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مجيع احلقوق حمفوظة ملكتبة أهل البيت (ع)

كتاب البيوع


:-صلوات اهلل عليه- قال حييى بن احلسني
      ▬

:قال اهلل تبارك وتعاىل

           

 ال: يريد سبحانه،]♂ [النساء

     

.تأكلوها بالربا والسحت والظلم واالرتشاء يف احلق ليعدل عنه إىل الباطل
 هو:♂؛ فالرتايض      ▬ :وأما قوله
الرضا من البائع لتأخري املشرتي بثمن سلعته بال ازدياد منه لتأخري الثمن عليه يف
 وال، أن يبيعه بطيب من نفسه ال يكرهه عىل البيع إكراها: ومن الرتايض.بيعه
.اضطرارا
يضطره إليه
ً

         ▬

:وقال جل ثناؤه

          
             
              
          
           
           
           
           
         
           

.]♂ [البقرة       

قال :وأما قوله سبحانه ♂        ▬ :فإنام
معناها :فليتكلم الذي عليه احلق بام عليه لصاحبه حتى يشهد الشهود عىل ما
يسمعون من إقراره عىل نفسه ،وأما قوله عز وجل♂    ▬ :
طرا ،وأما قوله:
فهوال ينقص مام عليه لغريمة شقصا ،ولينطق بام عليه من ذلك ًّ
▬              

 ،♂  فإن السفه هاهنا هو سفه العقل وقلته ،إما بصغر
السن ،وإما بضعف العقل.
وأما قوله سبحانه وتعاىل ♂▬ :فإن الضعف قد يكون ضعف
العقل ،أو ضعف املرض ،أو ضعف اململل عن الكالم للعلة النازلة ،وكذلك
قوله عز وجل ،♂      ▬ :فقد يكون لع ِّي ِه عن حجته ،أو
أيضا ،أو ٍ
لعلة متنعه من ذلك ،فإذا كان ذلك كذلك وجب عىل الويل
لصغر س ٍّن ً
أن يمل ما جيب عىل صاحبه ،وأن يبينه ويرشحه بحرضة من صاحب الدين،
وإقرار منه به عند الشاهدين.
وأما قوله عز وجل ♂   ▬ :فإنام يريد أهل
دينكم وأهل الثقة من أهل ملتكم ممن ترضون عدالته.
وأما قوله:

▬         

 ♂فإن اهلل سبحانه أقام املرأتني مقام شاهد ٍ
ثان؛ لضعفهام وقلة معرفتهام
بالواجب عليهام ،أال تسمع كيف يقول:

▬   

 ،♂ يريد بالضالل :النسيان ،أو غري ذلك من الشأن مام ال يؤمن
عىل ضعفة النسوان ،فأراد أن تذكرها األخرى وختوفها برهبا فيه إن أرادت تعمد
اجلحدان لشهادهتا.
ثم قال سبحانه:

▬     

 ♂قال :ال يأبوا أن

يشهدوا بام قد علموا مام له دعوا حني استشهدوا ،فأوجب عليهم الشهادة عند
اإلمام بام يعلمون؛ لكي يستخرج بشهادهتم حقوق من له يشهدون.

وأما قوله عز وجل ،♂   ▬ :فإنه يقول :ال متلوا أن
كبريا إىل أجله ومدى تأخريه ،وأما قوله عز وجل:
تكتبوه
صغريا أو ً
ً

▬

 ♂ فمعناه :أن ال تشكوا فيه وال يف عدده وال يف وزنه وال يف أجله إذا
كان مكتوبا بخطوط الشهود ،ذلك أدنى أن يعلم الشهود ويعرفوا إذا رأوا
خطوطهم فيذكروا ويقفوا عىل ذلك ويعلموا مجيع ما عليه شهدوا.
وأما قوله عز وجل       ▬ :
   

 ،♂واحلارضة هاهنا :فهي حارضة

حارض نقدها عندكم ،فليس عليكم جناح إذا كانت كذا أال
معكم يف بلدكم،
ٌ

تكتبوها وال تشهدوا فيها وعليها.

ثم قال عز وجل ♂  ▬ :يريد سبحانه :وأشهدوا عىل
الرضا من البائع واملبتاع لكيال يكون يف ذلك رجوع من أحدهام ،وال نزاع.
وأما قوله سبحانه ♂   ▬ :فهو هني من اهلل عز
وجل للكتاب أن يمتنعوا من الكتاب كام علمهم اهلل ،وللشهود أن يمتنعوا من
أداء الشهادة عىل احلق إذا دعوا كام أمرهم اهلل ،ثم أخربهم أنه من فعل ذلك فإنه
آثم قلبه.
وأما قوله سبحانه:

▬

 ♂فإنه أعدل وأثبت إذا كان يف

الكتاب ،وكانت عىل الغريم الشهود به والبينة؛ فحينئذ ال يستطيع الغريم أن
يدفع غريمه وال أن ينتقص حقه.
وأما قوله عز وجل:

▬       

[ ♂ البقرة ،]282فإنه يقول :إن كنتم عىل سفر ومل جتدوا كاتبا أو
ما يكون به الكتاب من الدواة والقرطاس فليكن رهان مقبوضة بدال من
الشهود والكتاب ،والرهان املقبوضة :فهو الرهن املسلم إىل صاحب السلعة.
وأما قوله عز وجل      ▬ :

[ ♂البقرة ،]282فهو هني منه للشهود أن يكتموا ما يعلمون من شهادهتم؛

والكتامن فقد يكون بمعان وأسباب؛ فمنها :اجلحدان للشهادة ،ومنها :التعلل
من الشاهد عىل املستشهد له بعلة ليست له عند اهلل بعلة ،أو بالتشاغل عن إقامة
شهادته بأمر ال يكون له فيه عند خالقه حجة.
وأما قوله عز وجل:
   

سبحانه:

▬      

[ ♂ البقرة ،]282فهذه آية منسوخة؛ نسخها قول اهلل

▬          

.♂     
حتريما ملا ذكر فيها ،كغريها من
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وليس نسخها
ً

املنسوخات اللوايت نسخ ما أمر به فيهن بام أثبت من احلكم وبدل يف غريهن،
ألن االئتامن من بعض املسلمني لبعض عىل ما هلم عليهم إنظار وإحسان،
واإلحسان فغري مسخوط عند الواحد الرمحن ،ولكنه سبحانه نسخ ذلك
بالداللة هلم عىل األفضل واألحوط بينهم وهلم ،واألبعد من كل فساد ،فدهلم
نظرا منه سبحانه جلميع العباد ،ومن أنظر واتبع املعروف
عىل املكاتبة واإلشهاد؛ ً

مأجورا ،غري معاقب وال مأزور.
كان عند اهلل إن شاء اهلل
ً

قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ينبغي ملن أراد التجارة أن يتفقه يف الدين ،وينظر

يف احلالل واحلرام من كتاب اهلل [رب العاملني] ،حتى يأمن عىل نفسه الزلل
واخلطأ يف املضاربة والبيع والرشاء.
ويف ذلك ما بلغنا عن أمري املؤمنني [عيل بن أيب طالب] رمحة اهلل عليه :أن رجال أتاه
فقال :يا أمري املؤمنني ،إين أريد التجارة فادع اهلل يل ،فقال له أمري املؤمنني( :أوفقهت
يف دين اهلل؟) قال أو يكون بعض ذلك؟ فقال( :وحيك ،الفقه ثم املتجر ،إن من باع
واشرتى ثم مل يسأل عن حالل وال حرام ارتطم يف الربا ثم ارتطم).
قال :وبلغنا عن أمري املؤمنني  -#-أنه قال :قال رسول اهلل ÷:-
((إن اهلل سبحانه حيب العبد يكون سهل البيع ،سهل الرشاء ،سهل القضاء،
سهل االقتضاء)).

وبلغنا عن أمري املؤمنني  #أنه قال :قال رسول اهلل ÷(( :إين لعنت
اإلمام يتجر يف رعيته)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال بأس أن يتجر املسلم ليغني أهله وعياله عن
ذل املسألة ،واستكانة احلاجة ،وتكون جتارته يف أقل األشياء منافع للظاملني
رضرا عىل املسلمني ،وال جيوز وال حيل له أن يتجر
اجلورة الفاسقني ،ويف أقلها
ً
يف دهره هذا يف يشء من السالح ،وال الكراع ،وال العبيد ،وال اإلماء ،فإن ذلك

أكثر منافع للظاملني ،وأقوى قوة للفاسقني ،وليتجر يف غري ذلك من األشياء،
أقلها منفعة هلم ،وأبعدها من مرافقهم.
ويستحب له إن اجتر يف يش فاحتاج ممن سمينا حمتاج إىل يشء مام عنده أن
يدفعه بعلة يتعلل هبا عليه من إغالء ثمن عليه ،أو غريه مام يدفعه به عن املبايعة
له ،وال يفعل ما يفعله فجرة التجار واخلونة األرشار من العمل ملنافعهم،
واإليثار بذلك هلم دون غريهم ،والتعمد لرشاء ما يصلح هلم ،يطلبون بذلك
كبريا.
يسريا ،ويستوجبون به من اهلل عذابا ً
ازديادا يف الربح ً

درها من جتارة -يربح
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :إين ألعرف جتارة -هللِ ُّ

تاجرها ،ويرس طالبها ،ويوفق مشرتهيا ،وينعم صاحبها ،ويتملك من دخل فيها،
ويؤرس من آثرها ،جتارة تنجي من عذاب أليم ،ولكن ال طالب هلا فأذكرها ،وال
راغب فيها فأرشحها ،وال مؤثر هلا فأفرسها ،وبىل وعسى ،فإن مع العرس يرسا،
يرسا ،عسى اهلل أن يرتاح لدينه ،ويعز أولياءه ،ويذل أعداءه ،فإنه
إن مع العرس ً
يقول عز وجل          ▬ :

[ ♂     املائدة ،]54ويف ذلك ما يقول رسول رب
العاملني ÷(( :اشتدي أزمة تنفرجي)).
ويف ذلك ما يقول جدي القاسم بن إبراهيم :#

عسى بالـجنوب العاريات ستكتسـي

وبالـمستذل الـمستظام سينصــر

عسى مشب يصفو فـتوى ظميـة

أط ـال ص ـداها ال ــمنهل التكــدر

عسى جابر العظـ الكسـي بلطفـه

ســيأا للعظ ـ الكســي فيج ـ

مــن ا إنــه

يســـي عليـ ـه مـــا يعـ ـز ويكـ ـ

عســى ا ال ت أيــ

دافنـا
عسى صور أمسى هلـا ا ـور ا

سينعشـ ـها عـ ـدل ينـ ـي فيظهـ ـر

عسى باألسارى سوف ينفك عنه

وثــاي أدناهــا ايديــد الســمر

عســى فــرأ يــ بــه ا عــاج ا

بدولـــة مهـــدي يقـــوم فيظهـــر

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وأما الربا فال يعاجله وال يعانيه إال الفسقة
الفاجرون ،الرباة من اهلل املحاربون ،والكفرة املعتدون؛ ألنه أمر عظم شأنه،
وجل أمره ،وأذن اهلل عز وجل يف يسريه باملحاربة دون كثريه ،فقال:

▬ 

             
           
    

[ ♂البقرة] ،فلم يصح هلم اسم

اإليامن والتقوى إن هم تشبثوا بيسري إن بقي من الربا ،دون اخلروج منه بأمجعه
طرا ،ثم آذهنم باحلرب من اهلل ورسوله إن أقاموا عىل لزوم بقيته ،وتركوا اخلروج
منه بكليته ،واحلرب فهو املحاربة ،واملحاربة فهي املالقاة واملضاربة ،وعند
الرضاب ما يذهب الشك واالرتياب ،ويقع القتل والتنكيل واإلبادة واألرس
ألهل املحاربة حتى يفيئوا إىل الطاعة واحلق ،وينتقلوا عن العصيان والفسق.
ويف الربا ما يقول رسول اهلل ÷(( :مانع الزكاة وآكل الربا حرباي يف
الدنيا واآلخرة))
ويف ذلك

ما بلغنا عن أمري املؤمنني [عيل بن أيب طالب]  #أنه قال(( :لعن

رسول اهلل ÷ الربا ،وآكله ،وموكله ،وبايعه ،ومشرتيه ،وكاتبه ،وشاهديه)).

وفيه ما حدثين أبي عن أبيه :عن بعض مشاخيه وسلفه ،عن آبائه ،عن عيل بن أيب
طالب  #أنه قال :قال رسول اهلل ÷(( :لدرهم ربا أشد عند اهلل من أربع
وثالثني زنية ،أهوهنا إتيان الرجل أمه)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :الذهب بالذهب مثال بمثل تربه ودنانريه،
والفضة بالفضة و ِرقها ودرامهها ،فمن زاد فقد أربى ،وكذلك التمر بالتمر،
واحلنطة باحلنطة ،والذرة بالذرة ،والشعري بالشعري ،وكل صنف بصنفه ،املثل
الواحد بمثله ،فمن ازداد فقد أربا ،سواء تفاضل اللونان والطعامن واملقداران أو
مل يتفاضال ،إذا كانا صن ًفا واحدً ا؛ ال جيوز مدُّ حنطة بمدي حنطة دوهنا ،وال مدُّ
متر بمدي ٍ
متر دونه ،وال مدُّ ذرة بمدٍّ ونصف ذرة ،وال مدُّ شعري بمدٍّ وربع شعري،
مثال بمثل ،يدً ا ٍ
ولكن ً
بيد وال درهم ودانق ترب بدرهم ،وال درهم ودانق مكسور
بدرهم صحيح ،وال مثقال وسدس بدينار مرضوب.
ويف ذلك ما بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -أنه قال:
(أهدي لرسول اهلل ÷ متر فلم يرد منه شيئا ،وقال لبالل(( :دونك هذا
التمر حتى أسألك عنه)) ،فانطلق بالل فأعطى التمر مثلني بواحد ،فلام كان من
الغد قال له(( :يا بالل ،ائتنا بخبيئتنا التي استخبأناك)) ،فلام جاء بالل بالتمر،
قال رسول اهلل ÷(( :ما هذا الذي استخبأناك)) ،فأخربه بالذي صنع ،فقال
رسول اهلل ÷(( :هذا احلرام الذي ال يصلح أكله ،انطلق فاردده عىل
صاحبه)) ،ومره أن ال يبيع هكذا وال يبتاع ،ثم قال رسول اهلل ÷:
((الذهب بالذهب ً
مثال بمثل ،والفضة بالفضة مثال بمثل ،والتمر بالتمر مثال
بمثل ،والشعري بالشعري مثال بمثل ،والرب بالرب مثال بمثل ،والذرة بالذرة مثال
بمثل ،فمن زاد أو ازداد فقد أربا ،وامللح بامللح مثال بمثل)).

حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الرصف فقال :حدثنا الثقات يرفعونه إىل
رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال بمثل ،ال
تشفوا( )1بعضه عىل بعض ،وال تبيعوا غائ ًبا منه بحارض)).
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن دراهم ردية الفضة بدراهم جيدة الفضة فقال:
إذا مل يدخل يف ذلك ما ال حيل من التفاضل فال بأس بذلك ،وإنام هو كام جاء عن
النبيء ÷ :سواء سواء ،يدً ا بيد.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه:

ال جيوز رشطان يف بيع ،وال بيع ما ليس

عندك ،وال جيوز سلف وبيع ،وال ربح ما مل يضمن.
قال :وكذلك بلغنا عن رسول اهلل ÷(( :أنه هنى عن ذلك ،وعن بيع
املالمسة ،وعن طرح احلصاة ،وعن بيع الشجر حتى يعقد ،وعن بيع العذرة،
وقال(( :هي ميتة)).
وهنى ÷ عن أكل كل ذي ناب من السباع ،أو خملب من الطري ،وعن
أكل حلم احلمر األهلية ،وعن وطء احلباىل حتى يضعن ،أ ِصبن رشا ًء أو ُخ ًسا،

إذا كان احلمل من غريه ،وقال رسول اهلل ÷(( :املاء يسقي املاء ،ويشد

العظم ،وينبت اللحم)) ،وعن مهر البغي -يعني أجرة الزانية ،-وعن أكل أجر
عسب الفحل -وهي الفحول التي تقرع اإلناث ،-وعن ثمن امليتة ،وثمن
اخلمر ،وعن بيع الصدقة حتى حتاز ،وعن بيع اخلمس حتى حياز.
وبلغنا عن أمري املؤمنني -ريض اهلل عنه -أنه قال( :حمتكر الطعام آثم عاص)،
وكان يطوف عىل القصابني فينهاهم عن النفخ ،ويقول( :إنام النفخ من الشيطان،
فال تنفخوا يف طعام وال رشاب وال هذا) يعني :الغنم عند السلخ.

( -)1الشف :الزيادة والفضل.

وحدثين أبي عن أبيه :يف احتكار الطعام والطعام موجود يف أيدي الناس مل يعز،
قال :إذا مل يكن مشرت من ضعفة أهل اإلسالم ،ومل يكن فيه مرضة ألحد من
املسلمني فال بأس به ،وإنام معنى االحتكار :أن يكون يف حبسه يشء من الرضر.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال جيوز احتكاره لتاجر يطلب به الغالء ،وال
ملؤرس حيتكر منه أكثر من حاجته وحاجة عياله عند وقت حترك السعر،
واضطراب األمر ،ووقوع املجاعة ،أو حدوث هيزعة أو خمافة؛ ألن يف ذلك
إرضارا بضعفة املسلمني ،وإحفافا ألعينهم إذا مل يروا الطعام يف أسواقهم،
ً
وفز ًعا عىل أنفسهم إذا مل يعاينوه بار ًزا يف أيدي جتارهم ،وكل رضر أو رضار فقد

هنى اهلل عنه ،ومنع منه الواحد اجلبار.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :الشك وعوارضه وما يدخل منه عىل اإلنسان
فوساوس من الشيطان ،يدخلها عىل املربوبني ،يباعدهم هبا من رب العاملني،
وذلك أن يف الشك من معايص اهلل وخالفه ممن أخذ به وألزمه نفسه من ذلك
أمورا تكثر ،من ذلك :ما يدخل الشيطان عىل الرجل يف امرأته وعبده ،فيتوهم
ً
أنه قد طلق ومل يطلق ،حتى ربام خىل كثري من اجلهال عن نسائهم ،وقالوا :قد

طلقناهن ومل يطلقوهن ،ملا يدخل الشيطان عليهم فيهن من الشك يف فراقهن،
فربام كان ذلك ونزل بأهل الشك واجلهل فتخىل عن امرأته رصاحا؛ ملا داخله
فيها من الشك كفاحا؛ فيتزوجها غريه من الرجال ،وهي له امرأة بأبني األمر
واملقال ،فيكون عند اهلل عز وجل من اهلالكني؛ إلمكانه من امرأته غريه من
الرجال بوساوس الشيطان ،وخطرات الشك عىل قلب اإلنسان.
وكذلك يدخل عليه يف عبيده ويف إمائه ،حتى جيعل بالشك من مل حيرره ومل
حكما ،ويرى أنه قد خرج من ملكه؛ فيعتزل
حرا ،وحيكم عليه بذلك
ً
يعتقه ًّ

استخدامه ،ويقول :إنه قد عتق عليه وخرج من ملكه ويديه؛ كذبًا عىل نفسه
وخمالف ًة حلكم ربه ،وهو عند اهلل له مملوك مسرتق ،وعند غريه معتق،

فيحله بذلك الشك حمل األحرار املالكني ألنفسهم ،وهو بحكم اهلل من العبيد
اململوكني بالقول املبني الصادق ،وباحلكم الذي هو أحق احلقائق ،فيجريه يف
القصاص والنكاح واملواريث واألحكام جمرى غريه من أحرار أهل امللة
واإلسالم ،فيخالف يف ذلك حكم الرمحن ،ويوجله فيام أخرجه اهلل منه يف كل
شأن ،ويورثه أموال أحرار املسلمني ،وهو عند اهلل فعبد مسرتق من اململوكني،
غري وارث يف حكم اهلل ألحد من املوروثني ،وجيعله إن عهر فزنى من املقتولني،
وهو بحكم اهلل ليس من املرجومني ،فيرشك يف دمه ،بل يتوىل مجيع ما كان من
أمره ،ويبوء يف ذلك بوزره وإثمه؛ فلذلك قلنا :إن من ألزم نفسه الشك وعمل به
وبام يعارضه الشيطان منه آثم ،والذي يدخل عليه من قبول الشك أعظم مام
خيافه يف دفعه عنه ،ولقد أبان اهلل من الفرق بني الشك واليقني فيام فرق بينهام من
االسمني ،وحكم به عليهام يف املعنيني ،وإذا اختلف يف التميز احلكامن اختلف
عملهام يف كل يشء بأبني البيان ،عند كل من كان ذا عقل وعرفان يف متييز بني كل
أمرين كانا يف املعنى والقياس خمتلفني .ولو لزم بالشك ما يلزم باليقني لكان
الشك واليقني مثلني ،وملا كانا يف االسم واملعنى خمتلفني ،ولكان من شك يف
فعله يف احلكم كمن أيقن بأمره ،والشك :فهو التحري والظن من اإلنسان.
واليقني :فهو الثبات واحلق والصدق والبيان.
ويف التمييز بني الشك واألظانني وبني احلق والصدق ،والتبيني واليقني ما يقول
جل جالله رب العاملني         ▬ :

[ ♂          احلجرات]،
ويقول سبحانه:

▬         

[ ♂ احلجرات ،]12فأمر بالتثبت -وهو طلب اليقني -عند ما يكون من أقوال
الفاسقني ،وأمر باجتناب الظن وأخرب أن بعض الظن إثم ،والظن :فهو الشك .وإذا
كان الظن والشك مذمومني فاحلق واليقني ممدوحان؛ ألن الشك واليقني ضدان مل
يزاال متضادين.

ويف ذلك ما يقول الرمحن فيام نزل من النور والربهان    ▬ :

[ ♂ يونس ،]36ولو كان حكم الظن والشك واليقني واحلق سواء يف املعنى
ملا اختلفا يف يشء من األشياء ،ولو مل خيتلفا لكان أحدهام مغنيا فيام أغنى عنه صاحبه،
ولو كان ذلك كذلك لكان ذلك خالفا لقول اهلل؛ ألنه يقول    ▬ :

 ،♂ فلام اختلف فعل احلق والظن اختلف حكم الشك واليقني ،عند مجيع
العاملني؛ فلذلك قلنا :إن الواجب عىل من داخله من الشك يشء أن ينفيه ويطرحه
واملض عنه ،وترك
ويبعده عن نفسه ،وال يعمل به يف يشء من أمره ،واطراح الشك
ُّ

العمل به أحوط وأسلم ملن ابتيل بوساوسه ،وأمكن الشيطان من قلبه ونفسه.

ويف ذلك :ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :إن اهلل جتاوز ألمتي ما حدثت
به أنفسها ومهت به ما مل تعمل به ،أو تكلم به))،

قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه:

ومعنى قوله ÷(( :أو تكلم به)) :يريد اليشء الذي يتكلم به من مجيع الكالم.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رجل كثري الشك واالمرتاء يف الصالة وغريها من
األشياء ،فهو يظن أنه قد حلف ويظن أنه مل حيلف ويظن أنه مل يصل بعض صالته وإن
كان قد صىل ،ويظن أنه قد قال فأكثر وإن مل يكن قال قوال ،فقال :هذه كلها شكوك
وظنون ال حيكم هبا وال عليها ،وال يلتفت يف حكم احلق الربيء من الظن إليها ،وليس
حيل ألحد أن حيكم بعتق وال غريه يف الدين إال بام ال مرية فيه وال شك من التثبت
واليقني ،وليس يسوي ذووا العلم واأللباب يف حكم أمر بني اليقني والشك
واالرتياب ،ومن أجهل اجلهل يف احلكم وأبعد القول يف كل علم أن حيكم عىل أحد
بشك يف عتق أو امرتاء بام حيكم به عليه بيقني ال يشك فيه وال يمرتي ،وكيف حتكم فيام
شككت فيه وامرتيت بمثل احلكم فيام أيقنت ودريت؟ ال كيف عند من يعلم ويعقل،
بل عند كثري ممن جيهل ،واختالف الشك واليقني يدلك عىل اختالف حكمهام يف
الدين ،ولو كان يلزم أحدا العتق بالشك فيام ملكه اهلل من ملك ملا كان بني اليقني
والشك إ ًذا من فرق ،وقد فرق اهلل بني الشك والظن واليقني يف حكم احلق ،فقال
سبحانه ♂      ▬ :ولو كان حيكم به لكان إذا مغنيا.

فمن ملكه اهلل عبدً ا أو غريه فال يزول ملكه عنه بيمني وال غري يمني إال بام يزيل
به ما ملكه اهلل إياه من حقائق اليقني ،وهذا من الشيطان ووسواسه يف هذا الباب
ويف الصالة وغريها فإنام هو تشكيك وارتياب حتى خيرجهم فيام كان من ذلك إىل
غري خمرج ،ويومههم أن ما هم عليه من اخلطأ فيه من االحتفاظ والتحرج ،ويف هذا
من اإلثم والزور ما ال يعلم علمه إال اهلل.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :إن
الشيطان ليأيت أحدكم فيقول له :من خلق السامء ،فيقول :اهلل ،فيقول :من خلق
األرض ،فيقول :اهلل ،فيقول :من خلق اهلل ،فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل :آمنت
باهلل ورسوله)).
وبلغنا عنه ÷ أن رجال أتاه فقال :يا رسول اهلل ،إين ألجد يف نفيس شيئا
ألن ترضب عنقي أحب إيل من أن أتكلم به ،فقال(( :ذلك رصيح اإليامن).
(قال أبو احلسن :وملا كان هذا الباب يشتمل عىل أمور ابن آدم من صالة
وعتق وطالق وجتارة وغري ذلك أقررناه يف مكانه وباهلل التوفيق).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه:

البيعان باخليار ما مل يفرتقا ،كام قال

رسول اهلل ÷ ،واالفرتاق عندي :فهو افرتاق الرتايض من البائع واملشرتي،
ووقوع الصفقة بينهام ،وشهادة الشهود بذلك عليهام ،فإذا كان ذلك كذلك فقد
لزمت السلعة املشرتي ،ولزم البيع البائع ،وصار املشرتي أوىل هبا منه ،إال أن
يستقيله فيقيله باإلحسان منه إليه ،والتفضل بذلك عليه.
وقد قال قوم :إن االفرتاق هو فرقة األبدان ،ولو كان كام يقولون ثم باع
حمبوسا معه يف احلبس يف بيت واحد شي ًئا مل يلزمه البيع ،ومل جيب الرشاء
حمبوس
ً

عليه للمشرتي.

وكذلك لو كان اثنان يف جلبة( )1صغرية جمتمعني فيها ثم تبايعا مل يصح بينهام
البيع ،ومل ينقطع بينهام األمر ،وكان البائع باخليار عىل املشرتي ،واملشرتي باخليار
عىل البائع أبدً ا إىل أن خيرجا من احلبس ،أو من اجللبة بأبداهنام ،ويف ذلك ما ال
خيفى عىل عاقل من تلف السلعة وهالكها إن كانت حيوا ًنا أو غريه ،فإن مات أو
تلف أو هلك هذا اليشء الذي قد تبايعاه بينهام من قبل افرتاق أبداهنام فعىل من
الضامن؟ وعىل من جيب غرم ثمن تلك السلعة؟ فال بد أن يلزمهم يف قياسهم
ويلزم من قال مقالتهم أن املشرتي بريء من ذلك ،وإن كان قد اشرتى وانقطع
األمر بينهام وانقىض ،وهذا فام ال يقبله عقل عاقل ،وال يقول به من الناس إال
كهام( )2الذهن غافل ،بطئ الفطنة خمتلف القياس ِ
واهل(.)3
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن معنى حديث رسول اهلل ÷ يف قوله:
((البيعان باخليار ما مل يفرتقا))ـ فقال :هام باخليار ما مل يفرتقا عن رضا ومقاطعة يف
السلعة ،فإذا تقاطعا فالسلعة ملشرتهيا ،إال أن يستقيل هو أو البائع فيقيله اآلخر.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :فأما ما جيلب من اإلبل والغنم إذا اشرتي عىل
لبنه فصاحبها باخليار إىل أن يثور لبنها يف يومه وليلته :فإن ريض لزمها ،وإن مل
يرض ردها ورد معها عوضا من لبنها.
وقد روي عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من اشرتى مرصاة فهو فيها
باخليار ،فإن رضيها جاز فيها عليه البيع ،وإن مل يرضها ردها ورد معها صا ًعا
من متر)) ،واملرصاة :فهي التي قد رصيت وحبس لبنها يف رضعها ،ومل حتلب
فيام كانت حتلب فيه من أوقاهتا ،فحقن يف رضعها؛ واجتمع فيه درها؛ فاغرت إىل
ذلك مبرصها ،وطمع أن تكون غري مرصاة طالبها.
( -)1اجللبة :البقعة الصغرية.
( -)2قال يف الصحاح :السيف الكهام :الكليل احلد ،واللسان الكهام :البطيء.
( -)3الواهل :الواهم.

ومن اخليار أيضا ما اشرتط فيه اخليار من كل ما بيع أو اشرتي ،إذا اشرتط
ذلك املشرتي ،فقال :أنا باخليار فيام أشرتي يوما أو يومني أو ثالثة أيام عىل قدر
رشطه ،فإذا تشارطا عىل ذلك فهام عىل رشطهام إىل أن ينتهي آخر مداهام.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال تباع أمهات األوالد؛ وال جيوز ذلك بني العباد،
ألهنن قد عتقن عىل مواليهن من البيع ،وإن كان قد بقي هلم ملك أعناقهن؛ يوطأن
بذلك ،ولو عتقن من امللك كله مل جيز ملواليهن أن يطئوهن إال بنكاح وتزويج ،وإنام
معنى عتقهن :فهو حكم يمنع مواليهن من بيعهن إذا ولدن من مواليهن.

ويف ذلك :ما روي عن رسول اهلل ÷ أنه قال -يف أم إبراهيم ابن ِه حني

ولدته وكانت جارية من القبط أهديت له -فقال(( :أعتقها ولدها)) ،فحكم
رسول اهلل ÷ بأن الولد قد حظر عىل أبيه بيع أمه ،وإن كان باق ًيا عليها بعد
ِملكه ،ولوال أن امللك بعد باق له عليها ملا جاز أن جيعل سيدها عتقها مهرها إذا
أراد عتقها وتزوجيها؛ ألن الفرج ال حيل إال بمهر ،ولوال أن له عليها ملكًا مل جيز
أن جيعل عتقها مهرها ،فقام عتقها مقام ثمنها؛ أال ترى أنه لو قال هلا :أعتقك
وأجعل عتقك مهرك ،فرتاضيا بذلك ،فغلط فأعتقها ،ثم أراد تزوجيها بعد ذلك
فأبت -حلكم له عليها بالسعي يف قيمتها؛ ألن الغدر واإلخالف ونقض العهد
جاء من قبلها.
فأما ما يرويه مهج الناس عن أمري املؤمنني (عيل بن أيب طالب)  #من
إطالق بيعهن ،فذلك ما ال يصدق به عليه ،وال يقول به من يعرفه فيه.
ويف ذلك :ما حدثني أيب عن أبيه :أنه سئل عن بيع أمهات األوالد ،فقال :ال
جيوز ذلك فيهن ،وال حيكم به عليهن ،وأما ما يرويه أهل اجلهل عن أمري
املؤمنني  _♠-فال يقبل ذلك منهم ،وال يصدق به عليه.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :لو كان ذلك كذلك لكان أهل بيته أعلم بذلك.

وأما املدبر فإذا اضطر صاحبه ،واحتاج إىل ثمنه ،ومل يكن له متعد ًى عن بيعه
فال بأس أن يبيعه يف وقت رضورته إليه ،فيقض به ما لزمه من دينه ،ويفرج به
عن نفسه ،فإن وجد عن بيعه متعد ًى أحببنا له أن يفي له بام أعطاه ،وكان مدبره
خارجا بعد وفاته من ثلثه الذي جعله اهلل له يقوم مقام وصيته.
ً
وأما من اشرتى سلعة فوجد فيها عي ًبا مل يكن علم به فهو فيها باخليار :إن
شاء ردها بام د ِّلس عليه من عيبها ،وإن شاء لزمها وأخذ مقدار ما ين ِقصها من
ثمنها عيبها.
وكذلك لو اشرتى جارية فوطئها ثم ظهر له بعد وطئها عيب كان له أن يأخذ
مقدار ما ينقصها ذلك العيب من البائع ،وإن كان رأى العيب هبا قبل وطئها فوطئها
رضا منه هبا ،وال يلحق بعد ذلك شيئا عىل بائعها؛
من بعد أن علم أمرها؛ فوطؤه ً
ألنه ساعة رأى عيبها كان له اخليار فيها ،ومل جيز له أن يطأها حتى حياكم صاحبها
وكسا من ثمنها ،وإما صفح عن صاحبه
فيها ،فإما ردها ومل يدن منها ،وإما أخذ ً

وعفا ،وريض بام أخذ واشرتى ،فلام أن وطئها من بعد ما رأى عيبها لزمه ذلك

العيب؛ ألنه ال جيب أن يطأ ما مل يرتضه ،وما هو جممع عىل رده عىل ب ِّيعه.
وكذلك لو اشرتى سلعة هبا عيب مل يره ،ثم حدث عنده عيب آخر قبل أن
يرى العيب األول -كان باخليار :إن شاء رد السلعة ورد مقدار ما نقصها العيب
احلادث عنده ،وإن شاء لزمها وأخذ قيمة العيب الذي مل يكن علم به.
وإنام جعلنا له اخليار عىل ب ِّيعه ألن البائع دلس عليه ،ومل خيربه بام يف السلعة
من العيوب ،فلزمه بذلك عندنا أن يكون لصاحبه عليه اخليار.
قال :ولو أن ً
رجال اشرتى سلعا كثرية يف صفقة واحدة من عبيد وإماء وغري
ذلك من األشياء ،إال أنه اشرتاه يف صفقة واحدة وبسومة واحدة ،ثم وجد بعد
الرشاء ببعضها عيب ًا -كان له أن يأخذه كله ،أو يرد األرشية كلها.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن بيع أمهات األوالد ،فقال :ال أرى ذلك ،ولسنا
نصحح ما روي وقيل به عن أمري املؤمنني  #من بيعهن.

حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن بيع املدبر ،فقال :ال بأس ببيع املدبر إذا اضطر
صاحبه إىل بيعه ،وقد ذكر أن رسول اهلل ÷ أمر رجال ببيع مدبر له ،وكان يقول:
إذا مات سيد املدبر خرج من ثلثه ،وإنام هو وصيه.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رجل اشرتى سلعة فوجد هبا عي ًبا ،فعرضها
عىل البيع ،هل له أن يردها عىل صاحبها بعد ما عرضها؟ فقال :قد قالوا :ليس له
أن يردها ،وأهنا قد لزمته ،والقول عندنا :أن له أن يردها إن أراد.
حدثين أبي عن أبيه :يف رجل اشرتى سلعة هبا عيب مل يعلم به ،ثم حدث عنده
عيب آخر ،هل له أن يردها أو تلزمه؟ فقال :قد قال بعضهم :إن حدث عند
املبتاع عيب آخر أخذ من البائع قيمة العيب الذي كان هبا ً
أوال ،وهو عندنا:
باخليار ،إذا كان مل يعلم بالعيب األول حتى حدث العيب الثاين.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن العنِّني ،هل يرد به صاحبه ،وهل يكون عي ًبا؟
فقال :العنني عيب يرد به ،إذا كان صاحب العبد البائع له مل يع ِلم بعيبه.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رجل اشرتى غالمني أو دابتني أو متا ًعا ببعضه
عيب ،فقال :إذا كانت العقدة عليه كله رده كله أو أخذه كله ،وإن كان لكل
واحد عقدة عىل حدة رد الذي به العيب بحصته ،وجاز عليه سائر ذلك.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ولو أن رجال باع سلعة من رجل وقال« :قد برئت
إليك من كل عيب» ،وكانت فيها عيوب مل يطلع عليها املشرتي ،ومل يذكرها له ،ومل
يقف عليها املشرتي عند رشائها منه ،ثم بدت للمشرتي بعد ذلك تلك العيوب -مل
يكن قول البائع« :قد برئت إليك من كل عيب» يربئه فيام قد علم من عيوب سلعته
إذا أخفاها عن مبايعه ومل يقف عليها املشرتي ،وكان املشرتي يف ذلك باخليار :إن
شاء أخذ قدر ما نقصها العيب ،وإن شاء ردها ،فإن أبى البائع أن يضع من ثمنها
حكما.
شي ًئا حكم عليه بأخذها ورد ما أخذ من الثمن
ً

حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رجل باع سلعة وقال« :قد برئت إليك من كل

عيب» ،ومل يسم العيوب ،فقال :إذا مل يسم العيوب فال يربئه يف بيعه من عيب

علمه من قبل مبايعته له ،وما كان من ذلك أخذ به إذا كان قد علمه قبل مبايعته
حتى خيربه بالعيب ،وإن كان العيب عنده ومل يعلمه فقد قال بعض الناس :ال
يلزمه ،وقال بعضهم :يلزمه ،وأنا أرى :أنه يلزمه ويرد عليه؛ ألنه باع عي ًبا كان
عنده قبل أن يبيعه.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ال بأس عندنا ببيع املصاحف ،وكتابتها باألجرة،
والتجارة فيها؛ ألنه إنام يأخذ األجرة عىل تعبه وكتابته وعمل يده ،وأما أخذ
املعلم األجرة عىل حتفيظ القرآن ملن حيفظه إياه فال خري يف ذلك.
وقد جاء عن أمري املؤمنني (عيل بن أيب طالب)  #أنه قال :قال رسول اهلل ÷:
أجرا كان حظه يوم القيامة)).
((من أخذ عىل تعليم القرآن ً

وحدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رشاء املصاحف وبيعها ،فقال :ال بأس ببيع

املصاحف ورشائها ،وكتابة القرآن باألجرة.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :جيب عىل من علم مشاهرة أو غري ذلك :أن ال
خيتص بالقرآن نفسه باملجاعلة ،ولكن تكون جماعلته عىل غريه من اآلداب
واخلط واهلجاء وقراءة الكتب وغري ذلك ،ويكون القرآن داخال يف تعليمه بال
مشارطة عليه ،وما كان من بِ ٍّر من املتعلم ومكافأة عىل ذلك قبله املعلم ،وجاز له

قبوله وأخذه.

حدثين أبي عن أبيه :يف تعليم القرآن والكتاب بأجر ،قال :ال بأس بذلك إذا مل تكن
املشارطة عىل القرآن خصوصية ،وقد ذكر أن رسية خرجت لرسول اهلل ÷،
فمرت بحي من العرب وقد لدغ سيدهم ،فسألوهم :هل فيهم من ير ِقي؟ فرقاه
بعضهم بفاحتة الكتاب فعويف ،فأعطوهم ثالثني شاة ،فلام قدموا عىل النبيء ÷
أخربوه باخلرب ،فقال(( :ارضبوا يل معكم بسهم)).

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال خري يف االزدياد يف بيع التأخري ،وهو الربا
وال ِعينة عندنا ،وتفسري ذلك :أن يشرتي الرجل طعاما بالنقد عىل عرشة مكاكي
بدينار ويشرتى منه عىل تسعة بتأخري .وهذا االزدياد ،فقد ازداد عليه يف البيع،
واالزدياد عندنا ربا ،وكذلك يف مجيع السلع ال جيوز بيعها إذا افرتق سعراها،
وصار فيها رشط نقد ورشط نظرة؛ فهو حرام عىل املزداد والزايد.
حدثين أبي عن أبيه :يف الرجل يبيع الطعام إىل أجل معلوم بأقل من سعر يومه
الذي باعه فيه ،فقال :يكره هذا عندنا ،وعند من رأى رأينا من علامئنا ،وهو
ال ِعينة ،وهو االزدياد ،والربا إنام هو االزدياد.
وقد ذكر عن عبد اهلل بن احلسن ،عن خاله عيل بن احلسني ريض اهلل عنه ،أنه
كان يقول :إنام الربا االزدياد.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ليس الربا أن يقول الغريم لغريمه« :عجلني
قضاء حقي قبل حمل أجله وأطرح عنك بعضه» ،إنام الربا أن يقول الغريم
لغريمه« :أخرين بحقك وأزيدك عليه؛ لتأخريك إياي» ،فهذا الربا عني الربا
الذي الشك فيه عندنا.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وال بأس ببيع اجلزاف مام يكال أو يوزن إذا مل
يكن أحد املتبايعني علم بوزن ذلك اليشء وال كيله ،فإن علم به أحدهام كانت
خديعة منه لصاحبه ،وفسد البيع بينهام.
قال :وال خري يف اليمني يف البيع والرشاء ،نكرهها للصادق ،وليس عليه فيها
إثم إذا كان صادقا ،فأما اآلثم الكاذب فيها فذلك كافر لنعم اهلل فاجر.
ويف ذلك :ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ثالثة ال ينظر اهلل إليهم يوم
رجل بايع إما ًما ً
القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليمٌ :
عادال فإن أعطاه شي ًئا من
الدنيا وىف له ،وإن مل يعطه مل ِ
ٌ
ورجل له ماء عىل ظهر الطريق يمنعه سابلة
يف له،

ٌ
ورجل حلف لقد أعطي بسلعته كذا وكذا فأخذها اآلخر بقوله مصدقا
الطريق،
له وهو كاذب)).

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال بأس أن يبيع السيد خدمة عبده ما شاء من
دهره ،إذا كان إىل وقت معلوم ،وما ذلك عندي إال كاملؤاجرة له.
وقال :ال بيع وال رشاء للعبد إال بإذن سيده ،فإن باع شيئا بغري إذنه ،أو اشرتى
شيئا بغري أمره -كان ذلك مردو ًدا فاسدً ا؛ إال أن يكون العبد عبدً ا مأذو ًنا له يف
التجارة ،مطلقة يده يف البيع والرشاء ،فإذا كان ذلك كذلك لزم مواله ما باعه
عبده واشرتاه.
سالحا وال
وقال :ال بأس باالشرتاء من أهل الرشك وبيعهم؛ إذا مل يباعوا
ً
كرا ًعا؛ ألن اهلل سبحانه أحل البيع وأجازه ،ومل يذكر رشكًا وال غريه.

وقد بعث

رسول اهلل ÷ ببعض ما كان يغنم فباعه من املرشكني ،واشرتى به سالحا
وغريه مام يف أيدهيم.
قال :وال بأس أن يشرتي املشرتي من املرشك ولده وأخاه وغريه من
املرشكني ،وأن يشرتي سبي بعضهم من بعض؛ ألن اهلل سبحانه قد أحل هلم
سبيهم وقتلهم ،ومن حل سبيه حل رشاؤه من مثله.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رشاء الرقيق من أهل الرشك يسبيه بعضهم من
بعض ،وعن الرجل منهم يبيع ولده ،هل حيل للمسلم اشرتاؤه منه؟ فلم ير به
بأسا ،وقال :ما أحل اهلل من دمه وسبائه هو أكرب من رشائه .وكان يقول يف مبايعة
ً
سالحا وال كرا ًعا.
املرشكني :ال بأس بذلك إذا مل يباعوا
ً

وكان يقول :قد كان يغنم عىل عهد رسول اهلل ÷ املغنم ،فيبعث به
رسول اهلل ÷ فيهم ،فيشرتي به السالح وغريه مام يف أيدهيم ،وقد قال اهلل

سبحانه[ ♂    ▬ :البقرة ،]427ومل يذكر البائع وال
املبتاع برشك وال بإسالم.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ويفرق بني السبي إال بني األم وولدها ،ويف ذلك:
ما روي عن رسول اهلل ÷ :أنه كان إذا قدم عليه بالسبي صفهم ،ثم قام
ينظر إىل وجوههم ،فإذا رأى امرأة تبكي قال هلا(( :ما يبكيك؟)) فتقول :بيع
ابني؛ فيأمر به فريد إليها .وقدم إليه أبو أسيد بسبي فصفوا بني يديه ،فقام ينظر
إليهم فإذا بامرأة تبكي ،فقال هلا(( :ما يبكيك؟)) فقالت :بيع ابني يف بني
عبس ،فقال :النبيء ÷(( :لرتكبن فلتجيئن به كام بعته باليمن)) ،فركب أبو
أسيد فجاء به.
()1

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال يشرتى من الرطاب والبقول والقثاء والبطيخ
والباذنجان وكل يشء كان يأيت شي ًئا بعد يشء إال عد ًدا ،أو شي ًئا قد ظهر وخرج
وعرف ،فأما ما كان يف الشجر مل خيرج أو يف األرض فال يشرتى ذلك؛ ألنه جمهول
غررا ،وبيع
غري معروف ،يقل ويكثر ،ويزكو وال يزكو ،وما دخله االختالف كان ً

الغرر ال جيوز بني املسلمني ،وبذلك حكم رب العاملني.

حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن بيع الرطاب والبقول ،فقال :لسنا نجيز من
الرطاب والبقول وغريهام أن يشرتى من ذلك يشء جمهول متفاوت ،وال يشرتى ما
شهرا بعد
يشرتى منه إال بوزن ،أو عدد ،أو جزاف ،وال يشرتى جزا ًفا ما خيرج ً

شهر ،أو ً
سنة بعد سنة؛ ألن كل ذلك متفاوت( ،)2ويقل ويكثر ،وهذا كله غرر .وقد
نهى رسول اهلل ÷ عن بيع الغرر.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وكذلك ال جيوز بيع اللبن يف رضوع األنعام،
( -)1الرطبة -بالفتح :-القصب خاصة ما دام رط ًبا ،واجلمع رطاب .صحاح.
( -)2يف نسخة« :ألن كل ذلك يتفاوت.»..

وال بيع ما يف بطوهنا ،وال ما عىل ظهورها من الصوف والوبر والشعر ،وال بيع
حيتان اآلجام واألهنار ،وهذا كله غرر ،وال جيوز بيع الغرر؛ ألنه يقل ويكثر،
ويسلم وال يسلم ،وكذلك بيع العبد اآلبق ،وبيع الضالة من األنعام ،وما أشبه
ذلك من بيع الغرر.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :تفسري ذلك :أن يشرتي الرجل عبدً ا أو سلعة،
مل ينتفع منها بلبن وال غريه( ،)1ثم يكرهها فيستقيل صاحبها ،فيأبى أن يقيله إال
أن يطرح عنه بعض ما أخذ منه من الثمن ،فيطرح عنه املشرتي بعض الثمن،
فهذا إذا كان عىل هذه احلال فال جيوز عندنا؛ إنام هي قيلولة وإحسان ،أو ترك ملا
يف يد اإلنسان؛ إال أن يكون شي ًئا يتربع به املستقيل ،مل يطلبه املقيل ،ومل يرشطه،
فذلك إذا كان كذلك ب ٌِّر وخري ،وال بأس بالرب واخلري ،فأما عىل طريق االضطرار
له ،فال جيوز ذلك ملبايعه.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رجل اشرتى سلعة فاستغالها فردها ورد معها
زيادة دراهم عىل ما اشرتاها منه به ،فقال :هذا كله مكروه ،إنام هي اإلقالة أو
املبايعة ،وهذا إذا أخذها فإنام يأخذها منه لِرضورة ،وإنام يفتدي هبا فدية.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ولو أن رجال باع جارية من رجل فأقامت
عنده ،أو من امرأة ،ثم علم وتيقن أهنا قد كانت ولدت منه -كان البيع مفسوخا،
ووجب عليه أن يرد الثمن ويرتد األمة .ولو أنه باعها من رجل فوطئها ذلك
الرجل فولدت له ابنًا ،ثم ذكر السيد األول أنه كان قد وطئها وأقر بولد له
معها -كانت اجلارية لألول الذي استولدها ،ووجب عليه رد الثمن إىل الذي
باعها منه ،وأخذ أم ولده منه ،وكان االبن اآلخر الح ًقا بأبيه ،وابن األول لألول
(« -)1أو غريه» .نخ.

الحق بأبيه إذا أقر به ،وكان الصبيان يتوارثان أخوين ألم .وال يقرهبا سيدها
األول حتى تستربي من ماء اآلخر.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال بأس أن يكرتي الرجل العبد أو الدابة يو ًما

شهرا أو شهرين فيكرهيام غريه ،إذا مل جياوز فيهام وال هبام ما اكرتاهام
أو يومني أو ً
له من العمل والسري ،وكان ذلك شي ًئا قد علم به صاحبهام ومل يناكره فيه .فإن

جاوز هبام هذا املكرتي ما رشط عليه صاحبهام ،أو تعدى يف يشء من أمرهام
فعطبا -كان املكرتي له املعامل له ضامنًا ،وكان لصاحب الدابة عىل الذي
اكرتاها منه قيمة الدابة.
فرسا ،أو عبدً ا ،ثم قال
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ولو أن رجال اشرتى ً

لرجل آخر« :خذه فبعه فام زاد عىل كذا وكذا دينارا فالزيادة بيني وبينك» -كان
أمرا فاسدً ا؛ ألن أجرة البائع صارت غررا؛ ألهنا جمهولة.
هذا ً

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال اشرتى سلعة بثمن ثم باعها ،ثم
أدركته الرغبة فيها فزاد يف ثمنها املشرتي هلا منه فأرغبه فيها حتى باعه إياها وردها
عليه ،ثم أراد بيعها -فإنا ال نرى له أن يبيعها مرابحة عىل الثمن الذي اشرتاها به
آخرا وزاد صاحبها فيها عىل قيمتها لرغبته فيها ،ولكن يبيعه مساومة ،وال يذكر له
ً

مرابحة؛ ألن الزيادة كانت للرغبة منه فيها ،ومل تكن مبلغ ثمنها وقيمتها.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجلني اشرتيا سلعة بخمسني دينارا
دينارا ،فدفع أحدهام إىل صاحبه ربح
فاسرتخصاها ،فتقاوماها بينهام بستني
ً

ُخسة دنانري وأخذها ،فإن الواجب عليه إذا أراد بيعها مرابحة أن حيسب ربحه

عىل من يشرتهيا زيادة عىل اخلمسة وُخسني ،وال يرابحه عىل الستني؛ ألنه إنام
أخرج يف السلعة ُخسة وُخسني فإذا أعلمه بذلك ،جاز له أن يربح ما شاء من
قليل أو كثري ،إذا تراضيا عىل ذلك وعرفاه.
()1

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا أخذ الرجل السلعة من صاحبها لريهيا من
يشرتهيا ومل يشرتط عليه صاحبها ردها إليه فضاعت يف الطريق فال ضامن عىل
احلامل هلا ،وإن اشرتط عليه ردها فعليه ضامهنا ،وأداء قيمتها؛ ألن اشرتاط
صاحبها عليه كان تضمينا له منه إياها.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بيع الثياب عىل الرقوم باطل ال جيوز ،إال أن
يكون صاحبه قد رقمه رقام صحيحا من بعد ما عرف ما غرم فيه من الثمن
والقصارة والكراء وغري ذلك من األشياء فرقمه عىل ذلك ،وأخرب صاحبه
بذلك كله؛ فصدقه وريض بقوله ،وأربحه فيه ما تراضيا عليه من ربحه ،فإذا كان
كذلك فال بأس بالتبايع عىل ذلك.

(« -)1فإن» نخ.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :كل من باع شيئا مل يقبضه ومل حيزه ويضمنه
فبيعه باطل
فرسا بامئة دينار ،ثم باعه من رجل آخر
قال :ولو أن رجال اشرتى من رجل ً
ً
مفسوخا فاسدً ا ،فإذا حازه
بامئة وعرشين دينارا قبل أن حيوزه ويقبضه ،كان البيع
وقبضه جاز له من بعد أن يبيعه.
ولو أنه اشرتى جارية من رجل بخمسني دينارا ،ثم باعها من رجل آخر من
قبل أن يسلمها إليه البائع ويقبضها ،فأعتقها املشرتي اآلخر -كان العتق ً
باطال
مردو ًدا؛ ألن الرشاء منه هلا كان فاسدً ا.
قال :ولو أن ً
رجال اشرتى من رجل عبدً ا فأخرجه البائع إليه ،وسلمه يف يده،
فقال له املشرتي« :دعه يل عندك إىل غد» ،فرتكه عنده من بعد أن قبضه صاحبه
وتسلمه ،ثم باعه املشرتي قبل أن يرجع فيأخذه من عند الذي استودعه إياه-
جاز بيعه له؛ ألنه قد قبضه واستوفاه ثم وضعه عنده بعد وخبأه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن إنسانا اشرتى من إنسان ثيابًا أو سال ًحا

أو غري ذلك من السلع ،اشرتاه بثمن معروف ،ثم استوىف ذلك من البائع عددا ،ومل
يقلبه ،ومل ينظر إليه ،ومل يتربأ إليه البائع من يشء من العيوب ،ومل يوقفه عليها-
كان للمشرتي إذا قلبه وأبرصه وفتشه وخربه اخليار عىل البائع؛ خيار العيان
والتقليب ،فإن شاء أمسكه بام فيه ،وإن شاء رده إن مل يرتضه .وكذلك لو اشرتى
مترا أو زبي ًبا وأمر به فكيل ورفع إىل منزله ،ومل يكن نظر إليه-
منه ًّبرا أو
شعريا أو ً
ً

كان له اخليار فيه إذا رآه ،إن شاء أخذه ،وإن شاء رده عىل صاحبه وتركه.

قال :وكذلك كل ما اشرتي ومل يقلب ،ومل يوقف عليه بالعيان ،اشرتي ً
ليال أو
هنارا -فللمشرتي فيه اخليار عند معاينته وتقليبه إياه.
ً

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ولو أن رجال اشرتى هو ورشكاؤه ِمحل أد ٍم أو
ٍ
نعال أو بيت طعام ،ثم باع حصته من رجل آخر ليس من رشكائه قبل
محل
القسمة ،وهو جمتمع عىل حاله مل يقتسموه بينهم -كان ذلك ً
باطال ال جيوز له
بيعه؛ ألنه غرر عىل املشرتي إذا مل يقلبه ومل يفهمه.
قال :فإن كان هو ورشكاؤه قد قلبوا ذلك اليشء وعاينوه فال بأس أن يبيع
حصته قبل القسمة من بعض رشكائه؛ ألهنم قد عاينوا ذلك وعرفوه .وأكره أن
يبيعه من رشكائه إن كانوا مل يقلبوا ذلك اليشء ويعاينوه؛ خمافة أن يقلبوه فال
غررا أو شي ًئا مل يعلمه،
يعجبهم فريدوه وقد باع بعضهم حصته ،فكأنه باع ً
ويكون الرشيك الذي اشرتى منه حصته يرد احلصة عىل من اشرتاها منه ،أو
يرجع عىل رشيكه بام أخذ منه؛ وهذا بيع فاسد ،فإن كان الرشكاء قد قلبوه فإنام
اشرتى الرشيك ما قد رأى من حصة رشيكه ،فال بأس أن يبيعه من الرشيك قبل
أن يقاسمه ،وال جيوز ذلك لغري الرشيك.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال جيوز ذلك هلام وال يسعهام يف دينهام،
وتفسري ذلك :رجل اشرتى من رجل جارية بامئة دينار ،فأنظره باملائة كلها أو
بعضها ،وأقامت اجلارية عند مشرتهيا مدة من دهرها ،ثم أخرجها فعرضها
دينارا ،فقال البائع األول« :أنا اشرتهيا بام بلغت» ،فيكره
فبلغت سبعني أو ثامنني ً

ذلك له خمافة املحاباة لإلنظار ،فإن كانت اجلارية قد حدث هبا حدث نقص

ثمنها أو زادت قيمتها ومل يكن بينهام يف ذلك مداهنة -رجونا أن ال يكون عليهام
يف ذلك بأس إذا كان األمر صحيحا.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال اشرتى من رجل متاعا ونقده
بعض ثمنه ،فقال صاحب املتاع« :ال أتركك خترج بمتاعي حتى توفيني باقي
الثمن» ،ولزمه عنده ،ثم تلف -كان ضامنه عىل البائع؛ ألنه أبى أن يسلمه إليه،
وإذا مل يتسلمه املشرتي فلم يقبضه ،وإذا مل يقبضه فضامنه عىل البائع؛ ألنه أبى أن
يسلمه إىل مبتاعه ،فإن كان حني اشرتاه قبضه ثم رهن عنده بعضه أو كله حتى
يوفيه ثمنه فتلف ذلك ترادا الفضل فيه ،كام يفعل الراهن واملرهتن.
قال :ولو اشرتى رجل من رجل شيئا فوضعاه عىل يدي رجل عدل حتى
يوفيه ثمنه فتلف كان ذلك اليشء من مال البائع ،ومل يلزم املشرتي؛ ألنه مل
يسلمه إليه ،ومل يق ِّبضه إياه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا اشرتط املشرتى أنه باخليار ثالثة أيام فهلك
املشرتى :إن كانت أمة فامتت ،أو عبدا فامت يف الثالثة األيام -لزم املشرتي
الثمن؛ ألن البيع قد لزمه ،وهلكت السلعة يف يده ،ومل يسخط ومل يرد.
قال :ولو كان اخليار للبايع فهلكت يف يد املشرتي ومل يقطع خياره فهي يف
صحيحا؛ ألنه جعل لنفسه فيها اخليار إىل
مال البايع؛ ألنه مل يسلم للمشرتي بي ًعا
ً
أمد معروف :إن شاء أنفذ بيعها له ،وإن شاء ارجتعها.
قال :وكذلك لو كان اخليار هلام مجيعا فامتا أو مات أحدهام فقد لزم البيع
املبتاع ،وبطل اخليار .وكذلك لو جاز الوقت الذي جعال اخليار إليه وهام ساكتان
مل خيتارا ومل يتكلام بطل اخليار ،ومتت البيعة للمشرتي .وكذلك لو كان اخليار
للمشرتي فامت يف الثالثة األيام قبل أن خيتار ثبت البيع للورثة بالثمن ،وبطل
اخليار؛ ألن اخليار ال يورث.
وكذلك لو نقصت السلعة يف يد املشرتي لزمته بالنقصان وبطل اخليار إذا كان البيع
قد انقطع عىل خيار بعد أيام ،وإن مل يكن الثمن والبيع قد قطع فال تلزمه السلعة.

قال :ولو أن اخليار كان من البائع إىل ثالثة أيام فازدادت( )1فاخليار له ،وإن
نقصت فاخليار للمشرتي دون البائع(.)2
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا دفع رجل إىل رجل حديدً ا ،فقال« :اعمله
يل سكاكني ولك ربعها» ،فضاع ذلك احلديد -فإنا نرى أنه ضامن له؛ ألنه أجري
استأجره صاحب اليشء بربعه ،وليس برشيك.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :كل صانع مستأج ٍر أفسد ما استؤجر عىل
إصالحه فهو ضامن له ،وتفسري ذلك :إنسان دفع إىل نجار بابًا ليسويه له فأفسده
عليه ،فإنه يلزم النجار قيمة الباب إن كان قد بطل ،وإن كان مل يبطل لزمه قيمة

مقدار ما أفسد منه.
وكذلك اخلياط واحلايك والقصار ،وكل صانع أفسد ما استؤجر عىل
إصالحه كان ضامنًا ملا أفسد ،فإن كان إفساده أقل من قيمة نصف اليشء املفسد
أدى قيمة ما أفسد إىل صاحب اليشء ،وإن كان إفساده أذهب منه أكثر من قيمة
نصفه كان صاحبه باخليار :إن شاء أخذ قيمة ما أفسد ،وإن شاء أخذ قيمته
صحيحا وسلمه إىل الصانع .فإن كان فسد عنده وقد عمله فصاحبه باخليار :إن
ً
معموال وحسب عليه نقصان ما أفسد ،وحسب له أجرته التي عمله
شاء أخذه
هبا ،وإن شاء سلمه إليه وأخذ منه قيمته يوم دفعه إليه .فإن اختلفا يف القيمة
كانت البينة عىل صاحب اليشء ،واليمني عىل الصانع.

(« -)1فإن زادت» .نخ.
( -)2لفظ رشح التجريد :قال :فإن زادت السلعة اخليار للبائع كان عىل خياره ولو نقصت كان
للمشرتي فيها اخليار.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال دفع إىل رجل ً
ماال وأمره أن
يشرتي له به طعا ًما لريبح صاحب املال فيه ،فخالفه فاشرتى له ً
بقرا]،
إبال [أو ً

ً
وكيال كان أو مستأج ًرا أو مضاربًا،
أو رقي ًقا ،كان املخالف ملال الرجل ضامنًا،
كلهم يف ذلك سواء ،يضمنون إذا خالفوا ،إال أن يشاء صاحب املال أن يأخذ ما
اشرتوا له فيكون ذلك له ،فإن مل يأخذه وضمنه املخالف فباعه فال نرى أن
ربحا ،ونرى له أن يصريه إىل بيت مال املسلمني(.)1
الربح له إن ربح فيه ً
÷
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :هذا خرب قد روي ،ولسنا ندري كيف صحته،
وقد يكون فيمن يأيت بالسلعة ،ويقدم هبا إىل املرص ،املرأة التي ال حتب أن تبدو
للرشاء والبيع ،واإلنسان الضعيف الذي ال حيسن البيع والرشاء ،وليس هذا مام
رحيما ،وهذا فقد ينفع فيه الناس
يصح فيه اخلرب؛ ألن رسول اهلل ÷ كان
ً

بعضا ،إال أن يدخل يف ذلك رضر عىل املسلمني ،أو مضارة بني
بعضهم ً
املتبايعني ،فينظر إمام املسلمني يف ذلك.
÷
خارجا
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال ينبغي للحارضين أن يستقبلوا البادين
ً
من املرص فيشرتوا منهم جلبهم ثم يدخلوه هم فيبيعونه ألنفسهم؛ ألن يف ذلك
خديعة ألهل اجللب ،ولكن يرتك حتى يدخلوا به يف سوقهم ويبيعوه من جتارهم.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا مجع اليشء اسم واحد ،وكان يف املعنى
مؤتل ًفا -فهو صنف واحد وإن افرتقت أسامؤه؛ فال جيوز التفضيل بينه ملن يبيعه
( -)1ألنه صار إليه من وجه حمظور .رشح جتريد.

ويشرتيه ،وتفسري ذلك :أن التمر كله واحد وإن اختلفت ألوانه وأسامؤه ،فال
جيوز منه اجلزء بجزأين وإن اختلفت أسامؤه ،مثل م ُّكوك برين ال جيوز بمكوك
ونصف صيحاين ،وال مكوكي مجع بمكوك ِعذاق ،التمر كله يف احلكم واحد،
ً
مثال بمثل ،فمن زاد فقد أربى .وكذلك احلنطة ،والذرة ،والزبيب ،صنوف ذلك
كله واحد ،ال جيوز مكوك طيساين بمكوك ونصف حنطة بيضاء ،وال جيوز
مكوك ذرة بيضاء بمكوك ونصف ذرة سوداء ،وال جيوز مكوك زبيب

رضوع()1

بمكوك ونصف زبيبا أسود ،وكذلك يف كل يشء من األشياء من الفواكه
وغريها ،يدً ا بيد ،فمن زاد يف يشء من ذلك كله فقد أربى ،وأفسد ما باع
واشرتى ،كان ذلك مام يكال أو يوزن ،أو غري ذلك.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال بأس بالواحد باالثنني واالثنني بالواحد من
الشيئني املختلفني؛ مثل مكوك حنطة بمكوكي شعري ،ومكوك زبيب بمكوكي
ذرة ،ومكوك متر بمكوكي شعري ،وال بأس ببيع ذلك كله ورشائه كذلك إذا
اختلف نوعاه وافرتق صنفاه ،وكان ذلك يدً ا بيد ،فإن وقع فيه اإلنساء بطل البيع
فيه واالشرتاء.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال بأس ببيع احليوان واحدً ا باثنني ،واثنني
بواحد ،من جنس واحد كان أو من أجناس خمتلفة ،إذا كان يدً ا بيد ،ومل يكن فيه
إنساء ،وال بأس أن يشرتى بعري ببعريين ،وبقرة ببقرتني ،وشاة بشاتني ،وطري
بطريين ،وفرس بفرسني ،وحامر بحامرين ،وبغل ببغلني ،وال بأس أن يشرتى
فرس بجملني ،ومجل ببقرتني ،وعبد بعبدين ،وأمة بعبدين ،يدً ا بيد ،فمن أنسأ يف
يشء من ذلك فقد أفسد وأربى.
( -)1الرضوع :عنب أبيض كبري احلب قليل املاء عظيم العناقيد .لسان العرب.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال بأس أن يزيد الرجل الدراهم والدنانري مع
فرسا بفرس وُخسة
رأسا آخر .وتفسري ذلك :رجل اشرتى ً
الرأس ويشرتي به ً
ً
أومجال بثالثة دنانري ومجل ،أو بقر ًة ببقرة ودينار ،أو شاة بشاتني ودرهم،
دنانري،
كل ذلك يف احليوان جائز ،يدً ا بيد ،وال بأس أن يشرتي جارية بعرشة دنانري
وجارية ،وغالما بغالم ومائة درهم.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال جيوز بيع شاة بعرشين رطال حلام أو أقل أو
حلما بشاة من أي اللحوم كان ،وال جيوز أن يشرتى
أكثر ،وال جيوز بيع عرشة أرطال ً

به حيوان مام يؤكل حلمه؛ ألن رسول اهلل ÷ هنى عن بيع اللحم باحليوان.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال بأس أن يشرتي املشرتي رطل حلم غنم
برطيل حلم بقر ،أو رطيل حلم بقر بثالثة أرطال حلم إبل؛ ألن اإلبل خالف
الغنم ،والبقر خالف اإلبل ،وكل ذلك أزواج خمتلفة ،والختالفها أجزنا
التفاضل بني حلومها؛ وألن املعنى الواحد ال جيمعها ،فأما الغنم كلها فال جيوز
مثال ٍ
حلومها إال ً
بمثل [يدً ا بيد] ،وكذلك ألباهنا وسموهنا .وال بأس بثالثة أرطال
سمن بقر برطيل سمن غنم .وال بأس بجزأي لبن إبل بجزء لبن غنم يدً ا ٍ
بيد،
فمن أنسأ فقد أفسد.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ومن اشرتى مترا عىل أرطال معروفة بدينار
فليس جيب عليه أن يوزن له بظروفه من جلل( )1أو جرب( ،)2إال أن يدخل ذلك
( -)1اجللل :وعاء التمر.
( -)2اجلرب :اجلِ راب -بالكرس :-وعاء الزاد ،واجلمع :أجربة وجرب .خمتار.

يف الرشط ،ويكون قد رأى الظروف وفهمها ،أو و ِصفت له بصفة فعرفها ،فأما
إن مل يكن اشرتطت عليه مل يلزم املشرتي؛ ألنه إنام اشرتى مترا ومل يشرت ظرفا.
حمشوا جربًا ،فنظر منها إىل عني ظاهرة فرضيها ،ثم فتح
مترا
ًّ
قال :ومن اشرتى ً

ساير ذلك فوجدها خمالفة ملا رأى -كان باخليار فيها :إن شاء لزمها وأخذ قدر
وكسها ،وإن شاء ردها وأخذ ما دفع من ثمنها .وإن قال املشرتي للتمر للبائع أو قال
البائع للمشرتي« :أطرح عنك يف ظروفها كذا وكذا رطال» مل جيز ذلك بينهام؛ ألنه
غررا بينهام ،كام ال جيوز بيعه ورشاؤه
يشء جمهول وغرر عليهام ،وال جيوز طرح ما كان ً
هلام ،إال أن يساهله املشرتي ويرىض أن تتزن( )1الظروف يف وزن التمر.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا أذن سيد العبد لعبده يف التجارة لزم سيده ما
اشرتى وباع من غال ورخيص .كذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب :#
أن رجلني ارتفعا إليه خيتصامن ،فقال أحدهام :يا أمري املؤمنني ،إن عبدي هذا ابتاع من
هذا شي ًئا ،وإين رددته عليه فأبى أن يقبله ،فقال له أمري املؤمنني ( :#هل كنت تبعث
غالمك بالدرهم يشرتي لك به اللحم؟) فقال :نعم ،قال( :قد أجزت عليك رشاءه).
حر باع نفسه أو أمر غريه ببيعه وجب أن
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :أيام ٍّ
يؤدبا مجيعا أدبًا وجي ًعا ،إن كان فهِ ًما بال ًغا أحسن أدبه ،وأدب من اشرتاه أدبًا
وجي ًعا ،إن كان اشرتاه بعلم ،ومل جيب عليه الرق ،واستسعي فيام أخذ منه حتى

يرده عليه ،وإن كان غريه الذي باعه منه رجع بالثمن عليه ،وإن كان البائع لنفسه
أو اآلذن يف بيع نفسه صب ًّيا أو أعجم ًّيا أفزِ ع عىل قدره ،ومل يستسع يف يشء من
ثمنه للذي اشرتاه ،إن كان اشرتاه وهو عامل بأمره؛ ألن املشرتي اشرتاه وهو عىل
بصرية ،متعمدً ا ملا ال جيوز له من ذلك.
(« -)1تكون» .نخ.

وكذلك بلغنا أن ً
رجال باع نفسه يف والية عمر ،فلام اشتد عليه البالء أتى عمر
فقال له :إين رجل حر ،فقال له عمر :أبعدك اهلل ،أنت الذي وضعت نفسك،
حر
فقال له أمري املؤمنني وسيد املسلمني عيل بن أيب طالب  :#إنه ليس عىل ٍّ
ملكة ،فارضبه رضبًا شديدً ا ،والبائع له ،ومرِ املشرتي أن يتبع البائع بالثمن ،فإن

كان بأفق من اآلفاق فاستسعه ،أما إين أقول لك ذلك ألنه قد حنكته السن ،ولو
مستسفها مل أرضبه ،ومل أستسعه.
مستبهما
صغريا أو أعجم ًّيا
كان صب ًّيا
ً
ً
ً

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إنام ترك رضب املشرتي له ألنه مل يعلم أنه حر

عندما اشرتاه.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :كل صنف من األصناف التي تكال أو توزن ،أو
غري ذلك مام ال يكال وال يوزن مام ليس بحيوان من الثياب -فال تباع مثالن بمثل
مثال بمثل يدً ا ٍ
من صنف واحد ،وال جيوز ذلك إال ً
بيد ،إال أن خيتلف الصنفان ،فإن
اختلف الصنفان فال بأس باثنني بواحد يدً ا بيد ،وال جيوز نسأ إذا كانا مجي ًعا مام
يكال ،أو كانا مجي ًعا مام يوزن ،فإن كان أحدهام مام يكال واآلخر مام يوزن فال بأس
باإلنساء فيه إذا مل يكن فيه حيلة للربا ،وال تز ُّيدٌ من الب ِّيع عىل سعر يومه لإلنساء.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وال بأس أن يشرتي رطيل رصاص قلعي
برطل رصاص أسود يدً ا بيد ،وال جيوز نسأ .وال بأس برطيل نحاس برطيل
بيد ،وال بأس برطل حديد برطيل شبه يدً ا ٍ
رصاص يدً ا ٍ
بيد ،وال جيوز نسيه؛ ألنه
كله مام يوزن .وإن كان أحد الصنفني يوزن واآلخر يكال فال بأس به اثنان
بواحد وواحد بواحد نسأ؛ ألنه خيرج خمرج السلم .وال بأس بخمسة أرطال
حديدً ا بثالثة مكاكي حنطة نسأ ،فكأنه أسلم حديدً ا يف حنطة ،ونحب ملن فعل
ٍ
ذلك أن يرضب لذلك ً
بكيل معروف.
أجال ،ويصف وص ًفا من الرب معرو ًفا،

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وال جيوز أن يشرتي الرجل زر ًعا من ٍّبر
ٍ
ٍ
معروف من احلنطة :عرشة أفراق أو أقل
بكيل
حمصود يف سنبله مرتوكًا عىل حاله
أو أكثر؛ ألن هذا يشء ال يعرف كم فيه من الرب؛ ألنه يف سنبله ،فإذا زاد أو نقص
عام بيع به من الرب املكتال كان ربى؛ ألن الرب ال جيوز أن يباع إال ً
مثال بمثل يدً ا
ٍ
بيد ،فمن زاد فقد أربى.
ستحب ملن باع شي ًئا مام يكال بثمن أن ال
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وأ
ُّ
يشرتي بذلك الثمن شي ًئا مام يكال حتى يقبض ذلك الثمن ،ثم يشرتي به؛ ألنه
إذا اشرتى بثمن ما يكال كيال مثله دخله النسأ؛ ألهنام مجيعا كيل .وال بأس أن
يشرتي بثمن ما يكال ما يوزن قبل أن يقبض له ثمنًا ،أو بثمن ما يوزن ما يكال
قبل أن يقبض له ثمنًا.
قال :وال جيوز أن يشرتي اللحم باحليوان ،وال جيوز أن يشرتي اإلنسان
ثالثني ً
حلما بشاة؛ ألن رسول اهلل ÷ هنى عن بيع اللحم باحليوان.
رطال ً

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وال جيوز بيع اللبن الرائب بالزبد ،إال أن

يكون يف اللبن من الزبد أقل من ذلك الزبد الذي اشرتاه به املشرتي فيكون ذلك
الزبد الذي يف اللبن بمثله من هذا الزبد ،ويكون فضلة هذا الزبد ثمنًا لفاضل
ذلك اللبن إذا اختلط به.
قال :وال جيوز ثالثة أرطال زبدً ا برطيل سمن؛ ألن ذلك خيتلف بزيادة الزبد
ونقصانه عند السلء( )1عىل كيل ذلك السمن؛ فلذلك فسد البيع ،وال أحب أن
يكون الزبد بالسمن ً
أيضا خيتلف وينقص.
مثال بمثل؛ ألنه ً
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وال جتوز املزابنة؛ ألن رسول اهلل ÷ قد هنى
عنها؛ ألهنا ختتلف .وهي :أن يبيع الرجل رط ًبا بتمر ً
مترا يف
مثال بمثل ،أو أن يبيع ً
ِ
مترا؛ ألن ذلك ينقص عند يبسه ويقع فيه التفاضل.
رؤوس النخل
بخرص ِه ً
( -)1سألت السمن واستألته ،وذلك إذا طبخ وعولج .واالسم السالء بالكرس ممدود .صحاح.

وكذلك ال جيوز أن يبيع مكوكي رطب بمكوك متر ،وال مكوكا بمكوك ،وال أكثر
من ذلك وال أقل ،وكذلك ال يباع زهو بتمر ،وال متر بزهو ،ويباع كل صنف بمثله يدً ا
ٍ
بيد ً
مثال بمثل .وال ُّتمران كلها واحد :برنيها وصيحاهنا وألواهنا ،وال جيوز مكوكا لو ٍن
بمكوك برين ،وال أربعة أصواع صيحاين بخمسة أصواع مجع.
وكذلك العنب كله واحد ،وليس لبعضه عىل بعض زيادة عند التبايع به ،وال
جيوز رطال عنب بثالثة أرطال عنب لونا سواه ،وكذلك ال جيوز رطال عنب
برطيل زبيب؛ ألنه ينقص ،وحاله يف ذلك حال الرطب بالتمر.
ويكره مكوك حنطة بمكوك دقيق؛ ألنه خيتلف عند الطحن يف الزيادة
والنقصان ،والدقيق واحلنطة كالهام يكال .وال بأس أن يباع عجني معجون بأكثر
من كيل ذلك املعجون ً
دقيقا أو حنطة ،وكذلك ال بأس أن يباع مكوك خبز خمبوز
بمكوكي دقيق؛ ألن العجني واخلبز قد خرجا من حد الكيل وصارا إىل حد الوزن.
وال جيوز مكوك حنطة مبلولة بمكوك حنطة مقلوة وال غري مقلوة؛ ألهنا
تتفاوت ،واليابس أكثر من املبلول.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وال بأس أن يشرتى الرمان والسفرجل ومجيع
بواحد ،يدً ا ٍ
ٍ
بيد.
الفواكه التي ال توزن وال تكال ،وتباع عد ًدا -واحدً ا باثنني ،واثنني
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وال جيوز أن يشرتي املشرتي من البائع السلعة
فيقول« :قد اشرتيت هذا منك عىل ما تبيعه من غريي من الناس»؛ ألن هذا غرر
وخطأ ال يوقف عليه؛ ألن البائع ربام استقىص عليه بعض املشرتين فيبيع
رخيصا ،وربام تسامح فيبيع غال ًيا ،ومن اشرتى عىل ذلك أو باع فالقيمة الزمة
ً
للمشرتي ،يعطيه قيمته عند الناس ،وال ينظر إىل ما رشط له؛ ألن ذلك الرشط
فاسد ال يوقف عليه.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وال خري يف ثوب بثوبني من جنس واحد إىل
أجل ،فإن اختلفت األجناس فال بأس بثوبني بثوب إىل أجل؛ وتفسري ذلك:

بقي ال جيوز
قوهي بثويب
ثوب
بقي( )1بثويب دي ٍّ
قوهي ال جيوز إىل أجل ،وثوب دي ٍّ
ٍّ
ٍّ
ٍ
قصب بثويب
وي ال جيوز إىل أجل ،وثوب
وي( )2بثويب شط ٍّ
إىل أجل ،وثوب شط ٍّ

ٍ
خز ال جيوز إىل أجل.
خز بثويب ٍّ
قصب ال جيوز إىل أجل ،وثوب ٍّ

وكذلك كل جنس ال جيوز ثوباه بثوبه إىل أجل ،وجيوز يدً ا ٍ
بيد ،فإن اختلفت
األجناس فال بأس بواحد باثنني إىل أجل ،ويشرتط ً
وعرضا مفهو ًما،
طوال
ً

ورقعة معروفة( ،)3إىل أجل معلوم ،وال بأس أن يشرتى ثوب دبيقي بثويب مروي
خز يدً ا ٍ
يدً ا ٍ
بيد أو
بيد أو إىل أجل ،وكذلك ال بأس أن يشرتى ثوب ٍ
ويش بثويب ٍّ
ويش إىل
يش بثويب ٍ
إىل أجل؛ ألن اجلنسني خمتلفان .وال جيوز أن يشرتى ثوب و ٍ
أجل .وال بأس أن يشرتى واحدٌ باثنني يدً ا ٍ
بيد ،وكذلك كل ما كان من مثل هذا
فقسه عىل ما ذكرت لك إن شاء اهلل تعاىل.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وال جيوز بيع اللبن الرائب باللبن املخيض،
وال اللبن احلليب باملخيض؛ ألن يف املخيض ما ًء ،وإذا بيع ما فيه ماء بام ليس فيه
ماء فلم يبع ً
مثال بمثل؛ ألن اللبن الذي فيه ماء نفسه أقل من اللبن الذي ليس
فيه ماء ،وال جيوز اللبن باللبن إال مثال بمثل.
قال :ولو أن رجال اشرتى من رجل مجال فاستحق ذلك اجلمل فليس للمشرتي
أن يسلمه إىل املستحق له إال بأمر الذي اشرتاه منه ،فإن سلمه إليه بغري أمره وال
بقضية حاكم فالبائع باخليار :إن شاء أجاز له ذلك ،وإن شاء مل جيزه وألزمه البيع،
ومل يكن له عليه رد الثمن؛ ألنه سلم سلعته بغري أمره وال قضاء حاكم قىض عليه به.
قال :ولو أن ً
رجال قال لرجل« :أبيعك ما يف بيتي هذا من الثياب صغريها
وكبريها عىل ثوبني بدينار» ،فريض املشرتي -كان ذلك البيع فاسدً ا،
( -)1الديبقي :من ِد ِّق ثياب مرص معروفة تنسب إىل دبيق .لسان.
( -)2شطى اسم قرية بناحية مرص تنسب إليها الثياب الشطوية .خمتار.
(« -)3معلومة» نخ.

