا أو ثبلثُت ألفا حالةٍ ،ب طلبها للزفاؼ ،فلها أف سبتنع ،ال تقل :ال أسلم نفسي حىت
أصدقها عشرين ً

تسلم ما عندؾ ،على حد قوؿ بعضهم:

م ـ ـ ـ ـ ــا بعتكـ ـ ـ ـ ـ ــم مهجتـ ـ ـ ـ ــي إال بوص ـ ـ ـ ـ ــلكم

وال أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمها إال ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

فـ ـ ـ ــإن وفيت ـ ـ ـ ــم بم ـ ـ ـ ــا قلـ ـ ـ ــتم وفيـ ـ ـ ــت أنـ ـ ـ ــا

وإن أبيـ ـ ــتم يكـ ـ ــون الـ ـ ــرىن تحـ ـ ــت يـ ـ ــدي

فهي إذا بذلت نفسها  ،ووطئها وأزاؿ بكارهتاٍ ،ب مع ذلك منعها من صداقها فات عليها األواف ،فلها
قبل ذلك أف سبتنع  ،وتقوؿ :ال أسلم نفسي حىت تسلم ما عندؾ ،الصداؽ حاؿ ،وكذا لو كاف الصداؽ
مؤجبل ٓب وبل ،وىي ٓب تسلم نفسها ،فلها االمتناع من تسليم نفسها حىت يسلم ما حل من صداقها،
ً

216

أخصر المختصرات
يقوؿ :ال إذا حل قبل تسليم ،إذا سلمت نفسهاٍ ،ب حل ُب ىذه اغباؿ ال سبتنع بعد ذلك؛ ألهنا رضيت،
وسلمت نفسها ووطئها واستمتع هباٍ ،ب حل الصداؽ .
فهل تقوؿ :أنا أمنع نفسي منك اآلف حىت تسلم ٕب ما بقي؟ ليس ؽبا أف سبتنع ،ولكن ؽبا اؼبطالبة،
وكذلك إذا تربعت بتسليم نفسها ،فليس ؽبا االمتناع بعد ذلك ،إذا تربعت بتسليم نفسهاٍ ،ب أرادت أف
سبتنع ،وقالت :سلم ٕب اؼبهر وإال امتنعت ،فليس ؽبا االمتناع يقوؿ :وإف أعسرت حباؿ فلها الفسخ حباكم.
اغباؿ ىو الصداؽ إذا أعسر الزوج بالصداؽ اغباؿ ،ولو بعد التسليم تسليم نفسها ُب ىذه اغباؿ ؽبا أف
تطالبو :إما أف تعطيٍت صداقي أو تفارقٍت ،فإذا قاؿ :أنا معسر ال أجد فاعبواب ولو كنت كذلك ،فًتفع
للحاكم ،وتذكر لو أنو ٓب يسلمها صداقها فيقوؿ لو اغباكم :إما أف تسلمو ،وإما أف أفسخ النكاح منك،
فلو أف يفسخ النكاح ،وال يفسخو إال اغباكم .
دبرا وخلوة من فبيز" يعٍت :كل ىذه تقرر
يقوؿ" :ويقرر اؼبسمى كلو موت وقتل ووطء ُب فرج ،ولو ً
اؼبسمى ،وقد ذكرنا قريبًا الفرؽ بُت االستقرار وبُت الوجوب عند قولو" :وهبب ؽبا بعقد مهر مثلها ويستقر
بدخوؿ".

يستقر يعٍت :يثبت كلو؛ ألنو قبل الدخوؿ عرضة ألف ينفسخ نصفو ،فأما بعد الدخوؿ ،فإنو يستقر
اؼبسمى كلو ،يستقر باؼبوت إذا مات استقر الصداؽ كلو ُب تركتو ،وكذلك القتل إذا قتل أو كذلك وطء ُب
الفرج ،فإنو يستقر ،ولو وطء ُب الدبر مع ربريبو  ،وكذلك إذا كاف ىناؾ خلوة إذا خبل هبا ٓب يكن عندنبا
فبيز  ،وىو يقدر على الوطء يطأ مثلو  ،وىو عآب بأهنا معو ُب ذلك اؼبكاف وٓب سبنعو ٓ .ب سبنعو أف يطأىا .
وكذلك الطبلؽ إذا طلق ُب مرض اؼبوت مرض موتو أو مرض موهتا كل ذلك يقرر اؼبسمى .
ٚوظٌه اٌٍّؾ ،ئطا ٌّـٙب ٠ؼٕ :ٟثلٛٙح ٚوظٌه إٌظغ ئطا ٔظغ ئٌ ٝفغجٙب ثلٛٙحٚ ،وظٌه
اٌزمج ً١ئطا لجٍٙب ،وً ٘ظٖ ٠ـزمغ ٌٙب اٌّٙغ وٍٗٚ ،أِب إٌصف فٕ١صفٗ وً فغلخ ِٓ لجٍٗ
لجً اٌضسٛي  ِٓٚلجٍٙب ٚ ،أِب ِٓ لجٍٙب فزـمطٗ ئطا وبْ اٌطالق ِٕٗ لجً اٌضسٛي رٕصف
ا ٌّٙغ ٚ ،أِب ئطا وبْ ِٕٙب ٟ٘ ،اٌز ٟفـشذ  ،ئِب ثؼ١ت فٙ١بٚ ،ئِب ٘ ٟاٌز ٟغٍجذ فأٗ
٠ـمػٌٍّٚ .ح اٌؼرش:
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ٔىًّ اٌفصً ٘ظا ٠مٛي" :رـٓ اٌّ١ٌٛخ ٌٍؼغؽ  ٌٛٚثلبح فألً" .ط٘ت ثؼط اٌؼٍّبء ئٌٝ
أٔٙب رجتٌٚ ،ىٓ اٌصذ١خ أٔٙب ِـٕٔٛخٚ .صٌ ٍُٙ١ف ٟلصخ ػجض اٌغدّٓ ثٓ ػٛف ٌّب
رؼٚط لبي ٌٗ إٌج ُ١ِٙ   ٟلبي :رؼٚجذ اِغأح ِٓ األٔصبع فمبي :وُ أصضلزٙب ؟
لبيٚ :ػْ ٔٛاح ِٓ ط٘ت  إٌٛاح دجخ اٌزّغ ٠ؼٕ٘ :ٟظا صضالٙب  فمبي :ثبعن هللا ٌه،
أ ٌٛٚ ٌُٚثلبح ٠ ؼٕ :ٟاجؼً ّ١ٌٚخ  ٌٛٚثلبح ،فىأْ ٘ظا ٠ضي ػٍ ٝألً اٌّ١ٌٛخ ف ٟدك
اٌمبصعٚ ،لض صجذ أٔٗ  أ ٌُٚػٍ ٝػٕ٠ت ثلبح ،ػٕ٠ت اِغأرٗ  ثٕذ جذق ،صُ أوضغ ٔـبئٗ
 ٌُٛ٠ػٍ ٓٙ١ثذ١ؾ صف١خ ٌّب رؼٚجٙب ف ٟغغ٠مٗ ث ٓ١س١جغ ٚث ٓ١اٌّضٕ٠خ أِغ ثبألٔطبع،
فجـطذ ٚجؼً ػٍٙ١ب رّغ ٚألػ ٚؿّٓٚ ،صػب إٌبؽ فأوٍٛا فىبٔذ رٍه ّ١ٌٚزٗ ،ف١ضي ػٍٝ
أٔٗ ٠جٛػ جؼً اٌّ١ٌٛخ غ١غ كبح ٚغ١غ ٌذُ .إجاتح اٌضػٛج:
يقوؿ" :ذبب اإلجابة إليها بشرطو" :إذا دعي اإلنساف إٔب الوليمة فما حكم إجابتو؟.
ورد أنو  قاؿ:



شر الطعاـ طعاـ الوليمة :يدعى إليها من يأباىا ،ويًتؾ من يأتيها أو من يريدىا،

ومن ٓب هبب الدعوة فقد عصى اهلل



وورد ُب األحاديث أنو -عليو السبلـ -جعل إجابة الدعوة من

حقوؽ اؼبسلم على أخيو بقولو  :وذبيبو إذا دعاؾ  فأخذوا من قولو  :من ٓب هبب الدعوة ،فقد
عصى اهلل



أف ىذا يدؿ على الوجوب ،ولكن خصوا ذلك دبا إذا كانت دعوة خاصة؛ ألهنم جعلوا

احدا  ،ويقوؿ :ادع من لقيت كل من لقيت
الوالئم قسمُت :النقرى واعبفلى ،فدعوة اعبفلى ىي أف يرسل و ً

ُب األسواؽ وُب الطريق وُب األماكن ادعو .

ىذه تسمى دعوة اعبفلى فبل ذبب اإلجابة ؽبا ،وأما النقرى فهو أف ىبصص ادعو فبلنًا وفبلنًا وفبلنًا،
فهذه دعوة النقرى ،فهي اليت ذبب اإلجابة إليها  ،من ٓب هبب الدعوة فقد عصى اهلل ٍ ب اشًتطوا أال
يكوف لو عذ ر ،فإف كاف لو عذر كشغل أو مرض أو علم أف ىناؾ منكر ،فإنو لو عذر إذا علم بأف ىناؾ
اختبلط رجاؿ ونساء ،أو ىناؾ نساء متكشفات أو ىناؾ من يعلنوف شرب الدخاف ،أو من يدقوف
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بالطبوؿ ،أو من يغنوف غناء ماجنًا أو ىناؾ من يشربوف اػبمور ،أو هبلسوف على فرش اغبرير أو يشربوف ُب

أواين ذىب ،ولو كئوس القهوة وكبوىا ،أو كاف ذلك الذي دعاه مكسبو حراـ ،كرشوة أو ربًا أو كبو ذلك،
فلو أف يبتنع يقوؿ :وتسن لكل دعوة مباحة كل من دعاؾ ؼبناسبة مباحة ،فإف األصل أنك ذبيبو ،وذلك

جربا لقلب أخيك الذي دعاؾ.
ً

لكل دعوة مباحة يعٍت :ىناؾ والئم ؽبا مناسبات كمناسبة سكٌت الدار ،فإذا دعاؾ لذلك ،فإف ىذا

فبن تسن إجابتو ،وكذلك مناسبة شفاء من مرض أو مناسبة قدوـ غائب ،وجعل لو وليمة أو مناسبة قباح
من دراسة ،أو كبو ذلك ،أو مناسبة ربح ُب ذبارة ،أو ربصيل وظيفة ،أو ما أشبو ذلك ،ىذه مباحة إذا ٓب
يكن فيها منكر .
يقوؿ" :وتكره ؼبن ُب مالو حراـ" إذا كانت معاملتو ؿبرمة .يأخذ الرشا أو ىبدع ُب البيوع  ،أو يأكل
أمواؿ الناس بالباطل ،أو يتعامل دبعامبلت ربوية ،أو ما أشبو ذلك ،فتكره إجابتو ،ويكره األكل من مالو،
وتكره معاملتو من بيع وشراء ،وتكره قبوؿ ىديتو وىبتو إذا كاف ُب مالو حراـ؛ وذلك ألف ُب ذلك شيء من
أيضا سببًا ُب تقريره.
إقراره على ىذا اغبراـ ،وقد يكوف ذلك ً

بعض العلماء يقوؿ :هبوز قبوؿ ىديتو فإف النيب  كاف يقبل ىدايا ملوؾ الكفار ملك مصر وملك

الشاـ وملك عماف ،كانوا يهدونو ويقبل منهم ،وىم كفار ،ويكوف اإلٍب عليهم إٍب اؼبكسب ،ولكن ؼبا كاف
أصل اؼباؿ حر ًاما أو فيو حراـ ،فالذي يأكلو كأنو يقره ،ويتغذى بشيء من صبلة ما حرمو اهلل ،فاألؤب أنك
ال ذبيب دعوتو ،وال تقبل ىبتو وىديتو أو كرامتو ،وأنك ال تتعامل معو ال تتعامل ببيع أو شراء معو ،وأنت

تعرؼ أنو يتعاطى احملرمات.
وأما األكل فإذا دعي اإلنساف إٔب وليمة أو إٔب طعاـ ،فإف الدعوة ألجل األكل ،فالذي يدعى ،ولكنو
ال يأكل يكوف كأنو ما أتى ،ولذلك يستحب أف يأكل ،ومىت يباح الطعاـ إذا قدـ تتوقف إباحتو على
اإلذف أو على القرينة.
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اإلذف أف يقوؿ :كلوا أو كلوا بسم اهلل ،يأمرىم ،وأما القرينة فإذا وضع الطعاـ على اػبواف ،ودعاىم
وقاؿ :ىلموا وجلسوا فإف تقديبو إذف ُب أكلو ،فبل وبتاج إٔب إذف خاص  .ما جيء بالطعاـ إال لبللتقاـ فبل
وبتشم.
ال تحتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل كفع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل




صائما صياـ فريضة كقضاء أو كبوه فيقتصر
فيأكل منو إذا قدـ لو األكل الذي هتواه نفسو ،إذا كاف ً

على الدعاء ،يدعو وينصرؼ .

صائما
مفطرا فليأكل ،وإف كاف ً
روي أنو  قاؿ  :إذا دعي أحدكم إٔب طعاـ فليجب  ،فإف كاف ً

فليصل  يعٍت :فليدع :أطرؽ يصلي يعٍت :يدعو ،فيدعو لو بالربكة وينصرؼ .

أيضا
أما إذا كاف صيامو نفبل فيستحب أف يأكل أف يفطر ،إذا جرب خاطر صاحبو الذي دعاه  .ورد ً

أنو   دعاه أحد الصحابة ،فلما جلسوا لؤلكل اعتزؿ أحدىم  ،وقاؿ :إين صائم فقاؿ النيب  دعاكم
يوما مكانو . 
أخوكم وصبعكم وقدـ لكم ىذا الطعاـ ،أفطر وصم ً

نفبل ،وكاف أكلو فيو جرب خاطر صاحبو جرب نفسو ،وُب عدـ أكلو إساءة الظن بو ،وأما
ىذا إذا كاف ً

إذا ٓب يكن ىناؾ إساءة ظن فبل فبل داعي إٔب ذلكُ .ب األزمنة اؼبتقدمة الداعي أو صاحب الوليمة يرسل
احدا فيقوؿ :ادع فبلنًا وفبلنًا وفبلنًا وفبلنًا ،ويرسل اآلخر إٔب جهة أخرى :ادع فبلنًا وادع
رسلو ،فَتسل و ً

فبلنًا ،فيجيب مع أولئك الداعُت يأٌب اؼبدعو مع ذلك اؼبرسلُ .ب ىذه األزمنة -كما ىو معروؼ ُب ىذه

كثَتا بإرساؿ بطاقات فيها الدعوة وفيها ربديد اليوـ وربديد اؼبكاف.
الببلد -أهنم يكتفوف ً

٘ظٖ اٌجطبلخ ٌ١ؾ ٌٙب دىُ اٌضػٛح١ٌ .ؾ ٌٙب دىُ اٌضػٛح ثأْ ٠غؿً عؿٛالِٚ ،ب طان ئال
أْ اٌضػٛح دم١م١خ ٘ ٟو٠ ٗٔٛمٛي :فالْ ٠ضػٛن ،فأِب و٠ ٗٔٛمٛي أ٠ ٚىزت ٌه وٍّبد
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٠ضػٛن فٙ١بٚ ،رٍه وٍّبد وزجذ ٌه ٌٚغ١غن ،فال رىِ ْٛضً اٌضػٛح ٌٚىٓ ِٓ ثبة اٌججغ
رزأوض ثبإلجبثخ  .إػبلْ إٌىاح ٚاٌضرب ػٍٍٗ تاٌضف:
بعد ذلك يقوؿ :يسن إعبلف النكاح والضرب عليو بالدؼ  ،ورد أنو



قاؿ:



سرا ،لقوؿ اهلل تعأب:
اإلعبلف :ىو اإلشهار حىت ال يكوف ً

أعلنوا النكاح

واضربوا عليو بالدؼ



  

يعٍت :كوهنم ىبفونو وال يبدونو وال يظهرونو ُب ىذا شيء من اإلخفاء ؽبذا النكاح،

  

فإعبلنو إشهاره حىت يشتهر أف فبلنًا تزوج بفبلنة ،وردبا يكوف ىناؾ أخبار معرفة دبحظور أو رضاع بينهما،

فإذا اشتهر عرؼ ما بينهما.

أيضا اآلف بوضع األنوار على اؼبكاف الذي
ىذا السبب ُب إعبلنو يكوف اإلعبلف بنشر األخبار ،ويكوف ً

هبتمع فيو يكوف فيو االحتفاؿ األنوار الكهربائية  ،وغَت ذلك من األشياء اليت يكوف فيها أو وبصل فيها
اإلعبلف.
وأما الضرب بالدؼ :فالدؼ ىو اآللة اليت ىي كهيئة الطارٍ ،ب ىبتم أحد جانبيو جبلد ٓب يدبغٍ ،ب
شديدا ،أما إذا ختم جانباه ،فإنو ال هبوز ،ويسمى طببل  .الطبل ىو الذي
يضرب فيصَت لو صوت ليس ً
ختم جانباه يعٍت :وجهو من ىنا ومن ىنا  ،فهذا يسمى الطار ،ويسمى ُب بعض الببلد الزير ،ويسمى عند

بعضهم الدماـ .واألصل أف تسميتو الشرعية الدؼ ُب حديث:



نذرت إف قدمت أف أضرب على رأسك بالدؼ فقاؿ :أوُب بنذرؾ

أف امرأة قالت :يا رسوؿ اهلل ،إين



فالدؼ يضرب للفرح يعٍت :مثل

اؼبنخل إال أنو ختم جانبو بدؿ ما أف اؼبنخل فيو خروؽ  ،فذلك اؼبكاف فيو جلد ليس فيو خروؽ ،فهذا ىو
أيضا يكوف هبا أحيانًا غَت مباح إذا كاف فيو زرود أو كبوه .
مباحا ،ولو أوصاؼ ً
الدؼ ،وال بد أف يكوف ً
أيضا مع ذلك بصوت مباح؛ ألنو روى أنو  قاؿ  :ىبل أرسلتم من ينادي يقوؿ:
وال بأس ً

أتين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكم أتين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكم  فحيون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيكم
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 .  ...إٔب آخره ،يعٍت :أبيات فيها شيء من التحية والًتحيب واؼبديح اؼبباح الذي يكوف فيو دليل على
التواد وعلى احملبة .
فأما الغناء الذي يفعل ُب كثَت من اؼبناسبات حبيث إنو هبتمع رجاؿ من جهتُت :ىؤالء ُب جهة وىؤالء
ُب جهةٍ ،ب يتمايلوف ويغنوف غناء فيو شيء من التشبيب ،أو فيو شيء من التلحُت و الطرب ،أو يضربوف
أيضا رفع أصوات النساء بضرب الدفوؼ أو الطبوؿ
الطبوؿ ،فمثل ىذا نرى أنو ال يشرع حضوره  ،وكذلك ً
 ،ورفع أصواهتن بغناء فيو بشيء من اؼببالغة ُب التمايل أو التطريب أو التلحُت أو التشبيب أو وصف

اػبدود والقدود أو ما أشبو ذلك .
أيضا ال هبوز عادة النساء أف يضربن  ،وأف يتمايلن ويرقصن  ،ىذا إذا ٓب يكن فيو شيء من
فهذا ً
أيضا ضرب الدؼ ُب حفل
االختبلط ،وليس فيو شيء من احملذورات  ،فبل بأس بذلكٍ .ب يستحبوف ً

اػبتاف  ،يعٍت :والصحيح أنو إذا كاف أف اػبتاف أمر عادي  ،إف كانوا ىبتنوف الطفل ،وعمره سنتاف أو ثبلث

أيضا للختاف شيئا من اغبفل  ،يقسموف فيو شيئًا على األوالد وكبوىم ما يفرحهم كجوز
سنُت ٍ ،ب هبعلوف ً
دائما ،إمبا مرتُت أو ثبلث مرات،
أو حلوى أو ما أشبو ذلك  ،ويعملوف ً
أيضا ضرب الدؼ  ،ولكن ليس ً

واهلل أعلم وصل اهلل على ؿبمد.

اٌّؼاشرج تاٌّؼرٚف
 اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
قَ َاؿ َ-رِضبَوُ اللوُ تَػ َع َأب :-فصل :ويلزـ كبل من الزوجُت معاشرة اآلخر باؼبعروؼ  ،وأال يبطلو دبا يلزمو ،
وال يتكره لبذلو  ،وهبب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها ُب بيت زوج إف طلبها  ،وٓب تكن شرطت دارىا ،
ليبل فقط ،ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت
ومن استمهل أمهل اليومُت والثبلثة ال لعمل جهاز وتسليم أمة ً
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ما ٓب يضرىا أو يشغلها عن فرض ،والسفر حبرة ما ٓب تكن شرطت بلدىا ،ولو إجبارىا على غسل حيض
وجنابة وقباسة ،وأخذ ما تعافو النفس من شعر وغَته ،ويلزمو الوطء ُب كل أربعة أشهر مرة ،إف قدر .
ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل أربع ،وأمة من كل سبع ،وإف سافر فوؽ نصف سنة ،وطلبت
قدومو راسلو حاكم ،فإف أىب ببل عذر فرؽ بينهما بطلبها ،وإف ٓب يعلم خربه فبل فسخ لذلك حباؿ ،وحرـ
صبع زوجتيو دبسكن واحد ما ٓب يرضيا ،ولو منعها من اػبروج ،وعلى غَت طفل التسوية بُت زوجات ُب
القسم ،ال ُب وطء وكسوة وكبونبا إذا قاـ بالواجب .
وعماده الليل إال ُب حارس وكبوه ،فالنهار ،وزوجة أمة على النصف من حرة ومبعضة باغبساب ،وإف
سبعا
بكرا أقاـ عندىا ً
أبت اؼببيت معو أو السفر أو سافرت ُب حاجتها سقط قسمها ونفقتها ،وإف تزوج ً

أو ثيبًا أقاـ ثبلثًا ٍب دار .

والنشوز حراـ ،وىو معصيتها إياه فيما هبب عليها فمىت ظهرت أماراتو وعظها ،فإف أصرت ىجرىا ُب

اؼبضجع ما شاء ،وُب الكبلـ ثبلثًا  ،فإف أصرت ضرهبا غَت شديد  ،ولو ضرهبا على ترؾ فرائض اهلل تعأب .
باب :اػبل ع يباح لسوء عشرة وبغضو وكرب وقلة دين ،ويكره مع استقامة  ،وىو بلفظ خلع أو فسخ أو
مفاداة فسخ .وبلفظ طبلؽ أو نيتو أو كنايتو طلقة بائنة ،وال يصح إال بعوض ،ويكره بأكثر فبا أعطاىا،
ويصح بذلو فبن يصح تربعو من زوجة وأجنيب .
ويصح دبجهوؿ ومعدوـ ال ببل عوض ،وال دبحرـ وال حيلة إلسقاط طبلؽ ،وإذا قاؿ :مىت أو إذا أو إف
ألفا فأنت طالق طلقت بعطية ،ولو تراخت وإف قالت :اخلعٍت بألف أو على ألف ففعل بانت
أعطيتٍت ً
واستحقها ،وليس لو خلع زوجة ابنو الصغَت ،وال طبلقها ،وال ابنتو الصغَتة بشيء من ماؽبا ،وإف علق
أوال ٍب نكحها ،فوجدت طلقت وكذا عتق.
طبلقها على صفة ٍب أبانت فوجدت ً
السبلـ عليكم ورضبة اهلل،



اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصل اهلل وسلم على ؿبمد وعلى آلو وصحبو.

ىذا الفصل يتعلق بعشرة النساء ،يذكر الفقهاء باب عشرة النساء ،والعشرة واؼبعاشرة ىي الصحبة اليت
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تكوف بُت اثنُت ،وظبيت القبيلة ِ
عشَتة لوجود الصحبة بينهم ،قاؿ تعأب:

    

.       
فعشَتة الرجل يعٍت :أقاربو؛ ألنو يصحبهم فبُت الزوجُت صحبة ىي غالبًا أًب من غَتىا وأطوؿ مدة ُب

الغالب ،فلذلك ال بد من حس ن العشرة ،أمر اهلل تعأب بذلك قاؿ تعأب:
بعد قولو:

    

              

         

أي :اصحبوىن صحبة حسنة باؼبعروؼ،

أي :دبا ىو معروؼ حسنو ،ومعروؼ مبلءمتو .
فيلزـ الزوجُت معاشرة كل منها اآلخر باؼبعروؼ ،فيتخلق باألخبلؽ الفاضلة ،وىي كذلك ،فيلُت جانبو
ويصفح عن األخطاء وعن الزالت ،وكذلك يتخلق باألخبلؽ الشريفة ،ويبتعد عن األخبلؽ السيئة ،فيبتعد
أيضا يبتعد عن
عن ما يثَت األحقاد والغضب ،وما يسبب الغضب أو النفرة أو ما أشبو ذلك ،وىكذا ً
أيضا عن أسباب األذى
األخبلؽ السيئة عن الكذب ،وخلف الوعد وعن اؼبماطلة وعن التقصَت ،وكذلك ً
اليت تتأذى منها ،فإذا كاف كذلك فاألصل أهنا تدوـ الصحبة .

أما إذا اشتمل اجملتمع الزوجي على شيء من األذى ،فإف غالبًا أف الصحبة ال تدوـ إذا كاف أحد
حقودا غضوبًا أو شديد التأثر ألدىن شيء ،فإف
شرسا أو كثَت الظنوف أو
الزوجُت ً
ً
مثبل سيئ اػبلق أو ً
الطرؼ الثاين يكوف لُت اعبانب ،ويكوف سهل الكبلـ حبيث إنو يتحمل ما يسمعو ،فإذا غضب الزوج

لشيء وسب ،فإف كانت الزوجة ذات خلق ،فإهنا تعًتؼ بذلك ،وتعتذر وتطلب منو العفو والصفح عما
أيضا إذا أساء إليها بغيبة أو بتأخَت ُب شيء ما طلبتو أو ما
حصل منها ،ولو كاف شيئًا ً
طفيفا ،وكذلك ً
أشبو ذلكٍ ،ب فإهنا تعفو وتصفح .
لطيفا ،وتودد إليها ووعدىا وعد خَت ،فيكوف ذلك سببًا
عذرا ً
فإذا رأى منها ً
حقدا أو شدة تأثر اعتذر ً
ُب الصفح وُب الرضا وُب دواـ الصحبة .
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كثَتا ما ربصل الفرقة بسبب سوء خلق أحدنبا إذا كاف اآلخر ال يعتذر ،وال يقبل االعتذار ،بل ؾبرد
ً

أدىن زلة أو خطوة أو ما أشبو ذلك ،يسب ويشتمٍ ،ب يقابلها اآلخر بالسباب وبالعتاب الشديد الذي يثَت

الغضب ،أو كذلك يسيء الظن بو ،ويتهمو ٍ
بتهم كثَتة ،تقوؿ :أنت تذىب إٔب كذا وتًتكٍت ،وأنت ذبلس
إٔب فبلف أو كذا أو أنت وأنت ،...وىو يقوؿ :أنت تكلمُت كذا ويتهمها بأهنا تعاكس أو تغازؿ ،فيكوف
ذلك من األسباب اليت تثَت األحقاد .
الواجب حسن الظن أف وبسن الظن كل منهما باآلخر ،وأف يعفو ويتجاوز عما يقع من اػبطأ ،فهذا
ىو قولو تعأب:



    كذلك ترؾ اؼبماطلة اليت ىي التأخَت دبا يلزمو ،فإذا طلبت

منو شيئًا من حاجتها كنفقة أو كسوة ضرورية ،فأخذ يباطلها ،ويتأخر فيما طلبت من شيء واجب كاف
ذلك فبا يسبب حقدىا ،فبل هبوز لو اؼبماطلة ،كذلك إذا طلبت صداقها اغباؿ ،فبل هبوز لو التأخَت بغَت
كثَتا ما وبصل الضجر
عذر ،إف كاف يقدر سلم ما طلبت منو ،وإف كاف ال يقدر ،فإنو يعتذر دبا يقبل منو ً

من ىذا الفعل الذي ىو اؼبماطلة.