وكان للمشرتي أن يرجع عىل البائع إذا رآه ونظر إليه ومل يعجبه؛ ألنه باعه شي ًئا
ال يدري ما هو ،أجيدٌ  ،أم ردئ ،رخيص ،أم غال؟
وكذلك لو وقف عىل مكتل فيه رمان أو أترج فقال« :أبيعك من هذا األترج
ُخسا بدرهم» مل يكن ذلك بي ًعا حتى يميز اخلمس ،ويعزهلا ،ويريه ما يشرتي،
فيبرصه املشرتي ويشرتي منه ما قد رأى وأبرص ،وكذلك العمل فيام كان كذلك
ٍ
مشرت من بائع شي ًئا
من البطيخ وغريه ،وكل ما كان متفاو ًتا .وكذلك لو اشرتى
من الفواكه أو غريها عىل أنه جيد ،فكرسه فوجد فيه عي ًبا مل يكن علم به :فإذا
كان العيب مام ال يعلم إال من بعد الكرس فإنه ينظر إىل تلك السلعة :فإن كانت
تشرتى بعيبها بعد الكرس ،أو كان هلا بعد الكرس ثمن -لزمت املشرتي ،ورجع
عىل البائع بفضل ما بني القيمتني :قيمتها معيبة ،وقيمتها غري معيبة ،وإن كان مام
ال قيمة له من بعد كرسه وبيان عيبه رده ،مثل البيض الفاسد وغريه مام يشبهه،
فإنه يرده ويرجع بقيمته من الثمن عىل صاحبه.
قال :ومن اشرتى معي ًبا وهو يعلمه فال خيار له بعد رشائه.
قال :وال جيوز للرجل أن يبيع شي ًئا قد اشرتاه مام يكال أو يوزن إذا مل يقبضه
ومل يستوفه بكيله .وكذلك لو استوىف كيله ثم أراد بيعه أو توليته فال ينبغي له أن
يبيعه وال يوليه حتى يوفيه الذي يبيعه منه أو يوليه إياه بكيل جديد .وكذلك روي
عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :مع كل صفقة كيلة)).
واإلقالة والتولية والبيع عندنا يف ذلك سواء ،البد من إعادة الكيل فيه.
ٍ
مشرت شي ًئا من ذلك جزا ًفا فله أن يبيعه ويقيل فيه ويوليه جزا ًفا
قال :فإن اشرتى
بغري كيل كام اشرتاه ،وكذلك إن شاء أن يبيع بعضه بكيل وبعضه جزا ًفا فليفعل.

قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ال جيوز رصف بدين ،والرصف يدً ا ٍ
بيد ،وتفسري
ذلك :أن يشرتي الرجل بدينار دراهم ،فيقاطع املرصف عىل عرشين بدينار،

درهم أو درهامن ،فيقول
فال تكون كلها مع املرصف ،ويبقى عليه من العرشين
ٌ
له« :عد إيل حتى أهيئه لك» ،فيأخذها ويرتك صاحب الدينار الباقي عنده حتى

دينارا
يرجع بعد وقت فيأخذه؛ فهذا حرام ال جيوز ،فيجب عىل من رصف
ً
بدراهم أو دراهم بدينار أن ال يفرتق هو وصاحبه وبينه وبينه ط ِلبة ،وال له عليه
من ذلك قليل وال كثري.
قال :فان ابتىل أحد بيشء من ذلك فليحسب ما قبض من الدراهم ،ثم حيسب
كم ثمنها من قراريط الدينار ،فيدفعه إىل صاحب الدراهم ،ويكون رشيكًا يف
الدينار بام بقي له من القراريط أو احلبات ،فإما قطع من الدينار قطعة ،وإما كان
له ذلك عند صاحبه وديعة حتى يعود إليه؛ فيصارفه بام بقي له أو يقطع له قطعة
أي ذلك شاء أن يفعله كان له ،فإذا كان ذلك كذلك جاز له ختليف ما
بحقهُّ ،
بقي له من القراريط عند صاحبه.
قال :وال جيوز أن يشرتي شيئا من الذهب بالذهب جزافا ،وال شيئا من
الفضة بالفضة جزافا؛ ألن ذلك يتفاضل بزيادة أحدهام عىل صاحبه.
مثال بمثل ،يدً ا ٍ
وال جيوز الذهب بالذهب وال الفضة بالفضة إال ً
بيد .وكذلك ال
جيوز أن يشرتي بعرشة مثاقيل وز ًنا شي ًئا من الذهب جزا ًفا غري موزون ،وكذلك ال
ً
موزونة شيئا من الفضة غري موزون جزافا؛ ألن ذلك
جيوز أن يشرتي بعرشين درهام
الذي هو غري موزون ربام زاد أو نقص؛ فيدخله الربا بزيادته ونقصانه.
وال بأس أن يشرتي الرجل بعرشة مثاقيل ذه ًبا شي ًئا من الفضة غري موزون
جزافا ،وكذلك لو اشرتى بألف درهم موزونة شيئا من ذهب غري موزون جزافا
جاز ذلك ،وكذلك لو اشرتى بذهب جزافا ال يعرف وزنه فضة جزافا ال يعرف
وزهنا جاز ذلك؛ ألن الصنفني قد اختلفا.

قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وال جيوز أن تدخل الفضة يف الذهب بالذهب()1

ليزداد ما بينهام كام قد يفعل كثري من اجلهال ،وال احلديد مع الفضة بالفضة
ليزداد يف الفضة عىل الفضة كام قد يفعل كثري من أهل هذا الدهر؛ ألن اهلل عز
وجل ال خيادع ،وهو يعلم الرس وأخفى ،وهذا فإنام هو حيل من املحتالني ال
جيوز عىل مثلهم من املربوبني ،فكيف عىل رب العاملني وخالق كل املخلوقني.
قال :ولو اشرتى رجل من رجل دراهم بدنانري فلم يكن عنده الدراهم كلها،
فاستقرض له تاممها ،فأوفاه مجيع حقه قبل أن يفرتقا -فالرصف تام صحيح ،وإن مل
جيد له تاممها انتقض الرصف بينهام ،واشرتى منه ما عنده من الدراهم بدنانري عىل
رصفها ،رصفا مبتدأ ،وأخذ باقي دنانريه .وهذا العمل عندنا الذي ال جيوز غريه.
وقال يف سيف حميل( )2أو مصحف حمىل بفضة يشرتى بدراهم :إن ذلك ال
جيوز عندنا حتى يعلم كم وزن احل ِ ِّيل من درهم ،فيشرتي ِ
احليل بوزنه سواء

سواء ،ثم يشرتى السيف بفضلة يرتاضيان عليها ،أو املصحف.
وكذلك بلغنا عن رسول اهلل ÷(( :أنه أمر ً
رجال اشرتى قالدة يوم خيرب
مرصعة بالذهب فيها خرز مركب بالذهب ،فأمره أن يميز بني خرزها وبني
الذهب ويقلعه منه حتى يعرف ما فيها فيشرتيه بوزنه من الذهب ،فقال :إنام
اشرتيت احلجارة بالفضلة بني الوزنني ،فقال ال حتى متيز ما بينهام ،فلم يرتكه
حتى ميز بينهام)).
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ومن اشرتى شيئا من ذلك فال يفرتق هو
وصاحبه وبينه وبينه ٌ
عمل يدً ا بيد.
( -)1قال املؤيد باهلل  #يف رشح التجريد :فال بد من أن يرصف الذهب بالفضة رصفا صحيحا
يرضيان التفرق عليه ،ويقبض الدراهم ،ثم يرصف الدراهم بالذهب رص ًفا ثان ًيا إذا رأيا ذلك.
وكذلك القول فيمن أراد أن يرصف فضة بفضة .ثم روى عن ابن عباس قال :إياك أن تشرتي
دراهم بدراهم بينهام جريرة.
(« -)2حمىل» نخ.

قال :وال جيوز أن يشرتي قالدة ذهب بعرشة دنانري إىل أجل ،وكذلك ال
يشرتي ح ِيل فض ٍة بوزنه إىل أجل.
قال :وإن اشرتى سيفا حمىل بامئة درهم وكان وزن حليته ُخسني درهام فال
بأس بذلك إذا كانت حديدة السيف تسوى ُخسني درهام ،فإن كانت تسوى أقل
من ُخسني فال جيوز ذلك؛ ألن الفضلة إنام وقعت يف زيادة احليل ليزدادها
صاحبها من أجل صياغتها ،وهذا ال جيوز .وإن مل يعلم أن وزن الفضة ُخسون
درهام بوزن منه هلا مل جيز ذلك.
قال :ولو أن رجال اشرتى دنانري بدراهم مل جيز له أن يشرتي بالدنانري دراهم
حتى يقبض الدنانري ثم يقلبها يف الدراهم ،وال جيوز له قلبها قبل قبضها .وكذلك
الدراهم أيضا إذا اشرتاها بالدنانري مل جيز له قلبها يف دراهم أخرى حتى يقبضها.
قال :وكذلك لو اشرتى رجل من رجل دراهم بدنانري فأعطاه فيها مكحل ًة
ومزبق ًة( :)1فإن استبدهلا قبل أن يفرتقا فأبدله إياها قبل أن يفرتقا صح رصفهام،
ومتت مبايعتهام ،وإن افرتقا قبل أن يبدله إياها انتقض من الرصف بقدر ما كان
يف الدراهم من الزئبق والكحل.
قال :ولو أن رجال اشرتى من رجل دراهم واشرتط عليه أن يستبدل ما رد
عليه منها كان ذلك جائزا له ،وكان له أن يستبدل مارد عليه منها ،فإن اشرتى
منه دراهم فأعطاه فيها مكحلة ،أو كان له عليه دين فاقتىض منه دراهم أو دنانري
مكحلة فقبضها املقتض -كان عىل الذي اشرتاها منه أو اقتضاها أن يوفيه ما
نقص من كحلها نقدً ا جيدً ا ،وال يستلحق عليه يف نقصه لنقده شيئا؛ ألنه نقص
عنها ِغشا ال جيوز له أخذه وال يسع البائع له بيعه(.)2

(« -)1مزبقة» بمعنى فيها زئبق.
(« -)2بعيبه» نخ.

قال :وال جيوز رشاء تراب معادن الذهب بالذهب ،وال تراب معادن الفضة
بالفضة ،وال جيوز رشاء تراب الصاغة الذين يصوغون الفضة والذهب بالفضة
وال بالذهب؛ ألن ذلك يتفاوت ويزيد وينقص ،وفيه غرر ،والذهب فال جيوز
مثال بمثل يدً ا ٍ
بيد ،والفضة فال جتوز إال بالفضة ً
إال بالذهب ً
مثال بمثل يدً ا بيد،
ومن اشرتى من ذلك شي ًئا كان البيع فيه فاسدً ا ال جيوز.
قال :ومن اشرتى تراب معدن الذهب بفضة ،أو تراب معدن الفضة بذهب
كان له وللبائع عند بيان ما خيرج منه اخليار :إن شاء أمىض ،وإن شاء لزم؛ ألن
غررا كان بيعه فاسدً ا.
هذا بيع غرر فاسد يف األصل ،ومن اشرتى أو باع ً

قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :كانت الدراهم يف زمان رسول اهلل ÷ كدرامهنا

اليوم ،ومل يكن يف زمن النبيء ÷ وال يف اجلاهلية للعرب رضب دنانري وال
دراهم تعرف ،وإنام كانوا يتبايعون ويتشارون بالترب ،دراهم معروفة ،وأواقي مفهومة،
وكان الرطل األول الذي كان عىل عهد رسول اهلل ÷ باملدينة اثنتي عرشة أوقية،
مها هبذا
مها ،فكان رطلهم أربعامئة درهم وثامنني در ً
وكانت كل أوقية أربعني در ً

الدرهم الذي يف أيدي الناس اليوم ،فأقر رطلهم عىل ذلك ÷.

والدليل على ما قلنا به يف ذلك :قوله ÷(( :ليس فيام دون ُخس أواق من
الفضة زكاة)) ،ثم قال ÷ بإجامع األمة عنه(( :ليس فيام دون مائتي درهم
زكاة)) ،فعلمنا حني قال(( :ليس فيام دون مائتي درهم زكاة)) ،و ((ليس فيام
دون ُخس أواق زكاة)) ،أن األوقية كانت إذ ذاك أربعني درهام هبذا الدرهم
الذي ال اختالف عند األمة فيه أن الزكاة جتب يف مائتي درهم منه.
قال :ويقال إن أول من رضب الدراهم يف اإلسالم عبد امللك بن مروان،
وهذا الدرهم الذي خترج به الزكاة فهو الدرهم الذي تسميه أهل العراق وزن
سبعة ،وإنام يسمونه وزن سبعة ألنه سبعة أعشار املثقال.
والدليل عىل ذلك :أنك إذا زدت عىل هذا الدرهم ثالثة أسباعه صار ذلك
ً
مثقاال ،ولذلك صارت العرشة الدراهم سبعة مثاقيل ،وقد كانت دنانري قيرص

ملك الروم ودراهم األكارسة البغلية ترد عىل العرب بمكة يف اجلاهلية فلم
يكونوا يتبايعون هبا ،وكانوا يردوهنا إىل ما يعرفون من الترب عىل وزن املثقال
والدراهم عىل جتزيتها يف األواقي واألرطال ،وكان رطلهم كرطل املدينة:
مها.
مها ،ووقيتهم :أربعني در ً
أربعامئة وثامنني در ً

۞۞۞۞۞

كتاب السلم


قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه:
السلم الصحيح اجلائز :أن يسلم الرجل إىل رجل ً
ماال يف يشء معروف،
بوزن أوكيل معروف ،بصفة معروفة ،إىل أجل معروف حمدود مسمى بينهام،
يدفعه إليه ويسلمه ببلد معروف ،فإذا أسلم إليه ذلك املال وقبضه عىل هذه
الرشوط فهذا سلم صحيح ،وال أعرف( )1بني علامء آل رسول اهلل ÷ وال
غريهم يف هذا اختال ًفا.
وقد صح لنا أن رسول اهلل ÷(( :أخذ سلام من هيودي دنانري يف متر موصوف
معروف بجنسه ،إىل أجل معروف ،بكيل معروف)).
وكذلك روي لنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ( :#أنه مل يكن يرى يف
بأسا).
السلم ً

وكذلك كان يقول جدي القاسم بن إبراهيم -رمحة اهلل عليه :-أن السلم جائز

عىل صحته.
وكذلك كان يقول مجيع علامء آل رسول اهلل ÷ من ولد احلسن واحلسني ’،
وغريهام( ،)2ال نعلم يف جواز السلم إذا كان صحيحا بني أحد منهم اختالفا.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وصحة السلم فهي ُخسة أشياء إذا ذكرت
ورشطت صح السلم ،وجاز بني أهل اإلسالم :وهي أن يدفع الرجل إىل الرجل
كيل أو ٍ
ماال يف ٍ
ً
ً
وزن معروف ،كذا وكذا ً
مكياال بدينار
رطال بدينار ،أو كذا وكذا
( -)1يف نسخة« :ال أعلم بني علامء »..الخ.
( -)2يف نسخة« :وغريهم».

أو درهم ،ويشرتط( )1عليه صن ًفا معرو ًفا ،ولو ًنا معرو ًفا ،إن كان ذلك مام
يتفاضل ألوانه ،إىل أجل معروف يوفيه ذلك ويسلمه إليه ببلد معروف ،وال
أرضا بعينها حمدودة بحدودها إن كان ما
يشرتط عليه حائ ًطا معرو ًفا بعينه ،وال ً
أسلم فيه شيئا مام ينبت وخيرج يف الشجر من النخل أو احلنطة أو الشعري أو
األرز أو غري ذلك مام يكال .وكذلك إن كان املسلم فيه شيئا مام يوزن مل جيز أن
يسلم يف متر حائط معروف حمدود من عنب أو غري ذلك مام يوزن ،وكذلك ال
جيوز يف ِّقز من تربية إنسان بعينه ،وال حو ِك إنسان بعينه إن كان السلم يف ثياب
أو ٍّقز ،والقزُّ  :فهو اإلبريسم( .)2وإنام كره ذلك ومل جيز ألنه غرر؛ ألنه ربام فسد
ثمر ذلك البستان بعينه فيبطل سلم املسلم فيه ،وكذلك إبريسم اإلنسان بعينه
وحوكه ربام يبطل ،وربام مات اإلنسان قبل أن يعمل ذلك اليشء الذي أسلم فيه
من عمله؛ فيبطل السلم؛ فلذلك مل جيز أن يسلم يف متر حائط بعينه ،وال يف عمل
عامل بعينه .فمن أثبت يف سلمه الكيل املعلوم ،واألجل املعلوم ،والصفة
املعلومة املعروفة ،ومل يرشط حائ ًطا بعينه ،وال عمل إنسان بعينه ،ورشط عىل
املسلم إليه أن يدفع إليه سلمه ببلد معروف ،فإذا فعل ذلك فقد صح السلم
بينهام إذا دفع إليه املال قبل أن يفرتقا وتقابضا نقدً ا جيدً ا.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وكيف يبطل السلم وال جيوز والمسلم إليه
ني مأمون
والمس ِلم فيه سواء ،وكالهام يرجو وخياف ،وليس فيه حظ ألحدهام ب ِّ ٌ

البطالن ،بل هام فيه كالهام سيان ،وكل واحد منهام يرجو أن يكون قد أخذ من
صاحبه ِغبطة ،وأن يكون الرابح ال اخلارس يف بيعه ورشائه ،وذلك أن السعر ربام زاد
أو نقص عند وقت ما يقبض املسلم من املسلم إليه سلمه ،وال يكون يف ذلك ربح
معروف مأمون بعينه لواحد دون اآلخر ،وربام كان املسلم إليه أكثر حظا من املسلم
(« -)1يشرتط» نخ.
( -)2اإلبريسم بفتح السني وضمها :احلرير .قاموس.

عند تغري السعر ،وذلك أنه ربام أسلم الرجل إىل الرجل عرشة دنانري يف عرشين
مترا ،ليؤدهيا إليه يف وقت احلصاد لشهر معروف ،ويوم معروف،
ق ِف ًيزا ًّبرا أو ًّ
أرزا أو ً

فإذا كان ذلك كذلك وحل األجل وتغري السعر فصار قفيزين ونصفا بدينار ،وذلك
الطعام بعينه يبتاعه الناس ويشرتونه يف ذلك الوقت عىل هذا السعر فيدخل
اخلرسان عىل املسلم ويدخل الربح عىل املسلم إليه ،وربام كان السعر يف ذلك

الوقت عىل مثال ما أسلم هذا املسلم فيه ،وربام زاد أو نقص ،فلام وجدنا سبيله
كذلك ،ومل نجد يف السلم شيئا عىل غري ذلك ،ومل يكن فيه ربح مأمون اخلرسان
للمسلم ملا له فيه ،ووجدناه يربح مرة وخيرس مرة ،كان ذلك عندنا بي ًعا حسنًا ،وكان
استواء حاله إذا كان مرة يكون املغتبط به املسلم ،ومرة يكون املسلم إليه ،أن يكون
كبيع اجلزاف الذي ال اختالف عند األمة يف جوازه.
مترا أو حنطة أو شعريا،
وبيع اجلزاف :أن يشرتي الرجل من الرجل بيتًا مملو ًءا ً

يقف عليه ثم ينظر إليه ،ثم يشرتيه منه جمازفة بال كيل وال وزن ،فيرتاضيان بينهام فيه
عىل ثمن يقبضه يرىض به صاحب البيت ،ويسلمه إىل صاحبه املشرتي له منه.
زهوا،
ومثل ذلك :أن يأيت الرجل إىل نخل رجل فيشرتي منه مترها رط ًبا أو ً
فيتمره
بثمن يرتاضيان عليه فيه ،فيدفع إليه الثمن وحيوز التمر يف رؤوس النخلِّ ،
املشرتي ثم ُّ
جيذه مترا ،ثم لعله أن يغتبط ويربح ،ويكون يف كيله فضل عىل سعر
ما يباع من التمر يف ذلك الوقت ،ولعله أن خيرس فيه عند جذاذه وتتمريه ،ويأيت
عىل أقل من سعر التمر يف ذلك الوقت فيخرس املشرتي له ويربح البائع ،فليس
يف جواز هذا البيع والرشاء كله واستقامته اختالف بني أمة حممد ÷.
والسلم فهو أعدل وأبني استقامة من هذا؛ ألن السلم ال يكون يف نخلة
بعينها وال زرع بعينه ،والرشاء فقد يقع يف ثمرة بعينها.
فإن قال قائل :إنام جاز بيع هذه الثمرة بعينها حني بان صالحها وأمن فسادها.
قيل له :وكذلك أيضا السلم إنام يؤخذ من املسلم إليه طعام جيد سليم من
الفساد عىل الصفة التي وصفت له والرشط الذي رشط عليه.

قال حييى به احلسني  :#ومن شبه بيع السلم ببيع التأخري الذي يدخله الزيادة
والربح للبائع عىل كل حال من األحوال ،ويف كل وقت من األوقات ،أو شبهه أو
توهم أنه كالسلف الذي جير منفعة؛ الذي قال فيه رسول اهلل ÷(( :كل سلف
جر منفعة فهو حرام)) -فقد غلط يف ذلك ،ووهل( )1يف قياسه؛ ألن السلف الذي جير
املنفعة فهو السلف الذي يأمن المس ِلف فيه اخلرسان ،ويوقن عىل كل حال بالربح،
رابحا
وال يمكن أن يكون أبدً ا بحيلة وال بمعنى يف سلفه
خارسا ،وال يكون أبدً ا إال ً
ً
عىل رأس ماله مزدا ًدا عليه إلنظاره ،مثل أن يسلف رجل ً
رجال عرشة دنانري،
دينارا عليه يوفيه إياها،
ينارا أو أكثر ،فتكون هذه االثنا عرش ً
ويشرتط عليه اثني عرش د ً

فهذا عىل كل حال رابح يف سلفه ال خياف خرسا ًنا ،فهذا الذي ال جيوز ،وهو الربا

الذي هني عنه ،أو أن يشرتي الرجل من الرجل طعاما يستنظر بثمنه( )2وينقصه من
سعر يومه ،مثل أن تكون احلنطة عىل اثني عرش م ُّكوكً ا بدينار تباع اليوم ،فيقول له:
«بعني هذه احلنطة وأنظرين بثمنها عىل عرشة مكاكي بدينار» ،أو يقول البائع« :أبيعك
هذه احلنطة وأنقصك من السعر مكوكني فتصري عىل عرشة بدينار» ،أو يقول:
«أبيعك هذا عىل عرشة بدينار» ،وهو واملشرتي يعلامن أن هذا السعر سعر ناقص عن
سعر يومه ،وأنه إنام نقصه ذلك ملكان اإلنظار ،فإذا فعل ذلك وأنظره بالثمن فهذا هو
الربا عندنا ويف قولنا ،والبيع اخلبيث الذي ال حيل وال جيوز ،وهو السلف الذي جير
ِّ
املنفعة؛ ألن صاحبه وصاحب الدنانري األوىل العرشة التي دفعها وربح فيها دينارين
أمن من أن يتغري ربحه برخص سعر وال غالئه؛ ألنه إنام أخذ دنانري ،والدنانري ال
يتغري ما فيها من الربح ،وصاحبها مطمئن ال خيشى خرسا ًنا ،واآلخذ هلا منه موقن
باخلرسان وغري ٍ
راج للتخلص بسبب وال معنى.

( -)1وهل عن اليشء ويف اليشء يوهل ً
وهال إذا غلط فيه وسها .صحاح.
(« -)2يستنظر يف ثمنه» نخ.

والسلم فليس املسلم بأرجى للربح والتخلص من املسلم إليه ،وكذلك املسلم
إليه ليس هو بأرجى للتخلص والربح من املس ِلم؛ ألن املسلم دفع دنانري يأخذ هبا
طعاما مسمى بكيل معروف إىل أجل مؤجل ،وهو ال يدري كيف يكون سعر ذلك
الطعام يف ذلك الوقت الذي حيل أجله فيه ويؤدي طعامه إليه ،فهو خائف وجل
رخصا
القلب ،خياف ويرجو ،يرجو غالء يف ذلك الوقت فريبح ،وخياف من الطعام ً
فحينئذ( )1خيرس ،وعىل هذا املنهاج صاحبه املسلم إليه ،وليس حال من رجا وخيش
ٍ
تراض من
كحال اآلمن الذي ال خيشى .وقياس السلم قياس الرشاء جزا ًفا( )2عن
املشرتي والبائع ،إذا مل يعرفا كالهام كيل ذلك الذي يباع وال وزنه إن كان مام يكال أو
يوزن ،فال اختالف عند األمة أهنام إذا تبايعا جزا ًفا شي ًئا مل يقف أحدهام عىل وزنه وال
كيله -إذا كان مام يكال أو يوزن -أن تبايعهام صحيح حالل ،ربح من ربح ،وخرس
من خرس ،إذا كان املشرتي قد رأى عينه وأبرصه.
وقياس السلف الذي جير املنفعة احلرام الذي ال جيوز عندنا مام ذكرنا وقلنا
فهو مثل إنسان باع إنسا ًنا شي ًئا جزا ًفا وقد عرف وزنه وكيله فيحتال عىل صاحبه
فيه( ،)3ويومهه أنه ال يعرف ما هو عليه من الكيل والوزن ،فهذا بيع فاسد ال
حيل ،وال جيوز للبائع أن يبيعه كذلك؛ ألنه موقن بالربح عارف بام أخرج ،فكام
أيضا جيب أن يكون بني السلم
أن بني هذين فر ًقا يف التحليل والتحريم كذلك ً
الذي ليس أحد املتبايعني فيه بواثق بالربح فيه وال آمن للخرسان ،وبني البيع
الذي جير السلف فيه منفعة بينة مأمونة مفهومة معلومة ٌ
ني.
فرق ب ِّ ٌ
فلعمري لو مل يكن رسول اهلل ÷ ،وال علامء أهل بيته

ٍ
حينئذ -رخصا.»..
( -)1يف نسخة« :وخياف من الطعام –
( -)2يف نسخة« :قياس البيع جزافا».
( -)3يف نسخة« :متح ِّيال عىل صاحبه فيه.»..
( -)4يف نسخة« :وال أهل بيته أمجعني».

أمجعون()4

-

صلوات اهلل عليهم ،-وال غريهم من املسلمني أمجعوا عىل أن السلم جائز حالل
وأنه ليس كغريه وال مشا ًهبا ملا يفسد من البيوع الفاسدة ثم كان العقل يصحح

لنا ما قد صحح من الفرق بينهام والتباعد يف معانيهام لكان يف ذلك كفاية كافية،
واستغناء لذوي احلجا وحجة شافية ،فكيف وقد جاء التفريق بني ذلك من
الرسول ÷ ،ومل خيتلف أحد من علامء أهل بيته وال غريهم فيه ،فكلهم
يقول :إن السلم جائز إذا صحت صفاته وأقيمت حدوده ورشوطه ،فإن ترك
من حدوده ورشوطه يشء بطل السلم ومل جيز إال عىل ما جعل عليه وركب فيه.

قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :فمن أسلم يف يشء وترك شيئا مام ذكرنا من رشوط
السلم ثم ذكر قبل أن يفرتق هو وصاحبه فليذكرها وليؤكد حدود السلم ورشوطه،
فإن مل يذكر ما ترك من رشوطه حتى افرتقا فالسلم بينهام باطل فاسد ،وليس له إال
رأس ماله الذي دفعه ،إال أن حيب جتديد السلم فيقبض رأس ماله من صاحبه ،ثم
يدفعه إليه ويشرتط رشوط السلم كلها صحيحة ثابتة ،ويكون سلام مبتدأ.
قال :وإن وجد املسلم إليه فيام أسلم إليه املسلم من النقد دراهم ردية ردها
إليه واستبدهلا منه وكانا عىل سلمهام .وقد قال غرينا :إن السلم بذلك فاسد
بينهام ،ولسنا نرى أن ذلك يفسد سلمهام.
«مترا
قال :فإذا أسلم الرجل يف متر فليصف صفة جنس ذلك التمر ،فيقول(ً :)1
برن ًّيا وس ًطا طي ًبا قليل احلشف والنقاة» ،وكذلك إن أسلم يف صيحاين فقال:
«آخذ منك صيحان ًّيا وس ًطا طي ًبا ال حشف فيه» ،أو أن يقول« :آخذ صيحان ًّيا عىل

وجهه» .وكذلك يف احلنطة يقول« :حنطة بيضاء أو حنطة سمراء مرسودة
يابسة» ،وكذلك كل ما أسلم فيه اشرتط فيه صفته وجنسه ومل يقل« :خري ما
يكون»؛ ألن هذا يشء ال حياط به ،وإذا اشرتط ما ال حياط به بطل السلم .وكل
من أسلم يف يشء فأعطي دونه مل يلزمه أن يأخذ إال ما أسلم فيه.
(« -)1فليقل» نخ.

قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :والسلم جيوز يف كل يشء مام يكال ،أو يوزن ،أو
غري ذلك من العروض التي حتيط هبا الصفات ،وتأيت عىل النعت ،وال تتفاوت
ً
فاحشا.
تفاو ًتا
فأما احليوان فال أرى السلم فيه وال أجيزه؛ ألنه يتفاوت يف األجسام تفاو ًتا
كثريا ،من ذلك :أن يسلم الرجل يف بعري ثني ،أو فرس ثني ،أو بقرة ،أو شاة،
ً
فيثبت السن واجلنس والصفة ،وال يقدر أن يثبت القدر؛ ألنه رب ثني يكون

خريا من ثنيني ،ورب ثنيني ال يساويان جذعني يف اجلسم والفراهة وجودة
ً
النفس يف البعري والفرس ،وهذا يشء ال حياط به ،وكذلك القول يف العبيد
واإلماء؛ ألهنم يتفاوتون يف األجسام والقدر واحلسن( )1والعقل واجلزارة(،)2
مكروها ً
باطال.
فلتفاوت احليوان مل جيز السلم فيه ،وكان عندنا فاسدً ا
ً
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وال جيوز أن يسلم املسلم ما يكال فيام يكال،
وال ما يوزن فيام يوزن ،إال أن يكون ذه ًبا ،وجيوز له أن يسلم ما يكال فيام يوزن،
وما يوزن فيام يكال .وإن اختلف أجناس ما يكال فال جيوز أن يسلم ما يكال فيام
يكال ،وال جيوز أن يسلم الشعري يف األرز ،وال الذرة يف البا ِّقالء؛ ألن األصل
كله كيل ،وكذلك ال جيوز أن يسلم السكر يف القباط()3؛ ألن األصل كله وزن،
وإنام كرهنا ذلك ألن السلم نسأ إىل أجل ،فال جيوز أن يشرتى بام يكال ما يكال
بواحد وال اثنني بواحد إال يدً ا ٍ
ٍ
بيد ،فلام مل جيز أن
وإن اختلفت أصنافه ،واحدً ا
يكون مكوكا شعري بمكوك حنطة إال يدا بيد مل جيز نس ًّيا؛ ألنه كيل ،وكل كيل ال
جيوز أن يسلم بعضه يف بعض؛ ألن السلم نسأ ،وكذلك احلجة يف الوزن.
( -)1يف نسخة« :واجلنس والعقل».
( -)2اجلزارة بضم اجليم وفتح الزاي ثم ألف ثم راء فهاء :اليدان والرجالن والعنق وهو الرأس،
وسميت بذلك ألن اجلزار يأخذه فهو جزارته ،كام يقال :العامل بأخذ عاملته ،واحلزارة باحلاء
املهملة :قوة األعضاء..
( -)3القباط بالضم والتشديد :الناطف وهو القبييطي ،وهو نوع من احللوى .خمتار.

قال :وال بأس أن يسلم ما ال يكال وال يوزن إذا اختلفت أجناسه بعضه
ببعض ،وال بأس أن يسلم ثياب الويش يف ثياب اخلز ،وثياب اخلز يف ثياب
الويش ،وثياب القوهي( )1يف ثياب الديبقي ،وثياب الديبقي يف ثياب القوهي.
وإنام أجزنا أن يسلم ما ال يوزن وال يكال بعضه يف بعض إذا اختلفت
أجناس املسلم واملسلم فيه؛ ألنه جيوز أن يشرتى بالثوب ثوبان من جنس آخر
سوى جنسه نسيا .وإنام جاز أن يشرتى واحد من جنس باثنني من جنس آخر
نسيا مام ال يكال وال يوزن ومل جيز أن يشرتى بواحد من جنس مام يكال أو يوزن
أيضا أو يوزن نسيا؛ ألن ما ال
اثنان من جنس سوى جنس الواحد مام يكال ً
يكال وال يوزن ال يدخل فيه االختالط وااللتباس حتى ال يعرف هذا من هذا،
فجاز اإلنساء فيه؛ إلنه مستدرك بعينه ،يستدركه صاحبه من مال غريمه إن
أفلس وكان هذا قائام بعينه ،أو دخل بينهام داخل يفسد مبايعتهام استدرك
صاحب ذلك الثوب ثوبه وإن كان قد خلطه يف ثياب ،فقد يمكن أن يعرف
برقعته أو بعالمة جتعل يف جانبه ،ومل جيز اإلنساء فيام يكال أو يوزن ألنه لو دخل
عليهام يف مبايعتهام فساد وقد خلطه بمثله مام يكال أو يوزن مل يستدركه بعينه ،ومل
يعرفه ،وكان مستهلكا جيب له عليه فيه القيمة ،والقيمة دراهم ،والدراهم
خالف ما أسلم فيه من شيه( )2وما أسلم فيه من يشء غريه ،فلهذا املعنى وقع
الفرق بينهام.
سلما
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إن أسلم رجل إىل رجل دراهم أو دنانري ً

فاسدً ا ثم علام بفساده فأراد املسلم أن يرتد سلمه ،فوجد صاحبه قد استهلكه
أخذ منه مثل نقده ووزنه.
القوهي :رضب من الثياب بيض .صحاح.
(-)1
ُّ
(« -)2يشء» نخ.

وكذلك إن كان أسلم شيئا مام يكال أو يوزن أخذ مثل كيله ووزنه من صنف
عرضا من العروض أخذ قيمته ومل يأخذ مثله؛
الذي أسلم إليه .وإن كان املسلم ً
ألن املثل يف العروض يتفاوت ،وال يكاد يأتلف وال يستوي ،والقيمة فيه أقرب
أيضا ،ومل جيز
إىل احلق وأوثق .فإن كان املسلم حيوا ًنا فاستهلك كانت فيه القيمة ً
أن يأخذ به ً
مثال؛ ألن املثل من ذلك ال يوجد ،والبد أن يتفاوت يف بعض
الصفات املحمودات أو املذمومات من جسم أو غريه .فإن اختلفا يف القيمة
فادعى صاحب السلم أن عرضه كان يسوى شيئا ،وزعم املسلم إليه أنه يسوى
دون ذلك ،فالبينة عىل صاحب السلم؛ ألنه يدعي الفضل ،فإن مل يأت ببينة
استحلف له املسلم إليه ،وكان القول قوله مع يمينه ،فإن نكل عن اليمني لزمه
ما ادعى عليه صاحبه.
قال :وال حيل للمسلم إليه أن يستهلك املسلم إن علم أن سلمهام كان فاسدً ا.
قال :فإن قال رب السلم« :ال أدري ما كان يسوى عريض» ،وقال املسلم
إليه :ال أدري ما كان يسوى نعت نعته وو ِصفت صفته ملن يبرص قيمته ويعرف
ثمن مثله ،ثم قومه قيمة جيتهد فيها لطلب احلق ،ثم ليحكم بذلك بينهام ،وال
ينظر إىل قيمة ما أسلم فيه كائنًا ما كان؛ ألن القيمة إنام تكون قيمة ما دفع
صاحب السلم إىل املسلم إليه؛ ألنه جيب عىل املسلم إليه رد ذلك الذي دفع إليه،
وجيب عىل صاحبه أخذه من يديه ،فإذا كان ذلك قد استهلك وجب عىل
مستهلكه رد قيمته دون قيمة غريه؛ ألن غريه مل يملكه صاحب السلم؛ لفساد
سلمه ،ولو ملكه أيضا بصحة من السلم ثم مل يقدر املسلم إليه عليه لعلة مانعة
أو لسبب مل يكن للمسلم إال ما أسلم فيه ،أو رأس ماله الذي دفع إليه ،أو قيمة
ما دفع إن كان عرضا ،دون قيمة ذلك الذي أسلم فيه؛ ألنه لو أخذ قيمة ما أسلم
فيه كان ذلك فاسدا بزيادة قيمة ذلك أو نقصاهنا عام دفع إليه ،وإذا وقعت
الزيادة يف مثل ذلك حرم؛ ألنه ربام أسلم عرشة دنانري يف عرشة أقفزة حنطة فيأيت
األجل فيعوق املسلم إليه عائق عن دفع ما أسلم إليه فيه ،وال يطبق ذلك مع

ذلك العايق ،فيقول رب السلم :رد إيل سلمي ،فيجب عليه أن يرد إليه عرشة
دنانري مثل دنانريه ،وال يدفع إليه قيمة تلك العرشة األقفزة يف ذلك الوقت؛ ألن
قيمتها يف ذلك الوقت إن كانت تزيد عىل العرشة دنانري -فال حتل له وقد ارجتع
الدنانري ،فال حيل له أن يأخذ معها الزيادة؛ ألنه ال جيوز له أن يسلف عرشة دنانري
نقدً ا ويأخذ أحد عرش أو اثني عرش نقدً ا؛ ألن هذا ربا؛ ألن الذهب بالذهب ً
مثال
بمثل يدً ا بيد ،والفضة بالفضة ً
مثال بمثل يدً ا بيد ،وكذلك لو كانت قيمة ذلك
اليشء يف ذلك الوقت ثامنية دنانري ،مل جيز له أن يرد إليه ثامنية دنانري وقد أخذ منه
عرشة؛ فلذلك قلنا :إنه ال ينظر إىل قيمة ذلك اليشء الذي أسلم فيه ،وأنه ليس
للمسلم إال ما أسلم فيه بعينه أو ارجتاع رأس ماله ،وحال العروض إذا أسلمت
يف يشء كحال النقد يف هذا املوضع وهذا املعنى ،ليس له إال هي إن كانت قائمة
بأعياهنا ،أو قيمتها يوم دفعت إىل املسلم إليه.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وال بأس أن يسلم الرجل يف الصوف والقطن
والكتان والشعر والوبر ،بصفة معروفة ،بوزن معروف ،إىل أجل معروف ،وال
يرشط صوف ضأن بأعياهنا ،وال شعر غنم بأعياهنا ،وال وبر إبل بأعياهنا ،وال
كتان أرض بعينها ،وال كرسف مزرعة بعينها ،فإن اشرتط يف ذلك كله شيئا من
يشء بعينه بطل السلم فيه ،وارتد سلمه.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :أحسن ما أرى يف مثل هذا ملن أراد أن يسلم يف يشء
منه أن جيرب هو واملسلم إليه من ذلك شيئا بامليزان حتى يستدال عىل مقدار
( -)1الرانج :اجلوز اهلندي ،وما أظنه عربيا .صحاح .ويف القاموس املحيط :الرانج -بكرس النون:-
متر أملس واجلوز اهلندي .قاموس.

ما يتبايعان منه ،فإذا جربا ذلك بامليزان وفهامه ووقفا عىل ما يريدان التبايع فيه منه
أسلم املسلم إىل صاحبه من بعد التجربة ما أراد أن يسلمه فيام أراد من ذلك بوزن
معروف ،إىل أجل معروف ،وبصفة معروفة ،وجنس معروف ،وال يسلم يف فاكهة
مزرعة واحدة حمدودة معروفة ،وال يف بيض دجاج معروف ،فإذا اسلم يف وزن
معروف من بعد جتربتهام مجيعا لوزن ذلك الصنف الذي تبايعا به فالسلم صحيح،
وهذا أحسن ما أرى وأقول به يف السلم فيام يتفاوت أن يرد إىل الوزن من بعد التجربة
ملا جيري من جتربة املسلم واملسلم إليه ،وال أرى إن يسلم فيام كان كذلك عد ًدا؛ ألن
موزة تقوم مقام موزتني ،وأترجة تقوم مقام أترجتني ،ورمانة تقوم مقام رمانتني،
غررا ،وال
وبطيخة تقوم مقام بطيختني ،ومن أسلم فيه عد ًدا كان قد باع واشرتى ً

جيوز بيع الغرر بني املسلمني( ،)1وإذا رد ذلك كله إىل الوزن من بعد التجربة من

املتبايعني له مل يدخله غرر وال فساد ،وثبت فيه العدل واحلق والسداد.
قال :فأما ما يوزن أو يكال من الفواكه؛ مثل الرطب والعنب والتفاح واألجاص
والتني واللوز واملشمش فال بأس بالسلم فيه ً
كيال أو وزنا ،وال يسلم يف يشء من
ذلك إال قبل ظهوره يف شجر ِه أو قبل بلوغه وقت بيعه ،والتقدم يف ذلك أحب إيل.
فأما احلطب والقصب فال جيوز السلم فيه أ ً
حامال وال حز ًما معدودة؛ ألن

ذلك يتفاوت ،فإذا أراد مسلم أن يسلم يف يشء من ذلك أو ما أشبهه وخرج يف
املخرج خمرجه فليسلم فيه وزنا معرو ًفا ،يف صفة معروفة ،إىل أجل معروف ،وال
يسلم يف حطب شجر معدود ،وال قصب أمجة معروفة حمدودة.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال أرى السلم جيوز يف يشء من ذلك إال أن يسلم
حلما أسمن مام ذكره له فذلك فضل من
املسلم يف حلم منقي ،فإن أعطاه البائع ً

املسلم إليه ،وإن أعطاه البائع حلام فيه النقاء كان حقه ،وإن أعطاه دون ذلك فله أن
( -)1يف نسخة« :وبيع الغرر ال جيوز عند املسلمني».

يرده عليه ،وال يأخذ إال ما رشط عليه .وكذلك يكون رشطه يف الشواء ،يقول:
حلما منقيا ألن النقاء حد
«حلام مشويا من شاة منقية» ،وإنام أجزناه ملن رشط ً
معروف ليس دونه إال اهلزيل ،واهلزيل ال يعبأ به .ومل جيز السلم يف اللحم مرسال؛
ألنه إذا أرسله فقال« :يف حلم» ومل يصف اللحم فقد نقص برتك الصفة بعض
رشوط السلم؛ ألنه حيتاج إىل أن يقول« :يف حلم غنم من صفته كذا وكذا» ،كام يقول
إذا أسلم يف متر :برين من صفته كذا وكذا ،أو يف حنطة :من صفتها كذا وكذا ،أو
قال :يف ثوب خز قال :من صفته كذا وكذا ،فيأيت بصفة ما أسلم فيه بعينه ،ومتى مل
يصفه بصفة تبينه من غريه مام هو دونه أو فوقه نقصت رشوط السلم ،وكان السلم
بنقصان رشوطه فاسدً ا .وال جيوز أن يوصف صفة إال صفة تدرك بحد حمدود،
ومعنى ثابت موجود ،فلذلك كرهنا السلم يف اللحم إال أن يوصف بالنقاء فقط؛
ألنه ال خيلو من مل يسلم يف املنقي من اللحم ويشرتطه من أن يسلم يف حلم مرسل
غري موصوف ،فينتقص رشوط السلم ،فيكون فاسدً ا.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وال جيوز عندي أن يسلم يف يشء من احليوان،
وال بأس أن يسلم احليوان يف غريه من األشياء التي يدرك تفاوهتا من الكيل
والوزن ،فيسلم ً
فرسا أو عبدً ا أو غري ذلك من احليوان يف طعام ،أو
مجال أو ً

ثياب ،أو غري ذلك مام أراد السلم فيه.

÷
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن رسول اهلل ÷ أن هيود ًّيا أتاه فقال
له :يا حممد ،إن شئت أسلمت إليك وز ًنا معلو ًما ،يف كيل معلوم ،إىل أجل معلوم،
يف متر معلوم ،من حائط معلوم .فقال رسول اهلل ÷(( :ال يا هيودي ،ولكن إن

شئت فأسلم وز ًنا معلو ًما إىل أجل معلوم ،يف متر معلوم ،وكيل معلوم ،وال أسمي
لك حائ ًطا)) ،فقال اليهودي :نعم ،فأسلم إليه ،فلام كان آخر األجل جاء اليهودي
إىل رسول اهلل ÷ يتقاضاه ،فقال له رسول اهلل ÷(( :يا هيودي ،إن لنا بقية
يومنا هذا)) ،فقال :إنكم معرش بني عبد املطلب قوم مطل ،فأغلظ له عمر،

فقال له رسول اهلل ÷(( :انطلق معه إىل موضع كذا وكذا فأوفه حقه ،وزده
كذا وكذا للذي قلت له)).

ٍ
ٍ
منسوب إىل ما
معروف بجنسه،
قال :ومن أراد أن يسلم يف لبن فليسلم يف لبن

حيلب منه ،إن أسلم يف لبن إبل ذكر ذلك ووصفه فقال« :لبن إبل حلي ًبا أو لبنًا
قارصا ،بكيل معروف ،إىل أجل معروف ،يدفعه إليه ببلد معروف ،كل يوم كذا
ً
وكذا إن كان سلمه فيه أليام متتابعات ،وإن كان أسلم فيه مجلة رشط :كيله
وصفته ،ورضب له أجله .وال يسلم يف لبن نوق معروفة فيسميها بأعياهنا،
ولكن يسلم إليه يف لبن إبل موصوف ،وال يذكر إبال بعينها ،يأتيه به صاحبه
املسلم إليه فيه من حيث شاء ،ويسقيه إياه من حيث يتهيأ ،من إبله أو إبل غريه.
وكذلك إن أسلم يف لبن بقر وجب عليه أن يفعل فيه كام فعل يف اإلبل.
خميضا ،أم رائ ًبا،
وكذلك إن أسلم يف لبن غنم فليصف اللبن عىل أي حالة يريدهً :
أم حلي ًبا ،ويثبت رشوط السلم كلها عندما يسلم إىل صاحبه قبل أن يفرتقا ،فإن
ترك شيئا من رشوط السلم أو صفة من صفات اللبن حتى يفرتقا فالسلم فاسد
بينهام ،وإن ذكرا ما نسيا من ذلك قبل افرتاقهام فليذكراه وسلمهام تام.
وكذلك جيب عىل من أسلم يف زيت أو خل أو سمن أن يصف الزيت فيقول:
ً
مغسوال أو غري
زيتا سور ًّيا ،أو زيتًا فلسطين ًّيا ،أو زيتًا مغرب ًّيا ،أو زيتًا رشق ًّيا،

مغسول .وكذلك يقول يف اخلل :خل ُخر ،أو خل متر حاذ ًقا( )1جيدً ا ،و يثبتان له

صفة يعرفاهنا ويتفقان عليها .وكذلك يف السمن يصفان له صفة يعرفاهنا :سمن
أي
بقر ،أو سمن غنم،
نضيجا( )2جيدً ا .وسمون األغنام كلها ضأهنا ومعزها واحدُّ ،
ً
ذلك أدى املسلم إليه إىل املسلم أجزاه ذلك ،إال أن يشرتط عليه سمن معز أو سمن
ضأن فيكون له ما اشرتط.
( – )1حذق اخلل :محض ،وبابه جلس .خمتار
(« -)2نضيحا» نخ.

وإن مل يبينا يف وقت سلمهام أي سمون الغنم مل يفسد ذلك سلمهام؛ ألن الضأن
واملعز كلها غنم ،وأحب إلينا أن يبني أي األغنام يسلم يف سمنه .وكذلك القول
عندنا يف اللبن .وإن أسلم إليه يف يشء بعينه ثم اصطلحا عىل غريه عند بلوغ األجل
مل جيز ذلك هلام ،ومل يكن بد أن يأتيا بام افرتقا عليه من سلمهام .وال نجيز ملن أسلم
شيئا يف يشء أن يأخذ من جنس ذلك اليشء ما هو دون ما وصف منه ويرجتع معه
نقدً ا وإن قل .فأما أن يسلم يف صفة( )1من جنس مثل التمر يسلم يف صفة منه
مترا أردأ من صفته فهو يف ذلك باخليار ،إن شاء أخذه وإن شاء مل
فيعطيه املسلم إليه ً
يأخذ إال صفته.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال جيوز أن يسلم رجل إىل رجل إىل قدوم
غائب ،وال إىل خروج حارض ،وال إىل برء مريض ،وال إىل ميش صغري أو كالمه،
وال إىل احتالم صبي وبلوغه ،وال إىل موت حي؛ ألن هذا كله أوقات متفاوتة،
ال يعرف إباهنا وال يوقف عىل يومها ،وكل سلم ال يوقف عىل وقته بعينه ويعرف
بيوم من األيام ،أو شهر من الشهور ،أو سنة من السنني ،فهو باطل ال جيوز.
شهرا منها
وكذلك لو أسلم مسلم إىل سنة معروفة لوجب عليه أن يسمي ً
يقتض فيه سلمه ،وأحب إلينا أن يسمي يف ذلك الشهر يو ًما معرو ًفا ،يوم عارش

أو يوم ُخسة عرش أو يوم عرشين أو يوما معرو ًفا .وال جيوز أن يسلم إىل جماز
احلاج ،وال إىل جماز أوهلم ،وال إىل جماز آخرهم .وكذلك ال جيوز أن يسلم إىل
رجوعهم ،وال إىل خروجهم؛ ألن هذا وقت ال يوقف عليه ،ربام تأخر ،وربام
تعجل ،فإن أسلم إىل وقت من هذه األوقات التي ذكرنا ،أو إىل غريها مام ال
يوقف عىل يومه بعينه ،فسلمه فاسد باطل ،مردود عىل صاحبه ،فإن أسلم إىل
وقت معروف ،ويوم مفهوم فسلمه جائز صحيح ثابت.
( -)1يف نسخة« :فأما إن أسلم يف صفة.

قال حييى بن احلسني عليه السالم :إذا أراد املسلم أن يسلم فليسلم إىل أجل مفهوم ،إن
أراد أن يسلم إىل سنة من السنني قال :تعطيني سلمي هذا يف شهر كذا وكذا من سنة
كذا وكذا» ،فإذا فعل ذلك فسلمه واجب يف ذلك الشهر ،ويستحب له أن يقول:
«قد أسلمت إليك كذا وكذا ،يف كذا وكذا ،إىل يوم كذا وكذا ،من شهر كذا وكذا،
من سنة كذا وكذا» ،فهو أوثق السلم وأحسنه ملن أسلم إىل سنة معروفة من السنني.
ومن أسلم إىل شهر من السنة قال« :إىل يوم كذا وكذا ،من شهر كذا وكذا» ،حيتاط
يف ذلك األجل املسلم إليه ،وال جيوز له إن أسلم يف متر أن يقول« :إىل اجلذاذ» .وإن
أسلم يف زرع أن يقول« :إىل احلصاد»؛ ألن هذه األوقات قد تتقدم أو تتأخر ،وهلا
أول ووسط وآخر ،وكل ذلك متفاوت ،ولكن إذا أراد املسلم أن يسلم يف ذلك
سلام صحيحا فليتحر هو وصاحبه وقتًا فيه فسحة للمسلم إليه ،يعلامن أن ذلك
الوقت وقت يمكن املسلم إليه أداء سلمه فيه ،فيرضبا له أجال حيتاطان ألنفسهام
فيه ،فيقول املس ِلم« :إىل يوم كذا وكذا ،من شهر كذا وكذا» لشهر يعلم أن يستوي
يبس التمر فيه ،أو يبس الزرع .وال بأس أن يسلم املسلم إىل الفطر ،أو إىل
األضحى ،أو إىل يوم عرفة ،أو إىل يوم الرتوية ،أو إىل يوم النفر الكبري ،أو إىل يوم
النفر الصغري( ،)1أو إىل رأس الشهر ،أو إىل رأس السنة.
ومن أسلم إىل رأس اهلالل وجب سلمه يف تلك الليلة إىل طلوع الشمس ،ومن
أسلم إىل رأس السنة وجب سلمه من رؤية هالل املحرم إىل طلوع الشمس من أول
يوم من املحرم ،وال يضيق عليهام أن يتقابضا السلم يف هنار أول يوم من املحرم.
وكذلك يف أول يوم من الشهر الداخل ملن أسلم إىل رأس الشهر .فأما يوم عرفة
ويوم الرتوية ويوم النفر ويوم الفطر ،ويوم األضحى ،فإن اليوم كله من أج ِلهِ ام،
وسواء تقابضا يف أوله أو يف آخره ،إال أن يكونا جعال أجلهام يف أول وقت من ذلك
اليوم أو يف وسطه أو يف آخره فيكون هلام ما وقتا من ذلك الوقت ً
أجال مؤقتا.
( -)1وهو يوم الثاين عرش من ذي احلجة .ويوم النفر األكرب هو يوم الثالث عرش.

وإن أسلم يف حلم موصوف بالسمن فال يقل« :حلام سمينا» فيتفاوت السمن،
أو ختتلف الصفة ،وال يكون يف السلم صفة متفاوتة ،وإذا تفاوتت صفة السلم
بطل ،وإنام تفاوتت الصفة يف السمن؛ ألنه ال يوقف من السمن عىل حد حيد
بعينه؛ ألن كل سمني دونه من السمن ما هو أقل سمنا منه ،وفوقه يف السمن ما
هو أسمن منه؛ فلذلك قلنا :إن السمن ال يؤتى منه عىل صفة حمدودة ،أال ترى
أن صاحب اللحم لو دفع إىل صاحب السلم حل ًام قليل السمن وهو مام يدعى
سمينا فقال صاحب السلم :أنا مل أسلم يف هذا ،وإنام أسلمت يف حلم أسمن من
هذا ،مل يكن لسلمهام وال لصفتهام حد حيكم به عليهام ،وكذلك لو قال املسلم
إليه لصاحب السلم -وعنده حلامن :حلم سمني فاخر وحلم سمني متوسط« :-أنا
ال أعطيك إال من هذا املتوسط» ،وقال اآلخر« :أنا ال آخذ إال من هذا اللحم
الفاضل ،فقال املسلم إليه :أنت إنام أسلمت إيل يف حلم سمني وهذا حلم سمني
فخذ منه ،فأبى املسلم ،وترافعا إىل احلاكم فقصا عليه قصتهام مل يكن لسلمهام
حد رشطاه حيملهام عليه احلاكم؛ فلذلك أبطلنا السلم يف اللحم إال فيام له حد
يعرف به ،إن زيد عليه أو نقص عرفت زيادته ونقصانه ،مثل ما ذكرنا من
اشرتاط النقاء ،والشواء كذلك ،والقول فيه عندنا فعىل ذلك ،وكذلك الرؤوس
فال جيوز السلم فيها إال أن يشرتط رؤوسا منقية ،ويكون السلم فيها بامليزان من
كبريا يف
بعد التعيني هلا ،كام يفعل يف الفواكه املتفاوتة؛ ألهنا تتفاوت تفاوتا ً
الصغر والكرب ،ويزيد وينقص حلمها ،فلتفاوهتا وشدة اختالفها كرهنا السلم
فيها إال عىل وزن معروف؛ ألن الوزن ال يدخله التفاوت وال االختالف.
فإن قال قائل :إذا كرب الرأس ثقل عظمه.
أيضا إذا كرب كثر حلمه ،كام أنه إذا صغر عظمه قل بصغره حلمه،
قيل له :وكذلك ً
فصاحبه يستدرك مع كرب عظمه كثرة حلمه؛ ألن اللحم عىل قدر العظم ،إذا كرب
العظم كثر اللحم ،وإذا صغر العظم قل اللحم ،والوزن خيرج ذلك عىل أعدل
املخارج ،وال يقع فيه اختالف وال تفاوت ،فيوزن كام يوزن اللحم املشوي.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال بأس يف السلم يف ذلك كله ،وينبغي
للمسلم يف ذلك أن يصف ما أسلم فيه من ذلك بجنسه ،وصفته ،ولونه،
ورقعته ،وذرع طوله وعرضه ،إىل أجل معلوم ،مسلام إىل صاحبه يف بلد مفهوم،
وكذلك إن أسلم يف ثوب قطن ،قال :أشرتي منك ثوبًا بغداد ًّيا ،أو كوف ًّيا ،أو

مرو ًّيا ،أو بلخ ًّيا ،أو طرب ًّيا ،أو قوه ًّيا ،أو غري ذلك من أصناف ثياب القطن،
رقعته كذا وكذا ،ويصف دقة خيطه وغلظه ،وطول ذرعه كذا وكذا ،وعرضه

كذا وكذا ،وكذلك إن أسلم يف ثياب كتان فذكر ثوبًا شطو ًّيا ،أو ثوبًا دبيق ًّيا ،أو
ثوبًا قصب ًّيا ،أو ثوبًا معافر ًّيا ،أو أي أصناف الكتان كان فليصفه بصفته ،وليذكره

بجنسه ،وليوقف صاحبه عىل طوله وعرضه.

وكذلك يف األكسية يصف أجناسها وألواهنا وطوهلا وعرضها.
وكذلك يف الفرش يصف جنسه ،ورقمه ،ورقاعه ،وألوانه ،وطول كل قطعة
منه وعرضها ،طرب ًّيا كان ،أو أرمين ًّيا ،أو ميسان ًّيا ،أو سوس ًّيا ،أو سنجرد ًّيا ،أو
برنو ًّيا ،أو غري ذلك من الفرش.
خز فليصف اخلز ،وليصف ما يريد منه ،وما أسلم
وكذلك إن أسلم يف ثياب ٍّ
فيه ،بصفة يفهمها هو وصاحبه ،ويصف طوله وعرضه ورقمه.
يش فليصفها بصفات يفهمها هو وصاحبه،
وكذلك إن أسلم يف ثياب و ٍ
ويقفان عىل حدودها ،وحييطان بفهمها ،ثم ليصف طول كل ثوب منها وعرضه
ورقعته ونقشه بصفات مفهومات ،وعالمات حمدودات معلومات ،ويصف
جنسها ،فيقول :من ويش الكوفة ،أو من ويش صنعاء ،أو خز الكوفة إن كان
ويش ذلك البلد عمل عامل بعينه ،وال
خزا ،أو خز السوس ،وال يرشط من ِ

عاملني بأعياهنام ،وال ناس بأسامئهم.

وكذلك يف اخلز ال يشرتط عمل عامل بعينه ،وال عاملني بأعياهنام ،وال ناس
بأسامئهم ،وله أن يذكر البلد بعينه ،إذا مل يذكر عمل عامل بعينه من عامله باسمه.
وكذلك جيوز له يف كل ما أسلم فيه من الطعام أو غريه فله أن يرشط متر بلد
بعينه ،وال يشرتط متر حائط من حوائط ذلك البلد بعينه.
وله أن يسلم يف متر صيحاين مدين ،ويف متر برين قرعي ،وال خيصص من هذه
البالد حائطا فيسلم يف متره خصوصية دون غريه من حوائط ذلك البلد.

دينارا يف
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال أسلم إىل رجل ُخسني ً

صحيحا ،فلام أن حل األجل قال له املسلم إليه :خذ مني
سلما
ً
مائة قفيز طعا ًما ً

نصف سلمك ُخسني قفيزا ،وارجتع مني ُخسة وعرشين دينارا ،فأجابه صاحب

السلم إىل ذلك -كان ذلك جائزا هلام يف قولنا؛ ألنه قد جيوز له أن هيب له بعض
ما عليه من سلمه ،وما جاز لصاحبه أن هيبه جاز له أن يقيله ،وقد كره ذلك
غرينا ،ولسنا نكرهه ،بل نراه حسنا جائ ًزا.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أسلم رجل إىل رجل سلام صحيحا إىل أجل
معروف فقال املسلم للمسلم إليه« :عجلني ما يل ِقبلك ،عىل صفتي التي
وصفت لك وأضع عنك من مايل ِقبلك شيئا مسمى» ،فأجابه املسلم إليه إىل ما

سأله ،فعجله حقه عىل صفته التي وصف له ،ونقصه شيئا مام كان عليه له -كان
بأسا.
ذلك جائزا هلام ،ال نرى بذلك ً

وكذلك لو قال املسلم إليه للمس ِلم« :أنقصني من مالك قبيل وأعجلك

حقك الذي لك ،عىل الصفة التي وصفت لك» ،فأجابه إىل ذلك املسلم

فوضع عنه وقبض حقه -فال بأس بذلك هلام إذا أعطاه ذلك السلم عىل صفته
التي وصفها له طعا ًما عاميا ،أو حصا ًدا ،أي الصنفني كان وقع عليه السلم ،فال

جيوز أن يعطيه من غريهام ،فإن أعطاه منها ووضع عنه من سلمه وعجله حقه

قبل أجله فال بأس بذلك؛ ألن الربا إنام هو يف قول الغريم« :أخرين وأزيدك»،
وليس الربا يف قوله« :أنقصني وأعجلك» .كذلك بلغنا عن عيل بن احلسني ’
أنه كان يقول :الربا يف النسأ .وكان يقول :ليس الربا عجلني وأنقصك ،وإنام
الربا أخرين وأزيدك.
وقال حييى بن احلسني عليه السالم :ولو قال املسلم إليه للمس ِلم عند حلول األجل:
«أخرين سلمك وأزيدك فيه» مل جيز ذلك هلام ،وكان حرا ًما عليهام.

وكذلك لو قال املسلم للمسلم إليه عند حلول األجل« :أؤخرك من بعد

أيضا حرا ًما ال جيوز هلام وال يسعهام يف دينهام؛ ألن
األجل وتزيدين» كان ذلك ً
هذا الربا عني الربا.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال أسلم إىل رجل عرشين دينارا يف مائة
صحيحا ،ثم طرح املسلم إليه عن صاحب السلم من
سلما
ً
مترا أو حنطة ً
فرق ً

جائزا ال بأس به.
دينارا شيئا قبل أن يقبضها ،أو بعد أن قبضها -كان ذلك ً
العرشين ً
وكذلك لو طرح رب السلم عن املسلم إليه من املائة ٍ
فرق التي له قبله شيئا بعد
جائزا هلام ،غري فاسد عليهام؛ ألنه ٌّبر من
أن قبضها منه أو قبل أن يقبضها -كان ذلك ً
أحدهام لصاحبه ،وإحسان إليه ،ومساحمة يف البيع والرشاء ،والقضاء واالقتضاء،
وقد أمر اهلل عز وجل باإلحسان والفضل ،فقال   ▬ :
[ ♂القصص ،]77وقال        ▬ :
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وقال رسول اهلل ÷(( :إن اهلل سبحانه حيب العبد سهل البيع ،سهل
الرشاء ،سهل القضاء ،سهل االقتضاء)).
وقد قال غرينا :إن ذلك ال جيوز هلام من بعد أن يتقابضا ،وهو جائز هلام قبل أن
يتقابضا .وليس بني ذلك عندنا فرق ،وهو واحد عندنا يف املعنى ،بل نحن نرى أنه
من بعد التقابض أجوز وأسوغ للطارح واملطروح عنه؛ ألنه حينئذ قد صار يف
ملكه ،وحازه ،وجاز له بيعه وهبته ممن شاء وملن شاء ،وال بأس بذلك عندنا إن مل
يكن ذلك منهام عىل معنى يدخل عليهام به الربا من التدليس والتحيل يف ذلك.
()1

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال بأس أن يسلم الرجل دنانري وثيابا يف كيل
معروف من طعام ،وال بأس أن يسلم إبال وبقرا وغنام ورقيقا يف كيل معروف
من طعام معروف إىل أجل معروف سلام صحيحا ،وال بأس أن يسلم الرجل
احلنطة والشعري يف الثياب ،إذا أسلم من ذلك كيال معروفا يف جنس معروف من
الثياب ،ورقعة معروفة ،وذرع معلوم ،وعرض مفهوم.
قال :وال بأس أن يسلم الرجل فرسا يف كيل من طعام معروف ،أو صنف من
ثياب معلوم ،أو وزن مام يوزن من زيت أو سمن أو سكر أو قند مفهوم.
قال :وال بأس أن يسلم القند والسكر يف احلنطة والشعري ،وال بأس أن يسلم
اللوز يف السكر.
وال يسلم اللوز يف الرب واألرز ،وال يف يشء مام يكال؛ ألن أصل اللوز
الكيل ،وال يسلم شي ًئا مام يكال فيام يكال؛ ملا قد احتججنا به ً
أوال يف ذلك.
وكذلك ال يسلم العنب يف القند ،وال يف السكر ،وال يسلامن فيه؛ ألن أصل ذلك
كله الوزن.

( -)1يف نسخة« :باب القول يف الرجل يسلم صنفني يف صنف واحد.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ولو أن رجال كان له عىل رجل دين عرشون
دينارا ،وأراد أن يسلمها إليه يف طعام -مل جيز ذلك هلام؛ ألن هذا من الكايل بالكايل؛
وقد نهى رسول اهلل ÷ عن ذلك ،وهو الدين بالدين.
قال :وال أجيز ملن كانت له عرشون دينارا عند إنسان وديعة أن يسلمها إليه
يف طعام قبل أن يقبضها منه؛ وإنام كرهنا ذلك ألن صاحب الوديعة لو جحدها مل
يكن هلا ضامنًا ،وما مل يضمن من الودائع ال جيوز سلمه حتى يقبض ،فإذا قبضها
صاحبها وصارت إليه جاز له أن يسلمها.
وقد قال غرينا :إن إسالمه إياها قبل قبضها منه جائز له .ولسنا نرى ذلك،
وال نقول به؛ ملا قد ذكرنا فيه من احلجة.
قال :وكذلك لو أن لرجل عىل رجل عرشة دنانري ،ودفع إليه عرشة أخرى
وز ًنا ،وقال له« :هذه العرشة مع تلك العرشة التي يل عليك سلم يف طعام -صح
له من سلمه نصفه بحصة العرشة التي نقده إياها ،وبطل منه بحصة الدين.
دينارا ،ونقده عرشين أخرى ،وقال:
وكذلك لو كانت له عنده وديعة عرشون
ً
«هذه العرشون مع العرشين التي عندك سلم يف طعام -لرأيت أنه يصح له من

السلم بالعرشين التي نقدها ،ويبطل من سلمه ما كان بحصة العرشين من
الوديعة؛ ملا قد احتججنا به فيه ً
أوال.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال أسلم إىل رجل عرشين دينارا يف
قفيزا ،فأتاه رجل فقال له« :أرشكني يف سلمك الذي أسلمت إىل فالن
أربعني ً
واتزن مني نصف ما أسلمت إليه ،فأجابه إىل ذلك ،وقال« :قد أرشكتك فيه-
كان ذلك ً
باطال فاسدً ا ال جيوز له؛ ألنه أرشكه يف يشء مل حيزه ،ومل يرص إليه ،ومل
يقبضه ،والرشكة فإنام تكون فيام قد حيز من البيوع وعوين ،فأما فيام مل حيز فإنام

املرشك لغريه فيه بايع ،وال جيوز بيع ما مل حيز ويقبض ،وإذا أسلم رجل إىل رجل
مسلما إىل الذي أسلم إليه ،وكان بايعا من
ثم أرشك يف السلم غريه -كان هو
ً

هذا الذي زعم أنه مرشكه ،وال جيوز أن يبيع ما مل يقبضه ويستوفه.

وكذلك لو كان املسلم قاول املسلم إليه يف ذلك السلم من الطعام وقاطعه عليه
أيضا ً
باطال،
ومل يدفع إليه النقد بعد ،ثم قال له« :يا هذا أرشكني» فأرشكه -كان ذلك ً
واألمر فيه واحد ،نقد أو مل ينقد ،إذا قاطعه عليه وواقفه عىل سعر معروف.
وكذلك لو قال رجل للمسلم إليه« :أرشكني فيام أسلم إليك فيه فالن ،واتزن
مني نصف ما وزن لك نقدا أنقدك إياه الساعة ،وأردد عليه نصف ما نقده»،
ً
أيضا؛ ألنه أرشكه يف بيع ما قد باعه
فقال« :قد أرشكتك» -كان ذلك
باطال ً
غريه ،وما باعه فاملشرتي أوىل به منه.
قال :وإن قبض رب السلم سلمه واستوفاه من صاحبه ،ثم قال له رجل:
«أرشكني فيام أسلمت من سلمك» ،فأرشكه من بعد ما قبضه -جاز ذلك ،وعليه
نصف ما أسلمه املسلم يف ذلك الطعام .وكذلك لو قال رجل للمسلم إليه:
«أدخلني يف سلمك وخذ مني نصف ما يلزمك من الطعام وأعطني نصف ما
جائزا بينهام وهلام.
أخذت من السلم» ،فأجابه إىل ذلك -كان ذلك ً
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا اختلف املسلم واملسلم إليه فقال املسلم
إليه« :أسلمت إيل يف متر» ،وقال املسلم« :أسلمت إليك يف حنطة» ،أو قال
أحدهام« :أسلمت إليك يف عرشة أقفزة» ،وقال اآلخر« :أسلمت إيل يف ُخسة
أقفزة» ،أو اختلفا يف املوضع الذي يقبض املسلم فيه -استحلفا ،فإن حلف كل
واحد منهام عىل دعواه بطل السلم بينهام ،وذلك إذا مل يكن للمدعي بينة ،وهو
رب السلم ،فإن كانت له بينة عىل دعواه قض له هبا ،وإن هام حلفا أو أقاما
كالهام بينة بام حلفا عليه كان القول قول املدعي -وهو صاحب السلم -مع
بينته؛ ألن املدعي أوىل بالبينة؛ ألن البينة عىل املدعي ،فإذا أقامها قض له هبا.

قال :فإن قال رب السلم« :أسلمت إليك سلام فاسدً ا عىل غري رشيطة وال
أجل» ،وقال املسلم إليه« :أسلمت إيل سلام صحيحا إىل أجل معلوم وصفة
معلومة» -فالقول قول املسلم إليه مع بينته ،فإن مل تكن له بينة وأتى صاحب
السلم ببينة عىل ما يدعي كان القول قوله مع بينته ،وإن أتيا كالهام ببينة كانت
البينة بينة املدعي املثبت للسلم املصحح له ،وإن مل يكن هلام بينة فالقول قول من
حلف منهام ،فان حلفا كالهام كان القول قول املثبت للسلم ،وإن حلف أحدهام
ونكل اآلخر قض للحالف عىل الناكل ،وإن نكال كالهام بطل السلم بينهام،
وارجتع المس ِلم سلمه من المسل ِم إليه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال بأس أن يأخذ املسلم من املسلم إليه كفيال أو
رهنا فيام يسلمه إليه حتى يؤديه إليه عىل رشوطه وصفته يف أجله ،إن هو مل يشهد
عليه بذلك ومل يكتب ،فإن كتب عليه وأشهد بذلك فال يأخذ منه به كفيال وال رهنًا،
وما السلم الصحيح عندي إال كالسلف الصحيح املؤمتن عليه صاحبه ،وقد أمر اهلل
عز وجل يف ذلك بأخذ الرهان املقبوضة إن مل يثق ومل يوجد الكاتب وال الشهود؛
ألن الكتاب بال شهود ال ينفع ،والشهود بال كتاب ال ينفع ،فال يكون الكتاب إال
بالشهود ،وال يكون الشهود إال بالكتاب ،وذلك قول اهلل عز وجل:

▬ 
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قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من استسلف دنانري أو دراهم أو طعاما أو غري
ذلك مام يكال أو يوزن فعليه أن يرد مثل ما أخذ سواء بسواء ،إال أن يكون وقع
بينهام يف ذلك سهولة فيام بني أعيان النقود ،أو أجناس الطعام.
ومن استقرض شي ًئا ورد أكثر منه فال بأس بذلك ما مل يكن وقع يف ذلك
رشط ،ومل يكن املسلف أسلف ما أسلف لطلب الزيادة.

مترا ثم رد أكثر منه ،وال بأس بذلك عىل طريق
وقد استسلف رسول اهلل ÷ ً

التفضل إذا مل يكن بينهام يف ذلك دلسة وال سبب وال معنى.

فأما استسالف احليوان فإنا نكرهه لتفاضله؛ ألهنام لو اختلفا عند القضاء مل
حيط باحلكم عليهام فيه؛ إذ ال يعلم قدر ما كان استسلف املستسلف يف شحمه
وزيادته ونقصانه.

۞۞۞۞۞

كتاب الشفعة


قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن رسول اهلل ÷ :أنه قال(( :جار
الدار أحق بالدار)) ،وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
أنه قال( :إذا بيعت الدار فاجلار أحق هبا ،إذا قامت عىل ثمن إن شاء ،إال أن
نفسا).
يطيب عنها ً
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :الشفعة جتب بأربعة أشياء :بالرشكة يف اليشء
الذي يباع ،والرشكة يف املرشب ،والرشكة يف الطريق ،واجلوار الالصق(.)1
قال :وللشفيع الذي جتب له الشفعة أن يأخذ شفعته من املشرتي الداخل
عليه ،كان الب ِّيع حارضا أو غائبا ،وينبغي له أن حيرض البائع عند أخذه بالشفعة
من املشرتي احتياطا عليه ،وخمافة أن يدعي أنه مل يبع الدار بعد اليوم.
قال :والشفعة للكبري والصغري والشاهد والغائب ،وللرجل واملرأة ،وكل ذي
شفعة يطالب شفعته كائنًا من كان ،وله أن يأخذ اليشء الذي يباع بشفعته ،كان
يف يد البائع أو يف يد املشرتي ،ويكتب الرشاء والعهدة عىل من قبض الدار منه،
ويدفع إليه الثمن :من صاحبها األول ،أو املشرتي هلا منه إن كان قبضها منه.
قال :وإذا قبض صاحب الدار الثمن وقبض املشرتي الدار ،ثم أتاه صاحب
الشفعة يطالب بشفعته أخذها من يد املشرتي هلا ،ودفع إليه ما وزن من ثمنها،
وكتب العهدة عليه فيها ،دون صاحبها الذي باعها ً
أوال.
(« -)1املالصق» نخ.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا بيعت أرض ،أو حائط نخل ،أو دار ،فكان
فيها رشيك يف أصلها ،ورشيك يف طريقها ،فالشفعة للرشيك يف أصلها دون
الرشيك يف طريقها ،وإذا بيعت أرض ولصاحبها يف الطريق رشيك ،ويف
املرشب رشيك ،فإن الشفعة للرشيك يف املرشب دون الرشيك يف الطريق ،وإذا
كان يف الطريق رشيك لصاحب هذه األرض ،وكان هلا جار ،فالرشيك يف
الطريق أوىل بالشفعة من اجلار.
قال :والرشيك يف األصل أوىل بالشفعة من الرشيك يف املرشب ،ثم الرشيك يف
الرشب أوىل من الرشيك يف الطريق ،ثم الرشيك يف الطريق ،ثم اجلار.
جارا ،فهو أوىل من اجلار الذي ليس
قال :والرشيك يف الطريق ال يكون إال ً

برشيك يف الطريق.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :جيوز للشفيع أن يأخذ بشفعته الضيعة كلها إذا
بيعت كلها ،وكذلك جيوز له إن اشرتاها رجالن أو ثالثة من صاحبها أن
يستشفع عليهم كلهم إن شاء ،أو يستشفع نصيب اثنني ويرتك الثالث له رشيكًا،
وكذلك جيوز له أن يستشفع نصيب واحد أهيم شاء ،ويرتك االثنني له رشيكني،
وجيوز له أن يطلق الرشاء ملن شاء دون من مل يشأ ،ويطلق له الرشاء دون غريه،
وجيوز له أن يطالب بالشفعة إذا كرب إن كان صغريا ،وجيوز له أن يطالب بالشفعة
ويلحقها إذا كان غائبا ومل يعلم ببيع تلك األرض حتى قدم أو أعلم يف سفره
وأشهد عىل مطالبته بشفعته.
وال جيوز له إذا باع رشيكه حقه أن يقول للرشيك :أنا استشفع نصف هذا
احلق وبع نصفه ،أو بعضه وبع بعضه؛ ألن يف ذلك رضرا عىل الب ِّيع؛ ألن بيعه
مجلة أثمن له ،وأوفر حلقه ،فإن أراد رشيكه أخذ احلق أخذه مجلة.

وإن أراد سلم ملن اشرتى الرشاء ،وال جيوز له الرضار لصاحبه وال لغريه؛
ألن رسول اهلل ÷ قال(( :ال رضر وال رضار)).
وال جيوز له أن يبيع شفعته ،وال أن ينتزعها من يد املشرتي فيهبها لرجل آخر
إذا مل يكن هو املشرتي هلا ،وال الطالب هلا لنفسه.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال اشرتى دارا بامئة دينار ،أو حائطا،
دينارا ،ثم طالبه
ثم استهلك منه أبوابًا وخش ًبا وحديدً ا ،فباع منه بخمسني
ً
الشفيع بعد ذلك بالشفعة ،فقض له هبا ،كان الواجب عليه أن يدفع إىل الذي
دينارا ،وحياسبه باخلمسني التي باع هبا منها ،وكذلك لو
هي يف يده ُخسني
ً
اشرتى ً
مثمرا فباع ثمره ببعض ثمنه ،ثم طالبه بالشفعة الشفيع كان
نخال
ً
الواجب عليه أن حياصه بام باع من ثمرها ،ويسلم إليه باقي ثمنها.