اؼبماطلة باغبقوؽ وباؼبواعيد إذا وعدىا زيارة وماطلها ،وإف كاف ذلك فبا يسبب نفرهتا أو إساءة الظن
هبا ،إذا وعدىا أف يشًتي ؽبا حاجة فبا ربتاج إليهاٍ ،ب تأخر كاف ذلك من أسباب إساءة الظن بو ،كذلك
طعاما
طعاما يطلبو  ،أو ً
إذا وعدتو شيئًا أف تصلح لو حاجة ،أف زبيط لو ثوبًا أو تغسلو أو تصلح لو ً
لضيفو ،ولكنها تأخرت أو ماطلت كاف ذلك من أسباب النفرة .
وكذلك التكره يقوؿ" :وال يتكره لبذلو" يعٍت :إذا بذلو وأخذ يبن بو فيقوؿ :أتعبتٍت وأقلقت راحيت
بكثرة الطلبات وبكثرة األشغاؿ واألعماؿ ،وىذا فبا يكلفٍت ،وأخذ يبن دبا فعل ،أو كذلك اؼبرأة إذا طلبها
مثبل لفراشو ،ال ذبيبو إال بعد تعب وبعد طوؿ انتظار ،وإذا طلب منها
أخذت تتكره إليو وتتثاقل إذا طلبها ً
حاجة لن تبذؽبا إال بتكره ،ىذا فبا يسبب النفرة .
يقوؿ" :وهبب بالعقد تسليم اغبرة اليت يوطأ مثلها ُب بيت زوجها ،إف طلبها وٓب تكن اشًتطت دارىا،
مىت حصل العقد ،وطلب تسليمها إٔب منزلو ،وكانت يوطأ مثلها" يعٍت :قد كدرت وىي اليت زادت على
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العاشرة يعٍت :أمكن أنو يوطأ ،ويستمتع دبثلها ،فإذا طلبها إٔب بيتو وجب على أىلها تسليمها ،إال إذا
اشًتطت دارىا إذا اشًتطت أال ىبرجها من بيتها أو من بيت أىلها ،فلها شرطها .
أيضا إذا اشًتطوا أال يسلموىا إال بعدما
وأما إذا ٓب تشًتط فإف عليو أف يسلمها على أىلها ،كذلك ً

كامبل ،فامتنعت وقالت :ال أسلم نفسي إال إذا سلمت الدفع الذي اشًتط عليك ،فلها ذلك،
يدفع اؼبهر ً
فإذا طلب زوجتو ،فعليهم أف يدفعوىا إذا ٓب يكن ىناؾ عذر ،فإذا طلب اإلمهاؿ :أمهلوين ،إذا طلبوا
اإلمهاؿ إذا قالوا :أمهلنا حىت قبهزىا ،فلو أف يبهلهم يومُت أو ثبلثة حىت يهيئوىا ويشًتوا ؽبا حاجاهتا أو ما
أشبو ذلكٍ ،ب يسلموىا لزوجها من استمهل أمهل اليومُت والثبلثة ال لعمل جهاز يعٍت :إذا كانوا مثبل
يشًتوف حاجاهتا ويكملوف ؽبا طلباهتا أمهلهم ،أما التجهيز فإنو ىو الذي هبهزىا ،إذا أعطوه امرأتو ،فإنو
هبهزىا دبا طلبتو ،يعٍت :بكسوهتا وبأوانيها وبأدواهتا اليت ربتاج إليها إذا كانت ىذه معتادة ،أما األَمة إذا
ليبل.
تزوج الرجل أَمة فبلوكة ،فالعادة أهنا زبدـ سيدىا ُب النهار ،ففي الليل يتسلمها زوجها يسلمها لزوجها ً
أيضا أنو حق للزوجة ،يعٍت :األصل أف
االستمتاع الذي ىو الوطأ يبلكو الزوج ،فهو حق للزوج ،ويبكن ً

الزوج ىو الذي يطلب امرأتو إٔب فراشو ،وقد تطلبو ىي تطلب أف يستمتع هبا ،فاألصل أنو للزوج ،فلذلك
ليبل أو هنارا ما ٓب يضرىا ،أما إذا أضرىا بكثرة الوطء فإف الضرر يزاؿ،
يبلك أف يستمتع هبا كل وقت يعٍتً :
أو يشغلها عن فرض :يشغلها عن فرض من الفروض كعن صبلة من الصلوات ،فبل هبوز ذلك ،فاألصل أنو
هنارا ،وعليها أف ذبيبو مىت طلبها.
يكوف االستمتاع مىت طلبها ً
ليبل أو ً

ورد أنو  قاؿ  :إذا دعا الرجل امرأتو فلتجبو ولو كانت على التنور  ذكر العلماء أنو يستمتع

هبا ،وذبيبو ولو كانت على التنور ،أو على ظهر قتب لو كانت راكبة على ظهر قتب ،ىو الذي هبعل على
ظهر الفرس أو على ظهر الدابة وبمل عليها ،ولو كانت راكبة ذبيبو لقضاء حاجتو ،فإنو ىو الذي يبلك
االستم تاع هبا ما ٓب يضرىا أو يشغلها عن فرض ،وإذا دعاىا فعليها اإلجابة ،ووبرـ عليها التكره والتربـ
والتثاقل .
ورد أنو  قاؿ:



إذا دعا الرجل امرأتو إٔب فراشو فأبت ،فبات غضباف لعنتها اؼببلئكة حىت تصبح

 وُب رواية  :إال كاف الذي ُب السماء ساخطًا عليها حىت يرضى عنها زوجها . 
226

أخصر المختصرات
ف١ى٘ ْٛظا دـت كٛٙرٗ ٚعغجزٗ ٌٛ ،وبْ األِغ ِٓ لجٍٙب ،فىظٌه أ٠عب ٠ؼٕ :ٟثؼط ِٓ
إٌـبء ٘ ٟاٌز ٟرطٍت ػٚجٙب ،وٍّب صسً أ ٚوٍّب عأرٗ اجزظثزٗ ئٌ ٝاٌفغافٚ ،لبٌذ١٘ :ب
رؼبي ...ئْ وبْ لبصعا فاْ ػٍ ٗ١أْ ٠ج١جٙب؛ ألٔٙب ٌٙب كٛٙح وّب ٌٍغجً .اٌطفر تاٌسٚجح:
ي قوؿ" :ولو السفر حبرة ما ٓب تشًتط بلدىا" كما تقدـ ُب الشروط أنو إذا ٓب تشًتط ،فإف لو أف يسافر
مثبل إٔب اغبجاز أو إٔب القصيم ،فاؼبرأة
مثبل ُب ىذه الببلد ،وتزوج وأراد السفر ً
هبا حيث يرغب ،إذا كاف ً
تابعة لو إال إذا اشًتطوا أهنا ال تسافر ،أو شرطت ىي عند العقد ،ولو إجبارىا على غسل اغبيض واعبنابة؛
وذلك ألنو قباسة معنوية؛ فيلزمها أف تغتسل حىت ربل لو لقولو تعأب:

    

.     
فالتطهر يكوف باالغتساؿ الذي ورد ُب السنة ،وكذلك اعبنابة إذا حصلت جنابة يلزمها أف تغتسل ،وال
تصل إال بعد االغتساؿ لقولو تعأب:



      ولقولو:

    

.     
أيضا غسل قباسة على بدهنا أو ثوهبا أو مكاهنا ،إذا كاف ىناؾ قباسة عينية كبوؿ أو غائط أو
ويلزمها ً

دـ أ و قيء أو شيء مستقذر ،فعليها أف تغسل ذلك؛ ألنو فبا وبصل بو التقذر ،وعليها أخذ ما تعافو
النفس من شعر وغَته ،يعٍت :إذا كاف ىناؾ شيء تعافو النفس كشعر اإلبط أو شعر العانة ،فعليها إزالة
مثبل إٔب استعماؿ السواؾ والنظافة ،وكالوسخ ُب
ذلك وكإطالة األظفار ،وكالوسخ ُب األسناف الذي وبتاج ً
البدف يلزمها أخذه وإزالة ما تعافو النفس.
أما حكم الوطء فيقوؿ :يلزمو الوطء ُب كل أربعة أشهر مرة إذا قدر ،أيُ :ب كل ثلث سنة؛ وذلك
ألف ىذا ىو القدر الذي تقدر اؼبرأة على التحمل والصرب فيو؛ وألجل ذلك جعلت عدة الوفاء أربعة أشهر
وعشرة أياـُ ،ب قولو:



 .       زيادة العشر لبلحتياط ُب وجود

ضبل أو كبوه .
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عاجزا لكرب أو كبوه ،فبقدر ما
مثاؿ ذلك عليو أف يطأىا ُب كل أربعة أشهر ،إف قدر فإف كاف ً
يستطيع ،ويلزمو اؼببيت بالطلب عند اغبرة ليلة من كل أربع ،واألمة من كل سبع ليلة من كل سبع.
اشتهرت قصة كعب بن ثور أف امرأة جاءت إٔب عمر فقالت لو :إف زوجي يصوـ النهار ،ويقوـ الليل،
خَتا ،استحيت وانصرفت ،فقاؿ كعب :إهنا تشتكيو ،تدعي أنو ال يتفرغ
فظن أهنا سبدحو ،فقاؿ :جزاه اهلل ً

لبلستمتاع هبا ،فردىا وأرسل إٔب زوجها ،وقاؿ لكعب بن ثور :اقض بينهما كما فهمت قصتها ،فقاؿ لو
كعب :أيها الرجل إف اهلل أباح لك أربع نساء ،نصيب كل واحدة منهن ليلة ،وحيث إنو ليس معك إال
واحدة ،فلك أف تتعبد ثبلث لياؿ ،وتبيت مع زوجتك ليلة ،فبل تًتكها عليك أف تبيت معها ليلة من كل

أربع ،فعجب عمر من فطانتو ،وأرسلو قاضيًا على الكوفة .

فهذا من ىذا أخذوا أنو يلزمو أف يبيت معها ،فبل يلزـ من البيتوتة الوطء ،فيبيت معها للمؤانسة ،فلو

أف يبيت ثبلث لياؿ حيث شاء ،والليلة الرابعة يبيت عندىا ،وإذا ٓب يكن ىناؾ مانع ،فاألصل أنو يبيت
عندىا كل الليإب ،أما األَمة فإنو قد هبمع معها ثبلث حرائر ،واغبرة ؽبا مثل األَمة مرتُت ،فكأنو إذا كاف
عنده ثبلث حرائر وأَمة ،بات عند ىذه ليلتُت ،وعند األخرى ليلتُت ،وعند األخرى ليلتُت ،والسابعة عند
األَمة .
فنصيب األمة ليلة من كل سبع ،فإذا ٓب يكن معو إال زوجة فبلوكة ،فإنو يبيت عندىا ليلة من كل
أسبوع ،وإف سافر أكثر من نصف السنة ،وطلبت قدومو راسلو اغباكم.
ذكروا أف عمر  كاف أو سأؿ ابنتو اليت ىي حفصة :كم تصرب اؼبرأة عن زوجها ،فقالت :نصف سنة،
فعند ذلك كاف يرسل إٔب أمراء األجناد أف كل من ًب نصف سنة فإف عليو أف يرجع ،ويرسل بديلو من
شهرا أو كبوهٍ ،ب يرجع .
اجملاىدين ففي كل نصف سنة يرجع ليقيم عند زوجتو ً

أما إذا تركتو ،وٓب تسمح وٓب تطلبو ،وٓب تتكلم ،فلو أف يبقى إٔب الوقت الذي وبتاج إليو .

اآلف كثَت من العمالة قد يبقى سنتُت ،وردبا ثبلث سنُت أو أر ًبعا ما ذىب إٔب زوجتو وعذره عدـ التفرغ

أو أف كفيلو ال يسمح لو أو أنو يتكسب ،وٓب هبمع شيئًا يستغٍت بو إذا رجع إٔب بلده ،وزوجتو ظبحت عنو،

228

أخصر المختصرات
وتعرؼ حاجتو ،فإذا طلبت قدومو أرسل إليو اغباكم ،فإذا امتنع .إذا راسلو فامتنع ،وليس لو عذر ،فرؽ
اغباكم بينهما بطلبها حكم بفسخ النكاح .
أِب ئطا ٌُ ٠ؼٍٓ سجغٖ ،فال فـز ٌظٌه ثذبي ئطا ٌُ ٠ؼٍُ ً٘ ٘ ٛف ٟاٌلّبي أ ٚف ٟاٌجٕٛة،
 ٛ٘ٚاٌّفمٛص فف٘ ٟظٖ اٌذبي رجمٌ ،ٝىٓ اٌصذ١خ أٔٙب ئطا رعغعد ،أ ٌُ ٚرجض ِٓ ٕ٠فك
ػٍٙ١ب ،فاْ ٌٍذبوُ فـز إٌىبح ،فاْ جبء ٚعجغ اٌؼٚط لجً أْ رزؼٚط ف ٛٙأدك ثٙبٚ ،ئْ
رؼٚجذ لجً أْ ٠غجغ ،فأٗ ٠ؼطِٙ ٝغٖ٠ .ؼطِٙ ٝغٖ اٌظ٠ ٞؼٕ :ٟئطا رؼٚجذ لجً أْ
٠غجغ .دك اٌسٚجح فً ِطىٓ ِطرمً:
يقوؿ" :من العشرة أال هبمع الزوجتُت دبسكن واحد إال برضانبا"؛ وذلك ألف العادة وجود غَتة بينهما،
وكل منهما تبغض األخرى ،وربقد عليها وربسدىا ،وتلتمس عثراهتا ،فمن الصعب أف ترضى هبا معها ُب
منزؿ واحد ،تقابلها كل يوـ فلذلك هبعل كل واحدة ُب مسكن إال إذا شرط على األؤب أف الثانية تسكن
أيضا على الثانية أف أسكنك معها ،فرضيت بذلك ،ففي ىذه اغباؿ هبوز أف هبمعهما إذا
معك ،وشرط ً
رضيتا بذلك .وكذا الثبلث أو األربع .
يقوؿ :ولو منعها من اػبروج من داره؛ ألنو إذا عقد عليها ،وذىبت معو إٔب منزلو فهو أملك هبا فليس
ؽبا أف زبرج إال بإذنو ،ولو منعها إال لؤلشياء الضرورية :كما إذا مرضت وذىبت إٔب الطبيب ،أو إذا
احتاجت حاجة ضرورية ،وذىبت إٔب البقاؿ ،وما أشبو ذلك .
ف٘ ٟظٖ اٌذبي ٌ١ؾ ٌٗ ِٕؼٙب ٌلضح اٌعغٚعح ،وظٌه أ٠عب ئطا ِغض أدض أثٙ٠ٛب فٍ١ؾ ٌٗ
ِٕؼٙب ِٓ ػ٠بعرِٚ ُٙب أكجٗ طٌه  .اٌؼضي تٍٓ اٌسٚجاخ:
ىذا ما يتعلق بالعشرة ،بعد ذلك يتكلموف على القسم .القسم بُت الزوجات يقوؿ" :وعلى غَت طفل
التسوية بُت زوجاتو ُب القسم" إذا كاف لو زوجتاف فأكثر ،وىو بالغ عاقل رشيد وجب عليو التسوية بينهما؛
كبل منهما ؽبا حق عليو فيلزمو أف يسوي بينهما ،وال يفضل إحدانبا على األخرى .
وذلك ألف ً
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ورد أنو



قاؿ:



من كاف لو زوجتاف فماؿ إٔب إحدانبا جاء يوـ القيامة وشقو ساقط



يعٍت:

كاؼبفلوج هبيء وىو مشلوؿ أحد اعبانبُت ،عبلمة على ميلو .التسوية بينهما :التسوية ُب القسم ،والتسوية
ُب النفقة ،والتسوية ُب اؼببيت ،والتسوية ُب اغباجات قضاء اغباجات وكبوىا .
لكن إذا رضيت إحدانبا فلها ذلك إسقاط حقها األصل أنو يسوى بينهما بقدر ما يستطيعو أنو يسوي
بينهما ُب شراء اغباجات ،وما أشبهها .
يوما حىت ال تتربـ إحدانبا،
وكذلك ً
يوما وعند ىذه ً
أيضا يسوي بينهما ُب األكل يعٍت :يأكل عند ىذه ً

قد يكوف بعضهم إذا كاف عنده إذا استضاؼ أضيافًا ،فقد ال تتحمل إحدانبا أف تقوـ خبدمة األضياؼ،
ضيقا حسب اغباجة.
اسعا واألخرى ً
فلو أف هبعلها عند إحدانبا اليت تتحمل كما إذا كاف بيت ىذه و ً

أما ُب الوطء فبل يلزمو التسوية؛ وذلك ألف الوطء ىبضع للشهوة فقد توجد شهوتو عند إحدانبا دوف

األخرى ،ولكن عليو أف ال يبنعها من حقها من االستمتاع ،ولو ُب الشهر مرة أو ُب الشهرين أو ُب الثبلثة
مثبل ربتد شهوتو إذا جاء عند إحدانبا دوف األخرى ،فبل
وما أشبو ذلك بقدر االستطاعة  ،ولكن إذا كاف ً
يلزمو التسوية بينهما ،وكذلك ُب الكسوة الكسوة على قدر اغباجة ،فقد ربتاج إحدانبا كسوة كل شهرين،
واألخرى خببلفها لكثرة زيارات ىذه دوف ىذه ،فبل يلزمها التسوية ُب الكسوة .
أيضا التسوية ُب األطعمة ،يشًتي لكل حاجتها قد يكوف ىذه عندىا أوالد وحباجة إٔب فاكهة،
كذلك ً

أيضا التسوية
وحباجة إٔب غبم ،وتلك إذا اشًتى ؽبا حاجة ،وليس عندىا أوالد بقيت عندىا مدة .كذلكً ،
ُب اؼبودة ،القلب.

ُب حديث عائشة قالت :كاف النيب



يعدؿ أو يقسم بُت نسائو ،فيعدؿ ٍب يقوؿ:

قسمي فيما أملك فبل تلمٍت فيما سبلك وال أملك





اللهم ىذا

يعٍت :القلب فإف القلوب بيد عبلـ الغيوب ،فإذا

كاف قلبو وبب إحدانبا أكثر ،فهو ال يقدر على التسوية ُب ذلك ،ولكن أثر ذلك ال بد أف وبدث على
التسوية فيها ،فإذا قاـ بالواجب إلحدانبا ،ولكن األخرى أحب إليو فبل حرج عليو .
القسم عماده الليل؛ ألف الناس ُب النهار يتقلبوف ُب حاجاهتم وُب أعماؽبم ،فيقسم ُب الليل ؽبذه ليلة،
حارسا ،فإنو يقسم ُب النهار.
وؽبذه ليلة ،لكن إذا كاف ً
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ليبل كأىل اؼبرابطة وأىل اػبفارات وأىل اغبراسة لؤلشياء اؼبخوفة  .يقوؿ" :إنو ال
اغبارس أو الذي عملو ً
ليبل"  ،فهذه اغباؿ يقسم ُب النهار؛ ألنو ُب الليل منشغل .منشغل باغبراسة .
وبرس إال ً
ذكر أف الزوجة اؼبملوكة على النصف من اغبرة ،يعٍت :على النصف منها ُب القسم كما تقدـ ،إذا كاف
عنده زوجة حرة وأَمة ،فللحرة ليلتاف ولؤلَمة ليلة ،واؼببعضة ُب اغبساب اليت نصفها حر ُب ىذه اغباؿ يقوؿ:
مثبل ليلة ،ونصف ليلة ،وتلك األخرى ؽبا اغبرة ؽبا ليلتاف ،ويكوف ذلك باعبرب كأف
ؽبذه اليت نصفها حر ً
يقوؿ :ؽبذه أربع لياؿ ،وؽبذه ثبلث باغبساب.
إذا أبت اؼببيت معو أو السفر سقطت نفقتها إال إذا كانت قد اشًتطت دارىا أو بلدىا ،وامتنعت من
السفر ،وأما إذا طلبها للمبيت على فراشو ،فامتنعت سقطت نفقتها ،وسقط حظها من القسم ،ولو أف
يعطي نصيبها للضرة الثانية ،إذا سافرت غباجتها ،حىت إٔب اغبج أو العمرة سقطت نفقتها ُب مدة السفر
قصَتا؛ وذلك ألف النفقة مقابل االستمتاع ،وىي اآلف قد فوتتو على نفسو .
ً
طويبل أو ً

بكرا وعنده قبلها امرأة أو امرأتاف أقاـ عند البكر اعبديدة سبعة أياـٍ ،ب قسم .أما إذا تزوج
إذا تزوج ً

ثيبًا ،وعنده قبلها نساء ،أقاـ عند ىذه اعبديدة ثبلثة أياـٍ ،ب دار على نسائو .

طوغد أَ ؿٍّخ أْ إٌجٌّ  ٟب رؼٚجٙب ٟ٘ٚ ،ص١ت ألبَ ػٕض٘ب صالصخ أ٠بَ ِززبثؼخ ،صُ لبي:
 ئٔٗ ٌ١ؾ ثه ٘ٛاْ ػٍ ٝأٍ٘هٚ ،ئْ كئذ ؿجؼذ ٌهٚ ،ئْ ؿجؼذ ٌه ؿجؼذ ٌٕـبئٟ
٠ ؼٕ :ٟأرّّذ ٌه ؿجؼخ أ٠بَ ،فغظ١ذ ثأْ ٠ج١ذ ػٕض٘ب صالس ٌ١بي ،فبٌجض٠ضح اٌجىغ
٠ج١ذ ػٕض٘ب ؿجؼخ أ٠بَ ِزٛاٌ١خ ٌزأٔ١ـٙب ٌٚجضرٙب ٚ .اٌض١ت ٠ج١ذ ػٕض٘ب صالصخ ِزٛاٌ١خ أزٝٙ
ِب ٠زؼٍك ثبٌمـُ ٔ .شٛز اٌسٚجح:
أما النشوز فإنو عصياف اؼبرأة لزوجها وىو حراـ ،معصيتها إياه فيما هبب عليها ؛ وذلك ألف الواجب
عليها أف تطيعو فيما يتعلق حباجتو ،فإذا رأى منها أهنا تكرىو ،وعبلمة ذلك أهنا ال ذبيبو إٔب فراشو أو ذبيبو
متربمة متثاقلة ،ففي ىذه اغباؿ األصل أف ىذه عبلمات النشوز :معصيتها إياه فيما هبب عليها يقوؿ اهلل
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تعأب:

          

.       
أحدا
آمرا ً
فيبدأ بالوعظ التذكَت يذكرىا وىبوفها ،ويذكر ؽبا حق الزوج عليها قوؿ النيب   لو كنت ً

أف يسجد ألح د ألمرت اؼبرأة أف تسجد لزوجها؛ ؼبا لو عليها من اغبق  ووردت ُب ذلك أحاديث ،وإف
كاف ُب أسانيدىا مقاؿ ،يعٍتُ :ب عظم حق الزوج على امرأتو ،ولكن أصحها ىذا ،فيعظها ويذكرىا،
ووبذرىا من ىذا النشوز والتربـ والتثاقل والعصياف لزوجها ،وىبوفها باهلل وىبوفها بالعذاب األخروي،
وبسخط اهلل ،وأف اهلل يسخط عليها ،وأف اؼببلئكة تلعنها ،وما أشبو ذلك فإف أصرت وامتنعت أف تقبل،
فإنو يهجرىا قاؿ اهلل تعأب:



    فيعتزؿ فراشها ويذىب إٔب زوجتو األخرى

إف كاف لو زوجة ،وإذا ٓب يكن لو زوجة ،فإنو يبيت فيًتؾ فراشها ،أو يوؽبا ظهره ،يهجرىا ُب اؼبضجع ما
شاء ،ولو طالت اؼبدة ،ويهجرىا ُب الكبلـ ثبلثة أياـ ال أكثر ،فإف اؽبجر ال هبوز أكثر من ثبلث .
قاؿ   ال وبل ؼبسلم أف يهجر أخاه فوؽ ثبلث ٍ ب قاؿ تعأب:



   إذا أصرت

وٓب تتأثر ،وٓب تتأثر باؼبوعظة وال باؽبجراف انتقل إٔب الضرب ،ولكنو ضرب غَت مربح ،أي :غَت شديد يعٍت:
ضرب تأديب ال يزيد فيو على عشر جلداتٍ ،ب ذكروا أف لو ضرهبا على ترؾ الفرائض؛ فرائض اهلل -تعأب-
كالصبلة والصياـ وما أشبو ذلك من الواجبات الدينية ،كما أف لو ضرهبا على فعل اؼبنكرات ،كما إذا علم
بأهنا تعاكس ،أو يكوف ؽبا خلوات ،أو تدخل ُب بيتو من ال يرضاه .
ورد أنو



قاؿ ُب حديث مشهور:



وؽبن عليكم رزقهن وكسوهتن باؼبعروؼ ،ولكم عليهن أال

يوطئن فرشكم من تكرىونو ،وال يأذف ُب بيوتكم ؼبن ال تريدونو . 
فليس ؽبا أف تدخل ُب بيت زوجها من ال يرضاه ،ول و كاف من ؿبارمها إال إذا ظبح الزوج ،وكذلك ال
ذبلس على فراشو أجنبيًا سواء ذبلسو لفعل فاحشة هبا أو لغَت ذلك،

.
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كذلك ال ذبلس على فراشو أجنبيا ،سواء ذبلسو لفعل الفاحشة هبا أو لغَت ذلك  ال يوطئن فرشكم
من تكرىونو  فإذا علم ذلك منها فلو تأديبها .
اٌشٍغ
الباب الذي بعده باب اػبلع ،وىو أف تطلب اؼبرأة فسخ النكاح والتخلي من ىذا الزوج ،وذلك إذا
كرىتو ،واألصل ُب ذلك قولو تعأب:

          

    أي :ال جناح عليها إذا فدت نفسها واشًتت نفسها ،واألصل -أيضا -قصة امرأة ثابت
بن قيس بن مشاس ،جاءت إٔب النيب  وقالت :إين ال أعيب عليو ُب خلق وال دين ،ولكٍت أكره الكفر ُب
اإلسبلـ ،وذكرت أهنا كرىت خلقتو ،خيل إليها أنو دميم ،وأنو قبيح اؼبنظر ،وأنو ...وأنو ...فلم تطق
التحمل والصرب معو ،فأمرىا ( أباح ) ؽبا النيب  أف تفتدي وقاؿ  :اقبل اغبديقة وطلقها تطليقة - 
وكاف قد أعطاىا حديقة. -
فإذا كانت تكرىو لسوء عشرتو ولصبلبتو ولشرىو ولعيب فيو ،فإهنا تفتدي منو ،وكذلك أيضا لنقص
دينو ،أو هتمتو بالزنا ،أو دبسكر ،أو ما أشبو ذلك ،وكذلك إذا عمل معها ما ال وبل كإتياهنا بالدبر ،فإف
ؽبا أف تفتدي ،وكذلك إذا كرىتو لكرب سن ،أي :إنو طعن ُب السن ،وىي ال تزاؿ شابة ،أو لقلة دين ،رأت
أنو قليل الديانة ،ال يتورع عن اغبراـ ،أو يًتؾ الصلوات أو ما أشبو ذلك ففي ىذه اغباؿ ؽبا أف زبالعة .
٠مٛي٠ٚ" :ىغٖ ِغ االؿزمبِخ " ئطا وبٔذ دبٌٗ ِـزمّ١خ وغٖ ٌٙب أْ رطٍت اٌطالق ،أ ٚأْ
رطٍت اٌفغاق أ ٚأْ رفزضٚ ،ٞعص أٔٗ  لبي  :أّ٠ب اِغأح ؿأٌذ اٌطالق ِٓ غ١غ ِب
ثأؽ فذغاَ ػٍٙ١ب عائذخ اٌجٕخ ٠ ؼٕ :ٟئطا غٍجذ اٌطالق ٚاٌذبي ِـزمّ١خ ثٕٙ١ب ٚثٓ١
ػٚجٙب١ٌ ،ؾ ٕ٘بن ػ١ت فٚ ٗ١ال سًٍ ٚال ٔمص ف ٟصٚ ،ٕٗ٠ال ٔمص ف ٟػمٍٗٚ ،ال ٔمص
ف ٟأساللٗ ،فطٍجٙب ٌٍطالق أٌٍّ ٚشبٌؼخ ٠ؼزجغ دغاِب ػٍٙ١ب ٚاٌذبي ٘ظٖ؛ ٌٛعٚص ٘ظا
اٌذض٠ش  .اٌرىٍٍف اٌفمٌٍ ًٙشٍغ:
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ىل يعترب اػبلع فسخا للنكاح ،أو يعترب طبلقا ؟.
إذا كاف بلفظ اػبلع ،أو بلفظ الفسخ ،أو بلفظ اؼبفاداة اعترب فسخا ،وإذا كاف بلفظ الطبلؽ ،أو نيتو،
أو كنايتو اعترب طبلقا ،طلقة بائنة ،وإذا قلت :ما النتيجة ُب ذلك ؟ .فنقوؿ :إذا قاؿ :خالعتها بألف ،أو
فسخت نكاحها بعشرة آالؼ ،أو افتدي نفسك بعشرة آالؼ ،فدفعتها ففي ىذه اغباؿ يكوف فسخا،
ومعٌت كونو فسخا أنو ال ينقص بو عدد الطلقات.
فمثبل :لو خالعها ُب سنة إحدى وعشرين بلفظ اؼبفاداةٍ ،ب تزوجها بعد ذلك بالًتاضيٍ ،ب خالعها ُب
سنة اثنُت وعشرين بذلت لو ماال ،وخالعهاٍ ،ب تزوجها بعد ذلك بشهر أو شهرين ،ودفع ؽبا مهراٍ ،ب
خالعها ُب سنة ثبلث وعشرين بذلت لو ماال وخالعها ،ورضيت بذلكٍ ،ب تراضوا بعد ذلك -قد خالعها
ثبلث مرات -فهل تكوف ىذه الثبلث ثبلث طلقات؟ .ال تكوف ،بل وبل لو أف ينكحها بعقد جديد،
فاػبلع بلفظ اػبلع ،أو بلفظ الفداء يعترب فسخا ىذه من النتائج .
كذلك من النتائج أيضا :أف الفسخ ليس ؽبا عدة ،وإمبا ؽبا تربص؛ تًتبص حيضة واحدة إذا كانت
ربيض ٍ ،ب تتزوج إذا شاءت ،حيضة واحدة أو شهر إذا كانت ال ربيض ،فهذا معٌت قولو" :بلفظ اػبلع أو
الفسخ أو اؼبفاداة أنو فسخ" ال ينقص بو عدد الطبلؽ .فأما إذا قاؿ :طلقتك بألف ،فقالت :خذه .فإنو
أطلقك ،فقالت :أعطيتك ،فقاؿ :طلقت ِ
يعترب طبلقا ،بلفظ الطبلؽ ،أو أعطيٍت ألفا و ِ
ك ،أو كاف بنية
الطبلؽ ،أو بنية الطبلؽ كما إذا كاف ناويا طبلقها ،وطلب منها فدية وقع الطبلؽ ،وتكوف طلقة واحدة،
أو كناية الطبلؽ.
ئطا لبي ِضال :أٔذ سٍ١خ أ ٚثغ٠خ أ ٚأٔذ دغح  .أ ٚاسغجٚ ٟطٚلٚ ٟرجغػٚ ٟدجٍه ػٍٝ
غبعثه ،اط٘ج ٟو١ف كئذ  ،فٙظٖ رؼزجغ وٕب٠بد اٌطالق ،فاطا لبي طٌه ٚلؼذ غٍمخ .
اٌرجؼح تؼض اٌشٍغ:
وىل تكوف رجعية أو بائنة ؟.
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طوغٚا أٔٙب غٍمخ ثبئٕخِٚ ،ؼٕ ٝوٙٔٛب ثبئٕخ ،ػضَ رّىٕٗ ِٓ اٌغجؼخ؛ ألٔٙب كغد ٔفـٙب،
فال رغظ ٝأٔٗ ٠ؼ١ض٘بِ ،ب صفؼذ ٌٗ ٘ظا اٌّبي ئال ٌٍزشٍص ،فٍ١ؾ ٌٗ عجؼخ ػٍٙ١ب ،فزؼزجغ
غٍمخ ثبئٕخ٠ ،ؼٕ :ٟغٍم خ ٚادضح ئطا لبي :اسغجٚ ٟطٚلٚ ٟرجغػ ٟغٍمخ ٚادضح ٌٚىٕٙب
ثبئٕخ  .اٌؼٛض فً اٌشٍغ:
اػبلع ال يصح إال بعوض ،ال بد أف يكوف بعوض ،أما إذا ٓب يكن ىناؾ عوض فبل يسمى خلعا ،وإمبا
يسمى طبلقا .
اػبلع ال يصح إال بعوض ،فبل يصح بدوف عوض ،إذا كاف بدوف عوض يسمى طبلقا ،وال يسمى
خلعا؛ ألف اػبلع كأنو تفدي نفسها ،تشًتي نفسها ،تتخلص من سوء عشرة ىذا الزوج ،فبل بد أهنا تبذؿ
لو ماال حىت يفارقها ،وتتخلص منو ،ويكره بأكثر فبا أعطاىاُ ،ب حديث امرأة ثابت أنو كاف أعطاىا
حديقة .فقاؿ لو -عليو السبلـ:-



اقبل اغبديقة وطلقها تطليقة



فردت عليو حديقتو ،فكاف ىذا

ىو اػبلع ،فإذا أصدقها ألفا فبل يأخذ منها أكثر منو ،يكره ذلك ،وإذا أصدقها بعَتا ،ومات البعَت فإهنا ترد
عليو بدلو مثلو ،وإذا أصدقها شاة أو ضأنا ،فإهنا ترد عليو مثلو .
وأما أوالدىن فبل تردىا؛ ألهنن ملكها ،وأشباه ذلك ،أجاز بعض العلماء أف يأخذ منها أكثر ،واستدلوا
بعموـ اآلية ،وىي قولو تعأب:
  

           

يعٍت :ولو افتدت بكثَت ،ال جناح عليهما ُب شيء تفتدي بو ،ظاىر اآلية :أنو هبوز أف تفتدي

نفسها ،ولو بأكثر فبا أعطاىا ،أجاز ذلك بعضهم ،ولكن ورد ُب اغبديث أنو منع من الزيادة .
قاؿ :أما الزيادة فبل .يصح بذؿ العوض فبن يصح تربعو من زوجة وأجنيب ،ال بد أف يكوف الذي أبذلو
إما أجنيب يصح تربعو أو زوجة يصح تربعها؛ فلو دفع الفدية أخوىا ،وىو عاقل بالغ رشيد صحت الفدية،
وكذلك لو دفعها أجنيب كجار ؽبم أو صديق ؽبم أو كبو ذلك جاز ذلك ،لكن ال يتخذ حيلة ،إذا عرؼ
بأنو حيلة ٓب هبز .
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بعض الرجاؿ قد يعشق امرأة زيد -مثبلٍ -ب يراسلها ويهاتفها ،ويقوؿ :انشزي عنو وافتدي منو ،وأنا
ِ
أتزوجك ،فإذا قالت :كيف أفتدي ما عندي شيء ؟ .يقوؿ :أنا أدفع عنك ،أدفع لك -مثبل -ألفا أو
عشرين ألفا تفتدين هبا نفسك ،ىذا ال هبوز ورد أنو  قاؿ  :من خبب امرأة على زوجها فلو النار



أو كما قاؿ ،خببها :يعٍت نشزىا ،حىت نشزت وعصت عليو .