قال :ولو أنه اشرتاها وال ثمر فيها فعمرها وسقاها ،ثم جاء وقت الثمرة
فأثمرت فأستهلك ثمرها ،ثم أتى من بعد ذلك الشفيع فطالبه بالشفعة كان
الواجب عىل الشفيع أن يسلم إليه مجيع ما أخرج فيها ،وال حياصه بام استهلك
من الثمرة؛ ألن الرشاء وقع عليها وال ثمرة فيها ،ثم أتى اهلل عز وجل بالثمرة
وهو مالك هلا ،ضامن هلا ،فكان ما حدث فيها من بعد بيعها منه وقبل مطالبة
الشفيع له هبا سايغا له بضامنه إياها؛ ألنه مشرت من مالك؛ فهو عىل ملكه حتى
خيرجه منه مستحق له غريه ،أال ترى أنه لو حدث بالنخل حدث يتلفه لتلف من
مال املشرتي ،ومل يرجع به عىل شفيع مستحق وال ب ِّي ٍع؛ فلذلك أجزنا له ما
حدث فيها يف ملكه هلا ،وضامنه لرقاهبا ،فإن حلق الثمرة فيها الشفيع فهو أوىل بام
يف نخله إذا كان قائام بعينه ،وعليه ما غرم الذي هي يف يده عليها.
دارا وهو ال يعلم أن ألحد فيها شفعة ،فبنى
قال :ولو أن رجال اشرتى من رجل ً
فيها بنا ًء ،وأحدث فيها عمرا ًنا ،ثم طولب بالشفعة لقدوم الشفيع من غيبته أو

خروجه من حال صغره إىل حال كربه -لكان احلكم يف ذلك عندنا أن يقىض
للشفيع بالدار ،ويقىض للباين فيها بقيمة بنائه يوم استحقت الدار بالشفعة من يده.
شجرا فاهندمت الدار بمطر أو ريح أو
قال :ولو أن رجال اشرتى دارا أو
ً
سبب مل جينه الذي هي يف يده ،أو انقلع الشجر بريح أو سيل ثم طالب الشفيع،
خمريا :إن شاء أخذها عىل ما هي عليه من اخلراب ودفع إىل الذي هي يف يده
كان ً
ما أخرج فيها كامال ،وإن شاء تركها يف يده وأعرض عن شفعته ،ليس له غري
ذلك عندنا؛ ألن املشرتي هلا مل يكن جنى شيئا من ذلك عليها.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال باع أرضا أو نخال أو غري ذلك من
العقارات بيعا صحيحا فاشرتاها منه املشرتي وملكها عليه فصارت له ويف يده،
ثم طالب املشرتي صاحب الشفعة فيام اشرتى فاستقال صاحب الدار املشرتي
فأقاله وردها إليه -مل يكن ذلك بجايز هلام ،وكان الشفيع أوىل بأخذها من يد
املشرتي ،ومل يكن له أن يقيل فيها صاحبها؛ ألن الشفيع قد استحقها ساعة وقع
عليها اسم البيع وقبضها املشرتي من البائع ،وصار أحق هبا من األول البائع هلا؛
فليس للمشرتي أن يقيل فيها وال يبيعها؛ ألن القيلولة كالبيع سواء بسواء يف
األصل واملعنى ،وإن جاز له أن يقيل فيها والشفيع قايم عليه فيها جاز له أن
يبيعها من صاحبها أو غري صاحبها ،وهذا ال جيوز .وكذلك لو أن صاحبها
األول باعها من رجل بثمن راضاه عليه ،وأنفذ له البيع ،وافرتق البيعان عىل
ذلك ،ومل يكن املشرتي وزن الثمن يف ذلك الوقت ،ثم استقال فيها وقد قام
عليه الشفيع فيها مل يكن له أن يقيله ،وكانت للشفيع دونه.
قال :وكل مرص مرصه املسلمون وابتدعوه وبنوه وأحدثوه وعملوه فال شفعة
جارا أو رشيكًا ،فاملسلمون أوىل بمرصهم منه ،وكل ٍ
مرص
فيه لذمي وإن كان ً
كانوا هم املمرصين له فهم عىل شفعتهم فيه ،يستشفع بعضهم عىل بعض ،وال
يستشفعون عىل املسلمني ،املسلمون بعضهم أوىل بام يف يد بعضهم من بعض من
غريهم من أهل الكفر املخالفني لدينهم.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال باع دارا أو ضيعة بامئة وثالثني
دينارا ،فاستغالها الشفيع وقال« :ال أريدها هبذا الثمن» ،فاستوضع املشرتي هلا
البائع الثالثني ،فوضعها عنه وباعه إياها بامئة ،ثم علم بذلك الشفيع من بعد
ذلك -كان له أن يأخذها باملائة من يد املشرتي؛ ألنه إنام تركها ً
أوال استغالء هلا
خمريا كام كان يف الثمن
باملائة والثالثني ،ثم رد ثمنها إىل مائة فكان بالثمن األخري ً

خمريا ،فإن استغالها ترك ،وإن اسرتخص أخذ.
األول ً

وكذلك لو باع بائع حائطا بألف دينار واستثنى منه جانبا ،فقال الشفيع« :ال

أريده باأللف» وقد استثنى منه شيئا ،فباعه من غريه ،وزاده وأتبعه ذلك اليشء
الذي كان استثنى من احلائط ،ثم علم الشفيع بذلك كان له أن يأخذه من يد
املشرتي ،ويسلم إليه األلف الدينار؛ ألنه إنام تركه من طريق ما استثنى صاحبه
فيه ،فلام أن أسلمه كان الشفيع فيه باخليار مثل ما كان له فيه اخليار أوال.
وكذلك لو كان استثنى منه ما استثنى وباع باقيه باأللف ،فقال الشفيع« :ال
يوافقني رشاؤه إال أن يكون كله معا خالصا ،فأما إن كان يل فيه رشيك فال
أريده» ،فباعه صاحبه من رجل آخر بألف ومائة وأتبعه ما كان استثنى وسلمه
إليه مجيعا ،ثم طالب الشفيع بالشفعة من بعد ذلك ،فإنه يقىض له بالشفعة؛ ألنه
إنام كان أعرض عنه وتركه ملكان ما كان استثني فيه.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن ً
أرضا بألف دينار ،ثم
رجال اشرتى من رجل ً
باعها بألف وُخس مائة دينار ،ثم قدم املستشفع هلا -لقض له هبا ،وقض عليه أن يدفع
إىل الذي أخذها من يده الثمن األول وهو ألف دينار ،ويرجع هذا الذي أخذت من يده
عىل الذي باعه إياها بخمسامئة دينار الفاضلة الذي كان ازديد عىل الثمن األول.

قال :وكذلك لو تنوسخت فبيعت ً
أوال بألف دينار ،ثم بيعت بألف ومائتني،
ثم بيعت بألف وُخس مائه ،ثم أتى الشفيع -لقض له هبا ،وقض عليه بالثمن
األول فيها ،يدفعه إىل هذا الذي يأخذها من يده ،ويرجع الذي أخذت من يده
عىل الذي باعه إياها باخلمسامئة الفاضلة ،ويرجع الذي رجع عليه باخلمساملائة
عىل الذي باعه إياها باملائتني.
رجال باع ً
قال :ولو أن ً
رجال نخ ًال بامئة دينار وفيها متر ،فأخذ التمر صاحبها
املشرتي هلا ،ثم باعها وال متر فيها بامئة دينار ،فأقامت عند املشرتي الثاين حتى
ٍ
مشرت ثالث بامئة دينار،
أثمرت يف ملكه ،فأكل مترها ،ثم باعها واشرتاها منه
فأقامت عنده حتى خرج التمر فيها ،فأكله ،ثم أتى الشفيع فطالب هبا ،فإنه
حيكم له هبا ،ويدفع إىل الذي هي يف يده املائة الدينار التي أخرج فيها ،إال قيمة
الثمرة األوىل.
وما أكل من ثمرها فهو بضامنه إياها ،وكذلك ما أكل األوسط من التمر فهو
له ال يطالب به؛ ألنه كان ضامنًا لرقاب النخل ،وكانت الثمرة حادثة يف ملكه.
ويرجع الذي أخذت من يده بقيمة الثمرة األوىل عىل الذي باعه إياها باملائة،
ويرجع األوسط عىل الذي باعها إياه بامئة بقيمة ما أكل من الثمرة التي اشرتى
النخل هبا من صاحبها األول؛ ألنه اشرتاها وما يف رؤوسها بامئة فكان ضامنا ملا
كان وقع عليه الرشاء من الثمرة مع األصل؛ ألن الشفيع كان واج ًبا له أن يأخذ
النخل واألرض بام فيها من الثمرة من يده كام اشرتاها هبا.
قال :ولو كان هذا املشرتي األول مل يبعها حتى أثمرت عنده ويف ملكه ثمرة
أيضا ،ثم باعها ،مل يطالب
أخرى سوى الثمرة التي اشرتاها هبا ،فأكل هذه الثمرة ً
بالثمرة الثانية التي حدثت يف ملكه وضامنه ،وطولب بالثمرة التي وقع عليها
الرشاء مع النخل أيام اشرتاها من الذي باعها.

ٍ
رجل ً
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن ً
أرضا
رجال اشرتى من
نخال أو ً
دارا واشرتط عىل البائع أنه باخليار فيها ثالثة أيام ،فأتى الشفيع يف تلك األيام
أو ً
الثالثة ،فإنه يقىض للشفيع هبا ،ويدفع إىل من أخذها من يده الثمن ،ويكتب

عليه العهدة والرشاء .وكذلك لو مضت الثالثة األيام ومل يكن للمشرتي عزم
كان القول فيها كالقول األول.
قال :ولو كان املشرتط للثالثة األيام هو البائع ،ثم جاء الشفيع يف الثالثة
األيام ،فصاحب الدار عىل خياره ،إن أحب لزم ومل يكن للشفيع فيها شفعة،
وإن أحب أمىض البيع وكان الشفيع أوىل بالبيع من غريه.
قال :ولو أن املشرتي اشرتط خيار ثالثة أيام ،واشرتط البائع خيار ثالثة أيام
أيضا ،ثم أتى الشفيع يف تلك األيام -انتظر باحلكم يف ذلك مض الثالثة األيام،
ً
فان سلم البايع للمشرتي املبيع كان ذو الشفعة أوىل بذلك من غريه ،وإن مل
يسلم البيع فهو أوىل بام يف يده ،وإن مضت الثالثة األيام ومل يبني البائع أمره ،ومل
يذكر أنه قد بدا له يف بيع ما باع -فقد وجب عليه البيع ولزم بخروج ما حل من
أجله ،والشفيع أوىل بالدار يف ذلك من غريه.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن ً
أرضا فاستشفعها
دارا أو ً
رجال باع ً

رشيك يف املرشب ،ثم قدم رشيك يف األصل فطالب بالشفعة -لكان احلكم أن
يقىض له هبا ،ويدفع إىل من هي يف يده ما أخرج فيها؛ ألنه أوىل بالشفعة.
قال :وكذلك لو بيعت فاستشفعها شفيع بالرشكة يف الطريق فاشرتاها بعرض
من العروض ،ثم أتى رشيك يف املرشب فطالب بالشفعة -حكم له هبا ،ودفع
إىل من هي يف يده قيمة ما أخرج من عرضه فيها يوم وقع رشاؤه عليها.

دارا فاستشفعها جار هلا ،ثم طالبه
وكذلك لو اشرتى رجل من رجل ً
بالشفعة رشيك يف طريقها -كان الرشيك يف الطريق أوىل هبا من اجلار ،واجلار
من بعد ذلك أوىل هبا من غريه.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال اشرتى من رجل نخال بنخل ،أو
دارا بدار ،أو أرضا بأرض ،فقام يف أحد األرضني شفيع -حلكم له بتلك
األرض ،وحكم عليه بقيمة األرض التي كان عاوض هبا إليها ،وكتب العهدة
عىل من قبضها من يده.
قال :وإن قام يف كل أرض شفيع ،حكم لكل شفيع بام قام فيه ،وحكم عليه
بقيمة األرض التي عورض هبا إىل أرضه يدفع كل واحد منهام قيمة ذلك إىل من
أخذ األرض من يده.
قال :وكذلك لو وهب رجل لرجل أرضا عىل أن يعوضه دارا معروفة بعينها،
أو وهبه دارا عىل أن يعوضه أرضا بعينها ،فقام يف ذلك الشفيع -حكم له بام قام
فيه ،وحكم عليه ملن أخذها من يده بقيمة ذلك العوض الذي رغب صاحبها
فيه ،قلت قيمته أو كثرت ،صغرت أو كربت ،إال أن يرتكها عنوة( )1ويسلمها
لصاحبها ويسلم لصاحب العوض( )2ما رغب فيه منها.
قال :واملناقلة عندي كاملبائعة باألرض إىل األرض ،واشرتاء النخل بالنخل،
والدار بالدار ،ال فرق بينهام عندي ،وال اختالف بينها يف رأيي.
قال :فأما من وهب هبة ال يريد هبا عوضا ،أو تصدق بصدقة يريد هبا وجه
اهلل ،فال يلحق من تصدق هبا عليه أو وهب له شفعة مستشفع؛ ألن الشفعة إنام
( -)1العنوة :املودة والقهر من أسامء األضداد .قاموس .وهي هنا بمعنى املودة.
(« -)2األرض» نخ.

يلحقها صاحبها وجتب له بتسليم ما أخرج فيها بشفعته ،واملوهوب له ذلك
واملتصدق به عليه مل خيرج شيئا يرده عليه ذو الشفعة ،وكذلك الواهب
واملتصدق فلم يأخذا شيئا من أموال الدنيا فريد عليه ذو الشفعة مثل ما أخذا،
ويكون أوىل بام أخرجاه ،واهلبة والصدقة فإنام هي بر وإحسان من الواهب إىل
املوهوب له ،والشفعة فإنام تصح للشفيع باحلكم من اهلل وإمام املسلمني .وليس
جيب ملن كان رشيكا لرجل يف يش ء فوهب ذلك الرجل نصيبه أو تصدق به عىل
من جيب اإلحسان إليه أن حيكم لرشيكه هببته أو بصدقته .وكل إحسان فعله
حمسن ملن أراد اإلحسان إليه فال جيرب عىل تسليم ذلك كام جيرب عىل تسليم املبيع
له بالشفعة؛ ألن الناس أوىل بأمواهلم ،هيبوهنا ملن شاءوا ،ويتصدقون هبا عىل من
أرادوا ،وال يدخل عليهم يف ذلك رشيك معهم ،وال يستشفع هبتهم غريهم.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا اشرتى رجل من رجل دارا أو نخال أو
أرضا ،ثم جاء الشفيع فطالب بالشفعة فليطالب املشرتي ،وال يطالب البائع؛
ألنه ليس بينه وبينه مطالبة ،وإنام خصمه املشرتي؛ ألنه الداخل عليه يف شفعته،
فيطالبه بام اشرتى مام كان هو أوىل به ،ويكتب الكتاب عليه ،ويدفع الثمن إليه.
قال :فإن ترك مطالبة املشرتي عنوة ،وطالب البائع دونه بالشفعة -فال شفعة
له عىل واحد منهام؛ ألنه قد برأ خصمه برتك مطالبته بام يطالبه به ،فيربأ املشرتي
بإعراضه عنه عنوة وتركه له ،وكان ذلك تسليام منه ملا يطالبه به من شفعته،
وسقطت مطالبته للب ِّيع؛ ألنه ليس له بخصم ،وال له عليه سبيل ،وإنام له أن
يأخذ حقه ممن وجده يف يده ،فإذا طالب غريه وصفح عنه فقد برئ اخلصم
بصفحه عنه ،وبرئ غري اخلصم بظلمه له؛ إذ ال جيوز له عليه مطالبة؛ إذ ليس له
عنده بغية ،إال أن تكون مطالبته للبائع كانت عن جهل منه باحلكم ،فإذا كان
ذلك كذلك مل يسقط جهله حقه ،وله أن يطالب املشرتي من بعد ذلك ،ويكتب
الكتاب بحرضة البائع ،ويذكر يف كتابه :أنه قد استشفع هذه الدار من يد فالن

بن فالن؛ ألنه اشرتاها من فالن بن فالن وكانت يل فيها الشفعة ،فلحقتها
بشفعتي؛ فأخذهتا بحكم اهلل تعاىل ،وسلمت إليه ما كان نقد فالنا من ثمنها،
دينارا عيو ًنا نقدً ا جيا ًدا ،بحرضة فالن بن فالن الذي باعه إياها.
وهو كذا وكذا ً

وإنام أحببنا له أن حيرضه وقت املشاهدة والكتاب ودفع الثمن خمافة من أن

يقول صاحب الدار األول -إن كان مل يكتب عليه املشرتي منه بذلك كتابا:-
الدار داري ،وهي يف يدي عىل حاهلا ،مل أبعها من غريي ،ومل أخرجها بسبب من
األسباب من ملكي ،فيبطل بذلك عىل املستشفع شفعته .فأما إن كان الذي
اشرتاها منه قد كتب عليه برشائه وعهدته كتابًا ،وأشهد عليه بذلك شهو ًدا-

فليأخذ الكتاب املستشفع منه ،وليكتب عليه كتابًا آخر بام حلق من شفعته عليه،

وبام سلم من الثمن إليه .وال عليه إن كان ذلك كذلك أن ال حيرض البائع األول.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل

عليه :الشفعة لكل رشيك أو جار ،األقرب

فاألقرب .فإن حرض الشفيع الرشاء والبيع ،وقبض البائع الثمن من املشرتي،
ومل يتكلم ،ومل يطلب شفعته ،ومل ينكر عىل املشرتي وال عىل البائع -فال شفعة له
بعد افرتاقهم ،إال أن يكون منعه من التكلم والطلب بشفعته يف ذلك الوقت
سبب خيافه عىل نفسه :من غش ِم غاش ٍم أو ظلم ظامل من املشرتي أو البائع أو
ٌ
غريهام ،فإن كانت املخافة منعته من الطلب لِـحقه فهو عىل شفعته ،فإن مل يكن
ذلك كذلك فال حق له يف يشء من ذلك.
قال :فإن باع رشيكه أو جاره ما باع من سلعته وصاحب الشفعة غري حارض
فله الشفعة إذا علم ،يلحقها عىل املشرتي ،ويكون أوىل هبا منه .وإن كان ببلد
بعيد فالشفعة له إذا بلغه خربها ،إن طلبها وأنكر عىل املشرتي والبائع ما فعال،
وأشهد عىل أنه مطالب بشفعته ،وعليه أن يبعث بعلم ذلك إىل البائع واملشرتي
بأعجل ما يمكنه ،فإن أعرض عن ذلك ومل يذكره ،وتركه ومل يطلبه ،ومل ينافر فيه
ومل ينكره -فال شفعة له .فإن كان جاهال بام جيب عليه يف ذلك من اإلشهاد

والبعثة إىل صاحبه بعلم خربه ،وكان جم ِم ًعا عىل مطالبته بحقه ،فطالبه عند
قدومه من سفره -فله ذلك ،فإن اهتموه بأن يكون قد ريض أو أعرض عن
املطالبة بذلك -إذ( )1جهل ما جيب عليه من اإلشهاد فلم يشهد -وادعى هو أنه
مل يزل جم ِم ًعا عىل املطالبة بحقه -كانت عليه اليمني باهلل أنه ما أعرض عن ذلك،
وأنه مل يزل جممعا عىل املطالبة به .فإن أحدث املشرتي فيام اشرتى بناء ،أو غري
ذلك من غرس نخل أو غريه ،ثم ق ِض لصاحب الشفعة بشفعته -كان عىل
املشرتي أن ينقل ما أحدث يف تلك األرض التي استشفعها من هو أحق هبا منه،
ويسلمها إليه كام اشرتاها ،إال أن يدخل بينهام يف ذلك مصلح فيشرتي منه
صاحب الشفعة ما أحدث يف أرضه ،فإن كان ذلك عن تراض منهام جاز.
قال :وإن كانت أرض بني رجلني فباع أحدهام حصته من رجل آخر ومل يعلم
رشيكه ،ثم باع الرشيك اآلخر حصته من رجل آخر ومل يعلم ببيع رشيكه الذي باع
قبله -فليس للبائع اآلخر وال ملن اشرتى منه عىل من اشرتى من البائع األول
شفعة؛ ألنه باع بال علم رشيكه ،ومل يكن ذلك له ،ثم علم بام فعل رشيكه وقد
خرج ملكه من يده الذي كان يستشفع به ،وصار للمشرتي الذي اشرتاه بغري إذن
من كانت له شفعة من الرشيك اآلخر؛ فلذلك بطلت عندنا شفعتهام مجيعا.
قال :ولو اجتعل ذو شفعة عىل تسليم شفعته أو باع شفعته مل يكن ذلك له،
وكان الثمن مردو ًدا.
قال :وكل صغري فشفعته ثابتة ،له أن يطالب هبا عند كربه ولو أجازها عليه مجيع
عصبته ،إال أن يكون شيئا وهبه له أبوه أو غريه من العصبة ،فيجوز إجازة الواهب
بعينه ،إذا كان و ِصيه ،وكان الصبي حتت يده ويف حجره ،فإن كان مرياثا ورثه من
أمه ،أو من غريها من قرابته -فليس ألحد من عصبته أن حيدث عليه يف ذلك شيئا.
قال :والشفعة واجبة يف كل يشء من الضياع ،والثياب ،والعبيد ،وغري ذلك.
(« -)1إذا» نخ.

قال :والشفعة جتب ملن ورث مالك األصل يف الوراثة.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :الشفعة عندي تكون عىل عدد الرؤوس ،ال
عىل قدر األنصبة؛ وإنام قلت ذلك وأجزته ألين قد وجدت صاحب النصيب
الكبري عند االستشفاع كصاحب السهم الصغري ،ووجدت صاحب السهم
الصغري يلحق بشفعته األرض كلها كام يلحق صاحب السهم الكبري استشفاعها
بسهمه الكبري ،فلام مل أجد بينهام يف معنى الشفعة فرقا مل نجعل بينهام يف الشفعة
بتفاضل امللك فرقا.
قال :وتفسري ذلك :ثالثة رجال بينهم أرض ،لواحد نصفها ،وآلخر ثمنها،
وآلخر ثالثة أثامهنا ،باع صاحب النصف ،فقال صاحب الثمن :أنا أستشفعها،
وقال صاحب الثالثة األثامن :أنا أستشفعها ،فنظرنا يف احلكم بينهام فإذا لكل واحد
منهام يف يده ما يلحق به الشفعة كلها ،وإن تفاضل ما يملكون؛ ألن صاحب الثمن
جيوز له أن يستشفعها كلها من رشيكه لو باعها ،ويكون أوىل هبا من غريه بام يملك
من هذا الشقص فيها ،وكذلك عندنا صاحب الثالثة األثامن يستحق ويملك من
استشفاعها ما يملك هذا سواء بسواء ،فال نجد بني الذي يملك منها كثريا وبني
الذي يملك منها قليال فرقا يف معنى اقتدارهام عىل االستشفاع؛ ألن هذا ينال بيسري
ملكه من استشفاع األرض كلها ما ينال ذلك بعظيم حقه فيها؛ فلذلك قلنا يف ذلك
بام قلنا ،وتكلمنا فيه بام تكلمنا ،واهلل املعني عىل كل خري.
قال :ولو سلم ذو شفعة ملشرت شفعته ،وأذن له يف الرشاء فاشرتى ،ثم رجع
عليه من بعد االشرتاء( )1كان ذلك له؛ ألنه قد أذن له فيام مل يقع له فيه شفعة؛ إذ
هو يف يد مالكه؛ وإنام تقع له الشفعة من بعد خروجه من يد مالكه؛ فيستحقه
بشفعته ،فأما من قبل وقوع البيع فلم تقع له شفعة هيبها.

(« -)1ومل نر عليه برجعته سبيال لصاحبه» صح نخ.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل

عليه :الشفعة للقسيم واجلار ،والقسيم :هو

الرشيك ،وهو أوىل من اجلار إذا كان ،واجلار أوىل من غريه.
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :جار الدار أوىل بالدار)).
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ويؤجل( )1لصاحب الشفعة بالثمن ثالثا ،فان
أتى به وإال فباع السلعة رهبا.
وال جيوز الرضر وال املضارة بني املسلمني؛ ألن رسول اهلل ÷ قال(( :ال
رضر وال رضار يف اإلسالم)) ،ويف تأخري الثمن عىل البائع الرضر إذا كان أكثر
من ثالث ،إال أن يرى ذلك احلاكم لِعد ِم صاحب الشفعة وقلة ذات يده.

قال :ولو أن رجال وهب أرضه لرجل مل يكن يف اهلبة شفعة لرشيك وال غريه.

وكذلك لو تزوج امرأة عىل أرض فدفعها إليها ،فطلب الرشيك أو اجلار الشفعة -مل
يكن له فيها شفعة؛ ألن الشفعة إنام هي يف البيع ،والصداق فإنام هو هبة ونحلة ،كام
قال اهلل عز وجل[ ♂   ▬ :النساء ،]4والنحلة :فهي
اهلبة والعطية؛ فلذلك قلنا :إن الشفعة ال تلحق املهر.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن اجلار هل له من الشفعة يشء؟ فقال :قد
اختلف يف ذلك ،والقول عندنا :أن له شفعة ،والقسيم أوىل منه إذا كان قسيام،
واجلار أوىل من غريه إذا مل يكن قسيم.

۞۞۞۞۞

( -)1يف نسخة« :ويؤجل لطالب الشفعة».

كتاب الشركة


شركة املفاوضة

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا أراد الرجالن أن يشرتكا رشكة مفاوضة
فليخرج كل واحد منهام مجيع ما يملكه من النقد ،ثم ليزن كل واحد منهام ماله،
ويعرف كم هو من دينار ،ثم ليخلطاه من بعد أن قد فهم كل واحد منهام ماله،
وال يرتك كل واحد منهام يف ملكه نقدا إال أخرجه؛ فإن رشكة املفاوضة ال تكون
وال تصح إال باألموال كلها .وإنام كان ذلك كذلك خمافة من اللبسة والتهمة من
أحدهام لصاحبه ،فإذا خلطا ذلك فليعمال فيه وليبيعا وليشرتيا :جمتمعني
ومفرتقني ،يعمل كل واحد منهام يف املال كله برأيه ،فيبيع ويشرتي بالنقد
والدين ،وكلام دانه أحدهام فهو الزم لصاحبه ،ومن غاب منهام طولب بام عليه
من الدين يف جتارهتام برشكته ،ويكون كلام وجب عىل أحدهام واجبا عىل
صاحبه ،إال أن يكون جناية جناها أو امرأة نكحها ،وينفقان من ماهلام عىل
أنفسهام وعياهلام إذا تساوت نفقتهام ،فإن كانت نفقة أحدهام أكثر من نفقة اآلخر
فطيب ذلك له رشيكه فال بأس به ،وإن مل تطب به نفسه كان فضل ذلك دينًا
عليه لصاحبه؛ ولكن ال ينبغي له أن يقبضه منه ،وال لرشيكه أن يقبضه إياه،
حتى إذا فرغت رشكتهام ،وانقضت خلطتهام قضاه إياه؛ ألنه متى قضاه ذلك
كان له نقد خالف ما لصاحبه ،وهذا يبطل رشكة املفاوضة .فأما ما كان هلام من
العروض فليس يفسد عليهام رشكتهام ،إال أن يبيع أحدهام من ذلك شيئا فيصري
معه مال ناض خالف مال املفاوضة فتبطل حينئذ رشكة املفاوضة ،فأما ماداما
عىل صحيح رشكتهام فهام يف الرشكة سواء.

وإن أحبا أن يكتبا بينهام كتابا يسميان فيه ماهلام ويشهدان فيه عىل رشكتهام
فليكتبا :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،هذا ما اشرتك عليه فالن بن فالن الفالين
وفالن بن فالن الفالين ،اشرتكا عىل تقوى اهلل تعاىل وإيثار طاعته ،وإخالص
العبادة له ،وأداء األمانة فيام بينهام ،وحسن العمل يف جتارهتام ،اشرتكا رشكة
مفاوضة يف قليل ناضهام وكثريه ،ودقيقه وجليله ،وذهبه وفضته ،يف شهر كذا
وكذا ،من سنة كذا وكذا ،عىل أهنام يشرتيان ويبيعان بأمواهلام ووجوههام بالنقد
والدين ما بدا هلام ،جمتمعني كانا أو مفرتقني ،وأن لكل واحد منهام أن يعمل يف
ذلك برأيه ،نافذا أمره يف كل ما يف أيدهيام من يشء ،أو غري ذلك من دين أخذاه
بوجوههام ،أو أخذه أحدهام دون صاحبه بوجهه ،فام رزقهام اهلل يف ذلك كله من
ربح فهو بينهام نصفان ،وما دخل عليهام من وضيعة من هذا املال فهو بينهام.
قال :وان أحبا أن يذكرا املال ،ويسميا مال كل واحد منهام سمياه ،فقاال يف
آخر كتاهبام :ومجلة هذا املال ألفا دينار ،فلكل واحد منهام ألف دينار ،فام ربحا يف
ذلك فهو بينهام نصفان ،وما خرسا فيه فهو عليهام نصفان ،شهد عىل ما يف هذا
الكتاب فالن وفالن.
فإذا وقعا يف جتارهتام فكل واحد منهام مأخوذ بام لزم صاحبه من دين ،وله أن
يطالب بام كان له عىل الناس من دين .ولو أن أحدهام اشرتى متاعا إىل أجل
فغاب كان لصاحب املال أن يأخذ رشيكه بام له عليه عند حلول األجل.
وكذلك لو كان ألحدهام عىل إنسان دين من جتارهتام إىل أجل فغاب صاحب
الدين فحل األجل كان لرشيكه أن يطالب بام كان لصاحبه .وكذلك لو باع
أحدهام سلعة ثم غاب فوجد فيها مشرتهيا عيبا كان له أن يردها عىل الرشيك
احلارض ،وكذلك كل ما لزم كل واحد منهام يف جتارهتام فهو الزم لصاحبه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا أراد الرجالن أن يشرتكا رشكة عىل غري
املفاوضة فلهام أن يشرتكا بام شاءا من نقودهام ،قليال شاءا أو كثريا ،وال يشرتكا

إال بامل ناض( ،)1ويكون الربح بينهام عىل قدر ما يصطلحان عليه ،والوضيعة عىل
قدر رؤوس األموال ،فإن اشرتكا بامئة دينار فاصطلحا عىل أن ألحدهام ثلثي الربح
ولآلخر الثلث ،يعمالن يف ذلك مجيعا يشرتيان ويبيعان -فصلحهام يف ربح ذلك
جائز ،والوضيعة عىل قدر رؤوس األموال ،وهي يف هذه املسألة عليهام نصفان.
قال :وإن كان رأس مال أحدهام مائتي دينار ،ورأس مال اآلخر مائة دينار،
فاصطلحا عىل أن الربح بينهام نصفان ،والوضيعة عىل قدر رؤوس أمواهلام-
جاز ذلك هلام ،وكان رشطهام صحيحا ،وإن اشرتطا عىل أن الربح بينهام نصفان،
والوضيعة عليهام نصفان -كان ذلك رشطا فاسدً ا ،وثبت رشطهام يف الربح
وبطل رشطهام يف الوضيعة ،وكانت الوضيعة بينهام عىل قدر رؤوس أمواهلام.
قال :وإن اشرتطا عىل أن ألحدهام ثلثي الربح ،ولآلخر ثلث الربح ،ويكون
صاحب الثلثني هو العامل هبا ،واملتقلب فيها -فال بأس بذلك ،فإن اشرتطا أن
للذي ال ييل العمل ثلثي الربح ،وللذي ييل العمل ثلث الربح -مل جيز ذلك،
وكان الربح بينهام عىل قدر رؤوس أمواهلام؛ وذلك أن تكون رؤوس أمواهلام
مستوية ،فيصطلحان عىل أن للذي يتقلب يف املال ويعمل فيه ثلث الربح،
وللذي ال يتقلب وال يعمل ثلثي الربح ،فهذا باطل ال جيوز؛ ألن الفضل هاهنا
إنام وقع للرشيك بام مل يعمله ،ومال الرشيك ال جير منفعة لرشيكه برشطه ،إال أن
يكون فيه فضل لصاحبه عىل مال رشيكه ،فأما إذا استويا ومل يعمل أحدهام
ففضل القاعد عىل العامل حينئذ مشابه للربا.
قال :ولو استوى رأس ماهلام ثم اشرتطا أن للعامل الثلثني وللقاعد الثلث من الربح
جائزا؛ ألن الثلث بالثلث ،والثلث اآلخر كراء لبدنه وعوض من عمله.
كان ذلك ً
قال :وإن أحبا أن يكتبا بينهام برشكتهام ورشوطهام كتابًا فليكتبا :بسم اهلل
الرمحن الرحيم هذا كتاب ما اشرتك عليه فالن بن فالن الفالين وفالن بن
( -)1أهل احلجاز يسمون الدراهم والدنانري النض والناض إذا حتول عينا بعد أن كان متاعا .خمتار.

فالن الفالين ،اشرتكا عىل تقوى اهلل وإيثار طاعته ،واتباع مرضاته ،وعىل أداء
األمانة ،ورفض اخليانة ،واالجتهاد والنصيحة يف كل عملهام بام فيه اشرتكا ،بامل
مجلته كذا وكذا ،لفالن بن فالن منه كذا ،ولفالن ابن فالن منه كذا ،اشرتكا فيه
وخلطاه ،يبيعان فيه برأهيام ،بالنقد والدين ،جمتمعني كليهام ومفرتقني ،ويعمل يف
ذلك كل واحد منهام برأيه ،فام رزقهام اهلل يف ذلك من الربح فلفالن منه كذا
وكذا ،ولفالن منه كذا وكذا ،وما كان يف ذلك من وضيعة أو تباعة فهي عليهام
عىل قدر رؤوس أمواهلام ،شهد عىل ما يف هذا الكتاب فالن وفالن.
()1

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال بأس أن يشرتك الرجالن عىل أن يأخذا
بوجهيهام عروضا وغري ذلك ،فيبيعان فيه ويشرتيان ،ويكتبان إن شاءا بينهام
كتابا ،فإذا أرادا أن يكتبا كتابا كتبا :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،هذا ما اشرتك عليه
فالن بن فالن الفالين وفالن بن فالن الفالين ،اشرتكا عىل تقوى اهلل وإيثار
طاعته ،وأداء األمانة ،وعىل أن يأخذا بوجهيهام عروضا ونقدا( ،)2ويشرتيا معا
وأشتاتا ،بالنقد والدين ،ويبيع كل واحد منهام ويشرتي برأيه ،بالنقد والدين وما
رزقهام اهلل يف ذلك من ربح فهو بينهام نصفان ،وما دخل عليهام من وضيعة أو
تباعة فهو عليهام نصفان ،اشرتكا عىل ذلك يف شهر كذا وكذا ،من سنة كذا وكذا،
شهد عىل ذلك فالن وفالن.
قال :وإن اشرتكا عىل ذلك وكان أحدهام أبرص من اآلخر بالرشاء والبيع،
فأرادا أن جيعال ألبرصهام فضال يف الربح مل جيز ذلك هلام؛ ألنه ال جيوز أن يضمن
رجل شيئا ويأكل غريه ربح ما ضمنه هو ،وذلك أهنام مستويان يف ضامن ما أخذا
(« -)1بوجوههام» نخ.
(« -)2بوجوههام نقدا وعروضا» نخ.

من دين ،فكذلك ينبغي أن يكون الربح بينهام سواء ،إال أن يثبتا ذلك يف أصل
الرشكة ،فام أخذا من دين بينا لصاحبه أن عىل أحدهام ثلثيه وعىل اآلخر ثلثه،
فحينئذ جيوز الفضل والتفضيل يف الربح ألحدهام ،وهو الضامن للثلثني من
الدين ،فيكون له ثلثا الربح ،ويكون لآلخر ثلثه ،فيستويان يف الربح كام يستويان
يف الضامن ،فإذا كان ذلك كذلك جاز ،وكان اخلرسان عليهام عىل قدر ضامهنام،
عىل ضامن الثلثني ثلثاه ،وعىل ضامن الثلث ثلثه.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال بأس أن يشرتك الصانعان يف صناعتهام،
ويقتسام ما رزقهام( )1اهلل من كسبهام ،إذا نصحا يف ذلك وأديا أمانتهام ،ويكون ما
ربحا وكسبا يف ذلك مقسوما بينهام نصفني ،وما دخل عليهام ولزمهام من فساد
أو وضيعة كان عليهام نصفني ،فإن رشطا( )2أن يتقبال األعامل كالهام ويكون
ألحدهام الثلث ولآلخر الثلثان من الربح كان ذلك رش ًطا ً
باطال بينهام ،ال جيوز
هلام ،وما ربحا فهو بينهام نصفان؛ ألن الضامن عليهام سواء ،فإذا أرادا أن يفضال
أحدهام فليثبتا ذلك يف أصل الرشكة ،ويبيناه لكل من تقبال منه عمال ،وخيرباه
بالضامن للثلث املتقبل له ،والضامن للثلثني املتقبل هلام ،فإذا فعال ذلك كان
الربح بينهام عىل قدر ضامهنام؛ ألن الضامن كرؤوس األموال.
قال :وإذا أرادا أن يكتبا بالرشكة عليهام كتابا يكون بينهام فليكتبا :بسم اهلل
الرمحن الرحيم ،هذا ما اشرتك عليه فالن بن فالن النجار وفالن بن فالن النجار،
اشرتكا عىل تقوى اهلل وطاعته ،وإخالص العبادة له ،وأداء األمانة ،اشرتكا عىل أن
يتقبال األعامل من الناس ،فام رزقهام اهلل فيها من كسب فهو بينهام نصفان،
(« -)1ويقسام ما رزقا» نخ.
(« -)2اشرتطا» نخ.

وما كان عليهام من خرسان أو تباعة فهو عليهام نصفان ،يتقبالهنا ويعمالهنا
جمتمعني ومفرتقني ،شهد عىل ذلك فالن وفالن.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل

عنه :وكذلك إذا اختلفت صناعتهام فال بأس

باشرتاكهام عىل ما ذكرنا من الرشكة ،وفرسنا من حدودها ،ووصفنا من أمورها،
فإن اختلف املشرتكان يف ذلك بطلت رشكتهام.

۞۞۞۞۞

كتاب املضاربة


قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :املضاربة :أن يدفع رجل إىل رجل ً
ماال عينًا
عرضا بقيمته ،ال رقي ًقا ،وال متا ًعا ،وال
نقدً ا :إما ذه ًبا وإما فضة ،وال يدفع إليه ً
ثيابًا ،وال شي ًئا سوى النقد .فإذا أراد رجل مضاربة رجل فليدفع إليه ما أحب
من النقد ،وليشرتطا بينهام يف الربح رشطا يسميانه ،يرتاضيان عليه :إما أن يكون

الربح بينهام نصفني ،وإما أن يكون لصاحب املال ثلثا الربح وللمضارب ثلثه،
أو ما أحبا وتراضيا عليه ،فإن أحبا كتبا بينهام بذلك كتابا ،وإن أحبا تركا
الكتاب ،وكل ذلك واسع هلام ،والكتاب أوكد .فإن كتبا بينهام كتابًا كتبا :بسم
اهلل الرمحن الرحيم ،هذا كتاب من فالن بن فالن الفالين لفالن بن فالن الفالين،

إنك دفعت إيل كذا وكذا دينارا عيو ًنا نقدً ا جيا ًدا( ،)1مضاربة بيني وبينك ،عىل أن
أتقلب فيها ،وأجتر هبا يف الرب والبحر ،وأبيع فيها بالدين والعني ،فام رزق اهلل فيها
من ربح فيل فيه نصفه ،ولك نصفه ،وقبضت منك هذا املال املسمى يف كتابنا
هذا ،وصار إيل عىل أن أنصح يف ذلك ،وأؤدي األمانة فيه ،يف شهر كذا وكذا،
من سنة كذا وكذا ،وليشهد عىل ذلك.
فإن كان صاحب املال مل جيعل للمضارب أن يبيع يف ماله بدين أثبت ذلك يف
كتابه ،وكذلك إن كان مل يطلق له أن يسافر به أثبت ذلك أيضا يف الكتاب.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ثم يكون الربح بينهام عىل ما اصطلحا عليه،
وتكون الوضيعة عىل رأس املال خا ًصا ،وال يكون للمضارب أن خيلط مال
املضاربة يف ماله ،وال أن يدفعه إىل غريه مضاربة ،وال يسلف من عني هذا املال
(« -)1جيدً ا» نخ.

أحدً ا شي ًئا .فإن كان صاحب املال قال له «:افعل فيه برأيك ،وافعل فيه كلام أحببت»
جاز له فيه كل فعل ،إال اإلسالف له ،أو أن يأخذ به سفتج ًة( ،)1إال أن يأذن له يف
هذين املعنيني بأعياهنام رب املال فيجوز ذلك له ،فإذا اجتر باملال املضارب يف املرص
فام أنفق من نفقة عىل نفسه فهي من ماله ،وما أنفق عىل التجارة من نفقة فهي من
الربح إن ربح ربحا ،فإن مل يربح فام أنفق عىل املال فهو من رأس املال.
قال :فإن اشرتط أحدهام أن له من الربح كذا وكذا درهام ولآلخر ما بقي كان
هذا رشطا فاسدً ا ال جيوز؛ ألنه غرر عىل صاحب الفضلة؛ ألن املال ربام مل خيرج
فيه من الربح إال تلك الدارهم بعينها ،فيأخذها الذي رشطها له ويبقى اآلخر ال
فضلة له وال ربح ،وهذا غرر فاسد ال جيوز؛ ألنه قد سمى ألحدهام دراهم
شيئ حمدود معدود.
موزونة معدودة ،ومل يسم لآلخر ٌ

قال :وإن قاال ورشطا بينهام أن ألحدهام من الربح ربعه أو عرشه أو نصف

عرشه أو ثمن عرشه أو أقل أو أكثر -بعد أن يكون جز ًءا من الربح مسمى منه،

ويكون بعضه -فإن ذلك جايز هلام؛ ألهنام ال حمالة كليهام يأخذان( )2من الربح
شيئا ،ولو كان الربح درهام واحدا؛ ألنه إنام اشرتط للمرشوط له جزءا من
الربح ،ومل يشرتط له دراهم مسامة؛ فالرضر واملنفعة داخالن عليهام كليهام وليس
أحدهام يف ذلك بأسعد من اآلخر وال بأشقى.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وال جيوز أن يدفع املضارب إىل مضاربه ًّبزا
بقيمته ،يضاربه به؛ ألن هذا عرض ،والعرض فال جيوز يف املضاربة.
( -)1اعلم أن السفتجة :اسم للرقعة التي يكتب فيها يف لغة احلبشة .وصورة املسألة أن حيتاج
الرجل يف بعض املواضع إىل مال ،وعنده مال لغريه فيأذن له باالقرتاض من تلك األمانة ثم
مضمرا لذلك عند
يطلب منه أن يقضيه من مال له يف بلد آخر فيكتب إليه به كتابا ومل يكن
ً
القرض .رشح األزهار.
( -)2يف نسخة« :ألهنام كليهام يأخذان».

قال :ولو دفع رجل إىل رجل ً
ماال نقدً ا موزو ًنا مفهوما ضاربه فيه ،ومل يشرتطا
بينهام يف الربح رشطا يقتسامنه عليه وال يعمالن به فيه -فإن املضاربة باطلة ،وما
كان من ربح فهو لصاحب املال ،وما كان فيه من خرسان فعليه ،وللذي اجتر
باملال أجرة مثله؛ لرشائه وبيعه .وكذلك لو دفع إليه ماال واشرتط أن الربح
بينهام ،وأنه يؤثره من الربح بخمسة دنانري أو بدينارين أو بأقل من ذلك أو أكثر-
كانت املضاربة فاسدة؛ ألن املال ربام مل خيرج إال ذلك الذي اشرتط أنه يؤثره به،
فيكون يف هذا عىل املضارب رضر ،وكذا لو اشرتط املضارب أثرة بدينار أو
أيضا ،وكان للمضارب أجرة مثله يف رشائه
دينارين كانت املضاربة فاسدة ً
وبيعه ،وما كان من خرسان فعىل صاحب املال.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وكلام اشرتى املضارب قبل أن يأخذ مال
املضاربة فليس هو بمضاربة ،وال تكون املضاربة إال ما اشرتي بامل املضاربة من
بعد قبضه ،وتفسري ذلك :رجل اشرتى سلعة بامئة دينار ،ثم أتى إىل رجل فقال:
«إين قد اشرتيت كذا وكذا بامئة دينار فأعطنيها حتى أزهنا فيها» ،فأعطاه املائة
فوزهنا يف السلعة؛ فليس هذا عندنا بمضاربة ،وهو سلف أسلفه إياه ،فام كان من
ربح أو خرسان فهو عىل الذي اشرتى السلعة وله ،واملائة الدينار دين عليه
يؤدهيا إىل الذي دفعها إليه.
والصحيح الذي تصح مضاربته أن يأخذ الدنانري قبل أن يشرتي شيئا،
ويشرتطا بينهام يف الربح رشطا مفهو ًما معروفا ،ويأمره صاحبها أن يتجر هبا يف

يشء معروف بعينه ،يف مرص بعينه ،أو يطلق له رأيه فيها وفعله هبا؛ فيتجر هبا فيام
شاء ،ويقلبها فيام أحب؛ فحينئذ تكون هذه مضاربة صحيحة ،ويكون الربح
بينهام عىل ما اصطلحا عليه .وكذلك إن ضاربه بامئة دينار ،وقال له« :استدن عىل
املائة مائة أخرى» ،وأقبضه الدنانري ،وأذن له يف استدانة يشء حمدود ،فاستدان
املضارب ما أمره به ،وتاجر يف املائة الدينار ويف الدين ،وربح فيهام ربحا ،فالربح
بينهام عىل ما اصطلحا عليه يف ذلك كله ،والوضيعة عليهام ،والربح نصفان.

وإن دفع إليه مائة دينار ،وقال له« :استدن عىل املائة ما أحببت» ،ومل يسم له
شيئا معروفا ،فام ربح يف املائة فهو بينهام عىل ما اصطلحا عليه ،وما كان من
وضيعة فهو عىل املائة ،وما كان من ربح فيام استدان فهو للمضارب ،وما كان
من خرسان فعليه؛ ألن املضاربة يف هذا الدين كانت فاسدة؛ ألنه مل حيد له يف
ذلك حدا حمدودا ،واملضاربة فال تكون إال بامل حمدود.
قال :ولو أن رجال مضاربا اشرتى بامل معه للمضاربة سلعة بخمسني دينارا،
ووقعت عقدة البيع عىل السلعة باخلمسني ،وتبايعا عىل ذلك وتراضيا به ،ثم
استزاد صاحب السلعة املشرتي هلا منه شي ًئا فزاده إياه -كان ما زاده من بعد
قطع الثمن عليه يف ماله دون صاحبه.
قال :ولو أن رجال دفع إىل رجل ماال مضاربة صحيحة ،فاشرتى املضارب
باملال سلعة فأربحه فيها صاحب املال ربحا رضيه -فال بأس برشائه إياها ،وبيع
املضارب له ،وإن اشرتاها املضارب من نفسه فالرشاء فاسد ال جيوز له ،وهي
عىل حاهلا تباع يف حال املضاربة :فام كان من ربح فهو عىل ما اشرتطا عليه ،وما
كان من وضيعة فهي عىل رأس املال.
قال :وال بأس أن ي ِعني صاحب املال املضارب إ ِن استعانه عىل الرشاء والبيع،
فيبيع ويشرتي ،وتكون املضاربة بينهام عىل ما كانت ،ال ينقضها استعانة
املضارب لصاحب املال.
وقد قال غرينا :ال جيوز له أن يبيع ،وله أن يشرتي ،ولسنا نقول بذلك؛ بل
البيع والرشاء واحد ،وال بأس أن ي ِعني أخاه إذا استعانه ،فيشرتي بذلك معه
رب املال فيه وكيال ،والتوكيل واألمر والنهي
ويبيع؛ ولكن لسنا نرى أن يو ِّكل ُّ
إىل املضارب الذي أخذ املال من ربه عىل املضاربة به.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ولو أن رجال دفع إىل رجل مائة دينار أو أكثر أو أقل
مضاربة صحيحة ،فقلبها املضارب فربح فيها مائة دينار ،ثم قلبها ثانية فخرس فيها
ُخسني دينارا -مل جيز له من الربح يشء حتى يدفع املائة الدينار ويعزل رأس املال

وهو املائة الدينار ،ثم يقسم باقي الربح بينهام عىل ما اصطلحا عليه ،وذلك إذا مل
يكونا اقتسام الربح األول حتى خرس ما خرس يف الرشية الثانية.
قال :وإن كانا قد اقتسام الربح األول فصارت حصة كل واحد منهام إليه من
الربح ،ثم قلب املضارب رأس املال من بعد فخرس فيه ُخسني دينارا -فال سبيل
لصاحب رأس املال عىل ما يف يد املضارب من الربح ،واخلرسان داخل عليه يف
رأس ماله؛ ألن صاحب املال قد قاسمه الربح ،ثم ترك رأس املال يف يده من بعد
ذلك ،فابتدأ فيه املضاربة ابتداء.
ولو كان املضارب حني دفع إليه رب املال ماله اشرتى به شيئا فخرس فيه ،ثم
قلبه يف سلعة أخرى فربح فيها -مل يكن له من الربح يشء حتى يعزل رأس املال
األول الذي أخذه من صاحبه تاما عىل ما أخذه ،ثم يقتسامن ما فضل عىل رأس
املال من الربح .وليست هذه املسألة كاألولة؛ ألهنام كليهام يف األولة كانا قد
اقتسام الربح أو ًال ثم ابتدءا املضاربة ،فلم يلحق املضارب ما يدخل يف املضاربة
الثانية من اخلرسان ،وهام يف هذه املسألة عىل مضاربتهام األوىل مل يقتسام فيبتدئان،
فرأس املال الزم للمضارب ،ولو قلبه عرشين مرة :يربح يف كل ذلك وخيرس.
قال حييى بن احلسني عليه السالم :ولو أن رجال دفع إىل رجل ألف دينار مضاربة
صحيحة ،واشرتطا يف الربح رشطا يفهامنه ،واصطلحا فيه عىل أمر يعرفانه(،)1
ٌ
حائط آخر،
فاشرتى هبا املضارب حائطا يسوى بعد رشائه ألفا ومائة ،ثم بيع إىل جنبه
فأراد املضارب أن يشرتيه لنفسه وإن يأخذه بالشفعة -كان ذلك له بام له من الربح يف
املائة التي زادت يف ثمن احلائط الذي اشرتاه باأللف؛ ألنه قد صار فيه رشيكا
لصاحب املال بحصته من الربح ،فإن مل يسو احلائط يف وقت ما بيع احلائط الذي إىل
جنبه إال األلف سواء سواء ،أو أقل ،أو كان فيه خرسان -فليس للمضارب فيام بيع
من ذلك احلائط شفعة جوار؛ ألنه ال يملك فيه شيئا؛ ألنه ال ربح فيه ،والشفعة واجبة
لصاحب املال إن أراد أن يطلب هبا؛ ألن رأس املال قد صار يف هذا احلائط.
( -)1ويف نخ «يرضيانه».

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو كان لرجل عند رجل مال مضاربة
فحرضته الوفاة فامت فإن احلكم يف ذلك :أنه إن كان سمى ذلك املال عند موته،
وبينه ،وذكر أنه لصاحبه ،وكان معزوال بعينه ،أو معروفا بوزنه -كان لصاحبه،
رضب بسهمه مع سهامهم.
وإال كان صاحبه أسوة الغرماء ،ي ِ
وإن مل يكن عليه دين فأبان مال صاحبه وذكره حكم له به ،وإال فكان عىل
صاحبه أن يقيم عليه البينة حتى يستحقه من أيدي الورثة ،فإن مل يكن له بينة بذلك
وجحده الورثة استح ِلفوا له :ما علموا له ِقبل صاح ِبهم مال مضاربة وال غريه.
قال :وال حيل للورثة إن علموا بيشء من ذلك أن يدفعوا عنه صاحبه بسبب
من األسباب ،وال معنى من املعاين ،كانت له ب ِّينة أو مل تكن له ب ِّين ٌة.
وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال يف رجل يموت وعنده
مال مضاربة( :إن سامه بعينه قبل أن يموت ،فقال :هذا لفالن -فهو له ،وإن
مات ومل يذكره فهو أسوة الغرماء).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :العبد املأذون له يف التجارة بمنزلة احلر ،يضارب
باملال إذا دفع إليه عىل ما رشط عليه ،غري أنه إن تلف املال يف يده أ ِخذ س ِّيده ببيعه
رب املال حقه.
وبيع ما كان يق ِّلبه العبد من مال سيده ،حتى يستويف ُّ
قال :وإن دفع رجل إىل ِ
ٍ
رجل ليس بمأذون له يف التجارة ماال( )1يضاربه
عبد
فيه فذلك ال جيوز ،فإن اجتر العبد يف ذلك املال فربح فيه ربحا كان الربح كله
لصاحب املال ،ومل يكن لسيده من الربح يشء ،وال للعبد ،وكان عىل صاحب
املال أجرة العبد فيام اجتر له فيه عىل قدر أجرة مثله.
فإن تلف املال يف يد العبد مل يكن عىل سيده ضامن يشء مام تلف عنده؛ ألن
صاحب املال دفع ماله إىل عبد غري مأذون له يف التجارة بغري إذن سيده ،فإن عتق
العبد يوما كان لصاحب املال عليه ما أتلف من ماله.
(« -)1ماال له» نخ.

قال :وكذلك الصبي الذي مل حيتلم إن أذن له أبوه أو وليه أو ويص أبيه يف
التجارة كانت حاله كحال العبد املأذون له يف التجارة ،له من الربح ما اصطلح
عليه هو ومضاربه ،وإن أتلف املال لزمه ذلك املال الذي أتلف يف ماله إن كان له
مال ،وإال كانت جنايته عىل عاقلته ،وإن دفع إليه املضارب ماله فضاربه بغري
إذن وليه كان له أجرة مثله ،ومل يلحقه ضامن يشء من املال إن تلف يف يده؛ ألن
صاحبه دفعه إليه بغري إذن وليه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو دفع رجل إىل رجل ً
ماال يتجر فيه

ورشط()1

عليه نصف ربحه فليس عليه يف املال ضامن إن تلف ،فإن اشرتط عليه الضامن
فليس له من ربح ذلك املال يشء .وال جيتمع عىل تاجر ضامن مال وإخراج ربح،
و ِإن ريض بذلك املضارب وضمن لصاحب املال كان ضامنه ورضاه باطال.

۞۞۞۞۞

(« -)1واشرتط» نخ.

كتاب الرهن


قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال يملك المرهتِن من الرهن إال لزومه
واحتصاره بحقه ،ويلزمه احلفظ ملا يف يده ،فإن كان حيوا ًنا فعلفه عىل مالكه
وهو الراهن له.
قال :والرهن إذا ضاع أو تلف يف يد املرهتن تراد هو والراهن الفضل.
وتفسري ذلك :رجل رهن عند رجل ما قيمته عرشون دينارا بخمسة عرش
دينارا ،فتلف عند املرهتن الرهن -فللراهن أن يطالب املرهتن بالفضل ،وهو
ُخسة دنانري .وكذلك إن رهن ما يسوى ُخسة عرش بعرشين ،فتلف يف يد
املرهتن -كان للمرهتن أن يطالب الراهن باخلمسة الباقية من ماله عن قيمة
الرهن ،وليس للمرهتن أن يطالبه بالفضل حتى حيل األجل ،وليس للراهن أن
حيدث يف الرهن شيئا :من مكاتبة وال بيع إن كان عبدً ا أو غريه ،وال صدقة وال
هبة وال تدبريا وال نكاحا وال مؤاجرة.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ولو أن راهنا رهن رهنا إىل أجل وقال للمرهتن:
«إن جئتك بحقك إىل هذا األجل وإال فالرهن لك بحقك» -كان هذا القول باطال،
وكان عليهام أن يرتادا الفضل بينهام ،ورشط من يرشط ذلك منهام ٌ
باطل.
قال :وإن رهن راهن أم ًة أو ناقة ،فولدت األمة ،أو نتجت الناقة -فالولد
رهن مع األم حتى يفتدهيام بام عىل األم .وليس للمرهتن أن ي ِعري شيئا من ذلك،
وال يرهنه إال بأمر الراهن ،فإن استعاره الراهن من املرهتن خرج المرهتِن من
ضامنه ،وصار ُّ
حق املرهتِن عىل الراهن.
قال :وإن هلك الراهن وكانت عليه ديون فاملرهتن أوىل بام يف يده كله من
الرهن ،فإن كان فيه فضل عام عليه رد الفضل إىل الغرماء ،وإن كان للمرهتن
فضل عىل الراهن أخذ املرهتن الرهن بام فيه ورضب مع الغرماء بباقي ماله.

وكذلك إن أفلس الراهن وجاء أجل املرهتن الذي ارهتن إليه -أخذ الرهن إليه.
وإنام جعلنا ذلك للمرهتن؛ ألنه ضامن للرهن ،وإنه لو تلف يف يده لبطل ما عند
الراهن من حق املرهتن.
قال :ولو اختلف الراهن واملرهتن يف الرهن ،فقال املرهتن« :رهنت عندي
يش» ،وقال الراهن« :رهنت عندك ثوب خ ٍّز» ،فالقول قول الراهن مع
ثوب و ٍ
يمينه ،إال أن يكون للمرهتن بينة يشهدون عىل ما ارهتن.
قال :وال يكون الرهن مشاعا ،وال يكون إال مقبوضا معروفا مفهوما بعينه وحتديده.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا رهن الراهن نخال ،أو شجرا من الفواكه،
أو أمة مملوكة هلا زوج ،فأغلت النخل واألشجار ،وولدت األمة ،فغلة النخل
رهن مع أصوهلا بام أخذه صاحبه فيها ،وكذلك كلام ولدت األمة فهو رهن
معها ،بام كان عليها .فإن حدث بالغل ِة حدث ،أو بولد املرهونة ،أو حدث
بالنخل نفسها ،أو باملرهونة نفسها يف يد املرهتن -سقط مام عىل الراهن بمقدار
قيمة الذي هلك ،وكان الباقي مرهونا بام بقي من بعد قيمة اهلالك.
قال :وكل ما لزم النخل من مؤنة يف سقي أو غريه فهو عىل الراهن يف ماله،
وكذلك نفقة األمة املرهونة أو العبد عىل الراهن ،وإن زاد ذلك الرهن فهو
لصاحبه .وال جيوز للمرهتن أن يبيع ثمر النخل وال ثمر الشجر ،وال أن يزوج
األمة إال بإذن مالك ذلك كله ،وهو الراهن ،إال أن خيشى عىل الثمرة فسادا
ويكون صاحبها غائبا فيكون للمرهتن بيع ذلك باألمانة واالجتهاد فيه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال رهن إكليال من ذهب عند رجل
فانشدخ اإلكليل عند املرهتن بغري جناية من يد املرهتن ،وال جناية من أحد عليه،
ولكن اهندم عليه بيت ،أو سقط عليه جدار -مل يكن املرهتن بغارم يف ذلك شيئا؛
ألن نفس اإلكليل قائمة ،وذهبه قائم بعينه ،ومل ينقص منه يشء.

فإن نقص منه يشء من الوزن ،أو كان فيه جوهر -فتكرس كان املرهتن ضامنا
ملا نقص منه ،فإن مل ينقص منه يشء ،وكانت اجلناية يف شدخه من املرهتن -كان
عليه غرم ما نقص من قيمته يف هشمه ،وإن كان ذلك بجناية من غريه كان
صاحب الرهن مطالبا للمرهتن ،وكان املرهتن مطالبا للجاين بقيمة جنايته،
ويكون الراهن باخليار :إن شاء أخذ رهنه وقيمة ما نقصه هشمه ،وإن شاء
ضمن املرهتن قيمة اإلكليل صحيحا مصنوعا ،وترك له ذلك اإلكليل املنشدخ،
وللمرهتن عىل الراهن ما كان له عليه من دينه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا اختلف الراهن واملرهتن فقال املرهتن:
«رهنت رهنك عندي بعرشين دينارا» ،وقال الراهن« :رهنته بخمسة عرش
دينارا» -سئل املرهتن البينة عىل ما يدعي ،فإن أتى ببينة حكم له بدعواه ،وإن مل
يأت ببينة ،كان القول قول الراهن مع يمينه؛ ألن املرهتِن مد ٍع ،والراهن منكر.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن املرهتن والراهن خيتلفان ،فيقول الراهن:
«الرهن بعرشة» ،ويقول املرهتن« :بعرشين» ،فقال :القول قول الراهن ،واملرهتن
ال يثبت دعواه إال ببينة ،وأكثر ما له عىل الراهن أن حيلفه؛ ألن البينة عىل املدعي،
وعىل املدعى عليه اليمني.

۞۞۞۞۞

كتاب الكفالة والضمان واحلوالة والوكالة



قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :كل من ضمن لرجل حقا كان عىل رجل فهو
ضامن لذلك احلق مطالب به .وال جيوز الضامن يف احلدود .وضامن العبيد
املأذون هلم يف التجارة جائز ،وهلم الزم.
قال :وإن ضمن ضامن عىل مضمون عنه ً
ماال بإذن املضمون عنه كان املال
عىل الضامن ،وكان للضامن أن يأخذ املضمون عنه بإخراجه ملا ِقب ِله .فإن أبرأ
صاحب الدين الضامن من ضامنه مل يربأ الذي عليه املال املضمون

عليه()1

ورجع صاحبه عىل الذي له عليه .فإن وهبه املضمون له للضامن فهو له حق
املوهوب له.
الضامن
واجب عىل الذي كان عليه أو ًال ،يدفعه إىل
ِ
ِ
ولو أبرأ صاحب املال غريمه املضمون عنه برئ بإبرائه الضامن ،أو وهبه له
برئ أيضا الضامن منه.
قال :وإن ضمن رجل عن( )2رجل ماال بغري إذنه كان الضامن مأخوذا بام
ضمن ،فإن أداه الضامن عن املضمون عنه بغري إذنه كان املضمون عليه باخليار:
إن شاء أداه إليه ،وإن شاء مل يؤده إليه؛ ألنه ال يلزمه.
قال :والواجب عليه فيام بينه وبني اهلل إذا علم أنه مل هيبه له ،وأنه إنام أداه عنه
ليقتضيه منه -أن يرده إليه؛ ألن اهلل يقول:

▬    

[ ♂ الرمحن] ،وال حيل له حبسه.
وينبغي لكل غريم إذا ضمن له ضام ٌن ماله -أن يشرتط هو والضامن أن
املضمون عنه بريء.
(« -)1عنه» نخ.
(« -)2عىل» نخ.

قال :ولو كان لرجل عىل رجل عرشة دنانري أو أقل أو أكثر ،فأحاله عىل آخر
بذلك املال ،فريض واحتال -إن ذلك جائز ،وإنه ال سبيل له عىل الغريم األول،
وإن ماله قد صار عىل من ريض باالحتيال عليه .فإن مات الذي احتال عليه فهو
أسوة الغرماء يف ماله .وكذلك إن أفلس فال سبيل له عىل غريمه األول؛ ألن دينه
قد انتقل عن ذلك وصار عىل هذا بانتقال ما كان للغريم األول عىل هذا املفلس
أو امليت ،أال ترى أن هذا الذي أحال غريمه عىل املفلس لو طالب املفلس بام
كان له ً
أوال عليه من بعد أن أحال به غريمه وجعله له عىل هذا الغريم الذي
أفلس دونه -مل يكن ذلك له ،ومل جتز مطالبته له بام قد أحال به عليه غريه ،فلام مل
جيز للغريم األول أن يطالب غريمه بام قد نقل من ملكه وصار عنه إىل غريمه
وصريه له -مل جيز أيضا للغريم من بعد أن ريض بانتقال دينه عن غريمه األول
إىل هذا الغريم اآلخر وأبرأ األول منه -أن يرجع عليه بام قد رصفه عنه وصار
عىل غريه ال عليه له.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا وكل رجل وكيال يف أمر من أموره ،أو
خصومة من خصوماته -فكل ما لزم وكيله من حق لزمه ووجب عليه لوجوبه
عىل وكيله الذي وكله وأقامه من دونه.
قال :ولو أراد الوكيل أن يوكل وكيال مل يكن له ذلك ،إال أن يكون الذي
وكله أذن له يف ذلك؛ فيكون له أن يفعل ما أذن له فيه.
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كتاب الغصب واإلقرار



قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو اغتصب رجل رجال حيوانا :من إبل أو بقر
أو غنم أو إماء ،فنتجت اإلبل عنده أو البقر أو ولدت الغنم أو اإلماء -كان
للمغصوب أن يأخذ ذلك كله ،وكل ما أضنى عنده ،واإلضناء :فهو النسل .فإن
كان الغاصب باع األوالد أو األمهات أخذه املغتصب بقيمة ما باع من األمهات
واألوالد ،وكذلك له أن يأخذ ما باع من ذلك حيث ما وجده ،ويرجع املبتاع
عىل البائع بام دفع إليه من الثمن.
فإن ماتت األمهات وبقيت األوالد أخذ األوالد وطالبه بقيمة األمهات ،وإن
ماتت األوالد وبقيت األمهات أخذ األمهات ومل يطالبه بالبنات؛ ألنه مل جي ِن
عليه يف هالكهن ،فإن كان هالك البنات بجناية منه طالبه بقيمتهن.
وإنام أوجبنا عليه إذا ماتت األمهات أن يأخذ البنات منه ويطالبه بقيمة األمهات؛
ألنه اغتصب منه األمهات بأعياهنن ،فأوجبنا عليه قيمة ما اغتصب منهن ،ومل نوجب
عليه قيمة البنات؛ ألهنن حدثن عنده ويف ضامنه ألمهاهتن ،فإذا مل جين عليهن جناية
تذهبهن فال يأخذ منه هلن قيمة من بعد موهتن؛ ألنه مل يغتصبهن ،وإنام هي زيادة
رسقن من عنده هن وأمهاهتن ،أو
حدثت عنده ويف ضامنه ألمهاهتن ،وكذلك لو ِ
رسق منهن.
يشء منهن -كان للمغتصب أن يأخذ املغ ِتصب بام ِ
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال اغتصب رجال ناقة فنحرها ،أو
بقرة فذبحها ،أو شيئا من الدواب ،أو من الطري ،أو من غريه -فصاحبه فيه
باخليار :إن شاء أخذه بحاله مذبوحا ،وإن شاء أخذ قيمته ح ًّيا.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا اغتصب غاصب شيئا مام ذكرنا من النوى
فزرعه فخرج وكرب واستوى -فليس لصاحب النوى إال قيمة ما استهلك من
نواه .وكذلك صاحب البيض إذا حضنه فخرجت له فراخ مل يكن له إال قيمة ما
اغتصبه من بيضه فقط.
()1

كبارا أو صغارا ،ود ًّيا
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :كل من اغتصب
شجرا ً
ً

كان أو غريه ،فغرسه وسقاه حتى كرب -فقد اختلف يف ذلك ،فقال قوم :هو
مستهلك له بام فيه من الزيادة ،وله قيمته ،وليس له قلعه .وقال قوم :هو قائم
بعينه مل حيدث بعد ،ومل يكن حدث كام حدث الشجر من النوى إذا زرع؛ فهو
لصاحبه؛ ألنه قائم بعينه ،وليس زيادته باستهالك له ،وهذا عندي -القول
األخري -أحسن القولني ،وأقرهبام من احلق؛ ألنه يشء قائم بعينه ،وزيادته ال
ِ
املغتصب له ،وكام أنه لو نقص مل يتبع
تزِ يل ملك صاحبه عنه ،وال مت ِّلكه
املغتصب شيئا بنقصانه مادام ح ًّيا قائام بعينه ،فيأخذه بنقصانه ،وكذلك إذا زاد
أخذه بزيادته إذا كان قائام بعينه ،وما هذا عندي إال كاجلدي والف ِصيل والمهر
يزيد يف يد من اغتصبه( ،)2وسواء عندي كانت الزيادة من احليوان أو من غريه،
إذا كان قائام بعينه يف نفسه ،وصغار ذلك وكباره سواء ،يأخذه صاحبه متى شاء،
إال أن يرتاضيا فيه بينهام ِ
تراض ًيا صحيحا.

( -)1الودي عىل فعيل :فسيل النخل وصغاره .لسان العرب.
(« -)2مغتصبه» نخ.

()1

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :كل من اغتصب شيئا من ذلك صغريا أخذه
صاحبه منه كبريا ،وان اغتصبه منه هزيال أخذه منه سمينا ،وإن نتج يف يده أخذ
معه ما كان من نتاجه ،وإن تلفت أخذ قيمتها.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من اغتصب ثوبا فقطعه قميصا أو قباء أو
رساويل أو دراع ًة .أو غري ذلك فصاحبه فيه باخليار :إن شاء أخذه خميطا أو غري
خميط ،وإن شاء أخذ قيمته قبل أن يقطعه.
وقد قال غرينا :إنه إذا خيطه فقد استهلكه وليس له إال القيمة ،ولسنا نرى
ذلك ،وال نقول به؛ ألن ختييطه له مل يزد فيه ،بل نقص من قيمته ،فلصاحبه
اخليار عىل كل حال :إن شاء أخذه ،وإن شاء أخذ قيمته ،وليس ذلك عندنا من
فعله باستهالك له ،وأما الكرسف والشعر فإذا عمل فقد استهلك؛ ألنه إذا عمل
القطن ثوبا ،وعمل الشعر غرارة أو حبال -فقد زاال عام كانا عليه ،واستهلكهام
عاملهام ،ولصاحبهام قيمتهام يوم أخذا منه ال غري.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال اغتصب ً
رجال أرضا فبنى فيها
كان له نقض بنائه إذا بنى فيها بغري أمره ،وإذا بنى فيها بأمره كانت له نفقته التي
أنفق يف بنائه.
قال :ولو أن رجال اغتصب ً
رجال أمة مدبرة فأولدها كان ولدها بمنزلتها:
ِ
املغتصب هلا.
يعتقون بعتقها إذا اعتقت ،وال يلحق نسبهم بالواطئ ألمهم
وكذلك القول يف أم الولد لو اغتصبت.
( -)1البهمة :الصغري من أوالد الغنم الضأن واملعز والبقر من الوحش وغريها الذكر واألنثى يف
وهبا ٌم .لسان العرب باختصار.
ذلك سواء ،واجلمع هب ٌم وهب ٌم ِ

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال اشرتى عبدا صانعا فاستغله ثم
كم ملستحقه به ،وح ِ
استحق العبد ،ح ِ
كم للذي كان يف يده بالرجوع عىل من باعه
إياه بام دفع إليه من ثمنه ،ويكون ما استغله له بام شغله فيه من ماله وضامنه إياه.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا استهلك رجل حيوانا أو عروضا لرجل
بغري إذنه رأينا له عليه قيمة ذلك ،حيكم به عدالن بينهام.
فإن تشاجرا أو اختلفا يف القيمة استح ِلف صاحب اليشء عىل قيمته التي اشرتاه
هبا ،وعىل زيادته ونقصانه وثباته عىل حاله التي اشرتاه فيها وعليها ،وكانت له قيمته
عىل املستهلك له ،وال جيوز أن يرد عليه حيوانا مثله وال عرضا؛ ألن ذلك ال يسلم
من التفاوت واالختالف ،وإذا وقع االختالف يف مثل ذلك فسد ووقع فيه التظامل،
والقيمة أسلم يف ذلك للجميع ،وتكون القيمة قيمته يوم استهلكه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :كل من أقر بحق ملسلم عليه لزمه ما أقر به من
ذلك احلق ،صغريا كان أو كبريا .وكذلك يلزم كل حق أقر به هلل تعاىل أو للعباد
مام جيب فيه احلد أو غريه .فمن أقر بالزنا أربع مرات وجب عليه احلد من بعد أن
يفعل يف أمره اإلمام بام رشحنا يف كتاب احلدود .وكذلك يف الرسقة ،ويضمن ما
رسق ،وكل من أقر بيشء لزمه احلد فيه ،إال أن يكون الزنا ،فمن رجع عن
إقراره به مل يلزمه حد فيه.

قال :ومن أقر بولد من أم ٍة له حلق به الولد ،وكان ثابت النسب.
قال :ومن أقر بدين لوارث أو لغري وارث ،وهو صحيح -جاز إقراره،

ولزمه .وكذلك إن أقر بدين وهو مريض ثم برئ من مرضه لزمه ما أقر به إن
طالبه الذي أقر له به.

قال :ولو أن رجال أقر بأخ وأنكره سائر أهل بيته كان له أن يرشك المقر به يف
املرياث الذي أخذه يف حصته ،ومل يلحق نسبه بشهادة الم ِق ِّر وحده ،ويلزم الم ِقر
والمقر بِ ِه أن يتوارثا ،يرِ ثه ويرِ ثه بمنزلة األخ كامال .وأما إقرار السبي ِ
بعضهم

ببعض فال نراه يثبت ،وهو احلميل( )1ومثله.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا أقر العبد اململوك عىل نفسه بيشء يلزمه به
القصاص يف بدنه جاز إقراره فيام يلزمه يف بدنه من قصاص جراح أو مثله ،وإن أقر
بيشء يلزم مواله فيه بسبب لزمه من غرم أو غريه مل يلزمه إقراره عليه.
وكذلك إن أقر العبد بيشء فيه تلف نفسه مل جيز إقراره؛ ألنه عىل سيده دونه.
ويلزم العبيد ما أقروا به من حقوق وغريها ،إذا عتقوا طولبوا هبا ،حني يكون
إقرارهم هلم وعليهم.

قال :وكذلك املحجور عليه يف ماله ما ا ُّد ِعي عليه من سبب ،أو أقر به من

حق واجب من مال أو جناية -وجب عليه إقراره ولزمه ،ومل يدفع عنه ذلك
احلجر ،إال أن يكون جمنونا ذاهب العقل ،أو صبيا ال عقل له ،فأما إذا كان يف
غري هاتني احلالتني لزمه ما أقر به ،ح ِجر عليه أو مل حيجر؛ ألن احلجر ليس له
ب.
أصل صحيح ،وألن املرء أوىل بامله إذا كان بالغا صحيح العقل ثابت الل ِّ
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليهُ :خسة أشياء يؤخذ بإقراره فيهن الرجل :وهي
أن يقول :هذا ابني ،أو يقول :هذه امرأيت ،أو يقول :هذا أيب ،أو يقول :هذا
موالي ،أو يقول :لفالن عيل دي ٌن كذا وكذا.

( -)1احلميل :الذي جياء به من بلد غري ًبا.

قال :فإذا أقر هبذه اخلمس اخلصال أ ِخذ يف ذلك بقوله ،وورثوه بعد موته ،إال
توليجا( )1يف يشء من ذلك.
أن يأيت الورثة ببينه أنه أراد
ً
وكذلك املرأة جيوز هلا يف ذلك ما جيوز له.
وقد قال غرينا :إنه ال يقبل قوهلا يف الولد.
وقوهلا يف الولد ألزم منه يف غري الولد؛ ألن الولد منها أوكد ،وهبا أحلق منه
بالرجل ،وذلك أن الرجل لو عهر فأولد امرأة ولدا مل يلحق ذلك الولد الذي من
السفاح به ،ومل يوارثه ،واملرأة لو عهرت فولدت ولدا أحلق هبا ووارثته؛ فلذلك
قلنا :إن إقرارها به واجب أوجب من إقرار الرجل.

۞۞۞۞۞

( -)1التوليج :اإلدخال ملن يمنع من اإلرث يريد بذلك منع ورثته من املال أو إدخال النقص عليهم.

كتاب التفليس


قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا أفلس الرجل وعنده سلعة غريمة بعينها
فصاحب السلعة أوىل هبا من سائر الغرماء ،وبذلك حكم حممد رسول اهلل ÷.
ويف ذلك :ما بلغنا عنه ÷ أنه قال(( :من أدرك ماله بعينه عند رجل قد
أفلس فهو أحق به من غريه)).
وبلغنا عنه ÷ أنه قال(( :أ ُّيام رجل مات أو أفلس فصاحب املتاع أوىل
باملتاع إذا وجده بعينه)).
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :إذا وجده بعينه أخذه بزيادته ونقصانه إن أحب
ذلك ،وإن شاء أن يكون أسوة الغرماء فذلك إليه .وليس للغرماء أن يدخلوا
معه يف سلعته ،وال أن يرضبوا معه فيها بسهم؛ ألن رسول اهلل ÷ قد قىض
له هبا دوهنم.
وتفسري ذلك :رجل اشرتى من رجل أرضا فيها زرع حني خرج ،واستثنى
ذلك الزرع( ،)1ثم أفلس املشرتي وقد استحصد ،فقام عليه غرماؤه -فلصاحب
األرض أن يأخذ أرضه بام فيها من الزرع.
قال :فإن كان قد حصدها قبل إفالسه وأكل ثمرها ثم أفلس فصاحب
األرض أوىل برقبتها ،ويرضب مع الغرماء يف سائر مال املفلس بقيمة الزرع أيام
اشرتى األرض وهو صغري.
قال :وإن اشرتى منه األرض وال زرع فيها ،ثم زرعها هو ،ثم أفلس-
فصاحب األرض أوىل برقبة أرضه ،ويقال له :اصرب حتى حيصد الزرع،
( -)1يعني أدخله يف املبيع.

فإذا حصد أخذه الغرماء وأخذت أنت أرضك ،فإن أبى أن يصرب جرب عىل
ذلك؛ ألن رسول اهلل ÷ قال(( :ال رضر وال رضار يف اإلسالم)) ،وهذا
يريد أن يضار الغرماء واملفلس فال يرتك وذلك.
قال :وكذلك لو أن رجال اشرتى من رجل نخال فيه متر طلعٍ قد أبره( )1واستثناه
املشرتي ،فأكله واستهلكه ،ثم أفلس -كان صاحب النخل أوىل بنخله ،وكان أسوة
الغرماء يف قيمة التمر يوم اشرتيت النخل يف باقي مال املفلس ،يرضب معهم بذلك
وحياصهم به فيام يأخذون.
كام يرضبون
ُّ
وكذلك القول لو أنه اشرتى منه نخال ال متر فيها ،ثم أطلعت عنده فأبرها وقام
عليها ،ثم أفلس قبل بلوغها -كان صاحب النخل أحق بنخله ،وعليه أن يصرب حتى
جيذ التمر ،ويأخذ هو أصله الذي اشرتي منه.
قال :وكذلك لو اشرتى أرضا أو شجرا من أشجار الفواكه ،مثل الرمان وغريه،
فاشرتى ذلك الشجر وقد خرجت فيه الثمرة وعقدت ،واستثنى تلك الثمرة ،ثم
أفلس وقد باعها واستهلكها -كان الشجر لصاحبه إن أراده وطلبه ،وكان يطالب
مع الغرماء بقيمة الثمرة يوم اشرتى الشجر .وإنام تكون قيمتها من أصل البيع،
فيقسم الثمن عىل احلائط والثمر ،فينظر كم قيمة الثمر من أصل البيع يوم اشرتى
الشجر .وكذلك كل ما ذكرنا من النخل والشجر والزرع إذا اشرتاه واستثنى فيه
ثمرا قد بان صالحه ،فإن كان قيمة تلك الثمرة تكون قيمة سدس ثمن احلائط-
أدخل الشجر واحلائط بخمسة أسداس الثمن ،وطالب مع الغرماء بسدس الثمن،
وكذلك لو كان ثمن الثمرة ال ُّثمن أو أقل أو أكثر كان كذلك.
صغارا أو شجرا صغارا ثم أفلس فلصاحب األرض أن
قال :ولو باعه ود ًّيا
ً

يأخذ األرض بام فيها من ذلك الشجر صغارا أو كبارا ،بالغا منتهاه أو غري بالغ؛
ألنه عني ماله.
( -)1أي :أصلحه .قاموس.