ِ
أعطيك
وال هبوز ؽبا أيضا طاعة مثل ىؤالء الذين ىبببوهنا ،ولو وعدىا ولو قاؿ :أنا أكثر منو ماال ،وأنا

أكثر منو ،أو ما أشبو ذلك ،وكذلك أيضا لو كاف -مثبل -يعطيها مطالب قد ذبوز أو قد ال هبوز ،وبدث
مثل ىذا من بعض الفسقة ،إذا رآىا مثبل مكبوتة ،قاؿ :زوجك قد ِ
أضرؾ ما أعطاؾ أجهزة تتسلُت هبا ،إذا
كنت عندي فإين أشًتي لك جهاز تلفاز أو جهاز الدش مثبل ،أو أشرطة غناء تتسلُت هبا ،أو أظبح لك
باػبروج إٔب اؼببلىي وإٔب اؼببلعب وإٔب األسواؽ وإٔب اؼبنتزىات ،أو ما أشبو ذلك .
ىذا -أيضا -حراـ عليو أف ىببب امرأة على زوجها ،إذا رآىا سالكة مع زوجها حرـ عليو ،بل وبرـ
عليو االتصاؿ هبا ومكاؼبتها أو مهاتفتها.
أما إذا كاف رافقا هبا ،رآىا متضررة ،ورآىا متأشبة فتصدؽ عليها ،أعطاىا ماال تفتدي بو فبل بأس
بذلك ،وال يكوف قصده أف يتزوج هبا ،إذا كانت (صحيح) أهنا متضررة جاز ؽبا أف تأخذ ىذا اؼباؿ حىت
تتخلص من ذلك الضرر من سوء عشرة الزوج أو سوء خلقو أو سوء معاملتو أو قبح مظهره أو إضراره هبا
وتقصَته ُب النفقة ،أو كثرة غيبتو وكثرة أسفاره ،وتركها وحيدة أو ما أشبو ذلك.
يصح عوض اػبلع دبجهوؿ ومعدوـ ،فلو قالت -مثبل :-خالعٍت بنفقة ولدي ،النفقة معدومة ،ولكنها
توجد شيئا فشيئا ،أنا أبريك من نفقة الولد أو األوالد سنة أو طبس سنُت ،وخالعٍت ،أربمل نفقتو ،فيكوف
اػبلع معدوما ،ولكنو يوجد شيئا فشيئا ،وكذلك اجملهوؿ لو قالت :خالعٍت دبا ربمل بو ىذه الشجرة ،أو دبا
تلده ىذه الشاة أو ىذه الفرس ،ؾبهوؿ ذكرا أـ أنثى واحد أو عدد ،ولكن يصح ذلك ،فإف ضبلت وإال
فلها مثلو ،لو مطالبتها دبثلو ،ال ببل عوض ،اػبلع ال يصح إال بعوض ،وال يصح دبحرـ ،فلو قالت :خالعٍت
بزقاؽ طبر أو بطبوؿ ( آالت ؽبو ) ال يصح؛ ألف ىذا ؿبرـ .
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وال يصح حيلة إلسقاط الطبلؽ ،بعض الناس يتزوج اؼبرأة ،وإذا رأى منها سوء خلقها  ،وخاؼ أنو
وبسب عليو طلقة قاؿ :أعطيٍت عشرة رياالت أو طبسة رياالت فداء افتدي نفسك  ،حىت ال ربسب عليو
طلقة ،ما لو حاجة هبذه الدراىم ،وإمبا ىو يريد أال ربسب عليوٍ ،ب يتزوجها بعد ذلك بعقد جديدٍ ،ب
وبتاؿ أيضا حىت ال يقع الطبلؽ ،بأف يطلب منها أو ما أشبو ذلك ،ال يتخذ حيلة إلسقاط الطبلؽ .
أما إذا كاف قصده اؼباؿ ،فبل بأس أف يأخذ اؼباؿ وال وبسب من الطبلؽ ،إذا قاؿ :مىت أعطيتٍت ألفا
ِ
فأنت طالق ،أو إذا أعطيتٍت ألفا فأنت طالق ،إف أعطيتٍت ألفا فأنت طالق طلقت ُب عطيتو ولو تأخرت ؛
ألنو علق الطبلؽ على اإلعطاء ،على إعطائو ألفا ،فلو ما أعطتو إال بعد سنة أو بعد عشر سنُت أعطتو
وقالت :خذ األلف اليت أنت طلبت على الطبلؽ ،أنت قد علقت الطبلؽ على عطية األلف.
واآلف ىذا ىو األلف وقع الطبلؽ ُب اغباؿ ،ولكنو يقع طلقة واحدة ،ولكن تكوف طلقة بائنة حبيث أنو
ال يقدر على رجعتها .
ٚاٌجٕٔٛ١خ ٕ٘ب ثٕٔٛ١خ صغغ، ٜاٌجٕٔٛ١خ اٌىجغ ٟ٘ ٜاٌز ٟال رذً ٌٗ ئال ثؼض ػٚط٘ٚ ،ظٖ
ثبئٕخ ثٕٔٛ١خ صغغ ٜر ذً ٌٗ ثغظب٘ب ثؼمض جض٠ضِٙٚ ،غ جض٠ض ،ئطا لبٌذ ٌٗ :اسٍؼٕ ٟثأٌف
أ ٚػٍ ٝأٌف ففؼً ،ثبٔذ ٚاؿزذك األٌف ٚ ،لبي :لض فؼٍذ لض ٚافمذ ٠ـزذك األٌف ِٕٙب،
ٚرج ِٕٗ ٓ١ثٕٔٛ١خ صغغ ٜأ٠عب؛ ٚطٌه ألٔٙب ٘ ٟاٌز ٟغٍجذٚٚ ،افك ػٍ ٝغٍجٙب  .سٍغ
زٚجح اٌصغٍر:
يقوؿ" :وليس لو خلع زوجة ابنو الصغَت وال طبلقها" إذا كانت راضية ،وكانت اغباؿ مستقيمة ،وقد
يقاؿ :إف االبن ُب ىذه اغباؿ ليس لو خَتة  ،إذا كاف صغَتا دوف العشر لو عقد لو على امرأة دوف العشر،
ٍب طلبت تلك اؼبرأة  ،ولو كانت صغَتة ،وطلب وليها اؼبخالعة فهل ألبيو أف ىبالعها ؟.
ال هبوز ذلك ،بل تًتؾ إٔب أف يبلغ الصيب ويعقل ،فإف وافق على اؼبخالعة فلو ذلك ،وأما إذا امتنع
وقاؿ :أنا أريدىا كزوجة ،فإنو تبقى الزوجية ،كذلك أيضا ليس لو طبلؽ امرأة ابنو إال برضا االبن ،لو أهنا
تشددت ،وقالت :أريد الطبلؽ ،واالبن صغَت ليس لو اختيار ،فبل يطلقها أبوه إذا تضررت رفع األمر إٔب
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اغباكم ،وللحاكم أف يطلق أو يعلق ،ليس لو خلع ابنتو الصغَتة بشيء من ماؽبا ،لو مثبل أنو جاء إٔب زوج
بنتو ،وقاؿ :أنا أريد أف أخلع ابنيت منك ،أنت ال تصلح زوجا ،وابنيت ال تريدؾ ،أريد أف أخلعها بشيء من
ماؽبا ،آخذ من ماؽبا ،ألفا أو ألفُت أو عشرة ،وىي ما طلبت وال ظبحت ُب ماؽبا ،فليس لو أف ىبلعها .
أما إذا طلبت ىي :قالت :يا أبت وكلتك أف زبلصٍت من ىذا الزوج بشيء من مإب أو من مالك دبا
تريده ،ففي ىذه اغباؿ إذا طلبت ووافق أبوىا ،وبذؿ من ماؽبا ما طلبو الزوج إذا قاؿ الزوج :أنا أطلب ألفا
أو عشرة آالؼ فلو ذلك .
إذا علق طبلقها على صفةٍ ،ب أباهنا ،فوجدت تلك الصفةٍ ،ب نكحها فوجدت طلقت ،وكذا العتق.
صورة ذلك :إذا قاؿ ؽبا :إذا كلمت فبلنا باؽباتف ،فأنت طالقٍ ،ب طلقها قبل أف تكلمو ،وبانت منو بينونة
صغرى ،وؼبا بانت منو بينونة صغرى كلمت فبلنا باؽباتفٍ ،ب تراضوا بعد ذلك ،ونكحها نكاحا جديداٍ ،ب
بعد النكاح اعبديد كلمتو باؽباتف ،وجد ذلك الشيء الذي علق عليو الطبلؽ .
ُب ىذه اغباؿ يقع الطبلؽ اؼبعلق ،فإف قلت :أليس علقو على أوؿ مكاؼبة؟ .قلنا :نعم .ولكن اؼبكاؼبة
األؤب كانت ُب غَت عصمتو ،وال يبلك إيقاع الطبلؽ فيها ،وىو قد حذرىا من مكاؼبتو ىاتفيا ،وقد كاؼبتو
ُب حاؿ كوهنا ُب ذمتو ،فيقع الطبلؽ .
وقاسوا على ذلك العتق ،إذا كاف لو عبد فقاؿ لو :إف سافرت إٔب األحساء ،فأنت عتيق ،فقدر أنو
باعو اشًتاه رجل ،وُب حالة شرائو سافر إٔب األحساءٍ ،ب قدر أف صاحبو األوؿ استعاده اشًتاه ،وؼبا اشًتاه
م رة ثانية سافر إٔب األحساء حصل العتق الذي ىو معلق على السفر أو على أية صفة ،كأف يقوؿ مثبل :إف
خدمت فبلنا ؼبدة شهر ،أو إف خدمت والدي فأنت حر ،وباعو قبل اػبدمةٍ ،ب قدر أنو خدمو ففي حالة
بينونتو ،وُب حالة يعٍت كونو ربت ملكوٍ ،ب استعاده حصل العتق اؼبعلق على ذلك الشرط ،ىذا آخر كتاب
النكاح .
واهلل أعلم وصلى اهلل على ؿبمد .
.
أحسن اهلل إليكم .
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س :يقوؿ فضيلة الشيخ :إذا كاف الزوج عقيما فهل للزوجة اؼبطالبة بالطبلؽ ؟.
ج :إذا تبُت أف ىذا الزوج ال يولد لو ،فلها إف كانت ترغب أو كاف الثاين يرغب اإلقباب فلها طلب
الفسخ ،وال يفسخو إال اغباكم ،وإف كاف ىناؾ شرط فإنو وبدد ،إذا عرؼ -مثبل -أنو ال يولد لو فزوجوه،
قالوا :بشرط فسخ النكاح بعد سنتُت أو طبس سنُت فلهم ذلك.أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ما معٌت الدخوؿ الذي يوجب اؼبهر ىل ىو اػبلوة أـ الوطء ؟.
جُ :ب الصحيح أنو اػبلوة ،إذا خلى هبا إذا أغلق الباب ليس معو أحد غَتىا ففي ىذه اغباؿ يسمى
قد دخل هبا ،ولو ٓب يطأىا .أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :إذا زوج الشخص ابنتو ،وكتبوا ُب العقد يشًتط أف يكوف الزواج بعد سنة أو بعد إهناء
الدراسة ،فهل ىذا من الشرط اؼبعلق ؟.
ج :ىذا ليس دبعلق ،إمبا ىو يعٍت :أخروا الزفاؼ فيجوز ذلك ،إذا قالوا :بشرط أال يكوف ىناؾ زفاؼ
إال بعد انتهائها من الدراسة أو ما أشبو ذلك ،النكاح اؼبعلق على شرط ىو الذي يعلق على شيء ؾبهوؿ،
فيقوؿ :بشرط أف يرضى أخوىا وال يدرى ىل يرضى أـ ال ،أو بشرط قباحها أو قباحو ،وىذا أيضا ال
يدرى ىل وبصل أـ ال .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :رجل متزوج بأربعة نسوة ،وال يعدؿ ُب اؼببيت ،وعندما ينصح يقوؿ :إنٍت اشًتطت عليها أف
اؼببيت على مزاجي ،إف أردت اؼببيت وإال فبل ؟.
ج :ذكر أف ىذا شرط باطل ،وأف عليو العدؿ بينهن إال برضاىن ،إذا أسقطت إحداىن حقها أو
ليلتها فلها ذلك ،وأما إذا ٓب ترضى ،وٓب يكن ىناؾ قناعة وال موافقة فلها طلب ليلتها ُب حينها.
س :ىذه سائلة تقوؿ :فضيلة الشيخ ،إهنا مدرسة ؼبادة الفقو ،ويوجد أقواؿ للعلماء ،وتكوف ـبتلفة،
فكيف وبصل الًتجيح؟ .وىل دائما يؤخذ باألحوط ؟.
ج :اؼبسائل اػببل فية عند اؼبدرس أو اؼبفيت إذا سئل عن مسألة خبلفية فاألؤب لو أف يذكر اػببلؼ إذا
كاف ال يقدر على الًتجيح ،أف يقوؿ :فيو قوالف ،أو يذكر من قاؿ بكل قوؿ ،ىذا إذا كاف اػببلؼ ظاىرا،
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وأما إذا ٓب يكن ،إذا كاف اػببلؼ ضعيفا ،أو الذين ذىبوا إٔب أحد القولُت ىم اعبمهور ،فإنو يقوؿ :قوؿ
اعبمهور كذا أو الصحيح عند العلماء كذا.
أحسن اهلل إليكم.
س :وتقوؿ أيضا :ىل للخاطب أف يعاود النظر للمرأة اؼبخطوبة ،وىل تأٍب ُب لبس بعض اغبلي؟.
ج :لو ذلك ،لكن إذا كاف صادؽ الرغبة ،فلو أف يطلب النظر إليها مرة ثانية ،ويقوؿ :إين نظرهتا ،وقد
تك وف ُب تلك اؼبرة متغَتة أو متحلية بشيء يغَتىا أو هبملها أو ما أشبو ذلك ،فعليها أف تظهر بلباسها
اؼبعتاد ،وال تغَت شيئا من جسدىا ،وال تظهر حبلي أو بزينة تلفت األنظار ال ُب اؼبرة األؤب وال ُب الثانية،
واألؤب أنو ال يتشدد ُب طلب النظر.
أحسن اهلل إليك .
س :ي قوؿ :فضيلة الشيخ ،أنا وٕب البنة عمي ،وىي اآلف مطلقة ،فهل أزوج نفسي هبا أـ ال بد من وٕب
من العصبة ،أفتونا مأجورين ؟.
ج :إذا كنت أقرب عصبتها فلك أف تزوج نفسك بشاىدين إذا كانت راضية ،تقوؿ للشاىدين :اشهدا
أنٍت زوجت نفسي من ابنة عمي وأين تزوجتها ،أو قبلتها كزوجة أو ما أشبو ذلك ،أو يقوؿ لك ذلك
اؼبأذوف يقوؿ :قل :إين زوجت نفسي بابنة عمي ،وقبلت الزواج ،وأما إذا كاف ىناؾ أقرب منك ،فإنو الذي
يتؤب العقد .
أحسن اهلل إليكم.
س :يقوؿ :فضيلة الشيخ ،بالنسبة للتيس اؼبستعار ىل ىذا ؿبرـ فقط ،ويكوف الزواج صحيحا ،ويأٍب
فاعلو ،أـ أف ىذا الزواج كلو باطل ،وال ربل لزوجها من بعده ؟.
ج :اعبمهور على أنو باطل ،ولكن بعض الذين يتساىلوف وبللوهنا لؤلوؿ إذا تزوجها ىذا الثاين مع أنو
ما قصد إال ربليلها ،أو حصل االتفاؽ بينهما ،فاعبمهور على أنو باطل ،وأهنا ال ربل لؤلوؿ ،تعرفوف أنو
تساىل كثَت من الناس ُب القروف األؤب ،وصاروا ُب القروف اؼبتوسطة ،صاروا يتساىلوف ُب ذلكُ ،ب زمن
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شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كثر ىذا التحليل ،وصار عادة وديدنا ،وألف فيو ابن تيمية كتابا كبَتا مطبوعا اظبو
إبطاؿ التحليل .
وأورد األدلة فيو ،وبُت أنو حراـ ،وكذلك أيضا تكلم عليو -أيضا -ابن القيم ُب إغاثة اللهفاف من
مكائد الشيطاف وبُت األدلة على ربريبو ،وكأنو اختصر ما ذكره شيخو؛ وؽبذا نقوؿ :إف من تزوجها لقصد
اإلحبلؿ ال ربل ،وحراـ عليو ،وكذلك إذا استأجره الزوج ،قاؿ :تزوجها ،واشًتط كذا.
أحسن اهلل إليكم.
س :يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ما الفرؽ بُت الزواج العرُب ونكاح اؼبتعة وزواج اؼبسيار ؟.
ج :أما كلمة العرُب ،فالعرؼ عند الناس ىو الذي يتعارفوف عليو ،إذا كاف ىناؾ عرؼ عند أىل بلد
يتعارفوف على تسميتو زواجا فلهم عرفهم ،ولكن ال يعتمد إذا كاف ـبالفا للشرع ،أو كاف فيو ما ىبالف
الشروط الشرعية ،ولو تعارفوا على تسميتو زواجا ،يعٍت :فلو تعارفوا على تسمية نكاح اؼبتعة زواجا صار ىذا
زواجا عرفيا ،أو تعارفوا على زواج ببل رضا ،أو ببل شهود ،أو ببل مهر ،وتعارفوا ،وقالوا :نسميو زواجا ،أو
زواجا مؤقتا ،فبل عربة هبذا الزواج العرُب ،الزواج الشرعي ىو الذي سبت الشروط اليت ذكرت ُب أوؿ كتاب
النكاح ،إذا سبت الشروط فيو وانتفت اؼبوانع ،ىذا ىو الزواج الشرعي ،وأما ما ظبوه اآلف بزواج اؼبسيار ،ىذا
شيء جديد ما كاف معروفا هبذا االسم ،اصطلحوا على تسميتو ،فإذا سبت فيو الشروط فبل بأس ،يعٍت :كأنو
ال هبعل ؽبا ليلة ،وإمبا يأتيها ساعة من هنار ،فيقضي وطره ٍب ىبرج ،وال هبعل ؽبا ليلة ،وترضى بذلك أو
تبقى ُب بيتها ،وتقوؿ :ال أربوؿ عن بييت ومع أوالدي ،وأنت الذي تأٌب لقضاء حاجتك ،فإذا سبت الشروط
فهو صحيح .
الشروط :أف يكوف ىناؾ رضا ،وشاىداف ،وصداؽ ،وإعبلف النكاح ،وإضافتها مثبل ُب دفًت عائلتو،
فأما إذا كاف سرا فقد ورد عن النهي نكاح السر ،وكذلك إذا شرط شيئا ال هبيزه الشرع .
أحسن اهلل إليكم .
علي قولو ُب اغباشية :كاجملوسية والوثنية والدرزية ،فمن ىي الدرزية ؟.
س :يقوؿ :أشكل ّ
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ج :الدروز :طائفة من غبلة الرافضة والنصَتية ،قد يكونوف أكثر منهم ،يوجدوف بكثرة ُب سوريا ُب
دمشق ،وُب كثَت من قرى سوريا ،معروفوف هبذا االسم ،يعًتفوف بأهنم دروز واحدىم درزي ،عقيدهتم عقيدة
كفرية ،وقد يتكتموف على عقيدهتم وال يبدوهنا ،وال ىبرجوف شيئا من مؤلفاهتم اليت فيها عقائدىم ،لكن
بعض من تدخل فيهم أو احتاؿ وجد أو أظهر شيئا من مؤلفاهتم اليت عرؼ هبا معتقدىم ،يعتقدوف ُب
اغباكم العبيدي ،وقد يعتقدوف أنو إلو ،أو أنو معبودىم ،ؽبم معتقدات سيئة ،وال يصلوف ،وال يزكوف ،وال
يعملوف األعماؿ الصاغبة ،وال ىبلصوف العبادة هلل ،وال يعًتفوف بالعبودية ،قد ألفت ُب الرد عليهم مؤلفات
قديبة وحديثة.
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :ىل مارية القبطية أمة للرسوؿ  أـ زوجة لو؟ .وىل ثبت أف النيب  وطئ أمة ؟.
ج :ىي أمة يعٍت :جارية أىديت لو أو اشًتيت لو ،وأصلها مصرية؛ ألف القبط ُب مصر ،فهي أمة وأـ
ولد ،استمتع هبا ،ضبلت وولدت لو ابنو إبراىيم ،وبقيت عنده ،وعتقت بعد موتو ،أو يبكن أنو أيضا أعتقها
ُب حياتو .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :أليس شرط اؼبرأة على العاقد أال يتزوج عليها ،أليس ىذا شرط ؿبرـ ؟.
ج :ال شك أنو شرط حرـ حبلال ،ولكن للمرأة مصلحة ُب ىذا الشرط ،وعليها مضرة ُب ـبالفتو،
فؤلجل ذلك يعتربه كثَت من العلماء شرطا صحيحا ،ويقولوف :إذا كاف عليها ضرر فتطلب الفسخ ،إذا
شرطت أنو ال يتزوج ٍب تزوج ،قالت :فارقٍت أنا ال أطيق أف أبقى مع ضرة .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :ىل هبوز لعن الكافر اؼبعُت بعد موتو سيما إذا ربقق أنو مات على كفره؟.
ج :الصحيح أنو هبوز ،وأف النهي عن لعن اؼب عُت إمبا ىو ُب حاؿ اغبياة؛ ألنا ال ندري ما ىبتم لو بو،
فأما إذا ربقق أنو مات وىو على كفره مصرا عليو ،وعملو كفر ال خبلؼ فيو ،فإنو هبوز لعنو تنفَتا من
معتقده ومذىبو.
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س:



فضيلة الشيخ ،ىذا سؤاؿ ألحد األخوة :يقوؿ :أشكل علي فهم قوؿ اؼبؤلف" :حىت يطأىا

زوج غَته بشرطو مع ربرًن زواج التحليل ُب دوف ما جرى" ؟.
ج :يأتينا ربرًن نكاح التحليل ،وقولو" :بشرطو" أف ىبرج نكاح التحليل ،أف يطأىا زوج ،ولذلك ظباه
زوجا ،احمللل ال يسمى زوجا ،فاشًتط أنو ال بد أف يكوف زوجا ال ؿبلبل .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ذكرًب -حفظكم اهلل -أنو إذا ٓب تكن الكتابية متمسكة ،فإنو ال هبوز التزوج
هبا ،فهل يوجد ىناؾ كتابيات متمسكات ُب ىذا الزمن؟.
ج :ال بد أنو يوجد الشرائع كمن يدعو إٔب التمسك بشريعتهم ( شريعة اليهود وشريعة النصارى ) فبن
يسموف الرىباف والنساؾ وكبوىم  ،وعبلمتهم أهنم أيضا يدعوف ،ويسموف أيضا مبشرين ،ويسموف
قسيسُت ،فبل بد أنو يوجد ،ولو كانوا قلة .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :أنا شاب عقدت النكاح على امرأة ،واختلوت هبا ،وٓب أجامعها بسبب عدـ قبوؽباٍ ،ب
حصل بيننا الطبلؽ ،فهل أكوف ؿبرما لبناهتا فيما بعد ،ويكوف أبنائي ؿبارـ لبناهتا ؟ .وجزاكم اهلل خَتا .
ج :إذا ٓب تطأىا الصحيح أنك ال تكوف ؿبرما لبناهتا ،تكوف ؿبرما ألمها؛ ألنو حصل العقد ،وكذلك
أيضا أوالدؾ يكونوف ؿبارـ ؽبا؛ ألف زوجة األب ربرـ دبجرد العقد ،أوالدؾ يكونوف ؿبارـ ؽبا ،وأما بناهتا
فحبلؿ ألوالدؾ .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :فضيلةَ الشيخ ،بعض الشباب ىذه األياـ ُب ىذه اإلجازة يذىبوف إٔب بعض الببلد،
ويتزوجوف ىناؾ بنية الطبلؽ ،فيجلس معها شهرا أو أكثرٍ ،ب إذا أراد أف يرجع طلقها ،وقد ازبذ ىذا العمل
عادة ُب كل إجازة فهل ذلك جائز؟.
ج :يفيت بعض اؼبشايخ بأنو هبوز النكاح بنية الطبلؽ إذا ٓب يكن مشروطا ُب العقد ،إذا ٓب يشًتط ،وٓب
ربدد اؼبدة؛ ألنو إذا شرط وحددت اؼبدة ،فهو نكاح متعة ،وىو حراـ ،فأما إذا حصل العقد ودفع اؼبهر
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كامبل ،اؼبطلوب منو مهر أمثاؽبا ،والتزـ أهنا زوجة لو ،ورضيت بذلك ،وكاف ُب نفسو أنو ال يرضاىا كزوجة،
ٍب طلقها اعترب ىو الذي خسر ،خسر زوجتو ،وخسر مالو ،ىي راحبة؛ ألهنا أيضا سوؼ تتزوج بعده غَته
بكل حاؿ .
ىكذا أفىت اؼبشايخ ،وذكروا ذلك أيضا عن بعض اؼبؤلفُت ،خالف ُب ذلك بعض اإلخواف ،وألف
الشيخ صاّب بن منصور رسالة قوية ،وقدـ ؽبا الشيخ صاّب بن فوزاف ،وذكروا أنو ال هبوز ،واختاروا عدـ
إباحتو ؼبا فيو من اؼبفاسد ،وؼبا فيو من اإلسراؼ واحملذوراتٍ ،
ولكل اجتهاده ،فنحن نقوؿ :إذا كاف ىبشى
على نفسو الزنا ،وتزوج زواجا صحيحا ،فهو خَت من أف يقع ُب فاحشة الزناٍ ،ب نقوؿ أيضا :ال هبوز
السفر ألجل ذلك ،كوف اإلنساف يقطع ىذه اؼبسافات ويسافر ألجل ىذا حراـ عليو ،يعٍت كأنو يقوؿ:
أسافر ألجل أف أسبتع هبذه اؼبدة ،تكاليف السفر ومهر تلك اؼبرأة وتكاليف الرجوع يبكنو أف يتزوج بو زوجة
وطنية تبقى معو بقية حياتو .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ينكر بعض اإلخوة على من يكفر القبوريُت ،ويقوؿ :اهلل ٓب يكلفكم بتكفَت
ىؤالء ،فهل قوؽبم صحيح ؟.
ج :نقوؿ :اؼبراد بالقبوريُت :عباد القبور الذين يعبدوف األموات ،يأتوف إٔب القبور ،إٔب اؼبقبور السيد
علي  -مثبل  -أو البدوي أو ابن علواف ،أو السيدة زينب ،أو ما أشبو ذلكٍ ،ب يدعوهنم :يا
اغبسُت ،أو ّ

سيدٌب زينب ،يا سيدي اغبسُت ،يا سيدي علي ،يا ابن علواف ،يا يوسف ،يا فبلفٍ ،ب يقفوف عندىم،
ويذحبوف ؽبم ذبائح يتقربوف هبا إليهم ،ويتربكوف بًتبتهم ،يأخذ الًتاب ،ويبسح بو وجهو ،يتربؾ هبذه الًتبة
اؼبباركة اليت نالتها بركة ىذا السيد ،يصلي عنده ،يتحرى ويقوؿ :إف الصبلة عنده أفضل من الصبلة ُب
اؼبساجد؛ ألنو يرفع صبلٌب ،أليس ىذا من الشرؾ ،ال شك أنو دعاه من دوف اهلل ،وإذا كانوا هبذه اغبالة
أصبحوا كفارا ،ولكن ال يقاتلوف إال بعدما تقوـ عليهم اغبجة .
ونرى أف اغبجة ُب ىذه األزمنة قائمة االنتشار ،اإلذاعات ،والكتب اإلسبلمية ،والدعوة إٔب اهلل .
أحسن اهلل إليكم .
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س :ىذه السائلة تقوؿ :رجل اشًتط على زوجتو كفالتو ،وإذا ٓب تكفلو فسوؼ ينكد عليها فما حكم
ذلك ؟.
ج :كفالتو :يبكن أف يكوف أجنبيا وىي وطنية ،ومعٌت كفالتو :أف تكوف إقامتو على كفالتها ،فإذا كاف
كذلك فعليها إذا أرادتو زوجا أف تكفلو حىت يصح لو اإلقامة؛ ألف إقامتو ؿبدودة أو مشروط فيها أف يكوف
لو كفيل ،األجنيب مثبل مصري أو يبٍت أو سوري إذا ٓب يكن لو كفيل فبل بد أنو يسفر ،أما إذا كاف لو
كفيل ،وكفلتو زوجتو فإنو يبقى ،بكل حاؿ إذا كانت ترغب ذلك ،ترغب أف يبقى زوجا ؽبا ،فإهنا تتقدـ
حىت تكفلو ،ىذا إذا كانت تريد الكفالة ،يعٍت كفالة اإلقامة .
أما إذا كانت تقصد كفالة النفقة ،يعٍت :أنو فقَت تكفلو ،يعٍت :تنفق عليو من راتبها أو ماؽبا ،فإف كاف
كذلك ،فاألصل أف الزوج ىو الذي ينفق على زوجتو ،فإذا شرطت عليو ذلك ،فهذا شرط ىبالف مقتضى
العقد .
س :وىذه أيضا سائلة تقوؿ :ما حكم الصفرة والكدرة اليت تسبق اغبيض ؟.
ج :األصل أهنا ليست حيضا إذا كانت ُب غَت وقت اغبيض ،إمبا تكوف حيضا إذا كانت ُب وقتو ،أما
إذا كانت قبلو أو بعده ،فبل تعد ذلك ،تقوؿ أـ عطية -رضي اهلل عنها  :-كنا ال نعد الصفرة والكدرة
شيئا  أي :ال نعتربىا حيضا فبل نًتؾ ؽبا الصبلة .
س :وتقوؿ -أيضا : -وماذا لو رأت اؼبرأة البياض بعد ستة أياـ دـ اغبيض وحوإب عشرة أخرى ما بُت
كدرة وصفرة ،وقد يستمر ألكثر من ذلك ؟.
القصة البيضاء عبلمة على انقطاع اغبيض ،فإذا رأت القصة البيضاء اليت تعرفها
ج :البياض الذي ىو َ

عرفت أهنا انقضى حيضها ،فما رأتو بعد ذلك ،فإنو دـ عرض أو صفرة أو كدرة سواء قليبل أو كثَتا .

س :وُب آخر سؤاؿ ؽبا تقوؿ :وىل للقصة البيضاء وصف معروؼ حىت ال يلتبس مع اإلفرازات
األخرى ،وجزاكم اهلل خَتا؟.
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ج :تعرفو النساء ،يقولوف :إنو شيء يشبو اعبص ،القصة ُب األصل ىي اعبص األبيض ىبرج من الرحم
بعد انتهاء العادة دليل على أنو قد انقطع ،وليس شبيها باإلفرازات اليت زبرج من الرحمُ ،ب االحتبلـ أو
كبوه ،فهو شيء لو لوف خاص ولو إحساس خاص .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :أنا شخص مصاب دبرض خروج الريح اؼبستمر ( سلس الريح ) وقد حفظت كتاب اهلل -
جل وعبل -ىل تصح إماميت ُب الصبلة حيث أنٍت أحيانا اصلي مع كبار ُب السن وأناس ال يستطيعوف
قراءة القرآف أو قراءة الفاربة؟ أفتونا مأجورين .
ج :ال تصح إمامة صاحب السلس إال دبثلو ،ىكذا نص العلماءٍ ،ب إذا كاف كذلك ،فإف عليو أف
يعاِب نفسو حىت تزوؿ ىذه األمراض والعاىات وكبوىا ،وكذلك أيضا إذا قدموه فعليو أف يتحفظ حىت تنتهي
الصبلة  ،فبل يصلي وىو ىبرج منو ىذا الريح الذي ىو ناقض للوضوء  ،إذا خرج منو فإف عليو أف
يستخلف ،يقدـ من يصلي غَته .
أحسن اهلل إليكم.
س :يقوؿ :ىل ربرـ البنت على زوج جدهتا ،والذي ٓب يكن أبا ألمها ؟.
ج :زوج اعبدة يعترب زوجا لؤلـ ،يعٍت :ربرـ ،يعٍت تقوؿ :أنت زوج جدٌب أـ األـ أو أـ األب ،فأنت
تعترب ؿبرما ،أي :أنت تعترب ؿبرما ،زوج األـ و زوج أـ األـ و زوج أـ األب كلهم ؿبارـ للمرأة .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :لقد أشكل علي الفرؽ بُت اؼبخالعة والفسخ فما الفرؽ بينهما ؟ وجزاكم اهلل خَتا .
ج :إذا كرىت اؼبرأة زوجها ،وقالت ::أعطيك ألفا أو عشرة آالؼ أو أعطيك بيتا أو أرضا على أف
زبلي سبيلي يسمى ىذا خلعا ،إذا غاب الزوج ،وتقدمت اؼبرأة إٔب القاضي ،وقالت :زوجي غاب وأنبلٍت،
فلو أف يفسخ النكاح؛ ألهنا تتضرر بانتظاره ويسمى ىذا فسخا ،وكذلك إذا ظهر بو عيب ،كمرض مستمر
فللقاضي أف يفسخ النكاح .
أحسن اهلل إليكم .
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س :يقوؿ :فضيلة الشيخ ،اتفقت أنا وأحد زمبلئي على ىبة شخص مبلغا من اؼباؿ ،وقمنا جبمع
اؼببلغ ،وقبل إيصاؿ اؼببلغ إليو احتجنا إٔب ذلك اؼببلغ ،فهل لنا الرجوع ُب ىذه اؽببة ؟.
ج :هبوز الرجوع للواىب إذا ٓب يدفعها للموىوب لو أو لوكيلو ،فأما إذا دفعوىا لو أو لوكيلو حرـ
الرجوع ،فهذا الذي ال تزاؿ ىبتو ُب يده ،ما أعطاىا للموىوب لو هبوز أف يرجع فيها  .وأما الذي قد
أعطاؾ أو أعطى شخصا آخر ،فليس لو أف يرجع فيها .
أحسن اهلل إليكم .
س :كثرت األسئلة حوؿ :ما ىو ضابط الرضعات احملرمة؟ وجزاكم اهلل خَتا .
ج :مذكورة ُب الكتاب ُب باب الرضاع الذي ىو باب الطبلؽ ذكروا أنو وبرـ طبس رضعات ،ؿبرـ عند
اإلماـ أضبد طبس رضعات ،أما عند اإلماـ مالك فرضعة واحدة ،وذىب الشافعي إٔب أنو وبرـ ثبلث،
وذىب األحناؼ أ نو ال وبرـ إال طبس ،والرضعة اختلفوا فيها ،منهم من يقوؿ :إهنا اؼبصة ،دبجرد مصة؛ ألف
ُب اغبديث  :ال ربرـ اؼبصة واؼبصتاف  إذا مص وابتلع عدت واحدة ،ومنهم من يقوؿ :إهنا اإلمساؾ
ٍب اإلطبلؽ ،إذا أمسك الثدي ،وامتص منو ٍب ترؾ أو نزع منو فهي رضعة ،ومنهم من يقوؿ :ىي الشبع،
إذا رضع حىت يشبع عدت رضعة ،ولو أنو أمسكو ،وأطلقو مرارا ،واؼبختار والذي عليو الفتوى :أف الرضعة
ىي اإلمساؾ واإلطبلؽ ولو ُب ؾبلس واحد .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :قبيلة معينة أنشأت فيما بينها صبعية ،حيث يقوـ كل فرد من أفراد ىذه القبيلة بدفع مبلغ
مع ُت ،وذلك كل سنة ،ويتم ذبميعها ووضعها عند أحد أفراد ىذه القبيلة ،وتبقى عنده وذلك من أجل الدـ
أو الديةٍ ،ب حدث خبلؼ بينهم بسبب ىذه اعبمعية فبا أدى إٔب حصوؿ الشحناء والبغضاء واؼبقاطعة
بينهم .
وسؤإب :ما حكم إنشاء مثل ىذه اعبمعيات ،وما العمل غبل ىذا اػببلؼ بُت القبيلة؟ وجزاكم اهلل
خَتا .
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ج :إذا أدى ذلك إٔب ىذا اػببلؼ فعليهم حل ىذه اعبمعية ،ورد كل ماؿ إٔب صاحبو ،وإذا نزؿ هبم
حادث عليهم أف هبمعوا لو فورا ما وبتاج إليو؛ ألف اغبوادث ىذه يقوـ هبا العاقل من أقارب صاحب
اغبادث ،يأخذوف من ىذا ألفا أو طبسة آالؼ ومن ىذا ومن ىذا ...حىت هبمعوىم ،فأما ىذه اعبمعية إمبا
يفعلوهنا حىت ال يكوف ىناؾ تكلف ُب صبعها بعد أف وبدث اغبادث ،فإذا صار وبصل بسببها خبلؼ،
ىذا يقوؿ :كلفتموين أو أخذًب مٍت أكثر من غَتي ،ىذا يقوؿ :ال أعطيك؛ ألنكم ال تستحقوف ،أو
تأخذوف مٍت ،وىو ٓب وبصل شيء ،فيحصل نزاع وخصومات وتقاطع ،فاألؤب تركها .
س  :أحسن اهلل إليكم فضيلة الشيخ ،ىل يصح صبع بُت الزوجة وزوجة أبيها اؼبتوَب ؟.
ج :يصح ذلك ،وقد ذكر أف عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب تزوج بنت علي بن أيب طالب ،وؼبا
مات علي تزوج امرأة من نسائو ،فجمع بُت بنت علي وزوجتو ،ولكنها ليست أـ الزوجة اليت عنده؛ وذلك
ألنو ال قرابة بينهما ،إمبا ىي قرابة مصاىرة .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :إذا رفضت البكر الزواج من عدد من الرجاؿ وكلهم كفء من دوف عذر شرعي ،فهل لوليها
إجبارىا على الزواج ؟.
ج :ال هبربىا إف امتنعت ،ال خَت ُب إجبارىا؛ ألهنا ىي اليت تتأٓب ،ولكن عليو وعلى أمها إقناعها
وبياف اؼبصلحة اليت تًتتب على تزوهبها ،فإذا ٓب ترغب أصبل فبل إكراه عليها .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿُ :ب بعض اؼبناطق يقوؿ الرجل إذا أراد تزويج بنتو :بعتك بنيت دبائة من الغنم ،فيقوؿ :الزوج
قبلت ،وكذلك يقولوف :باع بنتو ويقصدوف زوجها فهل يصح ذلك ؟.
ج :إذا كاف ىذا اصطبلحا فبل مانع مثل قولو :ملكتكها ،ملكتك ابنيت ،أعطيتك ابنيت بكذا ،بصداؽ
كذا ،أو دبهر كذا ،ىذا يبكن أف يكوف اصطبلح كما يكوف ُب اللغات األخرى ،ىناؾ لغات أجنبية
متنوعة ،كل يعقد باللغة اليت يفهمها .
أحسن اهلل إليكم .
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س :يقوؿ :ىل هبب على اؼبأذوف أو أحد الشهود أف يتأكد من رضا الزوجة وكيف يكوف ذلك ؟.
ج :اؼبأذوف يعترب كواسطة بينهما ،فعليو أف يستفصل قبل أف يعقد ،يسأؽبما ىل الزوجة راضية ،وال بد
أف يسأؿ الشاىدين إذا كانا يعرفاهنا ،وكذلك أيضا يسأؿ الوٕب ،ويتحقق من سباـ الشروط ،ومن انتفاء
اؼبوانع ،فإذا خاؼ أف ىناؾ إجبار ،وأف ىناؾ يعٍت :أشياء من اؼبوانع ،فبل هبوز لو اإلقداـ على العقد إال
بعد التحقق من انتفاء اؼبوانع .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :ما الفرؽ بُت االستئذاف للبكر واالستئمار للثيب؟.
ج :كأف االستئذاف مأ خوذ من اإلذف الذي يدؿ على الرضا ،فيكوف السكوت دليبل على اإلذف ،وأما
االستئمار فبل بد من األمر ،كلمة زوجوه أمر ،أو اعقدوا لو ،يعٍت :فبل بد أف الثيب تأمرىم فلذلك قاؿ:
حىت تستأمر ،يعٍت :يطلب منها األمر ،وقاؿ ُب الصغَتة  :حىت تستأذف  فهذا ىو الفرؽ .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :كثر عند العامة الدعاء بقوؽبم :يا وجو اهلل ،فما حكم ذلك؟.
ج :ال بأس بذلك؛ ألف الوجو يطلق على الذات،



       فإذا دعا هلل

تعأب -بػ"يا وجو اهلل" جاز ذلك؛ إلطبلقو على الذات ،وإف كاف غَت مألوفا االقتصار على بعضالصفات .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :رجل متزوج وأراد أف يتزوج بأخرى ،وشرط عليها أف تسكن مع أىلها ،ويأتيها إذا سافر
لعملو فهل يصح ذلك؟.
ج :إذا قبلت ىذا الشرط ال بأس بذلك ،فاؼبسلموف على شروطهم ،وكذلك أيضا إذا اشًتطت عليو
شروطا ،فاؼبسلموف على شروطهم .
أحسن اهلل إليكم .
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س :يقوؿ :قاؿ ٕب أحد الناس :سأزوجك ابنيت ولو ابنتاف ،فقلت لو :قبلت ،فهل يلزمو أف يزوجٍت
إحدانبا ؟.
ج :ال يلزـ حىت يسميها ،فيقوؿ :زوجتك ابنيت فبلنة ،وأما قولو :سوؼ أزوجك أو أريد أف أزوجك
بلفظ اؼبضارع ،فبل يصَت عقدا حىت يقوؿ بلفظ :زوجتك ،بلفظ اؼباضي ،وُب كل حاؿ ال يتم إال بعد
الرضا ،وال يتم إال بعد التعيُت .
أحسن اهلل إليكم .
س :تقوؿ :اشًتطت على زوجي عند عقد النكاح اؼبواصلة ُب الدراسة والتدريس ،فهل إذا توظفت ُب
وظيفة التدريس اعترب ناشزا وال ربل ٕب نفقتو ؟.
ج :إذا كاف ىناؾ شرط ووافق عليو ،مواصلة الدراسة أو مواصلة التدريس ،أو اشًتطت أف تواصل
الدراسةٍ ،ب بعد إهناء الدراسة أف يبكنها من التدريس والتزـ بذلك ،فإف عليو ذلك ،وإذا أراد منعها فإهنا ؽبا
أف تطالبو بتمكينها من ىذا الذي شرطت عليو ،وإذا منعها من ىذا العمل ٍب عصت عليو أو نفرت فبل
تسمى ناشزا واغباؿ ىذه؛ ألهنا قد اشًتطت عليو ،لكن إذا رأيا اؼبصلحة ُب ترؾ العمل وكبو ذلك ،فيشَت
عليها رجاء أهنا وبصل بينهما التوافق .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :أنا موظف ُب إحدى وزارات الدولة ُب غَت ىذه الببلد ،وقد ظبح ٕب الوزير اؼبفوض من
اغباكم بعدـ اجمليء إ ٔب العمل؛ وذلك ألنٍت أدرس ُب إحدى اعبامعات ُب خارج بلدي ،ىل الراتب الذي
أستلمو من الوزارة حبلؿ أـ حراـ؟ مع العلم بأف القانوف عندنا بأف القانوف ال ينطبق علي؟ .أفتوين
مأجورين.
ج :ال بد ؼبن تعُت ُب عمل أف يكوف ُب ذلك العمل ،لكن إذا وافق الرئيس اؼبباشر واؼبسئوؿ عنو على
زبفيف العمل عنو وتسليم الراتب لو كامبل بسبب كونو يواصل الدراسة انتظاما أو انتساباُ ،ب الداخل أو ُب
اػبارج ،ولن ىبتل العمل الذي وكل إليو ،لعلو يتسامح ُب ذلك ،ويكوف الراتب حبلال ،سواء وافق على
ذلك النظاـ أو القانوف أو ال .اغباصل ال بد من التأكد من عدـ اختبلؿ العمل ،وموافقة اؼبسئوؿ .
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أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :ما حكم عقد النكاح وكبوه باؽباتف أو بالكتابة وكبوىا من الوسائل اغبديثة؟.
ج :يظهر أنو إذا كاف باؽباتف الذي يسمعو الشهود فبل بأس ،يعٍت :ىناؾ ىاتف ما يقتصر على ظباع
اؼبتكلم ،بل يرفع صوت الوٕب ،ولو كاف بعيدا ،يعرفوف كبلمو ،ويتحققوف أف ىذا ىو الوٕب ،يتكلم فيقوؿ:
أشهدكم يا فبلف وفبلف أين قد زوجت ابنيت فبلنة لفبلف على أف يصدقها كذا ،وبشرط كذا وكذاٍ ،ب
يوجب الزوج ،ويقوؿ :أشهدكم أين قبلت ،وىو يسمع ذلك ،أما إذا كاف اؽباتف ال يسمعو إال واحد فبل
يكفي؛ أل ف الشهود ال بد أف يشهدوا على ظباع اإلهباب والقبوؿ ،وأما الكتابة فبل تكفي ،وذلك ألنو
يشًتط على الصحيح اؼبواالة ،اؼبواالة بُت اإلهباب والقبوؿ وعدـ الفاصل بينهما .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :كثَت من الناس يقوؿ مازحا :عن ابنتو زوجتها إٔب ابنك أو العكس ،فهل ُب ىذا مزح ؟.
وجزاكم اهلل خَتا .
ج :ال هبوز اؼبزح هبذا ،تذكروف قولو   ثبلث جدىن جد وىزؽبن جد :النكاح ،والطبلؽ ،والعتاؽ


فبل هبوز اؼبزاح وال العبث دبثل ىذه الكلمات ،ومع ذلك مثل ىذا الكبلـ ال يكوف عقدا صحيحا؛

وذلك لعدـ الرضا ،لفقد الرضا ولفقد التعيُت ولفقد كثَت من الشروط كاألىلية وما أشبهها .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :ذكر فضيلتكم أف العلماء اختلفوا ىل األصل التعدد أـ اإلفراد ،فما ىو الراجح من أقواؽبم
وجزاكم اهلل خَتا؟ .
جٍ :
يسن نكاح
لكل دليلو ،يعٍت :األصل واألغلب االقتصار على الواحدة كما ذكر ذلك اؼبؤلفّ :
واحدة ،قالوا :إف الزيادة عليها تعريض للضرر؛ ولذلك تسمى الزوجة الثانية ضرة؛ ألهنا تضار األؤب وتضار
الزوج ،األصل زبتلف اختبلؼ اؼبقدرات وما أشبهها .
أحسن اهلل إليكم .
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س :يقوؿ :يقوـ بعض الناس بكتابة بعض آيات من كتاب اهلل بالزعفراف ُب أوراؽ ٍب تغمس ىذه
األوراؽ ُب اؼباء وتشرب  ،فهل يُستشفى بذلك ؟ .وجزاكم اهلل خَتا .

ج :أدركنا بعض اؼبشايخ يعملوف ذلك ،يعٍت :آيات من القرآف يكتبوهنا ُب أوراؽ أو ُب أو ٍاف نظيفة ٍب

تغسل ،ويشرهبا ذلك اؼبريض الذي كتبت لو ،يذكروف أهنم يتأثروف بذلك وهبدوف فيها فائدة؛ ألف كبلـ اهلل
في و فائدة كما يستشفى بالقراءة عليو وكبو ذلك ،إذا كاف ذلك الكاتب موثوقا معروفا أنو ال يكتب إال شيئا
معروفا ،فلعلو هبوز .
س -  :فضيلة الشيخ ،يقوؿ :أنا شاب أريد الزواج من امرأة أجنبية؛ وذلك ألف أقاريب يطلبوف مهرا
كثَتا ،ولكن والدٌب ترفض زواجي من أجنبية ،فهل وب ّل ٕب عصياهنا ؟.

ج :عليك أف تطلب النكاح من غَت أجنبية ،نكاح األجنبية وبتاج إٔب إذف من الدولة ،ووبتاج إٔب

إجراءاتٍ ،ب ىذه األجنبية قد ال يُوافَق عليها ،قد ال تناسبك ،وإذا طلقت مثبل ،ورجع أىلها إٔب دولتهم
شق عليك أف زبرجها ،وأف تفرؽ بينها وبُت أوالدىاٍ ،ب ُب ذلك -أيضا -معصية أىلك ،أبويك وأقاربك،

فنشَت عليك بأف تطيع أىلك وأقاربك الذين ال يريدوف منك ىذا الزواج من األجنبية ،وذبد -إف شاء اهلل-
ما يناسبك من غَت األجنبية .
يبكن إذا كاف يقصد أهنا أجنبية دبعٌت ما ذكره اؼبؤلف ،يعٍت :أهنا ليست من القبيلة ،ليست من قبيلتو،
بل من قبيلة أخرى فمثل ىذا أيضا ليس فيو عيب ،بل استحبو العلماء كما ظبعنا؛ ؼبا ذكرنا من العللُ ،ب
ىذه اغباؿ لعلك أف تشَت على أىلك حىت يوافقوا .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :كثَت من النساء يستخدمن حبوب منع اغبمل حبجة أهنا ذبلس فًتة بعد الوالدة ترتاح فيها،
وأف كثرة الوالدة يتعبها ،ويذىب شباهبا ،فهل هبوز ذلك ؟.
ج :ال يستحب ذلك فهذه اغببوب مضرة بالصحة كما قرر ذلك األطباء اؼبعتربوف ،وؽبا نتائج سيئة،
على اؼبرأة أف ترضى بقضاء اهلل -تعأب -وبقدره ،كاف النساء قبل أربعُت سنة أو كبوىا ال يعرفن ىذه
اغببوب ،وال يست عملها إال النادر منهن ،وكانت اؼبرأة إذا ولدت اشتغلت برضاع ولدىا ،وإذا اشتغلت
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بإرضاعو توقف عنها دـ اغبيض ( دـ الطمث ) ،وإذا توقف يقوؿ العلماء :إنو ينقلب لبنا ،وحيث إهنا ال
ربيض فإهنا ال ربمل ،نشاىد أهنا تبقى سنتُت بعد الوالدة وقت الرضاع ال يأتيها قطرة دـ ،ومع ذلك ال
رببل ،فإذا أهنت رضاع ولدىا وفطمتو ،ففي ذلك الشهر تأتيها العادةٍ ،ب بعد وطء زوجها ؽبا بعد الطهر
رببل ،فهذا كاف فعل النساء ُب كل ثبلث سنُت تأٌب بولد ،أو سنتُت ونصفا وال وبصل ؽبا ضرر ،وال تأثر
وال أذى ،وال ضرر بكثرة إهناؾ بدهنا .
أما ُب ىذه األزمنة فعدؿ كثَت من النساء عن إرضاع أطفاؽبن ،فصارت ترضعو من ىذا اللنب الصناعي،
بعدما تنتهي مدة النفاس تأتيها العادة ٍ ،ب إذا جاءهتا العادة ووطئها زوجها ضبلت منو بعد ذلك ،فتحمل
ُب كل سنة ،وردبا ُب كل عشرة أشهر ،أو كبوىا فتقوؿ :إنٍت أتضرر بذلك ،فلذلك تعمل ىذه اغبيل ،تعمل
ما يسمى باللولب ،أو تتعاطى ىذه اغببوب أو ربمل زوجها على أنو يعزؿ عنها ،وإف كاف العزؿ فيو
خبلؼ ُب جوازه أو كبو ذلك كما سيأٌب .
فاغباصل ننصح اؼبرأة بأف تقتصر على ما كانت عليو أمها وجدهتا ،وىو إرضاع الطفل ،تقصره على
رضاع لبنو منها إٔب أف تفطمو ،من النساء من ربيض ولو كانت ترضع ،يعٍت :يوجد بعضهن ،ومنهن من
ربيض بعد اإلرضاع بسنة ،تبقى سنة ال ربيض ،النساء ىبتلفن ُب قوة البنية أو ضعفها .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :أريد الزواج ولكن بعض األخوة ينصحونٍت بعدـ الزواج؛ ألنو يشغلو عن طلب العلم مع أنٍت
أدرس ُب اعبامعة فما رأيكم ؟.
ج :إذا كنت قادرا مقدرة مالية فإف الزواج ال يشغلك عن طلب العلم ال ُب اعبامعة وال ُب اغبلقات
وكبوىا ،ذبد وقتا تتعلم فيو ،والزواج تعف بو نفسك ،وكذلك أيضا تشغل بو فراغك ،وتؤنس نفسك وتؤنس
متزوجوف ،وال يعوقهم ذلك .
زوجتك ،فننصحك بأال تتأخر ألجل عذر الطلب ،فكثَت من الطبلب ّ
أحسن اهلل إليكم .

س :يقوؿ :ماذا يلزـ الرجل إذا كاف ال يستطيع أف يقوـ بالواجب كبو زوجتو بسبب ضعف شهوتو ؟.
وجزاكم اهلل خَتا .
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ج :عليو أف وبرص على أف يعفها دبا يستطيع ،يأتينا ُب باب العشرة أهنم ذكروا أنو إذا كاف قادرا،
فوطئها ُب السنة ثبلث مرات ُب كل أربعة أشهر مرة كفاه ذلك ،أما إذا ٓب يقدر وطلبت منو الفراؽ إذا كاف
ال يقدر أصبل ،وىي -مثبل -ذات شباب أو كبوه استحب لو أف يفارقها حىت ذبد من يعفها .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :يوجد بعض العادات وىي أف بعض اآلباء ال يزوجوف إال االبن األكرب ٍب الذي يليو ،فإذا
كاف االبن األكرب ال يريد الزواج أخر من خلفو من اإلخوة ،فهل من كلمة ؽبؤالء ؟.
ج :نعترب ىذا خطأ ،بل من طلب النكاح ،وكاف أىبل فإف على الوالد أف يزوجهم ،تزوهبهم على
آبائهم ،وذلك ليعفهم وليحرص على أف يصوهنم عن الوقوع ُب احملرمات وكبوىا ،وكذلك أيضا اإلناث،
كثَت من األولياء قد تبلغ إحدى بناتو -مثبل -طبسا وعشرين سنة ،أو ثبلثُت سنة ،فيتقدـ إليو بعض
الشباب الذي عمره ُب عشرين سنة ،وىبطب ابنة لو عمرىا عشروف أو عمرىا شبانية عشر فَتده ،ويقوؿ :ال
أزوجها حىت أزوج من ىم أكرب منها ،فيعضلها ،ويعضل األخرى ،فيكوف سبب ذلك كونو ال يزوج الصغرى
حىت تتزوج الكربى ،عليو أف يزوج من جاءه خاطبا ،معلوـ أف ىذا اػباطب الذي عمره عشروف سنة أو
اثنتُت وعشروف ال يرغب ُب اليت عمرىا ثبلثوف أو طبس وعشروف ،فلذلك ال وبق لو أف يبنع ما تقدـ لو من
األكفأ .
وىذا سائل يقوؿ :فضيلة الشيخ أحسن اهلل إليك.
س :ذكر اؼبؤلف -رضبو اهلل -أف من شرط الوقف :أف ينتفع بو مع بقائو  .فهل يصح وقف بعض
التمر ،أو بعض اؼباء ،مع أنو ال يبقى؟ وما ضوابط ىذا الشرط؟ وجزاكم اهلل خَتا.
ج :يصح وقف النخلة أو النخل؛ ألنو يثمر كل سنة ،وكذلك يصح وقف األرض اليت تزرع وتستغل،
شبن زرعها ينتفع بو ويؤكل منو ،وكذلك األشجار اليت فيها شبر :كشجر التُت والعنب والتوت والرماف .يصح
وقفها؛ وذلك ألنو ينتفع هبا وتثمر كل سنة .وأما أف يقوؿ :وقفت ىذا الكيس (كيس ىذا التمر) ىذا ما
ينتفع بو؛ ألنو يؤكل مرتُت أو ثبلث ٍب يفٌت ،أو كيس ىذا الرب ما ينتفع بو إال الستهبلكو .نعم.
أحسن اهلل إليك يقوؿ:
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س :ؼباذا استثٌت علماء اغبنابلة -رضبهم اهلل تعأب -ضماف اؼبوقوؼ ،مع أهنم قالوا بضماف ما تلف من
غَته؟
ج :كأنو يريد بضماف اؼبوقوؼ أف العلماء قالوا" :إذا تلف اؼبوقوؼ فبل يضمن ُب اؼبتلف" .وقالوا" :إف
كل من أتلف شيئا فإنو يضمنو" .لعل السبب ُب ذلك أف من أتلف شيئا فبلوكا لشخص ،فإف ذلك اؼبالك
ال بد أنو يطالب اؼبتلف.
فإذا أتلف إنساف دارا فبلوكة ،فأىلكها يطالبوف ذلك الذي ىدمها وأتلفها :ؼباذا ىدمت دارنا؟ كذلك
اؼبوقوؼ .لو أف إنسانا ىدـ دارا موقوفة ،فالوكيل يطالب ذلك اؽبادـ :ؼباذا أتلفتها وأذىبت منفعتها؟ عليك
أف تبنيها وتعيدىا كما كانت.
أما اؼبوقوؼ اؼبستعمل ،فإذا +فيما استعمل بو فإنو ال يضمن .فإذا وقف إنساف ثوبو ،ولبسو إنساف
وسبزؽ عليو؛ ألنو من أىلو فبل يضمنو .وكذلك لو احًتؽ وىو عنده فبل يضمنو؛ ألنو يعترب كاألمانة عنده،
فهذا الفرؽ بينهما .
أحسن اهلل إليك يقوؿ :فضيلة الشيخ:
س :يوجد عندي "تسجيبلت إسبلمية" ،وأرغب ُب وقفها -باالشًتاؾ مع بعض اإلخوة -على أف يتم
بيع األشرطة بسعر رمزي ،فهل يصح مثل ىذا الوقف ؟
ج :ال بأس بذلك ،واألؤب مثبل أنك توقف األشرطة اليت تسجل ،أما إذا وقفت األجهزة ،وقفت ىذه
األجهزة وقفا ،وجعلت ؼبن يشتغل هبا أف يبيع األشرطة بسعر التكلفة -فلك أجر على وقف األجهزة .
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :فضيلة الشيخ:
س :ىل يصح الوقف ؼبدة معلومة ،مثل :وقفت ىذا اؼبنزؿ ؼبدة عشرة سنُت؟
ج :ال يصح ،ال بد أف يكوف الوقف مستمرا وال يرجع فيو ،بل ىبرج من ملكية الواقف .نعم
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :من وقف على أحد أوالده ،ىل يلزمو أف يقف على بقية أوالده مثلو؟
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ج :يصح الوقف على جنس من أوالده ،فيقف مثبل :البيت على العزاب ،أو على اؼبطلقة من البنات
أو كبوىا للسكٌت ،أو يوقفو على الفقَت من األوالد ليسكنو ،وكذلك على من تفرغ لطلب العلم ،يكوف
اؼبتفرغ يستحق من يساعده ،خببلؼ العاملُت واؼبوظفُت ،فيجعلو على جهة وعلى جنس .فأما إذا كاف
بدوف سبب فإنو يوقفو عليهم صبيعا .نعم
أحسن اهلل إليك .يقوؿ :فضيلة الشيخ:
س :رجل أوقف دكانا لصاّب اؼبسجد أو للفقراء ،وكاف غنيا ٍب افتقر ،فهل هبوز لو أف يأخذ فبا أوقفو؟
وجزاكم اهلل خَتا.
ج :إذا وقفو خرج من ملكو .فإف كاف على الفقراء فهو فقَت ،لو أف يأخذ مع الفقراء ،وأما إذا كاف
على اؼبسجد فليس لو أف يرجع فيو ،وال أف يأخذ من غلتو شيئا ،ولكن يأخذ من جهة أخرى :كاألوقاؼ
اليت على اؼبساكن والفقراء.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :ما حكم لو قاؿ" :ىذه كتيب إذا مت فهي وقف هلل" ؟
ج :ىذا وقف يعترب معلقا ،ولكن حيث أنو ال يكوف إال بعد اؼبوت ،فإنو يعترب وصية إذا علقو باؼبوت.
إذا قاؿ مثبل" :ىذه البيوت وقف بعد موتى" .يعترب وصية ،إف خرج من الثلث نفذت ىذه الوصية ،وإف ٓب
ىبرج نفذ منو بقدر الثلث .
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :ىل من شرط اؼبوقوؼ لو أف يكوف فقَتا؟
ج :قد ال يكوف كثَت من اآلباء يوقفوف على أوالدىم ،وؽبم أمواؿ طائلة .ؼباذا ؟ يقوؿ :أوقفو ،أوقف
ىذا البستاف حىت ال يباع ،يأكلوف منو بقية حياهتم وأوالدىم وأوالد أوالدىم .وأوقف ىذه الدكاكُت وىذه
الشقق حىت يأكلوا منها ،ردبا تتغَت حالتهم ،ىم اآلف أغنياء فقد يكونوف فقراء ُب يوـ من األياـ .فيجعلها
وقفا عليهم كلهم (غنيهم وفقَتىم) ولو كانوا كلهم فقراء ،أو كلهم أغنياء .
أحسن اهلل إليكم يقوؿ :فضيلة الشيخ:
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س :انتشر ُب اآلونة األخَتة ُ-ب بعض اؼبناطق -أف تشًتط الزوجة على زوجها ُب عقد النكاح بيتا
خاصا هبا ،وتشًتط عدـ دخوؿ أـ الزوج ؽبذا البيت إال بعد إذهنا ،وقد يكوف األبواف ،أو أحدنبا مريضا أو
ؿبتاجا ،فهل يصح مثل ىذا الشرط؟
ج :إذا كاف شرطا فيو ضرر فبل يصح ،وال هبوز لو أف يوافق على ىذا الشرط ،يعٍت :منع أبويو -مثبل-
من الدخوؿ ُب ىذا البيت ،أو من زيارتو ،أو منع أوالده من غَتىا ،أو منع أقاربو أو ما أشبو ذلك -ىذا
شرط فيو ضرر ،ولكن إذا رأى فيو مصلحة ،وليس فيو ضرر ،وتسامح أبواه وكبوىم ال بأس.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :كانت امرأٌب حامبل وؽبا ستة أشهر ،فقاؿ ٕب الطبيب :إف اعبنُت مشوه وال بد من إنزالو ،وعندما
وافقت وأجريت العملية تبُت أف الطفل ٓب يكن بو شيء ،وكاف الطبيب نصرانيا فقتلو الطبيب ،فماذا علي؟
علما بأف اعبنُت ٓب يعمل لو عقيقة حىت اآلف؛ لعدـ علمي دباذا لو وماذا عليو؟ أفتونا مأجورين.
ج :ال هبوز أف يوثق بالنصارى؛ ألهنم أعداء للمسلمُت .وبتقريره ىذا قد أخطأ .وأنت أخطأت حيث
صدقتو ،وعملت بقولو حىت أسقطت ذلك اعبنُت الذي ٓب يكن فيو شيء من التشويو .فنقوؿ :لك مطالبتو
(مطالبة ىذا الطبيب الذي كذب ،والذي اقًتح إنزالو) بالدية ،وكذلك أيضا ال يلزـ العقيقة؛ ألف العقيقة إمبا
تلزـ إذا ولد حيا وعاش سبعة أياـ فأكثر.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :يوجد أحذية -أجلكم اهلل -من جلود النمر ،فهل هبوز لبسها وبيعها واقتناؤىا؟
ج :ىناؾ قوؿ :إف الدباغ يطهر كل اعبلود ،ولو ؿبرـ األكل .ورجح ذلك الشوكاين ُب "نيل األوطار"،
واستدؿ بعموـ اغبديث  :أيبا إىاب دبغ فقد طهر  وىذا قوؿ من األقواؿ .ىذه األحذية إذا كانت
إمبا ىي أحذية تلبس ُب األرجل ال بأس ،لكن نرى أنك ال تصلي هبا؛ للشك ُب طهارهتا .
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :لو حلف شخص عدة أيباف على عد ة أفعاؿ ـبتلفة عن بعضها ،فهل يكفي أف يكفر كفارة
واحدة ،أـ ال بد لكل يبُت كفارة؟
257

أخصر المختصرات
ج :الصحيح أنو يكفيو كفارة واحدة ولو تعددت األيباف ،ولو تعددت أسباهبا؛ ألف اؼبسبب واحد
فتتداخل .فقد وبلف يبينا واحدة على عدة أشياء يقوؿ :واهلل ال أكلم فبلنا ،وال آكل من ىذا الطعاـ ،وال
أدخل ىذا البيت ،وال أركب ىذه السيارةٍ ،ب يضطر فيكلم ويأكل ويركب ويدخل ،وىي يبُت واحدة
(حلف واحد) فتكفيو كفارة واحدة .وكذلك لو كانت عدة أيباف :فلو حلف -مثبل -اليوـ أنو ال يكلم
فبلنا فكلموٍ ،ب حلف غدا أنو ال يأكل من ىذا الطعاـ فأكلٍ ،ب حلف بعده أنو ال يركب ىذه السيارة ٍب
ركب ،فالصحيح -أيضا -أهنا تتداخل ،فيكفيو كفارة واحدة .
أحسن اهلل إليكم وىذه تقوؿ:
س :امرأة كبَتة السن طافت ،ولكنها ٓب تسع ألهنا ضاعت ،وٓب يعلموا إال بعد وصوؽبم إٔب الرياض،
فما ىو العمل اآلف؟
ج :معلوـ أف ىناؾ خبلفا ُب السعي .ىناؾ من يقوؿ" :إنو ركن".ومن يقوؿ" :إنو واجب" .اختلف
ُب ذلك كثَت من العلماء ،حىت عآب واحد وىو ابن قدامة ُب كتابو "اؼبقنع" ،ذكر أنو ركن -وإف كاف ذكر
روايتُت ، -وُب كتابو "العمدة" ذكر أنو واجب وأنو هبرب بدـ .على ىذا نعمل هبذه الرواية ونقوؿ" :عليها دـ
يذبح ؼبساكُت اغب رـ" .األفعاؿ وىذه األعماؿ إذا وقعت وانقطعت ومضى الفعل وال يبكن تداركو ...أفتينا
بأسهل األقواؿ حىت ال يكوف اؼبسلم ُب حرج .
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :كبن صباعة قدمنا من اؼبدينة قاصدين مكة للعمرة ،ولكننا ذباوزنا ميقات أىل اؼبدينة عامدين؛
وذلك ألننا أردنا اإلحراـ من الطائف أيسر لنا وأسهل .فما حكم عملنا ىذا؟ وجزاكم اهلل خَتا.
ج :ال بأس بذلك إذا أحرمتم من ميقات آخر ،فإذا وصلتم إٔب الطائفٍ ،ب رجعتم من الطائف
ومررًب دبيقات أىل الطائف ،الذي ىو "وادي ؿبرـ" أو "السيل" ،أحرمتم منو ال حرج؛ ألف األؤب أنو ليس
ىناؾ مشق ة لو أحرمتم من "ذي اغبليفة" (ميقات أىل اؼبدينة) ما ىناؾ مشقة .قد تكوف اؼبشقة ُب
وصولكم "الطائف" أكثر؛ ألنو تبقوف بعد إحرامكم أربع ساعات ،أو ثبلث ساعات ونصف بُت "اؼبدينة"