قال :وكذلك لو أفلس وقد تلف ذلك الشجر أو بعضه كان له أن يأخذ
األرض بام فيها ،ويطالب مع الغرماء بالذي تلف مام باعه إياه ،ويقىض له بقيمته
يوم باعه إياه.
قال :وكذلك لو باعه جارية صغرية فكربت عنده وفرِ هت ثم أفلس كان لصاحب
اجلارية أن يأخذ اجلارية يف حال زيادهتا؛ ألهنا ماله بعينه .وكذلك لو اشرتاها حسنة
احلال ،موصوفة بالفراهة والكامل ،ثم أفلس وقد ساء حاهلا ،أو عورت عنده ،أو
زمنت -مل يكن له غري أخذها بنقصاهنا ،كام يأخذها بكامهلا وزيادهتا.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال اشرتى من رجل جارية إىل أجل،
فولدت تلك اجلارية عند املشرتي أوالدا من غريه ،ثم أفلس املشرتي -فليس
لصاحب اجلارية غريها بنفسها ،يأخذها ِّ
وخييل أوالدها؛ ألن هذا يشء حدث يف
ملك املشرتي وضامنه ،وليس لصاحب اجلارية من ذلك يشء إال اجلارية.
قال :وإنام يأخذها صاحبها إذا أفلس املشرتي ويرتك أوالدها إذا كان األوالد
من غري املفلس :من زوج كان زوجه إياها ،فأما إن كان األوالد من املفلس فال
سبيل لسيدها األول الذي باعها إىل أخذها من يد املفلس؛ ألنه قد استهلكها،
فحاهلا حال ما استهلك من األشياء ،والبائع فلم جيدها كام دفعها؛ ألنه دفعها
إليه مملوكة ،ووجدها أم ولد.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال باع من رجل عبدا فوهب له
املشرتي ماال وكساه ثيابًا ثم أفلس فإن صاحب العبد يأخذ عبده بعينه ،وال يشء
له مام وهب له املفلس ،ويأخذ ما يف يده الغرماء يقتسمونه بينهم.
قال :وكذلك لو أن رجال اشرتى من رجل عبدا له ٌ
ثياب ،فاستثنى
مال أو ٌ
املشرتي ذلك املال الذي للعبد ،ثم استهلكه من بعد الرشاء أو أهلكه العبد

كل ذلك سواء ثم أفلس -فإن صاحب العبد يأخذه ،ثم يرضب مع الغرماء يف
سائر مال املفلس بمقدار ما كان مع العبد من املال أيام اشرتاه.
قال :وإن اشرتى منه أمة ،ثم أفلس واألمة حبىل من غريه -كانت األمة وما
يف بطنها مردود ًة عىل الذي اشرتاها منه أوال( .)1وكذلك لو اشرتى منه إبال أو
غنام فتلف بعضها ثم أفلس فلصاحبها ما حلق منها ،ويرضب بالباقي مع الغرماء
يف فضل مال املفلس.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال اشرتى من رجل أرضا فغرس
فيها نخال ،أو أحدث فيها بناء ثم أفلس -كان الغريم باخليار :إن أحب أخذ
أرضه وأعطاه قيمة الغرس الذي فيها ،وإن أحب أسلمها للغرماء وأعطوه ما
كان باعها به ،فإن أبى أن يأخذ أرضه ويدفع قيمة ما فيها من الغرس ،وأحب
الغرماء أن يقلعوا ما فيها من الغرس ويدفعوا إليه أرضه -قلعوا ،وليس ذلك مام
حيكم به عليهم ،فإن أبى أن يعطيهم القيمة ،وأبوا أن يقلعوا الغرس -حكم له
بام كان باع به األرض ،وسلمت األرض وما فيها إىل سائر الغرماء ،وحيكم
بذلك عليه إن أبى حك ًما يلزِ مه.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال باع من رجل عبدا فقبض نصف
الثمن وأنظره بنصف الثمن ثم أفلس كان العبد بينه وبني الغرماء ،ومل حيكم له
بأخذه ورد ما أخذ من ثمنه؛ ألنه قد قبض بعض الثمن ،وزال العبد من يده بام
قبض من ثمنه ،وللغرماء أن يبيعوا النصف اآلخر بقيمته يف ذلك اليوم :قليلة
كانت أو كثرية ،فإن أراده الذي له فيه نصفه أخذه بقيمته ذلك اليوم.
( -)1وهذا الفرق بني الزيادة املتصلة واملنفصلة.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال رهن عند رجل رهنا يسوى مائة
دينار بخمسني دينارا ثم أفلس كان با ِقي قيم ِة الرهن عن ما للمرهتن عىل الرهن
مردو ًدا إىل الغرماء ،وذلك أن املرهتن يستويف حقه ويرد الفضل إىل الغرماء.
فإن رهن رجل رهنا يسوى ُخسني دينارا بامئة دينار ثم أفلس الراهن فالرهن
للمرهتن بقيمته ،ويرجع مع الغرماء يف باقي حقه يف سائر مال املفلس ،حياصهم
به ،ويرضب معهم بسهمه.
قال :فإن رهن عنده عبدين أو أمتني ،فتلف يف يد املرهتن أحدهام ،ثم أفلس
الراهن -كان احلكم يف ذلك أن ينظر إىل قيمتهام كم هي؟ وكم كانت؟ ،فإن كانت
قيمتهام أكثر مام كان عليه رد املرهتن عىل الغرماء تلك الفضلة ،وكانت قيمة اهلالك
الزمة له ،داخله عليه يف ماله .وان كانت قيمتهام أقل مام كان له عىل املفلس أخذهام
بقيمتهام من ماله ،ورضب مع الغرماء بباقي حقه يف سائر مال املفلس.

فإن رهن عنده نخال ،فأثمر النخل سنتني أو ثالثا ،ثم أفلس الراهن -نظِر إىل
ما كان له عىل صاحب تلك النخل وإىل قيم ِة ثمرِ ِه تلك السنني :فإن كانت قيمة

الثمر بام كان له عليه سلم إليه ذلك ،وأخذ منه أصل النخل ،وإن كان الذي له يف
النخل أكثر من قيمة الثمر استوىف ذلك إذا باع هو والغرماء األصل ،وسلم
إليهم الباقي كله ،وإن كان ما كان له عليه يستغرق الثمر وأصل النخل فهو له،
وإن كان ذلك كله ال يودي ما له فيه أخذ ذلك بحسابه ،ورضب بفضلة ما له يف
مال املفلس مع الغرماء.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال اشرتى من رجل دارا فهدمها ،ثم
بناها بناءا جديدا مبتدأ ،ثم أفلس -كان احلكم يف ذلك أن يقال لصاحبها« :إن
أحببت أن تأخذها وترد باقي قيمتها اليوم من الفضل عن قيمتها أو ًال فذلك
لك ،وإن أبيت فأنت أسوة الغرماء».

قال :وإنام جعلنا له اخليار يف ذلك ألن عرصة الدار قائمة بعينها ،وغري ذلك
مام قد أعيد فيها من نقضها وخشبها وسائر ذلك من آلتها ،وإن كانت قد غريت
كثري من حجارهتا وخشبها ،وإذا
عن حاهلا األوىل فهي هي مل تتغري عرصتها وال ٌ
كان ما ذكرنا من ذلك قائام بعينه فهي الدار التي كان قد باع ،غري أن بناءها أو ًال
وبناءها ِ
آخرا قد اختلفا وتفاوتت صفتهام ،فدخل يف ذلك التفاضل بني احلالة
األوىل واحلالة األخرى ،فألزمنا صاحبها إن أرادها إخراج الفضل الذي صار
فيها إىل وقت إعادهتا بناء ثانيا جديدا.
فإن بناها بنيانا دون البناء األول فاستفضل من خشبها وحجارهتا فضلة
أخذها صاحبها ،ورضب بام نقص من داره مع الغرماء يف باقي مال املفلس.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال ترك مائة دينار دينا عليه للناس،
وترك ُخسني دينارا ،وأوىص يف هذه اخلمسني التي تركها بوصايا -مل جتز
وصاياه؛ ألن عليه دينا ،والدين أوىل .والعمل يف ذلك أن يرضب ألصحاب
الديون يف اخلمسني دينارا بسهامهم عىل قدر ديوهنم ،يرضب لكل إنسان بنصف
دينه؛ ألنه ترك ُخسني دينارا وعليه مائة دينار دينا.
قال :ولو أن رجال هلك وترك ورثة وماال ،فأدعى مدع دينا ،فشهد له بام ادعى
من الدين بعض الورثة ،رجالن أو رجل وامرأتان -لـح ِ
كم لصاحب الدين بام
ادعى من دينه الذي شهد له به الورثة ،وكان ذلك خارجا من رأس املال.
قال :ولو شهد لصاحب الدين رجل واحد من الورثة جلازت شهادته يف
حقه ،ولزمه أن يؤدي إليه من دينه بمقدار ما كان يلزمه يف حقه منه .وكذلك لو
شهدت امرأتان لزمهام ما لزم الرجل يف حقوقهام ،وتفسري ذلك :رجل مات
وترك ستة بنني ،وترك ستامئة درهم ،فادعى عليه رجل مائة درهم ،وشهد له
بذلك أحد البنني ،وجحده اآلخرون -فالواجب عىل هذا الشاهد أن يدفع إىل
الذي شهد له بالدين من املائة التي يف يده سبعة عرش درهام إال ثلثا؛ ألنه يقول:

عىل أبينا من هذه الستامئة درهم مائة درهم هلذا الرجل ،ويبقى ُخسامئة ،ونصيبنا
ثالثة وثامنون درهام وثلث لكل واحد ،فقلنا له :أنت قد أقررت هبذه املائة ،وإنام
لك بقولك من مرياث أبيك ثالثة وثامنون وثلث ،فاقبضها وادفع باقي هذه
املائة التي معك إىل غريم أبيك الذي شهدت له بالدين.
قال :وكذلك لو كان ُخسة بنني وترك أبوهم ستامئة درهم ،فشهد واحد منهم عىل
أبيه بامئة درهم لرجل قيل هلذا الشاهد :أنت تزعم أن هلذا الرجل مائة درهم عىل
أبيك ،وأن مرياثه ُخس مائة الفاضلة من بعد املائة ،وأن لكل واحد منكم من بعد
ذلك مائة ،فخذ مائتك وادفع إىل صاحب الدين ما بقي يف يدك من بعد مائتك.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :حيبس امليل من الغرماء املامطل لغريمه بعد
اجلدة وحلول األجل ،فأما املعرس الفقري فال حيبس إذا بان عرسه وإعدامه،
وينظر إىل ميسوره كام قال اهلل عز وجل:

▬     

[ ♂البقرة ،]279وأكثر ما جيب عىل املعرس أن ينجم عليه دينه تنجيام صاحلا
له ولصاحب الدين.

۞۞۞۞۞

كتاب الصلح


قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :كل صلح اصطلح املسلمون بينهم عليه فهو
جائز ،إال أربعة أشياء :صلح حرم ما أحل اهلل جل جالله عن أن حيويه قول أو يناله،
أو صلح أحل ما حرم اهلل ،أو صلح يف حد من احلدود التي أوجب اهلل إقامتها بعد
رفع ذلك إىل إمام املسلمني ،أو صلح يف نقد بدين.
والصلح بدين الذي ال جيوز :أن يكون لرجل عىل رجل عرشة دنانري ،فيطالبه
هبا ،فيجحده ويمتنع من قضائه ،ويصلح بينهام عىل أن يطرح عنه ُخسة ويأخذ
ُخسة ،فيصاحله صاحب الدين ويرىض منه بذلك ،فيستنظره باخلمسة إىل مدة ،فهذا
الصلح الذي ال جيوز.
ومن ادعى شيئا فصولح عىل أكثر منه مل جيز .ومن ادعى شيئا فصولح عىل ما
دونه جاز الصلح ،عىل ما ذكرنا من تعجيل ما صولح عليه.
وإن وقع الصلح بني الغريمني عىل يشء مبهم جزافا ال يعرفانه مجيعا بكيل
وال وزن جاز ذلك ،كام جيوز بيع اجلزاف إذا مل يعلام مجيعا كيله وال وزنه وال
عدده .وكذلك الصلح فجائز بني الناس يف الدماء ،والديات ،واخلراج،
والديون ،وكل سبب يتعاملون عليه وادعاه بعضهم عىل بعض ،إال ما كان عىل
ما ذكرناه من األربعة األشياء.
والصلح جائز من الرجال والنساء من املسلمني مجيعا ،وأهل الذمة .وال
يكون الصلح إال بني الذين جرت عليهم األحكام بالبلوغ من السنني ُخسة
عرش سنة ،أو اإلدراك بالبلوغ.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال بأس بذلك يدً ا ٍ
بيد.
وتفسري ذلك :رجل كان له عىل رجل مائة درهم ،من دراهم رصف مثلها
عرشون بدينار ،فأتاه بخمسة دنانري ،فقال :هذا الذي لك عيل خذها برصفها،
فذلك جائز هلام يدا بيد .وكذلك لو كان له عليه ُخسة دنانري فأتاه بامئة درهم
جاز له أن يقبضها منه برصفها يدً ا بيد.

۞۞۞۞۞

كتاب األميان والنذور والكفارات



قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من حلف باطال ليقطع عىل مسلم حقا ،أو
أراد يف ذلك هبتانا وإثام -كان فاجرا فاسقا غادرا ظاملا( ،)1ويف أولئك ومن كان
كذلك ما يقول الرمحن فيام نزل من القرآن:

▬    

           

♂           

[آل

عمران] ،وقوله تبارك وتعاىل ♂    ▬ :فهو ال نصيب هلم
يف ثواب اهلل يف اآلخرة ،وأما قوله:

▬ 

 ،♂فمعناها :ال

يبرشهم اهلل برمحته وال خيصهم بمغفرته ،وال ينظر إليهم بنعمته ،وأما قوله:
▬ ♂  فهو ال حيكم هلم بتزكية ،وال خيتم هلم برمحة وال بركة ،وال
جيعلهم يف حكمه من الزاكني ،وال عنده من الفائزين.
قال :وهذه اآلية نزلت يف رجل حلف لرجل عند رسول اهلل ÷ يمينا فاجرة
باطلة ،فقال رسول اهلل ÷(( :من حلف عىل مال أخيه فاقتطعه ظاملا لقي اهلل يوم
القيامة وهو معرض عنه)).
وقال اهلل سبحانه:

▬      

[ ♂        البقرة].
وذلك فمعناه :أن حيلف الرجل أن ال يرب له رحام ،وأن ال يصلح بني اثنني من
املسلمني؛ ألن اهلل تبارك وتعاىل قد أمر باإلصالح بني املسلمني بقوله ▬ :

( -)1نخ «عاديا ظاملا.

          
           

♂

        

- أو أصلح بني اثنني فلم يطع، وال ينبغي للرجل إذا أَمر بخري فع ِص،][احلجرات
 فإذا قيل، وال يعود يف الدخول يف يشء من أمرهام،أن حيلف أن ال يصلح بينهام
 ولست، فلست أقدر ملكان يميني، قد حلفت أن ال أفعل: قال، أصلح بينهام:له
 ▬ : فنهاه اهلل عز وجل عن ذلك وقال،أستطيع أن أحنث يف قسمي
           

.]♂ [البقرة 
يقول سبحانه وال جتعلوا أيامنكم علة تعرض وتقطع بينكم وبني طاعة اهلل يف
، بل بروا واتقوا وحتروا اخلري وأصلحوا، واإلصالح بني إخوانكم،صلة أرحامكم
 وقد يدخل يف تفسري هذه اآلية أن يكون اهلل سبحانه هنى عباده،وعن إيامنكم كفروا
، وأن جيعله عرضة ليمينه يف النازل وغري النازل،عن القسم به يف كل حق وباطل
      ▬

:قال اهلل سبحانه

♂ اآلية        
      ▬ : ثم قال سبحانه،]91[املائدة

.]223♂ [البقرة    
، وكسب القلب، اللغو: فمنهن: األيامن ثالث:قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه
.وما ع ِّقدت عليه األيامن
 فاليمني حيلف هبا احلالف وهو يظن أنه صادق فيها وال يكون الذي:فأما اللغو
 وال ينبغي له أن يعود، وليس عليه فيها كفارة،لغو
ٌ  فها ِتيك،حلف عليه كام حلف
. فهو غري آثم فيها، وينبغي له أن يتحرز من اليمني باهلل إال يف اليقني،ملثل ذلك
 يتعمد، فهو ما حلف عليه الرجل كاذبا وهو يعلم أنه كاذب:وكسب القلوب
 فليس يف تلك، يف بيع أو رشاء أو غري ذلك من املحاورة يف األشياء،ذلك تعمدً ا

كفارة ،وفيها التوبة إىل اهلل واإلنابة ،والرجعة عن اخلطية إىل اهلل عز وجل واالستقالة.
وأما المعقدة من األيامن :فهو ما حلف الرجل أن ال يفعله ،أو أقسم فيه أن
يفعله وهو عازم عىل التامم عىل يمينه والوفاء ،ثم يرى غري ذلك خريا منه فيفعله.
فعليه يف ذلك كفارة اليمني :يطعم عرشة مساكني غداءهم وعشاءهم من
أوسط ما يطعم أهله من الطعام ،ويؤدمهم بأوسط اإلدام ،يطعم كل واحد منهم
نصف صاع من دقيق( ،)1أو صاعا من متر ،أو شعري ،أو صاعا مام يأكله هو وأهله
من الذرة أو غريها من الطعام.
أو يكسوهم كسوة تعم جسد كل مسكني منهم :إما قميصا سابغا ،وإما
ملحفة سابغة يلتحف هبا ،وإما كساء .وال تكون الكسوة إال كسوة جامعة
للبدن ،ال جيوز أن يكسى أحدهم عاممة وحدها ،وال رساويل وحده.
أو يعتق رقبة مسلمة صغرية أو كبرية ،وهو يف هذه الكفارات الثالث باخليار
يصنع أهيا شاء ،والكسوة أفضل من اإلطعام ،والعتق أفضل من الكسوة.
فمن مل جيد من ذلك شيئا ،ومل يستطع إليه سبيال -فصيام ثالثة أيام متتابعات.
ثم قال سبحانه[ ♂ ▬ :املائدة ،]89يقول :احفظوها ،أي:
كفروها ،وقوموا بام أوجبنا عليكم فيها ،ثم قال سبحانه يف االستثناء:

▬

            
            

♂

[الكهف] ،فأمره باالستثناء عندما يتكلم يف كالمه ،أو يؤمل فعله غدا من أفعاله،
ثم قال            ▬ :


 ،♂يقول تستثني إذا ذكرت إن نسيت يف أول أمرك فال تدع

االستثناء عند آخر كالمك ،وعندما تكون فيه( )2من ذكرك.
( -)1والدقيق عنده  #هو الرب.
(« -)2يكون فيه» نخ.

قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ال بد من إطعام عرشة مساكني يف كفارة اليمني،
ومن إطعام ستني مسكينا يف الظهار ملن مل جيد عتق رقبة ومل يستطع صياما ،وال
جيوز إن مل جيد كلهم أن يردد عىل بعضهم ،والبد من إطعام ما ذكر اهلل من
عددهم ،إن كان مل يوجد بعضهم صرب حتى يوجدوا ،وإن أطعم بعضهم كان
عليه أن ينتظر حتى جيد تاممهم.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن كفارة اليمني كم يعطي كل مسكني ،فقال:
يعطي مدين من حنطة أو دقيق لكل مسكني بإدامه من أي إدام كان ،أو قيمته
لغدائهم وعشائهم .وكذلك يروى عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن إطعام املساكني يف الكفارة إن مل يوجد ستون
مسكينا أو عرشة ،هل جيوز أن يردده عليهم؟ فقال :ال يردد عليهم ،ولكن ينتظر
حتى جيد ما قال اهلل :ستني مسكينا ،أو عرشة مساكني.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا ردد الرجل أيامنا مرددة يف يشء واحد،
حيلف عليه يف نفسه ،وال جيوزه إىل غريه -فليس عليه فيه إال كفارة واحدة ،وإن
تعداه إىل غريه فحلف يف يشء سواه فحنث فعليه كفارتان.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الرجل يردد اليمني يف اليشء الواحد فقال :إذا
كانت يف يشء واحد أيامن مكررة أال يفعله ففعله فعليه كفارة واحدة.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من قال« :واهلل ال فعلت كذا وكذا» ،و :باهلل
أو تاهلل ال أفعل كذا وكذا» ،أو« :وحق اهلل» ،أو قال« :وريب» ،أو :قال« :وحق
ريب» ،أو قال« :ورب يشء مام خلق الرمحن كائنا من األشياء ما كان» ،أو قال:
«عليه عهد اهلل وميثاقه» ،أو قال« :أيم اهلل» ،أو« :هيم اهلل» ،أو قال« :أقسم
باهلل» -فكل ذلك يمني يلزم فيها الكفارة من حلف هبا.

حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رجل قال :عيل عهد اهلل أو ميثاقه ،فقال :ما رأيتهم
خيتلفون يف قول الرجل :عيل عهد اهلل وميثاقه ،وأيم اهلل ،وهيم اهلل -أهنا يمني.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ولو أن رجال قال« :أقسم إن مل أفعل كذا
وكذا» سئل عن نيته :فإن كان أراد القسم باهلل كان ذلك قسام ،وكانت عليه فيه
كفارة ،وإن كان أراد القسم بغري اهلل فال كفارة عليه؛ ألن الناس قد يقسمون
بغري اهلل يف أشياء كثرية.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الكسوة يف الكفارة ما يكسى كل مسكني؟ فقال:
يكسى ثوبا رداء أو قميصا ،أو قيمته إذا مل توجد الثياب ،وليس فيه ثمن معلوم.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :جيزي يف الظهار وكفارة اليمني الصبي
واملكفوف ،واألعور ،واألعرج ،واألشل ،واألخرس ،واملجنون ،ملن مل جيد غري
ذلك ،فإن وجد مسلمة ساملة فهي أفضل له .فأما [يف] القتل فال جيوز فيه إال
صحيح بالغ يف سنه ،قد عرف اإلسالم وعمل به؛ ألن اهلل يقول فيه▬ :
[ ♂ النساء ،]91واملؤمنة :فهي التي تعرف اإليامن وتعمل بحدوده،
وجتري عليها األحكام فيه ،وجيري فيه عليها .فأما يف النذور فام أوجب عىل
نفسه لزمه إن كان نوى سليمة فعليه سليمة ،وإن كان نوى كبرية فعليه كبرية
حتى يؤدي ما نذره لربه كام جعله هلل سبحانه عىل نفسه ،واملدبر فقد جيوز يف
كفارة اليمني ويف الظهار ،وأكرهه يف القتل.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن قول اهلل عز وجل♂  ▬ :
أجيوز يف ذلك املولود ،واملكفوف ،واألعور ،واألعرج ،واألشل ،واألخرس،
واملجنون؟ فقال :قد اختلف يف ذلك كله ،وجيوز ذلك كله عندي ،والرقبة
املسلمة السليمة أفضل ،إال أن يكون يف القتل فالرقبة املؤمنة من قد عرف
اإلسالم وصىل ،وفيام سوى القتل فأرجو أن جيزي املولود يف مثل الظهار وغريه،
إال أن يكون نوى أو أضمر أن تكون سليمة فال جتزيه إال سليمة؛ ألن القيمة
تكون يف ذلك أكثر ،فعليه ما جعل هلل عىل نفسه من نذر إن كان نذر.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا حلف احلالف يف يش ء فاستثنى يف جملسه
وقبل انقضاء كالمه وكينونة قيامه فله ما استثنى من استثنائه ،وإن استثنى بعد
فناء كالمه وانقطاع قاله وقيله فيام حلف عليه بيمينه فال استثناء له يف ذلك،
وعليه الكفارة إن حنث بيمينه.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رجل حيلف ويستثني بعدما انقطع كالمه أو لقاه()1
ٌ
إنسان استثنا ًء ،فقال :إن استثنى وهو يف جملسه وقبل انقضاء كالمه فله استثناؤه ،وإن
مل يستثن حتى انقىض كالمه وقام من مقامه لزمته اليمني ،ومل يكن له استثناء.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من حلف ببيت اهلل ،أو بسورة من كتاب اهلل
أو بقرب رسول اهلل ÷ ،أو بحق نبي من أنبياء اهلل أن ال يفعل شيئا ثم رأى أن
فعله خري وأقرب إىل اهلل فليفعله ،وال كفارة عليه؛ ألن الكفارة إنام جتب يف اهلل
وحده سبحانه ،وليس له أن جيعل شيئا مام ذكرنا عرضة ليمينه ،وعليه أن يفي بام
حلف به وفيه ،إال أن يكون غريه خريا له ،وأقرب إىل اهلل -فيأيت ما حلف عليه،
وال يلزمه كفارة.
وقد قال غرينا :يلزمه يف ذلك كفارة ،ولسنا نرى ذلك كذلك ،وال نقول إن
الكفارة تلزمه يف ذلك.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الرجل حيلف بالقرآن كله ،أو بالسورة أو
باآلية ،أو بالبيت احلرام ،فقال :ليس احللف بالبيت والقرآن بيمني تلزمه فيها
الكفارة ،والكفارة ال تلزم إال من حلف باهلل.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ال بأس بعتق ولد الزنا إذا كان من أمة مملوكة يف كل
الكفارات من ظهار ،أو قتل ،أو يمني ،وال جيوز عتق املكاتبة وال ولدها الذي
كاتبت عليه معها أو ولدته يف مكاتبتها يف يشء مام ذكرنا ،وولدها بمنزلتها.
( -)1معنى «لقا» :لقنه.

وقال يف رجل قال :حلفت باهلل يف كذا وكذا ومل يكن حلف ،أو قال :عيل يمني
يف ذلك وليس عليه يمني :إن تلك كذبة منه ،وال يلزمه ما كذب به عىل نفسه
حتى يكون باليمني ال فظا ،وهبا متكلام قائال ،وال يلزمه ما مل يكن ،وال جيب
عليه ما مل يلزم به نفسه.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رجل يقول :حلفت باهلل ،أو يقول :عيل يمني،
قال :إنام تلك كذبة كذهبا ،وليس يلزمه يف ذلك ما مل يكن منه.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال جيوز أن ترصف كفارات املسلمني إىل
غريهم من الذميني ،ولكن ينتظر هبا أهلها من فقراء املسلمني حتى ترصف
فيهم ،ويؤثروا به عىل غريهم.
وقد قال غرينا :إهنا جتوز يف فقراء أهل الذمة ،ولسنا نقول إهنا تكون إال يف
فقراء أهل امللة الذين جتوز فيهم زكوات أغنيائهم وهبا حكم اهلل هلم يف أمواهلم،
فحيث جازت زكوات املسلمني وأعشارهم جازت كفاراهتم وصدقاهتم.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رجل أراد أن يطعم املساكني يف كفارة يمني فلم جيد
مساكني املسلمني ،هل جيوز له أن يطعم مساكني أهل الذمة :اليهود والنصارى؟
فقال :ال يطعم يف كفارات اليمني املرشكون ،وال يطعم إال مساكني املسلمني.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من أكره عىل يمني فحلف ملكرهه مل يكن
حانثا ،إال أن يكون يف يمينه ظاملا للمسلمني أو عاصيا لرب العاملني ،فإنه إذا
كان كذلك حنث يف يمينه.
وتفسري ذلك :أن يأخذ ماال ملسلم أو يقتل قتيال فيؤخذ به ،فيجرب عىل اليمني
ما أخذ املال وال قتل القتيل؛ فهو يف هذا إن حلف حانث؛ ألنه ظامل؛ ألنه حيلف
عىل ظلم ال جيوز له أن حيلف عليه ،بل الواجب عليه تسليمه ورده أو اإلقرار به.

قال :ومن أقر بولد ساعة ثم نفاه مل يقبل ذلك منه ،وأحلق به ،وجلد احلد إن
كانت أ ُّم ولده ذلك زوج ًة له حر ًة.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال حلف باهلل آلتني فالنا يف وقت
العشاء سئل عن نيته :فإن كان نوى أن يأتيه يف أول وقت العشاء ،وحني
وجوهبا ،فأتاه بعد ذلك الوقت يف ربع الليل أو ثلثه -كان حانثا ،وإن كان مل ينوِ
أول الوقت ،فأتاه قبل طلوع الفجر -فليس بحانث؛ ألن ذلك الوقت وقت
لصالهتا ملن كانت به علة قاطعة عن تعجيل صالهتا ،مثل املغمى عليه واحلايض
تطهر يف آخر الليل .وكذلك لو حلف آلتينك بعد أن أصيل العشاء سئل أيضا
عن نيته :فإن كان نوى أنه ساعة يصيل ينرصف إليه كان حانثا إن أبطأ ،وإن مل ينو
شيئا كان الليل كله له وقتا .وكذلك لو حلف عىل دين لغريم له ليق ِضينه يف
وقت من الليل أو النهار كان األمر فيه عىل ما رشحت لك.
وكذلك لو حلف رجل بالطالق لرجل :ليكلمنه أو ليأتينه عىل رأس السنة
أو رأس الشهر كان له أن يأتيه يف أول السنة املقبلة وخروج السنة األوىل،
فيكلمه يف أول ليلة دخلت من السنة الداخلة ما بينه وبني طلوع الفجر ،فإن
طلع الفجر قبل أن يكلمه أو يأتيه فقد حنث؛ ألنه قد مىض من السنة الداخلة
ليلة ،ومىض رأس السنة اخلارجة ،وكذلك القول يف الشهر ،فافهم هذه املعاين،
وقس عليها ما أتاك إن شاء اهلل بقياس حسن ولب حارض.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا حلف الصبي يمينا ثم حنث فال كفارة
عليه؛ ألن اليمني مل تلزمه عقدهتا يف صغره عندما حلف هبا ،وكذلك لو حلف يف
صغره أن ال يكلم فالنا فكلمه بعد بلوغه مل تلزمه كفارة يمينه يف بلوغه؛ ألنه
عقد اليمني والعقد ال يلزمه؛ ألنه عقدها يف حال صغره ،فلام مل يلزمه حفظها
عند تعقيده إياها مل يلزمه عند احلنث كفارة فيها.

وكذلك عندي القول( )1فيه لو حلف بالطالق والعتاق يف حال صغره ،ثم
فعل ما حلف عليه أال يفعله -مل نر أنه يلزمه حنث يف طالق وال عتاق ،وكذلك
إن كان فعله لذلك يف صغره أو بعد كربه إذا كان إنام حلف عليه أال يفعله وهو
ابن العرش وما قارهبا ،إال أن يكون يف ذلك الوقت بالغا.
فأما اململوك إذا أقسم ثم حنث وجبت عليه الكفارة إذا كان كبري ًا وكفارة
يمينه صيام ثالثة أيام ،ال جيزيه غريها ،فإن أطعم عنه سيده أو أعتق مل جيزه ذلك.
وكذلك يف كفارة الظهار ،وكفارة قتل اخلطأ -ال جيزيه إال صيام شهرين
متتابعني ،ولو أطعم عنه سيده أو أعتق مل جيزه ذلك؛ ألن اهلل تبارك وتعاىل إنام جعل
هذه الكفارات عىل املذنبني يف أمواهلم وما يملكون ويض ُّنون به مام يعز إخراجه
عليهم؛ تأديبا منه هلم ،وتنكيال بام يدخل عليهم من الغرم هلم عن العودة فيام تقدم
منهم ،والعبد فليس ماله له ،وال مال سيده ،وليس يؤدبه وينكله إال ما ناله يف نفسه،
والصيام فهو داخل عليه يف نفسه؛ فلذلك أوجبنا عليه الصيام ،ومل جيزه غري ذلك
من فعل سيد الغالم :من عتق أو كسوة أو إطعام.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال حلف بيمني كائنة ما كانت أال
يبيع وال يشرتي شيئا ،فباع بيعا فاسدا ،أو اشرتى رشاءا فاسدا جيوز له فيه اهلبة
أو الصدقة أو العتق -لزمه فيه احلنث ،مثل بيع مسكة ذهب فيها ستة مثاقيل
بخمسة دنانري ،فأخذ الدنانري فوهبها أو تصدق هبا -جازت هبته وصدقته،
وكذلك لو اشرتى هبا عبدا فأعتقه جلاز عتقه له ،وإن كان البيع بينه وبني من
أخذ منه الدنانري بمسكة الذهب مفسوخا؛ ألنه أخذ أقل من وزن مسكته،
فيجب أن يرد عليه الذي اشرتى منه املسكة مثقاال منها أو ذهبا من غريها حتى
يكون قد أخذ مثل وزن مسكته؛ ألن الذهب مثال بمثل ال جيوز الفضل بينهام،
(« -)1وكذلك القول عندي» نخ.

وحيكم عىل الب ِّيع أن يرد عليه ُخسة دنانري مثل دنانريه ،وال جيب عليه أن يرجتع
تلك الدنانري بعينها ممن تصدق هبا عليه ،أو من اشرتى هبا منه العبد فأعتقه.
وكذلك لو اشرتى عبدا من رجل بعبدين إىل سنة ،فأخذه من ساعته فأعتقه-
كان العتق الزما له؛ ألنه قد باعه ،وحيكم له عليه بقيمته يف يوم باعه إياه ،وال حيكم
له بالعبدين؛ ألنه قد وقع التأخري والدين منذ اشرتاه إىل أن حكم له عليه ،وال جيوز
بيع احليوان واحدا باثنني إىل أجل ،وإنام جيوز ذلك يدا بيد ،ويوم ويومان يف ذلك
كشهر وشهرين ،وال يرد عليه عبده؛ ألن املشرتي قد استهلكه بعتقه له ،فلام مل
حيكم عليه يف هذا كله برد اليشء بعينه ،وكان فعله يف ذلك اليشء الذي أخذه جائزا
أن ال يرد عليه ،وإنام يطالب بمثله إن كان نقدا ،أو بقيمته إن كان عرضا -كان
احلالف يف يمينه حانثا؛ ألنه قد استهلك ثمن اليشء ،ومل حيكم عليه برده بعينه دون
غريه ،فلزمه باستهالك الثمن اسم البيع ،فلام لزمه البيع لزمه احلنث.
قال :وإن حلف أال يتزوج فتزوج تزوجيا فاسدا مل حينث؛ ألن هذا التزويج ليس
بتزويج؛ ألنه تزويج ال يقع فيه عىل املرأة طالق ،وإنام هو فسخ ،فكل تزويج ثابت
فالطالق يقع فيه ،ومن ال يقع عليها الطالق من النساء فليست بزوجة .والتزويج
الفاسد الذي ال حنث فيه أن يتزوج الرجل أخته من الرضاعة .أو يتزوج امرأة قد
أرضعته ومل يعلم ،أو أم امرأته ومل يعلم؛ كأهنا كانت ببلد ناء ال يعرفها ،فهذا ليس
بتزويج حينث فيه؛ ألنه ال جيب فيه الطالق ،وال جيب هلا املتعة عليه.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال أحب له أن يدفع كفارات أيامن عدة إىل
عرشة مساكني إال أن ال جيد غريهم بحيلة وال سبب ،وأكثر ما يعطي العرشة
كفارتان :كفارة طعاما ،وكفارة كسوة ،ويطلب بالفضل غريهم ،فإن مل جيد
غريهم دفعها إليهم يف أوقات خمتلفة ،يطعمهم يف كل يوم كفارة ،وإن وجد
سبيال إىل البعثة هبا إىل بلد أخرى للفقراء واملساكني أجزنا له ذلك.

وإنام أحببنا أن يدفعها إليهم إذا مل جيد غريهم يوما بعد يوم وال يدفعها مجلة
خمافة أن يأكلوا طعام ثالث كفارات لثالثة أيام يف يوم ونصف أو يومني؛ ألن
الواجب عىل كل مكفر حانث أن يطعم عرشة مساكني :عن كل كفارة إطعامهم
يوما ،فإذا أطعم كفارة ثالث أيامن يف يومني صارت كفارتني ،وكام ال جيوز له أن
يطعمهم عن ثالث كفارات يف يومني يطعم كل مسكني يف كل يوم ثالثة أمداد
عنده ويف منزله يغدي كل واحد منهم ويعشيه مدا ونصفا حتى تذهب
الكفارات الثالث يف يومني لعرشة مساكني -مل جيز له أيضا أن يؤكلهم إياه يف
منازهلم ،فهو إذا دفعه إليهم مجلة مل يدر يف كم يأكلونه ،وال يف ماذا يرصفونه ،مع
ستحب وأختار لنفيس وملن يعنيني فيمن كفر يمينا أن يدعو املساكني إليه
أين أ
ُّ
فيطعمهم يف منزله :يغدهيم ويعشيهم ،وإن كان املساكني نسا ًء ال يمكنهن
اخلروج واملصري إليه بعث به إليهن مفتو ًتا يف جفنة مأدو ًما ،وإنام رأيت أن

يطعمهم عنده وأن يفته ويأدمه من قبل التوجيه به إليهن ألن اهلل سبحانه يقول:

▬[ ♂  املائدة ،]89فأوجب اإلطعام أو العتق أو الكسوة،
وإذا دعاهم إىل منزله ،أو بعث به إليهم مفتوتا -مل يكن هلم بد من أكله ،ومل
يرصفوه يف غري رسمه ،وهو إذا وجه به إليهم ح ًّبا مل يأمن أن يرصفوه يف غري
الطعام واألكل له ،وإذا فعلوا ذلك فلم يطعموه ،وإذا مل يطعموه فلم يكن
ليطعمهم؛ ألن الطعام ال يكون إال ما أط ِعم ،وال يصح له أنه أطعمهم حتى
يطعموا طعامه ،وكام ال يصح له أنه سقاهم حتى يرشبوا رشابه ،وكام ال يصح أنه
رضهبم حتى جيدوا مس رضبه ،وكام ال يصح له خماطبتهم حتى يسمعوا قوله،
ويفهمهم أمره ،وكام ال يصح أنه طيبهم حتى يبارشوا طيبه ،وجيدوا رائحته ،وإال
فلم يكن هلم مطيبا ،وكذلك ال يصح له أن يكون هلم مطعام حتى يكونوا
لطعامه طاعمني ،وبه لكلب جوعهم دافعني ،وإال فلم يؤد ما قال اهلل من إطعام
عرشة مساكني ،وكيف يكون هلم مطعام من مل يدفع عنهم بأكل الطعام جوعا؟.
وإنام أوجب اهلل سبحانه عتق رقبة كاملة ،أو كسوة سابغة ساترة ،أو إطعاما،

واإلطعام فال يكون إال لطاعم يطعمه ،والطاعم فال يكون إال آكال ،وهو لو
سلم الكفارات إليهم فاشرتوا هبا ثوبا واحدا بينهم ،أو اشرتكوا هبا يف حامر ،أو
اختذوا هبا آنية أو شعارا -مل يكن ذلك أداء ما أمر به اهلل من عتق وال كسوة وال
إطعام مساكني؛ فلذلك كان األمر عندنا كذلك ،وقلنا فيه بام قلنا ،وتكلمنا يف
رشحه بام تكلمنا ،ولو جاز أن يطعمهم طعام يومني يف يوم فيطعمهم صاعا
صاعا ،وحيتسب هبا كفارتني يف يوم -جلاز أن يطعمهم كفارة واحدة يف يومني،
فيطعم العرشة يف كل يوم مدًّ ا مدًّ ا؛ ألن الزيادة والنقصان سواء إذا أزيلت
الكفارة عام جعلت عليه من املعنى.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ثالثة أشياء ال حيلف فيها أحد ،وهي :الزنا،
والرسقة ،ورشب اخلمر .فمن ادعي عليه يشء من هذا ،ومل يكن للمدعي عىل
دعواه بينة -مل يلزمه احلد إذا مل يقم عليه بذلك البينة ،ومن ذكر عن رجل أو
امرأة زنا ،فقال :هو ٍ
زان أو زانية ،سئل عام قال وقذف به صاحبه البينة ،فإن أتى
عىل ذلك بثالثة حتى يكونوا معه أربعة أقيم عىل املقذوف احلد ،وإن مل يأت بتامم
األربعة الشهود جلد احلد؛ ألنه قاذف.

۞۞۞۞۞

كتاب الدعوى


قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :البينة عىل من ادعى ،واليمني عىل من أنكر.
قال :ولو ادعى رجل شيئا يف يد رجل فالبينة عىل املدعي ،وال تقبل بينة الذي يف
يده اليشء .فإذا أقام املدعي عىل ذلك اليشء البينة العدول استحقه .وإن كان اليشء
يف يد رجلني فادعاه كل واحد منهام لنفسه كله ،وأقام عليه البينة -كان ذلك اليشء
بينهام ،فإن مل يكن هلام بينة حلفا كالهام ،وكان اليشء بينهام أيضا.
قال :ومن ادعي عليه يشء جيب فيه حد هلل مل حيكم فيه بيمني ،ومل يوجب عىل
صاحبه احلد .فأما إذا ادعى قبل رجل جرحا ومل يكن للمدعي بينة فإنا نرى أن
يستحلف املدعى عليه ،وليس ما كان هلل مثل ما كان للعباد؛ ألن العباد يطالبون
بحقوقهم ،واهلل تبارك وتعاىل فإنام أوجب احلدود التي جتب له بالبينات
والشهود العدول ،وأبى أن يقام له تبارك وتعاىل حد عىل أحد من عبيده رمحة منه
هلم إال بالشهود العدول.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :أي امرأة ادعت أن رجال خاهلا أو أخوها
ألبيها وأمها ،وأنكر ذلك الرجل ما ادعت املرأة من القرابة بينهام -سئلت املرأة
البينة عىل دعواها ،فإن جاءت ببينة ثبت النسب ،ووجبت عليه النفقة ،وإن مل
تأت ببينة استحلف هلا ،فإن حلف مل يلزمه من أمرها يشء ،وإن نكل عن اليمني
لزمته نفقتها ،ومل يثبت بينهام نسب؛ ألن النسب ال يثبت بالشبهة ،وإنام تثبت
األنساب بالبينات الثابتات الواضحات.

۞۞۞۞۞

كتاب املزارعة


قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال بأس أن يدفع الرجل إىل الرجل نخال أو
شجرا من شجر الفواكه فيعملها ويقوم عليها ويسقيها ويعمرها ويكون له
شقص منها مسمى يف أصلها :قليل أو كثري.
وكذلك إن دفع إليه أرضا حيرثها ويزرعها ويسقيها وحيصدها ويكون له يف
مسمى :من ربع ،أو ثلث ،أو أقل ،أو أكثر ،إذا أعطاه بعضها
ذلك شقص منها
ً
واستأجره به عليها.
فأما أن يعطيه بعض الثمر عىل العمل فال نجيز ذلك بينهام؛ ملا فيه من الغرر عىل
املستأجر والظلم له ،وكذلك إن كانت النفقة من صاحب األرض أو بينهام .وأحب
األشياء إيل أن تكون من صاحب األرض ،وأن يكون البذر من صاحب األرض
ومن العامل بينهام عىل قدر ما يرشط للعامل ،خيرج من البذر بقدر ما له من الرشط يف
الغلة ،ويكون األمر بينهام يف الرشكة عىل ما وصفنا يف كتاب املزارعة.
()1

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :أحسن ما رأينا وما سمعنا يف ذلك من القول
واملعنى :أن يكون حكم حريم رأس العني والفقري( )2الذي يفور منه ماؤها
ُخس مائة ذراع من كل جانب منها كلها :من رشقيها وغربيها ويامنيها وشاميها،
ال يدخل عىل صاحبها يف سحسحه ،وال حيتفر يف يشء من حريمه.
وحريم البري اجلاهلية ُخسون ذراعا من كل جانب ،وحريم البري اإلسالمية
احلادثة أربعون ذراعا ،فهذا أحسن ما رأينا وسمعنا يف ذلك.
( -)1السحسح والسحسحة :عرصة الدار وعرصة املحلة ابن األعرايب يقال :نزل فالن بسحسحه
أي بناحيته وساحته .لسان العرب.
( -)2الفقري :خمرج املاء من القناة .صحاح.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو بنى رجل يف أرض قوم بال إذهنم فقاموا عليه
يف ذلك يطلبون أرضهم ح ِ
كم عليه هلم هبدم ما بنى يف أرضهم ،وإبعاد نقضه من
ساحتهم ،وإن بنى بإذهنم ،ورشط عليهم أال يربح هو وعقبه من ذلك املكان أبدا-
رأينا هلم أن ال خيرجوه إال بحدث حيدثه يف اإلسالم ،فإذا كان ذلك منه ،وكانوا قد
رشطوا له ما رشطوا -دفعوا إليه ما غرم يف داره ،وصريوا إليه ما أخرج يف بنائه،
وإن كان مل يرشط عليهم املقام يف أرضهم والسكنى إىل أي وقت من األوقات شاء،
وإنام استأذهنم يف البناء استئذانا مطلقا فأذنوا له فبنى ،ثم احتاجوا إىل أرضهم-
فليدفعوا إليه قيمة بنائه يوم حاجتهم إىل ما بنى فيه داره من أرضهم.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا كان لرجل سفل بيت وآلخر علو فوقه
فاهندم ،فأيب صاحب السفل أن يبني سفله ،وأراد صاحب العلو رد مسكنه-
قض له عىل صاحب السفل ببناء سفله؛ ليستقيم لصاحب العلو بناء علوه؛ ألنه
ال علو إال بسفل ،فإن ذكر إعسارا أطلق لصاحب العلو أن يبني السفل ،وال
يرتك صاحب السفل يسكنه حتى يؤدي إليه ما أخرج فيه من غرمه ،وكذلك
أصحاب العيون إذا أحياها بعضهم مل يكن لآلخرين أن يزرعوا هبا حتى يؤدوا
من املؤونة بقدر الذي أخرجه فيها رشكاؤهم.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا تشاجر أهل الطرق وأهل الشوارع وأهل
األزقة يف أزقتهم التي ال منفذ هلا رأينا أن جيعل عرض الطريق التي هلا منافذ
ومسالك سبع أذرع ،وعرض األزقة التي ال منفذ هلا عىل عرض أوسع باب
فيها ،وبذلك حكم رسول اهلل ÷ يف الطرق ذوات املنافذ ،والطرق التي ال
منافذ هلا.

فأما الطرق الكبار التي جتتاز فيها املحامل واألثقال فأرى أن أقل ما جيعل
عرضها رمح ،وهو اثنا عرش ذراعا ،ومل يأت عن الرسول ÷ يف شوارع
املحامل تفسري وال تقدير؛ ألهنا مل تكن عىل عهده صلوات اهلل عليه ،وإنام قلنا
نحن هبذا املقدار فيها باالجتهاد منا لرأينا ،وما رأيناه أوسط األشياء يف تقديرنا،
واتبعنا يف ذلك قوله ÷(( :ال رضر وال رضار)) ،فجعلنا من ذلك مقدارا
حسنا ،مل نجعل سعة الشارع إذا تشاكس فيه أهله أوسع من االثني عرش ذراعا
فنضيق بذلك عىل أهل املنازل املتشاكسني ،ومل نجعلها أقل من ذلك فتضيق عىل
أبناء السبيل املجتازين ،وغريهم من املتسوقني.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وينبغي لإلمام أن يتفقد طرق املسلمني وسبلهم
وأسواقهم ومدهنم ،فيصلح نيار الطرق للحجاج وأبناء السبيل ،وحييي مياهها،
وينقي جماوهلا ،ويسهل ما أمكنه من صعبها ،ويقطع ما يرض باملار من شجر ،وهيدم
الصوامع الطوال التي يف املدن التي ترشف عىل منازل املسلمني ،وتبدو ملن ارتقى
فيها حرمهم،فإن ذلك من أصلح أمورهم؛ ألن يف طوهلا وإرشاف من فيها هتكا
حلريم املسلمني ،وسوأة إىل جريان املساجد من املسلمني.
قال :وكذلك ينبغي له أن يوسع قوارع طرقهم ،وحيوز( )1الناس يمينا وشامال عن
اإلرضار باملجتازين ،والتضييق عىل املقبلني واملدبرين ،وأن يأمرهم بتفقد السكك،
ويأخذ أصحاهبا بتنظيفها ،وإبعاد ما يضيقها عنها؛ ألن رسول اهلل ÷ قد أمر
بتنظيف العذرات ،وهي األفنية والساحات ،وأن يأمر بقطع الكنف البارزة إىل
الطرق والشوارع ،وحتويلها إىل داخل املنازل.

ً
وحموال» نخ.
(« -)1

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا اقتسم الرشيكان أرضا بينهام فوقعت
ألحدهام بئر يف نصيب صاحبه فليس له أن يمنعه من الدخول إليها ،والرشب
واالستسقاء منها ،فإن كان ذلك يرض به لزرع قد زرعه أو لسبب قد أحدثه
انتقضت القسمة بينهام ،واقتسام قسمة جديدة ،وللبئر حريمها ال حيدث عىل
صاحبها فيه حدث.

۞۞۞۞۞

كتاب اهلبة والصدقة والعمرى والرقىب والعارية والوديعة



قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من وهب هبة وأشهد عليها أهنا للموهوب
له ،وقبلها املوهوب له ،وكانت معروفة بعينها -جازت اهلبة ،ومل يكن للواهب
أن يرجع فيها وإن كان املوهوب له مل يقبضها ولكن قد قبلها؛ ألن الشهادة مع
القبول أكثر من احلوز والقبض.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وال جيوز أن هيب إنسان إلنسان هبة غري
معروفة ،فإن وهبه شيئا غري معروف وال مفهوم كان ذلك فاسدا ،وكان للواهب
أن يرجع فيه متى شاء .وال جيوز ملسلم أن هيب لبعض ولده شيئا دون سائر
أوالده ،إال أن يكون املوهوب له أبذل ولد الواهب ملاله لوالده ،وأكثرهم منافع
له ،وبرا به ،فتكون هبته له دوهنم مكافأة له عىل فعله ،وبذله لوالده ماله؛ ألن اهلل
يقول[ ♂      ▬ :الرمحن] ،فأما إذا استووا
يف الطاعة والبذل فال جتوز األثرة لبعضهم عىل بعض.
وعىل ذلك خيرج [عندي] احلديث الذي روي عن رسول اهلل ÷ يف
النعامن بن بشري( )1يف ابن له أتى به إىل رسول اهلل ÷ فقال :إين نحلت ابني
هذا غالما كان يل ،فقال له رسول اهلل ÷(( :أكل ولدك نحلته مثل هذا))،
فقال :ال ،قال رسول اهلل ( :÷-فارجتعه)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال وهب رجال شيئا ال يريد به منه ثوابا
ثم مات املوهوب له كان ورثته يف اهلبة بمنزلته ،ومل جيز للواهب أن يرجع فيها.
قال :ولو وهب رجل رجال شيئا ال يريد به منه ثوابا ،يصل به رحام ،أو يتقرب به
إىل اهلل عز وجل ،وكان ذلك اليشء قائام بعينه معروفا بنفسه وبحدوده،
( -)1الروايات أنه أبو النعامن بن بشري..

فقبل ذلك منه املوهوب له ،وأشهد له الواهب عليه ،ثم مات الواهب قبل أن
يقبضه املوهوب له -كان ذلك اليشء له ،ومل يكن لورثة الواهب منعه إياه؛ ألن
الشهادة قد وقعت منه فيه ،والقبول من املوهوب له قد جرى عليه ،وهو أكثر من
القبض عندنا.
قال :ومن وهب هبة لذي رحم أو قرابة مل حيل له الرجوع فيها من بعد اهلبة
ملن وهبها.
دارا
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال وهب ململوك رجل جارية أو ً

أو عبدا أو دابة ،فقال العبد :قد قبلت -كان ذلك له ،وكان سيده مالكا للعبد
وما ملك ،وإن قال سيده :ال تقبل ،فقال العبد :قبلت -فالقول قول العبد .وإن

قال العبد :ال أقبل ،وقال السيد :قد قبلت -فالقول قول العبد ،وال يشء له؛
وإنام يملك السيد اليشء من بعد قبول عبده له ،ولذلك لو أويص للعبد بوصية
كان األمر فيها كذلك :إن قبلها كانت له ،وان مل يقبلها مل تكن له.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال بأس عندنا أن يقول الرجل للرجل :قد
وهبت لك داري يف موضع كذا وكذا.
قال :واهلبة عندنا جائزة وكذلك الصدقة وإن مل تقبض؛ إذا حددت وفهمت
وعرفت وأشهد عليها ،ال اختالف عند علامء آل رسول اهلل ÷ يف ذلك،
وذلك قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
قال :وحتديدها أن يقول :قد وهبت لك داري التي يف موضع كذا وكذا،
وحدودها كذا وكذا ،وكذلك القول يف الصدقة.
قال :وكذلك لو قال له :قد وهبت لك جاريتي فالنة ،أو عبدي فالنا ،أو
فريس ،أو مجيل -جاز ذلك ،إذا كان ذلك املوهوب يف احلرضة.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :كل من تصدق بصدقة عىل صغري أو كبري،
وكانت الصدقة يف يده مل خيرجها ،إال أنه قد بني وأخرب هبا ،وأشهد عىل نفسه
ِ
والقبول من
للموهب له هبا -فهي جائزة ملن وهبها من بعد اإلشها ِد له هبا،
املوهوب له هبا ،ال خيتلف يف ذلك علامء آل رسول اهلل ÷ ،وكان جدي
القاسم بن إبراهيم -رمحة اهلل عليه -يقول :الذي أرى يف ذلك أن الشهادة إذا
قامت فهي أوكد من القبض واحلوز ،إال أن يكون املتصدق عليه واملوهوب له مل
يقبال ،فإن كانا كذلك يف ترك القبول مل تكن اهلبة وال الصدقة مستحقة ،وال
البينة يف ذلك نافعة؛ ألن املتصدق عليه ربام قبله وربام مل يقبله ،فإن قبل مع البينة
كانت له ،وإن مل يقبل مل تكن له.
وأما الصغري فام تصدِّ ق عليه به من ذلك فموقوف له حتى يقبله عند الكرب أو
ال يقبله.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا و ِقفت عليه أوقفت غلتها وعملها أيضا،

وإن كان له ويل مثل األب واجلد ،فقبل له -جاز قبوله.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا وهب واهب شيئا يطلب به عوضا بعينه،
فلم يعط ذلك العوض -فله أن يرجع يف هبته ،فإن مل يرجع يف هبته حتى كان
بعد تلف ذلك الذي طلبه عوضا من هبته -فله أن يرجع ساعة علم بتلف ذلك
اليشء ،فإن تامدى بعد علمه وقتا أو وقتني أو يوما أو يومني ،ثم رجع بعد ذلك
يف هبته -فليس جيوز ذلك له؛ ألنه قد ترك اهلبة يف يد املوهوب له بعد ذهاب
العوض؛ فكان تركه هلا بعد علمه تسليام منه هلا.

وكذلك لو وهب رجل لرجل دراهم فاستهلكها ،أو خلطها بدراهم مثلها
فاختلطت فلم يعرفها بأعياهنا من غريها -مل يكن له إىل الرجوع فيها سبيل؛ ألهنا
غري قائمة بأعياهنا.
وكذلك لو وهب رجل لرجل دينا له عليه ،مل يكن له إىل الرجوع فيه سبيل؛
ألنه مال مستهلك غري قائم بعينه.
وكل ما وهب هلل أو لصلة رحم فال سبيل لصاحبه إليه بسبب وال معنى.
قال :وال بأس بأن يشرتي الرجل مكاتبا بام بقي من مكاتبته فيه( ،)1إذا أجاز
ذلك املكاتب وريض به ،وإن اشرتط الوالء كان ذلك له.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من تصدق بصدقة عىل قريب أو بعيد أو ولد له
صغري مل جيز له أن يرجع فيها؛ ألن الصدقة إنام تصدق هبا هلل ،فليس حاهلا كحال اهلبة.
قال :ومن وهب البنه هبة وكان صغريا كان له أن يرجع فيها ،وال جيوز له أن
يرجع يف الصدقة.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :الرقبى والعمرى جيريان جمرى اهلبة إذا دفعها الدافع
إىل املدفوع إليه ،وقال :هي لك ولعقبك أو ولدك ،فإذا قال له ذلك كان هو وولده
أوىل هبا من املر ِقب أو ِ
املعمر ،وجرت مواريث للمعطى ولعقبه أبدا ،وإن قال :قد
أعمرتك هذه الدار حياتك فاسكنها ما عشت ،أو هذه النخل فكلها ما عشت-
كانت له حياته ،فإذا مات رجعت إىل ورثة ِ
املعمر؛ ألن املؤمنني عىل رشوطهم ،وعىل
هذا خيرج معنى احلديث الذي رواه جابر بن عبد اهلل عن النبيء ÷ أنه قال:
((أيام رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإهنا للذي يعطاها ال ترجع إىل الذي أعطاها؛ ألنه
أعطى عطاء وقعت فيه املواريث)).
(« -)1من مكاتبته رقبة» نخ.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :يريد بقوله(( :وقعت فيه املواريث)) :أن
املواريث وقعت بقول املعطي :لك ولعقبك ،وهذا فهو الذي ال يرجع إىل
املعطي من الرقبى والعمري ،فأما ما مل يذكر فيه املعطِي للمعطى عقبا فالناس
فيه عىل رشوطهم.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :العارية إذا أخذت بضامن مضمون ٌة ،وإن مل
تؤخذ بضامن مل يكن مستعريها ضامنا هلا ،وقد استعار رسول اهلل ÷ من
صفوان بن أمية اجلمحي دروعا ،فقال له :عاري ًة مضمون ًة أم غص ًبا ،فقال(( :بل
عارية مضمونة)) ،فضمنها النبيء ÷ ،فلو تلفت لغرمها له.
فأما املرأة فهي أسوة الغرماء يف مهرها ،ترضب سهمها مع سهامهم يف مال زوجها.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :حدثني أيب عن أبيه ،أنه سئل عن العارية
تضمن أو ال تضمن؟ فقال :العارية مضمونة إذا أخذها مستعريها بضامن ،وما
كان من غري ذلك مام يستعريه الناس بينهم فال ضامن عليه ،إال أن خيالف يف
الدابة ما استعارها له ،وفيه :فيضمن ما حدث هبا عند تعديه فيها ،وكان يقول -
رمحة اهلل عليه :-إن املرأة أسوة الغرماء يف مهرها.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :كل من استعار عارية بال ضامن فخالف فيها:
مثل أن يستعري حامرا إىل بلد فركبه إىل بلد أبعد منه ،أو يعريه غريه فيتلف حتته
فيلزمه يف ذلك كله غرامته( .)1وكذلك كلام كان من الثياب واحليل إذا استعري
ألن يلبس يف البلد فسافر به إىل بلد أخرى ،أو أعاره املستعري إنسانا غريه فتلف
يف يشء من ذلك -كان عىل املستعري غرمه؛ خلالفه فيه.

(« -)1غرمه» نخ.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :قال اهلل سبحانه:

▬  

             

[ ♂         البقرة.]282
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا استودع رجل رجال وديعة فتلفت عنده
فليس عليه فيها ضامن ،إال أن يكون تلفها بجناية من املستودع فيكون ضامنا
هلا ،واجلناية أن يكون أعارها ،أو رهنها ،أو أستودعها إنسانا غريه ،أو ما أشبه
ذلك -بغري إذن املستودع؛ فحينئذ يكون ضامنا هلا.
قال :فإن ادعى املستودع أهنا ضاعت فال ضامن عليه ،والقول قوله ،إال أن
يتهمه املستو ِدع فيستحلفه.
قال :ولو أن رجلني استودعا رجال وديعة فلم يدر أهيام استودعه إياها،
وادعاها كل واحد منهام لنفسه -فقد اختلف يف هذه املسألة ،وأحسن ما أرى أنا
يف ذلك :أن حتبس الوديعة حتى يقيم صاحبها عليها البينة ،فان أقاما كالهام
البينة ،واستوى شهودهام يف وصف الوديعة وحتليتها -قسمت بينهام .فإن مل يكن
هلام بينة استحلفا ،فإن نكل أحدهام وحلف اآلخر دفعت إىل احلالف ،وإن حلفا
كالهام قسمت أيضا بينهام.
قال :فإن استودع رجل رجال وديعة نقدا فامت املستودع بعد ذلك ،فلم
يعرف الورثة الوديعة -فإنه ال حق له ِقبلهم ،إال أن يتهمهم فيستحلفهم ،وال
جيب له يشء سوى ذلك عليهم؛ ألن صاحبهم كان غري ضامن ملا استودع من
هذه الوديعة؛ فلذلك مل تلزمهم إذا مل يعرفوها ومل يقفوا عىل أنه استودع صاحبهم
ما ذكر وادعى.

۞۞۞۞۞

كتاب الضالة واللقطة واللقيط



ِّ
لضوال املسلمني،
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :أرى لإلمام أن جيعل مربدً ا
فكل من التقط ضالة صريها إىل ذلك املربد ،وعلفت من بيت مال املسلمني ،فكلام
ادعى مسلم ضالة فأقام عليها البينة دفعت إليه ،فإن كان يف وقت ليس فيه إمام
يفعل هذا فأخذ آخذ ضالة رأيت أن عليه حفظها؛ ألنه قد تقلد ذلك بأخذها،
ويعرفها ويشيد بذكرها ،فإذا أتى صاحبها ضمن ملن هي معه ما أنفق عليها،
ويتسلمها منه ،فإن بقيت يف يده فهي أمانة عنده :إن أتلفها ضمنها لصاحبها إذا
طلبها ،وإن تلفت بجناية غريه ضمنه إياها ،وكان غرمها عنده بمنزلتها :لصاحبها
متى جاء يطلبها ،وإن تلفت بغري جناية منه وال من غريه عليها فال ضامن عليه فيها.
وكذلك سبيل اللقطة عندنا أهنا الزمة ملن التقطها ،ال جيوز له أكلها ،وال
استهالكها ،وعليه تعريفها :طال مكثها عنده أم مل يطل؛ ألنه لو شاء تركها ومل
يكن أحد جيربه عىل أخذها ،فإن استهلكها كان ضامنا هلا.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :اللقيط واللقيطة إذا التقطهام إنسان فكربا
عنده مل يبعهام ومل هيبهام ،وهام حران ،وما أنفق عليهام من نفقة مل يرجع هبا عليهام،
وكان تطوعا له .وإن التقط رجل جارية فكربت عنده فليس له أن يطأها إال
بتزويج ،فإن جهل فوطئها ف ِّرق بينهام ،وكان هلا عليه مهر مثلها ،فإن أراد

تزوجيها تزوجها تزوجيا صحيحا بمهر جديد ،وكذلك لو باعها امللتقط هلا،

فاشرتاها رجل ،فوطئها ،فرفع أمرها إىل احلاكم -حكم للمشرتي عىل البائع برد
الثمن الذي أخذ منه ،وحكم عىل الذي وطئها بمهر مثلها ،وفرق بينهام،
البائع واملشرتي ،إال أن يدعيا جهال بام كان جيب عليهام يف ذلك.
وأحسن أدب
ِ

فإن أراد أن يتزوجها تزوجها تزوجيا صحيحا بمهر جديد كذلك.
وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :#أنه أتته امرأة تستعدي عىل
رجل قد باعته جارية هلا ،وقد بقي عليه بعض الثمن ،فقالت :يا أمري املؤمنني،
حقي عىل هذا الرجل ،فقال الرجل :ابتعت منها لقيطة ،فقالت املرأة :أجل،
خرجت يا أمري املؤمنني إىل مسجد قومي أصيل الفجر فإذا جارية عىل الطريق،
فأخذهتا ،واستأجرت هلا ظئرا ،وأنفقت عليها حتى أدركت وتم نفعها ،فقال
عيل  #للمرأة( :آجر ِك اهلل فيام وليت) ،وقال للرجل( :أوطئتها؟) ،قال :نعم،
فقال للمرأة( :ال حق لك فيها ،واطلبها بام لك قبلها ،واجعل للمرأة صداق
مثلها) ،ثم قال( :ال يكون فرج بغري مهر).

۞۞۞۞۞

كتاب احلدود


قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :قال اهلل تبارك وتعاىل يف الزانيني▬ :
          
          

[ ♂     النور] ،فأوجب عىل الزانيني مائة جلدة
إذا كانا حرين بالغني ،وشهد عليهام بذلك أربعة عدول من املسلمني ،وأثبتوا
الشهادة عند اإلمام باإلخراج واإليالج ،وثبت عند احلاكم معرفة صحة
عقوهلام ،فحينئذ جيلد كل واحد منهام مائة جلدة كام أمر اهلل سبحانه.
وأما قوله ،♂      ▬ :والرأفة :هي الرمحة
والرقة ،والتوهني يف أمرهام ،والرفق بجلدهام إذا كانا مطيقني لإلجياع .وأما
الطائفة التي أمر اهلل [عز وجل] بشهودها فهي اجلامعة من املؤمنني ،تكثر حينا
وتقل حينا ،وقد قيل :إن أقل الطائفة ستة :اإلمام ،والشهود األربعة ،واجلالد.
فأما البكران فال يزادان عىل مائة جلدة كل واحد.
وأما الثيبان :فقد صح عن رسول اهلل ÷ أنه أمر برمجهام ،فلم خيتلف
الرواة يف الرجم أنه رجم ماعز بن مالك األسلمي ،وأن أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب  #رجم رشاحة اهلمدانية ،ومل يزل الرجم ثابتا بعد رسول اهلل ÷ ال
خيتلف فيه اثنان ،وال يتناظر فيه متناظران ،ورجم عمر بن اخلطاب يف وفارة
أصحاب رسول اهلل ÷ وكثرهتم ،وكان أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب #
إذ ذاك فيهم ،فام أنكر أحد عليه ،وكان أمري املؤمنني  #يرضب ثم يرجم،
ويقول :الرضب يف كتاب اهلل ،والرجم جاء به رسول اهلل -صىل اهلل عليه وعىل
أهل بيته عن اهلل تبارك وتعاىل.

ومن أعظم احلجج يف إجياب الرجم أن رسول اهلل ÷ رجم ،وأمر بالرجم،
وهو القدوة  #واألسوة ،وقد قال اهلل عز وجل    ▬ :

[ ♂        األحزاب ،]21وقال:
▬[ ♂   النساء ،]58وقال سبحانه ▬ :
           

[ ♂احلرش.]7
فإن عارض معارض معاند ،أو سأل سائل متعنت أو مسرت شد ،فقال :إنا ال
نجد الرجم يف كتاب اهلل مذكورا موجبا عىل الزاين ،وإنام نجد عىل الزاين يف
احلكم مائة جلدة ،فأوجدونا ملا أوجبتم من الرجم حجة.
قيل له :يا سبحان اهلل ،وهل ترك اهلل شيئا مل جيعل له أصال يف الكتاب ،وأصل
الرجم فموجود يف القرآن عند ذوي األلباب ،وبه اقتدى رسول رب األرباب،
مع أمر جربيل له بذلك عن اهلل ،ولوال أن ذلك أمر أمره اهلل به عىل لسان جربيل
له ،كام أمره بغري ذلك من الفروع التي أصل أصوهلا يف الكتاب ،وفرع فروعها
وبني فروضها عىل لسان جربيل  ،#من ذلك الصالة وعدد مفروض ركعاهتا،
ومن ذلك الزكاة ورشح ما أراد اهلل من أخذها ،وما جعل يف أقل األموال
وأكثرها ،فأصل أصل األمر بالصالة والزكاة فقال سبحانه:
 

▬

[ ♂البقرة ،]43فلم يعلم املؤمنون ما جيب عليهم يف

أمواهلم ،وال متى جتب الزكاة عىل ما يف أيدهيم حتى ميزة اهلل ،وفرعه من بعد
التأصيل لذكره وفرضه يف الكتاب ،وبينه لنبيه -صىل اهلل عليه وعىل أهل بيته-
عىل لسان جربيل  ،#فأمر به جربيل الرسول ÷ ،فافرتضه الرسول #
عىل األمة كام أمر اهلل بذلك ،فجعل الظهر أربعا ،وجعل العرص أربعا ،وجعل
املغرب ثالثا ،وجعل العتمة أربعا ،والصبح ركعتني ،ومل يأت عدد ذلك وال
تفصيله يف الكتاب.

وكذلك الزكاة أمر رسول اهلل ÷ أن جيعل يف مائتي درهم من الفضة
ُخسة دراهم ،ويف عرشين مثقاال من الذهب نصف مثقال ،ويف ُخس من اإلبل
شاة ،ويف ثالثني من البقر تبيعا أو تبيعة ،ويف أربعني من الغنم شاة ،وفيام
سيحا العرش ،وفيام يسقى بالدوايل والسواين
أخرجت األرض مام يسقى منها
ً
نصف العرش إذا بلغ كيل ذلك ُخسة أوسق ،والوَسق :فهو ستون صاعا بصاع
النبيء ÷ ،وعفا تبارك وتعاىل عام دون اخلمسة األوسق.
وكل ذلك فلم يأت رشح يشء منه يف الكتاب وإنام جاء به الرسول األمني عن
الواحد احلق املبني ،ولوال ما فرعه وذكره ورشحه وفرسه عىل لسان الرسول لكان
ِ
ِ
واملكوك
والدرهم
والدينار
حيتمل أن يؤخذ من الشا ِة والبعريِ والبقر ِة الواحد ِة،
ِ

ِ
الواحد .وكذلك يف الصالة لوال ما فرسه اهلل عىل لسان نبيه من أمرها وأوقفه عليه من
حدودها وعدد ركعاهتا وقيم فروضها لكان من صىل ركعة أو ركعتني مؤديا،
وكذلك من صىل مائة ركعة ،ولما وقف الناس عىل حدود الصالة وال حدود الزكاة.
وكذلك فعل اهلل يف الرجم كام فعل يف الصالة والزكاة ،فذكر فعله بمن زنى يف
األدبار من قوم لوط ،وما فعل هبم عىل زنائهم من الرجم هلم ،وما فعله سبحانه فقد
حكم به ،ولن نفعل غري ما به حكم ،ولن نحكم بغري ما يفعل ،وما فعله فقد ثبت أنه
حكم به ،وما حكم به فال معقب حلكمه .وكذلك قال سبحانه   ▬ :

[ ♂        األحزاب] ،والقبل والدبر فهام فرجان،
وحكمهام عىل من أتاهام فهو واحد عند من عرف األحكام ،ووقف عىل ما جيب من
احلالل واحلرام؛ ألن من فجر بامرأة يف دبرها كمن فجر هبا يف قبلها ،سواء ذلك عند
مجيع أهل اإلسالم ،وحكمه عندهم مجيعا فواحد يف األحكام ،فإذا قد صح أن حكم
القبل والدبر واحد فقد صح الرجم عند من عقل وأنصف بحكم اهلل تعاىل عىل قوم
لوط بالرجم عىل فعلهم ،فرمجهم ،وذلك قوله سبحانه   ▬ :
[ ♂        احلجر] ▬ ،

[ ♂        الذاريات].

فلام أن حكم سبحانه بالرجم عىل هؤالء الزناة من قوم لوط كان ذكر الرجم
مؤصال بحكم اهلل يف القرآن ،وما فعله اهلل -جل جالله عن أن حيويه قول أو
يناله -فواجب عىل الرسل أن تفعله إذا حكم به وجعله ،وتقتدي بفعل اهلل فيه،
وما فعله الرسل فواجب عىل األئمة فعله واالقتداء به.
فإن عارض معارض فقال :قد نجد اهلل أوجب عىل الزاين مائة جلدة.
قيل له :ذلك واجب عىل البكر فردا ،وهو واجب عىل املحصن والرجم معا،
فالبكر جيلد مائة جلدة ،واملحصن أيضا مائة جلدة كام أمر اهلل يف كتابه ،ثم يرجم كام
أمر اهلل عىل لسان نبيئه -صىل اهلل عليه وعىل أهل بيته وسلم ،-ولوال أن ذلك يشء
من اهلل أمر به نبيه أمرا ملا كان رسول اهلل ÷ ليفتات( )1يف دماء املسلمني فيتلف
أرواحهم بغري أمر من اهلل سبحانه ،وال حكم منه عليهم يف الزنا بذلك ،فميز اهلل
سبحانه بذلك بني من أنعم عليه بالنعم فزوجه ،وملكه ،وأعف فرجه ،ومأل عينيه،
وأغناه عام حرمه عليه ،فلم يرض بذلك حتى صار إىل احلرام ،وترك ما امتن اهلل به
عليه من احلالل ،ثم عدا عىل حرم املسلمني من بعد أن أغناه عن ذلك رب العاملني،
ففجر هبن وتعدى من بعد اإلعفاف له واإلغناء ،فأفسد احلرث والنسل ،وقد مأل
اهلل عينه ،وشغل باحلالل فرجه ،وبني من عثر( )2رضورة وإجلا ًء لتحرك الشهوة

والطبع املركب فيه املجعول لديه ،الذي مل يتزوج فيعف بزوجته فرجه ،ومل يرزق
ً
حاجة إىل ما حيتاج إليه مثله ممن ركب فيه مثل ما
غنى كام رزق غريه ،فهو يتحرك

ركب فيه من الشهوة ،فأوجب اهلل عىل من عثر فزنى رضورة واجلاء ،وغلبة وبال ًء-

وكفرا
وظلما،
وبطرا ،وفسا ًدا
جلد مائة جلدة ،وأوجب عىل من عثر فزنى أرشا
ً
ً
ً

وغشما ،وطل ًبا إلفساد حروث املسلمني ،وتقليدهم من أوالدهم من ليس
لنعم اهلل
ً
هلم بأوالد؛ بل هم أوالد الزناة الفاسقني ،فأفسد األنساب أرشا ،وأدخل عىل

( -)1افتات عليه يف األمر :حكم ،وكل من أحدث دونك شيئا فقد فاتك به وافتات عليك فيه.
اجلوهري .االفتيات :افتعال من الفوت وهو السبق إىل اليشء دون ائتامر من يؤمتر .لسان.
( -)2يف نسخة« :عهر».

املسلمني الفساد يف حروثهم وأوالدهم وأنساهبم بطر ًا ،فواخى بني من ليسوا
بإخوة ،وجعل املسلامت عامت ملن لسن له بعامت ،وجدات ملن لسن له بجدات،
وأخوات ملن لسن له بأخوات ،وورث أموال املسلمني واملسلامت من ليس هلم
ببنيني وال بنات ،تعديا وظلام ،وعامية وغشام ،من بعد إغناء اهلل له ،وإعفافه لفرجه
عام كان من زناه -اجللد والرجم؛ تنكيال ملن فجر وتعدى ،وأفسد احلرث والنسل
وأساء ،وفرق بني الفاجر من بعد احلاجة وشدة البالء ،والضار الذي ليس بمحتاج
وال مضطر ،وال بذي بالء وال اجلاء إىل مطاوعة نفسه إىل ما تدعوه إليه ،كام فرق بني
من كان مضطرا أو غري مضطر يف مجيع األشياء.
فلعمر اجلهلة العمني إن بني هذين الزانيني لفرقا عند أحكم احلاكمني،
ني
وكيف ال يكون عنده فيهام فرق والفرق بينهام عند جهال عبيده وغلامهنم ب ِّ ٌ
منري واضح ساطع يقني؟
فإن عارض معارض متعنت فقال :قد صح أن رسول اهلل ÷ رجم ماعز
بن مالك األسلمي بتواتر الروايات ،واجتامع املقاالت ،فهذا إذ قد كان كذلك
فام ال يستطاع دفعه وال إبطاله ،فلعل رسول اهلل ÷ رجم ماعز بن مالك
برأي ارتآه فيه ،فكان ذلك رأيا منه هو ،وفعال فعله مل يلزمه األمة ،ومل يلزم غريه
أن يفعله ،كام مل يلزم الناس أن يفعلوا غري ذلك مام كان يراه لنفسه ،وال يوجبه
عىل أمته ،وال يفرض فعله عىل أهل ملته.

قيل له :ليس هذا مام يقع فيه الرأي ،وال جيوز فيه الفعل لنبي مرسل ٍ
مهتد ،وال
إلمام بعده ٍ
مقتد؛ ألن يف هذا سفك دماء املسلمني واستئصاهلم ،وقد قال اهلل
سبحانه فيمن قتل نفسا مؤمنة ما قال من قوله     ▬ :
          

[ ♂ النساء] ،وقال:

▬         

         

[ ♂املائدة.]32

فلم يطلق اهلل سفك الدماء ألحد من األنبياء إال بحق جيب عىل املقتول بحكم
اهلل عليه ،ويف حظر اهلل لسفك الدماء إال من بعد اإلعذار واإلنذار ،واالستيجاب
لذلك بحكمه ما يقول سبحانه لنبيه ÷:

▬    

[ ♂         األنفال] ،فلم جيز
لنبيئه ÷ قتال املرشكني وال قتال املحاربني إال من بعد اإلعذار واإلنذار
إليهم ،فكيف يطلق قتل املسلمني ويستجيزه رسول رب العاملني بغري أمر من اهلل
له بذلك؟ كال ،إن رسول اهلل ÷ من االفتيات يف دماء املسلمني ل ِربي ٌء

صلوات اهلل عليه ،وحاشا هلل أن يكون رسوله كذلك ،وأن يفعل من غري أمر من
اهلل شيئا من ذلك.
ومن قال :إن رسول اهلل ÷ رأى من نفسه رأيا يتلف به أرواح املسلمني،
ويقتل به عن غري أمر من اهلل أحدا من العاملني -فقد أبطل يف قوله ،وقذف
رسول اهلل ÷ بكبرية من أكرب كبائر أفعال الفاعلني ،جيب عليه يف ذلك
التوبة إىل اهلل من فاحش قوله ،والرجعة إليه عن جرأته عىل رسول اهلل ÷،
وإال فكان من اهلالكني املجرتين ،القاذفني بأعظم الكبائر لرسول اهلل ÷
الرامني له بالبهتان ،وهذا لو قيل يف عريب أو عجمي من املسلمني لكان قوال
عظيام ،وظلام وتعديا عليه فيه وغشام ،ال جيوز لقائله القول به يف أحد من
املسلمني ،فكيف جيوز له القول به يف رسول رب العاملني ،أما يسمع من يقول
هبذا القول الفاحش ما حكى الرمحن عن رسوله يف القرآن من قوله ▬ :

[ ♂   األنعام.]51
فإن عاد املتعنت يف تعنته فقال :قد بان يل أن رسول اهلل ÷ ال يستجيز
ذلك وال يفعله إال بأمر من اهلل سبحانه ،وقد جاءت الروايات وصحت بأنه قد
رجم ماعز بن مالك األسلمي ،فلعله أن يكون رمجه يف سبب من غري الزنا.

قيل له :هذه مكابرة وإحالة منك للكالم؛ ألن الرواية قد صحت بإقرار ماع ٍز

عىل نفسه عند رسول اهلل ÷ بالزنا ،كام صحت برمجه سواء سواء ،فال يشك

أحد أنصف عقله أنه مل يرمجه إال عىل ما أقر به عىل نفسه من الزنا ،فإن كان عندك
يشء تأتينا به جيمع عليه معك الناس أنه رمجه له وعليه وفيه دون ما أقر به من الزنا
عىل نفسه عنده ،كام أمجعوا عىل رمجه بإقراره بالزنا عند رسول اهلل ÷ عىل
نفسه -فأت به ،وإال فارجع إىل احلق ودع املكابرة والتامدي يف الضالل ،والتعلق
بالرتهات واملحال ،الفاسد الفاحش من املقال.
ومل يزل الرجم منذ زمان موسى  #وقبله ،حتى ابتعث اهلل نبيه فأمره
جربيل به ،كام أمره بغريه مام جاء به النبيء ÷ عن ربه من الفروع التي ذكر
أصوهلا يف الكتاب املبني.
ومن الدليل عىل أن الرجم حكم من اهلل قديم عىل املحصنني ما أخرب اهلل نبيه
عن اليهود وتبديلها له وطرحها إياه من التوراة ،وحتريفها حلكم اهلل ،وذلك قول
اهلل سبحانه:

▬      

[ ♂       املائدة ،]43يريد:
حيرفون ما يف التوراة من حكم الرجم .وهذه اآلية نزلت فيام كان من أمر برشة()1

اليهودية ،وذلك أن اهلل عز وجل أنزل عىل موسى بن عمران الرجم يف الزاين
املحصن ،فغريت ذلك اليهود ،فجعلوه اجللد :أن جيلد أربعني جلدة بحبل مقري،
ويسودون وجهه ،وحيملونه عىل حامر ،وجيعلون وجهه إىل ذنب احلامر ،فلم يزالوا
عىل ذلك حتى هاجر النبيء ÷ إىل املدينة ،فزنت امرأة من اليهود يقال هلا
برشة برجل من اليهود ،فأراد اليهود جلدها ،ثم خافوا من النبيء ÷ أن
يفضحهم لِما غريوا من التوراة ،فقال األحبار للسفلة منهم :انطلقوا إىل حممد
فاسألوه عن حد الزاين ،فإن قال :اجلدوه فاقبلوا ذلك منه ،وإن أمركم بالرجم
فأنكروا ذلك ،وال تقروا به ،وال تقبلوه ،فأتوا النبيء ÷ فسألوه فقال:
((الرجم إن كان حمصنا)) ،فقالوا :إن موسى أمر أن جيلد إن كان حمصن ًا،
( -)1يف بعض النسخ برسة -بالسني -ورأيته كذلك يف تفسري الطربي.

فقال هلم النبيء ÷(( :كذبتم ،بل أمركم بالرجم ورجم)) ،فقالوا :كال،
فقال(( :فاجعلوا بيني وبينكم حكام)) ،فقالوا :اخرت من أحببت ،فجاءه جربيل
فقال له« :اجعل فيام بينك وبينهم رجال من أهل خيرب أعور شابا طويال يقال له:
عبد اهلل بن صوريا» ،فدعاهم النبيء ÷ ،فقال(( :هل تعرفون رجال من
أهل فدك)) فنعت هلم نعته؟ فقالوا :نعم ،فقال(( :كيف ِعلمه فيكم بالتوراة؟))
فقالوا :ذلك أعلمنا بالتوراة ،فقال(( :ذاك بيننا وبينكم)) فرضوا بذلك ،فأرسلوا
إليه فقدم فدخل عىل النبيء ÷ مع اليهود ،فقال له النبيء ÷(( :أنت ابن
صوريا؟)) فقال :نعم ،فقال(( :أنت أعلم اليهود بالتوراة؟)) فقال :نعم ،كذلك
يقولون ،فقال النبيء ÷(( :أنشدك باهلل الرمحن الذي أنزل التوراة عىل
موسى ،الذي أغرق آل فرعون وأنتم تنظرون ما أنزل اهلل عىل موسى يف
الزاين)) ،قال :فارتعدت فرائصه ،فقال :الرجم ،فوقعت به اليهود ،وقالوا :مل
أخربته؟ فقال :لقد استحلفني بيمني لو مل أخربه عام سألني ألحرقتني التوراة،
فقالت اليهود :إن ابن صوريا كاذب ،ليس ذلك يف التوراة ،فقال عبد اهلل بن
سالم للنبي ÷ :اجعل بينك وبينهم التوراة ،فإنه فيها مكتوب ،فقال هلم
النبيء ÷(( :بيني وبينكم التوراة)) ،فقالوا :نعم ،فركب النبيء ÷ إىل
بيت املدارس عىل حامره ،ومىض معه أصحابه ،فقال هلم النبيء ÷(( :ال
تبدأوا اليهود بالسالم ،فإذا سلموا فقولوا :وعليكم مثله)) ،فأتى النبيء ÷
إىل بيت املدارس فدخل وقال(( :ائتوا بالتوراة)) ،فجاءوا هبا ،وكان الذي يقوم
عليها جد ُّي بن أخطب وليس بحيي بن أخطب ،وجلس معه عبد اهلل بن سالم،
فقال له :اقرأ يف سفر احلدود ،فلام بلغ الرجم وضع إهبامه عىل ذلك احلرف،
فقال له عبد اهلل بن سالم :ارفع يدك ،فرفعها ،فقال :اقرأه ،فقرأ الرجم يف
التوراة مبينا من اهلل جل جالله.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :أما قول اهلل عز وجل  ▬ :

[ ♂    املائدة ،]44فإهنا آية منسوخة ،نسخها قول اهلل عز وجل:

▬[ ♂          املائدة ،]51فوجب
احلكم بني أهل الكتاب وعليهم بام أنزل اهلل يف الكتاب من األحكام ،فأمر
رسول اهلل ÷ ملا نزلت عليه هذه اآلية باليهوديني الزانيني فرجام.
وكذلك قول اهلل عز وجل حني يقول    ▬ :
         

[ ♂       النساء] ،فكان هذا أول ما أنزل
اهلل عىل نبيه ÷ يف أمر الزانيني ،حتى أنزل عليه ما أنزل من احلدود ،فكان ذلك
السبيل الذي ذكر اهلل أنه جيعله.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وال ينبغي لإلمام أن يزجر وال ينهر املتهم ليقر؛
ألنه قد يروى :أنه ال حد عىل معرتف بعد بالء ،وينبغي لإلمام أال يرضب وال
يرجم حتى يصح عنده أهنا غري حامل باالسترباء هلا بام جعل اهلل من حيضها،
فإن اهلل إنام جعل السبيل له عليها يف نفسها ،ال عىل ما يف بطنها من ولدها؛ ألنه
ال يؤمن عليها إن رضبت وهي حامل أن تطرح ما يف بطنها من ولدها ،وكذلك
إن رمجت قتلت وقتل ما يف بطنها ،وليس من حكم رب العاملني أن يقتل اإلمام
بنفس نفسني ،ولكن الواجب عىل إمام املسلمني أن يستربي رمحها ،فإن كانت
سليمة من اجلنني أقام عليها حكم رب العاملني ،وإن كانت مشتملة عىل جنينها
انتظر هبا أن تضع ولدها ،ثم انتظر بولدها الفصال واالستغناء عنها ،فإذا
استغنى عنها ولدها أقيم عليها حدها ،إال أن يوجد من يكفل ولدها ،فإن وجد
له ٌ
كافل ثق ٌة عليه أقيم عليها احلد ،وضمن الكافل مجيع أمر الولد.
وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :#أنه ملا كان يف والية عمر
أيت إليه بامرأة ،فسأهلا فأقرت بالفجور؛ فأمر هبا أن ترجم ،فلقيها عيل  #فقال:
(ما بال هذه؟) قيل له :أمر هبا عمر أن ترجم ،فردها عيل -ريض اهلل عنه -فقال:
(أمرت هبذه أن ترجم؟) فقال :نعم ،اعرتفت عندي بالفجور ،فقال( :هذا
سلطانك عليها ،فام سلطانك عىل ما يف بطنها)؟ قال :ما علمت أهنا حبىل ،قال:

(فإن مل تعلم فاسترب رمحها) ،ثم قال عيل ( :#فلعلك انتهرهتا أو أخفتها) ،قال:
قد كان ذلك ،قال( :أما سمعت رسول اهلل ÷ يقول(( :ال حد عىل معرتف
بعد بالء)) ،فلعلها إنام اعرتفت لوعيدك إياها) ،فسأهلا عيل  #عن ذلك،
فقالت :ما اعرتفت إال خوفا ،فأمر هبا فخيل سبيلها ،ثم قال عمر :عجزت النساء
أن تلدن مثل عيل ،لوال عيل هللك عمر ،ويروى عن عمر أنه كان يقول :ال أبقاين
اهلل ملعضلة ال أرى فيها ابن أيب طالب.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ما كان أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب بغبي
املقام ،وال بصغري احلال ،وال بخفي األمر ،وال بقليل الصرب ،وال ببعيد من
الرمحن ،وال بجاهل بام نطق به القرآن ،وال بقليل الرمحة للرعية ،وال بملتبس
األمر عىل الربية ،أخو الرسول املصطفى ،وويل من آمن واهتدى ،النارص للدين،
والقائم بحجة رب العاملني ،واحلاكم بالكتاب املبني ،الباذل نفسه هلل ولرسوله،
الشاهر سيفه يف احلق من دونه ،قتال األقران ،ومستنزل الفرسان من كل طامح
العنان إذا التقت صلب املران( ،)1كارس العساكر ،واصل األيارص ،مروي البواتر
من نجيع البوادر( ،)2أبو السبطني :احلسن واحلسني ابني رسول اهلل الطاهرين،
املجاهد السابق إىل اهلل غري مسبوق ،وأسبق السابقني ،وأول املسلمني ،وأرشف
التابعني واملهاجرين ،املسمى يف القرآن باإليامن ،واملحكوم له بالوالية
واإلحسان ،وذلك قول الواحد الرمحن    ▬ :
[ ♂   السجدة] ،ويقول  ▬ :
[ ♂  الواقعة] ،ويقول   ▬ :
        

[ ♂املائدة] ،فهذا قليل من كثري مام ذكره به يف القرآن اللطيف اخلبري ،مام ال
جيهله إال املتجاهلون ،وال حيار عنه إال اخلونة الظاملون ،وسيعلم الذين ظلموا
أي منقلب ينقلبون.
( -)1المران -بالضم :-الرماح ،الواحدة مرانة .خمتار.
( -)2البوادر :مجع بادرة ،وهي من اإلنسان وغريه اللحمة التي بني املنكب والعنق .والنجيع :الدم.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال جيب احلد عىل الزاين حتى

يشهد عليه أربعة عدول بالزنا واإليالج واإلخراج ،فإذا شهد عليه أربعة وجب
عىل اإلمام أن يسأل عن عدالة الشهود ،وعن عقوهلم ،وعن إسالمهم ،وعن
أبصارهم ،فإنه ربام كان فيهم الذمي الذي ال جتوز شهادته عىل ِّ
امليل ،وربام كان
فيهم األعمى الذي ال يتبني عامه إال ملن عرفه ،وذلك الذي ينزل املاء يف برصه،
فال يستبني ذلك لإلمام منه إال بالسؤال عن ناظريه.
فإذا صح عنده أمر ذلك سأل هل بني الشهود وبني املشهود عليه عداوة؟ حتى
يربأوا من ذلك كله ،فإنه ال ينبغي لإلمام أن يقبل شهادة العدو عىل عدوه؛ لفساد
الدهر ،واختالط األمر ،وعوز املحقني ،وقلة الصادقني ،فينبغي لإلمام أن يتحرز
حاكما
من ذلك كله ،فيكون حذرا فطنا ،قائام عىل أُخصيه ،ذهنًا ،جا ًدا يف أمر اهلل،
ً

بأحكام اهلل ،غري متقدم عىل شبهة ،وال متأخر عن صحة ،ويف ذلك ما يقول اهلل عز

وجل:

▬           

[ ♂        احلجرات].
وقد قال رسول اهلل ÷(( :ادرءوا احلدود بالشبهات)) .وقد قال أمري املؤمنني
عيل بن أيب طالب ( :#ألن أخطئ يف العفو أحب إيل من أن أخطئ يف العقوبة).
فلام ذكرنا من قول اهلل ورسوله وأمري املؤمنني قلنا :إنه جيب عىل إمام املسلمني
التثبت يف أمور العاملني ،وقلنا :إن الوقوف عند الشبهة خري من التقدم يف الزلة.
فإذا صح لإلمام أمر الشهود وجب عليه أن يسأل عن املشهود عليه حتى يثبت له
أحر هو أم مملوك؟ ثم يسأل عنه أحمصن هو أم غري
عقله ،ويصح له لبه ،ثم يسأل عنه ٌّ
حمصن؟ فإذا شهد شاهدان عدالن عىل إحصانه سأهلام اإلمام ما اإلحصان نفسه؟
فإذا أثبتا له اإلحصان بعينه ،وأخرباه أنه قد مجع زوجته ،وضم إليه أهله -أقام عليه
حد املحصن؛ فرضبه مائة رضبة ثم رمجه ،وكان أول من يرمجه الشهود األربعة ،ثم
اإلمام بعدهم ،ثم املسلمون كلهم أو من حرض رمجه منهم.

فإن سأل عنه فذكر له أنه بكر ،وثبت له أنه مل يكن نكح بامرأة هي يف حباله
اليوم أو مفارقة -جلد عند ذلك مائة جلده ،ومل تأخذه وال املؤمنني به رأفة وال
رمحة ،كام حكم وأمرهم به فيه رهبم .وكذلك جيب عىل اإلمام من التثبت يف أمر
املرأة ما وجب عليه من التثبت يف أمر الرجل؛ ألن أمرهام عند اهلل سواء يف
جرمهام :يف احلد واحلكومة منه سبحانه يف ذلك سواء عليهام.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :الواجب عىل اإلمام فيمن اعرتف عنده بالزنا أن
يتشاغل عنه ،ويزجره ،وال يعمل بقوله ،فإن مىض ومل يعد إليه مل يسأل عنه ،وان هو
أبى إال تكرار القول عليه وإلزامه نفسه زجره مع كل إقرار زجرة سهلة غري فظيعة،
حتى إذا أقر عىل نفسه أربع مرات ،ودام عىل إقراره ،والشهادة بالزنا عىل نفسه-
وجب عىل اإلمام أن يسأله عن الزنا ما هو؟ وما معناه؟ وكيف هو؟ فإذا هو أثبت له
فيه املعنى ،ووقفه عىل حدود الزنا ،وأخربه أنه أتاها حراما كام يأيت أهله حالال-
سأل عن عقله ،وبحث عن جودة لبه ،فإذا صح له عقله سأل عنه :أحر هو أم
حرا ،أو ُخسني إن كان مملوكا ،ومل
مملوك؟ ثم أمر بجلده ،فجلد مائة جلده إن كان ًّ
يأخذه وال املسلمني به رأفة ،إن كان بكرا اكتفى بجلده ،وان كان حمصنا حرا رمجه

من بعد جلده ،وكان أول من يرمجه من بعد اعرتافه اإلمام ،ثم املسلمون.
فإن كان املعرتف امرأة وجب عليه أن يفعل يف أمرها وزجرها والتشاغل
عنها كام فعل يف أمر الرجل ،فإن ذهبت مل يسأل عنها ،وان ثبتت وأثبتت أربع
شهادات عىل نفسها أخربها اإلمام أهنا إن كانت حمصنة رمجها ،وإن كانت بكرا
جلدها .وينبغي له أن يقول هلا :لعلك تر ِّهب ِ
ت ،لعلك اغتصبت ،لعلك أكرهت
إكراها ،فإن ذكرت شيئا من ذلك أطلقها ،ومل يقم احلد عليها ،ومل يسأهلا من
اغتصبها؛ ألنه ال جيب عىل أحد حد بشهادهتا.
وإن مل تد ِع شيئا من ذلك ،وأبت إال املض عىل ما هي عليه -سأل عن عقلها

كام يسأل عن عقل غريها ،فإن صح له عقلها ،وثبت له لبها -أقام عليها حد

مثلها ،بكرا كانت أو حمصنة ،جيلدها إن كانت بكرا ،ويرمجها من بعد اجللد إن
كانت حمصنة .وكذلك روى لنا عن أمري املؤمنني  #أنه جلد ثم رجم.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وحيفر للمرجوم إىل رسته ،وللمرجومة إىل
ثدييها ويرتك هلام أيدهيام يتوقيان هبام.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن املقر بالزنا كم يردد؟ فقال :ذكر عن النبيء ÷
عزا أربع مرات ،فلام كان يف الرابعة أمر برمجه.
أنه ردد ما ً
واملرجوم إذا رجم بالبينة كان أول من يرمجه الشهود ،وإذا أقر واعرتف كان
أول من يرمجه اإلمام ثم الناس.
وقد ذكر مثل ذلك عن عيل  ،#وكان عيل يقول إذا أمر بالرضب :أن ترضب
األعضاء ك ُّلها إال الوجه ،وكان يقول :اتركوا للمحدود يديه يتوقى هبام عن
وجهه وعينيه.
وأما املرجوم فيحفر له حفرة يقوم فيها إىل رسته ،وأما املرأة فيحفر هلا إىل
ثدييها فريمجها جامعة ويمضون األول فاألول حتى يفرغوا ،والسوط الذي جيلد
به املجلود( )1يكون سوطا بني الغليظ والدقيق.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :#أنه
رجم امرأة بالكوفة فحفر هلا حتى وارى ثدييها ،ثم قام والناس صفا واحدا ،ثم
أخذ حجرين فرمى بيده اليمنى ،ثم رمى بيده اليرسى ،ثم رمى الناس.
وروي عن رسول اهلل ÷ أنه ملا جاءه ماعز بن مالك األسلمي فقال :يا رسول
اهلل ،إين زنيت ،فأعرض عنه ،فقال :إين زنيت ،فأعرض عنه ،فقال :إين زنيت ،فأعرض
عنه ،فقال :إين زنيت ،فأقبل عليه فقال(( :أتيتها)) ،فقال :نعم ،قال(( :حتى غاب ذلك
منك يف ذلك منها كام يغيب امليل يف املكحلة ،والرشاء يف البري)) ،فقال :نعم ،فقال:
((وهل تدري ما الزنا؟)) ،فقال :نعم ،أتيتها حراما كام يأيت الرجل أهله حالال.
( -)1يف نسخة« :جيلد به املحدود».

قال(( :فام تريد بقولك؟)) قال :أريد أن تطهرين يا رسول اهلل ،فأمر به فرجم،
فمر برجلني فقال أحدهام لآلخر :انظر إىل هذا الذي سرت اهلل عليه فلم تدعه نفسه
حتى ر ِجم مرجم الكلب ،قال :فسكت عنهام رسول اهلل ÷ حتى مر بجيفة
حامر ،فقال هلام رسول اهلل ÷(( :انزال فأصيبا من هذه اجليفة)) ،فقاال :غفر
اهلل لك يا رسول اهلل ،أنأكل من هذه اجليفة؟ فقال(( :ما أصبتام من أخيكام آنفا
أعظم من إصابتكام من هذه اجليفة ،إنه اآلن لفي أهنار اجلنة يتقمص فيها)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا زنى اململوك كان اإلمام املتويل إلقامة احلد
عليه دون سيده؛ ألنه أوىل بذلك منه؛ ألن اهلل أمره به ،ومل يأمر سيده ،فإن مل يكن
إمام فال بأس أن يقيم السيد احلد عىل عبده .وقد روي عن النبيء ÷ يف ذلك
حديث ،وحديث عن عيل بن أيب طالب  ،#ولسنا ندري ما صحة ذلك.
فأما احلديث الذي روي عن النبيء ÷ فإنه قال :أقيموا احلدود عىل ما
ملكت أيامنكم .وأما احلديث الذي روي عن أمري املؤمنني  #فذ ِكر أن رجال
أتاه فقال يا أمري املؤمنني ،إن أمتي زنت ،فقال :اجلدها نصف احلد ُخسني ،فإن
عادت فعد ،فقال :أدفعها إىل السلطان؟ فقال :أنت سلطاهنا.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن اململوك واململوكة يزنيان من يقيم عليهام
احلد؟ فقال :إمام املسلمني دون سيدهام.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :حيصن الرجل باحلرة واألمة ،إال أن يكونا جمنونتني
ً
صبية ال جيامع مثلها يف الفرج ،فأما إذا جامعها وهي
أو تكون أيتهام كانت زوجته
تطيق ذلك يف موضع احلرث ،أو كانت ابنة ُخس عرشة سنة فهي حتصنه ،واألحكام
جتري عليه هبا ،فأما أهل الكتاب من اليهوديات والنرصانيات فلسن عندنا ممن حيصن
به الرجال؛ ألنه نكاح عندنا فاسد ال نجيزه ،وال نرى أنه حيل ملسلم نكاح مرشكة،
والذميات فهن املرشكات بأعياهنن؛ لكفرهن برهبن ،وجحداهنن لنبيهن ،وإنكارهن
لكتاب رب العاملني ،ولرفضهن لفرائض أرحم الرامحني.

حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رجل حر تزوج أمة ثم فجر ،هل هو هبا حمصن؟
فقال :األمة حت ِّصن الرجل يف قولنا إحصان احلرة له ،وحدُّ ه إذا زنى حد املحصن.
وقد اختلف يف اإلحصان ،فمنهم من قال :هو العقدة ،ومنهم من قال :هو
املسيس واملجامعة.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال يكون حمصنا عندنا حتى جيامعها ،أو يرخي
سرته عليها ،وخيلو هبا ،وجيب عليه مهرها ،فام أوجب املهر كله أوجب اسم
اإلحصان ،ووجب به احلد عىل كل إنسان.
قال حييى بن احلسني صلوات

اهلل عليه :إذا شهد أربعة عىل رجل بالزنا وأثبتوا

شهادهتم كلهم ،ثم رجع بعضهم بعد أن قد شهدوا ،وقبل مض احلد -جلد
الراجع من الشهود؛ ألنه قد قذف ثم رجع عن قذفه ،فلزمه حد القاذف ،وال
سبيل عىل الباقني؛ ألن الشهادة قد متت أربعة ً
أوال قبل رجوع الراجعني.
قال :وإن شهد أول الشهود عىل إنسان بالزنا ،ثم نكل آخر الشهود فلم
يشهدوا -جلد الذين شهدوا أوال ،وال سبيل عىل املشهود عليه ،وال عىل
الناكل؛ ألن الشهادة مل تتم أربعة شهود كام قال اهلل ،فصار األولون قاذفني،
عليهم أن يأتوا عىل دعواهم وقذفهم بأربعة شهود ،أو بشاهدين يشهدان عىل
ذلك املوقف الذي شهد هذان الشاهدان عىل الزاين بالزنا فيه ،إن كان الذين
شهدوا ً
أوال اثنني ،وإن كان الذين مضوا عىل الشهادة ثالثة كان عليهم أن يأتوا
برابع يشهد عىل ما شهدوا عليه بعينه وإن كان الذي مض عىل الشهادة واحدا
كان عليه أن يأيت بثالثة يشهدون عىل ما شهد عليه بعينه ،يف ذلك الوقت ،ويف
ذلك املكان حتى يشهدوا كلهم أهنم رأوه م ًعا يف حال ما شهدوا عليه به من
ذلك الزنا ،فإن مل يأت الشاهدون بشهود معهم تامم األربعة الذين ذكرهم اهلل
فهم قاذفون ،وذلك قوله سبحانه     ▬ :

[ ♂    النور.]4

ويف ذلك ما يقول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ( :#ما أحب أن أكون يف
أول الشهود األربعة) ،فدل بذلك عىل أنه إذا رجع بعضهم جلد األولون.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ولو أن أربعة شهدوا عىل رجل بالزنا فرجم،
ثم رجع بعد الرجم منهم واحد سئل الراجع :هل تعمدت قتله بشهادتك؟ فإن
قال :نعم ،وأقر عىل نفسه بأنه متعمد لقتله بطلت شهادته ،وقتل به ،وإن جحد
أن يكون تعمد قتله ،وقال :مل أدر ما ينزل به ،وادعى خطأ غري ذلك -كان عليه
ربع أرش الرضب ،وربع الدية ،ويكون ذلك عىل عاقلته ،وإن كان تعمد قتله،
وأقر بذلك عىل نفسه؛ فصاحله أولياء القتيل عىل دية يدفعها إليهم صلحا :قليال
خصوصا ،ومل يكن عىل عاقلته منه يشء ،ويرضب
كثريا -كان ذلك يف ماله
ً
أو ً
احلد لقذفه ،وال سبيل عىل الثالثة الذين شهدوا ومل يرجعوا؛ ألن احلد قد مىض
بالشهادة التامة بحكم اإلمام عليه هبا.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ولو أن رجال شهد عليه أربعة عند اإلمام
بالزنا ،فسأل عن إحصانه فشهد عليه شاهدان باإلحصان ،ثم رجع أحدهام قبل
إمضاء احلد -مل يكن عليه حد يف ذلك .وينبغي لإلمام أن يؤدبه حتى يتثبت يف
أمره وشهادته ،وليس عىل الشاهد اآلخر يشء؛ ألنه مل يقذف يف شهادته فيكون
قاذفا ،وإنام شهد عىل اإلحصان ،ومل يرجع عن شهادته فيؤدب عىل خطأه.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال أرى أن من وطئ مستأجرة أو مستعارة إال
زان ًيا ،جيب عليه يف فعله احلد .وأما صاحب املرهتنة فإذا ارهتنها وحازها ثم
وطئها فادعى يف ذلك أنه توهم أهنا حتل له بارهتانه هلا -درئ عنه احلد ،ال
اختالف عند الناس يف ذلك ،وإنام ميزنا بينه وبني غريه ألهنا لو تلفت عنده كان
ضامنا هلا؛ ألن الرهن بام فيه ،إال أن يكون فيه فضل فيرتادانه بينهام .قال :وإن مل
يد ِع جهال بفعله أقيم عليه احلد كام يقام عىل غريه.

قال :وكذلك لو اغتصب مغتصب جارية فوطئها وأولدها كان احلد عليه،
وكانت اجلارية وولدها لصاحبها ،فإن ماتت اجلارية يف يد املغتصب طالبه
بقيمتها يوم اغتصبها ،وأخذ منه ولدها مملوكا لسيدها ،فإن مات بعض ولدها مل
يكن املغتصب هلم ضامنا لقيمته؛ ألنه حادث سوى املغتصب بعينه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن ً
رجال شهد عليه أربعة بالزنا وكان
حمصنا فرجم ،ثم وجد بعد رمجه جمنونا -كان عىل اإلمام أن يؤدي ديته من بيت
مال املسلمني؛ ألن هذا خطأ من خطأ اإلمام؛ ألن الواجب عىل اإلمام أن يسأل
عن صحة عقل املشهود عليه ،كام يسأل عن غري ذلك من أمره .فإن مل يكن
حمصنا فرضب بشهادهتم فعىل اإلمام أرش الرضب من بيت مال املسلمني.
وكذلك إن شهدوا عىل رجل فرجم ،ثم وجد مملوكا -كانت قيمته ملواله عليهم
يف أمواهلم إذا شهدوا أنه حر ،وإن هم مل يشهدوا أنه حر ،ورمجه اإلمام ثم وجده
مملوكا -فهذا خطأ من خطأ اإلمام؛ فديته من بيت مال املسلمني؛ ألن الواجب
أحر هو أم مملوك؟
عىل اإلمام أن يسأل عنهٌّ :

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن أربعة شهدوا عىل امرأة بالزنا فأقيم
عليها احلد ،ثم نظر إليها النساء بعد ذلك فوجدهنا عذراء أو رتقاء -مل يكن عىل
اإلمام وال عىل الشهود من ذلك يشء؛ ألن هذا حد من احلدود ،واحلد ال تقبل
فيه شهادة النساء .فإن نظرن إليها قبل إمضاء احلد عليها ،فذكرن ذلك عنها -مل
يكن عىل الشهود حد فيام رموها به؛ ألن الشهود عىل إبطال ما قال النساء ،وال
يقام احلد عىل الرجال بشهادة النساء .ويدرأ احلد عن املرأة املشهود عليها
بالشبهة التي وقعت فيها.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو شهِ د عىل رجل أو امرأة بالزنا واإلحصان،
ثم نظر اإلمام يف أمر زوج املشهود عليها فإذا به صبي صغري ال جيا ِمع ِمثله ،أو

صبية ال جيامع ِمثلها ،أو جمنون أو جمنونة ال يفيقان ،أو كانت زوجة الرجل
ذمية -مل يرجم واحد منهام إذا كانا عىل ذلك ،ويرضب حد البكر مائة جلدة.

قال :وإنام قلنا :إن املجنونة واملجنون ال حيصنان؛ ألهنام ال حيدان ،وكل من ال
حيد فال حيد به ،وكذلك من ال حيدُّ ال حيدُّ له ،وكل من ال جيري عليه حد
املحصن ال حيصن به.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا شهد أربعة عىل رجل بالزنا ،فوجد بعض
الشهود ذم ًّيا ،أو أعمى ،أو جمنونا ال يعقل -درئ احلد عن املشهود عليه ،ومل
يكن عىل الشهود حد القاذف إذا كانوا مل يعلموا بحال هذا الرابع ،ومل يفهموا أن
شهادة مثله ال تقبل؛ وألهنم شهود قد شهدوا ،فإن أمض احلد عليه بشهادهتم
كانت الدية من بيت مال املسلمني؛ ألن هذا من خطأ اإلمام؛ ألن عليه النظر يف
مثل هذا ،واالستقصاء فيه ،والبحث عن أمر الشهود.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا زنت املكاتبة ،أو املدبرة ،أو أم الولد -فإن
القول عندي يف ذلك أنه ال رجم عىل واحدة منهن ،وعىل أم الولد واملدبرة ُخسون
جلدة ُخسون جلدة ،وعىل املكاتبة من الرضب بحساب ما عتق منها .وكذلك بلغنا عن
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #فيها ،فإن كانت قد أدت نصف مكاتبتها رضبت
ُخسة وسبعني سوطا ،وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحسابه.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال جياوز يف التعزيز حدُّ ص ِ
حرا
احبِه ،إن كان ًّ

عزر إىل دون املائة بسوط أو سوطني ،وإن كان عبدً ا عزر إىل دون اخلمسني
بسوط أو سوطني.
وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :#أنه قال( :أبى اهلل أن

يبلغ حد إال بالشهود) .وذكر عنه  :#أنه رضب رجال تسعة وتسعني سوطا يف
جارية غلبها عىل نفسها ،فشهد الشهود أهنم رأوه قام عنها وقد أدماها ،فقال عيل
( :#إذا مل تشهدوا عىل اإليالج واإلخراج أبى اهلل أن يقوم حد إال بشهادة
أربعة) ،يعني :عىل اإليالج واإلخراج.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ولإلمام أن ينظر يف مثل هذا نظرا يوفقه اهلل
فيه ويسدده ،ولعل هذا الذي رضبه أمري املؤمنني  #كان بكرا ،وأرى أنه لو
كان ثيبا ثم أتِيت به أنا أو شاورين فيه إمام لرأيت أن يعاقبه بحبس مع التعزير
حبسا طويال ،وكذلك كان رأيي فيام كان شب ًها لذلك.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ولو أن زانيا زنا بذمية أو مرشكة كان عليه حد مثله،
أيضا -يقام عليها حد مثلها.
إن كان حمصنا رجم ،وإن كان بكرا جلد ،وكذلك ً -
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا زنى الرجل بذات رحم حمرم ،أقيم عليه حد
مثله ،وأقيم عليها حدها أيضا ،حمصنني كانا أو بكرين ،ويرى اإلمام يف ذلك رأيا:
من تنكيل أو نفي ،فأما يف حكم اهلل فحكمهام سواء ،هام عنده زانيان فاجران.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :يف ذلك كله حدٌّ واحد ،فإن عاد بعد ذلك
بكرا رضب ،كذلك النساء أيضا يقام
احلد عيد له :إن كان حمصنا رجم ،وإن كان ً
عليهن حدُّ ِمث ِلهِ ن.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا قامت الشهادة وشهِ د بالزنا عىل مريض
أربع ٌة -فإن كان ذلك املريض حمصنا رجم ،ولو كان مريضا مدنفا؛ ألن الذي
يراد به من قتله أكرب من مرضه ،وإن كان بكرا :فإن كان مرضه مرضا مبالغا
رأيت أن يتأنى به برؤه خشي ًة من تلفه؛ ألن حده من الرضب دون تلفه.
وكذلك لو شهد أربعة عىل مقعدي ِن بالزنا أو أعميني رجام إن كانا حمصنني،
أو جلدا إن كانا غري حمصنني .وإن شهدوا عىل مريض سقيم ،أو مسلول
مستسقى البطن ممن ال يطيق احلد -فإن كان حمصنا رجم ،وإن كان بكرا نظر
اإلمام يف إقامة احلد عليه نظرا شافيا ،إن رأى أنه حيتمل أن جيمع له عرشة
أسواط ثم يرضب هبا عرش رضبات فعل ،وإن رأى غري ذلك نظر واجتهد رأيه
يف النظر .فقد ذكر عن رسول اهلل ÷(( :أنه أيت برجل مريض أصيفر
أحب ٍن( )1قد خرجت عروق بطنه ،يكاد يموت ،يف بعض احلديث قد زنا ،فدعا
النبيء ÷ بعثكول فيه مائة شمروخ ،فرضبه به رضبة واحدة.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وإذا اعرتفت العبيد عىل أنفسها بالزنا أربع
مرات جاز اعرتافها ،وجلدت ُخسني جلدة ،حمصنني كانوا أو غري حمصنني.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا شهد أربعة عىل رجل وامرأة بالزنا ،فقالت
املرأة :استكرهني عىل نفيس -د ِرئ عنها احلد بام أدلت به من احلجة ،فإن شهد
حضورا ألمرهام وملبتدأ خلوهتام؛ حتى
الشهود أهنا طاوعته سئل الشهود :هل كنتم
ً

سمعتم كالمهام ،وكيف كان أمرهام؟ فإن قالوا :نعم قد شهدنا أول أمرهام ،وعلمنا
( -)1األحبن :املستسقى ،وهو الذي اجتمع يف بطنه املاء األصفر ،من احلبن وهو ِعظ ِم البطن.
لسان .وهو مرض االستسقاء حيث ينتفخ البطن وغريه من األعضاء ،ويدوم عطش صاحبه.

كيف كان فعلهام ،وسمعنا مبتدأ كالمهام -مل يلتفت إىل كالمها( ،)1وأقيم عليها
احلد ،وإن قالوا :مل نحرض أول أمرهام ،ولكن قد هجمنا عليهام وهام يف زناهام
وفسقهام ،وليس عندنا من مبتدأ أمرهام علم -مل تكن شهادهتم عىل املطاوعة مام
يعمل عليها ،ويدرأ احلد عنها بالشبهة التي أدلت هبا ،وأقيم احلد عىل الزاين.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا قامت الشهادة عىل رجل بالزنا فنظر يف
إحصانه ،فإذا تزوجيه تزويج فاسد وفساده :أن يكون نكح من ال جيوز له أن
ينكحها من النساء ،مثل :األخت من الرضاعة ،أو غريها من الرضاعة ،أو ذات
رحم حمرم ،أو أخت امرأته ،أو أم امرأته ،أو امرأة كان نكحها أبوه أو ابنه ،فنكحها
وهو ال يعلم -فإن ذلك النكاح ال يكون به حمصنا ،وال جيب فيه رجم ،ولكن يقام
عليه فيه احلد مائة رضبة.
وأما الصبي واملجنون الذي ال يفيق فال حد عليهام ،ويقام عىل من زنيا به احلد،
إال أن يكون يف حدِّ هام( )2من الصبا واجلنون.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :حد الذمي كحد امليل سواء سواء ،املحصن
يرجم ،والبكر جيلد ،وكذلك حد مامليكهم كحد مامليك أهل اإلسالم سواء سواء.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من زنى بامرأة يف دبرها فهو كمن زنى هبا يف قبلها؛
ألهنام فرجان ،واآليت فيهام ٍ
زان ،عليه حد مثله ،حمصنا فمحصن ،أو بكرا فبكر.

(« -)1قوهلا» نخ.
( -)2أيًّ :إال أن يكون من زنيا به صب ًيا أو جمنو ًنا مثلهام.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :اللوطي زان ،حده كحد الزاين إذا أتى يف
املقعدة ،وهو أعظم الزانني جرما.
كذلك روي عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :حد اللوطي
كحد الزاين).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إن كان حمصنا فأتى رجال يف دبره فحده حد الزاين،
فإن كان حمصنا رجم ،وإن كان بكرا جلد .وكذلك من أمكن الرجال من نفسه.
ويف ذلك

ما يروى عن رسول اهلل ÷ يف األخبار املتواترة ،والروايات

املتواطئة أنه قال(( :اقتلوا الفاعل واملفعول به)).
حدثين أبي عنه أبيه :أنه سئل عن الذي يعمل عمل قوم لوط ،فقال :حده يف
ذلك حد الزاين ،يرجم إن كان حمصنا ،وجيلد إن كان بكرا .وكذلك روي عن أمري
املؤمنني  #يف رجل أيت به قد فعل ذلك .وقد رجم اهلل قوم لوط من سامئه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :قال اهلل تبارك وتعاىل فيام هنى عنه عباده من
القذف بام ال يعلمون ،والقول من ذلك بام ال يوقنون ،فقال:

▬  

            

[ ♂ اإلرساء] ،فمعنى قوله ♂      ▬ :هو ال
تقل وال تقف من قذف املحصنات ما ليس لك به علم .وقوله ▬ :

 ♂  هو إخبار منه بأنه سيسأل يوم القيامة سمعه وبرصه وفؤاده:
هل كان من ذلك الذي لفظ به بلسانه يشء أم مل يعلموا منه شيئا؟
وقال سبحانه       ▬ :
 

[ ♂النور ،]4ومعنى ذلك :أنه حكم عىل من قذف

مسلمة حرة أو حرا مسلام بالزنا ،ثم مل يأت عىل ذلك بأربعة شهداء -رضب ثامنني
جلدة كام أمر اهلل عز وجل ،وكان كاذبا عند اهلل من الفاسقني ،ومل تقبل له

شهادة أبد ًا ،إال أن يتوب من فسقه ،وينيب ويرجع إىل اهلل فيكون عنده من
املقبولني ،إذا كان عنده يف التوبة من املخلصني ،كام قال جل جاللة عن أن حيويه
قول أو يناله         ..▬ :

[ ♂           النور].
وقال سبحانه فيام كان يفعله أهل اجلاهلية من إكراههم إماءهم عىل الزنا
ليستنجبوا أوالدهن:

▬      

           

[ ♂  النور ،]33فنهاهم عن محلهن عىل الزنا ملا يطلبون
من أجعاهلن واستنجاب أوالدهن ،ثم أخرب أنه من بعد إكراههن ملن أكره منهن
وأخيفت عىل نفسها إن مل تفعل ما أمرها به سيدها غفور رحيم ،فأخرب اهلل عز
وجل أنه غري معاقب هلا عىل ما مل تفعله بطوعها ،وأتته بالكر ِه منها ،واخلوف
عىل نفسها ،ثم وعدها أنه يغفر ذلك هلا ،ومن العقوبة فيه يرمحها؛ إذا كانت
مكرهة يف فعلها ،فقال:

▬      

 ،♂ فوجبت املغفرة للمكرهات من الفتيات املؤمنات.
وهذه اآلية يقال إهنا نزلت يف أمة مسلمة كانت لعبد اهلل بن أيب بن سلول،
فأمرها أن تأيت رجال ليفسق هبا فيستنجب به ولدها( ،)1فأبت ،وأتت النبيء ÷
فأخربته فاعتقها عليه وزوجها.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا قال الرجل للرجل املسلم :يا زاين ،أو :يا
ابن الزانية ،أو :يا ابن الزاين -فإن صفح عنه املقذوف وتركه ومل يرفعه إىل اإلمام
فذلك له ،وإن رفعه إىل اإلمام سأله اإلمام البينة عىل أنه قذفه.

(« -)1ولدا» نخ.

فإن أتى بالبينة عليه سأل اإلمام القاذف عن بينته عىل ما ادعى ،فإن أقام عىل
قذفه أربعة يشهدون بزنا املقذوف أخىل سبيله ،وأقام عىل املقذوف حده ،وإن مل
يأت بأربعة شهداء أبرزه فرضبه ثامنني جلدة ،كام قال اهلل سبحانه:

▬ 

[ ♂     النور ،]4ويكون املقذوف
حارضا لرضب اإلمام للقاذف.
ً
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ولو أن رجال قذف ولده بالزنا يف نفسه ،فقال له:
يا زاين ،حد له؛ ألن اهلل سبحانه يقول[ ♂  ▬ :النور،]4
ومل يستثن والدا وال غريه .وقد قال غرينا :ال جيلد له ،ولسنا نأخذ به.
ولو قتله مل يقتل به ،إال أن يقتله متردا وجراءة عىل اهلل وفسادا ،فريى اإلمام
رأيه فيه.
وكذلك لو أخذ من ماله شيئا من حرزه مل يقطع له؛ ألن رسول اهلل ÷ قال:
((أنت ومالك ألبيك)) .وجتب عىل األب التوبة إىل اهلل من قوله يف ابنه بام ال يعلم.
قال :ولو قذف االبن أباه جلد له ثامنني جلدة حدا وافيا.
ولو أن األب قال البنه :يا ابن الزانية -لسئل أن يأيت بأربعة شهداء عىل زنا
امرأته أ ِّم ابنه ،فإن أتى هبم رضبت مائة ثم رمجت ،وإن مل يأت هبم دعي إىل
مالعنتها ،فإن نكل حد هلا ،وكانت امرأته عىل حاهلا ،وإن العنها فرق اإلمام

بينهام ،ومل جيتمعا بعدها أبدا.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الرجل يقذف ابنه ،فقال :حيد له؛ ألن اهلل قد
أمر بحد القاذف املحصن ،واألب القاذف البنه فهو من الذين أمر اهلل بحدهم؛
ألنه قد اجرتم جرمهم.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا قذف الرجل جامعة فقال :يا بني الزواين،
فرفعوه إىل اإلمام -فإنه جيلده لكل واحد منهم حده ،ويكون الطالب باحلدود

األمهات املقذوفات :أمهات املشتومني ،فإن كان بعضهن ميتا كان أولياؤها
الطالبني بام جيب هلا من ذلك.
قال :ولو أن رجال قال لرجلني أو ثالثة :يا بني الزانية :فإن كانت أمهم
واحدة أقيم هلا احلد عىل القاذف ،وإن كن أمهات متفرقات مل جيب عىل القاذف
حد؛ ألنه قذفهم كلهم بأم واحدة ،وأمهاهتم متفرقات؛ فال تكون الثالث
واحدة ،كام ال تكون الواحدة ثالثا.
ولو أن رجال قال لرجل :يا ابن الزواين ،لوجب عليه احلد ،يطالبه به أمهاته
املقذوفات :أمه ،وجدته أم أبيه ،وغريها من جداته؛ ألهنن قد ولدنه؛ فهن أمهاته.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ولو قذف مسلم ذميا مل يلزمه يف قذفه حد؛
ألن اهلل تبارك وتعاىل إنام أوجب احلد يف املحصنات املؤمنات ،وليس الذمي
بمؤمن .وكذلك إذا قذف العبد مل حيد له.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن املسلم يقذف الذمي ،والعبد يقذفه احلر فقال:
أما الذمي فال حد له عىل املسلم؛ ألن اهلل تبارك وتعاىل يقول:

▬ 
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وال نرى أن حيد احلر للعبد إذا قذفه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ولو أن رجال مسلام قذف ذميا فقال له :يا ابن
الزانية ،وكانت أم الذمي قد أسلمت -سئل البينة عىل ما قال ،فإن أتى ببينة
حدت أم الذمي املسلمة ،وإن مل يأت ببينة أقيم عليه هلا احلد إذا طالبته ،حد
القاذف؛ ألنه قذفها من بعد إسالمها.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا قال رجل لرجل :يا فاعال بأمه فهو من
أكرب القذف؛ حيد له.
وأما قوله :يا فاجر ،أو :يا فاسق -فإنه يسأل عن معنى قوله وعن إرادته( )1يف
ذلك ،فإن ذكر أنه أراد القذف بالزنا حد له ،وإن كان أراد فجورا يف الدين ،أو
فسقا يف أمر من أمور املسلمني غري الفجور -زجر عن ذلك ،ومل جيب عليه فيه
حد ،وإن رأى اإلمام أن يؤدبه ببعض األدب أدبه.
قال :ولو أن قاذفا قذف فسئل البينة فادعى بينة غي ًبا لكان الواجب أن يؤجل
أجال يمكنه فيه املجيء ببينته ،فإن جاء هبا وإال حد.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رجل يقول لرجل :يا فاعال بأمه ،أو :يا فاجرا،
أو :يا فاسقا ،قال :أما من قال :يا فاعال بأمه فعليه ما عىل القاذف ،وأما من قال:
يا فاجر أو يا فاسق فيسأل عام أراد بمقالته ،فإن أراد الزنا كان قاذفا ،وإن أراد
الفسق والفجور واخلبث يف الدين ،والتقصري فيه -مل يكن قاذفا ،وعليه تعزير.
ويف أكثر التعزير وأدناه قال :قد قيل :إن التعزير ال يكون إال أقل من كل حد.
وقال بعضهم :التعزير عىل قدر ما يرى اإلمام من كل حر أو عبد ،كثر ذلك أو قل.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الرجل يقذف ويدعي بينة له غي ًبا ،قال :يؤجل
أجل مثله يف دعواه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إن كان قذف الذي هو يرضب له ،وكان قد بقي من
هذا احلد الذي يرضبه يشء -أتم ما بقي من احلد ،وكان جمزيا عام ثنى به من القذف
رضب ملن قذف حدا مبتدءا من بعد الفراغ من
وهو بني العقابني( ،)2وإن قذف غريه ِ
األول .وكذلك روي عن أمري املؤمنني  #أنه رضب حدين يف موقف واحد.
( -)1يف نسخة« :فإنه يسأل عن إرادته وعن معنى قوله »..الخ.
( -)2العقابان :عودان ينصبان مغروزين يف األرض يمدُّ بينهام املرضوب .المغرب.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا قذف الذمي مسلام أو مسلمة حد هلام؛ ألن
اهلل يقول:

▬       
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هو أحصن اإلحصان ،ويف ذلك إن شاء اهلل من احلجة أبني الربهان.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن مسلام قذف ذميا ،ثم أسلم الذمي بعد
أن قذفه املسلم فطالبه بقذفه له -مل يكن عليه حد؛ ألن قذفه له كان يف حد كفره
ال يف حد إيامنه
قال :وكذلك لو أن حرا قذف عبدا ،ثم أعتق العبد فطالبه بقذفه -مل جيب
عليه له حد؛ ألن قذفه له يف حال عبوديته ال يف حال حريته.
قال :ولو أن عبدا قذف حرا ،ثم أعتق من ساعته بعد قذفه ،ثم طالبه احلر
املقذوف -ألقيم له عليه احلد :حد عبد أربعني سوطا؛ ألنه قذفه وهو عبد،
واحلد إنام وجب عليه ساعة نطق بالقذف.
قال :ولو أن رجال حرا قذف صبيا ،أو عبدا ،أو أمة ،أو مدبرا ،أو ابن أم ولد
من غري سيدها ،أو ابن مدبرة أو مكاتبة -فال حد عليه يف يشء من ذلك كله،
وجيب عىل اإلمام أدبه يف ذلك كله.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا قال الرجل للمرأة« :يا زانية» ،وقالت املرأة
للرجل« :يا زاين» ،فقال« :زنيت بك» -فال حد عىل واحد منهام؛ ألهنا حني قذفته
صدقها بقوله« :زنيت ِ
بك»؛ فسقط عنها احلد بتصديقه إياها ،ويسقط عنه احلد ألنه
شهد عىل نفسه مرة واحدة ،دون أن يشهد أربع شهادات عند اإلمام.
وكذلك إن قال هلا هو« :يا زانية» ،فقالت« :زنيت بك».

قال :وإن قال هلا« :يا زانية» ،فقالت« :زنيت يب» -وجب عىل كل واحد منهام
حد؛ ألهنام كليهام قاذفان.
وكذلك إن قال هلا «:يا بنت الزانية» ،فقالت له« :زنيت هبا» -وجب عليهام
احلد .فإن قال هلا« :يا بنت الزانية» ،فقالت له« :زنت بك» -فإن كليهام قاذفان
ألم املرأة ،ووجب عليهام حدان.

ِ
صدقت» كانت قاذفة ،فإن قال
قال :ولو قالت له« :يا ابن الزانية» ،فقال هلا« :
ِ
صدقت إهنا زانية» ،كانا قاذفني كالهام.
هلا« :
قال :ولو قال هلا« :يا بنت الزانيني» ،فقالت له« :إن كانا زانيني ،فأبواك زانيان»،

وجب عليه احلد ألبوهيا ،ومل جيب عليها هي يشء؛ ألهنا مل تطلق عىل أبويه القذف.
قال :ولو قال رجل لعبد :من اشرتاك ،أو من باعك ،أو أم من اشرتاك ،أو أم
من باعك زانية -فإنه جيب أن ينظر إىل أم الذي اشرتاه أو باعه :فإن كانت أم ًة مل
جيب عليه حد ،وإن كانت حرة وجب عليه احلد؛ ألنه قد قذفها ،فإن قال« :أم
من يبيعك» ،أو «أم من يشرتيك» ،ومل يقصد بلفظه ونيته إنسانا بعينه -فال حد
عليه؛ ألنه مل يقذف أحدا يفهم ،وإنام جيب احلد إذا طولب القاذف ،وهذا فال
يطالبه أحد؛ ألنه مل يقصد بفريته أحدا.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال قال لصبية :يا زانية مل جيب عليه
حد؛ ألهنا لو قذفته مل حتد له ،وجيب عىل اإلمام أن حيسن أدبه.
قال :فإن قالت امرأة :لصبي يا زاين مل حتد له؛ ألنه لو قذفها مل حيد هلا .ولو
قال صبي لرجل :يا ابن الزانية مل حيد له ،ولو قال رجل لصبي :يا ابن الزانية حلد
ألم الصبي إذا طالبته بذلك .ولو قال رجل المرأة بنت أم ولد :يا بنت الزانية مل
حيد هلا؛ ألن أمها أمة ،فإن كانت أمها قد عتقت قبل القذف ،ووقع عليها القذف
وهي حرة مسلمة -وجب عليه احلد هلا إذا طالبته ،وإن كانت عتقت بعد القذف
فطالبته مل جيب هلا عليه حد؛ ألنه قذفها وهي مملوكة.

قال :ولو قال رجل لرجل ابن أم ولد من غري سيدها :يا زاين يا ابن الزانية مل
جيب هلام عليه حد؛ ألهنام مملوكان ،فإن قذفه وقد أعتقت أمه وجب ألمه احلد
عليه ،ومل جيب له هو؛ ألهنا حرة وابنها مملوك ،فإن قذفها من بعد أن أعتق هو
وأمه وجب هلا وله احلد عليه إذا طالباه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال قال البن أم ولد من سيدها :يا
زاين وجب له عليه احلد إذا كان ابن أم الولد رجال بالغا ،وإن قال له :يا زاين يا
ابن الزانية وجب له هو عليه احلد ،وينظر اإلمام يف أمر أمه :فإن كان أبوه قد
أعتقها قبل القذف وجب هلا أيضا احلد ،وإن كان مل يعتقها فال حد هلا عليه.
قال :وإن قال له رجل :يا زاين يا ابن الزانيني وجب له وألبيه عىل القاذف حدان،
وإن كانت األم قد أعتقت قبل ذلك وجب هلا عليه حد ثالث ،وال نقول يف ذلك
بقول من رد حدود اجلامعة املقذوفني إىل حد واحد ،بل نقول :إنه جيب عليه ملن
قذفه جمتمعا أو مفرتقا حد حد؛ ألن كل مقذوف منهم ليس بصاحبه ،وقد أوجب
اهلل لكل مقذوف عىل قاذفه حدا ،ومل يذكر يف كتابه أنه أرشك بني اثنني وال ثالثة
مقذوفني يف ثامنني جلدة فنقول :إنه إذا قذف جامعة يف كلمة واحدة وجب هلم عليه
حد واحد ،وإنام قال تبارك وتعاىل     ▬ :

[ ♂    النور ،]4فأوجب لكل مقذوف أو
مقذوفة عىل كل قاذف أو قاذفة أن جيلد ثامنني جلدة ،فاحتذينا يف ذلك بحكم
الرمحن ،ونطقنا فيه بام نطقت آيات القرآن ،ولو جاز أن يرشك بني املقذوفني يف
احلد الواحد ملا كان حد القاذف الواحد ليكون أبدا ثامنني جلدة ،ولو كان ذلك
كذلك مل جيز أن جيلد القاذف الواحد ثامنني جلدة ملقذوف واحد.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال جتوز شهادة النساء يف يشء من احلدود التي
أوجبها اهلل عىل العبيد ،كثرن أو قللن .وجتوز شهادهتن فيام سوى ذلك وحدهن يف

حال ما ال يمكن أن يشهد عىل ما شهدن عليه الرجال ،ويف حال جتوز شهادهتن إذا
كان معهن رجل ،فأما احلال الذي جتوز شهادهتن فيها وحدهن فهو مثل شهادة
القابلة عىل استهالل الصبي إذا كانت ثقة مأمونة ،ومثل شهادهتن عىل احلرة واألمة
عىل ما ال يشهد عليه غري النساء مثل العلة :تكون يف فروجهن مام ترد به اإلماء عىل
بيعهن ،مثل :القرن والرتق والفلك وغري ذلك من أدوائهن ،فإذا شهد عىل ذلك من
النساء ذوات العدالة والعفاف والصدق والطهارة واألمانة قض بشهادهتن؛ ألنه
يشء ال يناله غريهن .وأما احلالة التي جتوز شهادهتن فيها إذا كان معهن رجل فهو
فيام يتعامل به الناس ويشهدون عليه وفيه :من الوصايا ،واهلبات ،والرشاء ،والبيع
والصدقات ،وغري ذلك مام كان سوى احلدود يف احلاالت.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن شهادة النساء ،فقال :ال جتوز شهادة النساء يف
حد من حدود اهلل ،وجتوز شهادة املرأة الواحدة فيام ال يشهد فيه إال النساء من
األمور ،مثل القابلة إذا كانت صدوقة عدلة.

الذمي املسلمة عىل نفسها كان
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إن استكره
ُّ
عليه من احلد ما عىل غريه من املسلمني فيها ،ثم أرى بعد ذلك لإلمام أن يعاقبه
بعقوبة تبِينه من املسلمني :من حبس طويل ،أو نفي بعيد.
وقد قال غرينا :إن القتل جيب عليه يف ذلك ،وليس قولنا كذلك؛ ألنا وهم
جممعون عىل أن الذمي لو فجر بمسلمة وهي مطاوعة له -مل يكن عليه يف ذلك أكثر
من احلد :حد مثله ،فقلنا هلم :وكذلك أيضا جيب عىل املسلم يف ذلك حد مثله،
حمصنًا فمحصن ،أو بكرا فبكر ،والذمي فلم يع ِ
ط عهدا عىل أن ال يفجر بمطاوعة
وال مستكرهة ،فإن أوجبتم عليه القتل يف االستكراه فأوجبوا عليه القتل يف
املطاوعة؛ ألن اهلل حرم الفجور عىل املسلمني كام حرمه عىل الذميني ،وحرمه عىل
الذميني كام حرمه عىل املسلمني ،ولو كان للفاجر من الذميني باملسلمة حد عند اهلل

سوى حد الفاجر هبا من املسلمني لكان أيضا للمسلمة الفاجرة بالفاجر من الذميني
حد غري حدها يف الفجور بالفاجر من املسلمني ،فإن وجب عليه القتل يف ذلك
وجب عليها ،وإن اندفع عنه اندفع عنها إذا مل يلزمها ،وهذا فقد يلزم من قال بقتل
الذمي إذا فجر باملسلمة؛ فقد يلزمه يف القياس أن يقتلها إذا فجرت بالفاجر من أهل
الذمة .وإنام يكون الذمي ناقضا لعهده بفعل من األفعال جياهر به املسلمني جماهرة
باينة ،وينابذهم فيه منابذة ظاهرة :من حماربة أو غري ذلك مام لو فعله مسلم است ِحل
دمه من بعد استتابته من ذنبه ،أو ما أشبهها مام جياهر فيه املسلمني جماهرة.
قال :وأما املستكرهة فال حد عليها؛ ألهنا غلبت عىل نفسها ،ومل تأت
فجور ًا بطوعها.
حدثين أبي عن أبيه :أن سئل عن املستكرهة عىل نفسها ،فقال :كل مستكرهة
مغلوبة عىل نفسها فال حد عليها.
وقد ذكر مثل ذلك عن النبيء ÷ ،وعن عيل .♠-
ً
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الذمي يستكرِ ه ً
مسلمة حتى أصاهبا ،فقال :#
أمة
عليه يف ذلك ما عىل المستكرِ ِه من املسلمني؛ ألن اهلل أوجب حدا واحدا عىل
مجيع الفاجرين.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه:
بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :اقتلوا الديوث حيث وجدمتوه))،
واملعنى عندنا يف ذلك أنه من بعد االستتابة.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :يستتاب ،فإن تاب وإال قتل من بعد االستتابة إن
مل يتب ،وإن تاب مل يقتل.
وقد قيل :يقتل وال يستتاب ،ولسنا نرى ذلك ،وال نقول به.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الساحر ما حده؟ قال :حده أن يقتل من بعد
االستتابة إن مل يتب ،وإن تاب مل يقتل.
وقد قال مالك بن أنس ،وأهل املدينة :يقتل وال يستتاب ،وليس ذلك عندنا بقول.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال يقتل زنديق وال مرتد إال من بعد االستتابة،
فإن تابوا خيل سبيلهم ،وإن مل يتوبوا من كفرهم رضبت رقاهبم .وال أحب أن يقتلوا
هم وال غريهم من املستتابني حتى يستتابوا ثالث مرات يف ثالثة أيام ،كل يوم مرة،
ثم يقتلوا يف اليوم الثالث إذا أبوا التوبة واإليامن ،وأقاموا عىل الكفر والعصيان.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن املرتد كيف يصنع به ،فقال :املرتد يقتل إن أقام
عىل ردته ،وال خيرجه من القتل غري توبته.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الزنادقة ما حدهم؟ فقال :الزنادقة إذا مل يتوبوا
قتلوا ،وإن تابوا مل يقتلوا.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا وقعت املرأة عىل املرأة كان حدهام كحدِّ
الرجل يقع عىل الرجل فيام دون دبره ،وحدِّ الرجل يقع عىل املرأة وال يولج وال
خيرج ،يف ذلك كله التعزير عىل قدر ما يرى اإلمام؛ ألن احلد أبى اهلل أن يقيمه إال
عىل اإليالج واإلخراج ،واملرأة ال تولج وال خترج ،ولكن يعزرهام اإلمام تعز ًيرا
مثخنًا ،يرضهبام ثامنية وتسعني سوطا إن كانتا حرتني ،وإن كانتا أمتني رضهبام ثامنية
وأربعني سوطا ،وينيلهام مع ذلك من احلبس عىل قدر ما يرى إن رأى ذلك.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن املرأة تقع عىل املرأة ،فقال :يعزرهام اإلمام عىل
قدر ما يرى من التعزير.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :قال اهلل تبارك وتعاىل  ▬ :

[ ♂          املائدة].
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :فإذا رسق السارق عرشة دراهم أو قيمتها ،من
حرز ،واحلرز :فهو بيت الرجل ومراحه ومربده املحصن عليه.

وكذلك روي لنا عن رسول اهلل ÷ أنه قطع يف جمن( )1كانت قيمته عرشة دراهم.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ومن قطع فامت من غري توبة كان من أهل النار؛
ألن القطع ليس بتوبة ،وإنام هو له يف الدنيا عقوبة ،وعليه التوبة إىل اهلل من سوء
فعله ،فإن تاب رجونا املغفرة له من اهلل ،أال ترى كيف يقول اهلل عز وجل:
▬[ ♂         املائدة ،]41يقول:
من تاب من بعد رسقته وأصلح يف عمله ومل يعد جلرمه فإن اهلل يتوب عليه.
ويف ذلك

ما يروى عن رسول اهلل ÷(( :أنه أيت برجل قد رسق فقال له:

((رسقت؟)) ،فقال :نعم ،فقال النبيء ÷(( :اقطعوه)) ،فلام قطعوه قال له
النبي ÷(( :تب إىل اهلل)) ،قال :فإين تائب إىل اهلل تعاىل ،فقال النبيء ÷:
((اللهم تب عليه)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا رسق السارق عرشة دراهم أو قيمتها قطعت
يده اليمنى من الكوع ،فإن عاد فرسق ثانية قطعت رجله اليرسى من مفصل القدم
والساق وهو من الكعب ،فإن عاد ثالثة فرسق رأينا أن حيبس عن املسلمني ،ويلزم
احلبس ،وال تقطع يده الباقية وال رجله؛ ألن يف قطعهام إهالك نفسه ،وذهاب فرائضه
من طهوره وصلواته؛ ألنه ال صالة إال بطهور ،مع ما يف ذلك من املثل،

وقد نهى

رسول اهلل ÷ عن املثل بالبهايم فكيف بالناس؟ ألنه إذا قطعت قوائمه
ويداه بقي مطروحا ال يتنظف من قذره ،وال يستطيع احلركة حلاجته .واحلبس
فقد يكف من كلبِه ،وجيري جمرى هتلكته ،واهلل سبحانه رحيم بربيته.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل من أين تقطع يد السارق ،فقال :من الكوع ،وقال:
رسق من حرزه.
يقطع يف عرشة دراهم أو ما كانت قيمته من املتاع ،إذا ِ

( -)1املجن :الرتس .هناية.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا أقر السارق عند اإلمام مرتني بالرسقة
وجب عىل اإلمام أن يسأله عن الرسقة ما هي؟ وكم هي؟ وكيف هي؟ ومن أين
رسقها؟ فإذا أثبت له الرسقة ومعناها وكيف هي وأعلمه أنه رسقها من حرز-
سأل عن عقله ،فإذا صح له عقله -مع ما قد صح عنده من إقراره برسقته -قطع
يده من كوعه ،فإن كان يف كالمه ورشحه وإقراره يشء يدرأ به احلد درأه عنه،
وضمنه ما أقر من رسقته ،ورد ذلك عىل من رسقه من منزله.
قال :وإن أقر فلام قربت السكني من يده جحد وأنكروأكذب نفسه فيام كان
أقر به أط ِلق ومل يقطع ومل يضمن( ،)1وهو بمنزلة الشهود لو رجعوا .وكذلك
القول يف املقر بالزنا لو رجع عند وقت الرجم أو احلد أطلق ومل يقم عليه حد،
وكان ذلك بمنزلة الشهود لو رجعوا .ويف ذلك ما قال رسول اهلل ÷ يف ما عز
بن مالك األسلمي حني رمجه فأحرقه الرجم فخرج من احلفرة هاربا فرماه بعض
الناس بلحي مجل فقتله ،فأخرب بذلك رسول اهلل ÷ ،فقال(( :أال تركتموه
يمض)) ،ومل يقل ذلك إال وقد علم أنه إذا رجع عن الشهادة عىل نفسه درأ عنه
احلد ،فكأنه أقام هربه عن الرجم مقام رجوعه.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وإذا رجع املعرتفون عن اعرتافهم وجب عىل
اإلمام إحسان آداهبم حتى ال يعودوا إىل ذلك وال غريهم.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا شهد الشاهدان عىل رجل بالرسقة وجب
عىل اإلمام أن يسأهلام ما رسق؟ وما الذي وجدا معه حتى شهدا عليه بالرسقة؟
فإن ذكرا له شيئا يكون عرشة دراهم أو قيمتها عرضا سأهلام من أين رسقها؟
( -)1يف نسخة« :ويضمن» .وهي املوافقة للمذهب ،أي :أنه يسقط عنه القطع دون الضامن ما مل
يصادقه املالك ،أي :فإن صادقه املالك يف رجوعه سقط الضامن.

وكيف أخذها؟ ومن أي موضع قدر عليها؟ فإن قاال :أخذه من حرز ،من
موضع كذا وكذا ،ورأيناه حني خرج به من ذلك احلرز -سأل اإلمام عن
عدالتهام ،فإن عدِّ ال له وو ِّثقا سأل عن عقل السارق ،فإن صح له قطعه ،وإن
ذكر له الشاهدان أنه مل خيرج هبا من حرز ،وأنه أخذها من غريه -رد الرسقة إىل
صاحبها ،وأدب السارق عىل رسقته .وكذلك إن ذكر له أن السارق زائل العقل،
وأنه جمنون ال يفيق درأ عنه احلد ،رسق من حرز أو من غريه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن سارقا دخل دارا من باهبا ،أو تسور
عليها ،أو نقب جدارها ،ثم أخذ من متاعها شيئا يسوى عرشة دراهم ،فأخرجه
من الباب ،أو رمى به من فوق الدار ،ثم لـ ِحق فوجد( )1معه ،وشهد عليه بذلك
من فعله ،وأنه أخرجه من حرزه -قطع اإلمام يد سارقه ،فإن لـ ِحق معه يف

جوف املنزل مل خيرج به ومل يفصل مل يكن عليه قطع ،ورأى اإلمام يف تعزيره
وتأديبه رأيا حسنا؛ ألن السارق إنام تقطع يده يف رسقته إذا فصل هبا من منزهلا،
فأما ما مل خيرجها من منزهلا فال قطع عليه فيها.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن السارق يؤخذ قبل أن خيرج بالرسقة من حرزها
هل عليه قطع؟ فقال :ال قطع عليه إال أن خيرج برسقته من حرزها ،فإن أخذ قبل
خروجه هبا من حرزها فال قطع عليه فيها.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رساقا فتحوا بابا ،أو نقبوا جدارا ،أو تسوروا منزال
فكان بعضهم جيمع الرسقة يف الدار وحيزمها ،وبعضهم ينقلها من جوف الدار إىل
خارجها ،وبعضهم خارج حيفظها -فإن القطع جيب عىل الذين كانوا ينقلون من داخل
الدار إىل خارج ،ويؤدب الذين كانوا جيمعوهنا يف املنزل ،والذين كانوا خارجا حيفظوهنا.
(« -)1فوجد ما» نخ.

قال :ولو أن سارقني وقف أحدهام عىل الباب من خارج ،وناوله اآلخر
الرسقة من داخل -فإنه ينظر فيام تقوم به الشهادة عليهام :فإن قال الشهود :إن
الداخل كان يقرب الرسقة فيضعها عند عتبة الباب من داخل ،ويمد اآلخر يده
فيخرجها إىل خارج ،قطعت يد املخرج هلا من الباب إىل خارج ،وأدب اآلخر
أدبا حسنا .وإن شهدوا أن الداخل كان يضعها له من وراء الباب ،أو يرمي هبا
إليه من فوق اجلدار -قطع الداخل املخرج هلا ،وأدب اخلارج الضام هلا.
قال :ولو أن الداخل رزم رزمة كبرية ،ثم أخرجها حتى بلغ هبا باب الدار،
فأدخل الواقف عىل باب الدار يده فأخذ بجانب الرزمة ،وأخذ الداخل بجانبها
اآلخر؛ فتحامالها حتى أبرزاها ،ثم لـ ِحقا وأ ِخذا ،وشهد بذلك الفعل عليهام-
لكان القطع واجبا عليهام؛ ألهنام كليهام أبرزاها من حرزها وأخذاها.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رساقا دخلوا منزل رجل ،فكان بعضهم
ٌ
صبي ،حتى إذا برز
جيمع الرسقة يف جوف املنزل ،ثم خيرجها إىل خارج
جمنون أو ٌّ
منها ما برز خرج السارق واملجنون فاحتملها هو واملجنون أو الصبي ،فلحقا
وأخذا وشهد عىل ذلك من فعلهام -مل يكن عليهام قطع ،ووجب عىل الرجل الذي
كان داخال أن يعزر تعزيرا شديدا ،وحيبس حبسا طويال ،وال قطع عليه؛ ألنه مل
خيرج الرسقة من حرزها ،ووجب عىل الصبي أن يؤدب عىل قدر ما يرى اإلمام من
األدب ،وال قطع عليه؛ ألنه ليس يف حد جتري عليه به اإلحكام ال هو وال املجنون.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال يقطع السارق حتى يقر مرتني عند اإلمام،
فيقوم إقراره مرتني مقام شاهدين ،كام أنه ال حيد الزاين املقر حتى يقر أربع
مرات ،ويكون ذلك مقام أربعة شهود.
وإن رجع مقر عىل نفسه عن يشء من إقراره ق ِبل إنكاره منه ،ومل يقم عليه حد.

حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن السارق يقر بالرسقة كم من مرة يرد؟ فقال:
ذكر عن عيل  #أنه رد السارق مرتني ،والسارق إذا أقر كذلك قطع ،إال أن
يرجع عن ذلك وينكر؛ فيدرأ عنه احلد برجوعه عن إقراره األول.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا رسق السارق ما جيب يف مثله القطع من حرز،
وشهد عليه بذلك عند احلاكم وقد رد الرسقة قبل أن يوصل به إىل احلاكم -قطعه
احلاكم ،ومل يلتفت إىل رده إياها إذا شهد عليه أنه قد أخرجها من حرزها؛ ألن القطع
قد وجب عليه بحكم اهلل ساعة أبرزها من حرزها ،وباين اهلل بأخذها ،فليس لإلمام
إذا شهد عىل السارق بذلك عنده إال أن يقطع يده .فإن عفا الشهود وصاحب الرسقة
فلم يرفعوا علمه إىل احلاكم كان هلم ،ومل يكن للحاكم أن يتبعه بيشء قد عفا عنه
صاحبه ،إذا مل يكن رفعه إليه ،وال شهد الشهود بالرسقة عنده عليه .وقد قال غرينا:
إن السارق إذا رد الرسقة عىل صاحبها قبل أن يبلغ به إىل احلاكم سقط عنه القطع
فيها ،وزعموا أنه غري سارق يف ذلك الوقت هلا؛ مكابرة لعقوهلم ،وإفسادا لثابت
ألباهبم ،كأن مل يسمعوا اهلل سبحانه يقول:

▬  

[ ♂املائدة ،]40وقد يعلمون أن هذا قد رسق ،ووجب عليه حكم اهلل بفعله
إذ أخرج الرسقة من حرزها ،وكأن مل يسمعوا دعاء رسول اهلل ÷ بأن ال يعفو
اهلل عن حاكم رفع إليه ذو حد فعفا عنه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا رسق العبد اململوك من مال سيده شيئا
جيب عليه يف مثله القطع مل يقطع؛ ألنه ماله رسق بعضه بع ًضا .وإن رسق مملوك
من مال غري سيده ما جيب فيه القطع قطع .ويف ذلك ما بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن
أيب طالب  :#أنه أتاه رجل فقال :يا أمري املؤمنني عبدي رسق من مايل ،فقال:
مالك رسق بعضه بعضا ،ال قطع عليه.

قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ولو رسق من ٍ
مال بني سيده وبني آخر أقل من
مال سيده أو مثله مل جيب فيه القطع ،إذا كان مشاعا ال يعرف بعضه من بعض،
فإن رسق أكثر مام لسيده فيه بام جيب فيه القطع قطِع.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إن رسق مسلم من ذمي ُخرا من حرز ،يف بلد
جيوز ألهل الذمة سكناه ،واملقام فيه ،وتبنى فيه الكنائس -قطع؛ إذا رسق ما
يساوي عرشة دراهم .فإن رسق ذلك من الذمي يف مرص من أمصار املسلمني
الذي ال جيوز هلم تسكنه ،وال إحداث الكنائس فيه هلم -مل يكن ذلك بحرز له؛
ألنه ليس له بمنزل ،وال جيوز له فيه املقام؛ ألن رسول اهلل ÷ أمرنا بإخراج
أهل الذمة من جزائر املسلمني ،وجزائر املسلمني :فهي مدهنم التي مدنوها
وابتدعوها ،فينبغي أن يكون هلم قرى عىل ِحد ٍة يأوون إليها ويسكنون فيها :مثل
احلرية أو مثل غريها.
فإذا رسق املسلم اخلمر منه يف احلرية أو يف غريها من قراهم املعتزلني فيها
التي جيوز إظهار أدياهنم فيها قطع ،وإن رسقه يف مدينة من مدن اإلسالم مل
يقطع؛ ألنه ليس للذمي أن يدخل مدن اإلسالم اخلمر ،وال يقره فيها.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :والواجب عىل اإلمام أن يمنع أهل الذمة من
إظهار يشء من أمرهم يف مدن اإلسالم :من بيع ُخر ،أو رشائه ،أو عمله ،أو
إظهار عيد من أعيادهم؛ ألهنم مل يعطوا الذمة عىل إظهار أمرهم ،وال عىل التعزز
يف دينهم ،وإنام أعطوا الذمة عىل التذلل والصغار ،وإخفاء ما خالف دين
املسلمني مام كانوا عليه مقيمني.
قال :وينبغي لإلمام أن خيرجهم ويأمرهم إن يبتنوا ألنفسهم قرية ناحية من
مدن املسلمني ،بحيث ال يسمع الصياح وال الطرب وال املنكر ،عىل مقدار
ميلني أو أرجح ،يكون أهلهم هبا ،ويأوون يف الليل إليها .وال بأس أن تكون
جتارهتم يف مدن املسلمني .وجيب عىل اإلمام أن يمنعهم من ذبح يشء مام يباع
حلمه يف األسواق؛ ألن ذبائحهم ال حيل أكلها للمسلمني ،وهي حرام عليهم.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من رسق مملوكا صغريا من حرز وجب عليه
القطع ،وإن رسق حرا صغريا فال قطع عليه ،وعليه التعزير عىل قدر ما يرى
اإلمام،؛ ألن احلر ليس بامل ،واململوك مال ملالكه ،وإنام جيب القطع عىل من
رسق ماال .وكذلك لو أنه اغتصب مملوكا كبريا من حرز ،فأوثقه أرسا ،ومحله
محال ،حتى أخرجه من احلرز ومىض به -وجب عليه فيه القطع عندنا .وإن هو
ساقه وتبعه اململوك الكبري فال قطع عليه يف ذلك ،إذا كان اململوك تبعه طوعا،
وإن أكرهه إكراها باإلخافة له عىل نفسه ،حتى خرج معه قرسا؛ خمافة عىل نفسه
من قتله إياه -فحالة هذا عندنا يف هذه احلال كحال البهيمة :من البعري وغريه
الذي ال خيرج إال قرسا :قودا أو سوقا -فإنه جيب عىل سارقه القطع يف إخراجه.
فإذا حلق السارق ومعه العبد وأخذ فرفع إىل اإلمام فينبغي له أن يسأل
الشهود :هل تشهدون عىل مطاوعة العبد له؟ وهل رأيتموه عند وقت أخده له؟،
فإن شهدوا أهنم قد عاينوه حني أخذه ،وأن العبد طاوعه ،ومل يكن منه له إخافة
عىل نفسه -مل تقطع يده إذا خرج هو به من حرز؛ ألنه تبعه ومل يكرهه ،وإن
شهدوا أنه أكرهه إكراها ،وأخافه عىل نفسه -قطع اإلمام يده .فإن مل يكن
عندهم يف ذلك علم درأ اإلمام عن السارق القطع؛ للشبهة يف ذلك .وإن ادعى
العبد أن السارق أكرهه مل يعمل بقوله ،فإن أقر السارق عىل نفسه أنه أكره العبد
إكراها قطع ،إال أن يرجع عن إقراره.
وينبغي لإلمام أال يقطعه حتى يقرره مرتني ،ويعلمه أنه إن ثبت عىل إقراره
قطع يده ،فإذا ثبت عىل ذلك قطع يده من بعد إقراره مرتني.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال قطع عىل من رسق شيئا من احليوان يف
مرسحه ومرتعه ،وإنام القطع عليه فيه إذا رسقه من مراحه وحرزه ،فإن رسقه من
مراح أو دار أو حظرية حمظورة قطع فيام رسق منه إذا ساوى من الدراهم عرشة.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن سارقا رسق ثمرا أو زرعا من بر ،أو
شعري ،أو متر ،أو فواكه ،فقطعه من أشجاره ،وأخذه من قبل حصاده وجذاذه-
مل جيب عليه قطع ،وإنام جيب فيه القطع إذا كان صاحبه قد جذه وحصده وأدخله
وقطعه وصريه يف جرنه ،أو أدخله يف غري ذلك من حرزه ،فإنه إذا رسقه يف هذه
احلال قطع ،فأما إذا كان معلقا يف رؤوس أشجاره فال قطع فيه .ويف ذلك ما يقول
رسول اهلل ÷(( :ال قطع يف ثمر وال كثر(.)))1
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :الثمر الذي ال يقطع فيه فهو ما كان يف
أشجاره معلقا ،والكثر :فهو اجلمار( )2الذي يؤخذ من رأس النخلة ،فأما إذا
كان جامر يف حرز فرسق منه ما يساوي عرشة دراهم وجب عليه فيه القطع.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رجل رسق دابة ،أو بقرة ،أو ثمرة ،أو زرعا،
فقال :ال قطع يف يشء من ذلك ،إال أن يرسقه من جرين( )3حمظور عليه ،أو
مراح( )4أو حرز ،فقد ذكر عن النبيء ÷ ورواه رافع بن خديج ،أنه قال:
((ال قطع يف ثمر وال كثر)) ،والكثر :فهو اجلامر.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من عرفت عنده الرسقة قض عليه بردها ،وإن
كان قد استهلكها قض عليه بغرمها إذا أقام عليها صاحبها البينة أهنا له مل يبع ومل
هيب ،إال أن يأيت الذي هي عنده ببينة عىل رشائه إياها ،فيقىض له بالرجوع عىل
من باعه إياها ،ويكون صاحبها الذي أقام البينة عليها أوىل هبا.
وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قىض يف مثلها.
( -)1الكثر -بفتحتني :-جامر النخل ،وهو شحمه الذي وسط النخلة .هناية.
( -)2اجلامر -بضم اجليم وتشديد امليم :-شحم النخل .قاموس.
( -)3اجلرين :موضع مستو جيفف عليه التمر .هتذيب اللغة.
( -)4المراح بالضم :املوضع الذي تروح إليه املاشية ،أي تأوي إليه ليال .النهاية.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :النباش إذا نبش القبور وأخذ أكفان من فيها
من املوتى قطعت يده ،إذا أخذ ما جيب يف مثله القطع من كفن تساوي عرشة
دراهم؛ ألن النباش هو يف احلكم كالسارق ،وهو أعظمهام فسقا ،وأجلهام جرما.
وكذلك روي لنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :النباش
بمنزلة السارق ،وهو أعظمهام جرما).
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن النباش يوجد معه كفن امليت ،قال :تقطع يده
إذا خرج به من القرب ،والقرب فهو حرز امليت.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن خمتلسا اختلس ثوب رجل من منكبه أو
غري ذلك من بدنه مل يكن عليه يف ذلك قطع ،ووجب عىل اإلمام إحسان أدبه،
والتنكيل له عن العودة إىل ما كان فيه من فعله .وكذلك من رسق رسجا عىل
ظهر دابة يف الطريق ،أو قطع ركابا ،أو سل سيفا من صاحبه ،وهو جميز به يف
طريقه -مل يكن عليه يف ذلك قطع ،وكان عليه فيه أدب وتعزير.
()1

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال قطع يف اخليانة؛ ألن اخلائن مؤمتن ،وكل من
خان أمانته فال قطع عليه فيها ،وإن ظهر عىل خيانته هلا حكم عليه بردها ،وأ ِّدب
عىل ما كان أقدم عليه منه فيها .وكذلك القفاف الذي يقف عىل املسلمني ال
يقطع يف قفافة ما قف عليه ،وإن صح ذلك أدبه اإلمام فيه .وكذلك احلكم يف
الطرار( )2إذا طر من ثوب الرجل شيئا جيب يف مثله القطع.

( -)1القفاف :الذي يرسق الدراهم بني أصابعه .لسان.
( -)2الطرار :الذي يشق كم الرجل ويسل ما فيه ،من الطر وهو القطع والشق .لسان العرب.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا أمر اإلمام بقطع يد السارق فغلط القاطع
فقطع يساره ،أو أمره بمد يده فمد اليرسى جهال أو تعمدا فقطعت -فقد مىض
احلد بام فيه ،وال يلحق يف ذلك يشء عليه؛ ألن اهلل تبارك وتعاىل مل يسم يمينا وال
يسارا وليس ألحد أن يتعمد لذلك ،وال أن يقطع اليسار دون اليمني متعمدا.
وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :#أنه أمر بسارق تقطع
يده ،فمد يساره فقطعت فأعلم بذلك فقال :قد مىض احلد بام فيه.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن سارق أمر بقطع يمينه فمد يساره فقطعت،
فقال :يكتفى بذلك يف قطعه؛ ألن اهلل مل يسم يمينا وال يسارا.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال تقطع يدا السارق كالهام ولو رسق مرتني أو
ثالثا أو أربعا ،ولكن تقطع يده اليمنى يف األوىل ،ثم رجله اليرسى يف الثانية ،ثم
حيبس إن عاد لرسقته يف احلبس أبدا ،حتى تظهر لإلمام توبته ،وتظهر أمانته ،وتبدو
ندامته ،وتؤمن جنايته ،وحتسن رجعته .وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب  :#أنه أيت بسارق أقطع قد قطعت يده ورجله فاستشار الناس ،فقالوا:
تقطع يده األخرى ،فقال( :فبامذا يأكل؟) ،قالوا :فاقطع رجله األخرى ،فقال:
(فبامذا يميش؟) ثم أمر به فحبس وأنفق عليه من بيت مال املسلمني.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :والنساء واملامليك يف القطع سواء.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :قال اهلل تبارك وتعاىل يف املحاربني هلل ورسوله،
وهم الذين يقطعون الطريق ويسعون يف األرض فسادا  ▬ :
           
            

[ ♂         املائدة].