258

أخصر المختصرات
وبُت "مكة" ،وأما ذىابكم إٔب "الطائف" ٍب رجوعكم؛ فتطوؿ مدة ذىابكم ورجوعكم .على كل حاؿ ال
حرج ُب ذلك.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ :فضيلة الشيخ:
س :ىل هبوز أخذ الدية من "التأمُت التجاري" ،وإذا اضطر اإلنساف إٔب "التأمُت التجاري" وحصل لو
حادث ،فهل يأخذ فبا تعوضو لو شركة التأمُت أـ ال ؟ وجزاكم اهلل خَتا.
ج :كبن لبتار أنو ال هبوز "التأمُت التجاري" على السيارات ،وال على األنفس ،وال على التجارات،
ولكن مىت حصل :وقع أف إنسانا أمن على سيارتوٍ ،ب حصل عليو حادث فإنو تدفع لو الشركة ،ولو أف
يأخذ؛ ألف الشركة التزمت بأف تدفع لو سواء أخذ منها أكثر فبا أعطاىا أو أقل .نعم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :إذا وقف رجل لببل وىي لبعض األموات ،وىبشى من موهتا لعدـ قياـ أحد هبذا الوقف ،فهل هبوز
بيعو وجعلو ُب مسجد أو بئر؟ نرجو التوضيح ،وجزاكم اهلل خَتا.
ج :صحيح أف ىناؾ أوقافا تعطلت ،يعٍت قديبا :اؼبيت إذا مات يوقف ىذه البئر وىذا النخل وىذه
األرض (مزرعة أو كبوىا) ،وُب ذلك الوقت كاف الناس يهتموف باغبرث ويوالونو ،ووبفروف اآلبار العميقة،
وكذلك -أيضا -يوالوف األشجار ،ولكن أتى بعد ذلك سنوات زىدوا ُب اغبروث ،وأقبلوا على الوظائف،
أو على التجارات؛ فتعطلت األوقاؼ (اآلبار واألراضي) ،وبقيت عشرات السنُت ما ينتفع هبا ،وال يصل
إٔب اؼبيت منها شيء ُ .ب ىذه اغباؿ للوكيل أو للناظر أف يرفع أمرىا إٔب القاضي (قاضي البلد الذي ىو تبع
ؽبا) والقاضي إذا عرؼ أهنا ال يبكن أف تعمر ،وليس ىناؾ من يعمرىا ،وأف عمارهتا تكلف أضعاؼ شبنها
فلو أف يبيعها ،وينقل شبنها إٔب غَتىا؛ ليعمر بو شقق أو يبٍت بو مسجد يصرؼ ُب وجو من وجوه اػبَت .
أحسن اهلل إليكم:
س :ىذا يبدو أنو والد الطفل الذي سأؿ قبل قليل ،يريد مزيد إيضاح يقوؿ :ىل علي صياـ شهرين؟
ج :ليس عليك .اإلٍب على ذلك النصراين الذي قرر إنزالو وأمر بو.
أحسن اهلل إليكم ،ىذا يقوؿ :فضيلة الشيخ:
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س :ىل هبوز تصوير األموات كعمل ،علما أين أعمل ُب قطاع عسكري ،ويوجد غَتي يقوـ هبذا
العمل .فما رأيكم ؟
ج :نرى أنو ال هبوز ،وأنو يبتعد عن األشياء اليت ورد فيها وعيد .وبكل حاؿ قد يكوف ىناؾ مقاصد
ُب تصوير األموات ُب بعض النشرات ،قصده بذلك أف يعترب اؼبسلموف ،ويروف أنو حصل كذا وكذا ،كذلك
ُب بعض الصحف الذين ينشروف عن األموات ،أنو مات فبلف وأف أسرتو آؿ فبلف ،يعٍت حىت يكوف ىناؾ
تعزية ؽبم زبتلف اؼبقاصد.
س :كاف ُب جانيب أحد اؼبساجد اؼبؤقتة مصاحف كثَتة زائدة ُب كراتُت ،وكاف ىناؾ عامل يصلح ىذا
اؼبسجد ،فطلب مٍت أف أعطيو مصحفا فأعطيتو ،مع أف ىذه اؼبصاحف وقف هلل تعأب ،فهل علي شيء؟
ج :ؼبا كانت اؼبصاحف ُب ىذه األزمنة كثرت واغبمد اهلل ،وطبع منها ألوؼ مؤلفة ،وامتؤلت اؼبساجد
وكتب عليها :أهنا وقف ال تباعُ ،ب ىذه اغباؿ ،إذا كانت زائدة عن حاجة اؼبسجد فبل مانع من أف تأخذ
مصحفا تقرأ بو ُب بيتك ،مع بقائو على وقفيتو ،أو تعطيو -إذا كنت وكيبل على اؼبسجد -إنسانا تعرؼ
بأنو يقرأ فيو ،فهو أؤب من بقائها مرصدة تبقى أشهرا ال يُقرأ ُب شيء منها.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:

س :ىل يصح الوقف على مباح :كمن وقف البندقية للصيد اؼبباح مثبل ؟
ج :ال بأس .األصل أف الواقف يقصد بذلك األجر .فإذا أوقف السبلح فإنو هبعلو على اؼبقاتلُت ُب
سبيل اهلل ،أو اؼبقاتلُت لصد اؼبعتدين ،وال هبوز أف هبعلو للمحاربُت أو قطاع الطريق أو البغاة وكبوىم ،أو
اؼبقاتلُت ُب فتنة.
أما جعلو ؼبن يقاتل بو ُب الصيد كأف يقوؿ" :وقف على أوالدي يقاتلوف هبا ،أو يصيدوف هبا" ،فهذا
يعترب وقفا على األوالد (منفعة خاصة) وىو كما لو قاؿ" :ىذا الوقف ىذه الدار وقف على أوالدي
للسكٌت" .نعم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :إذا أوقفت منزال على آؿ فبلف ،فهل هبوز ؽبم إسكاف غَتىم معهم وىم راضوف صبيعا؟
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ج :إذا كانوا راضُت ال بأس .إذا حدد وقاؿ" :وقف على أوالد أخي"ٍ .ب تزوجت أخت ؽبم وماتت
وؽبا أوالد ،وأسكنوا أوالد أختهم معهم برضاىم ال حرج.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :ما حكم من يقوؿ" :ىذا وقف على الفقراء أو على مسجد كذا ،فإف استغٍت عنو فَتجع لولدي".
فهل ىذا الشرط صحيح؟
ج :ليس بصحيح .ال يرجع الوقف على اؼبيت وال على أوالده ،بل إذا قاؿ" :وقف على ذلك
اؼبسجد" ٍب استغٌت اؼبسجد نقل إٔب مسجد آخر .فإذا قاؿ" :وقف على حاجة أوالد أخي" .استغنوا وٓب
يكن ؽبم حاجة صرؼ على أوالد قريب لو آخر .وأما كونو يرجع إليو فبل هبوز.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :ىل هبوز وقف "األسهم التجارية" ُب الشركات ،مع العلم أهنا معرضة للخطر من الربح واػبسارة؟
ج :نرى أنو ال بأس؛ ألف فيها غالبا غلة .فإذا قاؿ" :أسهمي ُب شركة كذا وقف" .يريد بذلك غلتها،
كل سنة ىبرج ؽبا غلة .فيقوؿ :وقف على اؼبساجد ،وقف على الغزاة وكبوىم ،وقف على الفقراء
واؼبساكُت ،أو وقف على طبع الكتب واؼبصاحف .كلما أخذت أرباحها ُب سنة صرفت ُب اغباؿ ُب ذلك
الشيء.
فإف قدر أهنا خسرت ،أو كسدت ،أو ٓب تربح ُب سنة من السنُت فبل شيء عليو.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :يوجد ُب قريتنا قطعة أرض مسبلة لسقاية ماء ،وبعد فًتة جاء رجل وبٌت ُب ىذه األرض مسجدا،
فهل تعترب أرضا مغصوبة؟ وىل هبوز الصبلة ُب ىذا اؼبسجد؟
ج :نرى أنو ال بأس إذا كانت موقوفة مسبلة للسقاية ،واستغٍت عن السقاية .يعٍت كاف كثَت ُب األزمنة
القديبة هبعلوف "سقاية" :وىي ما يسمى بػ"اعبوايب" .اعبابية :ىي ؾبمع اؼباء .قد يكوف طوؽبا طبسة أمتار أو
أرب عة ،وعرضها قريبا من ذلك .وهبعلوهنا مسبلة تردىا الدواب :إبل وبقر وأغناـ ويبلئوهنا ماءٍ ،ب قد يقاؿ:
"ُب ىذه األزمنة استغٍت عنها؛ فأىل األغناـ وكبوىم يأخذوف اؼبياه ؽبا ُب الويتك واألحواض ،فيجلبوف اؼباء
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إليها وىي ُب الربية ،فبل يوجد اآلف حاجة إٔب جعلها" .ففي ىذه اغباؿ ؼبا استغٍت عنها وبٍت مكاهنا
مسجد ،فبل يعترب مغصوبا ،بل األجر باؽ وىو أؤب من تعطيلها.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :رجل أوقف ثبلجة على طلبة العلم .فإذا خربت ،فهل على الناظر تصليحها أـ على من
يستخدمها؟
ج :هبب اغبرص على عمارهتا حىت يستمر ما يصرؼ على طلبة العلم ،ولكن إذا خربت وٓب يكن ُب
اإلمكاف عمارهتا فبل حرج على الناظر.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :رجل أوقف أرضا إلصبلح بئر للشرب ،وبعدما أصلحت ىذه البئر صار ينازعهم كل يوـ ،يريد أف
يسقي زرعو ويزرع عليها .فهل هبوز لنا منعو من ذلك ،علما أف كثَتين ؾباورين للبئر وتسبب لنا مشاكل
معهم؟ أفيدونا مأجورين.
ج :ليس لو حق أف ينازع من وقفت عليو؛ ألف سقي زرعو خاص (شيء ىبصو) ،أما ما وقفت عليو
من أمر عاـ فبل هبوز ،واألؤب ُب ىذه اغباؿ أف يتدخل القضاة ،وأف يأخذوا على يد الظآب ويردوه إٔب
اغبق ،ويبينوا لو أف العمل بشرط الوا قف الزـ إذا ٓب يكن ىناؾ ؿبذور ،وأنو ال حق لو ُب أف يسقي زرعو
ويعطل اؼبصاّب األخرى.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :ىل من اؼبمكن جعل األمواؿ اليت زبرج أرباحا من البنوؾ (جعلها) وقفا للفقراء؟
ج :نرى أف األرباح اليت ُب البنوؾ أهنا كسب حراـ ،ولكن ال هبوز لصاحب اؼباؿ أف يتملكها ،وال
هبوز لو أف يوكلهم ذلك الربا ،فبل يأكلو وال يوكلهم؛ ألف ُب اغبديث  :لعن اهلل آكل الربا وموكلو
وإمبا يتخلص منو.
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التخلص :ىو أف وبيل عليو من ينتفع بو ،ال يأخذه وإمبا وبيل عليو أحد الفقراء أواؼبساكُت ،أو وبيل
عليو وكيل مسجد ليعمر بو أو كبو ذلك .وإذا أخذ من البنك وٓب يأكلو اؼبالك ،وٓب يأكلو البنك -فهو ماؿ
طاىر كاألمواؿ اليت تغنم من اؼبشركُت ،ولو كانت حراما ،فتحل باغتناـ اؼبسلمُت ؽبا ،ولو كانت شبن طبر.
كاف عمر



ضرب اعبزية على بعض النصارى ،وٓب يكن عندىم أمواؿ إال اػبمور ،فكاف يقوؿ:

"ولوىم بيعها ،وخذوا اعبزية من أشباهنا" .إذا باعوىا ىم وأعطوكم من أشباهنا اعبزية -فخذوىا وىي لكم.
فكذلك ىذه األمواؿ إذا أخذت طهرت .ال يأكلها اؼبالك وال يأكلها البنك ،فتكوف بعد ذلك كأمواؿ
الغنائم .هبوز أف يبٌت هبا مساجد أو غَتىا ،أو ذبعل ُب أوقاؼ تغل على اؼبسلمُت ،أو ما أشبو ذلك.
أحسن اهلل إليكم:
س :رجل أوصى بثلث مالو ُب أضحية ،وغلتو تزيد عن قيمة األضحية .فهل للورثة أف يقتسموا الزيادة؟
ج :إذا زادت الغلة عن األضحية ،يفضل أهنا تصرؼ ُب اؼبصاّب األخرى ،يعٍت الثلث قد يعُت ما زاد
عنو إذا قاؿ" :أوصي بثلثي وأخرجوا منو أضحية"ٍ .ب جعل الثلث ُب دكاف ،وأجرة الدكاف عشرة آالؼ
سنويا ،وقيمة األضحية -مثبل -ألف ،فالتسعة الباقية ال بد أهنا صدقة ،وأنو قصد هبا األجر ،فللوكيل
الناظر أف يصرفها ُب وجو آخر من وجوه اػبَت.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :إذا أوقف رجل ألوالده بيتا ٍب توُب ،ووجد أف عليو دينا .فهل يسدد الدين من البيت اؼبوقوؼ أـ
ال؟
ج :يسدد من الغلة ،وأما البيت فبل يباع إال بإذف اغباكم.
أحسن اهلل إليك يقوؿ:
س :أوقفت جدة جدي وقفا ونصت فيو" :أف شبرة الوقف لذريتها الذكور دوف اإلناث" .وأخربنا أف
ىذا ال هبوز .فلماذا؟
ج :يعٍت كأنو فيو حيط وؿباباة وظلم لئلناث ،وما يسمى بػ "التوليج" ،يعٍت كأهنا تؤِب اؼباؿ وربسد
اإلناث ،فهذا ىو السبب .بكل حاؿ الوصية ال يعمل هبا إال بعد اؼبوت ،وال يعمل فيها إال بأمر الشرع.
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أحسن اهلل إليك يقوؿ:
س :أوقف أيب وقفا عاما عبدي ،وقد توُب والدي -رضبو اهلل -وعهد إٕب بالوقف ،وىي عبارة عن بيت
مؤجرة .وسؤإب :ىل هبوز ٕب األخذ من ريع الوقف ،وصرفو ُب أمور البيت وحاجاتو :من الطعاـ واللباس،
وشراء اؼبركب أو إصبلحو ...إٔب غَت ذلك من األمور اليت وبتاجها البيت ،علما بأين قد أحتاج أحيانا لريع
الوقف؟ وىل هبوز ٕب سداد ديٍت من ىذا الريع؟ أفتونا مأجورين.
ج :هبوز ذلك .فتبدأ دبا أوصاؾ بو ،سواء اعبد أو األب ،يعٍت دبا عينو :كأضحية أو حجة أو ما كانوا
يوصوف بو قديبا .كانوا قديبا يوصوف بأشياء ،والغالب أهنا قد انقرضت ،فيوصي مثبل :بػ "دلو" ؼبا يسمى
"بركية" يعٍت البئر ،وىذا قد انقطع .أو يوصي بسراج للمسجد ،وىذا أيضا قد انقطع .ويوصي بػ"قرب"
كسقاية للناسُ .ب ىذه اغباؿ يبكن أف هبعل بدؿ "القرب" ما يسمى بػ"الربادات"؛ ألهنا تقوـ مقامها.
فاغباصل أنو إذا نفذ ما أوصي بو وزاد ىناؾ شيء ،وىو ؿبتاج فلو أف ينفق على بيتو ،إما ألجل أنو ناظر
على ىذا الوقف ،والناظ ر لو أف يأخذ منو بقدر عملو ،وإما ألنو ولد ذلك الواقف أو ولد ولده ،فلو حق
فيو أف يقضي منو دينو من الزائد أو كبوه.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :إذا أوقف رجل لبلة أو لببلت فتعطلت دبوهتا .فهل يشمل الوقف األرض ،أـ أف الوقف خاص
بالنخلة ،فإذا ماتت انتهى الوقف؟
ج :إف نص صاحب الوقف على أهنا ال تبدؿ -فإنو ىبتص بالنخلة .وأما إذا سكت وقاؿ" :ىذه
النخلة وقف أو ىذه النخبلت" .فإذا ماتت أو سقطت فعليهم أف يغرسوا ُب مكاهنا أخرى أو قريبا منها،
فإف األرض تصبح وقفا ،األرض تتبع النخلة اليت غرست فيها.
أحسن اهلل إليك يقوؿ:
س :رجل يبلك مزرعة وهبا مضخة ماء ،وىي ليست وقفا ،وتعطلت اؼبضخة وىو ال يبلك ماال
إلصبلحها ،وأعطيتو ماال إلصبلحها بنيو وقف هلل .فهل يعترب ىذا اؼباؿ صدقة أـ وقفا؟
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ج :يعترب صدقة؛ ألف الوقف ىو الذي يبقى ،أما ىذا فإنو يشًتي بو -مثبل -ؿبروقات :يشًتي بو
زيتا ،أو يشًتي بو ما يسمى بػ"ديزؿ" ،فهذا يعترب صدقة.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :مر معنا أنو يصح الوقف من مسلم على ذمي وعكسو ،وُب آخر الفصل يقوؿ" :وعلى قرابتو أو
أىل بيتو ...إٔب أف قاؿ :ال على ـبالف دينو" .فكيف التوفيق بُت ذلك؟
ج :ىذا من حيث اإلصباؿ ،يعٍت إذا قاؿ" :على أوالدي ،أو على أقاريب ،أو أنسايب أو قومي أو أىل
بييت"  -فبل يدخل فيهم اؼبخالف ُب الدين .وأما إذا كاف لو قريب وخصصو ،قاؿ" :غلة ىذا البيت لقرييب
فبلف الذي ىو ذمي" .كما وقفت صفية -التخصيص يستثٌت ،يستثٌت منو ـبالف الدين.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :ىل اؼبقصود ُب قولو تعأب:

       

األبناء الذكور ،أـ

تشمل الذكور واإلناث؟
ج :الظاىر أهنا خاصة بالذكور؛ وذلك ألهنم يفتخروف بالذكور ،ولذلك قاؿ تعأبُ :ب آية أخرى:



        وٓب يقل :البنات .إمبا يفتخروف بالبنُت .
 . فضيلة الشيخ ىذا سائل يقوؿ:
س :وىبت ألخي سيارة ىدية ،ولكنو أصبح بعد ذلك قليل اؼبكوث ُب البيت ،وقد يذىب إٔب
أصدقاء السوء ،وأنا أخشى عليو من االكبراؼ .فهل هبوز ٕب أف آخذ السيارة ،ولو على وجو التهديد لو؛
حىت يقلل من خروجو من البيت ؟ وجزاكم اهلل خَتا.
جُ :ب ىذه اغباؿ وبجر عليو ،ويبنع إذا كانت ىذه السيارة أصبحت سببا لفساده ،وكثرة غيابو،
واتصالو دبن يفسد عليو أخبلقو ،فؤلخيو أو ألبيو أو ألحد أقاربو الذين ؽبم والية عليو أف يبنعوه ،وأف وبولوا
بينو وبُت ذ لك ،وأف يأخذوا ىذه السيارة فإما أف يبيعوىا ،ويصرفوا شبنها لو ُب شيء آخر ،وإما ينفقوا هبا
عليو إٔب أف يعقل ويتغَت عن حالتو ىذه.
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أحسن اهلل إليك يقوؿ :فضيلة الشيخ:
س :بعض الواقفُت هبعل ريع الوقف ُب أضاحي ،والباقي يوزع على الورثة بالتساوي .فهل ىذا جائز؟
أـ يقسم الباقي حسب القسمة الشرعية؟
ج :يعمل بوصية الواقف .فإذا أخرجت األضحية وقاؿ" :الباقي للورثة بقدر إرثهم ،فللذكر مثل حظ
األنثيُت" .وإذا قاؿ بالتساوي ،فيسوى بُت الذكر واألنثى ،وإذا قاؿ" :الباقي للورثة" وسكت -فيصح أف
يسمى إرثا.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :اخت لفت أنا وأحد اإلخوة على ناقة :ىل ىي لقحة أـ ال؟ وقلت لو" :إف كانت لقحة فما ُب
بطنها فهو لك"؛ تأكيدا مٍت على أهنا غَت ذلك ،فأنتجت .فهل يلزمٍت أف أعطيو ما أنتجتو؟
جُ :ب ىذه اغباؿ يكوف وعدا ،واؼبسلم يفي دبا وعد .فإذا قاؿ" :إف كانت ىذه الناقة حامبل فولدىا
لك" ،فولدت وصارت حامبل -يوُب دبا وعده.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :ما ىو رد العلماء -الذين يروف تكفَت تارؾ الصبلة هتاونا -على أحاديث الشفاعة ،وحديث
صاحب البطاقة ،وأنو ُىبرج من النار من ُب قلبو مثقاؿ ذرة من إيباف؟
ج:معلوـ ُب أحاديث الشفاعة أهنم ال يشفعوف إال ُب أىل التوحيد :أىل " ال إلو إال اهلل" ،وأهنم
يعرفوهنم بأثر السجود ،وحرـ اهلل على النار أف تأكل من ابن آدـ أثر السجود ،وىذا دليل على أهنم
يصلوف ،فدؿ على أف من ال يصلي ال يعرؼ وال تنالو شفاعتهم.
وكذلك حديث البطاقة .معلوـ أف ىذه البطاقة -اليت ىي الشهادتاف -حصلت من مؤمن موقن،
مصدؽ هبا تصديقا يقينيا ،ىذا التصديق ال شك أنو وبملو على العمل حبقها؛ لقولو ُب اغبديث  :إال
حبقها  فيكوف بذلك من أىل " ال إلو إال اهلل " العاملُت هبا ،ومن العمل هبا أداء الصبلة.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
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س :ما حكم "اؽببة" ألجل مصلحة ،مثل :أف يعطي اؼبوظف للمدير ىدية ؟
ج :ورد ُب حديث  :ىدايا العماؿ غلوؿ



فإذا كاف يقصد هبذه اؽبدية منفعة عاجلة فبل هبوز،

وال هبوز للمهدى قبوؽبا .إذا خاؼ -مثبل -أهنا ربملو على أنو يفعل منكرا ،أو يًتؾ واجبا ،أو ما أشبو
ذلك .ولعلنا نفصل ذلك ُب بقية الباب.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :قدمنا من الكويت غبضور دروس ىذه الدورة .فهل نعترب مسافرين؟ وىل تسقط عنا السنن
الرواتب؟
ج :من استقر ُب سكن مفروش مهيأ مكيف منور -فبل يقاؿ" :إنو مسافر" .لو حكم اؼبقيم ولو ما
أقاـ إال يوما أو يومُت .ومن ٓب يستقر بل بقي ُب سيارتو يتجوؿ فيها ،أو سكن خارج البلد ُب خيمة أو
ربت شجرة -فلو حكم اؼبسافر ولو طالت مدتو.
أحسن اهلل إليكم فضيلة الشيخ:
س :يقاؿ" :إنك تفيت بأف :حلق اللحية أشد من الزنا" .فهل ىذا صحيح؟
ج :ما ذكرت ذلك ،وال أتذكر أين أفتيت بذلك ،وال شك أف الزنا أقبح وأشد؛ ألف اهلل رتب عليو
عق وبة وحدا زاجرا ،حدا شديدا وىو الرجم ،أو اعبلد والتغريب .فبل يقاؿ :إنو أشد (إف حلق اللحى أشد
منو) .بكل حاؿ كبلنبا معصية.
ىذا سؤاؿ طويل أختصره يقوؿ:
س :أنا شاب مستقيم -حبمد اهلل -ولكنٍت ال أستطيع اؼبوازنة بُت األعماؿ :فأحيانا -يقوؿ يعٍت-
أنشط للصياـ فأصوـ كثَتا ،وأحيانا للصدقة ولغَتىاٍ .ب يقوؿ :أخشى أف أصاب باالنتكاسة؛ فأسألك يا
شيخ الدعاء ٕب ،ودباذا توجهٍت؟
ج :نوصيك دبواصلة األعماؿ الصاغبة ،واغبرص على اإلكثار من النوافل ومبلزمتها ،وإذا كسلت
أحيانا :عجزت عن الصياـ ،أو عن الصدقة ،أو كسلت وفاتتك سنة من السنن (قبلية أو بعدية) كالرواتب
فبل لوـ عليك؛ ألنك تركت مستحبا .وال يقاؿ إف ىذا انتكاس.267
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أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :كنا ُب حافلة ُب أياـ اغبج ،وكنا ُب وسط الزحاـ ،وحاف وقت صبلة الفجر وٓب نستطع التوقف،
وبدأ الوقت باػبروجٍ ،ب اتضح النور .فحينما توقفنا نزلت وصليت .فما حكم صبلٌب ىذه؟ وىل كاف هبوز
ٕب أف أصلي وأنا جالس ُب اغبافلة؟ وما اغبكم إذا كنت على غَت وضوء؟ وما اغبكم أيضا ُب القبلة إذا ٓب
نكن عليها؟ أفتونا مأجورين.
ج :نقوؿ :إف اغبافلة ُب إمكاهنم أف يوقفوا إذا حاف الوقتُ .ب إمكاهنم أف يقفوا ُب زاوية من الطريق،
وي صلوا الصبلة ُب وقتها ،إف كاف معهم ماء وإال تيمموا .فإذا كانوا إذا قدر -مثبل -أهنم ٓب يستطيعوا؛ بأف
كاف الطريق ضيقا ،كما ُب حالة االنصراؼ من عرفة إٔب مزدلفة ،وأهنم ال يتمكنوف لوجود سيارات عن يبُت
وعن مشاؿ .إذا خافوا أف ىبرج الوقت صلوا .إف قدروا على أف يصلوا قياما بُت الكراسي فعلوا ذلك ،وإف ٓب
يقدروا صلوا على الكراسي ،ولو باإليباء (بالركوع والسجود) ،وإف قدروا على طهارة توضئوا وتطهروا أو
تيمموا ،وإف عجزوا فعلوا ما يستطيعونو ،ولو أف يتيمموا على كراسيهم.
أحسن اهلل إليك .ىذا أخ يقوؿ:
س :أشهد اهلل -سبحانو وتعأب -أين أحبك فيو ،وأسألو أف ينفعٍت واغباضرين بعلمك ،إنو وٕب ذلك
والقادر عليو .فضيلة الشيخ :كاف لدي بعض الكتيبات قمت بطباعتهاٍ ،ب جاءين بعض اإلخوة يرغبوف
بشرائها ،فقلت ؽبم" :أبيعكم إياىا بنصف قيمة الطباعة ،على أف تكوف وقفا هلل تعأب ،وتوزع ؾبانا ،فوافقوا
على ذلك .فهل يكتب ٕب وقفها؟ وجزاكم اهلل خَتا.
ج :لك أجر على طبعها ونشرىا ،ونستحب لك أف تطبع بثمنها مثلها؛ ألنك نويت إخراجها من
ماليتك ،فثمنها الذي بعتها بو ،ولو اشًتطت على الذين اشًتوىا أهنم يسبلوهنا -ننصحك بأف تشًتي
مثلها ،أو تطبع مثلها ويكوف وقفا.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :كيف اعبمع بُت حديث  :الرجل أحق هبديتو ما ٓب يثب عليها  وبُت حديث  :العائد
ُب ىبتو كالكلب  أفتونا مأجورين؟
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ج :ذكرنا أف اؽببة نوعاف :ىبة تربر ،وىبة ثواب .فالذي أحق هببتو ىو الذي شرط عوضا ،وتسمى
"ىبة الثواب" ،فهو أحق هبا ما ٓب يثب عليها  .وأما إذا كانت ىبة تربر ،فإنو ال هبوز لو الرجوع فيها.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ حفظكم اهلل:
س :ما حكم حجز اؼبكاف ُب اؼبسجد :بكتاب أو دبفتاح أو بشيء آخر ،سواء كاف ىذا اؼبكاف من
صفوؼ الصبلة ،أو من مكاف طلب العلم عند اؼبشائخ؟ نرجو التفصيل بارؾ اهلل فيكم.
ج :إ ذا كاف الذي حجز ىذا اؼبكاف قريب ،يعٍت ذىب لقضاء حاجة أو لتجديد وضوء -فلو ذلك ،أو
كاف ُب اؼبسجد جالسا متكئًا على سارية :يقرأ يذاكر ،أو يقرأ أو يتعلم -جاز لو أف وبجز مكانا ،سواء
للصبلة أو لطلب العلم.
وورد فيو حديث:



إذا كاف قاـ أحدكم من ؾبلسو ٍب رجع إليو فهو أحق بو



وأما إذا حجز

اؼبكاف وذىب ليناـ ،أو ذىب ليتجوؿ ُب األسواؽ لغَت حاجة ،أو ذىب إٔب ؿبل ذبارتو أو حرفتو أو ما
أشبو ذلك -فبل هبوز ،ال وبق لو اغبجز واغباؿ ىذه.
أحسن اهلل إليكم فضيلة الشيخ:
س :ىل هبوز للطالب أف يقدـ ألحد أساتذتو ومشائخو ىدية أو ىبة ،علما بأف ىؤالء قد أحسنوا إليو
بالتعليم والًتبية؟ أفتونا مأجورين؛ ألف بعض اإلخوة قد قاؿ بعدـ جواز ذلك ،ألنو يدخل ُب الرشوة.
وجزاكم اهلل خَتا.
ج :اؼبمنوع :أف األستاذ واؼبدرس يأخذ اؽبدية من الطالب ،إذا خاؼ أنو يبيل معو ،إذا أىدى إليك
مالت نفسك معو؛ فتقدمو على غَته وتتغاضى عن ىفواتو ،وذبرب نقصو ،وتزيد ُب درجاتو ،وتتساىل ُب
التصحيح معو ،وما أشبو ذلك فبا تفضلو بو على غَته .ففي ىذه اغباؿ ال وبق للمدرس أف يقبل من ىذا،
ولو أنو قد أحسن إليو ،وال وبق للطالب أف يهدي ؽبم وىذا غرضو .وأما إذا كاف قد انتهى من الدراسة،
انت هى من ىذه اؼبدرسة ،وقبح منها ،وعزـ على أف ينتقل إٔب جامعة ،أو إٔب مدرسة أخرى -فبل مانع من
أف يهدي إليهم ىدايا مكافأة ؽبم:
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أف يستضيفهم ويكرمهم ،أو يهديهم كتبا ،أو يهديهم أقبلما شبينة ،أو ساعات أو حقائب أو كسوة أو
ما أشبو ذلك ،من باب رد اعبميل .يعٍت رأى منهم حسن معاملة ،معو ومع غَته ،فأراد مكافأهتم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :ذكر اؼباتن" :أنو تصح ىبة كل ما يصح بيعو" .فهل تصح ىبة ما ال هبوز بيعو :ككلب الصيد
وغَته؟
ج :ؼبا كاف صاحبو الذي يبسكو أؤب بنفعو ،فالصحيح أنو ذبوز ىبتو ،ولكن ال يطلب مكافأة .ىذا
الصحيح .ومع ذلك إف كافأه جاز.
وفبا ال يصح بيعو وذبوز ىبتو أو اؼبكافأة عليو" :عسب الفحل" .ال هبوز بيعو؛ هنى النيب  عن بيع
"عسب الفحل" .واؼبراد :غرابو.
فإذا كاف عند إنساف ثور أو تيس ،معد للضراب والنزواف على اإلناث ،وطلبو إنساف لينزو على اإلناث
عنده :كبقر أو معز أو كبوه -فبل هبوز أف يشرط ،ويقوؿ" :أعطيكو على أف تعطيٍت عنو مائة أو ألفا أو كبو
ذلك" .لكن لو أف يكافئو بعدما ينتهي من الضراب.
يقولوف :إنو وبصل منو ىزاؿ وضعف بعد ذلك .فلو أف يرد اعبميل ،وأف يعطيو مكافأة بدوف شرط.
أحسن اهلل إليك يقوؿ:
س :إذا رفض اؼبدين أف يقبل إسقاط الدين عنو ،وأصر على إرجاع الدين .فهل وبق للدائن أف يطالبو
بعد حُت بو؟
ج :ال يطالبو .صحيح أف كثَتا من اؼبدينُت ال وبب منة الدائن .فإذا قاؿ ":أسقطت عنك الدين الذي
ُب ذمتك" -قاؿ" :ال أقبل؛ ألين ال أربمل منتك ،بل سوؼ أقضيك" .فإذا قاؿ" :إين قد أسقطتو" -
قاؿ":ال أقبل صدقتك وال إسقاطك" .فالدائن ال يطالبو ،ولكن لو رده جاز قبولو ،إذا رده إليك جاز أف
تقبلو؛ ألنك ؼبا وىبتو وٓب يقل" :قبلت" ٓب ىبرج عن ملكيتك.
أحسن اهلل إليك ،وأستأذنك ُب اإلجابة على ىذا السؤاؿ .يقوؿ:
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س :ىل ىناؾ درس يوـ اػبميس واعبمعة؟
ج :أ قوؿ :نعم ،الدورة منذ سبع سنوات ،والدروس يوـ اػبميس فقط ،أما اعبمعة فبل .صبيع أياـ
األسبوع إال يوـ اعبمعة.
فضيلة الشيخ :يقوؿ:
س :ىل هبوز أف يكافئ ولده إذا قبح ُب الدراسة تفضيبل على إخوتو ،أو إذا حفظ القرآف مثبل؟
ج :هبوز ذلك تشجيعا لو .فإنو هبوز لؤلب أف يقوؿ ألوالده" :من حفظ منكم جزءا فإين أكافئو ،أو
أعطيو ساعة -مثبل -أو قلما شبينا أو حقيبة جديدة؛ تشجيعا ؽبم.
أو من قبح منكم أعطيتو مكافأة على جده ونشاطو :كذا وكذا مكافأة لوُ .ب ىذه اغباؿ هبوز ذلك،
ويكوف بذلك قد حثهم على اؼبنافسة ،وال يكوف ىذا تفضيبل.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :رجل لوالده مزرعة كبَتة ،وىو يقوـ عليها ،وكذلك باإلنفاؽ على والديو وأخواتو ،وقرب موت
والده قاـ بكتب ىذه اؼبزرعة لو ،وٓب يعط إخوانو منها شيئا ،إال شيئا يسَتا .فهل ىذا العمل صحيح؟ وإذا
كاف غَت صحيح ،فما ىو العمل؟ أفتونا مأجورين.
ج :كاف ع ليهم أف يكافئوه على جهده ،وعلى نشاطو ،وعلى حفظو ؽبذه اؼبزرعة ُب حياة أبيهم ،أف
هبعلوا لو نصيبا منها :كربع أو طبس ،مقابل تعبو :أنو وقف نفسو عليها ىذه اؼبدة ،ولكن حيث ٓب يتأكد
من ذلك ،وٓب يتثبت من أبيو ،وٓب يفرض لو أبوه شيئا ،وخبل إخوتو أف يكافئوه -فإهنم يعتربوف آشبُت إذا ٓب
يرض ،وإذا رضي عنهم وساؿبهم فبل إٍب.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :فضيلة الشيخ:
س :ذكرًب -حفظكم اهلل -أف من شروط سبلك األب ؼبلك ابنو :أال يكوف االبن مسلما واألب كافرا،
فلو كاف العكس :االبن كافرا واألب مسلما  .فهل ىذا يصح؟ وجزاكم اهلل خَتا.
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ج :أوال :يتصور ىذا فيما إذا كانا كافرين ،فأسلم األب وبقي االبن على كفره :بأف كاف من أىل
الذمة .ففي ىذه اغباؿ ،اإلسبلـ فرؽ بينهما فبل يتوارثاف .وأما األخذ فعلى القاعدة :أف اإلسبلـ فرؽ
بينهما ،فليس لؤلب أف يتملك من ماؿ ولده؛ وذلك ألنو ال والية لو عليو.