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :هذه اآلية نزلت يف ناس من بجيلة كانوا من آخر
العرب إسالما ،فأسلموا ،وهاجروا ،وأقاموا باملدينة؛ فسقموا ملقامهم هبا ،وعظمت
بطوهنم ،واصفرت ألواهنم ،وساءت أحواهلم؛ فسألوا -رسول اهلل ÷ -أن
خيرجهم إىل إبل الصدقة فيرشبوا من ألباهنا وأبواهلا ،فأذن هلم يف ذلك؛ فخرجوا
إليها؛ فرشبوا من ألباهنا ،وأبواهلا وتصححوا فيها ،فلما أن برئوا مام كان هبم،
وصحوا من سقمهم ،وعادوا إىل أحسن أحواهلم -عدوا عىل رعاة اإلبل
فقتلوهم ،واستاقوا اإلبل ،وذهبوا هبا ،فبلغ ذلك النبيء ÷ فبعث يف
آثارهم فأخذهم ،فقطع أيدهيم وأرجلهم،

وسمل()1

أعينهم ثم طرحهم يف

الشمس حتى ماتوا ،فعوتب النبيء ÷ يف شأهنم.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :اهلل أعلم بصدق هذا اخلرب -فأنزل اهلل عليه
احلكم فيمن فعل كفعلهم فقال     ▬ :
           

.♂       
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :جيب بحكم اهلل ورسوله عىل من محل السالح
وأخاف به املسلمني أن ينفى من األرض ،فإن أ ِخذ أ ِّدب وع ِّزر إن مل يكن أحدث
حدثا يلزمه فيه بعض أحكام اهلل تعاىل ،فإن مل يؤخذ ا ُّتبِع باخليل والرجال حتى
يبعد ويذهب.
وعىل من أخاف الطريق وأخذ املال قطع اليد والرجل من خالف ،تقطع اليد
اليمنى والرجل اليرسى ،ثم خيىل ليذهب حيث شاء.
وعىل من أخاف الطريق وأخذ املال وقتل القتل والصلب من بعد القتل ،وال
جيوز أن يصلب حيا ،وإنام معنى قول اهلل عز وجل ،♂    ▬ :فهو
ويصلبوا ،فأدخل األلف صلة للكالم لغري سبب يوجب معنى وال ختيريا يف ذلك،
( -)1سمل العني :فقؤها بحديدة حمامة .خمتار.

وكذلك تفعل العرب يف كالمها ،ويف ذلك ما يقول اهلل تبارك وتعاىل▬ :

[ ♂       الصافات] ،أراد سبحانه ويزيدون ،فأدخل األلف
هاهنا كام أدخلها يف قوله ،♂ ▬ :ولو كانت األلف ثابتة يف قوله▬ :

 ♂ لكان هذا موضع شك ،واهلل تبارك وتعاىل من ذلك بريء ،وعنه سبحانه
متعال عيل؛ بل هو العامل الذي ال خيفى عليه خافية ،رسا كانت اخلافية أو عالنية ،كام
قال اهلل سبحانه[ ♂       ▬ :غافر] ،وكام قال
سبحانه[ ♂  ▬ :طه ،]6وهذا الذي ذكر اهلل أنه يعلمه مام هو أخفى
من الرس فهو ما مل يرسه بعد املرسون ،ومل خيفه يف قلوهبم املخفون ،ومل جيل يف
فكرهم ،ومل خيطر عىل قلوهبم ،ومل يستجن يف صدورهم ،ومل يعلموا أهنم سيرسونه،
وأهنم سوف يريدونه ،وقد علم اهلل سبحانه ذلك منهم ،وعلم أنه سيخطر عىل قلوهبم
من مجيع أقواهلم وأفعاهلم؛ ألنه حميط باألشياء كلها ،عامل بكل ما يكون منها من قبل
تكوينها وإجيادها وفطرهتا وابتداعها ،فسبحان من ليس له حد ينال ،وال شبيه ترضب
له فيه األمثال ،وهو الواحد ذو السلطان واجلالل ،واملتعايل عن اختاذ الصواحب
واألوالد ،املتقدس عن القضاء بالظلم والفساد ،البعيد من املشاركة يف أفعال العباد،
ففعله خالف فعل خلقه ،وفعل خلقه خالف فعله؛ ألن فعله سبحانه موجود أبدا،
وفعل عباده فعرض كائن عدما ،ولن يشبه أبدا عد ٌم موجودا ،كام ال يشاكل حي أبدا
مفقودا ،فسبحان ذي الوعد والوعيد الصادق ،ذي العز واملجد السابق ،وتعاىل عام

يقول املبطلون ،وينسب إليه يف ذلك الضالون.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :فإن أتى هذا املحارب إىل اإلمام تائبا ،وعن فعله
راجعا ،من قبل أن يقدر عليه إمام املسلمني ،أو تظفر به رسايا املؤمنني ،فدخل
عليه تائبا ،وله مطيعا مساملا ،وعىل ما مىض من فعله نادما -وجب عىل اإلمام -
إذا أتاه باألمان بإذن من اإلمام له ،أو هجم عليه فأدىل بالتوبة إليه -أن يقبل
توبته ويؤمنه عىل ما استأمنه عليه من نفسه وماله.

وكذلك إن كتب املحارب إىل اإلمام يسأله أن يؤمنه ممن يتبعه بيشء مام صنع
أو اجرتم ،أو أصاب من مال أو دم ،فينبغي لإلمام أن يؤمنه عىل ذلك ،إذا كان
ذلك أصلح للمسلمني ،فإن أمنه عليه ودخل عليه فال يسأله اإلمام عن يشء مام
أمنه عليه ،فإن عرض له أحد يف يشء مام أمنه اإلمام عليه مل يعده اإلمام عليه،
ومنعه من مطالبته .وإن قتله أحد بام قتل من الناس يف حال حماربته قتل اإلمام
قاتِله؛ ألنه قد ح ِقن دمه بذمة اهلل وذمة رسوله وذمة اإلمام.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وإن أخذه اإلمام يف بعض البالد من قبل أن يكتب
إليه يطلب منه األمان ،أو يرمي بنفسه عليه ،ويسأله األمان له ،وخيربه بالتوبة منه ،وأنه
مل يأته إال من بعد توبته ،خارجا إليه من خطيئته ،راجعا إىل اهلل من سيئته -مل يقبل قوله
إن ادعى توبة ،وحكم فيه بحكم اهلل عليه؛ ألن التوبة ملثل هذا ال تكون إال باخلروج
إىل اإلمام وهو ممتنع من اإلمام؛ فحينئذ تقبل توبته ،فأما إذا أخذ ً
أخذاأو حيل بينه
وبني اهلرب فادعى توبة فال تقبل منه عىل هذا احلال.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن املحارب كيف ينفى؟ قال :ينفى من بلد إىل بلد.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل

عليه :قال اهلل تبارك وتعاىل يف حتريم اخلمر:

▬         

[ ♂       املائدة].
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :اخلمر :كل ما خامر العقل فأفسده ،فإذا أفسد
ُخرا؛ ملخامرهتا للعقل وإبطاهلا له ،سواء
كثريه كان حراما قليله ،ولذلك سميت ً
كانت من عنب ،أو متر ،أو عسل ،أو ذرة ،أو شعري ،أو حنطة ،أو زهو( ،)1أو غري
ذلك من األشياء.

( -)1الزهو :البرس امل ُّلون ،يقال :إذا ظهرت احلمرة والصفرة يف النخل فقد ظهر فيه الزهو .خمتار.

وامليرس :فهو النرد والشطرنج والقامر كله ،وكلام كان من ذلك مام يلهي عن
ذكر الرمحن ،ويشغل عن كل طاعة وإيامن.
واألنصاب :فهي أنصاب اجلاهلية التي كانوا ينصبوهنا من احلجارة لعبادهتم
يعبدوهنا من دون اهلل ،وهي اليوم فموجودة يف شعاب األرض ويف آثارهم،
منصوبة عىل حاهلا ،قائمة منذ عهدهم.
واألزالم :فهي القداح التي كانت اجلاهلية ترضب هبا ،وتستقسم هبا،
وجتعلها حكام يف كل أمرها ،عليها كتب وعالمات هلم ،فام خرج من تلك
الكتب والعالمات جيعلوه هلم هداية ودالالت ،فأخرب اهلل تبارك وتعاىل أن ذلك
كله من فعلهم أمر عن اهلل يصدهم ،ومن طاعة اهلل يمنعهم ،وعن التعاهد
ألوقات فرائض الصلوات يشغلهم ،وذلك قوله سبحانه:

▬ 

         

[ ♂         املائدة].
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :حد اخلمر ثامنون عىل من رشب منها قليال أو
كثريا ،فإذا شهد عىل شارهبا رجالن أهنام رأياه يرشهبا ،أو شام منه يف نكهته
رائحتها ،وجب عله احلد ثامنون سوطا.
وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال لعمر بن اخلطاب
حني كان من أمره وأمر قدامة بن مظعون اجلمحي ما كان ،حني كان قدامة
يرشب اخلمر فحده أبو هريرة بالبحرين وهو إذا ذاك ٍ
وال لعمر عليها ،فقدم
قدامة عىل عمر فشكا إليه أبا هريرة ،فبعث إليه عمر فأشخصه ،فقدم أبو هريرة
معه بالشهود الذين شهدوا عىل رشب قدامة اخلمر( ،)1وكان ممن قدم معه
اجلارود العبدي ،فلام قدم عليه أبو هريرة سأله عن أمر قدامة ،فأخربه أنه جلده
(« -)1للخمر» نخ.

يف اخلمر ،فسأله عمر البينة ،فجاء بشهوده ،فالتقى عبد اهلل بن عمر واجلارود
العبدي ،فقال له عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب :أنت الذي شهدت عىل خايل أنه
رشب اخلمر؟ قال :نعم ،قال :إ ًذا ال جتوز شهادتك عليه ،فغضب اجلارود،
وقال :أما واهلل ألجلدن خالك أو ألكفرن أباك ،فدخلوا عىل عمر فشهدوا أنه
رضبه يف اخلمر ،فقال قدامة :إين أنا ليس عيل يف اخلمر حرج ،إنام أنا من اللذين
قال اهلل:

▬       

          
    

[ ♂املائدة] ،قال :وكان بدريا،

ففزع عمر مام قاله قدامة ،فبعث إىل عيل بن أيب طالب  #فقال له :أال تسمع إىل ما
يقول قدامة ،فأخربه بام قرأ من القرآن ،فقال عيل ( :#فإن اهلل ملا حرم اخلمر شكا
املؤمنون إىل النبيء ÷ ،فقالوا :كيف بآبائنا وإخواننا الذين ماتوا وقتلوا وهم
يرشبون اخلمر؟ وكيف بصالتنا التي صلينا ونحن نرشهبا؟ هل قبل اهلل منا ومنهم
أم ال؟ فأنزل اهلل فيهم      ▬ :
           

 ،♂     فكان ذلك معذرة للامضني،
وحجة عىل الباقني ،يا عمر ،إن شارب اخلمر إذا رشهبا انتشى ،وإذا انتشى
هذى ،وإذا هذى افرتى؛ فأقم حدها حد فرية ،وحد الفرية ثامنون)
وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني  :#أنه كان يرضب يف رشب املسكر ثامنني.
وكان يقول :كل مسكر ُخر.
وبلغنا عنه  #أنه كان جيلد يف قليل ما أسكر كثريه كام جيلد يف الكثري.
حدثين أبي عن أبيه :أنه قال :حدثني أبو بكر بن أيب أويس عن حسني بن عبد اهلل
بن ضمريه ،عن أبيه عن جده عن عيل بن أيب طالب  #أنه كان جيلد فيام أسكر
قليله كام جيلد فيام أسكر كثريه.
وحدثين أبي عن أبيه أنه سئل عن املسكر فقال :كلام أسكر كثريه فقليله حرام.

وكذلك روي عن النبيء ÷.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :بلغنا عن رسول اهلل –÷(( :-كلام أسكر
كثريه فالذوق منه حرام)).
وحدثين أبي عن أبيه :أنه قال :بلغنا عن أمري املؤمنني -ريض اهلل عنه -أنه كان
يقول( :ال أجد أحدا يرشب ُخرا وال نبيذا مسكرا إال جلدته احلد ثامنني).
()1

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ينبغي لإلمام أن يرتك عىل املحدود ثوبا واحد ،وال
جيرده من كل ثيابه ،وال ينبغي أن يغل أحدا من املسلمني ،والغل :أن يشد يده إىل عنقه.
فأما ما يروى عن أمري املؤمنني  #فيام يقولون قال :يرتك للمحدود يداه
يتويف هبام ،فهذا عندي ال يصح؛ ألنه لو تركت يداه ملا وصل إليه من الثامنني
سوطا يشء ينكله عن فسقه ،وال يزدجر به عن ذنبه ،ومد يديه أنفع له ،وأطرد
للسفه عنه؛ ألن ذلك أنكا ،وإذا أنكاه األدب انتهى .وكل حد ال يؤمل وال يوجع
ويبالغ يف صاحبه ال يرتدع عام ال حيل ،وال أرى يف احلدود إال املبالغة يف األدب.
قال :وبلغنا عن أمري املؤمنني  #أنه رفع إليه شارب مسكر فرضبه ثامنني سوطا.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :يقام احلد عىل فاعله إذا شهد عند اإلمام به،
قدم عهده أم مل يقدم .فأما ما يقولون به من أن احلد إذا قدم درئ فال يؤخذ
بذلك من قوهلم ،وال يلتفت إليه من أمورهم؛ ألنه أمر واجب هلل ،وإذا قامت به
الشهود العدول عند اإلمام وجب عليه أن حيده .وهم يقولون :بأنه يدرأ إذا
تقادم يف الرسق والزنا واخلمر ،ويقولون بقولنا يف حد القاذف :إنه متى ما أقام
عليه املقذوف البينة أخذه به ،تقادم أو مل يتقادم ،يقولون ألهنا حقوق الناس،
ولعمري أن حق الرمحن عند من عقل أوجب من حق اإلنسان.
( -)1يف نسخة« :يف أمر احلدود».

وقد أقام عيل بن أيب طالب  #حد اخلمر عىل الوليد بن عقبة يف والية عثامن بن
عفان مل ير طرحه ،وويل ذلك بيده ،وذلك أهنم رووا أن عثامن قال :من أحب أن يقيم
عليه احلد فليقم ،فأما أنا فال آمر به ،فقال أمري املؤمنني ( :#واهلل ال يعطل هلل حد
وأنا يف اإلسالم) ،ثم قام فرضبه بيده ثامنني ،وكان ذلك احلد متقادما؛ وذلك أنه
رشب بالكوفة ،ويقال :إنه صىل بالناس الصبح أربعا ،فقاء اخلمر يف املسجد ،ثم رفع
رأسه إىل الناس فقال :أزيدكم؟ فشهدوا عليه بالرشب ،ورفع خربه إىل عثامن ،فأمر
برفعه إليه ،فكان من أمره ما قد رشحناه يف أول القصة.
قال :وبلغنا عن أمري املؤمنني  #أنه قال( :ثالث ما فعلتهن قط ،وال
أفعلهن أبدا؛ ما عبدت وثنا قط؛ وذلك ألين مل أكن ألعبد ما ال يرضين وال
ينفعني ،وال زنيت قط؛ وذلك ألين أكره يف حرمة غريي ما أكره يف حرمتي ،وال
رشبت ُخرا قط؛ وذلك أين إىل ما يزيد يف عقيل أحوج مني إىل ما ينقص منه).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من قذف امرأة له صبية صغرية مل جيب عليه أن
يالعنها؛ ألنه لو أكذب نفسه مل يكن عليه احلد ،وذلك أهنا لو قذفته مل حتد له ،وكذلك
لو قذفها غريه مل حيد هلا .وجيب عىل زوجها وعىل غريه ممن قذفها األدب واإلفزاع.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا قذفها بأحد هؤالء العنها ،فإن أكذب
نفسه قبل أن تنقض مالعنتها حد هلا ،وكانت امرأته عىل حاهلا .وال حيد إن
طالبه العبد أو اليهودي أو النرصاين أو املجويس بام قذفهم به؛ ألن اهلل عز وجل
إنام أوجب احلد عىل من قذف املحصن املؤمن ،واملحصنات( )1املؤمنات ،وال
حد عىل من قذف عبدا .فإن قذفها ثم طلقها فاستعدت عليه يف عدهتا العنها،
وان كانت العدة قد انقضت حد هلا ،ومل يكن بينهام لعان.
( -)1املراد باملحصنات :احلرائر.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إن قذفها ثم مات قبل أن يالعنها أو ماتت
ورثها وورثته؛ ألهنام مل ينفذ لعاهنام ،وهام عىل نكاحهام؛ وذلك أنه لو نكل
زوجها حد هلا ،ومل يفرق بينهام ،ومل يستأنفا نكاحا جديدا.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا تزوج العبد حرة فقذفها العنها ،وإن
كانت زوجته أمة فقذفها مل يكن بينهام لعان ،وج ِلد احلد أربعني ،وأ ِحلق به ولده.
قال :وإذا قذف احلر زوجته وهي مملوكة مل يكن بينهام لعان.
قال حييى بن احلسني رمحة اهلل عليه :وإنام سقط اللعان بينهام ألنه لو أكذب نفسه مل
حيد هلا؛ ألهنا مملوكة وهو حر.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من قال البن مالعنه :لست بابن فالن -يعني
املالعن ألمه -وجب عليه احلد للمالعنة إن طالبته به؛ ألنه حني نفى أن يكون
املالعن أباه فقد رمى أمه بالفجور برجل سوى ذلك املالعن؛ ألنه ال يكون ولد
إال من رجل ،ومل يكن قط إال عيسى بن مريم صىل اهلل عليه.
وكل من قذف فال بد يف قذفه من مالعنة أو حد ،فاملالعنة تكون بني
األزواج ،واحلدود تكون عىل غري األزواج ،إال أن يأتوا بأربعة شهداء يشهدون
عىل ما قالوا .وأما الذي قذف امرأته برجل مسمى بعينه فإهنام يتالعنان ،فإن
نكل قبل اللعان فهي امرأته عىل حاهلا ،وحيد هلا .وإن طالبه الرجل الذي قذفها
به حد له أيضا ،وكذلك لو مىض اللعان بني الزوجني ،ثم طالبه الرجل بقذفه
إياه -حد له ،إال أن يأيت بأربعة شهود يشهدون عليه بالزنا.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من قال المرأته :مل أجدك عذراء مل جيب عليه
يف ذلك حد؛ ألن العذرة قد تذهب بألوان كثرية سوى الوطء ،منهن :الوضوء،
ومنهن :إمساك اخلرق يف احليض إذا أرسفت يف استدخاهلا ،ومنهن :ركوب
الدابة عر ًيا ،وغري ذلك من األشياء؛ فلذلك مل نجعل فيه حدًّ ا ،فإن ذكر هلا يف
ذلك فجورا ،أو ذكر هلا يف ذلك زنا -فهو قاذف ،وحده حد القاذف.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :يقال ملن قال :ال حد يف اخلمر ،وروى
احلديث الكاذب الذي ال يصح عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #يف أنه
جلد إنسانا يف اخلمر فامت؛ فوداه من بيت مال املسلمني ،فأتاه ابن الكوا فقال
له :يا أمري املؤمنني ،لِـم وديته؟ فقال :ألنا جلدناه يف اخلمر فامت ،وليس ذلك
أي ارتآه عرشة من الصحابة -فمن مات يف ٍ
رأي
احلد بأمر من اهلل ،ولكنه ر ٌ
ارتأيناه وديناه من بيت مال املسلمني ،فقال له :فام الذي دعاكم إىل أن تروا رأيا
ليس يف كتاب اهلل ،جتنون به عىل أموال املسلمني اجلنايات؟ ثم زعم أهل
احلديث أن أمري املؤمنني  #ترك احلد يف اخلمر من بعد ذلك اليوم؛ اجرتاء عىل
اهلل ،وكذبا عليه وعىل رسوله وعىل أمري املؤمنني.
وهذا احلديث كله باطل حمال ،كذب فاحش من املقال ،ال يقبله عاقالن ،وال
يصدق به مؤمنان ،والذي أوجب األدب يف اخلمر وأثبت احلد فيها
رسول اهلل ÷ ،وهو الذي جعل ثامنني جلدة أدبا فيها واجبا ،وحكم به عىل
شارهبا حكام الزما .فأما ما يروى عن أمري املؤمنني  :#يف ذلك أنه قال:
أوجبنا عىل شارهبا جلد ثامنني؛ ألنا وجدناه إذا رشب انتشى ،وإذا انتشى هذى،
وإذا هذى افرتى -فقد يمكن أن يكون ذلك القول قوال نقله عن
الرسول ÷؛ ألن أمري املؤمنني  #مل يذكر ذلك عن نفسه.

والدليل عىل أن ذلك من رسول اهلل ÷ :ما قد روي عنه مام ال اختالف
فيه عند أهل العلم والروايات من أنه ÷ أيت بشارب ُخر فجلده ثامنني ،ثم
قال(( :إن عاد فاقتلوه)) ،قال :فعاد فانتظرنا أن يأمر بقتله ،فأمر بجلده ثانية
فجلده ،فكيف تقولون أو تروون عن أمري املؤمنني  #أنه قال :حد الشارب
رأي ارتآه هو وغريه من الصحابة وقد فعله رسول اهلل ÷ وأوجبه وحكم
به ،وهو صىل اهلل عليه وعىل وسلم األسوة والقدوة؟
ومن احلجة يف إجياب األدب يف رشب اخلمر أن اخلمر حمرمة من اهلل بإجامع
األمة؛ لقوله سبحانه وتعاىل       ▬ :
       

[ ♂املائدة ،]92فحرمها عىل العباد بِنهي ِه إياهم عن رشهبا ،وأمرِ ِه إياهم
برتكها ،ثم أخربهم أهنا رجس ،والرجس فمحرم كله عىل املؤمنني .ومن ذلك
قول رب العاملني:

▬          

             

[ ♂       األنعام ،]146فذكر سبحانه أن كل حمرم رجس،
فلام أن صح أن كل حمرم رجس صح أن كل رجس حمرم عىل املؤمنني بتحريم اهلل
رب العاملني.
فلام أن مل يشك أحد أهنا حمرمة من اهلل كان احلكم يف شارهبا كاحلكم يف آكل
غريها من املآكل املحرمات املنهي عن أكلها ،مثل حلم اخلنزير والدم وامليتة ،ولو
أن إنسانا أكل ميتة أو دما وهو حمرم هلا ،مقر بتحريم اهلل إياها -لوجب عىل
اإلمام أن يؤدبه األدب املربح ،وينكله عن ذلك ،ويستتيبه ،فإن عاد عاد له
باألدب والتنكيل ،فإن عاد عاد له بذلك ،وكلام عاد إىل يشء من ذلك عاد له
باألدب املربح ،وال جيوز له أن يقتله؛ ألنه حمرم هلا ،مقر بتحريم اهلل ما يأكل
منها ،ومل يأمر اهلل بقتل من أكل من ذلك شيئا ،وإنام عىل اإلمام أن يستقص عىل
من فعل من ذلك شيئا ،وليس له أن يقتله قتال؛ ألن اهلل مل يأمر بقتله أمرا،

ومل حيكم به عليه حكام ،إذا كان غري مستبيح هلا ،وال مستحل ملا حرم اهلل تعاىل
منها ،وكان يقول بتحريم اهلل هلا ،مقرا عىل نفسه بالعصيان هلل فيها.
وكذلك جيب عىل شارب اخلمر األدب املربح يف رشهبا إذا كان مقرا
بتحريمها ،وكذلك احلكم يف استحالهلا واالستباحة ملا حظر اهلل فيها ،وحتليل ما
حرم اهلل سبحانه من رشهبا ،وإنكار ما هنى اهلل -جل جالله -عنه من تناوهلا-
كاحلكم يف استحالل غريها من امليتة والدم ،وحتليل ما حرم اهلل من أكلها،
وإنكار ما هنى اهلل عنه من التشديد فيها .فلو أن رجال قال :إن امليتة والدم حالل
غري حرام ،واعتقد ذلك ،وقال به -لوجب عىل اإلمام أن يستتيبه ،فإن تاب خىل
سبيله ،وإن مل يتب رضبت عنقه.
وكذلك لو قال :إن اخلمر حالل غري حرام ،واعتقد ذلك ،وقال به -لوجب
عىل اإلمام أن يستتيبه ،فإن تاب وإال قتله؛ ألنه مبارز معاند هلل سبحانه بتحليله
ملا حرم اهلل ،ومن أحل ما حرم اهلل فهو كمن حرم ما أحل اهلل ،ومن حرم ما أحل
اهلل وأحل ما حرم اهلل فقد جهل اهلل وأنكره؛ ألن من أنكر فعل اهلل يف حتريمه أو
حتليله -فقال ملا حرمه :مل حيرمه  -كمن أنكر فعله يف إرساله رسله ،فقال ملن
أرسله :مل يرسله ،ومن أنكر فعله يف إرسال رسله كمن أنكر فعله يف خلق سمواته
وأرضه ،ومن قال :إن اهلل مل خيلق السامء أو غريها من األشياء فلم يعرفه ومل يعبده؛
ألنه يعبد الذي مل خيلق السامء ،واهلل جل جالله فهو خالقها ومصورها.
وكذلك من قال :مل حيرم اهلل الدم وال اخلمر فهو منكر هلل ،غري عابد له ،وال
عارف به ،وال مقر به؛ ألنه يقول :إن الذي حرم اخلمر ليس باهلل ،وإن اهلل مل
حيرمها ،فهو يعبد يف أصل قوله من مل حيرم اخلمر وامليتة والدم ،واهلل فقد حرم
ذلك كله ،ومن مل يعبد من حرم امليتة واخلمر والدم وحلم اخلنزير فقد عبد غري
اهلل ،ومن عبد غري اهلل كمن كفر باهلل وأرشك به ،فحال من كان كذلك يف احلكم
كحال املرشكني ،وسبيله يف ذلك كسبيل املرتدين ،فإن تابوا وأنابوا ورجعوا
واستقاموا خ ُّلوا ،وإن مل يرجعوا ويتوبوا قتلوا.

فلام أن كان معنى اخلمر وامليتة والدم وحلم اخلنزير يف احلكم من اهلل عىل من
أباحها وحلل ما حرم اهلل منها سواء بالقتل إن مل يتب -كان احلكم منه سبحانه
بالعقوبة واألدب عىل من نال من ذلك شيئا وهو مقر بالتحريم له من اهلل
سبحانه سوا ًء سوا ًء ال خالف فيه.

فلام أن صح ذلك عندنا وثبت يف عقولنا علمنا أنه البد أن يكون عىل من أتى

أدب منكل ،ثم وجدنا أدب شارب اخلمر قد تقدم حتديده من
شيئا من ذلك ٌ
الرسول اهلل ÷؛ وذلك أهنا رشبت عىل عهده فاحتذينا يف ذلك بفعله،
وألزمنا شارب اخلمر ما ألزمه الرسول اهلل ÷ ،ومل يأت عنه أدب حمدود عىل
آكل امليتة والدم وحلم اخلنزير؛ ألنه مل يؤكل من ذلك يشء عىل عهده ،وال من
بعده إىل اليوم فيام علمنا ،وإن حدث من ذلك يشء اجتهد اإلمام رأيه يف األدب
فيه .ومن مل يلزم يف اخلمر شارهبا أدبا مربحا لزمه أال يلزم يف أكل امليتة والدم
وحلم اخلنزير أدبا؛ ألن ذلك كله سوا ٌء يف حكم اهلل العيل األعىل.

ومن أوجب األدب يف ذلك كله وغريه ،ورأى أن إقامة ذلك عىل فاعله الزمة

لإلمام ،مل يلزمه معرة إن حدثت من أدبه له؛ ألنه إنام اجتهد رأيه ،وأراد صالحه،
ورده عن معايص ربه إىل طاعته ،واإلمام فإنام هو يف الرعية مثل املتطبب املداوي
البصري املعروف باملداواة والبرص بالتطبب ،فإذا رأى املتطبب العليل حيتاج إىل
دواء؛ فسقاه إياه باالجتهاد منه لرأيه ،واالستئذان لعصبته فعنت العليل أو هلك مل
يكن عىل املعالج من بعد االجتهاد واالستيذان لعصبته معرة وال دية .وكذلك
اإلمام عليه االجتهاد فيام يصلح الرعية ،وير ُّدها عن الفسق واألفعال الردية،
وبذلك أمره اهلل فيها .وأمر اهلل له بأدائها عىل ما يكون من خطأ فعلها ،وإطالق يده
يف ذلك وبه عليها -أعظم من إذن عصبة املريض للمتطبب يف معاجلته.
وإذا اجتهد اإلمام يف إصالح األمة وردها باألدب والتنكيل عىل فسقها
واالجرتاء عىل خالقها فعنت منهم أحد يف ذلك أو هلك -فال ضامن عليه يف
يشء من ذلك ،وعليه االستقامة واالستقصاء يف األدب ،واالجتهاد هلل

فيام يصلح العباد والبالد ،وإن تلف يف ذلك خلق عظيم ،ال يسعه غريه ،وال
جيوز له عند اهلل سواه ،وإنام جتب الدية وتلزم املعرة يف فعل ما مل يكن جيوز له
فعله ،فيخطئ يف ذلك فيفعله من غري تعمد منه لفعله ،مثل شاهدين شهدا عىل
رجل برسقة وبإخراجها من احلرز؛ فقطعه اإلمام ،ثم وجد أحدهام أعمى ،أو
وجده جمنونا .أو أربعة شهدوا عىل رجل بالزنا فرمجه ،ثم وجد أحدهم أعمى،
فهذا خطأ منه ،جتب فيه الدية عليه .فأما ما ال بد له من فعله ،وما ال يسعه تركه
من تأديب األمة -فال معرة عليه فيه؛ ألن املعرة إنام جعلت تنكيال للمخطئ عن
العودة فيام منه أتى ،ولو لزمت الدية اإلمام فيام أحدث عىل املؤدب إذا مل جيز له
ما ينبغي من األدب لكان ذلك تنكيال له عىل تأديب األمة ،ولو تنكل عن
تأديبها هللك يف النار بعذاب ذي اجلالل واإلكرام من األمة أكثر مام( )1هيلك
بتأديب اإلمام ،ولو مل يكن لإلمام أن يؤدب األمة تأديبا حسنا عىل قدر جرم
جمرمها هللكت يف مجيع أسباهبا ،وألكل بعضها بعضا ،ولكن اهلل أحسن تقديرا،
وأرحم بخلقه ،وأرأف بعباده .وفيام ذكرنا من ذلك ما أغنى أهل العلم والفهم
وكفى ،واحلمد هلل العيل األعىل وصىل اهلل عىل حممد وعىل أهل بيته وسلم تسليام.
حدثين عمي احلسن بن القاسم

 #قال :حدثني من أثق به بإسناد يرفعه إىل

النبيء ÷( :أنه أتاه ديل ٌم احلمريي من أهل اليمن فقال :يا رسول اهلل ،إنا

بأرض باردة نعالج هبا عمال شديدا ،وإنا نتخذ رشابا من هذا القمح ،نتقوى به
عىل أعاملنا وعىل برد بالدنا ،فقال النبيء ÷(( :هل يسكر؟)) فقال :نعم،

فقال ÷(( :اجتنبوه)) ،قال احلمريي :ثم أتيته من بني يديه فقلت له مثل
ذلك ،فقال(( :هل يسكر؟)) فقلت :نعم ،فقال ÷(( :اجتنبوه)) ،فقلت:
إن الناس غري تاركيه ،فقال(( :إن مل يرتكوه فاقتلوهم)).

( -)1من األمة متعلق هبلك ،وأكثر فاعل هلك.

قال حييى بن احلسني رضي اهلل

عنه :هذا احلديث موافق للحديث الذي يروى

عنه ÷ من أنه قال(( :كل مسكر حرام)) ،واحلديث الذي يروى عنه ÷
أنه قال(( :ما أسكر كثريه فقليله حرام)) ،ويف حديث آخر(( :فالذوق منه
حرام)) ،ويوافق احلديث الذي يروى عنه يف رجل رشب ُخرا فجلده ثم قال:
((إن عاد فاقتلوه)) ،قال :فعاد فأمر به فرضب ثامنني رضبة ،فدل اختالف أمرِ ِه

أوال وفِع ِل ِه فيه آخرا عىل أن اهلل أحدث له فيه أمرا ،وحكم عليه باجللد حكام،
فلم يتعد رسول اهلل ÷ ذلك إىل ما كان أمر به فيه أوال من القتل.

حدثين عمي احلسن بن القاسم ،قال :حدثني بعض من أثق به بإسناد يرفعه إىل
النبيء ÷ أنه قال(( :لقد ح ِّرمت اخلمر علينا وما ُخرنا إال من التمر)).

قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :اخلمر التي حرمت فإنام هي اخلمر التي كانت

تعمل باملدينة يعملها أهل يثرب ،وأهل يثرب فإنام هم أهل نخل ومتر ،ال عنب
عندهم إال اليسري ،وأظن أنه حادث هبا ،أحدث فيها بعد أن مل يكن.
مت جزء أبواب احلدود،
واحلمد هلل الواحد املعبود ،وصىل اهلل عىل حممد وعىل آله وسلم.

۞۞۞۞۞

كتاب الديات واجلراحة واجلنايات



قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :قال اهلل تبارك وتعاىل    ▬ :
          

[ ♂  النساء] ،والتعمد هاهنا فهو التعمد بالظلم واالجرتاء عىل
ما هنى اهلل عنه من سفك الدماء ،وإنام جيب ما أو عد اهلل به من ناره وعذابه
وغضبه ولعنته عىل من تعمد قتل مؤمن ظاملا له يف تعمده ،جمرتيا عىل اهلل يف قتله،
فأما من تعمد قتله بحق جيب له عليه فليس بمعاقب فيه.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وأنا أرى أن من قتِل بحق فليس بمؤمن؛ ألن
احلق ال يوجب قتل املؤمن ،إال أن يكون مرجوما تاب قبل رمجه ،أو قاتل نفس
تاب وأخلص التوبة لربه قبل قتله ،وأقاد من نفسه؛ ألن القتل إنام جيب بحكم
اهلل عىل عرشة أصناف:
فأوهلا :قتل أهل الرشك من بعد الدعاء هلم إىل اهلل إذا أبوا أن جييبوا إىل
اإلسالم أو إىل املعاهدة.
والثاين :قتل املرتد عن اإلسالم إذا أبى التوبة.
والثالث :قتل سحرة املسلمني إذا أبوا التوبة.
والرابع :قتل الزنادقة إذا أبوا التوبة.
واخلامس :ما أمر به رسول اهلل ÷ من قتل الديوث إذا صحت دياثته من
بعد االستتابة.
والسادس :قتل الفئة الباغية من املسلمني إذا بغت وتعدت عىل املؤمنني ،كام أمر
اهلل سبحانه بقتلها ،وذلك قوله تعاىل      ▬ :

          
   

[ ♂احلجرات ،]9ومنهم الذين يدعون ما ليس هلم،

ويتأولون بزعمهم أهنم أئمة ،ويعطلون األحكام ،وهيتكون اإلسالم ،وخيالفون
الرمحن ،وجياهرونه بالفسوق والعصيان ،وهم الذين قال اهلل فيهم:

▬

         
[ ♂ التوبة ،]124ثم بني أهنم هم بأعياهنم فقال  ▬ :

[ ♂     املائدة.]46
وأما قوله ♂  ▬ :فإنام معناها :بينكم ،الذين هم أرض
من غريهم عليكم ،ثم كذلك فرض عليكم أن تقاتلوا األدنى فاألدنى من
العاصني حتى ال تبقوا عىل األرض يل خمالفني .كذلك حروف الصفات يعاقب
بعضها بعضا فقامت «ييل» مقام «بني» ،فكان املعنى بينكم فقال يلونكم ،وكل
ذلك يف العربية سواء ،من ذلك قول رب العاملني فيام حكى من قول فرعون
اللعني حني يقول:

▬  

[ ♂طه ،]70فقال :يف

جذوع النخل ،وإنام معناها عىل جذوع النخل فقامت «يف» مقام «عىل» .وقال
اهلل سبحانه:

▬

[ ♂  املائدة ،]4وإنام أراد :للنصب ،ومن

أجلها ،فقال «عىل» ،فقامت مقام «الالم» ،وكذلك حروف الصفات كلها
يعاقب بعضها بعضا .ويف ذلك ما يقول الشاعر:
لدى جلج خضـر ،هلن نئــيج
رشبن بامء البحر ثم ترفعــت
فقال :ترفعت لدى جلج ،وإنام أراد ترفعت عىل جلج خرض ،وإنام يصف
السحاب ،ويذكر أهنا ترتفع فوق جلج البحر.
والسابع :فام حكم اهلل به من قتل قطاع طريق املسلمني ،املحاربني يف ذلك هلل
وللرسول وللمؤمنني ،إذا أخذوا أمواهلم وقتلوا فيهم ،وذلك قول اهلل عز وجل:
▬          

[ ♂         املائدة.]35

والثامن :فهو قتل من قتل مؤمنا متعمدا ،ففي حكم اهلل أن يقتل به ،وذلك
قول اهلل عز وجل:

▬

[ ♂املائدة ،]47وقوله سبحانه:

▬

           

[ ♂  اإلرساء ،]33والسلطان الذي جعله اهلل لوليه هو قتل قاتله به.
والتاسع :قتل من سب رسول اهلل ÷ وشتمه واستخف بحقه واطرحه،
وذلك قول رسول اهلل ÷(( :من سبني فاقتلوه)).
والعارش :فقتل من زنا بعد إحصان ،كذلك كان يفعل رسول اهلل ÷ به،
يرمجه حتى يموت.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ثامنية أصناف من هذه العرشة إذا تابوا خيل سبيلهم
ومل يقتلوا .وصنف البد من قتله تاب أو مل يتب ،وهو املحصن الزاين .وصنف
األمر فيه إىل أولياء أمره ،وهو قاتل النفس ،فإن أحبوا قتلوه وإن أحبوا تركوه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من سب رسول اهلل ÷ استتيب ،فإن تاب
ورجع إىل ما أوجب اهلل عليه له ،وأخلص التوبة من ذلك لربه -رأيت أن يطلق،
ومن أقام عىل ذلك قتل ،وليس سب رسول اهلل ÷ بأعظم من سب اهلل
واجلحدان له والكفر به ،ومن استحل ذلك يف اهلل سبحانه مل يقتل حتى يستتاب،
فإن تاب خيل ،وإن أبى قتل .فهذه الوجوه العرشة التي جيوز هبا سفك دم
اإلنسان ،ومن كان يف يشء من هذه العرشة األصناف وجب عليه من اهلل
حكمها ،وانتظمه بفعله هلا اسمها.
وكذلك روي عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ال يزين الزاين وهو مؤمن ،وال
يرسق السارق وهو مؤمن)).
ومن الدليل عىل أن ذلك كذلك حكم اهلل عليه بالنار والعذاب ،ومن كان
مؤمنا فليس من أهل العقاب ،وال جيوز أن ينسب إىل العذاب؛ ألن من صح له
اسم اإليامن فمستوجب من اهلل الثواب ،فلذلك قلنا :إن أهل االجرتاء عىل كبائر
العصيان ليسوا عند اهلل وال يف حكمه من أهل اإليامن.

ثم نقول من بعد ذلك :إن الكفر عىل معنيني :فأحدهام :كفر رشك وجحدان
هلل سبحانه وللنبيء وللفرقان ،فسواء من أنكر اهلل يف ذاته ،أو أنكر خلقه
لسمواته ،أو جحد أنبئائه ورساالته؛ ألن من أنكر شيئا من فعله فقد أنكره
بإنكار صنعه؛ ألن من قال ملا فعله اهلل :مل يفعله -فقد زعم وأوجب أن غري اهلل
فعله ،ومن قال :إن غري اهلل فعل فِعل اهلل فهو منكر يف قوله هلل؛ ألنه يعبد من مل
يفعل ذلك اليشء الذي أنكره ،واهلل سبحانه هو الذي صنعه ،فقد صح أن من
أنكر فعل اهلل فقد أنكر اهلل ،ومن مل يقر بصنعه فقد كفر به.
والوجه الثاين :فهو كفر النعم بالعصيان للواحد ذي الكرم واإلحسان ،ومن كفر
نعم اهلل فهو فاسق يف دين اهلل بكفرانه لنعم اهلل ،ومن كانت حاله كذلك كان بعيدا من
اسم اإليامن ،قريبا داخال مستحقا السم الفجور والفسوق والعصيان ،أال تسمع
كيف ميز اهلل سبحانه بني املؤمنني والفاسقني ،فلم جيمع بينهم يف الفعل وال يف االسم
أحكم احلاكمني ،بل أخرب أهنام شيئان خمتلفان ،واسامن متضادان متباينان يف املعنى
واجلزاء ،فنسب املؤمن إىل ما حكم به من الثواب ،ونسب الفاسق إىل ما أعد له من
أليم العقاب ،فقال فيام نزل من الكتاب     ▬ :
[ ♂  السجدة]      ▬ ،
           
           

[ ♂     السجدة].
ويف ذلك ما يقول اهلل تبارك وتعاىل:

▬    

     

[ ♂إبراهيم] ،يقول

سبحانه ♂ ▬ :يريد :حكم ربكم لئن شكرمتوين فعملتم بطاعتي
واتبعتم مرضايت ألزيدنكم من فضيل ،وألضاعفن لكم ثوايب ،ولئن كفرتم
نعمتي ،وعصيتم أمري ،وعندتم عن طاعتي -ألعذبنكم عذابا شديدا.

 حكم اهلل تبارك وتعاىل عىل بني إرسائيل:قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه
    ▬ : فقال سبحانه، ومل يكن أطلق هلم الدية،بالقصاص
        
            

.]♂ [املائدة      
♂ عىل ما      ▬ :فبني سبحانه بقوله يف آخر اآلية
 وحكم سبحانه عليهم. ومل يكن إال القصاص أو اهلبة،قلنا من أنه مل تكن بينهم دية
 وأنف الرجل بأنف، وعني الرجل بعني املرأة،بأن تكون نفس الرجل بنفس املرأة
 ومل جيعل بينهم تفاضال يف، وجعل كل يشء من جراح الرجال كجراح النساء،املرأة
    ▬

: كام قال سبحانه،يشء من األشياء

.♂ ▬ : ثم قال يف آخرها،♂
 وجعل أحكام عبيدهم، التوارة:♂ يريد  ▬ :ومعنى قوله
.يف ذلك كله كأحكامهم
 وجل،تباركت أسامؤه-  ثم خفف اهلل وعفا:قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه
 وفرق بني دياهتم عىل قدر مراتبهم؛، عن أمة حممد ÷ فميز أحكامهم-ثناؤه
 فقال فيام نزل من األحكام يف القصاص بني، وعايدة بالفضل عليهم،رمحة منه هلم
    ▬ :÷ أهل اإلسالم عىل نبيئهم حممد
           
          

.]177♂ [البقرة     
 فحظر بام حكم، واألنثى باألنثى، والعبد بالعبد،فحكم اهلل تعاىل أن احلر باحلر
 أو حر بعبد؛ فر ًقا منه سبحانه بني املسلمني وبني،به من ذلك أن يقتل ذكر بأنثى
 إال أن يكون القاتل من الرجال قتل من قتل من النساء والعبيد فساد ًا،اإلرسائيليني

يف األرض وطغيانا وميال وكفرانا ،فينظر يف ذلك إمام املسلمني ،فإن شاء قتله عىل
عظيم جرمه ،وإن شاء فعل به غري ذلك من الفعل بتوفيق اهلل له فعله.
ثم قال عز وجل       ▬ :

[ ♂ البقرة] ،واحلياة التي ذكرت يف القصاص فهي ملا يداخل الظاملني من
اخلوف من القصاص يف قتل املظلومني ،فريتدعون عن ذلك إذا علموا أهنم بمن
يقتلون مقتولون ،فتطول حياهتم إذا ارتدعوا عن فسادهم ،وينكلون عن قتل من به
يقتلون ،وبإبادته بحكم اهلل يبادون ،فحكم اهلل سبحانه بالقود بني عباده
والقصاص ،عىل ما ذكر يف كتابه فيام يقتل من القتىل ،أو يستأصل من األعضاء،
وكذلك حكم بالقصاص بني اجلرحى.
ثم قال تبارك وتعاىل         ▬ :

- ﴾     عىل قاتل النفس-

▬  

[♂ النساء ،]91فجعل سبحانه يف قتل اخلطأ حترير رقبة مؤمنة عىل قاتل
النفس ،ودية مسلمة إىل أهله ﴿[ ﴾  النساء ،]91والصدقة هاهنا فهي
اهلبة له ،والصفح عن خطيئته ،واإلعراض عن أخذ الدية من عاقلته .ثم قال جل
جالله عن أن حيويه قول أو يناله       ▬ :

[ ♂  النساء ،]91فلم جيعل يف املؤمن الساكن بني املرشكني دية،
وهو أن يكون الرجل يسلم وهو يف قومه ال يعلم بإسالمه ،وهو يكتمه ،فيلقاه
املسلمون بناحية من األرض فيقتلونه وهم يظنون أنه عىل ما كان عليه من رشكه ،ثم
يعلمون بعد ذلك بإسالمه ،فهذا الذي جعل اهلل فيه الكفارة ومل جيعل فيه الدية؛ ألن
املسلمني ورثته دون مناسبيه من املرشكني ،وهم الذين يعقلون عنه لو كان جنى
جناية؛ فجعلهم اهلل أوىل بديته ،إذ كانوا العاقلني عنه دون قرابته من غري أهل دينه.
ثم قال سبحانه:

▬          

          

[ ♂        النساء ،]91فجعل فيمن

كان بينهم وبينه ميثاق من املرشكني دية؛ وذلك ملا بينهم من العهد وامليثاق؛
فسلمت إليهم دية ملا بينهم من عهد اهلل وميثاقه .وجعل فيه سبحانه الكفارة؛
ألنه مؤمن .ثم جعل عىل من مل جيد رقبة مؤمنة صيام شهرين متتابعني ،ال يفصل
بينهام إال من علة عظيمة ،فيفصل بينهام ،ثم يبني عىل ما كان من صيامه عند
ِ
خروجه من علته ،وطاقتِه لصيام كفارته.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :فلم يزل املسلمون عىل ذلك حتى أنزل اهلل تبارك
وتعاىل «براءة»؛ فنقضت العهد الذي كان بينهم وبني املرشكني ،ونبذ إليهم رسول
اهلل عهدهم ،وآذهنم بام أمره اهلل به من حماربتهم ،وكان أول نبذ العهود إىل املرشكني
من قريش خاصة؛ ألهنم كانوا أصحاب العهد واهلدنة ،ثم استثنى تبارك وتعاىل
فقال[ ♂         ▬ :النساء ،]89فنزلت
هذه اآلية يف هالل بن عويمر ،كان بينه وبني النبيء ÷ عهد ،فلم يكن نقض
هالل ما بينه وبني النبيء ÷ ،فكان مرشكوا قريش خيرجون من مكة فيأتون
هالال ،وكان أصحاب رسول اهلل ÷ يريدون قتل من يأيت هالال من
املرشكني ،فمنعهم رسول اهلل ÷ بام ذكر من قوله   ▬ :

 ،♂     فلام أكمل اهلل سبحانه نعمته عىل املسلمني ،وأعز
بنرصه خاتم النبيئني -نسخ هاتني اآليتني ،ونسخ كل عهد كان بينه وبني املرشكني،
فقال:

▬     

         

[ ♂     التوبة ،]5فأمر املسلمني بقتل املرشكني
حيث وجدوهم ،وأن يقعدوا هلم كل مرصد ،وأن ال يستبقوا من املرشكني أحدا،
إال من تاب من خطيئته ،ورجع إىل اهلل عن سيئته.
ثم قال عز وجل حتذيرا للمؤمنني ،وتأكيدا منه عليهم يف التحفظ إذا رضبوا يف
األرض من قتل املؤمنني ،فقال         ▬ :
          

[ ♂      النساء ،]93فيقال :إن هذه اآلية نزلت
يف أسامة بن زيد حني بعثه رسول اهلل ÷ إىل أرض غطفان ،ومل يكن باملؤمر
عىل الرسية ،فبلغ غطفان خربهم فهربوا ،وختلف رجل من غطفان يقال له :مرداس
بن هنيك ،فلام رآهم خافهم وأجلأ غنمه إىل كهف يف اجلبل ،ثم استقبلهم فسلم
عليهم وشهد بشهادة احلق ،فحمل عليه أسامة فطعنه وأخذ ماله ،فنزل جربيل
فأخرب النبيء ÷ خربه ،فلام قدموا عىل النبيء ÷ ،جعل صاحب الرسية
يثني عىل أسامة ورسول اهلل ÷ معرض ،حتى إذا فرغ الرجل قال له
رسول اهلل ÷(( :يا أسامة ،قال الرجل :ال إله إال اهلل فقتلته ،كيف لك بال
إله إال اهلل))؟ فقال :يا رسول اهلل ،إنام قاهلا تعو ًذا منا ،قاهلا بلسانه ومل يكن هلا
حقيقة يف قلبه ،فقال له النبيء ÷(( :أفال شققت عن قلبه فنظرت ما
فيه)) ،فقال :إنام قلبه بضعة من جسده ،فقال رسول اهلل ÷(( :إنام أمرت
أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل ،فإذا قالوها حرمت عيل دماؤهم
وأمواهلم ،وحساهبم إىل اهلل)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا قتل الرجل املسلم ففيه الدية كاملة ،والدية فامئة
من اإلبل يف أصحاب اإلبل ،وألفا شاة يف أهل الشاء ،ومائتا بقرة يف أهل البقر ،وألف
دينار يف أصحاب الدنانري ،وعرشة آالف درهم يف أصحاب الدراهم.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :كان الرصف يف ذلك الدرهم -فيام بلغنا -عرشة
دراهم بدينار .ويف العني الواحدة نصف الدية ،ويف العينني الدية كاملة ،ويف األذن -
إذا استؤصلت -نصف الدية ،ويف األذنني -كلتيهام الدية كاملة ،ويف الرجل الواحدة
نصف الدية ،ويف الرجلني كلتيهام الدية كاملة ،ويف اليد نصف الدية ،ويف اليدين الدية
كاملة ،ويف كل أصبع عرش من اإلبل ،ويف اللسان الدية كاملة ،ويف الذكر إذا قطع من
أصله الدية كاملة ،ويف الظهر الدية كاملة ،ويف األنف إذا استوعب من أصله الدية
كاملة ،ويف األنثيني الدية كاملة ،ويف كل سن ُخس من اإلبل.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ويف املوضحة ُخس من اإلبل ،ويف اهلاشمة
عرش من اإلبل ،وهي التي هتشم العظم ،ويف املنقلة ُخس عرشة من االبل.
قال حيى بن احلسني رضي اهلل عنه :املنقلة هي التي هتشم الرأس فيخرج منه بعض
عظامه .ويف اجلايفة ثلث الدية ،واجلايفة :فهي التي تصل إىل اجلوف ،ويف اآلمة
ثلث الدية ،وهي التي تصل إىل الدماغ.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وبذلك كله صح عندنا األثر واحلكم فيه عن
ارن()1
رسول اهلل ÷ أنه عىل ما قلناه ،وقد ذكر عنه ÷ أنه جعل يف م ِ
األنف الدية.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :تؤخذ الدية أرباعا يف النفس وما دوهنا من
الديات املوضحة فصاعدا ،فربع جذاع ،وربع حقاق ،وربع بنات لبون ،وربع
بنات خماض .وكذلك دية املرأة تؤخذ أرباعا مسننة عىل ما ذكرنا ،ودية املرأة
نصف دية الرجل.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :دية الرجل من الذهب يف أصحاب الذهب
ألف مثقال ،وأصحاب الذهب فهم أهل الشام ومرص واملغرب والعراق
واحلجاز والبحرين واليمن .والدية يف أهل الدراهم عرشة آالف درهم ،وهم
أهل خراسان وما واالها من البلدان التي ال يتعامل فيها إال بالدراهم .ويف أهل
البوادي من العرب وغريهم مائة من اإلبل ،ويف أهل البقر -وهم أهل هتامة
اليمن وغريها من سواد الكوفة وغريه -مائتا بقرة ،ويف أصحاب الشاء حيث
كانوا -وهم أهل اجلبال من الرشق والغرب واليمن والشام -ألفا شاة.

( -)1مارن األنف :طرفه ،وقيل :ما الن منه .لسان.

قال حييى بن احلسني  :#فمن كان من مجيع هؤالء صاحب صنف مام ذكرنا مل
تؤخذ الدية إال من ماله ،ومل يكلف أهل الدية يف الدية سوى أمواهلم ،وتؤخذ
الدية من كل من وجبت عليه يف ثالث سنني ،يف كل سنة ثلثها.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال قود يف اآلمة :وهي التي تصل إىل الدماغ،
وال يف املنقلة :وهي التي هتشم الرأس فتخرج منه العظام ،وال يف احلايفة :وهي
التي تصل إىل اجلوف ،وال يف العظم يقطع من وسطه مثل العضد تقطع من
وسطها ،أو الساق ،أو الفخذ ،أو الذراع.
وكذلك روي عن رسول اهلل - ÷-أنه قال(( :ال قود يف ذلك)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وإنام أبطل ÷ القود يف كل ذلك ألنه يشء ال
يكاد صاحبه يسلم ،فإذا سلم منه الواحد بعد الواحد مل يعترب به ،ومل يقتص من
فاعله؛ وذلك أن مثل هذا ال يعمل به يف قصاص وال دية حتى يربأ صاحبه ،فإذا
برئ واستقام طلب حقه ،فإن مات كان سبيله سبيل القتيل ،فيه قود ،وإن عاش
وسلم من هذه اجلراح هذا املجروح ثم أقيد من اآلخر مل يؤمن أن يتلف فيه فيقتل
نفس بجرح ،فلذلك يبطل القود فيه هلوله وعظم أمره.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من قتل قتيال ،أو قطع عضوا ،أو جرح جرحا،
متعمدا يف يشء من ذلك كله -كان عليه يف ذلك القود ،يفعل به ما فعل بغريه ،إال
أن يرىض أهل اجلراح من اجلارح هلم بالدية؛ فيكون أمر ذلك إليهم ،وتكون ُّ
كل
ً
واجبة عىل املتعمد يف ماله دون مال عاقلته.
دية أو صلح كانت يف العمد
قال :وكل يشء كان من اخلطأ يف النفس وما دوهنا فهو يف أموال العاقلة وعليها.
والعاقلة فهي العشرية ،وال ينبغي أن حتمل الدية عىل البطن األدنى إىل اجلاين إذا مل
يكن هذا البطن حيتمل الدية ،فإذا مل يكن حيتملها ضم إليه أقرب البطون إليه ،عىل
قدر ما حيتملون يكون غرمهم يف ذلك ،وإن كانت العاقلة أصحاب دواوين،

وكانوا يقبضون األرزاق من اإلمام مع من يقبض من املسلمني -أخرجت الدية يف
كرس ،أو أقل أو أكثر ،عىل
كرس ٌ
ثالث سنني يف أعطياهتم ،يلزم كل رجل يف سنته ٌ
قدر كثرهتم وقلتهم ،وعىل قدر ما حيتملون يف أعطياهتم.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :يف النفس الدية ،ويف البرص الدية ،ويف السمع
الدية إذا صم فلم يسمع ،ويف اخلرس الدية إذا رضب الرجل رضبة فخرس
منها ،ويف الصوت الدية إذا انقطع صوت الرجل ،ويف اللسان الدية ،ويف العقل
الدية ،ويف األنف الدية ،ويف الظهر إذا دق فلم ينجرب الدية ،ويف الذكر الدية،
ويف الغايط الدية ،ويف البول إذا رضب صاحبه فسلس فلم يقف الدية ،ويف
الرجلني الدية ،ويف اليدين الدية ،ويف األذنني إذا استؤصلتا الدية ،ويف الشفتني
الدية ،ويف األنثيني الدية ،ويف األسنان الدية.
قال :وأما شعر اللحية وشعر الرأس إذا مل خيرجا لسبب عمل بصاحبهام أو معنى
فقد قال غرينا :إن فيهام دية ،ولسنا نرى ذلك ،ولكن يكون فيهام حكومة غليظة تقارب
الدية ،وكذلك قال غرينا :يف أشفار العينني وشعر احلاجبني دية دية ،ولسنا نرى ذلك،
وال نقول به ،ولكن فيه حكومة دون نصف الدية فيام نرى ،وهو أقرب إىل احلق عندنا.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :يف اهلاشمة وهي التي هتشم العظم وال خيرج
منه يشء من العظام -وهي دون املنقلة -عرش الدية ،ويف السمحاق وهي التي
تسحق اللحم وتقارب املوضحة أربع من اإلبل ،وقد قيل :فيام دون ذلك وفوقه
من الشجاج ،ولسنا نقول فيها بيشء معلوم ،بل يف ذلك كله حكومات ينظر
فيها الناظر ،وذلك بعون اهلل وتوفيقه.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا قتل احلر العبد عىل ذلك من احلال كان
اإلمام الناظر يف أمره ،فان رأى أن يقتله كان له أن يقتله به .وكذلك الرجل إذا
قتل املرأة عىل تلك احلال كان له أن يقتله هبا.

وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ♠ فيمن قتلهام عىل هذه احلال.
وحدثين أبي عن أبيه أنه قال :أي حر قتل عبدا أو رجل قتل امرأة متردا وعتوا
وظلام وفسادا يف األرض كان لإلمام أن يقتله.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :القتل عندي عىل معنيني عمد وخطأ ال ثالث
هلام ،وقد قيل يف ذلك بمعنى ثالث :شبه العمد ،ورويت فيه آثار عن أمري
املؤمنني عيل  ،#وليست تصح عندنا ،وال نرى إال أنه يكون عمدا أو خطأ،
فام كان عمدا ففيه القود ،إال أن يشاء أولياء القتيل الدية ،فيكون األمر يف ذلك
أمرهم ،والقول قوهلم ،وما كان خطأ ففيه الدية والكفارة.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن دية اخلطأ وشبه العمد ،فقال :ليس بني اخلطأ
والعمد منزلة ،وإنام القتل كله خطأ أو عمد ،ويف ذلك ما جعل اهلل فيه من قود أو دية،
وقد قال غرينا إن شبه العمد منزلة ليست بالعمد وال اخلطأ ،الدية فيها مغلظة.
وذكر عن عيل  #أنه قال :شبه العمد ما كان بالعصا والقذفة باحلجر
العظيم ،وليس ذلك يصح عنه عندنا.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :قد روي يف ذلك عن أمري املؤمنني  #روايات،
ولسنا نصححها ،والذي جيب عليه عندنا أن يقاد منه؛ ألن اهلل يقول▬ :
[ ♂املائدة ،]47إال أن يريد الدية فيكون حمسنا يف ذلك ،ويدفع نصف الدية.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن أعور فقأ عني صحيح ،فقال :يقاد منه ،إنام العني
بالعني ،وإن أراد الدية فله نصف الدية.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذ اسودت السن فهي كالساقطة ،وحكمها
كحكمها :فيها ُخس من اإلبل ،فإن انكرست ففيها حكومة عىل قدر ما ينقص
منها ،وأما الظفر ففي اسوداده حكومة.

وقد روي يف ذلك عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن السن إذا اسودت ،فقال :إذا اسودت السن
ففيها ُخس من اإلبل ،وإذا نقصت فبحساب ما نقص منها من نصف ،أو ربع،
أو أقل ،أو أكثر.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :قد قيل إن يف اليرسى ثلثي الدية ،ويف اليمنى
ثلث الدية ،وزعم من قال هبذا أن الولد من اليرسى ،ومل يأتنا ذلك يف كتاب وال
سنة ،وهام عندنا يف الدية سواء.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن البيضتني ،فقال :فيهام مجيعا الدية ،ويف كل
واحدة منهام نصف الدية ،ويف كل زوج من اإلنسان من عينني ،أو يدين ،أو
رجلني ،ففيهام الدية ،ويف كل فرد من ذلك نصف الدية.
()1

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :يف ذلك حكومة عىل قدر ما أحدث فيها،
وعىل قدر ما كان عليه ذلك العضو من اهليئة واملنفعة لصاحبه ،حيكم فيه اإلمام
بام يوفقه اهلل له.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن العني القائمة ،وعن اليد الشالء ،واللسان
األخرس ،فقال :يف ذلك كله حكومة ،وليس فيه دية معلومة.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :جناية العبد الزمة له يف عنقه ،وليس عىل سيده يف ذلك
أكثر من دفعه برمته .وسيده خمري يف اخلطأ إن شاء دفعه برمته ،وإن شاء فداه بدية جنايته.
( -)1العني القائمة :هي التي مل تبق فيها منفعة ،الباقية يف مكاهنا صحيحة لكن ذهب نظرها
وإبصارها .لسان

فأما يف العمد فال بد من تسليمه إال أن يشاء أولياء اجلناية أن جييبوا مواله إىل
قبول قيمته منه ،أو ما صاحلهم من غري ذلك به عنه.
وأما جناية الصبي فهي عىل عاقلته ،كام تكون عىل عاقلة غريه ،غري أن الصبي
ال عمد له؛ ففعله كله خطأ .وأما فتق املثانة فإن كان وصل إىل جوف صاحبها
فهي جائفة ،وفيها ما يف اجلائفة من ثلث الدية ،وإن مل يصل ففيها نظر وحكومة.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن جناية الصبي والعبد ،فقال :أما جناية الصبي
فعىل عاقلته ،وجناية العبد يف رقبته.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا اشرتكا يف قتل مسلم عمدا قتِل الرجل
بتعمده لقتله الرجل ،وكانت عىل عاقلة الصبي دية جنايته؛ ألن جناية الصبي يف
حال صغره أبدً ا خطأ حتى يعقل؛ فتجرى عليه األحكام.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رجل وصبي اشرتكا يف قتل رجل ،فقال :يقتل
الكبري ،وتكون الدية عىل عاقلة الصغري.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :جراحات النساء كلها قليلها وكثريها عىل
النصف من جراحات الرجال ،ال تعاقل النساء الرجال يف يشء من اجلراحات
عىل حال من احلال .ويف جنني احلرة ما روي من الغرة ،والغرة عبد أو أمة ،وإنام
ذلك إذا طرحته ميتا ،فأما إن طرحته ح ًّيا فامت من ساعته ففيه الدية كاملة
سواء ،وكذلك لو طرحت جنينني أو أكثر أحياء كان يف كل واحد الدية كاملة
سواء ،وتكون الديات كغريهن من الديات :يؤخذن يف ثالث سنني ،يف كل سنة
ثلث ذلك .وإن طرحت جنينا حيا وجنينا ميتا فامت احلي من ساعته كان يف
امليت غر ٌة عبد أو أمة ،وكان عليه يف احلي دية كاملة ،وعتق رقبة.

وأما جنني األمة ففيه نصف عرش قيمته لو كان حيا ،وذلك عىل العاقلة يف
احلرة واألمة.
وأما البهيمة ففي جنينها إذا رضب بطنها فألقت جنينا حيا فامت من ساعته
ففيه قيمة مثله ،وان طرحته ميتا ففيه نصف عرش قيمة مثله.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :فان كان الضارب لبطن األمة أو احلرة عبدا أو
امرأة أو صبيا فان جناية الصبي واملرأة عىل عاقلتهام ،وجناية العبد يف رقبته ،إن
كانت بأكثر من قيمته فليس عىل مواله أكثر من تسليمه ،وإن كانت بأقل من
قيمته فهو خمري يف أن يدفعه أو يدي جنايته.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن جراحات النساء فقال :هي عىل الصنف من
جراحات الرجال ،كام أن دية املرأة نصف دية الرجل ،وذلك مذكور عن عيل بن أيب
طالب  .#وسئل عن جنني احلرة فقال :يف جنني احلرة إذا أسقطته ميتا غر ٌة عبد
أو أمة ،وذلك مذكور عن النبي ÷ ،وعن عيل  .#وسئل عن جنني األمة فقال:
فيه عىل مقدار قيمته ،كام يف جنني احلرة عىل مقدار ديته .وسئل عن جنني البهيمة،
فقال :وكذلك أيضا عىل مقدار ثمنه.
وسئل عن اجلراحات من أهيا يقاد؟ فقال :ما أحيط به ،وأ ِيت عىل مقداره ،ومل
خيش فيه تلف النفس.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :جناية أم الولد واملدبر عىل سيدهام ما بينه وبني
قيمتهام وليس عليه أكثر من قيمتهام يف خطأ جنايتهام ،وليس عليه أن يسلمهام
بجنايتهام إن كانت أكثر من قيمتهام؛ ألن فعلهام وجنايتهام خطأ ،وليس يف خطأ العبد
أكثر من قيمته ،وليس عىل املخطئ قتل يف قتله خطأ .والعبد فإنام يسلم برمته ،وليس
ألولياء املقتول أن يقتلوه بخطأ فعله ،واملدبر وأم الولد فال يملكان؛ فلذلك قلنا :إهنام
ال يسلامن ،ولكن تؤدى قيمتهام ،يؤدهيا عنهام املستهلك هلام باالستيالد والتدبري ،فإن
كان سيدهام معرسا سلم املدبر يف جنايته ،وسعت أم الولد يف قيمتها.

وأما املكاتب فجنايته يف رقبته ،يسعى فيها مع كتابته .فإن كانت جناية أم
الولد واملدبر عمدا جيب فيه القتل سلموا للقتل ،ومل يسلموا لالستعباد؛ ألن
استعباد أم الولد ال جيوز؛ ألن يف استعبادها الوطء ممن يستعبدها هلا ،وال جيوز
أن يطأها غري سيدها ،إال من بعد عتق سيدها هلا ،والتزويج ممن يطأها هلا.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :يف عني العبد إذا أصاهبا احلر نصف قيمته،
ومجيع جراح العبد فبحساب قيمته ،وله يف جائفته ثلث قيمته.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال تعقل العاقلة عمدا وال عبدا وال اعرتافا
وال صلحا ،وتعقل ما سوى ذلك .قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وكذلك جاء
األثر عن النبي ÷.
وقد قال كثري من الناس :إن معنى قوله ÷(( :ال تعقل العاقلة عبدا)) هو :أن
العاقلة ال تعقل عن أخيها العبد لو قتله أخوها ،وال تعقل جناية فعل عبد من عبيدها.
وليس هو عندي كذلك؛ ولكن هو عندي أهنا ال تعقل جناية عبد من عبيد بعضها إذا
جنى عىل أحد؛ ألن العبد مسلم بام جنى ،فعىل سيده أن يسلمه بجنايته .فأما أن جيني
بعضهم جناية بخطأ منه فيقتل عبدا لبعض املسلمني فال بد أن يدوه كام يدون غريه؛
ألنه يف هذه احلال غارم ،وال بد من قيامهم يف غرمه ،إذا كان ذلك خطأ من فعله ،فعىل
ما قلنا خيرج معنى قول رسول اهلل ÷(( :ال تدي العاقلة عبدا)) ،وذلك أقرب إىل
احلق والنصفة.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن عبدا رضب بطن امرأة سيده فألقت جنينا
ميتا كان عىل السيد أن يدفع إىل املرأة إن كان هلام ولد سدس قيمة الغرة ،فإن مل يكن
هلام ولد دفع إليها قيمة ثلث غرة ،وهي الغرة التي جتب يف اجلنني إذا كان ميتا.

فإن طرحته حيا ومات من ساعته وجب عليه أن يدفع إىل املرأة من جناية عبده ثلث
العبد ،إال أن يشاء أن يفديه ،فيفديه بثلث دية جناية اجلنني احلي إن ضن بثلثه ،وهذا
إن مل يكن هلام ولد ،فإن كان هلام ولدان فصاعدا فإنام جيب هلا سدس الدية؛ ألن
الولد حيجبون األم عن الثلث؛ ألن الدية لو كانت جتب عىل غري األب بجناية غري
عبده لكان هلا منها الثلث إن مل يكن هلام ولد ،والسدس إن كان هلام ولد .وعىل العبد
صيام شهرين متتابعني إن كانت املرأة طرحت جنينا حيا.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال اشرتى عبدا بعرشين دينارا ،فعلمه
صناعة يسوى ملعرفتها تسعني دينارا ،فقتله إنسان -كان عىل القاتل قيمته يوم قتله.
وكذلك يف اإلماء ذوات الصناعات ،إال ما ال حيل من الصناعات عمله ،وال
تعليمه ،مثل الغناء ،والطرب باملعازف والطنابري ،والنوح ،وكل ما هنى
رسول اهلل ÷ عن عمله.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من خىص صبيا مملوكا فعليه إذا قطع مذاكريه
كلها قيمته مرتني ،يف ذكره قيمة ،ويف أنثييه قيمة ،وال ينظر يف ذلك إىل زيادة ثمن
وال نقصانه ،وال يلتفت إىل قول من قال :ال دية عىل اجلاين لصاحب العبد؛ ألنه
قد زاد يف ثمنه بخصائه لعبده ،إن شاء أخذ قيمته قبل إخصائه منه ،وإن شاء
تركه ،وهذا القول فاسد عندنا ال يعمل عليه؛ ألن الدية الزمة واجبة يف كل
إِر ٍ
ب قطع من اإلنسان ،وال بد من دية ما قطع من هذا الصبي ،زاد ثمنه أو
نقص؛ ألن اهلل ورسوله حكام بالدية ،وال بد من إنفاذ ما حكم اهلل به ورسوله.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وإذا غصب حر عبدا فأقام عنده حتى يصري العبد إىل
حالة ال ينتفع به فيها -كان لسيد العبد أن يأخذ قيمته ويدفعه إىل اجلاين.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :خيري أولياء املرأة :فإن أحبوا دفعوا إىل أولياء
القاتل نصف الدية وقتلوا القاتل بمرأهتم ،وإن أحبوا قبلوا ُخسامئة دينار ،وهي
نصف الدية ،وخلوا عن الرجل ،وهذا قول عيل بن أيب طالب .#
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا قتل الذمي مسلام عمدا قتل به ،وإن قتله
خطأ كانت عليه الدية كاملة ،تؤخذ منه يف ثالث سنني .وإن قتل حر عبدا كانت
عليه قيمة العبد ،بالغة ما بلغت من قليل أو كثري وذلك قول أمري املؤمنني [عيل بن
أيب طالب .]#
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال يقتل مسلم بكافر ،ولكن عىل املسلم الدية
كاملة يف كل ذي عهد قتله؛ لقول اهلل عز وجل     ▬ :

[ ♂       النساء ،]91وعليه الكفارة يف قتله،
وما أوجب اهلل عىل قاتله.
وقد قال غرينا :إن دية اليهودي والنرصاين أربعة آالف درهم ،ودية املجويس
ثامنامئة درهم ،ولسنا نرى ذلك؛ ألن اهلل حكم يف ذوي العهد وامليثاق بالدية
كاملة ،إىل أهله مسلمة ،والكفارة من بعد ذلك عىل قاتله.
حدثين أبي عن أبيه :أنه قال :ال يقتل مسلم بكافر ،قتله قتل عداوة أو غيلة؛ ألن
اهلل إنام جعل فيه الدية والكفارة .وهكذا ذكر عن النبيء ÷ ،وعن عيل .#
وقد قال قوم :إنه يقتل به ،وليس ذلك بيشء.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن دية اليهودي والنرصاين واملجويس ،فقال :دية
اليهودي والنرصاين وكل ذي عهد وميثاق ما كان يف عهده وميثاقه فدية كاملة،
وقد قيل :إن ديتهام نصف دية املسلم ،وقيل :أربعة أالف درهم ،وإن دية
املجويس ثامنامئة درهم .واألمر يف ذلك عندنا أن دية كل ذي عهد وميثاق دية

مسلم ،وعىل القاتل ما أمر اهلل به من الكفارة :من حترير رقبة ،أو صيام شهرين
متتابعني إن مل جيد رقبة مؤمنة.
()1

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا أخرج الرجل من حده شيئا إىل طريق
املسلمني وشارعهم فحفر فيه بئرا ،أو أحدث فيه حدثا مل يكن له إحداثه يف طريق
املسلمني وشارعهم -كان ضامنا ملا تلف فيه وبه من املارين ،وإنام اجلبار( )2الذي
روي عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :البئر جبار ،والدابة جبار)) ،إذا كانا يف منزل
صاحبهام وحده ،ومل يكونا يف شارع املسلمني وعىل طريقهم موقوفني ،فأما إذا
كانت الدابة يف طريق من طرق املسلمني موقوفة فصاحبها ضامن ملا أحدثت يف
طريقهم وسوقهم بيدها أو رجلها.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رجل أخرج من حده شيئا فتلف فيه إنسان،
فقال :إن كان أخرجه يف طريق للعامة لزمه غرم ما أصاب به من الرضر ،يف
نفس كان أو مال.
حدثين أبي عن أبيه :أنه قال :يذكر عن عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :من
أوقف دابته يف طريق من طرق املسلمني ،أو سوق من أسواقهم -فهو ضامن ملا
أصابت بيدها أو رجلها).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال يرث قاتل عمد قتيله ،ال من ديته وال من
ماله ،وال يرث قاتل اخلطأ من الدية شيئا ،ويرث من املال.

( -)1أي :من ملكه .من املخطوط.
( -)2اجلبار :اهلدر .هناية.

وقد قال غرينا :إنه ال يرث من املال وال من الدية ،وهذا عندنا ظلم ،وال
يصح يف الظلم ملن رواه رواية ،وال يثبت له مقالة؛ ألنه ال بد أن يكون بني العمد
واخلطأ فرق ،وقد يقتل يف اخلطأ القاتل من لو خري عىل قتله أو إتالف ماله
ونفسه الختار إتالف نفسه وماله قبل أن يبسط بالقتل إليه يده :من والده ،أو
ولده ،أو أخيه ،أو قرابته ،واملتعمد فال يقتل بتعمده إال من هو جم ِم ٌع عىل قتله،
مريدٌ إلتالفه وهتلكته ،وعىل هذا خيرج قول أمري املؤمنني عيل  :#وال يرث
القاتل من املقتول) ،يريد يف العمد ال يف اخلطأ ،وقد حيتمل ذلك –أيضا -أن
يكون يريد الدية أنه ال يرثها وال يدخل فيها قاتل عمد وال خطأ.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وإنام منع قاتل اخلطأ من أن يرث مع غريه من
الورثة من الدية شيئا ألن الدية غرم وتأديب ملن أخطأ ،وحث له من اهلل عىل
احلذر واالتقاء؛ فلذلك مل يرث منها إذ كانت تنبيها عىل التوقي ،وتعويضا منه
لرتكة امليت يف اخلطأ ،فلام أن كان ذلك كذلك مل جيز أن يرشك مع من عوض ممن
سواه من األولياء ،وال أن يدخل مع من سواه من األقرباء؛ ألنه لو دخل معهم
يف الدية كام دخل معهم يف املال لكان هو وهم سواء يف كل حال.
وال بد من الفرق بني املخطئ واملحسن بحال تبينه منه وتنقله عنه .ومن
احلجة يف ذلك :أن دية اخلطأ عىل عاقلة املخطيء دونه ،وأهنم هم الذين يغرمون
ذلك وخيرجونه ،ولو أخذ معهم من الدية ومل خيرِ ج فيها لكان أفضل حظا ممن
أخرجها ووليها ،ولو كان ذلك جائزا للقاتلني لكانوا أوفر حظا ،وأعظم أمرا
من الساملني املتوقني ،ولكان ذلك له فضيله عىل من مل يقتل؛ إذ من مل يقتل خيرج
الدية ويغرم ،والقاتل يأخذ ويغنم.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا قتل رجل رجال عمدا فعفا عن القاتل
بعض األولياء فقد زال عنه القتل بعفو العافني ،وال قتل عليه وإن طلب قتله من

طلبه من الباقني ،وعليه الدية كاملة للكل ،إال أن يكون العافون عفوا عن الدية
مع القتل ،فإن كان ذلك كذلك سقط عنه من الدية نصيب من عفا عنه ،وكان
عليه باقيها يسلمه إىل باقي األولياء ،وعليه الكفارة عىل جرمه ،والتوبة إىل اهلل
من فاحش خطيئته.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الرجل يقتل قتيال فيعفو عنه بعض األولياء عن
القتل ،فقال :إذا عفا بعض األولياء عن القاتل زال القتل عنه ،فإن قبل الباقون
من األولياء الدية ،وكان اآلخرون قد عفوا عن القتل والدية مجيعا زال عنه من
الدية قدر ما للعافني من النصيب فيها ،وال يقتل القاتل إذا عفا عنه بعض
األولياء .وقد قال بعض الناس بغري هذا -وهو قول شاذ -فزعموا أن الدم ملن
طلب من األولياء وإن عفا بعض األولياء .قال :وليس ذلك عندنا بصحيح.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :كل من أقر بخطأ أو عمد لزمته يف ماله الدية؛
ألن العاقلة ال تعقل عبدا وال عمدا وال صلحا وال اعرتافا ،واالعرتاف :فهو
اإلقرار عىل النفس بالقتل.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن جامعة قتلوا رجال عمدا واشرتكوا كلهم
حصصا تلزم عواقلهم
يف قتله قتِلوا كلهم به ،وإن قتلوه خطأ كانت الدية عليهم
ً
إذا قامت عليهم به البينة من أهل اإلسالم ،وحكم بذلك عليهم اإلمام.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن عبدا قتل حرا فسلمه سيده إىل أوليائه
فلهم أن يقتلوه إذا كان القتل عمدا ،وهلم أن يسرتقوا[ ،وهلم أن يعتقوا](،)1
وهلم أن يبيعوا ،وهلم أن هيبوا ،وهلم أن يعفوا.
( -)1ما بني القوسني غري موجود يف بعض النسخ.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :فإن عفوا للسيد عن عبده ،وصفحوا له عن
ذنبه -كان مملوكا لسيده ،وعاد كام كان أو ًال عىل حاله يف رقه ،وإن هم عفوا عن
العبد وأعتقوه فهو حر ال سبيل لسيده عليه؛ ألنه قد صار بتسليم سيده له إليهم
مملوكا هلم جتري فيه أحكامهم.
وقد قال غرينا بغري ذلك ،ولسنا نراه وال نعمل به.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :الدية الكاملة تؤخذ يف ثالث سنني ،يف كل
سنة ثلث الدية ،وما كان نصف دية مثل دية العني واليد أخذ يف سنتني ،وكذلك
ثلثا الدية تؤخذ يف سنتني ،وثالثة أرباعها يف سنتني ،فإن كان ثلث دية أخذ يف
سنة ،وكذلك ما كان أقل من ثلث الدية.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :القسامة جتب يف القتيل يوجد يف القرية أو
املدينة ال يدعي أولياؤه عىل رجل بعينه قتل قتيلهم ،فإذا كان ذلك كذلك مجِع
من رجال تلك القرية ُخسون رجال خيتارهم أولياء املقتول ،فيقسمون باهلل ما
قتلنا وال علمنا قاتال ،فإذا حلفوا كلهم خيل سبيلهم ،وكانت الدية عىل عواقل
أهل تلك القرية أو القبيلة التي وجد فيها القتيل ،فإن نكل بعض اخلمسني عن
اليمني حبس حتى حيلف أو ي ِقر ،فإن أقر أخذ املقر بجرمه ،وإن حلفوا كانت
الدية عىل عواقل أهل تلك القبيلة كلهم :من حلف منهم ومن مل حيلف .ومن
كان غائبا من أهل تلك الدور واملنازل فال قسامة عليه وال دية ،إذا كان غائبا يف
وقت ما وجد القتيل فيها ،والقسامة فإنام جتب عىل الرجال احلارضين لوقت
القتل ،دون النساء والصبيان والعبيد ،وسواء كان يف تلك القبيلة غريب أو غري
غريب ،ساكن يف دار بكراء ،أو ساكن فيها برشاء ،ال بد من الدية والقسامة
عليهم إذا كانوا قد حرضوا وقت القتل.

قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه ،لو كان القتيل يف قرية ال يتم فيها ُخسون رجال
نظر إىل من فيها من الرجال وكررت عليهم اليمني حتى تتم ُخسني يمينا ،فإن
كانوا ُخسة وعرشين استحلفوا يمينني يمينني ،وإن كانوا ثالثني استحلفوا
ثالثني يمينا ،واختار أولياء املقتول من الثالثني عرشين فكررت عليهم األيامن
حتى تتم ُخسني يمينا.
ويف القسامة ما بلغنا عن رسول اهلل ÷( :أن رجال أتاه فقال :يا رسول اهلل ،إين
وجدت أخي قتيال يف بني فالن ،فقال ÷(( :امجع منهم ُخسني رجال حتى
حيلفوا باهلل ما قتلوا وال يعلمون قاتال)) ،فقال :وما يل من أخي غري هذا يا رسول
اهلل؟ قال(( :بىل ،مائة من اإلبل)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ولو أن رجال وجد مقتوال بني قريتني ،وال
يدرى ِمن أهيام قاتلهِ -قيس بني القريتني إىل القتيل ،وأوجبت القسامة عىل
أقرهبام إليه يف املسافة ،فيقسم من أهلها ُخسون رجال ما قتلوا وال يعلمون قاتال،
ثم تكون الدية ألولياء املقتول عىل عواقل أهل تلك القرية.
قال :ولو أن رجال مات يف ازدحام من الناس يف مسجد أو طريق ال يدرى
من قتله كانت ديته من بيت مال املسلمني.
قال :وبلغنا أن قتيال وجد بني قريتني؛ فأمر رسول اهلل ÷ أن يقاس
بينهام؛ فأهيام كان أقرب لزمهم دية القتيل ،فقيستا فوجدت إحداهام أقرب من
األخرى؛ فضمنهم الدية.
وكذلك روي لنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب #
قال :وروي لنا عنه :أنه كان إذا أيت بقتيل يف جوف القرية محل ديته تلك
القبيلة التي وجد فيها ،وإذا وجد القتيل عىل باب القرية ،أو يف ساحة القرية محل
الدية أهل تلك القرية كلهم.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا قتلت املرأة ومل يفصل ولدها من بطنها فال
يشء فيها غري ديتها ،فإن طرحته ميتا كان فيه غرة عىل قاتلها ،وإن طرحته حيا
فامت بعدما طرحته كان فيه دية مع ديتها عىل قاتلها.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن قتيال وجد يف حملة قوم فأبرأ أولئك
القوم أولياء القتيل ،وادعوا قتله عىل غريهم -لبطل عن الذين أبرئوهم ما كان
جيب عليهم من القسامة والدية ،وبطلت القسامة عن الذين ادعي عليهم؛ ألن
القتيل وجد يف غريهم ،وليس عليهم أكثر من اليمني :ما قتلنا قتيلكم ،حيلف
اهتم منهم ،وإن مل يتهم إنسان بعينه مل جتب عىل أحد يمني.
عىل ذلك من ُّ ِ
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من قلع أسنان رجل كلها ففيها دية ونصف دية
وعرش دية؛ ألن يف الفم اثنني وثالثني سنا جتب يف كل واحد ُخس من اإلبل؛ فذلك
مائة وستون من اإلبل؛ ألن يف الفم أربع ثنايا ،وأربع رباعيات ،وأربعة أنياب،
وأربعة نواجذ ،وأربعة طواحن ،واثني عرش رضسا ،فتلك اثنان وثالثون س ًّنا.
ً
ورجال وأن ًفا لكان عليه يف األنف دية
قال :ولو أن رجال قطع من رجل يدا
كاملة ،ويف اليد نصف دية ،ويف الرجل نصف دية ،يؤخذ منه ذلك يف ثالث
سنني ،وهذا أحسن ما نرى يف تأجيله فيها.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجل فقأ عني رجل ،وقطع يد آخر ،وقطع
رجل آخر ،وأنف آخر -لكان الواجب أن يقتص منه لكلهم :أن تقلع عينه ،وتقطع
يده ورجله ،وجيدع أنفه ،وكذلك إن كان قتل أحدا أ ِقيد منه من بعد االقتصاص.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :تعقل العاقلة ما كان من اجلراح ُخسا من
اإلبل فصاعدا ،مثل السن واملوضحة فام فوقهام ،فأما ما كان دون اخلمس من
اإلبل فهو من مال الرجل ،إذا كان مؤرسا أخرجه من ماله ،وإن كان معرسا طلبه
وسعى فيه يف البعيد والقريب :من شاء أعطاه ،ومن شاء حرمه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا تربأ واجتهد ونصح فال ضامن عليه ،فإن
اهتم بغش استحلف ،إال أن يكون غري بصري بالطب فيتقحم يف مداواة فأعنت
فإنه يضمن كل ذلك .وروي لنا عن النبي ÷ أنه قال(( :من مل يعرف بالطب
قبل ذلك فأعنت ضمن)).
وذكر عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :من كان متطببا فعالج
أحدا فليتربأ مام أتى فيه عىل يده ،ويشهد شهودا عىل براءته ،ثم ليعالج وليجتهد،
ولينصح ،وليتق اهلل ربه فيمن يعاجله).

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا كان اجلدار قد علم منه امليالن والفساد
واملخافة ،فرتكه صاحبه بعد ذلك -ضمن ما تلف حتته ،وإن كان ال يعلم ميالنه
فال ضامن عليه.
قال :وال ضامن عىل من اقتص من جارحه فامت؛ ألنه مل يمت بفعله ،وإنام
مات بحكم ربه ،فبجرمه أ ِخذ ،وبحكم ربه سبحانه تلف.
قال :ومن ركض فرسا يف شارع للمسلمني يمرون فيه ويسلكونه فصدم أحدا
بفرسه فهو ضامن ملا تلف يف صدمه ،وإن ركضه يف خالء من األرض ،يف غري
شارع ،وال ممر للخلق ،وال طريق ،فقتل أحدا أو صدمه -فال ضامن عىل راكبه.

حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن اجلدار املائل ،فقال :إذا تركه صاحبه بعدما
تبني له اخلوف منه ضمن ما أصاب حائطه.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الرجل يقتص منه فيموت ،فقال :ال يشء فيه؛
إنام قتله حكم اهلل عليه ،وهذا مذكور عن أمري املؤمنني .#

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا قتل الرجل وله أوالد صغار حبس القاتل
هلم ،وانتظر به كربهم ،فإن كربوا سلم إليهم ،فإن عفوا جاز عفوهم ،وإن قتلوا
كان ذلك هلم ،وإن عفا عنه بعضهم زال عنه القتل ،وكانت عليه الدية.
قال :وأيام فاسق أو عاهر مارق رواد امرأة عىل نفسها ،فلم جتد إىل دفعه سبيال إال
بقتله ،فقتلته دفعا له عام أراد منها -فال قود ،وال دية فيه عليها؛ ألنه أراد منها ما حرم
ِ
والرتك للمصري إليه ،فلم يندفع هلا إال بقتله.
اهلل ،وما أمرها باالمتناع منه فيه،
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الرجل يقتل وله أوالد صغار ،فقال :ينتظر
بقاتله عفو ولده واستقادهتم عند كربهم.
وحدثين أبي عن أبيه :أنه سئل يف الرجل يراود املرأة عىل نفسها فتقتله ،فقال :إذا
صح ذلك فال قود وال دية عليها ،إذا كانت إنام قتلته امتناعا مام أراد هبا ،ومدافعة
له عن نفسها.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :القسامة جتب عىل املدعى عليهم ،والبينة جتب
عىل املدعني ،فإذا مل تكن بينة استحلف من املدعى عليهم ُخسون رجال ،ال ما
يقول به أهل املدينة من أن اليمني جتب عىل املدعي ،وكيف يستحق املدعي
بدعواه بغري بينة د ًما ،وهو ال يستحق عىل املسلم بغري بينة درهام؟ فهذا ما ال
يصح يف احلق ،وال يقول به عاقل من اخللق

قال :وأما الكلب فإن كان أهله قد علموا بعقره ،وكان العقر معلو ًما معروفا به

من فعله ،ثم تركه أهله من بعد معرفتهم به -كانوا ضامنني ملا أصاب من جراحته،
وإن مل يكونوا علموا بذلك من كلبهم مل يلزمهم ما أحدث كلبهم ،إال أن يكونوا

خرجوا به ،وجعلوه يف شارع من شوارع املسلمني ،أو طريق مسلوك من طرقهم؛
فيكونون ضامنني ملا أحدث عليهم ،ويكون سبيله يف ذلك سبيل العجامء.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن القسامة كيف هي؟ وكيف يستحلفون؟ فقال:
القسامة يف الدم عىل املدعى عليهم ،فإن أقسموا برأوا أنفسهم مام ادعي من الدم
ِقبلهم ،وال يقتل أحد بالقسامة كام يقول أهل املدينة ،وهذا فال اختالف فيه عند
آل رسول اهلل ÷ ،وال يستحق املدعي بالقسم درهام ،فكيف يستحق به
دما؟ ويستحلف املدعى عليهم ُخسني يمينا باهلل ما قتلوه ،وال يعلمون له قاتال.
وحدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الكلب يعقر عىل من عقره؟ فقال :إن كان الكلب
عقارا كان عقل فعله عىل مالكه ،وإن مل يكن عقارا فليس عليه يشء مام أصاب.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال قطع زائدة أصبعا سادسة يف كف
رجل أو رجله كان عليه يف ذلك حكم حيكم به ،ومل يكن عليه يف ذلك دية
معروفة ،وكذلك لو قلع سنا زائدة كان عليه فيها حكومة.
وقال يف القصاص :إنه يقتص من اجلارح عىل قدر ما جرح يف طول اجلرح
وعرضه .وقال فيمن استعان صبيا حرا أو مملوكا بغري إذن أوليائه فعنت :إنه
ضامن لقيمته إن كان مملوكا ،أو ديته إن كان حرا.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :الدية كاملرياث يرث منها كل من يرث من مال
امليت ،وحكمها كحكمه ،ومن ورث من املال ورث من الدية.
وكذلك بلغنا عن رسول اهلل ÷ :أنه قىض بأن الدية من املرياث ،والعقل
عىل العصبة.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ولو أن ذميا كان له ولد مسلم فامت املسلم
وترك ورثة مسلمني ،ثم أسلم والده بعد موت ولده -ر ِضخ له يف املرياث ،ومل
يكن له فريضة مسامة؛ إلن املرياث قد وجب ألهله ساعة مات امليت ،فسواء
عليهم إذا وجب هلم قسموه من يومه ،أو تركوه عرش سنني ،هو ملن وجب له
عند موت امليت ،ال يشاركهم فيه من ال جيب له.
وكذلك روي لنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :#أنه قىض يف رجل
مات وله أم نرصانية فأسلمت من بعد موته من قبل أن يقسم املرياث ،فقال أمري
املؤمنني عيل بن أيب طالب ( :#ال حق هلا يف املرياث ،ولكن ارضخوا هلا من
مال ولدها) فرضخوا هلا من ماله ،ومل يقسم هلا من مرياثه.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من عض أخاه املسلم ظاملا له ،متعديا عليه؛
فانتزع يده من فيه فقلع من أسنانه سنًّا -فال دية له فيها ،وال قود له هبا.
وكذلك بلغنا عن رسول اهلل ÷ :أنه قىض بذلك فيها ،وعن أمري املؤمنني
عيل بن أيب طالب .#
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب :#
أنه أعتق عىل رجل عبدا له وسمه يف وجهه.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وهذا الواجب عندي ،مع عقوبة متسه يف بدنه؛
لئال يم ِّثل أحدٌ بأحد ،ولكل إمام من أئمة املسلمني نظر يف أمور رعيته بام يوفقه
اهلل ويسدده[ ♂        ▬ :النحل]،
واملحسن من مجيع األمة معان ،كام قال رسول اهلل ÷ حني يقول(( :كل
حمسن معان)) ،وإذا كان ذلك للمحسنني فإمامهم املحسن يف ذلك أكثر.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال رش باب داره -وباب داره يف
شارع من شوارع املسلمني -فأجاز بذلك الرش رجل فزلق فيه؛ فاندقت يده أو
رجله -لكان عىل الراش يف شارع املسلمني عقله.
وكذلك لو أن رجال رمى يف دار رجل بحجر فنفذ احلجر إىل دار آخر مل يرِ دها
الرامي ،فأحدث ذلك احلجر حدثا -كان عقل ذلك احلدث عىل الرامي.
وكذلك لو رمى بسهم طائرا عىل جدار فمىض السهم فوقع من وراء ذلك
عىل إنسان فعقره ،أو قتله -كان الرامي ضامنا ما أحدث من رميته .وكذلك لو
دفع رجل رجال عىل ثوب فانخرق ذلك الثوب كان الضامن عىل الدافع ،وكان
املدفوع بمنزلة احلجر ،إال أن يكون من املدفوع يف ذلك فعل أو جناية.
قال :ولو أن رجال استحفر رجال بئرا يف حوز يملكه ،فحفر له ذلك؛ فعنت
فيه رجل -مل يكن عىل صاحب البئر وال عىل احلافر هلا من ذلك معرة؛ ألنه إنام
استحفر يف ملكه ،وحيث ال ممر لغريه ،وال مسلك ألحد من املسلمني فيه .فإن
استحفر يف يشء من طرق املسلمني ومسالكهم؛ فعنت فيام استحفر عانِ ٌت-
فمعرة ذلك عىل احلافر إذا علم دون املستح ِفر ،إن كان حرا كان ذلك عىل
عاقلته ،وإن كان مملوكا كانت جنايته يف رقبته ،وإن كان سيد اململوك أ ِذن
للمملوك يؤاجر نفسه يف احلفر وغريه -فجناية العبد يف رقبته ،وال يلحق ملواله
عىل الذي أمره باحلفر يشء ،وإن كان اململوك مل يؤذن له يف أن يؤاجر نفسه،
فاستأجره املستحفر بغري إذن سيده ،أو استعانه؛ فحفر تلك احلفرة يف شارع
املسلمني؛ فعنت فيه عانت -كان معرة ذلك العنت يف رقبة العبد ،يسلمه مواله
هبا ،ويطالب موىل العبد الذي أمره باحلفر بقيمة عبده؛ ألنه استحفره بغري اذنه.
قال :ولو أن رجال أعار رجال جدارا؛ فبنى عليه املستعري ،ووضع عليه
خشب بنائه ،ثم طلبه منه وسأله تفريغه -كان احلكم يف ذلك :أن يسأل املستعري
املعري :فإن كان أعاره اجلدار إىل وقت مسمى وأجل معلوم ،وكان استعاره ليبني

عليه إىل ذلك األجل فبني ،ثم حل ذلك األجل فطالبه صاحبه به ،وسأله رد
عاريته -كان ذلك له ،وحكم عىل الباين بنقض بنائه؛ إذ قد جاز أجله ،ووقع
رشطه ،وإن كان استعاره منه ليبني عليه ومل يسم وقتا؛ فأعاره إياه صاحبه عىل
ذلك ،ومل يرضب له أجال ،فبنى عليه املستعري ،ثم طالبه صاحب اجلدار -فإن
احلكم يف ذلك :أن يقىض لصاحب اجلدار بجداره ،ويقىض عىل صاحب اجلدار
للمستعري بام أنفق يف بنائه ،ويكون البناء لصاحب اجلدار بام غرم فيه.
قال :وكذلك احلكم فيمن أعار أرضا إىل أجل أو إىل غري أجل ،فبنى املستعري
فيها وأحدث أحداثا ،أو غرم فيها غرما.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا تصادمتا

بجواجيهام()1

أو بجوانبهام أو

بصدورهام ضمن أصحاب كل واحدة ما تلف يف األخرى .وإن كانت إحداهام
الصادمة لألخرى ،أو أن تسوقها الريح ،ومل تق ِبل األخرى نحوها ،ومل تسقها الريح
إليها ،حتى صدمتها يف جنبها ،أو بعضها ضمنت الصادمة ما تلف يف املصدومة.
مت باب الديات مبن اهلل وتوفيقه.

۞۞۞۞۞

( -)1جؤجؤ الطائر والسفينة :صدرهام ،واجلمع اجلآجئ .صحاح.

كتاب الفرائض


 يف كتاب اهلل عز وجل سبع عرشة فريضة؛:قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه
. وأربع غري مسميات،منهن ثالث عرشة فريضة مسميات
: فمنها:أما الفرائض املسميات
 ▬ : وذلك قول اهلل سبحانه وتعاىل،فريضة االبنة النصف
.]11♂ [النساء  
   ▬ : وذلك قول اهلل سبحانه،وفريضة البنتني الثلثان
.]11♂ [النساء     
    ▬ : وذلك قوله تعاىل،وفريضة الوالدين السدسان
.]11♂ [النساء      
     ▬ : وذلك قول اهلل سبحانه،وفريضة األم الثلث
.]11♂ [النساء
    ▬ : وذلك قوله تعاىل،وفريضة األخت النصف
.]175♂ [النساء      
    ▬ : وذلك قوله تعاىل،وفريضة األختني الثلثان
.]175♂ [النساء   
 ▬ : وذلك قوله تعاىل،وفريضة األخ أو األخت من األم السدس
             

.]12♂ [النساء        
 وذلك، وفريضته إذا مل يكن ولد النصف،وفريضة الزوج مع الولد الربع
          ▬ :قوله تعاىل
.]12♂ [النساء     

وفريضة الزوجة الربع إذا مل يكن ولد ،والثمن مع الولد ،وذلك قوله تعاىل:
▬             

[ ♂ النساء.]12
فهذه الفرائض املسميات يف القرآن ،وهن ثالث عرشة فريضة.
وأما األربع اللوايت هن غري مسميات ،وهن يف الكتاب:
ففريضة األوالد ،وذلك قوله تعاىل:

▬    

[ ♂    النساء.]11
وفريضة األب إذا مل يكن ولد ،وذلك قوله تعاىل:

▬    

[ ♂النساء ،]11فلم يسم يف هذا املوضع مرياث األب.
ومرياث األخ من أخته ،وذلك قوله[ ♂      ▬ :النساء.]175

وفريضة اإلخوة واألخوات ،وذلك قوله تعاىل:

▬  

[ ♂      النساء.]175
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :فرائض السنة سبع فرائض ليست يف القرآن،
ولكن جاءت السنة هبا ،وهي ما أمجع عليه:
فريضة بنت االبن النصف إذا مل يكن ولد.
وفريضة بنات االبن الثلثان إذا مل يكن ولد.
وفريضة بنت االبن مع االبنة للصلب السدس ،وهي من الفرائض التي
رووها عن النبي ÷ أنه قىض فيها بذلك.
وفريضة بنات االبن مع االبنة للصلب السدس تكملة الثلثني ،وذلك مام
أمجعوا عليه.
وفريضة األخت ألب النصف.
وفريضة األخوات ألب الثلثان.
وفريضة األخوات ألب مع األخت ألب وأم السدس تكملة الثلثني،

ال ينظر يف ذلك إىل عددهن ،واحدة كانت أم أكثر.
وفريضة اجلد مع الولد السدس ،ال اختالف فيه عندنا.
وفريضة األم مع الزوج واألب الثلث(.)1

أيضا مع املرأة واألب ثلث ما بقي من بعد النصف للزوج،
وفريضة األم ً
والربع للمرأة.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :الذين فرض اهلل هلم من الرجال أربعة:
فرض لألب السدس مع الولد ،وذلك قوله:

▬    

[ ♂النساء .]11وفرض للزوج النصف إذا مل يكن معه ولد ،والربع
مع الولد ،وفرض لألخ من األم السدس إذا كان وحده ،وإذا كان معه أخوة أو
أخوات فهم رشكاء يف الثلث.
وفرض لألخ من أخته فريضة مل يسمها ،فقال تعاىل:

▬   

[ ♂  النساء.]176
وأما الوارث من الرجال فهم ُخسة عرش رجال :منهم :ثالثة عرش عصبة،
واثنان ليسا بعصبة.
فأما العصبة :فاالبن ،وابن االبن ،وإن سفل ،واألب ،واجلد ،واألخ ألب
وأم ،واألخ ألب ،وابن األخ ألب وأم ،وابن األخ ألب ،والعم ألب وأم ،والعم
ألب ،وابن العم ألب وأم ،وابن العم ألب ،وويل النعمة ،وهو املعتق.
فهؤالء العصبة ،وهم ثالثة عرش رجال.
وأما الرجالن اللذان يرثان وليسا بعصبة :فاألخ ألم ،والزوج.

( – )1أي ثلث الباقي.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :اللوايت فرض اهلل هلن من النساء سبع نسوة،
ومل يفرض لغريهن.
فرض لالبنة النصف ،وللبنات الثلثني.
ولألم السدس ،إذا كان ولد ،أو إخوة ،أو أخوات.
ولألخت النصف ،ولألختني الثلثني ،ولألخت من األم السدس.
وللمرأة مع الولد الثمن ،وإذا مل يكن ولد فالربع.
ويرث من النساء تسع نسوة ،ثالث منهن يرثن يف كل حال ،وست يسقطن
يف بعض احلاالت.
فأما الثالث اللوايت يرثن يف كل حال فهن البنت ،واألم ،والزوجة.
وأما الست اللوايت يسقطن يف بعض احلاالت :فاجلدة ،واألخت ألب وأم،
واألخت ألب ،وبنت االبن ،واألخت ألم ،واملوالة.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :أما الذين ال يرثون من الرجال فهم عرشة:
ابن االبنة ،وابن األخت ،وابن األخ الم ،والعم ألم ،وابن العم ألم ،وابن
العمة ،وابن اخلالة ،واخلال ،وابن اخلال ،واجلد أب األم.
وال يرث من النساء عرش :بنت االبنة ،وبنت األخت ،وبنت األخ ،وبنت العم،
وابنة اخلال ،والعمة ،وبنت العمة ،واخلالة ،وبنت اخلالة ،واجلدة أم أب األم.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :تعلموا
القرآن وعلموه الناس ،وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإين امرؤ مقبوض،
وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى خيتلف االثنان يف الفريضة فال جيدان من
يفصل بينهام)).

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن بعض الرواة أنه قال :من تعلم
القرآن فليتعلم الفرائض ،وال يكن كرجل لقيه أعرايب فقال له :يا مهاجر ،تقرأ
القرآن؟ فقال له :نعم ،فقال له :فإن إنسانا من أهيل مات ،وقص عليه فريضته،
فإن حدثه فهو علم علمه اهلل ،وزيادة زاده اهلل ،وإن مل حيسن قال :فبامذا تفضلونا
يا معرش املهاجرين؟
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :اعلم وفقك اهلل أن األب يرث مجيع ما ترك
الولد إذا مل يكن للميت ولد ،وال ولد ٍ
ولد وإن سفل ،وال زوج وال زوجة ،وال
جدة أم األم ،وال أم.
فإن كان غري هؤالء الستة فإن األب حيجبه ،وال يرث مع األب اإلخوة ،وال
األخوات ،وال جد وال جدات ،وال أحد من العصبة وال القرابات .فإن مات
رجل وترك أبا وابنا فلألب السدس ،وما بقي فلالبن ،وإن ترك أبا وابنني
وابنتني ،فلألب السدس وما بقي فللذكر مثل حظ األنثيني.
فإن ترك أبا وإخوة أو أخوات فاملال لألب.
وكذلك إن ترك ولد ولد فهو كالولد ،الذكر كالذكر يف كل يشء ،واألنثى
كاألنثى ،وحيجبون األب إذا كانوا ذكورا ،إال من السدس الذي فرض اهلل له،
فإن كان للميت ابنة فلها النصف ،وما بقي فلألب من بعد سدسه ،وإن ترك أبا
وابنتني فلالبنتني الثلثان ،والسدس لألب ،وما بقي فرد عىل األب.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :حتجب األم اجلدات وحدهن ،وحيجبها عن
الثلث أربعة :الولد ،وولد الولد ،واإلخوة ،واألخوات.
إن مات رجل وترك أبويه فألمه الثلث ،وما بقي فلألب ،فإن ترك أبويه وابنته،
فللبنت النصف ،ولألم السدس ،ولألب السدس ،وما بقي فرد عىل األب.

وولد الولد حيجب األم عن الثلث ،كام قال اهلل تعاىل:

▬   

[ ♂      النساء.]11
واألخوان واألختان فصاعدا -ألب وأم ،أو ألب ،أو ألم -حيجبون األم عن
الثلث ،كام قال اهلل عز وجل[ ♂     ▬ :النساء.]11
فإن ترك ابن ٍ
ابن وأبوين ،فلألبوين السدسان ،وما بقي فالبن االبن ،فإن ترك
أبويه وابنة ابن ،فلبنت االبن النصف ،ولألبوين السدسان ،وما بقي فرد عىل األب.
فان ترك ابنتي ابن وأبوين ،فالبنتي االبن الثلثان ،ولألبوين السدسان.
فإن ترك أبوين وابنه وابنته ،فلألبوين السدسان ،وما بقي فللذكر مثل حظ األنثيني.
واألم فليس حتجب أحدا إال اجلدات .فإن ترك ابنته وأمه وجدتني ،فللبنت
النصف ،ولألم السدس ،وما بقي فللعصبة .وتسقط اجلدتان :أم األم ،وأم األب،
حجبتهام األم عن سدسهام .فإن ترك جدا وأ ًّما ،فلألم الثلث ،وما بقي فللجد.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إن هلك رجل وترك ابنه فاملال لالبن ،فإن
ترك ابنته فلها النصف ،وما بقي فللعصبة ،فإن ترك ابنتني فلهام الثلثان ،وما بقي
فللعصبة ،فإن ترك بنني وبنات فاملال بينهم للذكر مثل حظ األنثيني.
فإن ترك ابنته وأخاه ألبيه وأمه ،فللبنت النصف ،وما بقي فلألخ ألب وأم.
فإن ترك بنتني وثالثة إخوة متفرقني ،فللبنتني الثلثان ،وما بقي فلألخ ألب
وأم ،ويسقط األخ من األم؛ ألن الولد حيجب ولد األم ،نساء كانوا أو رجاال،
ويسقط األخ من األب وهو عصبة؛ ألن األخ من األب واألم عصبة أقرب منه.
فإن ترك بنات وأخا ألم وأخا ألب ،فللبنات الثلثان ،وما بقي فلألخ ألب.
فإن ترك ابنتني وست أخوات متفرقات ،فلالبنتني الثلثان ،وما بقي
فللعصبة ،وهام األختان ألب وأم.

فان ترك ابنتني وأما وأخا ألب وأم ،فلالبنتني الثلثان ،ولألم السدس ،وما
بقي فلألخ ألب وأم.
فإن ترك ابنا وإخوة ألب وأم ،أو إخوة ألب أو ألم ،أو أخوات ،فاملال
لالبن ،ويسقط اإلخوة؛ ألن الذكر من الولد حيجب اإلخوة واألخوات.
فإن ترك ابنني وأما وستة إخوة ،فلألم السدس ،وما بقي فلالبنني ،فإن ترك
ابنني وابنتني وأبوين وجدا ،فلألبوين السدسان ،وما بقي فللولد للذكر مثل
حظ األنثيني .وحجب األب اجلد.
فإن ترك أما وجدا وابنا وبنتا ،فللجد السدس ،ولألم السدس ،وما بقي فهو
لالبن والبنت بينهام للذكر مثل حظ األنثيني.
فإن ترك ابنة وجدين أب األب وأب األم ،فللبنت النصف ،وما بقي فللجد
أب األب ،ويسقط اجلد أب األم؛ ألنه ليس من العصبة ،وال من ذوى السهام،
وهو من العرشة الذين ال يرثون.
فإن مات وترك ابنته وأربع جدات :أم األم ،وأم األب ،وأم أب األب ،وأم
أب األم ،فللبنت النصف ،وللجدتني السدس ،أم األم وأم األب ،وال يشء ألم
أب األم؛ ألهنا من العرش اللوايت ال يرثن شيئا ،وأما أم أب األب ،فإن أم األب
أقرب منها ،فال يشء هلا هي.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :حيجب ولد األب واألم أربع ٌة :االبن ،وابن
االبن وإن سفل ،واألب ،واجلدُّ يف قول من جعل اجلد يف منزلة األب ،وليس
ذلك بيشء عندنا ،واجلد فقول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :#إنه ال
حيجب اجلد إال ولد األم .وحيجب ولد األب واألم إذا كن إناثا واستكملن
الثلثني ولد األب ،إال أن يكون مع ولد األب ذكر فيكون له ما بقي ،وملن معه
من أخواته وإخوته.

فإن كان ولد األب واألم ذكرا أو ذكورا حجبوا ولد األب :ذكورا وإناثا(،)1
وليس حيجبون من كانت له فريضة يف الكتاب أو يف السنة.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :إن مات رجل وترك أخوين ألب وأم ،وأخوين
ألب -فاملال لألخوين ألب وأم .فإن ترك أما وأخا ألب وأم وأخا ألب -فلألم
السدس ،وما بقي فلألخ ألب وأم .فإن ترك أخوين ألم ،وأخوين ألب وأم
وأما -فلألم السدس ،ولألخوين ألم الثلث ،وما بقي فلألخوين ألب وأم ،وال
حيجب ولد األم ولد األب واألم؛ ألهنم من ذوي السهام.
فإن ترك أربع جدات ،وأخوين ألم ،وأخا ألب وأم -فإن للجدتني اللتني
رشحت لك السدس بينهام ،ولألخوين ألم الثلث ،وما بقي فلألخ ألب وأم.
فإن ترك أختني ألب وأم ،وأختني ألب ،فلألختني ألب وأم الثلثان ،وما بقي
فللعصبة ،ويسقط ولد األب؛ ألهنام إنام يرثان إذا مل يستكمل ولد األب واألم
الثلثني ،فلام أن استكملن الثلثني( )2سقطتا.
فإن كان مع ولد األب ذكر ،فاملسألة عىل حاهلا ،فالثلثان لألختني ألب وأم،
وما بقي فلألخ ألب وأختيه للذكر مثل حظ األنثيني.
فإن ترك أختا ألب وأم ،وأختني ألب -فلألخت ألب وأم النصف،
ولألختني ألب السدس بينهام تكملة الثلثني ،وما بقي فللعصبة.
فإن ترك ست أخوات متفرقات ،فلألختني ألم الثلث ،ولألختني لألب
واألم الثلثان.
فإن ترك أما ،وأختا ألم ،وأختني ألب وأم ،وأختني ألب -فلألم السدس،
ولألختني ألب وأم الثلثان ،ولألخت ألم السدس.
فإن ترك أما ،وأختا ألم ،وأختا ألب وأم ،وأختني ألب -فلألم السدس ،ولألخت
ألب وأم النصف ،ولألختني ألب السدس تكملة الثلثني ،ولألخت لألم السدس.
(« -)1أو إناثا» .نخ.
( -)2يف نسخة« :فكام إن استكمال الثلثان »..الخ.

وإن امرأة هلكت وتركت ستة إخوة متفرقني ،وزوجا ،وأما -فللزوج
النصف ،ولألم السدس ،ولألخوين ألم الثلث ،ويسقط األخوان ألب وأم،
واألخوان ألب يف قول عيل بن أيب طالب #؛ وحجته يف ذلك :أنه قال :مل
أجد لألخوين ألب وأم فريضة يف الكتاب ،ووجدت لألخوين لألم فريضة،
فذو الفريضة أحق ممن ال فرض له يف كتاب اهلل سبحانه .ويقول أيضا :كام ال
أزيد ولد األم أبدا عىل ثلثهم ال أنقصهم منه أبدا.
فإن تركت ثالثة إخوة متفرقني ،فلألخ ألم السدس ،وما بقي فلألخ ألب
وأم ،ويسقط األخ ألب.
فإن تركت ثالث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخوها فلألخت ألم وأخيها
الثلث ،وما بقي فلألخ واألخت ألب وأم ،ويسقط األخ واألخت ألب.
فإن تركت ثالث أخوات متفرقات ،وأما -فلألخت ألب وأم النصف،
ولألخت ألب السدس تكملة الثلثني ،ولألم السدس ،ولألخت ألم السدس.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :حيجبهم ُخسة :االبن ،وابن االبن وإن سفل،
واألب ،واألخ ألب وأم ،وقد قيل أيضا :اجلد حيجبهم يف قول من جعل اجلد
كاألب ،وليس ذلك عندي بيشء ،والقول فيه قول أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب ( :#ال حيجب اجلدُّ أحدً ا إال ولد األم) إن هلك رجل وترك أخاه ألبيه
فاملال له .فإن ترك أختني ألب فلهام الثلثان ،وما بقي فللعصبة ،وإن كانت
واحدة فلها النصف ،وما بقي فللعصبة.
فإن هلك رجل وترك إخوة وأخوات ألب -فاملال بينهم للذكر مثل حظ
األنثيني .فإن ترك أختني ألم ،وأختا ألب ،وترك أمه -فلألم السدس ،وألختيه
ألمه الثلث ،وألخته ألبيه النصف.

فإن ترك أمه ،وأختيه ألمه ،وأخا وأختا ألب -فإن لألم السدس ،ولألختني
ألم الثلث ،وما بقي فبني األخ واألخت ٍ
ألب للذكر مثل حظ األنثيني.
فإن ترك أخوين وأختني ألم ،وأخوين وأختني ألب -فلألخوين واألختني
ألم الثلث ،وما بقي فلألخوين واألختني ألب.
فإن ترك جدتني ،وأخوين ألب ،وأخوين ألم -فللجدتني السدس،
ولألخوين ألم الثلث ،وما بقي فلألخوين ألب.
فإن ترك ابنتني ،واخوين ألب ،فلالبنتني الثلثان ،وما بقي فلألخوين ألب.
فإن ترك أختني ألم ،وأختني ألب -فلألختني ألب الثلثان ،ولألختني ألم الثلث.
فإن ترك ثالث أخوات متفرقات ،فلألخت ألم السدس ،ولألخت لألب
واألم النصف ولألخت لألب السدس تكملة الثلثني ،وما بقي فللعصبة.
فإن ترك أختا ألم ،وثالثة إخوة ألب معهم أختهم -فلألخت من األم
السدس ،وما بقي فلإلخوة لألب للذكر مثل حظ األنثيني.
فإن ترك زوجة ،وإخوة وأخوات ألب -فللزوجة الربع ،وما بقي فبني ولد
األب للذكر مثل حظ األنثيني.
وإن امرأة هلكت وتركت زوجها ،وأخاها وأختها ألبيها -فللزوج النصف،
وما بقي فلألخ واألخت للذكر مثل حظ األنثيني.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :حيجب ولد األم عن املرياث أربع ٌة :الولد،
وولد االبن وإن سفل ،واألب ،واجلد ،ال اختالف عندهم كلهم يف أن اجلد
حيجب ولد األم.
إن هلك رجل وترك أخاه ألمه فله السدس ،وما بقي فللعصبة .وإن ترك
أخوين ألم فلهام الثلث ،وما بقي فللعصبة.

فإن ترك أكثر من ذلك فهم رشكاء يف الثلث ،كام قال اهلل سبحانه وتعاىل عن كل
شأن شأنه[♂        ▬ :النساء.]12

فإن ترك أختا ألم فلها السدس ،فإن ترك أختني فلهام الثلث ،وما بقي
فللعصبة .فإن ترك أمه ،وزوجته ،وأخوين وأختني ألم ،وُخسة إخوة ألب وأم-
فللزوجة الربع ،ولألم السدس ،ولألخوين واألختني ألم الثلث ،وما بقي
فلإلخوة ألب وأم .فإن ترك أختني ألب ،وأختني ألم -فلألختني ألم الثلث،
ولألختني ألب الثلثان .فإن ترك ست أخوات متفرقات فلألختني ألم الثلث،
ولألختني لألب ولألم الثلثان ،وتسقط األختان ألب؛ لما أن استكمل ولد
األب واألم الثلثني.
فإن ترك زوجة ،وأخوين ألب وأم ،وأخوين ألم ،وأخوين ألب -فلألخوين
لألم الثلث ،وللزوجة الربع ،وما بقي فلألخوين ألب وأم.
فإن ترك أمه ،وستة إخوة ألب ،وثالثة إخوة وثالث أخوات ألم -فلإلخوة
واألخوات ألم الثلث ،ولألم السدس ،وما بقي فلإلخوة ألب.
وإن هلكت امرأة وتركت زوجها ،وثالثة إخوة ألمها ،وأربع جدات
مستويات -فلإلخوة لألم الثلث ،وللزوج النصف ،وللجدات السدس بينهن.
وإن هلكت امرأة وتركت أمها ،وأربع جدات ،وثالثة إخوة وأختا ألب-
فلألم السدس ،وما بقي فبني اإلخوة واألخت ألب ،ويسقطن اجلدات ألهنن ال
يرثن مع أم أبدً ا.
وإن هلكت امرأة وتركت أمها ،وبنتها ،وزوجها ،وأخوين وثالث أخوات
ألب وأم ،وأختا ألب -فللبنت النصف ،وللزوج الربع ،ولألم السدس ،وما
بقي فلألخوين واألخوات ألب وأم.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إن هلك رجل وترك أخاه ألبيه وأمه ،وأخاه
ألبيه ،وأخاه ألمه -فألخيه ألمه السدس ،وما بقي فألخيه ألبيه وأمه ،ويسقط
األخ ألب؛ ألن األخ ألب وأم أقرب منه.
فإن ترك أخاه ألبيه وأمه ،وأخاه ألبيه -فاملال ألخيه ألبيه وأمه ،دون أخيه
ألبيه؛ ألنه أقرب منه .فإن ترك أخاه ألبيه وأمه ،وأخاه ألمه -فلألخ ألم
السدس ،وما بقي فلألخ ألب وأم .فإن ترك ستة إخوة متفرقني فألخويه ألمه
الثلث ،وما بقي فلألخوين ألب وأم.
فإن ترك أخوين ألم ،وأخوين ألب -فلألخوين ألم الثلث ،وما بقي
فلألخوين ألب .فإن ترك ست أخوات متفرقات فلألختني لألم الثلث،
ولألختني ألب وأم الثلثان ،وتسقط األختان ألب.
فإن ترك أختا ألب وأم ،وأختا ألم ،وثالث أخوات ألب -فلألخت ألم
السدس ،ولألخت ألب وأم النصف ،ولألخوات ألب السدس بينهن ،وما
بقي فللعصبة.
فإن ترك أختا ألم معها أخوها ،وأختا ألب وأم ،وأختا ألب معها أخوها-
فلألخت واألخ ألم الثلث ،ولألخت لألب واألم النصف ،وما بقي فلألخ
واألخت ألب للذكر مثل حظ األنثيني.
فان ترك ثالث أخوات متفرقات مع األخت ألب أخوها -فلألخت لألم
السدس ،ولألخت ألب وأم النصف ،وما بقي فلألخت واألخ ألب بينهام
للذكر مثل حظ االثنني.
فإن ترك ثالث أخوات متفرقات مع كل واحدة ابن أخيها -فلألخت ألم
السدس ،ولألخت لألب واألم النصف ،ولألخت لألب السدس ،وما بقي فرد
عىل ابن أخي األخت ألب وأم.

فإن ترك مع األخت ألب ابن أخيها ،وليس مع األخت ألب وأم ابن أخيها،
فام بقي من الفريضة فله.
فإن ترك ثالث أخوات متفرقات ،ومع األخت ألم ابن أخيها -فلألخت ألم
السدس ،ولألخت ألب وأم النصف ،ولألخت ألب السدس ،وما بقي
فللعصبة ،ويسقط ابن أخ األخت ألم؛ ألنه من العرشة الذين ال يرثون شيئا مع
ذوي سهم أو عصبة.
فإن ترك ثالث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخوها -فلألخت واألخ ألم
الثلث ،وما بقي فلألخ واألخت ألب وأم للذكر مثل حظ األنثيني ،ويسقط
األخ واألخت ألب.
فإن ترك ابن أخ ألب وأم ،وأخا ألب -فاملال لألخ ألب؛ ألن األخ ألب
أقرب من ابن األخ ألب وأم.
فإن ترك ابن أخ ألب وأم ،وابن أخ ألب -فاملال البن األخ ألب وأم ،دون
ابن األخ ألب؛ ألنه أقرب منه.
وإن ترك ثالثة بني إخوة متفرقني :ابن أخ ألب وأم ،وابن أخ ألب ،وابن أخ
ألم -فاملال البن األخ ألب وأم.
فإن ترك ثالثة بني أخ ألم ،وثالثة بني أخ ألب -فاملال لبني األخ ألب ،وال
يشء لبني األخ لالم؛ ألن بني األخ ألم ال يرثون شيئا.
فإن ترك ثالثة بني إخوة متفرقني مع كل ابن أخ ثالث أخوات له -فاملال
البن األخ ألب وأم ،وأما بنات األخ اللوايت هن بنات األخ ألب وأم ،فال يشء
هلن من املال ،واملال ألخيهن دوهنن ،ويسقط ولد األب وولد األم.
فإن ترك ابني أخ ومعهام أختان هلام ألب وأم -فإن املال للرجال دون أخواهتم.
فإن ترك ابن أخ ألب ومعه أخته ،فإن املال للرجل ،وتسقط األخت أخت الغالم.
فإن ترك ابن أخ الم ومعه أخته ،فإن املال للعصبة ،وال يشء هلام ،يسقطان مجيعا.
فإن ترك ثالثة بني أخ ألب وأم وأختهم -فاملال للذكور دون اإلناث.

قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :فإن ترك ثالثة إخوة متفرقني ،وُخس جدات
مستويات ،وأربع زوجات -فلألخ ألم السدس ،وللزوجات الربع ،وللجدات
السدس بينهن ،وما بقي فلألخ ألب وأم ،ويسقط األخ ألب.
فإن ترك ثالثة إخوة متفرقني ،وأ ًّما ،وزوجة -فلألم السدس ،وللزوجة

الربع ،ولألخ ألم السدس ،وما بقي فلألخ ألب وأم.

فإن ترك ثالث أخوات متفرقات مع كل واحدة منهن ثالث أخوات هلا
متفرقات -فلألخت ألم وأختيها من أمها مع أخت األخت ألب وأم من أمها
الثلث بينهن ،فرصن األخوات لألم أربعا ،وال يشء ألختها ألبيها معهن،
ولألخت لألب واألم وأختها ألبيها وأمها :الثلثان ،وتسقط أختها ألبيها،
ويس ِقط ولد األب ك ُّلهن؛ ألن األخوات ألب وأم إذا استكملن الثلثني مل يكن
لولد األب يشء إذا مل يكن معهن ذكر .فإن كان معهن ذكر وبقي يشء فهو
بينهم ،للذكر مثل حظ األنثيني.
فإن ترك ثالث أخوات متفرقات مع كل واحدة ابن أخيها مع كل ابن أخ
ثالث عامت له متفرقات -فلألخت ألب وأم وعمة ابن أخيها ألب وأم وهي
أختها ألبيها وأمها الثلثان ،والثلث الباقي بني األربع األخوات ألم.
فإن ترك أخا وأختا ألب ،وأختا ألب وأم -فلألخت ألب وأم النصف،
ولألخت وأخيها لألب ما بقي ،للذكر مثل حظ األنثيني.
فإن ترك أخا وأختا ألب وأم ،وأخوين ألب ،وأما -فلألم السدس ،وما بقي
فلألخ واألخت ألب وأم ،وال يشء لألخوين ألب.
فإن ترك أختا ألب وأم ،وأختا ألم ،وُخس أخوات ألب -فلألخت ألب وأم
النصف ،ولألخت ألم السدس ،ولألخوات ألب السدس تكملة الثلثني ،وما بقي
فللعصبة ،فإن كان معهن أخوهن فام بقي فهو له وهلن ،للذكر مثل حظ األنثيني.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إن امرأة هلكت وتركت أمها ،وزوجها ،وستة
إخوة متفرقني -فلألم السدس ،وللزوج النصف ،ولألخوين ألم الثلث ،ويسقط
اإلخوة ألب وأم ،واإلخوة ألب يف قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،#
وهذا مام أ ِ
مجع عليه عن عيل بن أيب طالب  ،#وحيتج فيقول :كام ال أزيدهم ال
أنقصهم عن الثلث الذي هلم يف القرآن.
أال ترى أهنم لو كانوا مائة مل يزادوا عىل الثلث ،فكيف ينتقصون منه؟!
فيرشك معهم ولد األب واألم يف ثلثهم ،وليس لإلخوة ألب وأم فريضة يف
الكتاب إنام هم كالغانم يأخذ مرة ،ومرة ال يأخذ ،فإن فضل عن ذوي السهام
يشء أخذوه ،وإال فال يشء هلم كام مل جيعل اهلل هلم .واختلفوا يف ذلك عن عبد
اهلل وزيد ،فروى بعضهم عنهام أهنام أرشكا بني اإلخوة ألب وأم وبني اإلخوة ألم
يف الثلث ،وقاال :مل يزدهم األب إال قربا .وروى آخرون عنهام أهنام مل يرشكا؛
واحتجا يف ذلك بأن قاال :تكاملت السهام املسامة يف القرآن.

وذلك

قول أمري

املؤمنني عيل بن أيب طالب  .#وهذه املسألة يقال هلا املشرتكة.
وبلغنا عن عيل بن أيب طالب  #أنه كان ال يرشك أصال.
وروي عن حكيم بن جابر أنه قال :توفيت منا امرأة ،وتركت زوجها ،وأمها،
وإخوهتا ألبيها وأمها،وإخوهتا ألمها ،فأ ِتى يف ذلك عيل بن أيب طالب  #فقال:
ألمها السدس ،ولزوجها النصف ،وإلخوهتا من أمها الثلث ،تكاملت السهام،
واإلخوة لألب واألم كالغانم مرة يأخذ ،ومرة ال يأخذ.
يرشكوا عىل الذين رشكوا بمسألة سألوهم عنها يف هذا
واحتج الذين مل ِّ
الباب :وهي أن امرأة هلكت وتركت زوجها ،وأمها ،وأخاها ألمها ،وأربعة
إخوة ألب وأم ،فقالوا مجيعا يف هذه املسألة :إن للزوج النصف ،ولألم السدس،
ولألخ لألم السدس ،وما بقي فلإلخوة ألب وأم ،فقالوا هلم :فحظ اإلخوة ألم

أوفر من حظ اإلخوة ألب وأم ،وال نرى النقصان دخل عليهم إال من قبل
األب؛ إذ صار األخ ألم وحده بمنزلتهم مجيعا ،ولو بلغوا أكثر ما يكون اإلخوة
ألب وأم ،ولوال األب لكانوا هم واإلخوة ألم يف املرياث سواء.
واحتجوا عليهم أيضا بأن اإلخوة ألم إنام ورثوا يف هذه املسألة بفريضة هلم
مسامة يف القرآن ينطق هبا الكتاب ،وذلك قول اهلل سبحانه:

▬ 

[ ♂      النساء ،]12وأما اإلخوة ألب وأم
فال فريضة هلم يف الكتاب ،إنام هلم ما أبقت السهام ،فال يرشك الذين ليس هلم
فريضة مع من له فريضة؛ ألن أهل الفريضة أحق ممن ال فريضة له ،وهذا
االحتجاج كله فهو احتجاج أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إن هلك رجل وترك عمه ألبيه وأمه ،وعمه
ألبيه -فاملال للعم لألب واألم ،وال يشء للعم لألب .فإن ترك عمه ألبيه ،وابن
عمه ألبيه وأمه -فاملال للعم ألب؛ ألنه أرفع وأقرب.
فإن ترك ثالثة عمومة :أحدهم ألب وأم ،واآلخر ألب ،واآلخر ألم -فإن
املال للعم لألب واألم ،ويسقط العم لألب؛ ألن العم ألب وأم أقرب منه ،وأما
العم ألم فإنه من العرشة الذين ال يرثون من الرجال ،وليس هو من العصبة.
فإن ترك ثالثة عمومة مع كل واحد ثالث أخوات له متفرقات -فإن املال
للعم ألب وأم ،وتسقط أخواتهُّ ،
وكل ما سواه من الورثة .فإن ترك أربعة عمومة
وأربع عامت ألب وأم ،فإن املال للرجال دون النساء؛ ألن العامت من العرش
اللوايت ال يرثن شيئا.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إن هلك رجل وترك ابني عم أحدهام ابن العم
ألب وأم ،واآلخر ابن العم ألب ،فإن املرياث البن العم ألب وأم.
فإن ترك ابني عم ألب وأم أحدهام أخ ألم -فإن لألخ ألم السدس ،وما بقي

فبينهام نصفان .وهذا قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
وأما قول عبد اهلل :فإن املال البن العم الذي هو أخ ألم ،وليس هذا عندنا
بيشء ،والصواب ما قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
قال :فإن ترك ابن أخ ألب ،وعام ألب وأم -فإن املرياث البن األخ ألب ،وال
يشء للعم ألب وأم؛ ألن ابن األخ أقرب منه.
فإن ترك ابن عم ألب وأم ،وعام ألب وأم ،وعام ألم ،وجدًّ ا -فإن املال للجد.
فإن ترك ابن ابن عم ألب وأم ،وابن ابن عم ألب -فإن املرياث البن ابن
العم ألب وأم.
فإن ترك عام ألب وأم ،وثالث جدات وجدا -فإن للجدتني :أم األم ،وأم
األب السدس ،وما بقي فللجد.
فإن تركت امرأة أربعة بني عم ألب وأم أحدهم زوج ،واآلخر أخ ألم -فإن
لألخ ألم السدس ،وللزوج النصف ،وما بقي فبينهم عىل أربعة.
وإن امرأة هلكت وتركت ابني عم أحدهام زوج ،واآلخر أخ ألم ،مع كل
واحد أخ له بمنزلته -فإن لألخوين لألم الثلث ،وللزوج النصف ،وما بقي
فبينهم عىل أربعة.
فإن ترك ابني عم ألب وأم وأختيهام فإن املال للرجلني دون املرأتني .فإذا
جاوز الورثة من ولد األخ والعم امليت بطنا بانخفاض بطن مل ترث النساء مع
الرجال شيئا ،فافهم ،وقس عىل ما رشحت لك إن شاء اهلل تعاىل.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب #
أنه قال :قال رسول اهلل ÷(( :إذا كانت ابنة االبن ليس معها ابنة للصلب
فالبنة االبن النصف ،فإن كانت معها ابنة للصلب فلها السدس ،فإن كان مع
ابنة االبن ابنة ابن أسفل منها ،أو أكثر من ذلك بعد أن تكون قرابتهن واحدة
فالبنة االبن العليا النصف ،وللتي تليها السدس تكملة الثلثني ،واحدة كانت

أو أكثر من ذلك فلهن السدس ،ومنزلة مرياث بنات االبن

كمنزلة()1

بنات

الصلب إذا مل يكن بنات للصلب ،يرثن ما يرثن وحيجبن ما حيجبن)).
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :واعلم أن ابن االبن ال حيجبه عن املرياث إال
االبن ،وال يرث معه إال سبعة :الولد اإلناث ،والزوجة ،والزوج ،واألب،
واألم ،واجلد ،واجلدات إذا مل يكن أم ،وال يرث معه من كان أسفل منه من ولد
الولد ،فهو بمنزلة االبن ،وبنات االبن بمنزلة البنات يف فرائضهن ،إذا كانت
واحدة فلها النصف ،وإن كانتا اثنتني فلهام الثلثان .فإن ترك ابن ابن ،وابن ابن
ابن أسفل منه ،فاملال لألقرب إىل امليت .فإن ترك ثالث بنات ابن بعضهن أسفل
من بعض فللعليا النصف ،وللتي تليها السدس ،وما بقي فللعصبة.
فإن ترك ثالث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ،وأسفل من البنات كلهن
غال ٌم -فللعليا النصف ،وللتي تليها السدس ،والغالم فله ما بقي يرد عىل عمته
للذكر مثل حظ األنثيني يف قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
وأما قول عبد اهلل( :)2فام بقي فللذكر وحده.
فإن ترك ثالث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ،مع كل واحدة أختها،
وأسفل من السفىل غالم -فللعلياوين الثلثان ،والتي تليها وأختها والسفىل وأختها
ال فرض هلن ،سقطن( )3لما أن استكمل العلياوان الثلثني ،وما بقي فللغالم يرد
عىل السفىل وأختها والوسطى وأختها بينهم للذكر مثل حظ األنثيني.
فإن ترك ثالث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ،مع كل واحدة ثالث
أخوات هلا متفرقات ،وأسفل منهن غالم -فللعليا وأختها ألبيها وأمها والتي من
أبيها الثلثان ،وما بقي فللغالم يرد عىل السفىل وأختها ألبيها وأمها وأختها ألبيها،
وعىل الوسطى وأختها ألبيها وأمها وأختها ألبيها بينهم ،للذكر مثل حظ األنثيني.
(« -)1كمرياث» .نخ.
(« -)2عبد اهلل بن مسعود» .نخ.
(« -)3يسقطن» .نخ.

فإن ترك بنت ابن ،وابنة ابن ابن أسفل منها ،وثالث جدات فلبنت االبن
النصف ،وللتي تليها السدس تكملة الثلثني ،وللجدات املستويات السدس
بينهن ،وما بقي فللعصبة.
فإن ترك زوجة ،وجدا ،وثالث جدات -فإن أم أب األب تسقط ال ترث مع
اجلد؛ ألنه ابنها يف قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  .#وأما أم األب وأم
األم فإهنام ترثان السدس ،وللزوجة الربع ،وما بقي فللجد.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :قال اهلل سبحانه    ▬ :
              

[ ♂    النساء ،]175فقال بعض العلامء :الكاللة :ما خال من الولد،
واحتجوا هبذه اآلية وهي قوله سبحانه      ▬ :

 ،♂  وقال آخرون :الكاللة :ما خال من الولد والوالد()1؛ لقول اهلل
  
 

عز وجل يف أول السورة[ ♂   ▬ :النساء ،]11وذكر اإلخوة فلم
جيعل هلم مع األب شيئا سبحانه ،أفال ترى أنه قد ورثهم عز وجل يف الكاللة؛ فقال
تبارك وتعاىل يف السورة         ▬ :

[ ♂النساء ،]12فبني يف هذه اآلية أن األب ليس يدخل( )2يف الكاللة ،واحتجوا يف
 
 
الولد باآلية التي يف أخر السورة وهي قوله سبحانه    ▬ :
               

[ ♂  النساء ،]175وروي يف ذلك عن رسول اهلل ÷ أن رجال سأله
  

  
عن الكاللة فقال :أما سمعت اآلية التي نزلت يف الصيف( ▬ :)3

 ،♂  من مل يرتك ولدا وال والدا فورثته الكاللة.
(« -)1واألبوين» .نخ.
(« -)2بداخل» .نخ.
( -)3والتي يف أول السورة أنزلت يف الشتاء.

وروي عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :الكاللة ما خال من
الولد والوالد) ،وذلك الصواب عندنا واحلمد هلل رب العاملني وسالم عىل
املرسلني وصىل اهلل عىل حممد وعىل أهل بيته وسلم.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا أن رجال قال يا رسول اهلل▬ ،
   

 ،♂ فام الكاللة؟ فقال :أما سمعت اآلية التي

أنزلت يف الصيف ،♂      ▬ :من مل يرتك
والدً ا وال ولدً ا.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :املناسخة :أن يموت الرجل فريثه الورثة فال
يقتسمون مرياثه( )1حتى يموت بعضهم ويرثه ورثته أيضا ،فهذا أقرب املناسخة
وهو أوهلا ،وذلك أن الورثة ربام مل يقتسموا مرياث امليت حتى يموت منهم ميت
ثان ،وثالث ،ورابع.
وأنا مفرس كيف مبتدأ املناسخة ،وخمارجها ،ورضهبا ،وحساهبا ،ومصحح
حساب سهام الورثة إن شاء اهلل تعاىل.
وتفسري ذلك :رجل هلك وترك امرأته وابنيه ،فلم يقتسموا حتى مات أحد
االبنني ،فأقم فريضة األول فهي تصح من ستة عرش ،للزوجة الثمن سهامن ،وما
بقي فهو بني االبنني :وهو أربعة عرش لكل واحد سبعة ،فقد مات أحد األخوين
وترك أمه وأخاه ،فلألم الثلث ،وما بقي فلألخ ،والذي يف يد امليت سبعة أسهم،
فسبعة ال ثلث هلا ،ففريضته من ثالثة ،لألم :الثلث واحد ،ولألخ ما بقي وهو
اثنان ،وفريضة الثاين ال توافق ما يف يده من فريضة األول بيشء ،ولو وافقت
لرضبته يف أصل الفريضة األوىل ،فإذا مل توافق فارضب أحد الفريضتني يف الثانية،
فثالثة يف ستة عرش ثامنية وأربعون سهام ،ثم عد فاقسم الثامنية واألربعني عىل مبتدأ
(« -)1مرياثهم» .نخ.

الفريضة فكأن األول ترك ثامنية وأربعني سهام ،وترك زوجته وابنيه فللزوجة
الثمن ستة ،وما بقي فلالبنني وهو اثنان وأربعون لكل واحد أحد وعرشون
سهام ،ثم أمت أحد االبنني ،فقد ترك واحدا وعرشين سهام ،فألمه :الثلث من
ذلك سبعة ،وما بقي فألخيه وهو أربعة عرش سهام فصار يف يد األم ثالثة عرش
سهام :ستة من قبل زوجها ،وسبعة من قبل ابنها ،وصار يف يد األخ احلي ُخسة
وثالثون سهام ،أحد وعرشون من قبل أبيه ،وأربعة عرش من قبل أخيه ،وما أتاك
من هذا الباب فقسه عىل ما ذكرت لك ،طالت املناسخة أم قرصت.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :العول يف الفرائض صحيح عندنا ،ال جيوز إال أن
تعال الفرائض ،وإال طرح( )1بعض من فرض( )2اهلل له ورسوله ÷.
وكذلك صح لنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ♠ أنه كان يعيل الفرائض.
وتفسري ذلك :رجل مات وترك أبوين ،وزوجة ،وبنتني ،فللبنتني الثلثان،
ولألبوين السدسان ،وللزوجة الثمن ،فهذه قد عالت بثمنها ،كان أصلها من أربعة
وعرشين ،وعالت إىل سبعة وعرشين ،فللبنتني ستة عرش ،ولألبوين ثامنية،
وللزوجة ثالثة ،فكانت(ً )3
آخرا سبعة وعرشين.
أوال من أربعة وعرشين ،وصارت ً
ومن ذلك امرأة ماتت وتركت زوجها ،وأمها ،وأختيها ألمها ،وأختيها ألبيها

وأمها ،فللزوج النصف ،ولألم السدس ،ولألختني ألم الثلث ،ولألختني ألب
وأم الثلثان ،فهذه عالت بثلثيها ،كانت من ستة فصارت من عرشة،
تسمى :أم الفروخ ،وهي أكثر ما تعول به الفريضة.

(« -)1فطرح» .نخ.
(« -)2فرض له» .نخ.
(« -)3فكانت هلم» .نخ.
(« -)4فهذه» .نخ.

فهي()4

قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :كيف يريد أن يعمل من ال يرى العول هبذه
الفريضة؟ أيطرح األختني ألب وأم وهلام فريضة يف الكتاب يف مال أختهام ،أم
يطرح األختني ألم فلهام فريضة يف الكتاب؟ أم يطرح األم وهلا فريضة يف
الكتاب؟ أم يطرح الزوج وله فريضة يف الكتاب؟ أم كيف يعمل يف أمرهم؟
وكيف يقول فيام فرض اهلل هلم سبحانه؟ فقد فرض سبحانه لألختني ألب وأم
الثلثني ،وفرض لألختني ألم الثلث ،وفرض لألم السدس ،وفرض للزوج
النصفٌ ،
فامل قد خرج ثلثاه وثلثه من أين يؤتى بسدسه ونصفه إذا مل يرضب يف
أصله حتى خيرج لكل واحد منهم ما حكم اهلل له به يف سهمه؟ فهذا دليل عىل
إثبات العول ،ال يدفعه من أنصف وعقل ،وترك املكابرة ومل جيهل.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :القول عندنا يف الرد قول أمري املؤمنني عيل بن
أيب طالب  ،#وذلك أين وجدت اهلل سبحانه يقول:

▬ 

[ ♂      األنفال ،]76فكان عندي ذو الرحم أوىل
بأن نرد عليه ما فضل من بعد سهمه املسمى له؛ ألنه وغريه من املسلمني قد
استويا يف اإلسالم ،وزادت هذا ر ِمحه قربة ووسيلة ،فكان لذلك هو أوىل
بالفضلة من بيت مال املسلمني.
وتفسري ذلك :رجل هلك وترك بنته وأمه؛ فللبنت النصف ،ولألم السدس،
وما بقي فرد عليهام عىل قدر سهامهام ،وكانت الفريضة ً
أوال من ستة :لألم
سهم ،وللبنت ثالثة ،فلام رد عليهام الفضل رجعت إىل أربعة؛ فصار لألم سهم
من أربعة ،وهو ربع املال ،وللبنت ثالثة أسهم من أربعة ،وهو ثالثة أرباع املال.
وكذلك لو أنه ترك ابنته وحدها لكان هلا النصف؛ لقول اهلل سبحانه▬ :
  

لقول اهلل عز وجل:

[ ♂النساء ،]11وكان هلا أيضا النصف الباقي؛

▬       

[ ♂األنفال ،]76فرددناه عليها؛ ألهنا أوىل بأبيها من غريها.

وكذلك لو ترك أمه وحدها ،أو أخته ،أو غري ذلك ممن له سهم يف الكتاب أو
السنة -كان له أن يأخذ سهمه ثم ير ُّد عليه الباقي؛ لقرابته من اهلالك ورمحه ،إذا
مل يكن معه من عصبته غريه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :اجلد ال يزاد عىل السدس مع الولد ،وال مع
ولد الولد إال أن يكن إناثا فيفضل يشء وال يكون معه غريه فيكون له.
وتفسري ذلك :رجل ترك ابنا وجدا فللجد السدس ،وما بقي فلالبن،
وكذلك لو كان ابن ابن وجد .وإن ترك ابنته وجدا فللجد السدس ،وللبنت
النصف ،وما بقي فللجد رد عليه؛ ألنه عصبة امليت ،والعصبة هلا ما بقي من
بعد السهام ،وكذلك لو كانت بنت ابن وجدها.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :واجلد يقاسم اإلخوة واألخوات إذا مل يكن ولد
ما كانت املقاسمة خري له من السدس ،فإن كان السدس خريا له من املقاسمة
أخذ السدس.
وتفسري ذلك :رجل هلك وترك جده ،وأربعة إخوة ألب وأم أو ألب ،فإن
املال بني اجلد واإلخوة أخامسا.
فإن ترك ستة إخوة ألب وأم ،وجدا -فللجد السدس ،وما بقي فلإلخوة؛ ألن
السدس خري له من املقاسمة ،وهذا قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ♠.
وبلغنا عن النبي ÷ أنه أتاه رجل فقال :يا رسول اهلل ،إن ابن ابني مات فاميل
من مرياثه؟ فقال(( :لك السدس)) ،فلام أدبر دعاه ،قال(( :لك سدس آخر)) فلام
أدبر دعاه ،فقال(( :إن السدس اآلخر طعمة مني لك)) ،فإىل هذا املعنى ذهب من
أعطى اجلد الثلث ،ونسوا ما قال رسول اهلل ÷ من أنه طعمة؛ ولذلك كان
يقول أمري املؤمنني [عيل بن أيب طالب]  :#حفظت ونسيتم ،إن السدس الثاين
طعمة من رسول اهلل ÷ أطعمه إياه ،وليس بفرض فرضه له.

ِ
فليفت يف اجلد ،ثم رأيناه
وبلغنا عنه أنه قال :من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم
يفتي فيه ،فعلمنا أنه مل يفت إال بيشء سمعه من رسول اهلل .÷-
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :اجلد يقاسم اإلخوة واألخوات إذا كانوا معا،
وال يقاسم اجلد األخوات إذا كن وحدهن وال ذكر معهن؛ ألن هلن فرضا يف
الكتاب البد من تسليمه إليهن.
وتفسري ذلك :رجل هلك وترك ثالث أخوات ،وجدا ،فلألخوات الثلثان،
وللجد ما بقي.
فان ترك أختني ،وأخا ،وجدا -فاملال بني اجلد واألخ واألختني للذكر مثل
حظ االنثيني ،خمرجها من ستة لكل أخت سهم ،ولألخ سهامن ،وللجد سهامن.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا غرق القرابة معا ،أو اهندم عليهم بيت ،أو
احرتقوا بالنار ،أو فقدوا معا؛ فلم يدر أهيم مات قبل -و ِّرث بعضهم من بعض،

يامت أحدهم وحييا الباقون فريثون مع ورثته إن كانوا ممن يرث معهم ،ثم حييا
هذا املامت ،ويامت أحد الذين أحيوا أو ًال ،فيورث هذا مع ورثته كام يورث هو
ً
أوال من ماله ،كذلك يفعل هبم كلهم كثروا أو قلوا ،حتى يورث بعضهم من
بعض ،ثم يامتون مجلة ،ثم يورث ورثتهم األحياء ما يف أيدهيم مام ورثه بعضهم
من بعض ،وما كان هلم خالصا من أمواهلم .هكذا قول أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب  ،#وهذا هو احلق عندي؛ ألن من مل يو ِّرث بعضهم من بعض ال يدري
لعله قد جار عليهم ،وذلك أنه ال يدري لعله قد مات بعضهم قبل بعض فو ِرث
املتأخر من مال املتعجل ،فالواجب عىل من مل يعلم ذلك منهم ،ومل يقف عىل
موهتم ،فينبغي له أن حيتاط فيو ِّرث بعضهم من بعض؛ فيكون قد ورث الكل

من الكل؛ إذ قد وقعت اللبسة وكانت الشبهة.

وتفسري ذلك :أخوان غرقا معا ال يدري أهيم مات ً
أوال ،وترك كل واحد
منهام ابنتني ،العمل يف ذلك :أن يامت أحدهام وحييا اآلخر ،فكأن الذي أميت
ترك ابنتيه وأخاه ،فللبنتني الثلثان ولألخ ما بقي ،ثم أميت احلي وأحيي امليت
فقد ترك ابنتني وأخا ،فلالبنتني الثلثان ،ولألخ ما بقي ،ثم أمتهام مجيعا وو ِّرث
ورثة كل واحد منهام ما يف يده من ماله يف نفسه ومرياثه من أخيه.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا وردت عليك فريضة فأردت أن تعرف من
كم تصح فأقم أصلها :فإن كان فيها نصف وما بقي فهي من اثنني ،وإن كان فيها
ثلث وما بقي فهي من ثالثة ،وإن كان فيها ربع وما بقي فهي من أربعة ،وإن
كان فيها سدس وما بقي فهي من ستة.
وتفسري النصف وما بقي :أن يكون امليت ترك بنتا وأخا ،فللبنت النصف،
وما بقي فلألخ.
وتفسري الثلث وما بقي :فهو رجل هلك وترك أمه وأباه ،فلألم الثلث ،وما
بقي فلألب ،وخمرجها من ثالثة :فلألم الثلث واحد ،ولألب ما بقي وهو اثنان.
وتفسري الربع وما بقي :فهو رجل هلك وترك زوجة وأخا ،فللزوجة الربع ،وما
بقي فلألخ ،وخمرجها من أربعة :للزوجة الربع واحد ،وما بقي فلألخ وهو ثالثة.
وتفسري السدس وما بقي :فهو أم وابن ،فلألم السدس ،وما بقي فلالبن،
وخمرجها من ستة :لألم واحد ،ولالبن ُخسة.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وكل مسألة فيها ثلث ونصف فأصلها من ستة،
وكذلك ثلث وسدس من ستة .وكل مسألة فيها ثمن ونصف فأصلها من ثامنية.
وكل مسألة فيها ثمن وسدس أو ثلث فأصلها من أربعة وعرشين .فإذا وردت
عليك مسألة فأردت أن يصح حساهبا فأقم أصلها ،ثم انظر كم يقع لكل قوم؟
فإذا عرفت كم يقع لكل قوم فاقسمه بينهم ،فمن مل ينكرس عليه ما يف يده فأقره،
ومن انكرس عليه ما يف يده فانظر كم يف أيدهيم؟ فاعرف عدده،

واعرف عدد رؤوسهم ،ثم انظر هل يوافق عدد ما يف أيدهيم عدد رؤوسهم
بيشء؟ فإن وافق عدد ما يف أيدهيم عدد رؤوسهم بالعرش ،فارضب عرشة يف
أصل الفريضة ،أو يف صنف آخر من الورثة إن كان انكرس عليهم ،ثم ارضب
ذلك كله يف أصل الفريضة ،وكذلك إن وافق بِتسع فارضب تسع أو بثمن
فارضب ثمنه أو بسبع فارضب سبعه ،أو بسدس فارضب سدسه ،أو بخمس
فارضب ُخسه ،أو بربع فارضب ربعه ،أو بثلث فارضب ثلثه ،أو بنصف
فارضب نصفه ،وكذلك إن جاوز العرشة فوافق باألجزاء؛ فارضب األجزاء
التي توافق هبا ،وأنا مفرس لك كيف ذلك إن شاء اهلل تعاىل؛ فقس عىل ما أذكر
لك كل ما يأتيك من ذلك.
إن هلك رجل وترك ثامين بنات ،وجدتني ،وأختا -فللبنات الثلثان ،وللجدتني
السدس ،ولألخت ما بقي ،فأصلها من ستة :فللبنات أربعة ،وللجدتني السدس
واحد ،ولألخت واحد ،وأربعة بني ثامين بنات ينكرس ،وواحد بني جدتني ينكرس،
ويف يد البنات أربعة يوافق عدد رؤوسهن بالربع؛ ألن ربع أربعة واحد ،وربع ثامنية
اثنان ،فارضب اثنني -وهو الذي وافق به من عدد رؤوسهن ما يف أيدهين -يف أصل
الفريضة وهو ستة ،فصارت اثني عرش ،واجتزيت عن رضب اجلدتني؛ ألهنام ثنتان،
وهو الذي وافق من عدد البنات اثنني ،واثنان عن اثنني جيزي ،فللبنات من اثني
عرش ثامنية ،وهو الثلثان واحد واحد ،وللجدتني السدس وهو اثنان ،لكل واحدة
واحد ،ويبقى سهامن لألخت.
فإن ترك اثنتي عرشة بنتا ،وأربع جدات ،وثالث أخوات -فأصلها من ستة،
للبنات الثلثان أربعة ،وللجدات السدس واحد ،ولألخوات ما بقي وهو سهم،
فأربعة أسهم عىل اثني عرش ينكرس ،وواحد عىل أربع جدات ينكرس ،وواحد
عىل ثالث أخوات ينكرس ،ففي أيدي البنات أربعة أسهم ،وعدد رؤوسهن اثنا
عرش ،فلام يف أيدهين ربع ،ولعدد رؤوسهن ربع؛ فقد وافق عدد رؤوسهن ما يف
أيدهين باألرباع ،فخذ ربع عددهن -وهو ثالثة -فارضبه يف عدد

رؤوس اجلدات وهن أربع ،فثالثة يف أربعة اثنا عرش ،وعدد األخوات ثالث،
والثالث داخالت يف االثني عرش ،فارضب اثني عرش يف أصل الفريضة وهي
ستة؛ فتصري اثنني وسبعني ،تصح منها -إن شاء اهلل تعاىل :-للبنات الثلثان ثامنية
وأربعون ،لكل واحدة منهن أربعة أسهم ،وللجدات السدس اثنا عرش سهام،
بينهن ثالثة ثالثة ،ولألخوات السدس اثنا عرش بينهن أربعة أربعة .وإن كانت
املسألة عىل حاهلا واألخوات أربع خرجت مام خرجت منه أوال ،وكان حساهبا
كحساب األولة ،وكذلك لو كن ستا .وكذلك لو كن اثنتي عرشة خرجت مام
خرجت منه أوال.
فإن ترك ثامين بنات ،وأربع جدات ،وأربع زوجات ،وسبع أخوات؛ فأصلها
من أربعة وعرشين :للبنات الثلثان ستة عرش ،وللزوجات الثمن ثالثة أسهم،
وللجدات السدس أربعة ،ولألخوات ما بقي وهو واحد ،فستة عرش بني البنات
ال ينكرس يصح اثنان اثنان ،والثمن ثالثة بني أربع زوجات ينكرس ،والسدس
بني أربع جدات يصح بينهن سهم سهم ،والباقي واحد بني سبع أخوات
ينكرس ،فدع البنات واجلدات؛ ألن سهامهن قد صحت عليهن؛ فال حاجة لك
إىل رضهبن ،وارضب اللوايت انكرس عليهن سهامهن بعضهن يف بعض ،ارضب
أربعة يف سبعة ،فذلك ثامنية وعرشون ،ثم ارضب هذه الثامنية والعرشين يف
أصل الفريضة وهي أربعة وعرشون ،فذلك ستامئة واثنان وسبعون ،للبنات
الثلثان أربعامئة وثامنية وأربعون سهام ،لكل واحدة ستة وُخسون سهام،
وللجدات مائة واثنا عرش ،لكل واحدة ثامنية وعرشون سهام ،وللزوجات الثمن
أربعة وثامنون بينهن :لكل واحدة واحد وعرشون سهام ،ولألخوات ما بقي
وهو ثامنية وعرشون سهام بينهن :لكل واحدة أربعة.
فإن كانت املسألة عىل حاهلا وكانت األخوات ثامنيا -فإن الزوجات يدخلن
يف الثامن األخوات ،فارضب ثامنية يف األصل األربعة والعرشين ،فذلك مائة
واثنان وتسعون ،للبنات الثلثان مائة وثامنية وعرشون ،لكل واحدة ستة عرش،

وللزوجات الثمن أربعة وعرشون ،لكل واحدة ستة ستة ،وللجدات السدس
اثنان وثالثون ،لكل واحدة ثامنية أسهم ،والباقي لألخوات ثامنية أسهم لكل
واحدة واحد ،وما أتاك من هذا فاطلب له املوافقة ،فام وافق فاجتز بموافقته،
وما مل يوافق فارضبه فيام ينبغي أن ترضبه من عدد الرؤوس وأصل الفريضة ان
شاء اهلل تعاىل.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :احلكم يف اخلناثى أن يتبع بالقضاء فيه املبال،
فإن سبق بوله من ذكره فهو ذكر ،وإن سبق من فرجه فهو أنثى.
والعمل يف ذلك :أن يقرب إىل اجلدار ،ثم يؤمر أن يبول ،ويفتقد يف ذلك ،فمن
أهيام وقع البول منه عىل اجلدار ً
أوال حكم عليه به ،فإن وقعت لبسة ،واللبسة :أال
يسبق أحدهام اآلخر ،وأن يأتيا مجيعا معا ال يسبق واحد واحدً ا ،فإذا كان كذلك كان
له نصف حق الذكر ونصف حق األنثى؛ إذا كان ممن يرث يف احلالني.
وتفسري ذلك :رجل هلك وترك ابنني أحدهام خنثى ،فإن كان البول سبق من
الفرج فهو بنت؛ وفريضته من ثالثة ،هلا واحد ،وللذكر اثنان ،وإن سبق البول
من الذكر فهو ذكر ،وإن وقعت اللبسة فله نصف نصيب الذكر ،ونصف نصيب
األنثى ،وفريضتهام من اثني عرش( :)1للخنثى ُخسة ،وللذكر سبعة.
فإن هلك رجل وترك بنته ،وأخاه ألبيه وأمه ،واألخ ألب وأم خنثى لبسة-
فللبنت النصف ،وللخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب األنثى ،وما بقي
فهو للخنثى؛ ألن أسوأ حاله أن يكون أنثى واألخت مع البنت عصبة.
فإن ترك أختا ألب وأم ،وأختا ألب ،وأختا ألم خنثى -فلألخت ألب وأم
النصف ،ولألخت ألب السدس تكملة الثلثني ،ولألخت ألم اخلنثى السدس
( -)1ألن املسالة عىل أنه ذكر من اثنني وعىل أنه أنثى من ثالثة واثنان وثالثة متباينان فارضب
أحدهام يف اآلخر تكون ستة ترضب يف احلالني تكون الفريضة اثني عرش.

عىل كل حال؛ ألن نصيب الذكر واألنثى من ولد األم سواء ،وما بقي فللعصبة.
فإن مل يكن عصبة رد ذلك الفضل عليهن عىل قدر سهامهن فيصري لألخت
ألب وأم ثالثة أخامس املال ،ولألخت ألب ُخس املال ،ولألخت ألم ُخس
املال ،وخمرجها من ُخسة عىل الرد.
فان ترك عام خنثى ،وأختا -فلألخت النصف ،وللعم إن كان ذكرا ما بقي،
وإن كان أنثى فال يشء له ،وإن كان لبسة فله نصف نصيب الذكر فقط؛ ألنه ال
يرث يف احلالني ،يف حال ما يكون عمة ال يرث؛ فلذلك مل نعطه نصف نصيب
األنثى ،وخمرجها إن كان ذكرا من اثنني :لألخت سهم ،وله سهم ،وخمرجها إن
كان أنثى من اثنني أيضا :لألخت سهم وللعصبة سهم .فإن مل يكن عصبة رد
عىل األخت ذلك السهم ،وخمرجها إن كان لبسة من أربعة أسهم :لألخت اثنان،
وله نصف نصيب الذكر ،وهو نصف االثنني الباقيني ،والسهم الباقي للعصبة،
فإن مل يكن عصبة رد عىل األخت وعليه عىل قدر سهامهام.
فإن تركت امرأة ثالثة بني عمومة ألب وأم كلهم ،أحدهم زوج ،واآلخر أخ
ألم ،واآلخر خنثى -فللزوج النصف ،ولألخ ألم السدس ،وما بقي فهو بينهم
عىل ثالثتهم( )1بالسواء إن كان اخلنثى ذكرا ،وإن كان أنثى فالباقي بني ابني العم
الذكرين دونه؛ ألن بنت العم ال ترث مع ابن العم شيئا ،وإن كان خنثى لبسة فله
نصف نصيب الذكر فقط ،وما بقي فبني ابني عمه الذكرين سواء ،وكلام أتاك من
هذ الباب فقسه عىل ما ذكرت لك إن شاء اهلل.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو مات رجل وخلف محال وورثة ،فعجل
الورثة للقسمة -فإنه ينبغي أن يرتكوا نصيب أكثر ما يكون من احلمل،
( -)1يف نسخة« :وما بقي فهو بينهم عىل ثالثة بالسواء».