    

     ىذا مقتضى القاعدة.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :ىل هبوز أخذ األجر على تعليم القرآف والسنة النبوية؟
ج :هبوز ذلك .وأما اغبديث ،حديث سلماف ،فإنو كاف متربعا بتعليمو ذلك اؼبهاجر ،وكاف ذلك
اؼبهاج ر أيضا فقَتا ،فكره لو أف يبطل أجره بأخذ ذلك القوس ،وإال فقد ورد  :إف أحق ما أخذًب عليو
أجرا كتاب اهلل  فيجوز أف يأخذ على تعليم القرآف وعلى تعليم السنة.
أحسن اهلل إليكم .فهذا يقوؿ الشيخ يقوؿ:
س :أنا شاب ُب بداية طريقي إٔب اؽبداية واالستقامة ،فكيف -يا شيخ -أقوي إيباين ،وأثبت على
ىداييت وال أفًت؟ وكيف أكوف ُب ذمة اهلل؟ أفتونا مأجورين.
ج :نوصي الشباب اؼبستقيمُت أف وبرصوا على أسباب االستقامة .فمن األسباب اليت تثبتهم وتقوي
إيباهنم :تعلم العلم النافع .ومن ذلك أيضا (من األسباب) :كثرة األعماؿ الصاغبة ،ولكن بقدر اعبهد ،يعٍت
يتقرب إٔب اهلل بالفرائض ،ودبا يتيسر من النوافل .ومن األسباب :عدـ تكليف النفس واؼبشقة عليهاُ .ب
اغبديث:



إف اهلل ال يبل حىت سبلوا



وكذلك أيضا قد يكلف نفسو ويشق عليها :بكثرة الصياـ،

وبكثرة القياـ ،وبكثرة العبادة ،وبالتقلل من الشهوة ومن اؼبباحات ،ويكوف بذلك متسببا ألف سبل نفسو
وتستثقل الطاعة .ويشبو مثل ىذا بػ"اؼبنبت" ،الذي ال أرضا قطع ،وال ظهرا أبقى .فعليو أف يرفق بنفسو،
وأال يكلفها فوؽ طاقتها ،وعليو -أيضا -أف ىبتار الصحبة الذين يثبتونو ويشجعونو.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :فضيلة الشيخ:
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س :ما حكم ا عبوائز اليت تؤخذ على اؼبسابقات القرآنية والعلمية؟ وكيف وبكم فيها مع ذكر من
الًتغيب ُب أخذ مثل ذلك ،كما ُب حديث سلماف؟ وكيف نوفق بُت ذلك وحديث  :ال سبق إال ُب
نصل أو خف أو حافر  ؟ أفتونا مأجورين.
ج :اعبوائز ىذه تعترب جوائز تشجيعية ؼبن سبق إٔب كذا ،وؼبن فعل كذا .فاؼبسابقات العلمية إذا قيل -
مثبل" :-من حفظ القرآف كلو يعط جائزة"؛ تشجيعا لو وحثا لآلخرين" .من حفظ من القرآف كذا فلو كذا
أقل" ،وكذا من حفظ السنة" :من حفظ الصحيح ،ومن حفظ مائة حديث أو ألفا فلو جائزة كذا وكذا".
ىذه اعبوائز مشروعة؛ ألجل اغبث على اؼبسابقة ،مع أف الفاعل عليو اغبرص على إخبلص النية ،وأف الذي
وبملو ىو إرادة الثواب األخروي .وإمبا يأخذ ىذا تقوية لو ،فبل يكوف ىذا ىو اؽبدؼ.
كذلك -أيضا -عندنا اؼبسابقات اليت ورد فيها اغبديث:




ال سبق إال ُب نصل أو خف أو حافر

ىذه أيضا تشجيعية .النصل :ىو الرمي ،واغبافر :ىو الفرس ،واػبف :ىو اإلبل .اؼبسابقة على ىذه

هبعل عليها سبق .السبق :ىو اعبزء ،اعبعل الذي هبعل عليها (هبعل اعبعل على مثل ىذه) .وأما معٌت
اغبديث :فإنو يريد بذلك النهي عن األشياء اليت فيها قمار :كاأللعاب وما يسمى بػ"البالوت" ،أو األلعاب
اليت تلهيٍ ،ب يأخذوف عليها عوضا .ىذا قمار وال يصح أخذه ،فهذه ال تسمى سبقا -يعٍت اعبوائز -إمبا
تسمى تشجيعية.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :ىل هبب على األـ أف تعدؿ كاألب ُب العطية بُت أوالدىا؟
ج :األـ أحد األبوين ،فإذا كاف عندىا ماؿ وعندىا ملك فإهنا تعدؿ ،تعدؿ بُت أوالدىا ،وال تفضل
إال إذا كاف ىناؾ مربر كاألب.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :إذا كاف الفقهاء -رضبهم اهلل -يقولوف" :إف الوقف بعد اؼبوت حكمو حكم الوصية" دبعٌت أنو
ينظر :ىل ىبرج من الثلث أـ ال؟ فهل ىو -أيضا -حكمو حكم الوصية ُب إمكاف الرجوع قبل اؼبوت؟ أـ
أنو يلزـ ويبقى النظر ُب خروجو من الثلث فقط؟ وجزاكم اهلل خَتا.
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ج :تعرفوف أف الوقف :ىو إخراج شيء من مالو ُب حياتو؛ ليبقى وينتفع بو مع بقاء عينو .دبعٌت أنو
قاؿ" :ىذه الدار وقف ،وغلتها على الفقراء ،أو على اؼبساكُت ،أو على الدعوة إٔب اهلل" ٍب ُب مرض موتو
قاؿ" :وىذه الدار-أيضا -وقف ،غلتها على اؼبساجد أو على اجملاىدين" الدار األؤب نفدت؛ ألهنا ُب
حالة الصحة ،والدار الثانية ما تنفذ؛ ألهنا ُب حالة اؼبرض .فإذا مات وخرجت من الثلث نفذت؛ ألنو
أصبح جائز التصرؼ بالثلث ،وإذا عاش وبرئ من ذلك اؼبرض نفذت -أيضا -ولو كانت أكثر من الثلث؛
ألنو ُب حياتو يصح لو أف يتصرؼ ،وأف ىبرج من مالو ما يريد ،ولو مالو كلو .
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :إذا دفع شخص الرشوة ؼبسئوؿ كي وبصل على حق لو شرعي ،الذي سيضيع ويعطى ؼبن ال
يستحقو إف ٓب يدفع الرشوة؟ أفتونا مأجورين فإف ىذا أمر قد عمت بو البلوى عندنا ،خارج ىذه الببلد؟
ج :ال شك أنو رشوة ،ولكن يبكن أف يكوف السائل ُب ببلد ال زبرج منها اغبقوؽ إال برشوة ،وإذا ٓب
يدفع شيئا فبل ىبرج حقو ،بل يضيع عليو ويؤكل ،وال يعطى لغَته وإمبا يأخذه أولئك اؼبستولوف ،فكأنو
يشًتي حقو الذي ىو حق لو ،يعٍت حق مستحق .فأما إذا كاف غَته أحق منو ،فبل هبوز لو أف يدفع صورة
اغبق الذي لو ،إذا كاف لو تركة عند وٕب األمر ،وىذه الًتكة يؤخذ عليها ضرائب ،وإذا ٓب يدفع تلك
الضرائب استوٕب عليها وٓب زبرجُ ،ب ىذه اغباؿ ىبلصها ولو دفع ىذه الضرائب .وكذلك لو كاف لو دين
على إنساف ،والقاضي أو الوإب ال وبكم لو إال إذا دفع لو رشوة ،وإال فيعرؼ أف صاحبو الذي عليو الدين
سيدفع رشوة ،وإذا دفع رشوة قاؿ لصاحب اغبق" :مالك شيء ،ليس لك حق" .فهذا إذا كاف عادة متبعة،
ُب ىذه اغباؿ يدفعو زبليصا غبقو إذا ٓب يضر غَته.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :إذا مات األب وعليو دين ،فهل يلزـ األوالد بتسديد ىذا الدين عن أبيهم؟ أفتونا مأجورين.
ج :إذا كاف لو تركة وجب عليهم اؼببادرة بوفاء الدين عن أبيهم من تركتو؛ ألف اؼبيت معلق بدينو حىت
يقضى .وأما إذا ٓب يكن لو تركة ،وكاف لو أوالد عندىم ماؿ -فإف عليهم أف يوفوا عن أبيهم .تذكروف قولو
 للمرأة اليت قالت  :إف أمي ماتت وعليها صوـ شهر .قاؿ :أر ِ
أيت لو كاف على أمك دين ،أكنت
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قاضيتو؟ اقضوا اهلل فاهلل أحق بالوفاء



فدؿ على أهنم قد عرفوا أف الدين غبق آدمي يقضيو ورثتو ،أو

يقضيو أوالده إذا كانوا قادرين.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :وبدث ُب الوقت اغبإب عند دخوٕب إٔب ؿبطة للوقود ،أو ما أشبو ذلك ،عند تعبئة وقود للسيارة
بسعر معُت فلو ىدية .فما حكم أخذ ىذه اؽبدية؟ وجزاكم اهلل خَتا.
ج :ىذه تعترب دعايات من أصحاب ىذه احملبلت ،يقصدوف بذلك أف هبلبوا الناس إليهم ،فيجعلوف
ىذه لتشتهر أماكنهم أو شركاهتم ،فيجعلوف ىذه اؽبدايا .فصاحب -مثبل -احملطة يقوؿ" :إذا اشًتى مٍت
أحد دبائة ،أو مائتُت فإين أعطيو كذا" .ال شك أنو يضر أصحاب احملطات األخرى .الناس يأتوف إٔب ىذا،
فيكوف ىذا ضرر ،فبل هبوز لك أف تقصده ألجل ىذا التخفيض ،أو ألجل ىذه اؽبدية .كذلك أصحاب
الورش ،يقولوف ألصحاب السيارات الناقلة ،ا ليت تسمى "الونوش" اليت تنقل" :إذا أتيتنا بسيارة خربة فلك
جائزة كذا كلما أتيتنا" .فهو يتجاوز كم ورشة ،ويذىب إٔب تلك الورشة اليت تعطيو مائة أو طبسُت .ال
شك -أيضا -أهنم ضروا أصحاب الورش األخرى ،فيكوف ىذا أيضا شبيها بأخذ اغبراـ؛ ؼبا فيو من الضرر.
وكذلك أصحاب ا حملبلت الذين يقولوف":من اشًتى منا بكذا أعطيناه جائزة سيارة" .قد تصل اعبائزة إٔب
سيارة أو ما أشبهها ،ففي ىذه اغبالة -أيضا -يضروف أصحاب احملبلت األخرى ،فبل هبوز -واغباؿ ىذه-
ال وبل ؽبم ىذا.
إذا كنت تشًتي منهم بكل حاؿ ،أو أوصلتهم سيارتك ألهنم أقرب -فبل بأس وأف تأخذ ىذه اعبائزة،
وأما قصدىم ألجل ذلك ،فإف فيو تشجيعهم وإضرار غَتىم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :انتشرت أوراؽ ُب بطبلف صبلة ووضوء اؼبسبل .فهل ىذا صحيح؟
ج :إذا توضأ اؼبسلم وضوءا صحيحا سليما ،وكذلك صلى صبلة كاملة -فبل هبوز أف يقاؿ" :إف
وضوءه باطل ،وإف صبل تو باطلة" .إمبا تبطل دبا إذا أبطلها .الوضوء ال يبطلو إال اغبدث والناقض ،والصبلة
ال يبطلها إال ما يبطلها من النواقض واؼببطبلت .إي صحيح اغبديث ُب اؼبسبل ورد ُب "سنن أيب داود"،
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ولكن اغبديث ُب إسناده مقاؿ ،ولو ذكره النووي ُب "رياض الصاغبُت" ،ذكر أنو قاؿ لو:
فأحسن وضوءؾ ،أو فأعد وضوءؾ مرتُت ٍ ب قاؿ:





ارجع

إنو مسبل ،وإف اهلل ال يقبل صبلة مسبل



نظروا ،وإذا ُب اغبديث الذي ُب السنن فيو رجل ضعيف ،ولو كاف يروى حديثو لبلعتبار .وبكل حاؿ
فاغبديث ال يقبل بكل حاؿ ،وإذا صح فإمبا ىو زجر عن اإلسباؿ.
أحسن اهلل إليكم .ىذا سائل لفضيلة الشيخ يقوؿ:
س :ىل يقوؿ اؼبصلي ُب التشهد" :السبلـ عليك أيها النيب" أـ يقوؿ" :السبلـ على النيب" مع
التوضيح؟ جزاكم اهلل خَتا.
ج :الصحيح واؼبشهور أنو يقوؿ" :عليك أيها النيب" ولو ٓب يكن خطابا .ذكر عن ابن مسعود رواية أنو
قاؿ" :كنا نقوؿ" :عليك أيها النيب" ُب حياتو ،أما بعد موتو فنقوؿ" :على النيب" .ولكن ىذا ٓب يكن
مشهورا ،والصحابة كلهم متربكوف ،ويقولوف":عليك أيها النيب" .
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
سٓ :ب يتضح ٕب جواز الرجوع وعدمو ُب العطية والوصية؟
ج :أما الرجوع ُب الوصية :فاإلنساف ما داـ حيا فلو أف يغَت من وصيتو ،ولو أف يرجع فيها ،وذلك
ألهنا ال تلزـ إال بعد اؼبوت .فلو قاؿ":إذا مت فأعطوا زيدا مائة" ٍب ندـ وقاؿ" :ال تعطونو" فلو ذلك ،أو
قاؿ":إذا مت فأعطوا زيدا ىذه الشاة" ٍب قاؿ ":ال تعطوه ،الشاة ٕب" فبل حق لو ،رجع فيها هبوز لو ذلك.
فيجوز أف يغَت ُب وصيتو.
وأما العطية :فيجوز أف يرجع فيها قبل أف يقبلها صاحبها .أما إذا قاؿ" :قبلتها" فإهنا تثبت وليس لو
أف يرجع فيها ،إذا قبلها وقبضها ،وأما قبل القبض وقبل القبوؿ فلو أف يرجع.
أحسن اهلل إليكم وىذا سؤاؿ ملخصو:
س :أف امرأة ماتت وعليها ديوف كثَتة ،وال يعرؼ أصحاب الديوف ،وقد أعلنوا ُب الصحف وغَتىا،
مطالبُت بأصحاب الديوف ؼبراجعتهم ،فلم وبضر أحد .فما ىو اغبل؟
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ج :بكل حاؿ .إما أف يسأؿ ورثتها من كانت تتعامل معو ،فإذا عرؼ أصحاب الدين أصحاب
اؼبعاملة ،الغالب أهنم ىبربوهنم ويقولوف ":إف لفبلف عليها كذا ،ولفبلف كذا وكذا" ومن عرفوا منهم أعطوه
حقو ،من جاءىم وقاؿ إف ٕب دينا ،وأثبت ذلك بوثيقة ،أو ببينة ،أو حلف عليو فعليهم الوفاء.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :أيب يعاين من مرض اعبنوف من زمن طويل ،وقد عاعبتو دوف فائدة ،ولو أمبلؾ وأنا ابنو الوحيد.
فهل هبوز ٕب أف أبيع من أمبلكو عند حاجيت ،علما أنٍت ٓب أبع شيئا رغم ظروُب القاسية اليت أمر هبا؟
وجزاكم اهلل خَتا.
ج :هبوز إذا ٓب ذبد ما تعاعبو بو إال من مالو :كماشية -مثبل -أو عقار أو كبو ذلك ،وكاف عبلجو
يفيد ،ىذا العبلج ىبفف عنو ىذا اؼبرض ،أو يزيلو :رقية أو أدوية معروفة ،فلك أف تعاعبو.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :رجل توُب ُب حادث ،وتوُب معو شخصاف ،وليس لو تركة .فهل يلزـ أوالده بدفع دياهتم ،مع العلم
أف أوالده صغار وؿبتاجُت؟
جُ :ب ىذه اغبالة الدية تكوف على العاقلة .إذا كاف قتل خطأ فالعاقلة ربملها (ربمل الدية) وتؤجل
عليهم ثبلث سنُت ،كل سنة يدفعوف ثلثها .نعم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :كبن شبانية إخوة وثبلث بنات ،مع وجود الوالدة ،وقد ترؾ لنا والدنا أمبلكا عقارية كثَتة ،ومنذ وفاة
الوالد -منذ ثبلث سنواتٓ -ب يتم تصفية اإلرث ،لكن يتم توزيع األرباح بالتساوي علينا ،مع بقاء عُت
ىذه األمبلؾ ،علما أنو أنا أحد اإلخوة ،عينت من قبل اإلخوة وكيبل عن الورثة .فهل فعلنا ىذا صحيح؟
ج :كاف الواجب إذا طلبوا القسمة أف يقسم بينهم ويصفيها ،فإف رضوا بالشراكة فيما بينهم وكلوا أحد
إخوهتم ،على أنو يتجر ؽبم أو ينمي أمواؽبم ،ويعطونو أجرتو على تعبو ،على تضحيتو ،وعلى عملو ،وعلى
صبعو للًتكة -فلهم ذلك ،وما فعلوه ال بأس بو إف شاء اهلل.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
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س :إذا ظبح الورثة بالوصية لوارث ،فهل يقتسم الباقي معهم بسهمو اؼبفروض لو؟
ج :نعم ،ال يسقط حقو من اإلرث .إذا ظبحوا دبا خصو بو ،الباقي ؽبم صبيعا وىو معهم.
أحسن اهلل إليك يقوؿ:
س :إذا ٓب وبدد الواقف ناظرا ،واتفقت الورثة على أحدىم .فهل هبوز ذلك دوف الرجوع إٔب اغباكم؟
وىل للناظر أف يأخذ مقابل نظارتو على الوقف؟
ج :ال بأس .األصل أف الواقف يوكل واحدا فيو األىلية ،فإذا ٓب يوكل وكاف لو أوالد ،هبوز أف يوكل
واحدا منهم.
أحسن اهلل إليك يقوؿ:
س :أشكل علي قوؽبم ":ال يصح القبوؿ قبل اؼبوت ،ويثبت اؼبلك بو بعد اؼبوت"؟
ج :يعٍت :قبوؿ الوصية؛ ألنو إذا أوصى لزيد بشاة ٍب قاؿ زيد":قبلت" -وىو حيٍ -ب إف اؼبوصي رجع
فيها -بطلت الوصية .أما إذا قاؿ" :قبلت" -بعد اؼبوت -ثبت اؼبلك.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :ق د يقوـ بعض األشخاص بتوزيع مالو عند قرب أجلو ،وُب مرضو ،كما ىو ُب السنة" :إف للرجل
ضعف ما لؤلنثيُت" .فهل ما يفعلو ىذا الرجل سليم ؟
ج :إذا ٓب يضر أحد من الورثة ال بأس ،إذا ٓب يضر -مثبل -أبويو أو زوجتو أو زوجاتو ،وقسم بُت
أوالده ،وأعطى الذكر سهمُت ،واألنثى سهما -فبل حرج ُب ذلك ،كما لو أعطاىم وىو صحيح.
أحسن اهلل إليك يقوؿ:
س :إذا كاف ٕب ماؿ كثَت وشركات كبَتة ،وكاف ٕب أبناء أخ وأبناء أخت ،فخشيت أف يقوموا باستخداـ
أموإب ُب احملرمات والفسوؽ واؼبخدرات .فهل أحرمهم من اؼبَتاث؟
ج :الذين يرثوف ىم أوالد األخ ،إذا كاف ليس لو أقارب ،أما أوالد األخت فبل يرثوف؛ ألهنم من ذوي
األرحاـ .وبكل حاؿ ال وبرمهم حقهم ،لكن ُب حياتو لو أف يتصدؽ ،ولو أف يوقف ،ولو ُب حياتو وُب

278

أخصر المختصرات
صحتو أف يعمر مساجد ،وقناطر ،وما أشبو ذلك .وأما بعد موتو أو قرب موتو ،فليس لو أف يضرىم ،ولكن
مع ذلك ينصحهم ويربيهم على الًتبية الصاغبة ،ويبُت ؽبم ربرًن ما يفعلونو من اؼبخدرات وكبوىا.
أحسن اهلل إليك يقوؿ:
س :رجل أوصى بثلث مالو ،ومالو كثَت جدا ،فما استطاع الورثة أف وبصروا ثلث مالو ،ولو أرادوا ذلك
الحتاجوا إٔب سنُت طويلة ،ويكوف ذلك ضرر على الورثة ،وتأخر ُب أخذ نصيبهم .فهل للورثة تقدير
الثلث ،وذلك بوضع "عبنة" تقدر الثلث؟ أفتونا مأجورين.
ج :ؽبم ذلك ،ولكن وبتاطوف :فإذا قالوا" :يبكن أف يكوف الثلث -مثبل -عشرة مبليُت ،ولكن
احتياطا قبعلو طبسة عشر والبقية لنا" ...حىت ال يتأخر إخراج الثلث ،وإخراج حقوؽ أحق اؼبيت.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :إف أجاز الوصية لوارث بعض الورثة ،دوف البعض اآلخر .فما اغبكم؟
ج :إذا أجازىا بعضهم صحت ُب نصيبو ،والذين ٓب هبيزوىا ال تصح ُب نصيبهم ،سواء كانت زيادة
عن الثلث ،أو وصية لوارث ،فيأخذ من نصيب الذين أجازوه قدر نسبتهم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س :أ حيانا بعد االنتهاء من التبوؿ والبدء ُب الوضوء ،أو عند الدخوؿ ُب الصبلة ،أشعر خبروج قطرة
من البوؿ ،وقد تأكدت من ذلك ،فعند ذلك أقطع صبلٌب إذا كنت ُب صبلة ،وأذىب إٔب إعادة الوضوء
كثَتا .فما ىو العمل؟ وجزاكم اهلل
والصبلة ،وأحيانًا ال أعيد الصبلة وال ألتفت لذلك ،وقد أشغلٍت ذلك ً

خَتا.

ج :الغالب أف ىذا إذا كاف من الشباب ،أنو وسوسة وزبيبلت؛ فننصح بعدـ االلتفات إٔب ذلك .فبعد
التبوؿ يستنجي باؼباء ،والعادة أنو ينقطع أثر البوؿ ،وعبلمة أنو وسوسة كونو ال وبس بو ُب سائر أوقاتو ،إمبا
وبس بو إذا كاف ُب الصبلة أو قرب الوضوء أو ما أشبو ذلك ،فهي زبيبلت .أما إذا قدر أنو حقيقي اعترب
من سلس البوؿ ،وسلس البوؿ عذر ،يعٍتُ :ب أنو يصلي على حسب حالو ،ولو كاف يتقاطر.
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أحسن اهلل إليكم .وىذا سائل يقوؿ:
س :كيف يعطى من حضر القسمة؟ وما حكم تعمد اغبضور ؼبثل ىذا؟ وما مقدار العطية منو؟
خَتا.
وجزاكم اهلل ً
جُ :ب قولو تعأب :


        

وقد اختلف ُب ىذه اآلية ،حيث قيل" :إهنا منسوخة" وقيل":إهنا على االستحباب" .معٌت ذلك :أهنم

إذا جاءوا يقتسموف اؼب اؿ ،وحضرىم بعض أقارهبم من اؼبستضعفُت وذوي اغباجة -يعطوهنم رزقًا من ذلك

أخ
اؼباؿ ،سيما إذا كاف
سبرا أو حنطةً أو كبو ذلك ،ووبضرىم ٌ
ً
مطعوما :كأف يقتسموا الطعاـ بالصاع ً
صاعا أو صاعُت أو ما أشبو ذلك.
للميت ،أو ابن أخ من ذوي اغباجة ،أو يتيم من أقارهبم ،فيعطونو ً
أحسن اهلل إليكم.

خَتا.
س :يقوؿ :ما الفرؽ بُت التعصيب مع الغَت ،والتعصيب بالغَت ،والتعصيب بالنفس؟ وجزاكم اهلل ً
ج :يأتينا إف شاء اهلل .ذكروا أف العصبة ثبلثة:
عصبة بالنفس ،وعصبة بالغَت ،وعصبة مع الغَت .العصبة بالنفس :كلهم ذكور .يعٍت :أف اإلنساف يرث
بنفسو ،وىم الذكور والرجاؿ :فاالبن ،وابن االبن ،واألب ،واعبد ،واإلخوة وبنوىم ،واألعماـ وبنوىم،
ب نفسو.
واؼبعتق ،ىؤالء أحدىم يقرب نفسو ،فهو الذي يرث ،فهو الذي يػُ َعص ُ

وأما العصبة بالغَت (ومع الغَت) :فإهنم إناث .العصبة بالغَت :البنت يعصبها أخوىا ،وبنت االبن يعصبها

أخوىا أو ابن عمها الذي ُب درجتها ،واألخت الشقيقة يعصبها الشقيق ،واألخت من األب يعصبها األخ
احدا ،ومعٌت ذلك :أنو ينقلها من اإلرث بالفرض إٔب اإلرث بالتعصب ،بدؿ ما
من األب ،إذا كاف أبونبا و ً
كانت البنات يأخذف الثلثُت ،إذا كاف معهن أخوىن أو أخوهتن ،فبل يأخذف الثلثُت ،بل يقتسموف الباقي،

ولو كاف أقل من الثلث أو أقل من الثلثُت أو كبو ذلك.
فمثبل :إذا كاف عندنا زوج .ماتت امرأة عن زوج وأـ وأب وثبلث بنات .البنات ؽبن الثلثاف ،ولو عالت
ً
اؼبسألة تعوؿ إٔب ثبلثة عشر ،لو كاف معهن أخوىن ما عالت اؼبسألة ،يبقى ؽبن طبسة ،بدؿ ما يأخذف ستة

280

أخصر المختصرات
من ثبلثة عشر ،يأخذف طبسةً من اثٍت عشر ،يرثوف بالتعصب ،ويسمى تعصيبًا -بالنسبة لؤلخ -تعصيبًا
بالنفس ،وألخواتو البنات تعصيبًا بالغَت.

أيضا -أنو األخت إذا كانت مع البنت ،أو مع بنت االبن شقيقة
وأما التعصيب مع الغَت ،يأتينا ً -
األخت ،أو أخ ألب -فإهنا ترث ما بقي من اؼباؿ ،ويسمى تعصيبًا مع الغَت.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:

س :ذكر شيخ اإلسبلـ-رضبو اهلل تعأب" :-إف من أسباب اإلرث :اإلسبلـ على اليد ،وااللتقاط،
وكوهنما من أىل الديواف" .فما معٌت ىذا القيد؟ واهلل يرعاكم.
بلؼ قوي ،يقوؿ" :إذا دعوت نصرانيًا أو ؾبوسيًا وأسلم
ج :ىذه تعٍت :أدخلوىا ُب اؼبؤب ،وفيها خ ٌ
موال لو
على يديكٍ ،ب مات وليس لو وارث ولو أمواؿ ،فحيث إنك أنت الذي تسببت ُب ىدايتو -تعترب ً

فَ ًِتثُ ْو على ىذا القوؿ" .اإلسبلـ على اليد" إسبلمو على يديك.

والقوؿ الثاين :إف مالو لبيت اؼباؿ ،وأما االلتقاط فمعٌت ذلك :إذا ُوِج َد لقيط ليس لو أب يعٍت :كأوالد
مثبل -يلتقط ُب برية فَتبيو إنساف ،فإذا
البغايا ،إذا ولدت الْبَغِ ْي ألقت ولدىا ُب مسجد ،أو ُب زاوية ،أوً -
مات ولو ماؿ ،فهذا الذي رباه والتقطو أؤب دبالو .وقيل" :بل لبيت اؼباؿ".
مسمى واحد،
وأما كوهنما من أىل الديواف فاؼبراد أهنم :كانوا هبتمعوف ُب اسم ،ويدونوف اظبهم ربت
ً

فيكوف ىذا دليل على أخوهتما ،وتسمى ىذه "أخوةٌ باؼبؤآخاة" ،يعٍت :اظبهما ُب الديواف واحد ،والصحيح
أيضاُ -ب القوؿ اؼبشهور" :إهنما ال يتوارثاف".
 ًأحسن اهلل إليكم .يقوؿ:

س :ىل هبوز للمرأة أف توصي لزوجها بالنصف ،إذا ٓب يكن وارث إال ىو؟ وىل ىذا النصف نصف
خَتا.
اؼباؿ؟ أو نصف اؼباؿ بعد فرضو؟ فإين ٓب أتبُت كيفية القسمة وجزاكم اهلل ً
ج :مع ىذا ،عليك إذا ماتت وليس ؽبا إال الزوج -يأخذ نصف اؼباؿ بالفرض ،ويبقى النصف اآلخر
ؼبن يكوف ،إذا ٓب يكن ؽبا وارث غَت زوجها .فأكثر العلماء يقولوف" :يصرؼ ألقارهبا ولو بعيد ،ولو ُب اعبد
العاشر ،ولو من القبيلة ،أو لسيدىا الذي أعتقها إف كانت معتقة ،فإذا ٓب يوجد ؽبا أحد قريب ،فقيل" :إف
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النصف الباقي لبيت اؼباؿ" .وقيل" :إنو يرد على الزوج ،ويسمى ىذا الرد" .وقد منع كثَت من العلماء الرد
وردا.
على الزوجُت ،وأجازه بعضهم :كشيخ اإلسبلـ ،فعلى ىذا القوؿ يأخذ اؼباؿ كلو ً
فرضا ً
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:

س :ىل األخ من أب يعصب األخت الشقيقة؟
ميت ولو أخت
ج :ال يعصبها ،بل ىي أقوى منو وأقرب ،وال يرث إال ما بقي بعد النصف .فإذا مات ٌ

فرضا ،والباقي يأخذه األخ من األب تعصيبًا ،ولو قدرنا
شقيقة وأخ ألب ،فالشقيقة تأخذ النصف ً
كامبل ً
أنو ما بقي إال قليل ،فليس لو إال ما بقي.

فإذا كاف عندنا زوج وأخت شقيقة وأخ من األب -سقط األخ من األب .الزوج :لو النصف،
والشقيقة :ؽبا النصف ،واألخ يسقط .يسقط األخ من األب؛ وذلك الستدراؾ الفروض من الًتكة.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:
س :رجل قسم تركتو بُت أبنائو وىو حي ،وٓب يفرض لزوجتو اليت ال تزاؿ على قيد اغبياة .فما حكم
عملو ىذا؟
ج :نرى أهنا تُػَرُد القسمة .لعلكم ظبعتم بقصة "غيبلف الثقفي" ُب عهد عمر:

ؼبا طاؿ عمره قسم أموالو ُب حياتو على أوالده ،وطلق نساءه حىت ال يرثن ،فجيء بو إٔب عمر فقاؿ:

"لًتاجعن نساءؾ ،ولتسًتجعن أموالك ،أو آلمرف بقربؾ أف يرجم" .يعٍت :أنو ما فعل ذلك إال ليحرـ
الزوجات.
كبَتا مًتقبًا للموت ،عليو أف يًتؾ اؼباؿ
فإذا كانت زوجتو بذمتو فبل وبرمها من حقها ،سيما إذا كاف ً

ظلما ،ما قصد بذلك إال حرماف الزوجة.
حىت يقسم قسمة شرعية ،أما فعلو ىذا فيعترب ً
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:

مصاب دبرض السكري ويريد الزواج .فهل هبب عليو أف ىبرب من يريد الزواج منهم؟ وجزاكم
رجل
ٌ
سٌ :

خَتا.
اهلل ً
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أيضا -عن اإلقباب -فبل يلزمو اإلخبار،
ج :إذا كاف ىذا اؼبرض ال يعوقو عن االستمتاع ،وال يعوقو ً -

أما إذا كاف ُب التقارير أنو ال وبصل منو اإلقباب ،وال وبصل منو كماؿ االستمتاع -فبل بد أنو يبُت أمره
للزوجة.
أيضا -يعٍت ليس كما يقولوف" :إنو مرض وراثي" ،أو "إنو ينتقل ويعدي" ،ىذا ليس
وكذلك ً -
بصحيح.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:
س :تقاـ ُب بعض األعراس عند النساء ما تسمى بػ"ضاربة الطبل" أو" الدؼ" .فهل هبوز أف تذىب
خَتا.
نساؤنا ؽبذه األعراس؟ وجزاكم اهلل ً
جائز ُب األعراس ،بل قد يكوف مندوبًا ،ورد أنو  قاؿ  :أعلنوا النكاح
ج :الضرب بالدؼ ٌ
فرؽ ما بُت النكاح والسفاح الضرب بالدؼ  ولعل السبب فيو:
واضربوا عليو بالدؼ  وقاؿٌ  :
ٍ
يج وكبو
تغنج وىز ٌ
إظهار الفرح والسرور .وأما إذا كاف معو طبوؿ ،أو أصوات موسيقية ،أو أغاف ماجنة ،أو ٌ
ذلك فبا ال وبل -فننصح بعدـ حضوره للنساء.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:

س :كيف قبمع بُت قوؿ النيب   ال عدوى وال طَتة  وبُت قولو  :وفر من اجملذوـ فرارؾ من
األسد  ؟
ج :صبعوا بينهما بأف قولو  :ال عدوى وال طَتة  نفي ؼبا كانت العرب تعتقده :من أف األمراض
تُػ ْع ِد ْي بطبعها .يعتقدوف أنو يػُ ْع ِد ْي بطبيعتو؛ فبُت النيب  أنو ال ينتقل إال بإذف اهلل ،وقد جعل اهلل تعأب
أكيدا؛ فقد وبصل االختبلط ومع ذلك ال تنتقل األمراض ،فنهى عن
اؼبخالطة سببًا ،ولكن ليست سببًا ً
اؼبخالطة  :ال يورد فبرض على م ِ
ص ْح   فر من اجملذوـ فرارؾ من األسد  ؛ ـبافة أف يصيبو
ٌ
ُ
مرض؛ فيعتقد صحة العدوى ،وأهنا كما يقوؿ اعباىليوف :تُػ ْع ِد ْي بطبيعتها.
ٌ
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:
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س :أشكل علي سبثيل الفقهاء -رضبهم اهلل تعأب -للحقوؽ اؼبتعلقة بعُت الًتكة :بأرش جناية العبد
اؼبتعلق برقبتو ،فآمل منكم توضيح ذلك؟
فأوال :يبدأ بتجهيز اؼبيت :كأجرة اغبمل وشبن الكفن واغبانوت.
ج :يقولوف" :إذا مات اؼبيت ولو تركةً ،
ثانيًا :اغبقوؽ اؼبتعلقة بعُت الًتكة.

أنا مثلت ُب آخر درس بالرىن :إذا كاف إنساف رىن ىذا البيت -فهو أحق بو ،حىت يأخذ دينو ،أو

رىن ىذا السيف من الًتكة -فهو أحق بثمنو ،فإذا استوَب دينو فالبقية بُت الغرماء .والفقهاء يبثلوف بأرش
كثَتا ُب زماهنم.
اعبناية على العبد ،أرش جناية العبد؛ ألف الرؽ كاف ً

مثاؿ ذلك :إذا كاف ُب الًتكة عبد فبلوؾ ،وىذا العبد قد شج إنسانًا ،يعٍت :جرحو ُب رأسو ،فقدرت
مثبل -خبمس من اإلبل ،وقطع إصبع إنساف آخر ،فَػ ُق ِد َر اإلصبع ٍ
بعشر من اإلبل ،ىذه طبسة
اعبراحة ً -
عشر ،الًتكة موجودةٌ ومنها ىذا العبد -فيقدـ صاحب الشجة وصاحب اإلصبعُ ،ب قيمة العبد ،يباع العبد
ويؤخذ منو أجرة ،أو أرش الشجة ،وأرش اإلصبع ،ويقدـ على بقية أصحاب الديوف؛ ألف أرشهم تعلق
بعُت ،أو برقبة ىذا العبد ،فهم أؤب بثمنو.
فإف أوفاىم شبنو ،وإال فهم ُب بقية اؼباؿ أسوة غرماء ،إذا قدرنا أنو بيع العبد بعشرة من اإلبل ،أو قدرت
ألفا ،الشجاج وقيمة العبد عشرة آالؼ ،يأخذ العشرة آالؼ ،والعشرة الباقية
الشجاج ً -
مثبل -بعشرين ً
يرجعوف فيها باؼباؿ ،ويتحاصوف مع الغرماء ،يقتسموف اؼباؿ ىم والغرماء ،إف أوفاىم وإال فبل شيء ؽبم إال
بقية اؼباؿ.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :شيخنا اعبليل الشيخ عبد اهلل ،أحسن اهلل إليكم:
س :أحس-أحيانا -خبروج ٍ
جدا بعد التفكَت أو التقبيل لزوجيت ،فهل ينقض الوضوء ىذا
مذي قليل ً
اؼبذي اليسَت ،مع العلم بأنو ال ىبرج -أحيانا -إال ُب أثناء الصبلة؟ وىل يلزمٍت إعادة تلك الصبلة؟
خَتا.
وجزاكم اهلل ً
ج :إذا كاف ال ربس برطوبتو على فخذيك ،أو ُب ثوبك -فبل تقطع الصبلة جملرد إحساس ،من غَت أف
خارجا ،قد يكوف قطع الصبلة يشق عليك ،ويكلفك -فبل حرجُ -ب أف تستمر ُب صبلتك،
ربس برطوبتو ً
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وأما إذا تيقنت أنو خرج وأنت ُب الصبلة ،وكاف ذلك بسبب منك ،يعٍت :بسبب مداعبة أو تقبيل أو ظن
أو كبو ذلك -فإنو يبطل الوضوء.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:
س :رجل سرؽ -وىذا قبل التوبة -وىو اآلف يريد أف يرد ما سرقو إٔب صاحبو .فهل هبوز لو أف يرده
من غَت أف يعرؼ صاحب اؼباؿ؟ أو ما اغبل ُب ىذا؟
اختبلسا أو كبو ذلك .إف كاف يعرفهم
ج :ال بد أف يرد اؼباؿ إٔب أصحابو الذين أخذ منهم سرقةً أو
ً

أوصلو إليهم بأي وسيلة ،ولو بواسطة :كأف يعطيو ولد أحدىم ويقوؿ :أعط ىذا أباؾ فإنو من نصيبو ،أو
يعطيو أحد أصدقائو ويقوؿ" :أوصلوه إٔب فبلف فإنو ماؿ لو عندي" ،أو ما أشبو ذلك ،وال تربأ ذمتو إال
بإيصالو .فإف جهلهم تصدؽ بو عنهم.
أحسن اهلل لكم .ىذا سائل يقوؿ :فضيلة الشيخ:
خاؿ ؽبا؟ ووبق لو السبلـ عليها؟ أفتونا مأجورين.
س :ابنة رضعت من عميت .فهل يكوف والدي ٌ

ج :يقوؿ :رضعت من عميت ،وكلمة "العمة" عند العامة قد تطلق على زوجة األب .إف كاف يريد زوجة
أبيو اعتربت أختو ،ىذه اليت رضعت من زوجة أبيو ،تكوف قد رضعت من لنب أبيو ،فتكوف أختو ،وإذا
كانت أختو كانت عمة أوالده ،أما إذا أراد رضعت من عمتو اليت ىي أخت أبيو -فإهنا ال ربرـ عليو ،بل
تكوف بنت عمتو ،وبنت عمتك ربل لك كبنت عمك ،وبل لو أف يتزوج بنت عمتو كبنت عمو ،فبل ندري
يريد عمتو "أخت أبيو" أو عمتو "امرأة أبيو" .إذا كانت عمتو "أخت أبيو" -فإف رضاعها ال وبرمها عليو،
بل ربل لو ،كما أف بنت عمتو اليت ولدهتا ال ربرـ عليك ،لك أف تتزوجها أنت أو أحد أوالدؾ.
أحسن اهلل إليكم .وىذا يقوؿ :فضيلة الشيخ:
س :كبصل -أحيانا -على بعض الكتب اؼبوقوفة هلل  ولكن قد يبر عليها عدة سنوات وٓب نقرأ فيها.
فهل هبوز لنا أف نًتكها حىت كبتاج إليها ،أـ هبب علينا إخراجها ؼبن يستفيد منها؟
نظرا لكثرة الكتب ُب ىذه األزمنة وتيسرىا ،أصبحت متوفرة ُب اؼبكتبات اػبَتية ،متوفرة ُب
جً :
اؼبكتبات العامة ،وكذلك اؼبكتبات اػباصة ،وأصبحت موقوفة ،وكثر الذين يطبعوهنا ويوقفوهنا ،نقوؿ" :إف
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وجدت من ىو حباجة إٔب ىذه الكتب اؼبوقوفة ،وسوؼ يقرأ فيها -فبل رببسها عندؾ ،بل أعطها ؼبن ىم
يستفيدوف منها ،حيث أنك تذكر أنو قد يأٌب عليك عدة سنوات ما فتشت فيها واحدة .فأما إذا كاف
اآلخروف عندىم أمثاؽبا ،فبل حرج ُب ذلك أف رببسها حىت ربتاج إليها ،ولو ُب العمر مرة".
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :فضيلة الشيخ:
س :ىل صحيح أنكم ربرموف البيع والشراء من الباعة ،الذين يبيعوف خارج اؼبسجد؟
اع منهم ،أما قبل اإلقامة
ج :وبرـ ذلك إذا أقيمت الصبلة ،أو تضايق الوقت ،فيحرـ أف يبيعوا أو يػُْبتَ ْ

فبل وبرـ ذلك ،لكن بكل حاؿ الواجب أهنم ال يشتغلوف بعد األذاف ،بل يتفرغوف للصبلة وؼبقدمات
الصبلة.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :فضيلة الشيخ:
حق ُب ىذا اإلرث ؟
عم ٕب وترؾ إرثًا ،وكاف لو ٌ
بنت وزوجة وابن غَت شرعي .فهل لوالدي ٌ
س :توُب ٌ

ولد لو من امرأة زنا هبا ،وبكل
ج :كأنو يقوؿ :إف ىذا االبن يعٍت :إما أنو لقيط يعٍت :تبناه ،وإما أنو ٌ

حاؿ ال يرث ىذا اللقيط ،وال الدعي ،وال ابن اؼبزين هبا ال يرث من الزاين ،ففي ىذه اغباؿ يكوف بقية اؼباؿ
بعد البنات وبعد الزوجة ،للعاصب الذي ىو ابن العم ،أو العم ،أو ابن األخ ،يعٍت :األقرب من العصبة.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :فضيلة الشيخ:
س :ما ىو األفضل :تقسيم اإلرث حاؿ وفاة اؼبيت ،أـ إبقاؤه وصرؼ األرباح السنوية على الورثة ،إذا
كانت بعض ىذه األمواؿ مؤجرة؟
أطفاؿ قاصروف -فنرى عدـ التقسيم بينهم،
ج :األؤب تقسيمو إذا طلبوا القسمة ،لكن إذا كاف ىناؾ ٌ
صبيعا عند وكيلهمَ ،ولِيُػ ُه ْم ينفق عليهم وعليو ،مع ذلك أف يتصرؼ ُب ماؽبم ،ويتجر بو
بل يًتؾ الذي ؽبم ً
حىت ال تأكلو الصدقات والنفقات والزكاة.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:
س :قبل وفاة والدي ،منحٍت قطعة أرض لقاء خدميت لو ،وقمت ببيعها على أحد أخوٌب وتصرفت
بثمنها .فهل ربق ٕب ىذه اؼبنحة من والدي؟ أفتونا مأجورين.
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ج :ذكر العلماء -كما مر بنا" :-إنو ال هبوز للوالد أف يفضل أحد أوالده" ،لكن إذا فعل ذلك ومات
قبل أف يسوي بينهم -ثبتت واستقرت على ما ىي عليو ،وحيث أنو قد توُب ،وأنك تصرفت فيها قبل وفاتو
ملكا لك.
أو بعد وفاتو ،فنرى أهنا استقرت ً
س :فضيلة الشيخ ،يقوؿ :منحنا والدنا قبل وفاتو -كبن األوالد" -فيبل سكنية" من دوف البنات .فهل
ربسب ىذه اؼبساكن ضمن اإلرث بالتساوي مع البنات؟ أـ تكوف مستقلة عن حق الورثة؟ وجزاكم اهلل
خَتا.
ً
ج :كاف الواجب عليو أف يسوي بُت أوالده :فيعطي اإلناث نصف ما يعطي الذكور من ىذه اؼبنح
وكبوىا ،ولكن قد ذكرنا أنو هبوز التفضيل ،ؼبربر ولسبب من األسباب اليت ذكرىا العلماء ،وبكل حاؿ
حيث أنو قد مات وأهنا قد تصرؼ فيها وقبضت ،على ما ذكر الفقهاء أهنا تثبت وال يرجعوف فيها ،وليس
لئلناث شيء منها.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :فضيلة الشيخ:
س :ىل يشًتط ُب الوصية اؼبكتوبة ،وجود شاىدين فيها؟ وإف وجدت وصية مكتوبة بدوف شاىدين،
ضى أو ال؟
فهل ُسب َ

ج :األؤب أف يكوف عليها شاىداف ،لكن إذا كانت خبطو اؼبعروؼ (خبط يده) ووجدت ُب حقائبو ،أو
ُب ؿبافظو ُع ِم َل هبا ،إذا ٓب يأت ما ينسخها ،وإف ٓب يكن فيها شهود إذا عرفوا أف ىذا خطو.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:
أخ ألـ .ىل تعد اؼبسألة عمرية؛ وذلك لسقوط األخ ألـ أـ ال،
وزوج و ٍ
س :ىلك ىالك عن أب و ٍأـ ٍ
وذلك ألنو وبجب األـ؟ نرجو اإليضاح واهلل يرعاكم.
ج:إف قلنا :إنو إذا وجد اثناف من اإلخوة ولو كانوا ال يرثوف :كأخوين من أـ ،أو أخ وأخت من أـ ،أو
أخ من أـ وأخ من أب -حجبوا األـ .سو ًاء كانوا وارثُت أو ؿبجوبُت باألب .ففي ىذه اغباؿ ،اعبمهور
على أهنم ال يرثوف ووبجبوف ،وبجبوف باألب ،ومع ذلك وبجبوف األـ حجب نقصاف.
أحسن اهلل إليكم.
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س :إذا مات اؼبيت عن بنت وابن ابن ،ىل يأخذ ابن االبن السدس تكملة الثلثُت ،أو يأخذ الباقي
خَتا.
تعصبًا؟ وجزاكم اهلل ً
ج :يأخذ الباقي تعصبًا .لو ٓب يكن إال ىو ألخذ اؼباؿ كلو ،فالبنت تأخذ النصف ألهنا أقرب ،والباقي
ألؤب رجل ذكر ،وىو أؤب رجل ذكر.
أحسن اهلل إليكم.
س :ذكرًب قولكم" :يدلوف بأنثى" .فما معٌت ىذا الكبلـ؟
ج :أي :واسطتهم .اإلدالء دبعٌت التوسط ،من واسطة اإلخوة من األـ ،واسطتهم األـ ،ىي اليت
قربتهم ،فمع ذلك ورثوا ،أدلوا بأنثى (توسطوا هبا) وورثوا ،بقية الذين يدلوف بإناث ال يرثوف إال أـ األـ.
اعبدة أـ األـ واسطتها األـ ،ومع ذلك ترث ولكنها تسقطها األـ.
مثبل أوالد األخت :األخت ترث ،وأوالدىا -ذكورا وإناثا -ال يرثوف؛ ألف واسطتهم األخت (أنثى)،
ً
وكذلك أوالد البنت :ابن البنت وبنت البنت ال يرثوف .ؼباذا؟ ألف واسطتهم أنثى .فكل من كاف واسطتهم
أنثى ال يرث إال من استثٍت.
أحسن اهلل إليكم .فضيلة الشيخ ،يقوؿ:
س :ىناؾ من يقوؿ" :إف الكفار من اليهود والنصارى واجملوس ،ال يستوجبوف دخوؿ النار بعد موهتم،
إال إذا ظبعوا القرآف أو السنة ،أو شيئا من اغبجة العقلية ،فبل يدخلوف النار إال بعد فهم اغبجة .فهل ىذا
صحيح؟
أحد إال وقد قامت عليو اغبجة ،سواءً بالعقل أو بالنقل .وال
ج :هلل اغبجة على خلقو ،فليس ىناؾ ٌ

يهودا ،أو نصارى وؾبوس ووثنيُت وكبوىم ،كلهم قد قامت عليهم اغبجة :إما
شك أف ىؤالء من الكفارً :

ببعث الرسل إليهم ،وإما ببقايا دين الرسل .فالذين قامت عليهم اغبجة يعذبوف إذا كفروا وأصروا ،والذين ما

قامت عليهم اغبجة يبتحنوف ُب اآلخرة الذين م ا بلغتهم الشريعة :كأىل الفًتات ،يبتحنوف ُب اآلخرة،
فمنهم من يكوف عند االمتحاف يبتثل أمر اهلل  -فيكوف من أىل اعبنة .ومنهم من ال يبتثل فيعصي أمر اهلل
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فيكوف من أىل النار .وذبدوف األحاديث ُب ذلكُ ،ب تفسَت ابن كثَت عند قولو تعأب (ُب سورة اإلسراء):

.        
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:
خَتا.
س :ىل هبوز قضاء األذاف بعد االنتهاء منو ُب الًتديد؟ وجزاكم اهلل ً
مشغوال ٍب تفرغ شغلو ،وقد فات عليو شيء من
ج :ال بأس بذلك من باب التدارؾ .إذا كاف اإلنساف
ً

السنن -يبادر بقضاء ما فاتو :قضاء األذاف ،أو قضاء السنن الرواتب إذا فاتت ،أو ما أشبهها.
س" :شرفٍت اهلل خبدمتو" .ىذه اللفظة انتشرت ،فما رأي فضيلتكم فيها؟
ج :الكلمة ،كلمة يعٍت يستعملها ويتساىل فيها بعض الناس ،وال شك أهنا قد تكوف صحيحة ،وقد
ؼ
تكوف غَت صحيحة .ال شك أف خدمة أولياء اهلل الصاغبُت من عباده ،أهنا فضيلة وفيها أجر ،فمن ُش ِر َ
هبا فلو أجر ،وأما خدمة غَتىم فبن ليسوا مثلهم ،فليس فيها شرؼ ،بل إما أف تكوف عادية مباحة ،أو
تكوف ؿبرمة.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:
س :ما حكم من زار قرب النيب  من النساء؟
ج :وردت األدلة ُب ربرًن زيارة النساء للقبور ،دبا ُب ذلك قرب النيب
النساء ال يزرف القبور؛ لدخوؿ يدخلن ُب اللعن ،لقولو:





وقرب صاحبيو .فاألصل أف

لعن اهلل زوارات القبور



ودليل على

التحرًن ،فإف اللعن يدؿ على التحرًن.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:
شاب ما أظبع عن الزواج إال وتزداد شهوٌب ،حىت ُب الدروس العلمية ،وال أستطيع الزواج حيث
س :أنا ٌ

أنٍت مازلت طالبًا ،وال أستطيع النفقة على زوجيت .فبماذا تنصحونٍت ،مع أنٍت أصوـ ولكنو ال ينفع؟
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مثبل :االحًتاؼ والعمل البدين ،غالبًا
ج :ننصحك بأف تكثر من األعماؿ اليت تضعف شهوتك ،يعٍت ً
أضباال ثقيلة ،يبشي مشيًا
أنو يكوف لو تأثَت ُب إضعاؼ الشهوة ،إذا كاف اإلنساف وبًتؼ :وبفر وبرث وبمل ً

طويبل ،هبوع يظمأ -كاف ذلك من أسباب إضعاؼ الشهوة.
ً

ٍب احرص على أف تعف نفسك بالنكاح اغببلؿ ،احرص على أنك تتكسب ،وتطلب من اؼباؿ
باحًتافك وعملك بدنيًا ،إٔب أف ذبد ما تتعفف بو وما تدفعو صداقًا ،حىت تزوؿ عنك ىذه اغبدة.
أحسن اهلل إليكم .ىذا سؤاؿ من النساء تقوؿ :فضيلة الشيخ:

س :ما رأي فضيلتكم ُب أغلب الزوجات اآلف ،واحتوائها على منكر عظيم ،بل إهنم ما زالوا ُب زيادة
كثَتا من الشباب اؼبستقيمُت ،زوجاهتم على ىذه الكيفية ،يعٍت بالنسبة
واهلل اؼبستعاف؟ واؼببلحظ يا شيخ أف ً

للبسها ُب الزواج واؼبنكرات ،ويقوؿ واحد منهم" :ىذا عند اغبرًن وأنا ال شأف ٕب" مع أنو من اؼبساعدين

على ىذا اؼبنكر بضعف شخصيتو ،ودبالو الذي يدفعو  .فهل من كلمة ؽبؤالء؟
ج :الواجب ىاىنا على النساء والرجاؿ ،فعلى الرجاؿ أولياء األمور (اآلباء واإلخوة واألزواج) أف
وبرصوا على استقامة نسائهم  ،وعلى ردىن عن أسباب الشر والفساد ،سواءً ُب اللباس أو ُب األعماؿ
األخرى؛ فالرجل مسئوؿ عن زوجتو وعن نسائو .قاؿ تعأب       :أي:
مثبل -من اػبروج ُب األماكن اليت يكثر فيها الزحاـ ،واحتكاؾ الرجاؿ بالنساء أو
قائم عليها ،فبل يبكنها ً -
مقاربتهم ،أو يكثر فيها وجود الشباب اؼبنحرؼ ،الذين وبصل منهم غمز أو غزؿ أو معاكسة أو ما أشبو
أيضا -اػبروج إٔب اؼبنتديات ،أو األلعاب واؼببلىي اليت وبصل فيها شيء من التربج
ذلك ،وكذلك ً -
والسفور والْعري ،ومشاىدة العراة وما أشبو ذلك ،فبا وبصل بو اندفاع ؼبثل ىذا.
أيضا -األعماؿ البدنية ،يعٍت الكثَت من النساء البلٌب تعمل ُب وجهها أعماال تلفت األنظار:
وىكذا ً -

سواءً من اللباس أو غَته ،عمل ما يسمى بػ"اؼباكياج" أو ربمَت الشفتُت ،أو توسعة فتحات النقاب ...أو

ما أشبو ذلك.
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حلي (أسورةٌ ُب ذراعها) ،وأخرجت ذراعها وساعدىا
وكذلك ً -
أيضا -إبداؤىا لزينتها :إذا كاف عليها ٌ

وفيو خواتيم وأسورة ،وأبدتو مع بياض أو ضبرة زائدة -كاف ذلك من الفتنة .ال شك أف ىذا واجب على
األولياء أف يأخذوا على أيدي من ربت واليتهم.
أيضا -عليهن مسئولية عن بناهتن ،أال يتربجن تربج
أيضا -بالنسبة إٔب األمهات :األمهات ً -
كذلك ً -

اعباىلية األؤب ،وإذا اضطرت إٔب أف زبرج خرجت ؿبتشمة متسًتة؛ لئبل تكوف سببًا ُب فتنة نفسها ،أو ُب

االفتناف هبا.

أيضا ىذا سؤاؿ من النساء تقوؿ:
أحسن اهلل إليكمً .

س :وبضر دروس ىذه الدورة كثَت من النساء -حبمد اهلل عز وجل ،-ولكن نبلحظ عليهن عدـ

االىتماـ بالصفوؼ ُب أثناء الصبلة :فتصف كل اثنتُت مع بعضهن ويًتكن مسافة بُت بعضهن .فهل من
أيضا:-فضيلة الشيخ :ىل على النساء أف تقف ُب جهة واحدة من اؼبسجد؟ أو
كلمة ؽبؤالء؟ وتقوؿ ً -
خَتا.
تقف ُب وسط اؼبسجد خلف اإلماـ؟ وجزاكم اهلل ً
ج :صفوؼ النساء كصفوؼ الرجاؿ .كانوا يستحبوف أف تصف اؼبرأة أوؿ ما تأٌب ُب الصف اؼبتأخر؛

غبديث:



خَت صفوؼ النساء آخرىا وشرىا أوؽبا



وكاف السبب قربو من الرجاؿ (قرب اؼبقدـ من

صفوؼ الرجاؿ) ،ولكن لوجود اغبواجز مع وصوؿ الصوت ،وجود اغبواجز اؼبنيعة اليت ال وبصل احتكاؾ
اختبلط وال تقارب ،يصبح صفوؼ النساء أوؽبا أفضلها ،يعٍت اؼبقدـ ،فعليهن أف يبدأف بالصف اؼبقدـ،
وال
ٌ
وأف يكوف الصف من الوسط ،فصفوؼ الرجاؿ من وسط الصف ،أي :من ؿباذاة اإلماـٍ .ب يكملوف
فرجا أو صفوفًا متباعدة.
الصفوؼ األوؿ فاألوؿ ،وليس ؽبن التفرؽ أف يدعن ً

من خصائص النساء :أف اؼبرأة هبوز ؽبا أف تقوـ وحدىا؛ غبديث مليكة (جدة أنس) "ؼبا صلوا قامت

صفا وحدىا" ،فيدؿ على أنو هبوز ؽبا أف تصف وحدىا ،ولو ٓب يصف معها غَتىا.
ً
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:

خَتا.
س :أٓب يرد هني النيب  عن بيع اؼبدبر؟ وجزاكم اهلل ً
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ماؿ غَته،
عبدا لو عن دبرٓ ،ب يكن لو ٌ
ج :باع النيب  اؼبدبرُ ،ب حديث جابر  :أف ً
رجبل أعتق ً

قاؿ النيب



"من يشًتيو مٍت؟" فاشًتاه نعيم بن النحاـ بثمامبائة درىم ،فدفعها إليو وقاؿ" :ابدأ بنفسك

هني عن بيع اؼبدبر.
فتصدؽ عليها" يقوؿ جابرً :
عبدا قبطيا مات عاـ أوؿ  عرفو جابر فلم يكن ىناؾ ٌ
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:

خَتا.
س :فاتٍت تعريف اؼبكاتب واؼبدبر؟ جزاكم اهلل ً
ج :عرفنا أف اؼبدبر :ىو الذي يقوؿ لو سيده" :إذا مت فأنت حر ،أنت حر بعد موٌب أعتقتك عن
دبر"  .ظبي بذلك ألنو دبر حياتو باالستخداـ ،ودبر موتو باألجر ،ىذا سبب تسميتوٍ ،ب إنو هبوز بيعو
كما ظبعنا ،وأف اؼبدبر إذا مات عتق ،إذا مات سيده عتق .ولكن يعتق من الثلث ،إذا خرج من الثلث
عتق ،وإف ٓب ىبرج عتق منو بقدر الثلث.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:
منو؟

س :ىل يكوف استعماؿ العبد واألمة الذي عتق جزء منو ،بنفس استعماؿ العبد واألمة غَت اؼبعتق جزءٌ
عبدا فبلوًكا بُت
مبعضا ،فبل هبوز استخدامو إال بقدر جزئو ،فلو أف إنسانًا ً
ج :إذا عتق جزء منو أصبح ً

ثبلثة ،فأعتق أحدىم نصيبو وىو الثلث ،واآلخراف ٓب يعتقا ،والذي أعتق ٓب يقدر على زبليصو -أصبح ثلثو
حرا ،وثلثاه رقيقا يش تغل لنفسو .وبًتؼ لنفسو يوما ،وىبدـ سيده ىذا يوما ،وىبدـ الثاين يوما ،فبل هبوز ؽبم
أف يستخدموه طواؿ الزمن ،بل ليس ؽبم إال ثلثا خدمتوُ .ب يومو الذي ىو ىبدـ نفسو ،لو أف يتكسب ُب
ذبارة ،أو ُب حرفة ،أو ُب غَتىا.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:
س :أشكل علي قولكم" الوصية بالعتق" ،والفرؽ بينو وبُت الوصية للعبد؟
ج :الوصية بالعتق إذا قاؿ" :إذا مت فعبدي حر" .ىذا وصية بالعتق ،وُب ىذه اغباؿ ال يعتق إال إذا
خرج من الثلث ،اعترب كوصية ،وأما الوصية للعبد ،وىو إذا قاؿ" :إذا مت فأعطوا عبدي ثلث تركيت ،أو
ربع تركيت" .وُب ىذه اغباؿ ،ا لعبد فبلوؾ ،فكيف يوصي لو؟ تصح الوصية لو ،فإذا مات نظرنا ُب ثلث
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الًتكة ،فإذا كاف أكثر من قيمة العبد ،قيمة العبد مائة ،وثلث الًتكة مائتاف -عتق وأخذ مائة؛ ألنو أوصى لو
بالثلث .وإذا كانت ،إذا كاف ثلث الًتكة طبسُت ،وقيمة العبد مائة -عتق نصفو وىكذا.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:
س :ىناؾ قبائل مسلمة ُب دولة من الدوؿ ،وتقوـ ىذه القبائل بقتاؿ القبائل الوثنية ،وتقوـ بأسر بعض
النساء .ىل هبوز للمسلم أف يشًتي منهم جارية للتسري هبا؟
شرعا ال مانع من جوازه ،إذا ربقق بأف الذين يقاتلوهنم ،يقاتلوهنم على اإلسبلـ،
ج :هبوز ذلك ،يعٍت ً

أطفاال -فإهنم
يدعوهنم ويقولوف" :أسلموا وإال قاتلناكم"ٍ .ب إذا قاتلوىم استولوا على سبيهم -نساء و ً
يصبحوف فباليكا.
فمثبل :اؼبقاتلوف اآلف ُب الشيشاف ،معلوـ أهنم يقاتلوف دولة كافرة ،وأف أمواؽبم وسبيهم حبلؿ ،فإذا
ً
استؤب اؼبقاتلوف على شيء من السيب جاز ؽبم بيعو ،وجاز ؽبم سبلكو ،وجاز الشراء منهم بعدما يستولوف
عليو ،لكن قد ال يسمح بدخولو ُب كثَت من الببلد اإلسبلمية؛ ذلك ألف الدوؿ اإلسبلمية اآلف ،كأهنم
أخذوا ىذه الفكرة (ارتكزت ُب نفوسهم) اليت يرددىا النصارى ويقولوف" :كيف تستخدموف أمثالكم؟
كيف تستبعدوف إنسانًا سويًا مثلكم؟" فصارت القوانُت ربارب الرؽ ،القوانُت اآلف ُب كل الببلد ،والببلد

وسيب صحيح -فبل مانع من
ىذه منعتو ألجل ما ذكر ،ولو قدر ً -
مثبل -أنو حصل قتاؿ صحيح ٌ
االسًتقاؽ.
أحسن اهلل إليكم .ىذه سائلة تقوؿ:
س :إذا كاف ىناؾ زواج ،وُب ىذا الزواج منكرات :من ضرب الطبوؿ والتصوير بالكامَتا ،ومن لبس
لباسا عاريا ،يبُت مفاتنهن ،ولبس البنطاؿ وغَته .فهل هبوز حضور ىذا الزواج ،وال
النساء البلٌب وبضرف ً
سيما إذا كاف ىذا الزواج ألخ ٕب؟ أفتونا مأجورين.
ج :نرى أنو ال هبوز إذا كاف فيو منكرات ،فإذا كاف فيو الطبوؿ ،فالطبل ال هبوز الضرب بو ،وإمبا هبوز
بالدؼ ،وإذا كاف فيو غناء فاتن ،يعٍت ٍ
أغاف ماجنة ،أو كاف فيها اختبلط رجاؿ بنساء ،أو فيو أف النساء
ٌ
لباسا أشبو بالعري ،أو كذلك فيو تصوير وإفشاء لتلك الصور (صور
يتربجن تربج اعباىلية األؤب ،ويلبسن ً
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نساء متكشفات) -إف قدرت اؼبرأة أف تغَت وتنصح فلها اغبضور ،وأما إذا ٓب تقدر على أف تغَت فعذرىا
واسع ال ربضر.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:
س :ىناؾ من يدعوف ويقولوف :بأف ال حاجة لنا هبذا العلم ،بل ىو من اؼبعدوـ اآلف ،فبل ينبغي
خَتا.
االنشغاؿ بتعلمو حىت يقع ذلك .فما قولكم؟ جزاكم اهلل ً
ج :ىذا العلم تكلم فيو العلماء ،وأودعوه كتبهم ،وامتؤلت الكتب فبا يتعلق بالعتق وبتحرير الرقاب
وغَتىا ،وٓب ينقطع.
حرب ُب الشيشاف ،وحرب
أشرنا أنو إذا استوٕب اؼبسلموف ُب الببلد اآلف اليت فيها حروب ،اآلف ىناؾ ٌ

حروب مع الكفار ومع النصارى ،فلماذا إذا
ُب كشمَت ،وُب الفلبُت وُب إريًتيا وُب فلسطُت ،ىذه اغبروب
ٌ
رقيقا؟ ىذا أصل الرؽ ُب الشرع ،يبكن أف يعود الرؽ وأف
استؤب اؼبسلموف على سبيهم ،ؼباذا ال يكونوف ً
يستعمل ،وتطبق العلوـ واؼبسائل اليت يبثل هبا العلماء ُب كل باب غالبًا.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:

س :قاؿ ٕب أحد اإلخوة" :إف دعاء اػبطيب يوـ اعبمعة للمسلمُت خبلؼ السنة؛ ألنو ٓب يثبت عن
النيب  أنو كاف يدعو ُب اػبطبة" .فما رأيكم؟
أوال :ورد ُب اغبديث  :إف ُب يوـ اعبمعة ساعة إجابة . 
ج :ليس بصحيح ،بل الدعاء سنةً .
ثانيًا :رجح كثَت من العلماء أف تلك الساعة ،ىي ما بُت أف هبلس اإلماـ على اؼبنرب ،إٔب أف تنتهي
الصبلة ،و يكوف ىذا موضع دعاء ؼبظنة اإلجابة.
ثالثًا :ما ذكر أنو -صلى اهلل عليو وسلم أنو -كاف ال يدعو فيها ،بل األصل أنو يدعو ،يدؿ على
ذلك :دعاؤه باالستغاثة ،ؼبا طلب منو ُب صبعة من اعبمع قاؿ  :اللهم أغثنا  وُب اعبمعة الثانية
دعاؤه بكفها ،ؼبا قاؿ:



اللهم حوالينا وال علينا



سنة اؼبسلمُت.
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ذكروا أف أحد اجملاىدين ُب عهد الصحابة ،كاف يتحُت وقت صبلة اعبمعة فيبدأ ُب القتاؿ .ؼباذا؟
يقوؿُ" :ب تلك الساعة يدعو اػبطباء ُب كل جهات الببلد اإلسبلمية للمجاىدين بالنصر "اللهم انصر
اجملاىدين" فَتجى إجابة دعائهم لنا بالنصر ،إذا بدأنا ُب القتاؿ ُب تلك الساعة " .فبا يدؿ على أف ىذا
مشهورا .أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:
كاف
ً

س :رئيس ُب إحدى الدوائر ،يستعمل سيارات تلك الدائرة اغبكومية ،وبعض موظفيها أو عماؽبا

ؼبصلحتو اػباصة ،ويبنح أر ٍ
اض بعد موافقة وٕب األمر ألقاربو ،وإف كانوا ليس من أىل ىذه اؼبدينة  .فهل
خَتا.
عملو ىذا جائز؟ وىل هبوز أخذ ىذه األراضي اليت يوزعها على أقاربو؟ وجزاكم اهلل ً
ج :الواجب على من اؤسبن على أمانة ،أف يؤدي ىذه األمانة ،فمدراء ورؤساء الدوائر مؤسبنوف على ما
يصرؼ ؽبم من السيارات ،أهنم يستعملوهنا ُب األمور اإلدارية اليت ربتاجها اإلدارة ،يعٍت فيما وبتاج إليو،
ربتاج إليو تلك اإلدارة ،يعٍت :نقليات أو شراء أدوات أو ما أشبو ذلك ،وأف استعماؽبم ؽبا ُب األغراض
اػباصةُ :ب نقل أوالده أو ما أشبو ذلك ،فإف ذلك خيانة لؤلمانة .أو ُب شراء أغراضو اػباصة بو أو ما
أشبو ذلك.
وىكذا -أيضا -ال هبوز لو تشغيل موظفي اغبكومة ُب أغراضو اػباصة ،يعٍت :اػبادـ الذي ىو خادـ
ُب اؼبكاتب ،ال وبق لو أف يقوؿ لو" :اذىب إٔب السوؽ ،واشًت ٕب غرض كذا وكذا ،وأوصلو إٔب داري" أو
خادـ للمكتب .
خادما لو ،وإمبا ىو ٌ
"انقل أوالدي من اؼبدرسة إٔب بيتهم"؛ ألنو ليس فبلوًكا لو ،وليس ً

أيضا -إذا فوض إليو توزيع أر ٍ
اض ومنح أرضية -فليس لو أف يستبد هبا ويعطيها أخصاءه ،بل
وىكذا ً -

عليو أف يقدـ من ىو أحق من اؼبواطنُت ،يعطي كل مستحق ويسوي بينهم ،وال يقدـ ىذا لقرابتو أو كبو
ذلك.
يقوؿ :فضيلة الشيخ:
س :نرى بعض اإلخوة يبدوف أرجلهم وأمامها اؼبصاحف .فهل ىذا العمل جائز؟
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ج :إذا ٓب يكن ىناؾ استهانة باؼبصاحف ال حرج ُب ذلك ،األصل أف اؼبصاحف تكوف على كراس
مرتفعة عن مستوى األرض ،يعٍت :يتحقق الرفع ؽبا؛ لقولو تعأب:



    فإذا احتاج

إٔب مد قدميو لبلسًتاحةٍ ،
لتعب أو كبوه ،ولو كاف اؼبصحف أمامو -ال يكوف ذلك هتاونًا.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:
س :ىل هبوز قتل النساء البلٌب يقاتلن اؼبسلمُت ،كما ىو ُب الوقت اغباضر ،فإهنن من اعبنود .فهل
خَتا.
هبوز قتلهن؟ وجزاكم اهلل ً
ج :يقولوف" :ال تقاتلوا اؼبرأة إال إذا قاتلت"؛ ألنو ورد ُب اغبديث أنو وجدت امرأة مقتولة ،قاؿ :
ما كانت ىذه لتقاتل  وهنى عن قتل النساء.
فإذا قدر ُب زمن من األزمنة ،أف النساء تعلمن اغبرب ،وتعلمن الرمي ،وتعلمن خوض اؼبعارؾ ،وصارت
سيف ،وإما بندقية ،وإما رشاشات ،وإما
اؼبرأة كأهنا رجل تدخل ُب اؼبعركة ،معها آالت القتاؿ :إما ٌ
دبابات ،وتقود الدبابات أو كبوىا -فحكمها ُب ىذه اغباؿ أهنا تقتل؛ ألهنا من صبلة اؼبقاتلُت.
 . أحسن اهلل إليكم فضيلة الشيخ ،يقوؿ:
س :ىل هبوز اعبمع بُت األختُت ُب الزواج ،إذا كانت األخرى من األب؟
ج :ال هبوز نكاح أختُت لعموـ قولو تعأب:



     يعٍت :ال هبمعهما

زوج واحد ،سواءً كانا أختُت من أب ،أو من أـ ،أو شقيقتُت ،أو متفرقتُت ،ال هبوز.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :فضيلة الشيخ:

س :نريد أف تبينوا لنا معٌت قوؿ اؼبؤلف" :كل جدة أدلت بأب بُت أمُت"؟
ج :يعٍت :عندؾ أـ أب أـ ،فاآلف األب أصبح بُت أمُت (أـ أب أـ) ،ىذا األب (أبو األـ يعٍت:
جدؾ ،أبو األـ) ال يرث؛ فأمو كذلك ال ترث ،ويسمى اعبد الذي من قبل األـ -يعٍت أبو األـ -من ذوي
األرحاـ.

296

أخصر المختصرات
جعلو -كما ظبعنا -من ذوي األرحاـ ،وكذلك أمو من ذوي األرحاـ ،فهي جدةٌ أدلت بأب بُت أمُت،
ذكرىا الناظم بقولو:
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أدل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بغي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وارث  فمـ ـ ـ ـ ـ ــا لهـ ـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـ ـ ــظ مـ ـ ـ ـ ـ ــن الم ـ ـ ـ ـ ـ ــوارث




وكذلك إذا أدلت ٍ
جبد رابع ،يعٍت ألف عندىم أف اعبدات البلٌب يرثن :أـ أـ ،وأـ أب ،وأـ جد .وأما أـ
أبو اعبد ،فبل ترث ،إمبا ترث أـ اعبد القريب.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :فضيلة الشيخ:
س :يوجد عندنا خادمة مسلمة ونريد أف نسافر .فهل هبوز لنا أف نأخذىا معنا؟
أحد ذبلس
ج :هبوز ذلك إذا خيف عليها ،وتكوف مع النساء؛ ألهنا إذا كانت أجنبية ،وليس ىناؾ ٌ
عنده ،وليس ىناؾ ؽبا ؿبارـ ،وإذا تركوىا ُب اؼبنزؿ خيف عليها ،أو تركوىا عند ٍ
أحد من الناس ىباؼ عليها،
ُب ىذه اغباؿ للضرورة ،سيما إذا كانوا ؿبتاجُت ؽبا.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :فضيلة الشيخ:
س :ما حكم ما يفعلو بعض الناس :من األخذ من غبية من جهة الرقبة ،ومن أعلى (من جهة اػبد)
ىل هبوز ىذا العمل؟
ج :الشعر الذي على الرق بة أو ربت اغبنك ،ليس من اللحية .اللحية :ما نبت عن اللحيُت ،واللحيُت
نبا :منبت األسناف السفلى (اغبنك األسفل) ما نبت عليو يسمى غبية ،فما نبت على الوجنتُت أو قريب
منهما ،أو على األسناف العليا ليس من اللحية ،وما نبت ربت اغبنك ليس من اللحية.
أحسن اهلل إليكم .فضيلة الشيخ:
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س :ىل من وبس بالرطوبة ُب ثيابو أثناء الصبلة ،يقطع صبلتو ،مع العلم أنو مصاب بالسلسل؟ أفتونا
مأجورين.
ج :معذور ،إذا كاف مصابًا بالسلس يتطهر عند دخوؿ الوقت ،بعد األذاف ٍب يصلي على حسب
كثَتا ما وبدث وسوسة من بعض الشباب ،ىبيل إليو أنو أحدث خبروج ريح ،أو ىبيل إليو أنو تقاطر
حالوً ،
بوؿ ،وذلك ُب اغبقيقة زبيبلت ليس بصحيح ،عبلمة ذلك أنو ما يتجدد إال ُب داخل الصبلة ،أو
منو ٌ
بعدما يتوضأ للصبلة ،وال وبس بذلك إذا صلى ،وال وبس بذلك ُب الضحى وال ُب غَت أوقات الصبلة،
تونبات وزبيبلت.
فهو دليل على أنو
ٌ

أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :فضيلة الشيخ:
س :توُب شخص وليس لو ورثة ،ولكن لو جد من جهة األـ .فهل يرث؟ وما نصيبو؟
ج :اعبد ُب ىذه اغباؿ يكوف من ذوي األرحاـ ،ذوي األرحاـ ينزلوف منزلة من أدلوا بو ،فاعبد أبو األـ

وردا ،فرضها
يدٕب باألـ ،فهي واسطتو ،فينزؿ منزلتها ،ولو ٓب يكن عندنا إال أـ -أعطيناىا اؼباؿ كلو ً
فرضا ً

وردا.
الثلث والباقي رد .كذلك أبوىا ،إذا أدٔب هبا اعبد أبو األـ ،فيأخذ اؼباؿ كلو ً
فرضا ً
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:

س :أيب يردد -أحيانا -ىذه الكلمة" :اهلل ىبلف علينا ،صرنا كلنا مطاوعة" .وىو يقصد :أف ىؤالء
الشباب ليسوا ب شجعاف ،ويقوؿ :كيف أوجو أيب حينما يقوؿ ىذه اؼبقالة؟ وىل ىذا من االستهزاء بالدين؟
وجزاكم اهلل خَتا.
ج :على حسب النية .ال شك أف مثل ىذه الكلمات يرددىا بعض الناس ،كأهنم ينظروف إٔب واقع
حاؿ أىل زماهنم ،ولكن ال كبملها على أهنا سخرية بالدين ،أو سخرية بغَته ،وإمبا ىي من الكلمات اليت
يكثر استعماؽبا ألجل التأسف على ما مضى ،أو التأسف على فقد الناس الذين ىم أكفأ ،أو كبو ذلك.
ال شك أف مثل ىذه الكلمة فيها شيء من التنقص ،إذا كاف يقصد بذلك أف ىذا عيب -ففيها شيء
من السخرية ،أما إذ كاف يقصد بذلك أهنم صاروا كذلكُ ،ب ىذه اغباؿ األعماؿ بالنيات.
أحسن اهلل إليكم.
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س :ىل الذنوب الصغائر تتحوؿ إٔب كبائر؟ وىل اإلصرار على حلق اللحية من كبائر الذنوب؟
ج :ذكر عن ابن عباس أنو قاؿ" :ال صغَتة مع اإلصرار ،وال كبَتة مع االستغفار" .فمن أصر على
الصغائر فمعٌت ذلك أنو احتقر ىذا الذنب ،وإذا احتقره واستصغره -فإنو يصَت كبَتة؛ ألنو وبتقر ما حرـ
اهلل ،وما هنى اهلل تعأب عنو.
فمن من ذلك :االستمرار على حلق اللحية؛ العتقاد أنو ذنب يسَت  .ال شك أنو من االستمرار ،ومع
االحتقار لو ،ينقلب كبَتة من الكبائر اليت ال تغفر إال بالتوبة ،وكذلك بقية الذنوب ،ولو كانت صغَتة
يعٍت :كاإلسباؿ والكربياء وما أشبو ذلك.
أحسن اهلل إليكم.
س :رجل حج العاـ اؼباضي وزوجتو ،فلما طافا طواؼ اإلفاضة ،طافا من داخل اغبجر جاىلُت
باغبكم .فماذا عليهما ،مع العلم بأهنما ٓب يعلما حبكم اؼبسألة إال بعد الرجوع إٔب ببلدىم ؟ أفتونا مأجورين
.
ج :ال هبزئ ىذا الطواؼ؛ ألف اغبجر جزء منو (من البيت) ،فكأهنما ٓب يطوفا بالبيت كلو ،إمبا طافا
ببعضو .لكن نقوؿ" :إذا كاف طواؼ الوداع طوافاً كامبل -فلعلو يكفي عنو طواؼ اإلفاضة ،دبعٌت أهنما
طافا للوداع من وراء اغبجر ،كما يطوؼ الناس ،ويبكن أهنما طافا؛ ألف غالبًا طواؼ الوداع يكوف فيو زحاـ

شديد ،فيطوفوف من بعيد.

فبكل حاؿ هبزي طواؼ الوداع عن طواؼ اإلفاضة؛ ألنو يصدؽ عليو أنو طاؼ بالبيت ،ولو كانت
نيتو أنو للوداع ،حيث بطل طواؼ اإلفاضة .أما إذا كاف طواؼ الوداع مثل طواؼ اإلفاضة -من داخل
اغبجر -فإننا نقوؿ" :إهنما ٓب يكمبل حجهما ،وأف زوجتو ال ربل لو حىت يرجعا ويطوفا؛ ألنو ما ربلل
الثاين" .أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:
س :قرأت أف بعض أىل العلم :نفى أف يبلمس اهلل ،أف يبس شيئاً من ـبلوقاتو ،وبعضهم أثبت ذلك،
مستدال باغبديث الذي فيو:
ً



أف اهلل غرس جنة عدف بيده

خَتا.
التوراة بيده  فما الصحيح ُب ذلك؟ وجزاكم اهلل ً
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واغبديث الذي فيو  :أف اهلل خط
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ج :األؤب عدـ اػبوض ُب مثل ذلك (مسائل فيها شيء من الغرابة) ،واألؤب البعد عنها وعدـ اػبوض
فيها .كبن نعتقد :أف اهلل تعأب ىبلق ما يشاء ،وأنو يقوؿ للشيء كن فيكوف
      

     

وأف خلقو بيده كما يشاء؛ لقولو" :كتب التوراة بيده" ،لقولو:

 

        كما يشاء ،سواء قلنا" :إنو فباسة" ،أو قلنا" :إنو كما يشاء".
األؤب أف نقوؿ" :ىبلق ما يشاء كما يشاء".
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :فضيلة الشيخ:
س :ما حكم أف يسأؿ رجل اؼبيت ،أف يسأؿ اهلل لو ،فقاؿ بعضهم" :إنو شرؾ أكرب" ،وقاؿ بعضهم:
"إنو بدعة ،وليس بشرؾ" .فما الصحيح ُب ذلك؟ أفتونا مأجورين.
ج :ال شك أنو شرؾ .دعاء األموات شرؾ؛ ألف األموات مثلما ذكر اهلل تعأب:

   

               
                  

    أموات فدعاؤىم يكوف شرًكا.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :فضيلة الشيخ:
س :شاب يسوؽ السيارة ومعو والده ،فصار حادث فمات الوالد .فهل يرث االبن؟
ج :اؼبشهور أنو ال يرث ،إذا كاف عليو نسبة من اػبطأ ولو قليلو؛ ألنو ُب ىذه اغباؿ يلزمو دية ،لو
مات معو أموات يلزمو دية ،أو نسبة من الدية ،وكذلك تلزمو الكفارة ،فبل يرث واغباؿ ىذه .أما إذا ٓب
يكن عليو نسبة ،بل النسبة على الطرؼ الثاين أو كبو ذلك -فإنو يرث.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:
س :عندما رجعنا من "مٌت" إٔب "مكة" ٓب أطف طواؼ الوداع ،وذىبت إٔب جدةٍ ،ب رجعت اليوـ
ليبل ،وطفت طواؼ الوداع .فهل علي شيء ؟
الثاين ً
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ج :ليس عليك شيء إذا رجعت وطفت .ذكر العلماء :إنو لو سافر مسَتة يومُت -أنو يرجع ،يعٍت:
أنو سار يومُت ،إذا كاف وقت الذي يكوف فيو السَت على اإلبلٍ ،ب رجع يومُت ،يعٍت :ما ودع إال بعدما
خرج بأربعة أياـ ،فيغتفر إذا غاب أربعة أياـ ُب جدةٍ ،ب رجع وودع.
أحسن اهلل إليكم.
س :يقوؿ بعض العامة" :إف زيارة اػباؿ واػبالة ،والعم والعمة ،أفضل من زيارة األخ ألب .وإف األخ
من األب ليس من الرحم .فهل ىذا صحيح؟
ج :ليس كذلك ،بل األخ من األب ،واألخت من األب من الورثة ،يرثوف إما بالفرض أو بالتعصب،
وأما األخواؿ فبل يرثوف إال مع الرحم .بكل حاؿ كلهم من ذوي األرحاـ.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:
س :رجل توُب ،وقبل وفاتو توُب لو ذكر وأنثى من أبنائو ،وبقي لو ثبلث ذكور وثبلث إناث .فهل
ألبناء اؼبيتُت مطالبة أعمامهم بأخذ الًتكة؟
ج :األحياء ىم الذين يرثوف ،أما األموات فبل يرثوف وال يرث أبناؤىم ،لكن ينبغي للميت ىذا قبل أف
يبوت ،يوصي ألوالد بنيو الذين ماتوا وىو حي؛ حىت ال وبرموا من اؼباؿ .على كل حاؿ ىذا ىو األقرب،
وأما اإللزاـ فليس ببلزـ.
 . فضيلة الشيخ أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:
خَتا -عن اإلنصات للقرآف الكرًن ُب السيارة وكبن نتحدث .ىل يلزمنا
س :نسألكم -جزاكم اهلل ً
خَتا.
اإلنصات أـ نغلقو؟ وجزاكم اهلل ً
ج :عموـ اآلية:

       

يدخل فيو ظباع القرآف ُب

اإلذاعة وكبوىا ،فإذا ٓب تكن منصتًا لو -فاألؤب أنك تقفلو .سواء من شريط .أو من إذاعة إذا كنت سبشي
بالسيارة ،أو ُب اؼبنزؿ ،فإف فتحت على القرآف فاستمع لو وأنصت.
أحسن اهلل إليكم .ىذا الرجل يقوؿ :فضيلة الشيخ:
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س :رجل تزوج من خارج ىذه الببلد منذ شباف سنُت ،ومنذ سنة طلب من زوجتو السفر معو إٔب ىذه
الببلد فرفضت ،مع أنو قد شرط عليها السفر ،ولو منها ابناف يرسل ؽبما النفقة شهرياً .ويسأؿ :ىل تلزمو
خَتا.
النفقة على زوجتو ،بالرغم من أهنا رفضت السفر معو؟ وجزاكم اهلل ً
ج :يرجع إٔب الشروط فإف كاف قد أشًتط عليها أهنا تأٌب معو إٔب بلده الذي ىو ُب ىذه الببلد
فامتنعت سقطت نفقتها وأما نفقة أوالده فبل تسقط حيث ما كانوا وأما إذا كاف ما شرط إذا كاف ما شرط
أو ىي اليت اشًتطت أهنا تبقى تزوجتو بشرط أنو ال ىبرجها من بلدىا فلها شرطها وليس لو واغباؿ ىذه أف
يلزمها بأف تأٌب معو إال برضاىا وإذا امتنعت وى ي قد اشًتطت أهنا تبقى ُب ببلدىا ففي ىذه اغباؿ عليو
نفقتها.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:
س :لدي سهم ُب أحد الشركات ،وىي تساوي اآلف ستُت ألف لاير ،فجاء شخص وقاؿ" :بعنيها دبائة
علما بأنو ما شراىا إال لقصد بيعها وأخذ شبنها .فهل ىذا من الربا؟
ألف إٔب سنتُت"ً ،

ج :ال يكوف من الربا ،ولكنو من األشياء اليت هني عنها ،ورد أنو   هنى عن بيع الدين بالدين ،أو

بيع الكالئ بالكالئ



ففي ىذه اغباؿ ،ىذا السهم دين؛ ألنو ُب شركة غَت مقبوض ،وأنت إذا اشًتيتو

تشًتيو بدين (بثمن مؤجل) ،فيكوف بيع دين بدين ،أي :غائب بغائب ،فبل هبوز للعمل هبذا اغبديث:



هنى عن بيع الكالئ بالكالئ . 
سهما ،أو
أما إذا حضر أحد الثمنُت -فبل مانع إذا بعتو بثمن نقد ،قلت" :أنا أملك ُب ىذه الشركة ً

مثبل مائة سهم ،يعٍت جزء معلوـ منها :كواحد ُب األلف ،أو واحد ُب مائة األلف ،أو اثنُت من ألف ألف،
ً
ٍب اتفقتم على الثمن ،أنو ينقده لك وربيلو على الشركة ،وينزؿ منزلتك ُب استحقاؽ األرباح ،هبوز ذلك إذا
سلم الثمن.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :فضيلة الشيخ:
س :أشكل علي فهم قولكم" :وىذا ما عليو الفتوى" .فلم أعرؼ ما ىو اؼبقصود هبذه الكلمة؟
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جُ :ب مسألة اعبد واإلخوة ،فقهاء اؼبذىب اغبنبلي يورثوف اإلخوة مع اعبد ،وكذلك فقهاء اؼبالكية
وفقهاء الشافعية ،يورثوف اعبد مع اإلخوة ،ولكن اللجنة الدائمة ،وىيئة كبار العلماء اختاروا القوؿ الثاين:
أف اعبد يسقط اإلخوة؛ فصارت الفتوى على أهنم ال يرثوف معو ،وكذلك اؼبسائل اليت فيها خبلؼ.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :فضيلة الشيخ:
س :ما رأيكم -حفظكم اهللُ -ب القاعدة األصولية" :الشروع ُب النوافل يصَتىا فرائض" ؟
ج :ما أظنها صحيحة .ىذه القاعدة على اإلطبلؽ ،إال ُب اغبج أو العمرة ،إذا شرع ُب اغبج أو العمرة
فإهنا تصَت فريضة يلزمها اإلسباـ؛

لقولو :

      فبل هبوز لو إبطاؽبا.

وأما إذا شرع ُب صياـ تطوع -فيجوز لو أف يقطع صومو ،ورد ُب اغبديث  :اؼبتطوع أمَت نفسو



مثبل -عرض لو عارض ،لو أف يفطر ،وكذلك -أيضا -الصبلة على الصحيح ،إذا شرع
فلو أف يفطر إذا ً -
فيها وعرض لو عارض  -فلو أف يقطعها ،ك ما لو أقيمت الصبلة وخاؼ أف تفوتو ركعة أو كبو ذلك -فلو
أف يقطعها ،وأما إذا رجا أنو يتمها فبل يقطعها لقولو:



.     

أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :فضيلة الشيخ:
س :ما صحة حديث:



أنا وارث من ال وارث لو ،واػباؿ وارث من ال وارث لو  وىل اػباؿ

يرث؟
ج :مشهور حديث:



اػباؿ وارث من ال وارث لو



وأما أوؿ اغبديث فليس بصحيح ،إمبا فيو

وإٔب،
فعلى ّ
أنو-صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ  :أنا أؤب باؼبؤمنُت من أنفسهم ،من ترؾ دينا أو ضياعا ّ
ماال فلورثتو  فحديث  :اػباؿ وارث من وال وارث لو  ىذا حديث مشهور ،يعمل بو
ومن ترؾ ً
كثَت من العلماء ،وٓب يعمل بو آخروف كالشافعية؛ ألنو ما ثبت عندىم.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :فضيلة الشيخ:
س :عندنا ُب ببلدنا يطلب من الشركات اليت عندىا بضاعة كبَتة ،أف تستأجر ـبازف .والسؤاؿ يقوؿ:
يأٌب مندوب الشركة ويطلب ،يعٍت يأٌب مندوب الشركة اليت تريد استئجار احملل ،ويطلب ورقة من مكتب
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العقار فقط ،دوف اؼبنفعة بثلث القيمة ،يعٍت إذا أراد استعماؿ ـبزف فإنو يؤجر بثبلثُت ألفا ،وبدوف استعماؿ
ـبزف يدفع عشرة آالؼ سنويا .فهل هبوز أف نعطيو ورقة العقد؛ ألف اغبكومة تطالب بذلك؟ وجزاكم اهلل
خَتا.
ج :ال بأس؛ ألنكم تعقدوف األجرة معو كمخزف ،إما أف تلزموه بالضرائب اليت تأخذىا اغبكومة ،وإما
أف تسقطوىا عنو وتقوموف أنتم بدفعها ،وسواء كاف االتفاؽ مع مندوب الشركة ،أو كاف مع مديرىا ،فإذا
اتفقتم على ربديد األجرة ،فبل مانع من الزيادة فيها ،مقابل أنكم تدفعوف ما تطلبو الدولة أو النقص منها،
مع االلتزاـ بأنو يدفع ،فتقولوف -مثبل" :-ىذا يساوي شبانُت ألفا ،والدولة تأخذ منا عشرة ،فإما أف تلتزـ
بالتسعُت وكبن ندفع للدولة ،وإما أف تلتزـ بثمانُت وتدفع للدولة" .فإذا اتفقوا على ذلك جاز ،وأما إذا كاف
مثبل -بعض اؼبوظفُت يصرؼ ؽبم بدؿ سكن:
القصد بو التأكل فبل هبوز؛ ألنو يصَت خداعا ،يعٍت ىناؾ ً -
كاؼبتعاقدينٍ ،ب إنو يتفق مع صاحب العقار على أنو دفع لو" ،إين دفعت لك يا صاحب العقار عشرين
ألفا" ،وىو ما دفع لو شيئا ،أو دفع لو عشرة وكتبها عشرين ،فقاؿ" :اكتبها وأنا أعطيك ،كأين دفعت لك
عشرين ،وأنا أعطيك طبسة مٍت ،اكتبها عشرين حىت أستلم من مرجعي عشرين ألفا ،وأنا ما دفعت لك إال
عشرة ،أو إال طبسة عشر ،ىذا ربايل ال هبوز.
أحسن اهلل إليكم .ىذا سؤاؿ من النساء تقوؿ:
س :ظبعنا من بعض اؼبشائخ" :إنو من الواجب على كل مسلم ومسلمة ،حفظ "شرح األصوؿ
الثبلثة" .وىل اإلنساف إذا مات يسأؿ عن الدليل؟
ج :إذا فهم ذلك فليس واجبا حفظ النصوص ،إمبا الواجب الفهم واالعتقاد ،فواجب على كل
اؼبسلمُت أف يعًتفوا بأف اهلل تعأب ىو رهبم ،وىو خالقهم ،وىو معبودىم ،فإذا فعلوا ذلك فبل يلزـ أف
وبفظوا قولو" :ريب اهلل الذي رباين ،ورب صبيع العاؼبُت بنعمتو" .ليس واجبا عليهم أف وبفظوا ىذا النص.
كذلك عليهم صبيعا أف يدينوا باإلسبلـ ،أف يكونوا كلهم من الذين يعًتفوف بأهنم مسلموف ،وليس
واجبا عليهم أف يعرفوا أو وبفظوا قولو" :اإلسبلـ :االستسبلـ هلل بالتوحيد "...إٔب آخره ،بل إذا اتفق أهنم
اعًتفوا بأهنم مسلموف ،وأهنم يدينوف هلل تعأب بالطاعة -فبل يلزمهم حفظ النصوص وكبوىا.
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أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
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