وهو أربعة ذكور ،فإن جاء كذلك كانوا قد احتاطوا ،ومل يكونوا فرطوا ،وإن
كان دون ذلك رجعوا إىل الفضلة فاقتسموها.
وتفسري ذلك :رجل هلك وترك ثالثة بنني ومحال من زوجته ،فالواجب يف
ذلك أن تكون فريضتهم من ثامنية :فللزوجة الثمن واحد ،ويبقى سبعة،
فيعزلون منها أربعة أسهم نصيب أربعة ذكور ،ويأخذون هم ثالثة أسهم ،فإن
جاء احلمل كذلك كانوا قد احتاطوا ،وأخذ كل واحد منهم حقه ،وإن جاء دون
ذلك اقتسموا الفضلة ،وكذلك لو كان احلمل إناثا أو أنثى دفعوا إىل احلمل كائنا
ما كان نصيبه من مجيع املال ،ثم اقتسموا الفضل من بعد ذلك.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال يقسم مال املفقود وال يورث حتى يعلم
خربه ،وكذلك فال تتزوج امرأته ،فإن عجل الورثة( ،)1أو أتاهم خرب فكان كذبا
فاقتسموا ماله ،وتزوجت امرأته ،ثم أتى يوما من الدهر -كان أوىل بامرأته ،ومل
يقرهبا حتى تستربي من ماء الذي هي معه ،ويتبع كل من أخذ من ماله شيئا
ويرتده منه ،وإن كان بعض الورثة ورث مملوكا فأعتقه رد يف الرق.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :كل من( )2أوىص بأكثر من ثلث ماله فاألمر يف
ذلك إىل ورثته :إن شاءوا أجازوا للموىص له ما أوىص له به امليت ،وإن شاءوا
ردوه إىل الثلث.
وتفسري ذلك :رجل أوىص لرجل بثلث ماله ،وأوىص آلخر بنصف ماله ،فإن
أجازه الورثة جاز ،وإن ردوه كان الثلث بني هذين املوىص هلام عىل ُخسة أجزاء:
لصاحب الثلث ُخسا الثلث -ثلث مال امليت -ولصاحب النصف ثالثة أخامس
( -)1يف نسخة« :فإن جهل الورثة».
(« -)2ميت» .نخ.

ثلثه الذي ليس لورثته أن ينقصوا منه شيئا ،وكذلك كل ما أتاك من هذا الباب
فقسه عىل ما ذكرت لك إن شاء اهلل.
وكذلك لو أنه ترك بنني وبنات ،فأوىص لرجل بمثل نصيب أحدهم ،أو
بمثل نصيب إحداهن وزيادة يشء ،أو بمثل نصيب أحدهم إال شيئا -كان
املعنى فيه عىل ما ذكرت لك أوال :إن كانت الوصية أكثر من الثلث كان األمر
فيها إىل الورثة :إن أجازوها جازت ،وإن ردوها ردت إىل الثلث ،ويقسم عىل
املوىص هلم عىل قدر ما أوىص به هلم ،وإن كانت الوصية فيام دون الثلث جازت
الوصية ملن أوىص له امليت بام أوىص.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :أصل اإلقرار واإلنكار عندنا أن كل من أقر
بيشء لزمه كل ما أقر به فيام يف يده ،فإن كان رشيكا شاركه ،وإن كان من حيجبه
سلم إليه كل ما يف يده ،وإن أقر عىل غريه مل يلزم غريه إقراره عليه.
وتفسري ذلك :رجل مات وترك ابنني ،أقر أحدهام بابن آخر ،فيقال للمقر:
أنت تزعم أنكم ثالثة ،وتقول :إنام يل ثلث املال؛ فخذ ما زعمت أنه لك ،وادفع
ما بقي يف يدك إىل هذا الذي أقررت به ،وهو سدس املال ،فكان أصل فريضتهم
األوىل من اثنني عىل اإلنكار ،وفريضتهم الثانية من ثالثة عىل اإلقرار ،فارضب
ثالثة يف اثنني -ألنه ليس بني الفريضتني موافقة فرضبت اثنني يف ثالثة-
فصارت ستة ،فقال هذا املنكر :هي بيني وبينك :يل ثالثة ،ولك ثالثة ،وقال هذا
املقر :هي بيننا أثالثا :لك اثنان ،ويل اثنان وهلذا اثنان ،فأبى املنكر أن يصدقه،
فيقال هلذا الذي أقر :أنت زعمت أن لك اثنني ،وأقررت ألخيك هذا بسهم؛
فادفع إليه سهمه ،وخذ السهمني اللذين لك.
ولو أقر مقر بمن حيجبه لوجب عليه أن يسلم إليه ما يف يده.
وتفسري ذلك :أخوان أقر أحدهام بابن للميت وجحده اآلخر ،فالواجب أن يقال
هلذا املقر :ادفع ما يف يدك وهو نصف املال إىل هذا الذي أقررت له به؛ ألنه حيجبك.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ذوو األرحام هم الذين ال فرض هلم يف
الكتاب وال يف السنة ،وهم العرشة من الرجال ،والعرش من النساء الذين
سميناهم يف صدر كتابنا هذا ،ومن كان مثلهم أو منهم .والعمل فيهم أن يرفعوا
إىل آبائهم حتى ينتهى هبم إىل من يرث من أجدادهم فيعطون عىل قدر مرياثه.
وتفسري ذلك :رجل هلك وترك عمته ،وخالته :فللخالة الثلث ،وللعمة
الثلثان ،وذلك أنا رفعناهام إىل الوارث ،فرفعنا اخلالة إىل األم ،ورفعنا العمة إىل
األب ،فكأنه ترك أمه وأباه ،فلألم الثلث ،وما بقي فلألب ،وأنزلنا العمة منزلة
األب( ،)1وإنام رفعنا العمة يف هذه املسألة إىل األب دون العم ألن العم واألب يف
هذه املسألة مرياثهام سواء؛ ألن األم ترث معهام مجيعا الثلث ،فلام كانت وارثة
مع الرجلني استوى األب والعم يف ذلك ،وأنزلنا اخلالة منزلة األم.
فإن ترك ابنة عم ألب ،وابنة عم ألم -فإن املال لبنت العم ألب دون بنت
العم ألم؛ وذلك أنا رفعنا بنت العم ألب إىل العم ألب ،ورفعنا ابنة العم ألم إىل
العم ألم ،والعم ألم ال يرث ،والعم ألب يرث ،فورثنا بنت الوارث ،وتركنا
بنت الذي ال يرث.
وكذلك أبدا العمل يف باب ذوي األرحام :يرفعون إىل آبائهم ومن سبق منهم
إىل وارث ورث دون صاحبه.
وكذلك لو أن رجال ترك بنت أخيه ،وبنت عمه -لكان املال لبنت أخيه؛
ألنك رفعت بنت العم إىل العم ،وبنت األخ إىل األخ؛ فكأنه ترك عمه وأخاه،
فاملال لألخ دون العم.
فإن ترك بنت عم ،وابن بنت أخ ،فاملال البنة العم دون ابن بنت األخ؛ ألنك
رفعت بنت العم إىل العم ،وابن بنت األخ إىل بنت األخ؛ فكأنه ترك عمه وبنت
أخيه ،فاملال لعمه ،ولذلك أعطينا ابنته دون ابن بنت األخ؛ ألهنا سبقته إىل
( -)1يف نسخة« :وأنزلنا العمة منزلة األب ،وإن شئت منزلة العم ،كالهام هنا سواء ،وإنام..إلخ».

الوارث بالقرابة والنسب.
فإن ترك بنت بنت ،وبنت عم ،فلبنت البنت النصف ،ولبنت العم ما بقي؛
ألنك رفعت بنت النبت إىل البنت ،وبنت العم إىل العم ،فكأنه ترك بنته وعمه،
فللبنت النصف وللعم ما بقي ،فأعطينا مرياثهام بنتيهام ،ولو انخفضت إحداهام
ببطن لورثنا األخرى دوهنا؛ ألهنا سبقتها إىل الوارث.
وكذلك إن ترك بنت ِ
بنت بنته ،وبنت عمه ،فيكون املرياث لبنت عمه؛ ألهنا
أقرب إىل الوارث إذا رفعناهام.
وإن ترك بنت بنت عم ،وبنت بنت -كان املرياث لبنت البنت؛ ألهنا أقرب
إىل الوارث إذا رفعتهام .وكذلك تفعل بجميع ذوي األرحام ،فافهم ذلك إن شاء
اهلل تعاىل ،و ِقس قياس فهِ ٍم فطِ ٍن يبِن لك احلق ،والقوة هلل وبه.
()1

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :األصل يف مواريث املجوس أهنم يرثون من
وجهني باألنساب ،وال يرثون بالنكاح؛ ألنه نكاح ال حيل ،وذلك رأي أمري املؤمنني
عيل بن أيب طالب  #وقوله ،وال أعلم أحدا خالفه يف ذلك ممن له فهم.
وتفسري توريثهم من وجهني :جمويس وثب عىل ابنته فأولدها ثالث بنات ،ثم
مات -لعنه اهلل -فورثه بناته األربع الثلثني ،وما بقي فللعصبة ،ثم ماتت إحدى
البنات الثالث وتركت أختيها ألبيها وأمها ،وأختها ألبيها -وهي أمها -فلألم
السدس ،وألختيها ألبيها وأمها الثلثان ،فإن ماتت إحدى االبنتني الباقيتني
فألختها ألبيها وأمها النصف ،وألختها ألبيها التي هي أمها السدس تكملة
الثلثني ،وهلا أيضا السدس؛ ألهنا أم ،فقد صار هلا الثلث :سدس ألهنا أمها،
وسدس ألهنا أختها ألبيها ،فقد ورثت من وجهني ،وحجبت نفسها بنفسها
عن مرياث األم الثلث؛ ألهنا أخت ثانية للميتة مع األخت الباقية ،فكأهنا تركت
أختا ألب وأم ،وأختا ألب.
( -)1يف نسخة« :باب القول يف مرياث املجوس».

وكذلك لو وثب جمويس عىل ابنته فأولدها ابنا ،ثم مات االبن من بعد موت
أبيه -كانت ترث من ابنها الثلث؛ ألهنا أمه ،والنصف؛ ألهنا أخته من أبيه ،فقد
ورثت من وجهني ،فإن كان له ورثة غريها ورثوا السدس الباقي ،وإن مل يكن له
ورثة غريها رجع السدس الباقي عليها بالرد.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ابن املالعنة ال يوارث املال ِعن ألمه ،وال ينسب
إليه ،وعصبته عصبة أمه :يرثونه ويعقلون عنه ،وهو كواحد من أوالدهم.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :األصل عندنا فيهم أنه ال يوارث هيودي
نرصانيا ،وال نرصاين هيوديا؛ ألهنم وإن كانوا عندنا أهل كفر كلهم فهم خمتلفون
يف مللهم ودياناهتم ،وبعضهم يكفر بعضا ،وال يراه عىل ديانة ،وينتفي من
ديانته .وإذا كان أهل امللل كذلك مل يتوارثوا عندنا ،وكانوا خمتلفني يف دياناهتم يف
قولنا ،فلو أن نرصانيا مات وترك ابنا هيوديا مل نر أنه يرثه ،وكان ماله لورثته
الذين هم من أهل ديانته.
وكذلك لو مات االبن اليهودي مل يرثه األب النرصاين؛ ألهنام عندنا أهل ملتني
خمتلفتني متباينتني ،وقد قال رسول اهلل ÷(( :ال يتوارث أهل ملتني)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال يرث مسلم ذميا ،وال ذمي مسلام ،ولو أن
رجال هيوديا أو نرصانيا كان له اثنان ،فأسلم أحدهام ومل يسلم اآلخر ،ثم مات
أبوهم اليهودي كان مرياثه البنه اليهودي ،ومل يكن البنه املسلم يشء ،وكذلك
لو مات ابنه املسلم كان مرياثه للمسلمني دون أبيه وأخيه؛ ألن املسلمني أوىل به؛
ألهنم عىل ملته ،وهم يدون عنه ،ويعقلون ،ويرثونه؛ ألنه ال يتوارث أهل ملتني.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا أرتد املرتد عن اإلسالم ،ثم مات يف ردته-
ورثه ورثته املسلمون ،دون غريهم من ورثته إن كانوا معه عىل دينه ويف ردته؛
ألن حكم املرتد حكم املسلمني؛ إذ ليس له يف ردته رخصة ،وليس له إال
السيف أو التوبة؛ فلذلك ورثه ورثته من املسلمني ،وكانت أحكامه يف ذلك
أحكام املؤمنني.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال يرث حر مملوكا ،وال مملوك حرا؛ ألن مال
اململوك مال سيده؛ فلذلك مل يرثه األحرار ،ومل يرثهم؛ ألهنم إذا ورثوه ،فقد
أخذوا مال سيده ،وإذا ورثهم فقد أخذ سيده ماهلم؛ ألن العبد ال ملك له ،وماله
كله ملن ملكه.
وتفسري ذلك :عبد مات وله ابن حر ،فال مرياث البنه منه ،وماله لسيده حيا
وميتا .وكذلك لو مات االبن احلر وترك أباه اململوك ،فال مرياث ألبيه منه؛ ألنه
ال مال له ،وكل ما ورثه فهو لسيده ،وإذا كان ذلك كذلك مل جيز له أن يرِ ث س ِّيده
من ليس بينه وبينه قرابة ،ومال احلر هذا امليت لبيت مال املسلمني دون أبيه ،إال
أن يكون له ورثة أحرار فريثونه ،إن كان ممن يرثه مع األب :مثل الولد ،وولد
الولد ،واألم ،والزوجة ،واجلدة أم األم.
فإن مات حر وترك ابنا مملوكا ومل يرتك غريه فاملال لبيت املال ،فإن عتق االبن
قبل أن حياز املال كان املرياث له.
وكذلك

روي عن أمري املؤمنني  #أنه قال يف مثل هذا :يشرتى ،ويعتق،

ويرث مال أبيه ،وحيتسب بثمنه يف املال عليه.
وقىض أمري املؤمنني  #يف رجل مات وترك ماال وأما مملوكة ،ومل يرتك
عصبة -أن تشرتى أمه من ذلك املال وتعتق ،وتعطى أمه مرياثها من ماله ،ويرد
عليها الباقي بالرحم.

قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ولو أن مملوكا أعتِق نصفه ثم مات -لكان ماله
يقسم قسمني :فقسم لورثته من ِقب ِل النصف احلر ،والنصف الباقي ملواله بام فيه
له من امللك .وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني  #أنه قىض يف مثل هذا.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :الدين يبدأ به عىل كل يشء ،ثم الوصية من بعد
ذلك ،ثم املرياث فيام بقي ،فإذا مات رجل وعليه دين ،وأوىص بوصايا ،وترك
ورثة ،فليبدأ بالدين فليخرج من مجلة املال ،ثم خيرج الثلث مام بقي من املال من
بعد الدين يف وصيته ،ثم يرضب الورثة سهامهم فيام بقي من بعد ذلك.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ولو أن رجال أوىص لرجل غائب بوصية
فامت ِ
املويص ،ثم مات املوىص له -كانت الوصية لورثة املوىص له.
قال :وكذلك وصية املكاتب إذا أدى بعض مكاتبته جاز من وصيته بقدر ما
أدى من مكاتبته.
وقال :يف مكاتب كاتب عن نفسه وعن أبيه ،ثم أصابا ماال ،ثم مات األب
قبل أن يؤدي شيئا -إن املكاتبة الزمة لالبن؛ فيؤدي عن نفسه وعن أبيه ما
عليهام من املكاتبة ،ثم هو وارث أبيه.
وكذلك إن كانت املكاتبة عن املكاتب وجامعة من ولده؛ فهم يؤدون عنه،
ويرثونه ،وجيرون الوالء إىل مكاتبهم؛ ألهنم كانوا داخلني يف املكاتبة مع أبيهم
دون غريهم من أوالد أبيهم ،من غري أمهم أو منها.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا مات املوىل وترك عصبة مواله فإن املرياث
لألكرب ،واألكرب فهم األقربون إىل امليت.
وتفسري ذلك :موىل ترك ابن ابن ابن عم مواله ألبيه ،وترك ابن ابن ابن ابن
عم مواله البيه وأمه ،فإن املرياث البن ابن ابن العم لألب؛ ألنه أقرب بأب؛
فهو أكرب ،فإن ترك ثالثة بني عمومة ملواله متفرقني متساوين يف الكرب -فإن
املرياث البن العم ألب وأم.

فإن ترك ثالث بنات ابن موالهم ،بعضهن أسفل من بعض ،مع كل واحدة
ابن أخ أبيها -فإن املال البن أخ أب العليا وهو ابن ابن مواله ،وهو بمنزلة العليا
من الثالث غري أن الوالء للرجال دون النساء ،فإن ترك ثالث بنات ابن مواله
بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة ابن أخي جدها ،فإن املال البن أخي
جد الوسطى ،وذلك أنه ابن ابن املعتق وهو بمنزلة العليا من البنات أيضا.
فإن ترك ثالث بنات ابن مواله بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة
جدها فإن املرياث جلد العليا وهو موىل امليت الذي أعتقه .فإن ترك ثالث بنات
ابن ملواله بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة جد أبيها فإن املرياث جلد أب
الوسطى ،وهو أيضا الذي اعتق امليت .فإن ترك ثالث بنات ابن ملواله بعضهن
أسفل من بعض مع كل واحدة ابن خال بنت عمتها فإن املال البن خال بنت
عمة العليا؛ ألنه ابن ابن املعتق .وهو أخو العليا من البنات فله املرياث دوهنا؛
ألن الوالء للرجال دون النساء.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :يف رجل أعتق رجال ثم مات املوىل المعتق بعد
موت مواله المعتِق ،وترك ابني سيده الذي أعتقه وأختيهام فكأنه ترك ابنني
وابنتني ملواله -فإن املرياث لالبنني دون أختيهام ،وذلك أن النساء ال يرثن من
الوالء إال ما أعتقنه ،أو ما أعتق من أعتقنه ،أو ما أمرن بعتقه فأعتِق عنهن.
فإن كان هذا املعتق ترك ابنتيه وابنتي مواله -فإن البنتيه الثلثني ،وما بقي فهو
لعصبة مواله دون ابنتيه ،فإن مل يكن ملواله عصبة فهو رد عىل ابنتيه هو دون
ابنتي مواله.
فإن ترك ابنا وابنة له ،وابنا ملواله -فإن املال البنه وبنته للذكر مثل حظ
األنثيني ،وال يشء البن مواله.
فإن كان املعتِق امرأة أعتقت عبدا ،ثم ماتت ثم مات املعتق بعدها وترك ابن
موالته وبنتها -فإن املرياث البن موالته دون أخته.

فإن ترك بنت موالته وابن عم موالته -فإن املرياث لعصبتها دون ابنتها وهو
ابن عمها .فإن مات وترك ابن ابن موالته فإن املرياث له ،وكذلك لو ترك ابن
ابن ابن موالته كان املرياث له؛ وذلك ألن ولد الولد الذكور يرثون الوالء وإن
سفلوا ببطون كثرية ،وولد البنات ال يرثون ،ذكورا كانوا أو إناثا؛ وذلك ألن
أمهم ال ترث فكيف يرثون هم؟ ،فافهم ذلك هديت ،وقس عليه ما فرست لك
إن شاء اهلل تعاىل.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :فإن اعتقت املرأة عبدا ،فأعتق العبد عبدا ،ثم
مات موالها ،ومات بعده مواله وترك ابنته ،وابنة مواله ،وابنة موالة مواله-
فإن لبنته النصف ،وما بقي فرد عىل عصبة موالة مواله إن مل يكن ملواله هو
عصبة ،فإن مل يكن هلا عصبة -والعصبة الرجال -فهو رد عىل ابنته هو دون ابنة
مواله وابنة موالة مواله.
فإن ترك ابنته ،وابن عم مواله( ،)1وابن عم موالة مواله -فإن البنته النصف،
وما بقي فالبن عم مواله دون ابن عم موالة مواله؛ وذلك أن عصبة مواله
أقرب من عصبة موالة مواله.
فإن ترك ابنته ،وابنة موالة وابنة موالة مواله ،وابن عمها -فالبنته النصف،
وما بقي فالبن عم موالة مواله دون بنتها وابنة مواله .فإن ترك ابنة مواله ،وجد
موالة مواله أبا أمها ،وابن عمها ألب -فإن املرياث البن عم موالة مواله دون
بنت مواله وجد موالة مواله؛ وذلك أن اجلد أبا األم ليس بعصبة؛ فلذلك مل
يرث .فإن كانت املسألة عىل حاهلا وكان بدل جدِّ املعتقة أيب أمها جدُّ ها أبو أبيها
فإن املرياث جلدها أيب أبيها دون ابن عمها.

(« -)1ملواله» .نخ.

فإن هلك رجل وترك ابنته ،وابنة مواله ،وأخته -فإن البنته النصف ،وما
بقي فألخته ،وتسقط ابنة مواله.
فإن ترك ثالث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ،وابن مواله -فإن للعليا
النصف ،وللتي تليها السدس ،وما بقي فالبن مواله.
فإن ترك ابن مواله ،وابن أخيه هو ألبيه ،وأخاه ألمه -فإن ألخيه ألمه
السدس ،وما بقي فالبن أخيه ألبيه دون ابن مواله.
فإن أعتق رجالن عبدا ،ثم مات بعدهام وترك ألحدهام ابنا ولآلخر ابنة -فإن
نصف مرياثه البن مواله ،والنصف اآلخر لعصبة اآلخر أيب االبنة ،وال يشء
للبنت ،فإن مل تكن عصبة رجع عىل ابنته يف حساب ذوي األرحام.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال أعتق عبدا ،ثم مات املعتِق( )1من
بعده وترك ابنتني ملواله ،وابنا خنثى ،قال :يتبع يف ذلك بالقضاء يف املبال ،فإن
سبق من الذكر كان ذكرا ،وإن سبق من الفرج كان أنثى ،وإن وقعت لبسة؛
وذلك أال يسبق أحدهام اآلخر ،فإذا كان ذلك كذلك -إن شاء اهلل تعاىل -أعطي
نصف نصيب الذكر ،ومل يعط نصف نصيب األنثى؛ ألنه إنام يعطى من اخلناثى
نصف نصيب الذكر ونصف نصيب األنثى من كان يرث يف احلالني كليهام ،فأما
من كان ال يرث يف حال ما يكون أنثى فإنه ال يعطى نصف نصيب األنثى ،وهذا
فإن كان أنثى فال يشء له؛ ألنه أنثى ،وال ألختيه ،وإن كان ذكرا ورث موىل أبيه
دون ابنتيه ،فإن وقعت اللبسة فله نصف نصيب الذكر وهو نصف املال ،والباقي
لعصبة أبيه وهم عصبة امليت إذا كانوا عصبة مواله ،وإن مل يكن ملواله عصبة
أعطي هذا اخلنثى نصف املال ،ورد عليه ما بقي من املال بلبسة الذكر ال بلبسة
األنثى ،فافهم ذلك ،وقس عليه ما أتاك من هذا إن شاء اهلل تعاىل.
(« -)1ثم مات املعتق من بعده» .نخ.

فإن ترك ابنا ملواله خنثى ،وابن عم مواله خنثى ،وكالهام لبسة -فإن البن
مواله نصف نصيب الذكر ،وهو نصف املال ،والبن عم مواله نصف الباقي
وهو الربع من املال؛ وذلك أنه لو كان ابن عم مواله ذكرا لكان له الباقي من
بعد النصف الذي لالبن ،فلام وقع االلتباس أعطي نصف ذلك النصف الباقي
وهو الربع ،وما بقي فللعصبة ،وخمرجها من أربعة أسهم :البن العم سهم،
ولالبن سهامن ،وما بقي فللعصبة ،وهو سهم؛ وأصل ذلك :أن تقيم فريضة
األول ،ثم تقيم فريضة اآلخر ،ثم ترضب إحداهام يف األخرى ،إال أن توافق
منها يشء فترضبه ،فإن انكرست بنصف رضبت اثنني يف الفريضة ،وإن
انكرست بثلث رضبت ثالثة يف الفريضة ،وإن انكرست بربع رضبت أربعة يف
الفريضة ،إال أن تكون الرؤوس أقل عددا من ذلك ،فأقمنا فريضة األول فإذا هبا
من اثنني؛ وذلك أنا نظرنا إىل أقل مال له نصف فإذا به اثنني ،ثم نظرنا إىل
الفريضة األخرى فإذا هبا أيضا من اثنني؛ وذلك أنا نظرنا إىل نصف الباقي ،فأقل
مال له نصف اثنان ،ثم رضبنا إحداهام يف األخرى فصارت أربعة؛ وذلك أن
اثنني يف اثنني أربعة ،فدفعنا إىل االبن النصف :اثنني ،وبقي اثنان ،فدفعنا إىل ابن
العم نصف الباقي :واحدا ،وإنام أعطينا ابن العم بلبسته؛ ألن االبن لبسة؛
فأعطيناه ألنه يقول :لعل االبن امرأة.
فإن ترك ثالثة بني عم ملواله ،أحدهم خنثى لبسة -فإن هلذا اخلنثى نصف
نصيب الذكر وهو السدس ،وما بقي فهو بني أخويه نصفان ،وخمرجها من اثني
عرش سهام :للخنثى اثنان ،وللذكرين عرشةُ :خسة ُخسة ،استخرجناها من
ذلك؛ ألنا نظرنا فإذا هبا إن كان اخلنثى أنثى فهي من اثنني ،وإن كان ذكرا فهي
من ثالثة ،فرضبنا ثالثة يف اثنني فإذا هي ستة ،وأخرجنا للخنثى واحدا
فانكرست اخلمسة عىل االثنني الذكرين بنصف؛ وذلك أن لكل واحد منهام
اثنني ونصفا ،فرضبنا اثنني يف الفريضة وهي ستة فصارت اثني عرش ،فأعطينا
اخلنثى نصف نصيب الذكر وهو اثنان؛ وذلك أنه لو كان ذكرا لكان بينهم أربعة

أربعة ،فأخذ( )1من ذلك اثنني باللبسة ،ومل يأخذ نصف نصيب األنثى؛ ألنه لو
كان أنثى مل يرث شيئا؛ ألنه ال يرث النساء من الوالء إال ما رشحناه ،فافهم إن
شاء اهلل تعاىل ،وبقي عرشة لكل واحد من ابني العم ُخسة ُخسة.
فإن ترك ابنا خنثى ،وابنا ملواله خنثى ،وابنة مواله ،وابن بن عم مواله -فإن
سبق املاء من فرج ابنه فهو أنثى هلا النصف ،وإن سبق ماء ابن مواله –أيضا-
من الفرج فال يشء له والباقي البن ابن عم مواله ،فإن سبق من ابنه هو من
الذكر فاملال له ،وال يشء البن مواله وإن سبق ماؤه من ذكره أيضا .وإن وقعت
لبسة فيها مجيعا فإن البنه نصف نصيب الذكر ونصف نصيب األنثى ،وإن سبق
ماء ابن مواله من فرجه فال يشء له ،وإن سبق من ذكره فله ما بقي ،وإن وقعت
لبسة يف ابن مواله -أيضا -فالبن مواله نصف نصيب الذكر فقط ،وما بقي
فالبن ابن عم مواله ،وخمرجها من ثامنية :البنه ستة ،والبن مواله واحد ،وواحد
البن ابن عم مواله؛ وذلك أن البنه نصف النصيبني وهو ستة ،ويبقى اثنان
فالبن مواله من بعد ذلك نصف نصيب الذكر فقط وهو واحد ،ويبقى واحد
فهو رد عىل ابن ابن عم مواله.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :عصبة املعتق أوىل بمرياثه من عصبة املعتِق له،
وعصبة املعتِق له أوىل من ذوي أرحام املعتِق بمرياث املعتق ،وذووا أرحام

املعتق أوىل بمرياثه من ذوي أرحام املعتِق.

ولو أن رجال أعتق عبدا ثم مات ومات العبد بعده وترك بنت مواله ،وابنة
ابنته هو -كان املرياث البنة ابنته؛ وذلك أن هلا النصف بنصيب أمها ،وأما ما
بقي فهو رد عليها كام يرد عىل أمها ،وال يشء لبنت مواله ،فاعلم ذلك؛ وذلك
أن النساء ال يرثن من الوالء شيئا.
(« -)1فأخذنا» .نخ.

فإن كن يف ذو ي األرحام ومل يكن معهن عصبة ورثن بحساب ذوي األرحام
بقرابتهن من مواله إذا مل يكن له ذوو أرحام ،وإذا اجتمع ذوو أرحام مواله وذووا
أرحامه كان ذوو أرحامه هو أوىل من ذوي أرحام مواله؛ ألن اهلل سبحانه يقول:
▬[ ♂        األنفال ،]76يريد يف
حكم اهلل ،فافهم وقس عىل ما رشحت لك كل ما أتاك من هذا الباب إن شاء اهلل.
فإن ترك ابنة ابن مواله ،وابنة ابنة مواله ،فكأنه ترك ابن مواله وابنة مواله،
فاملال البنة ابن مواله دون ابنة ابنة مواله.
فان ترك ابنة خال مواله ،وابنة أخت مواله -فإن

املرياث()1

البنة أخت

مواله؛ ألهنا أقرب وارث إىل مواله .فإن ترك ابنة ابن أخت مواله ،وابنة خال
مواله -فإن البنة ابن أخت مواله النصف ،والبنة خال مواله الثلث ،وما بقي
فهو رد عليهام عىل قدر حقوقهام ،فصار يف يد ابنة ابن أخت مواله ثالثة أخامس
املال ،ويف يد ابنة اخلال ُخسا املال ،وخمرجها من ُخسة .فإن ترك ابنة ابنة مواله
وأخاها ،وابنة أخت مواله وأخاها -فإن البنة ابنة مواله وأخيها النصف بينهام
سواء ال يفضل الذكر عىل األنثى ،وما بقي البنة أخت مواله وأخيها بينهام
بالسواء ،ال يفضل الذكر عىل األنثى ،وخمرجها من أربعة :لولد البنت النصف
اثنان واحد واحد ،والباقي لولد األخت اثنان لكل واحد واحد؛ وإنام جعلنا
الذكر من ذوي األرحام واألنثى سواء ألن مواريثهم سواء.
وتفسري ذلك :رجل ترك ابنة بنته ،وابنة أخته ،فالبنة ابنته النصف ،والبنة أخته
النصف .وكذلك لو ترك ابن أخته ،وابن ابنته ،كان البن ابنته النصف ،وما بقي فال
بن أخته وهو النصف ،وخمرجها من اثنني :فلام رأينا نصيب األنثى من ذوي
األرحام كنصيب الذكر يف كل حال مل نجعل له عليها إذا كانا معا يف ذوي األرحام
فضال ،وأجرينا مواريثهم عىل مواريثهم كولد األم ال فضل لذكرهم عىل أنثاهم؛
(« -)1فإن املال» .نخ.

وإنام استوى ولد األم يف املرياث؛ ألن اهلل مل يف ِّضل ذكرهم عىل أنثاهم ،إذا كانوا
منفردين ،فجعل مرياث الواحد السدس ،ومرياث الواحدة السدس ،فإن كانا اثنني
فلهام الثلث ،وإن كانتا اثنتني فلهام الثلث ،وكذلك لو كان رجل وامرأة لكان هلام
الثلث :لكل واحد منهام السدس ،ال فضل له عليها ،فافهم إن شاء اهلل تعاىل ،وقس
عليه ما أتاك من هذا الباب إن شاء اهلل.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :اعلم أنه ال يقسم مال املفقود حتى يتبني أمره،
وال تتزوج امرأته حتى تعلم خربه ،فإن بان أنه مات وقد ترك محال له ،ومحال ملواله،
وترك ابنة له ،وابنا ملواله ،فعجلوا إىل القسمة فطلبوها ،فإنه يدفع إىل بنته تسع املال،
ويقر ثامنية اتساعه ألكثر احلمل وهو أربعة ذكور ،فإن كان كذلك فجاءت امرأته
بأربعة ذكور فقد أخذت نصيبها ،وإن جاءت بأقل أخذت ما بقي هلا ،وال يدفع إىل
ابن مواله يشء حتى ينظر ما تلد امرأته ،فإن ولدت ذكرا أو ذكورا فال يشء له ،وإن
ولدت أنثى أو إناثا -فلهن ما كن مع أختهن الثلثان ،ثم ينتظر بباقي املال محل امرأة
مواله ،فإن عجل ابن مواله فأراد أن يقسم الثلث الذي أخذه من فضل مرياث
موىل أبيه -دفع إليه ُخس الثلث ،وترك نصيب أكثر ما يكون من احلمل وهو أربعة
أخامس الثلث ،فإن جاء احلمل كذلك كان قد أخذ حقه ،وإن جاءت بذكور أقل
من أربعة-رجع بباقي حقه معهم ،وإن جاء احلمل أنثى أو إناثا أخذ ما كان عزِ ل
كله وهو أربعة أخامس الثلث ،وال يشء للبنات من مرياث املوىل ،فافهم هديت هذا
الباب ،فإنه من جيد األبواب وخيارها إن شاء اهلل تعاىل ،وقس كل ما جاءك من
هذه األبواب عىل ما رشحت لك.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن موىل مات هو ومواله غرقا ،وترك كل
واحد منهام ابنتني ،ال يدرى أهيام مات قبل صاحبه ،وترك العبد ً
ماال ،فإنك متيت

املعتِق أوال ،فلبنتيه الثلثان ،وما بقي فللعصبة ،ثم أمت العبد وأحيي املعتِق،
فلبنتي العبد املعتق الثلثان من مرياث أبيهام ،وملوالهام ما بقي وهو الثلث،
فلبنتيه من الثلث ثلثاه ،وما بقي فللعصبة إن كانت عصبة ،وإال رجع إليهام،
والبنتي العبد عىل كل حال الثلثان من مرياث أبيهام ،والبنتي السيد املعتِق ثلثا
الثلث يف حال ما يكون ألبيهام عصبة ،ويف حال ما ال يكون ألبيهام عصبة يرد
عليهام ،فيكون ثلث مال العبد كله هلام مع مرياثهام من مال أبيهام .فإن كانت
املسألة عىل حاهلا ،وكان مع ابنتي املوىل املعتق ابن لسيده ،وليس لواحد منهام
عصبة ،وال من الورثة غري ما ذكرنا -فإن البنتي العبد الثلثني عىل كل حال من
مال أبيهام يف( )1حال ما يكون السيد مات أوال ،يكون الثلث الباقي البن السيد دون
ابنتيه ،ويف حال ما يكون العبد مات ً
أوال لبنتيه( )2الثلثان ،ولسيده الباقي وهو
الثلث ،ثم يكون الثلث البنه وابنتيه عىل أربعة أسهم :لالبن اثنان ،ولكل واحدة
من البنتني واحد ،فافهم هديت ما رشحت لك من هذا األصل ،وقس عليه كل ما
أتاك من هذا الباب عىل هذا القياس إن شاء اهلل تعاىل ،وكذلك يف مواريث اهلدمي
والذين حيرقون بالنار وما أشبه هذا فإن األمر( )3فيه والقياس واحد.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا أعتق الرجل عبدا فارتد املعتق ،وحلق بدار
حي يف حال
احلرب وترك يف دار اإلسالم بنني وبنات ،ثم مات املعتق .واملعتِق ٌّ
ردته -فإن مرياث املوىل لبني املعتِق دون بناته وال يشء له هو من مواله؛ ألن

املرياث لولده دونه.

(« -)1ويف» .نخ.
(« -)2يكون لبنته» .نخ.
( – )3العمل (نخ).

فإن ارتد العبد وحلق بدار احلرب ومات عىل ردته ،وترك مواله ،وابنته -فالبنته
النصف ،وما بقي فهو للموىل ،وإن ارتد معه( )1ابن له( ،)2ثم مات األب عىل ردته-
فإن املرياث عىل ثالثة أسهم :لالبن سهامن ،وللبنت( )3سهم ،وهذا يف املرتدين
خاص؛ ال يتوارث أهل ملتني خمتلفتني ،كام قال رسول اهلل  .÷-إال املرتدون؛
وذلك أن حكمهم حكم املسلمني ،ولو أن اإلمام ظهر عليهم حلملهم عىل
التوبة والرجوع إىل اإلسالم ،وإال قتلهم قتال ،فلام أن مل يكن هلم بدٌّ من السيف
أو اإلسالم ،وكان حكم املسلمني عليهم كذلك -ورثهم املسلمون ،ومل يرثوا
هم املسلمني ،فافهم هذا الفرق إن شاء اهلل ،والقوة باهلل وله.
فإن ارتد املوىل املعتق وترك ابنا له وسيده الذي أعتقه ،ثم مات ابنه ،وترك
أباه عىل ردته ،وترك موىل أبيه -فإن املرياث كله ملوىل أبيه دون أبيه ،فإن كان قد
ارتد هو وابن له ،واملسألة عىل حاهلا ،فأسلم ابن املرتد أخو امليت من قبل موته
بساعة ،فإن املرياث كله ألخيه دون أبيه ومواله ،فإن ارتد العبد وترك ابنة
مواله ،وابنا له ،فامت االبن وأبوه عىل ردته ومل يرتك االبن وارثا -فإن البنة
مواله املال ترثه يف ذوي األرحام؛ ألن من كان له رحم أوىل ممن ال رحم له.
فإن ترك بنت مواله ،وابنة بنته -فإن البنة بنته املال؛ ألن ذوي أرحام املعتق
أوىل بمرياثه من ذوي أرحام سيده ،وال يشء ألبيه املرتد ما كان مقيام عىل ردته،
فافهم ذلك ،وقس عليه كل ما أتاك من هذا الباب عىل هذا األصل الذي
وضعت لك إن شاء اهلل تعاىل.

(« -)1ومعه» .نخ.
( -)2أراد اإلمام  :#أن له ابنا وارثا له مع البنت ،وليس املقصود أنه أرتد معه؛ ألن املرتد ال يرث
املرتد ،فقوله« :ومعه ابن له» مجلة حالية اسمية مل ترتبط بالواو ،بل بالضمري وحده ،كقوله
ْ ُ ْ َْ ُ ُ
ك ْم ِلِ َ ْعض َع ُدو﴾ [البقرة ،]36وذلك كثري ،وكفى بالكتاب العزيز ،ويف بعض
تعاىل﴿ :اهبِطوا بعض
النسخ بالواو .موالنا جمد الدين بم حممد املؤيدي رمحه اهلل تعاىل.
(« -)3ولالبنة» .نخ.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :قد قيل :إِن ذلك كله ملة واحدة ،وقد قيل :إن
أهل كل دين ملة عىل حدة ،وبه نأخذ وهو رأينا ،وكيف يكون من كفرك من
أهل ملتك؟ أال ترى أن اليهود يكفرون النصارى ،والنصارى يكفرون اليهود،
قال اهلل سبحانه:

▬      

         
           

[ ♂   البقرة] ،أفال ترى أن اهلل قد أخرب بتكفري بعضهم
لبعض ،ثم شهد سبحانه عليهم باالفرتاق واالختالف يف متييزه إياهم يف قوله
سبحانه:

▬        

         

[ ♂        املائدة]،
فبني سبحانه أهنم خمتلفون ،وأهنم يف املذاهب غري مؤتلفني؛ وهذا من قول اهلل
سبحانه فتصديق ملا به قلنا ،وما إليه من احلق يف ذلك إن شاء اهلل ملنا ،وتكذيب
لقول من جعلهم يف الرشيعة مؤتلفني ،ويف الضاللة واملذاهب غري خمتلفني،
واحلمد هلل رب العاملني.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ولو أن هيوديا أعتق عبدا فتنرص العبد هو وابن عم
لسيده ،ثم مات العبد عىل النرصانية ،لكان مرياثه البن عم سيده دون سيده؛ ألنه
عىل ملته ،وسيده عىل غري ملته ،وال يتوارث أهل ملتني خمتلفتني ،وليس هؤالء مثل
املرتدين؛ ألن هؤالء ال جيربون عىل اإلسالم إذا أدوا اجلزية ،فافهم الفرق بني
هؤالء واملرتدين( )1عن اإلسالم ،وكذلك من كان نرصانيا فتهود ،أو جموسيا
فتنرص ،أو هيوديا فتمجس ،فكل ملل هؤالء خمتلفة غري مؤتلفة ٍ
مترب بعضهم من
(« -)1وبني املرتدين» .نخ.

العن بعضهم بعضا ،وكذلك املسلمون ال يرثون اليهود وال النصارى وال
بعض،
ٌ
املجوس وال عبدة النجوم وال أحدا من هؤالء وال يرثوهنم أيضا.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال أعتق عبدا ثم مات الرجل ثم
مات املوىل بعده ،وترك ابنة له ،وابنة ملواله وأقرت كل واحدة منهام

بأخ -قال

حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :تصدق ابنة العبد ،ويكون املال بينهام عىل ثالثة أسهم:
هلا سهم واحد ،وله سهامن ،وإنام صدِّ قت ألهنا أقرت عىل نفسها دون غريها،
وذلك أن املال كان نصفه هلا بالكتاب ،والنصف الثاين راجع عليها بالرد.
وأما ابنة املعتِق فال تصدق؛ ألهنا أقرت عىل غريها ،ومل تقر برضر عىل نفسها.
فإن أقرت ابنة السيد بأخ ومل تقر ابنة العبد -فإن البنة العبد النصف ،وما بقي
فرد عليها ،فإن أقرت ابنة العبد بابن ملوىل أبيها ،ومل تقر ابنة املوىل ،فإن إقرارها
جائز عليها؛ ألهنا أقرت عىل نفسها؛ فلها من املرياث النصف ،وما بقي ردته عىل
الذي أقرت به أنه ابن ملوىل أبيها.
فإن ترك ابنة له هو وابنا ملواله ،فإن البنته النصف ،والبن مواله ما بقي وهو
النصف ،فإن أقرت االبنة بأخ ،وأقر ابن املوىل بأخت ،فإن للبنت النصف ،وما
بقي فهو البن املوىل ،وال جيوز إقرارها عىل ابن املوىل يف نصفه؛ ألهنا أقرت عليه
بام يذ ِهب حقه من يده ،وتدفع هي إىل الذي أقرت به ثلث ما يف يدها وهو
سدس مجيع املال؛ ألهنا حني أقرت به جعلت له الثلثني من مجيع املال ولنفسها
الثلث ،فقلنا هلا :خذي ما زعمت أنه لك ،وادفعي إليه ما بقي عن حقك
بإقرارك ،وإقراره هو باألخت الز ٌم له يف مرياثه ،إن مات هو وورثته هي بمنزلة

األخت ،وأما ما يف يده من مرياث املعتق فال حق هلا فيه.

فإن ترك هذا املعتق أمه وابنته ،فأقرت األم بابن ملوىل ابنها -فإن إقرارها ال
يقبل وال جيوز إال عىل نفسها؛ ألهنا أقرت عىل غريها لترصف عن البنت ما جيب
هلا يف الرد ،وترد هي عىل هذا الذي أقرت به ما يرد عليها من بعد السدس وهو

نصف السدس ،وخمرجها من أربعة وعرشين ،فيقال هلا :خذي ربعها وهو ستة،
فخذي من ذلك سدس مجيعها وهو أربعة ،فادفعي إىل الذي أقررت به اثنني،
ويدفع إىل البنت ثامنية عرش سهام وهو الذي هلا من مرياث أبيها ،من بعد أن يرد
عليها ثالثة أرباع الثلث الباقي ،فافهم هذا األصل ،وقس عليه ما أتاك من هذا
الباب إن شاء اهلل تعاىل.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :يف جمويس أعتق جموسيا ثم مات املجويس
السيد وترك ابن ًا له من أمه ،وابنته ،ثم مات العبد من بعد سيده ،وترك –أيضا-
ابنة له من أمه -فإن البنته النصف ،وما بقي فالبن سيده ،وحجبت ابنته نفسها
بنفسها عن سدس األخت الم.
فإن ترك العبد املعتق ثالث بنات ابن مواله ،بعضهن أسفل من بعض مع كل
واحدة ابن أخي عمة أبيها ومعه أخته ،فإن املال البن أخي عمة أيب الوسطى؛
ألنه ابن ابن املوىل املعتِق ،وهو بمنزلة العليا من البنات ،ولكن ال مرياث هلا
معه؛ ألنه ال يرث الوالء من النساء أحد إال من سمينا يف صدر كتابنا هذا.
فإن مات العبد املعتق وترك ثالث بنات ابن ملواله بعضهن أسفل من بعض
ومع العليا ابن أخي عم أبيها من جدته ،فإن مال العبد البن أخي عم أيب العليا؛
ألنه ابن أخ امليت وهو عمه ألمه ،فورث املرياث من ِقبل ابن األخ؛ ألنه عصبة،
ومل يرث من ِقبل أنه عم ألم ،وال يرث العم ألم شيئا مع ابن األخ.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :الوالء ملن أعتق ال يباع وال يوهب ،فإن بيع أو
وهب كان ذلك باطال ،وهو حلمة كالنسب ،بذلك حكم رسول اهلل ÷.
قال :والعبد إذا أعتق جر والء ولده.

قال :والوالء للرجال دون النساء من أوالد املعتِق وأوالد أوالده.

قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :إنام جعل الوالء للرجال دون النساء؛ ألن الرجال
رشك فيه النساء لرشك
ينسب أوالدهم أبدا إىل املع ِتق ،فالوالء راجع أبدا إليه ،ولو ِّ

فيه أوالدهن ،وأوالد أوالدهن ،فقد يكونون من بطن سوى بطن املع ِتق.
قال :ولو كان الوالء جيوز أن يكون يف غري عصبة املعتِق -لكان الوالء

يكون( )1ملن مل يعتقه ،ولو جاز أن يملكه غري عصبة املعتق باملرياث جلاز أن
يباع ويوهب وينتقل ممن اعتقه إىل غريه
قال :والنساء فال يكون هلن من الوالء إال ما أعتقنه ،أو كاتبنه ،أو أعتقه من

أعتقنه ،أو جر والء من أعتقن.
قال :والوالء للك ِرب من العصبة ،والكرب فهم األدنون إىل املعتِق األقربون منه،
والوالء كاملال ،فمن أحرز مال امليت من العصبة الذكور أحرز مال الوالء.
مت كتاب الفرائض

۞۞۞۞۞

( – )1جيوز (نخ).

كتاب الصيد


قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :قال اهلل تبارك وتعاىل:

▬ 

           
        

[ ♂         املائدة].
قال :هذه اآلية نزلت عىل رسول اهلل ÷ :يف أمر زيد اخلري الطائي ،وعدي
بن حاتم ،وذلك أهنام أتيا رسول اهلل ÷ فقاال :يا رسول اهلل ،إن اهلل قد حرم
امليتة عىل من أكلها ،وإن لنا كالبا نصيد هبا فمنها ما ندرك ذكاة صيده ،ومنها ما ال
ندركه ،فأنزل اهلل هذه اآلية عىل نبيئه ÷ ،فتالها عليهم ،ثم قال ÷(( :إذا
سميت قبل أن ترسل كالبك فأخذت الكالب الصيد فامت يف أفواهها فكله)).
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :إذا ِ
أرسل الكلب املعلم عىل الصيد ،وسمى
مرسله ،فأخذ الكلب الصيد فقتله -فهو ذكي جائز أكله ،وإن أكل الكلب
بعضه وأدرك صاحبه بعضه ،فال بأس بأكل ما فضل منه.
وكذلك روي يف األثر عن النبيء ÷.
فأما الصقر ،والبازي( ،)1والشاهني( ،)2ومجيع اجلوارح فام قتلت فليس
بذكي؛ ألهنا ال تأمتر إذا أ ِمرت ،وال تأيت إذا دعيت لغري طعم ،وال تذهب إذا
أمرت ،والكالب تأيت إذا دعيت ،وتذهب إذا زجرت ،وذلك فهو التكليب
بعينه؛ ألن التكليب فهو( )3االئتامر ،وما سمينا من جوارح الطري فال تأمتر ،وإنام
( -)1البازي :جنس من الصقر الصغرية ،أو املتوسطة احلجم متيل أجنحتها إىل القرص ،ومتيل
أرجلها وأذناهبا إىل الطول .املعجم الوسيط بترصف.
( -)2الشاهني :طائر من جوارح الطري وسباعها من جنس الصقر .املعجم الوسيط.
(« -)3هو» .نخ.

يأيت إىل الطعم إذا رآه ،ويطري إىل صيد إذا أبرصه يف وقت جوعه وحاجته إىل
طعمه؛ طلبا منه لقوته ،فإذا شبع مل يطرِ د إن طرِ د ،ومل يرجع إىل صاحبه إن دعاه،
وما كان هكذا فهو بعيد من االئتامر ،وما بعد من االئتامر بعد من التكليب.
وأما الفهد( )1فإن كان يف احلالة كالكلب يف ائتامره يف إقباله وإدباره وإغرائه
وتكليبه يف حال شبعه وجوعه -فحال صيده كحال صيد الكلب ،وإن كان
خمالفا للكلب يف معاين االئتامر والتكليب -فاآلكل لِما قتل غري مصيب.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عام قتل الكلب والصقر ،فقال :ما قتل الكلب
املعلم فحالل عندي أكله ،وذكاة ما قتل الكلب املعلم فهو قتله له ،ويؤكل ما
قتل ،وإن كان أكله إال أقله ،وال أعلم فيام أجبتك به يف هذا اختالفا بني أحد من
الناس ،إال شيئا ذكر فيه من خالف عن ابن عباس ،فإنه ذكر عنه أنه كان يقول:
ال يؤكل ما أكل الكلب املعلم من صيده ،فإنه إنام أمسك الصيد إذا أكله عىل
نفسه ال عىل مرسله ،وظننت أن ابن عباس تأول يف ذلك قول اهلل جل ثناؤه:
▬[ ♂   املائدة ،]5فكان عند ابن عباس أكله له
غري إمساك منه عىل مرسله ،وهو عندي فقد أمسك بالقتل أكرب اإلمساك.
واملذكور املشهور أن عدي بن حاتم وأبا ثعلبة اخلشني سأال رسول اهلل ÷:
عن الكلب املعلم يأكل من صيده؟ فأمرهام بأكل فضلة الكلب.
وقال أصحاب رسول اهلل ÷ إال ابن عباس وحده من بينهم :-يؤكل فضل
الكلب املعلم وإن مل يبق من الصيد إال بضعة من اللحم.
فأما ما قتل الصقر أو البازي فأعجب ما قيل فيه من القول إيل أنه ليس
بذكي ،ألن اهلل سبحانه يقول ،♂ ▬ :ومل يقل :ما علمتم مصقرين،
والكلب فهو املغرى ،وإكالب الكلب فهو اإلغراء ،وال يكون ذلك من املغري
للكالب إال

إشالء()2

ً

وأمرا ،والصقر ال يؤمر وال يشىل وال يغرى،
ً

( -)1الفهد :سبع من الفصيلة السنورية [القطط] بني الكلب والنمر لكنه أصغر منه ،شديد الغضب .وسيط.
( -)2أشليت الكلب :إذا دعوته .خمتار الصحاح.

فإن كانت حالة الفهود كحاهلا ال تشىل وال تؤمر فال حيل أكل فضول أكلها ،وإن
كانت تؤمر وتشىل وتأمتر فهي كالكلب يؤكل ما أفضلت ،وذ ِك ٌّي ما قتلت.
وبهذا -فيما بلغنا -كان يقول عيل  ،#وابن عباس ،وابن عمر ،وذكر أن
طاووسا كان يقول :ليس الصقور وال الفهود وال النمور من اجلوارح الاليت
أحل اهلل -جل ثناؤه -أكل ما أكلت من صيدها ،وقال غريهم :إن هذه كلها
كالكالب يف صيدها وأكلها.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا أرسل اليهودي والنرصاين واملجويس كلبه
عىل صيد فقتله فال نرى أكله ،وكذلك ال نرى أكل ذبيحة أحد من هذه األصناف.
قال :فإن كان املرسل لكلب الذمي مسلام ،فسمى حني أرسله -فال بأس
بأكل صيده؛ ألن الكلب ليس من صاحبه يف يشء إذا كان مر ِسله غريه.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن صيد كلب املجويس املعلم ،فقال :ال بأس
بأكل صيده إذا كان مرسله مسلام ،وسمى اهلل ،وكان الكلب معلام.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال بأس بالصيد ليال أو هنارا؛ ألن اهلل سبحانه
أطلقه إطالقا ،وأحله إحالال ،ومل يستثن عىل عباده يف ذلك ليال وال هنارا ،وإنام
يكره من صيد الليل ما طرِ ق يف وكرهِ ،
وأخذ من مأمنه ،فذلك الذي ال جيوز له
أخذه ،وال نرى تص ُّيده .ويف ذلك ما يروى عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :الطري
آمنة بأمان اهلل يف وكورها)).
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الصيد بالليل ،فقال :إنام يكره من ذلك أن
تطرق يف وك ِ
ورها ،فأما إن خرج وطار مص ِح ًرا( )1فال بأس بام صيد بالليل

والنهار؛ ألن اهلل عز وجل أحل الصيد ومل يوقت له من الليل والنهار وقتا.
( -)1مصحرا هنا بمعنى :طار بارزا ال يواريه يشء.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال بأس بأكل ما صادوا من السمك إذا غ ِسل
س لم ِسهِ م؛ ألن السمك ال يقع
من أوساخهم ،ون ِّظف من م ِّس أيدهيم ،ونج ِ
عليه ذكاة ٍ
فري أوداج ،وإنام جعله اهلل حالال بأخذه ال بذبحه؛ فلذلك
بذبح وال ِ
جاز وحل صيدها ،وما قلنا به من أكلها ،وقد روي عن أمري املؤمنني عيل بن
أيب طالب  #أنه كرهه ،وليس ذلك بصحيح عندنا.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن صيد املجويس واملرشك للحيتان ،فقال :يغسل
ما أصابه من مس أيدهيم ،وال بأس به؛ ألنه ذكي يف نفسه.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن إنسانا رمى صيدا بسهم فأثبته فيه ،أو أرسل
عليه كلبا معلام فأغراه عليه ،فتوارى عن عينيه ساعة أو ساعتني أو أكثر ثم وجده،
فوجد فيه سهمه ثابتا ،ومل ير فيه غري سهمه ،ووجده قد أصاب له مقتال يعلم أنه
يموت إذا أصابه ،ومل ير فيه أثرا غري أثر سهمه ،وكذلك إذا مل ير فيه غري أثر كلبه
وأيقن أن كلبه قتله -فال بأس بأكله إذا فهمه أنه هو قاتله؛ ألن اهلل سبحانه أحل
ذلك ومل يقل :يغيب وال مل يغب( ،)1وال نزيح اليقني إال بيقني ،فإذا تيقن بأن سهمه
أو كلبه قتله حني أرسله عليه فليأكل ذلك الصيد الذي رماه حالال.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رجل رمى صيدا فأصابه ،ثم غاب عنه ليلة أو
وراء جبل ،ثم أصابه ميتا وسهمه فيه ،قال :إذا مل ير فيه أثرا سوى أثر سهمه ،أو
أرسل عليه كلبا ومل ير فيه أثرا غري أثر كلبه ،وعرف ذلك معرفة يقني -أكله
وكان حالال أكله ،هنارا أصابه أو ليال ،يف سهل كان ذلك أو جبل.

(« -)1تغيب أو مل يتغيب» .نخ.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ذكاة احليتان أخذها حية ،فأما ما كان منها
طافيا ،أو قذف به البحر ميتا -فال خري فيه.
وقد جاء النهي عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #والتحريم له.
قال :ولو أن رجال حظر حظرية يف جانب املاء؛ فدخلتها احليتان ،فسد عليها
صاحب احلظرية -فام طفا ميتا فوق ذلك املاء الذي يف احلظرية فهو ميت ال خري
فيه؛ ألنه طاف فوق املاء ،وميت فيه ،وما بقي فيها حتى ينضب املاء عنه ،ويبقى
يف احلظرية عىل وجه األرض -فال بأس بأكله ،ميتا أخذ أو حيا؛ ألنه قد حبسه
حتى خرج منه املاء وبقي يف حبسه وموضعه الذي حيل به صيده.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الطايف من احليتان ،وعام قذف به البحر ،وعام
قتل احليتان بعضه بعضا ،فقال :هذا كله ميتة ،فلسنا نحب أكله.
وقد جاء عن عيل  #النهي عن الطايف وهو امليت من السمك ،وكذلك كل
ميت من كل ما أحل اهلل :من هبيمة األنعام وصيد الرب والبحر.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا أرسل املرسل عىل الصيد كلبا غري معلم،
فلزِ م الصيد ،فلحقه صاحبه ومل يقتله فذكاه -فال بأس ،بأكله وهو حالل
لصاحبه ،وإن حلقه وقد قتله فال نرى له أكله؛ ألنه صيد كلب مل حيل اهلل أكل ما
قتل؛ ألنه ليس بمعلم وال بمكلب.
فإن أرسل مرسل كلبا معلام عىل صيد ،فعارضه كلب غري معلم؛ فأعانه عليه
حتى قتله بحبسه له عليه ،أو أخ ِذ ِه معه -فال جيوز أكله ،وقد أفسد ذكاته معاونة

الكلب الذي ليس بِمكل ٍ
ب عليه .ولو أرسل رجالن كلبني معلمني
ب للمكل ِ

عىل صيد فقتله كلباهام -كان الصيد ذكيا إذا سميا ،وكان الصيد حالال هلام ،قتله
الكلبان أو أكال بعضه.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا رميت بسهمك عن قوسك فأصبت
وأدميت فكل ما قتلت برميتك من بعد اإلدماء واخلرق ،فإن مل تد ِم( )1صيدك

ومات من وقعة سهمك فال تأكله؛ فإن ذلك وقيذ .وكذلك املعراض ال يؤكل ما
قتل به ،إال أن تلحق ذكاته؛ ألنه ليس بخرق حديد وال بذ ِكي.
وقد بلغنا عن رسول اهلل ÷ أن عدي بن حاتم قال له :يا رسول اهلل ،إنا
قوم نرمي الصيد ،فقال(( :ما سميت عليه مام رميت فخرقت فكل( ،)))2فقال:
يا رسول اهلل ،فاملعراض؟ ،فقال(( :ال تأكل مام قتل املعراض إال ما ذكيت)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ما رصعت البندق فلحقت ذكاته فال بأس
بأكله ،وما قتلت فال يؤكل؛ ألنه غري ذكي.

وكذلك بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ال تأكل من صيد البندق ِة( )3إال

ما حلقت ذكاته)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا رمي الصيد يف اجلبل؛ فرتدى حني يقع به
السهم -فال أرى أكله؛ ألين أخاف أن يكون الرتدي قتله .وكذلك إن رمي
فهوى يف املاء -فال أحب أكله؛ ألين أخشى أن يكون مات غرقا ،واحليطة يف
مثل هذا أصلح يف الدين ،وأعف للمسلمني.

(« -)1يد ِم» .نخ.
(« -)2فكله» .نخ.
( -)3البندقة :كرة يف حجم البندقة ،يرمى هبا يف القتال والصيد .وسيط.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا أدرك الرجل الصيد وهو يركض برجله،
أو يطرف بعينه ،أو حيرك له ذنبا ،فذكي -فهو ذكي ،وكذلك إن مل يتحرك منه
يشء إال من بعد ذبحه فهو ذكي ،فسواء حتركه بعد ذبحه أو قبل ذبحه ،فإن مل
يتحرك منه يشء بعد ذبحه فليس بذكي؛ وهو ميتة ال جيوز أكلها.
مت كتاب الصيد ،واحلمد هلل رب العاملني ،ويتبعه كتاب الذبائح
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كتاب الذبائح


   ▬

: قال اهلل سبحانه:قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه

            

.]♂ [األنعام     
: وذلك أهنم كانوا يقولون للمؤمنني، هذه اآلية نزلت يف مرشكي قريش:قال
 وما ذبحتم أنتم، وأنتم ترتكون ما ذبح اهلل فال تأكلونه،تزعمون أنكم تتبعون أمر اهلل
   ▬ : وامليتة فإنام هي ذبيحة اهلل؛ فأنزل اهلل سبحانه،أكلتموه

. وما ذبحت اجلاهلية لغري اهلل، فحرم بذلك امليتة،♂   
.)1( أن أكل ما مل يذكر اسم اهلل عليه ملعصية:♂ يريد  ▬ :ثم قال
          ▬ :ثم قال
            
          
           
         

 فأما،]♂ [املائدة           
. فهو ما ذكر عليه غري اسم اهلل:ما أهل لغري اهلل به
 أو غري ذلك، أو يف حبل، فهي الدابة ينشب حلقها بني عودين:وأما املنخنقة
.مام تنخنق به فتموت
.) أو ترضب فتموت2( فهي التي ترمى عىل موقذ ِهتا:وأما املوقوذة
. نخ.» «فمعصية-)1(
. وسيط. طرف من البدن كالكعب واملنكب واملرفق والركبة: املو ِقذ-)2(

وأما املرتدية :فهي التي ترتدى من رأس جبل ،أو من املطارة( ،)1أو يف بئر ،أو
يف غري ذلك مام تسقط فيه الدابة ال تلحق ذكاهتا.
وأما النطيحة :فهي ما ينطحه البقر أو الشاة منهن فتموت.
وأما ما أكله السبع :فهي الدابة يقتلها السبع ،وال تلحق ذكاهتا.
فحرم اهلل ذلك كله ،إال أن تلحق منه ذكاة؛ فيذبح وفيه يشء من حياة؛
فيكون حينئذ ذكيا حالال لآلكلني ،غري حمرم عىل العاملني.
وكانت اجلاهلية يعدون ذلك كله ذك ًّيا وليس بميتة.
ثم قال اهلل سبحانه:

▬  

 ،♂والنصب :فهي آهلتهم

املنصبة التي كانوا يذكون هلا وعىل اسمها.
ثم قال جل جالله عن أن حيويه قول أو يناله     ▬ :
           

[ ♂   املائدة] ،وذلك أن قص بن كالب كان أول من بحر
وسيب ووصل ومحى ،ثم اتبعته عىل ذلك قريش ومن كان عىل دينها من العرب،
نذرا ،ويزعمون أن اهلل حكم به حكام ،فأكذب اهلل يف ذلك قوهلم
وكانوا جيعلون ذلك ً
وقول إخواهنم املجربة الذين نسبوا إىل اهلل كل عظيمة ،وقالوا :إنه قىض عليهم بكل

معصية ،وأدخلهم يف كل فاحشة ،فقال        ▬ :

 ،♂ فنفى أن يكون جعل ذلك فيهم ،أو قىض به سبحانه عليهم؛
إكذابا منه ملن رماه بفعله ،ونسب إليه سيئات صنعه ،فانتفى سبحانه من ذلك ،ونسبه
إىل أهله ،ثم ذكر أهنم يفرتون عليه الكذب فقال:
   

▬  

 ،♂  فصدق اهلل سبحانه إنه

ٍ
متعال عن ظلمهم وفسادهم ،بعيد من القضاء عليهم بغري ما
لربيء من أفعاهلم،
أمرهمٍ ،
ناء عن إدخاهلم فيام عنه هناهم.
( -)1املطارة :املكان يكثر فيه الطري ،والبئر الواسعة الفم .وسيط.

والبحرية التي كانوا جعلوها :فهي الناقة من اإلبل ،كانت إذا ولدت ُخسة
أبطن ،فن ِتجت( )1اخلامس سق ًبا -وهو الذكر -ذبحوه فأهدوه للذين يقومون عىل
آهلتهم ،وإن كانت أنثى استبقوها ،وغذوها ،ورشموا أذهنا ،وسموها بحرية ،ثم ال
جيوز هلم بعد ذلك أن يدفعوها يف دية ،وال حيلبون هلا لبنا ،وال جيزُّ ون هلا وبرا ،إال
أن حيلبوا لبنها إن خافوا عىل رضعها يف البطحاء ،وإن جزُّ وها جزوها يف يوم ريح
عاصف ،ويذرون وبرها يف الرياح ،وال حيملون عىل ظهرها ،وخيلون سبيلها تذهب
حيث شاءت ،وإن ماتت اشرتك يف حلمها النساء والرجال فأكلوه.
وأما السائبة :فهي من اإلبل ،كان الرجل منهم إذا مرض فشفي ،أو سافر
فأدي( ،)2أو سأل شيئا فأعطي -سيب من أبله ما أراد أن يس ِّيبه؛ شكرا هلل،
ويسميها سائبة ،وخيليها تذهب حيث شاءت مثل البحرية ،وال متنع من كأل ،وال
حوض ماء ،وال مرعى.
وأما الوصيلة :فهي من الغنم ،كانوا إذا ولدت الشاة ُخسة أبطن عندهم ،وكان
اخلامس جد ًيا -ذبحوه ،أو جديني ذبحوهام ،وإن ولدت عناقني( )3استحيوهام ،فإن
ولدت عناقا وجديا تركوا اجلدي ومل يذبحوه من أجل أخته ،وقالوا :قد وصلته؛ فال
جيوز ذبحه من أجلها .وأما األم فمن عرض الغنم يكون لبنها وحلمها بني الرجال
دون النساء ،فإن ماتت أكل الرجال والنساء منها ،واشرتكوا فيها.
وأما احلام :فهو الفحل من اإلبل ،كان إذا رضب عرش سنني ،ورضب ولد
ولده يف اإلبل -قالوا :هذا قد محى ظهره؛ فيرتكونه ملا نتج هلم ،ويسمونه حا ًّما،

وخيلون سبيله ،فال يمنع أينام ذهب ،ويكون مثل البحرية والسائبة ،فال جيوز يف
دية ،وال حيمل عليه محل ،فهذه الثالثة من األنعام التي حرمت ظهورها.

( -)1نتِجت الناقة عىل ما مل يسم فاعله :ولدت ،وال يقال :نتجت.
( -)2آداه :أعانه وقواه ،وآديت للسفر فأنا ٍ
مؤد له أي :متهي ٌء له وأخذت أداته ،واألدي :السفر .لسان.
( -)3اجلدي :الذكر ،والعناق :األنثى من أوالد الغنم.

          ▬

:ثم قال سبحانه

           
             
           
             

 فذكر سبحانه ذلك ملا،]♂ [األنعام       
 واألنثى، فجعل الذكر زوجا،حرموا من البحرية والسائبة والوصيلة واحلام وغريه
.♂▬  من الثامنية حرمت عليكم أم،♂▬ : فقال،زوجا
،]151♂ [األنعام        ▬ :ثم قال
      ▬ : فقال سبحانه، نحن نشهد:فقالوا
         
▬ : ثم قال سبحانه إخبارا منه هلم بام حرم عليهم فقال،]151♂ [األنعام
             
              

،]♂ [األنعام            
. وهو القاطر، فهو السائل:واملسفوح
 ▬ : وأما. إنه رجس حمرم: فإنه يقول،♂  ▬ :وأما قوله
. واخلطيئة، هو املعصية واجلرأة عىل اهلل بالذبح لغري اهلل: فالفسق،♂    
 وال، يريد غري باغ يف فعله،♂     ▬ :وأما قوله
 وال معتد يف ذلك ألمر ربه؛ ولكن من اضطر إىل،مقدم عىل املعصية يف أكله
 فيأكل منه ما، فجائز له أن يأكل منه إذا خيش عىل نفسه التلف من اجلوع-ذلك
. ويثبِت يف بدنه روحه إىل أن جيد يف أمره فسحة،يقيم نفسه
 كل ما أحل اهلل سبحانه يف كتابه للمسلمني فبني يف:قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه
  ▬ : وما حرمه عليهم فقد بينه يف كتابه هلم،كتاب اهلل رب العاملني
.]42♂ [األنفال             

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال بأس بذبيحة املرأة إذا كانت بر ًة مسلمة،
وعرفت الذبح ،وأقامت حدوده ،وفر ِ
ت األوداج ،واستقبلت به القبلة
واملنهاج .وكذلك الصبي فال بأس بذبيحته ،إذا فهم الذبح وأطاقه ،وفرى
األوداج وأهنرها ،وعرف ما حدها وقطعها .وال بأس بذبيحة اجلنب واحلائض
يف حال نجاستهام؛ ألهنام ِم ِّليا ِن مسلامن ،وليس يضيق عليهام يف حال نجاستهام
إال الصالة وقراءة القرآن ،فأما ذكر اهلل سبحانه من تسبيحه وإعظامه ومتجيده
فهو واجب عليهام وعىل غريهام ،يف تلك احلال وغري تلك احلال من حاهلام،
والذبيحة فإنام يطيبها( )1امللة والتسمية ،ولو ضاق عليهام ذكر اهلل يف حال ذبحهام
لضاق عليهام يف غريه من أوقاهتام ،وذكر اهلل فال يضيق عىل عبادة ،وامللة فالزمة
هلام يف حال طهرهام وجنابتهام؛ فلذلك طابت ذبيحتهام.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن ذبيحة املرأة ،فقال :ال بأس بذبيحتها إذا كانت
من أهل امللة ،وكانت عارفة بمكان الذبح والتذكية .وسئل عن ذبيحة الصبي
فقال :ال بأس هبا إذا عرف الذبح وكان مسلام .وسئل عن ذبيحة اجلنب
واحلائض ،فقال :ال بأس بذلك.
()2

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال جيوز الذبح بالشظاظ وال بالظفر وال
بالعظم ،وال بأس باملروة واحلجر احلاد إذا فرى األوداج ،واهنر الدم ،وأبان
العروق كام تفعل املدية ،وال ينبغي له أن يذبح به إال أن ال جيد حديدة.
وكذلك بلغنا عن رسول اهلل ÷ أن راعيا أتى إليه ،فقال :يا رسول اهلل،
آذبح بعظم؟ فقال(( :ال)) ،فقال :آذبح بشظاظ؟ فقال(( :ال))،
(« -)1تطيبها» .نخ.
(ِّ -)2
الشظاظ :العود الذي يدخل يف عروة اجلوالق .صحاح .واجلوالق :الغرارة ،واجلمع جواليق.

فقال :آذبح إن خشيت أن تسبقني بنفسها بظفري؟ فقال(( :ال ،ولكن عليك
باملروة فاذبح هبا :فإن فرت فكل ،وإال فال تأكل)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال بأس بكل ما ذبح هؤالء املسمون إذا كانوا
من أهل امللة ،وكانوا بالذبح عارفني ،وكان األغلف تاركا للختان ٍ
لعلة تقوم له
هبا عند اهلل حجة ،ومن جازت مناكحته جازت ذبيحته.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن ذبيحة األغلف ،والعبد اآلبق ،واألخرس،
فقال :ال بأس بذبيحتهم إذا صحت امللة هلم وكانوا من أهلها.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :قد ذكر يف اخلرب أن ذكاة اجلنني ذكاة أمه،
وليس يصح ذلك عندنا ،وال نقف عليه يف قياسنا؛ ألن الذكاة ال جتب وال تصح
إال ملا ذ ِّكي وقدر عىل تذكيته خارجا من بطن أمه؛ ألنه ال يكون ذكاة واحد ذكاة
اثنني ،كام ال يكون( )1نفس واحد نفس اثنني ،وقد يمكن أن يموت يف بطنها قبل
ذبحها كام يموت عند ذبحها ،وقد حييا يف بطنها ويستخرج حيا بعد موهتا،
موجودا ذلك يف األنعام ويف غري ذلك من نساء األنام ،وال تعمل التذكية بام يف
بطون األنعام إال من بعد خروجه حيا وتذكيته كام كانت تذكية أمه ،فبخروجه
حيا وبذبحه ينتظمه( )2اسم ذكاته ،كام بخروج ولد املرأة حيا وباستهالله تنتظمه
األحكام يف املواريث والصالة ،وليس كلام روي كان حقا ،وال ما روي فيه عن
الرسول اهلل ÷ صدقا.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن احلديث الذي روي أن ذكاة اجلنني ذكاة أمه؛
فقال :اجلنني يذكى إذا كان حيا مع أمه؛ ألن حياهتا غري حياته ،وموهتا غري موته،
(« -)1تكون» .نخ.
(« -)2تنتظمه» .نخ.

وقد يمكن أن يموت يف بطنها ،وقد حرم اهلل امليتة صغريها وكبريها.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ومن ذبح ذبيحة فأبان رأسها فال بأس بأكلها،
وقد كان يقال :تلك الذكاة الوحية .كذلك كان يقول جدي رمحة اهلل عليه.
قال :ولو أن بعريا أو بقرة سقطا يف بئر فلم يقدر عىل إخراجهام حيني لوجب
عىل أصحاهبام أن يطلبوا منحر البعري ،أو مذبح البقرة حتى ينحروه ،أو
يذبحوها ،فإن مل يقدروا عىل ذلك منهام طعنوهام حيثام أمكن الطعن ،وسموا،
وأخرجوهام آرابًا( )1فأكلوا.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال جتزي من األضحية عوراء ،وال عمياء ،وال
جدعاء ،وال مستأصلة القرن كرسا ،وال جيزي من اإلبل وال من البقر وال من
املعز إال الثني ،وجيزي من الضان اجلذع .وخري األضحية أسمنها ،واخلصيان
منها فقد جيوز ،وهي سامهنا وخيارها.

وقد روى عن رسول اهلل ÷ أنه ضحى بخص موجو ٍء(.)2
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن املشقوقة األذن واملثقوبة واملكسورة القرن يف

األضحية ،فقال :كل منقوصة بعور أو جدع فال يضحى هبا إال أن ال يوجد يف
البلد غريها ،وال بأس باخلص؛ ألنه أسمن له .وقد روى عن رسول اهلل ÷:
أنه ضحى بخص موجو ٍء.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن زيد بن عيل ،عن آبائه  ،-%-عن
عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :صعد رسول اهلل ÷ املنرب يوم األضحى،
فحمد اهلل وأثنى عليه ،ثم قال:
( -)1اآلراب :األعضاء ،مجع إِرب.
( -)2املوجوء :الذي دق عروق خصيتيه بني حجرين من غري أن خيرجهام ،وقيل :هو أن ترضهام
حتى تنفضخا [تنشدخا أو تنكرسا] فيكون شبيها باخلصاء .عن اللسان.

((أهيا( )1الناس ،من كانت عنده سعة فليعظم شعائر اهلل ،ومن مل يكن عنده
فإن اهلل ال يكلف نفسا إال وسعها)) ،ثم نزل ،فتلقاه رجل من األنصار ،فقال :يا
رسول اهلل ،إين ذبحت أضحيتي قبل أن أخرج ،وأمرهتم أن يصنعوها لعلك أن
تكرمني بنفسك اليوم ،فقال له ÷(( :شاتك شاة حلم ،فإن كان عندك
((ضح هبا ،أما إهنا
فضح هبا)) ،فقال :ما عندي إال عناق يل جذعة ،فقال:
غريها
ِّ
ِّ
ال حتل ألحد بعدك)) ،ثم قال(( :ما كان من الضان جذعا سمينا فال بأس أن
يضحى به ،وما كان من املعز فال يصلح)).
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :يريد بقوله(( :ال يصلح)) :أنه ال يصلح أن
يضحى باجلذع من املعز.
وأما قوله ÷(( :من كانت عنده سعة فليعظم شعائر اهلل)) فإنه يريد
فليستفرهها ،إن قدر عىل جزور فذلك أفضل ،وإن قدر عىل بقرة فهي أفضل من
الشاة ،وإن مل يقدر إال عىل الشاة فليتخريها ذات سمن ونقاء ،وسالمة من
العيوب والنقصان.
وأما قوله لألنصاري(( :شاتك شاة حلم)) فإن األنصاري كان قد ذبح
باملدينة قبل أن ينرصف اإلمام؛ ومن ذبح قبل أن ينرصف اإلمام مل جتز أضحيته؛
ألن أهل املدن ال يضحون إال من بعد انرصاف إمامهم ،بذلك جرت السنة
وقامت عىل الناس فيه احلجة.
وال بأس بأن خيرج صاحبها من حلمها ما شاء وحيبس كام شاء.
وكذلك يروى عن رسول اهلل ÷(( :أنه كان هنى أن حتبس حلوم األضاحي
فوق ثالث)) ،ثم قال بعد ذلك(( :إين كنت هنيتكم عن حبس حلوم األضاحي فوق
ثالث فاحبسوها ما بدا لكم)) ،فوسع هلم ما كان ضيق عليهم ،فليس فيه حد حمدود.
واجلزور جتزي عن عرشة من أهل البيت الواحد ،والبقرة عن سبعة ،والشاة
(« -)1يا أهيا» .نخ.

عن ثالثة ،وأن تكون عن واحد أحب إيل.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن حلم األضاحي كم جيوز أن حتبس؟ فقال :ما
شاء صاحبها ،ليس يف ذلك حد حمدود ،وسئل عن البدنة والبقرة والشاة عن كم
جتزي؟ فقال :جتزى البدنة عن عرشة ،والبقرة عن سبعة ،والشاة عن ثالثة.
وكان يقول يف الرجل املسلم ينسى التسمية عند الذبح ،فقال :تؤكل ذبيحته،
النية وامللة تكفيه من التسمية .قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إنه إذا تركها ناسيا
أكلت ،وإن تركها متعمدا فال تؤكل ذبيحته ،وال كرامة.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من رسق شاة من رهبا فذبحها بغري إذن
سيدها فال حيل له أن يأكلها ،وال جيوز له أن يطعمها؛ ألهنا حرام من اهلل عليه،
فإن أذن له بعد ذبحها صاحبها يف أكلها أو صاحله عىل قيمة رضيها من ثمنها فال
بأس من بعد ذلك بأكلها.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رجل رسق شاة وأخذها فذبحها من غري علم
صاحبها ،فقال :ال جيوز له أن يأكلها إذا رسقها ،وال غريه ،وال حيل له ما حرم
اهلل منها بذبحه هلا.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ومن ذبح إىل غري قبلة -جاهال -أكلت ذبيحته،
ومن ذبح إىل غريها متحرفا عنها متعمدا مل تؤكل ذبيحته.
قال :تنحر البدنة قائمة حيال القبلة ،ويعقل يدها ،ويقوم الذي يريد أن ينحرها
جتاهها ،ثم يرضب باحلديدة يف لبتها حتى يفري أوداجها ،فإذا وجبت جنوهبا -كام
قال اهلل سبحانه -سلخت وأكلت ،والوجوب :فهو الوقوع والسقوط.
قال :ومن ذبح شيئا من قفاه جاهال أكلت ذبيحته ،ومن ذبحه متعمدا مل تؤكل
ذبيحته ،وأح ِسن يف ذلك أدبه.
وقال :كل دابة مريضة أو مرتدية أو نطيحة ذبحت فتحرك منها ذنب أو رأس
أو يد أو رجل أو عضو أو طرفت بعني -فأكلها حالل ،وهي ذكية ،كام قال

اهلل عز وجل يف ذلك كله[ ♂  ▬ :املائدة ،]4وتأويل :ما ذكيتم فهو
طرا.
ما ذبحتم ،والذبح فال يقع إال عىل ما كان ح ًّيا من الذبائح كلها ًّ
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :العقيقة سنة عن الرسول ÷ ،وهي شاة تذبح
عن الصبي يوم سابعه ،ثم تطبخ فيأكل منها أهلها ،ويطعمون من شاءوا ،ويتصدقون
منها ،ويستحب هلم أن حيلقوا رأسه ،ويتصدقوا بوزن شعره عقيانا أو و ِر ًقا(.)1
وقد ذكر عن النبيء ÷( :أنه عق عن احلسن واحلسني  -’-وتصدق
وأكل وأطعم من عقائقهام).
وهذه سنة للمسلمني ،ال ينبغي أن يرتكها منهم إال من ال جيدها.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل يف العقيقة عن الغالم واجلارية ،فقال :يعق عن
املولود بعقيقة ما كان :غالما أو جارية،

وكذلك

جاء عن رسول اهلل ÷،

ويستحب أن يتصدق بوزن شعر املولود فضة أو ذهبا.
وكذلك ذكر عن فاطمة ابنة رسول اهلل ÷ أهنا كانت تفعل ذلك.
والغالم واجلارية ففيهام شاة شاة ،ويعق يوم السابع ،وإنام سميت عقيقة
بحلق رأس املولود يوم السابع ،فسميت الذبيحة عن املولود كذلك ،وإنام هو
حلق الرأس.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ولو أن رجال أراد نحر جزور أو غريها من
هبيمة األنعام ،فندت منه فلم يقدر عىل أخذها وذبحها ،أو نحرها ،فرماها بسيفه
أو بسهمه ،أو طعنها برحمه؛ فأدمى وعقر فقتل ،وكان قد سمى حني رمى أو
طعن -فال بأس بأكلها إن كان مل يقدر عىل نحرها أو ذبحها ،وإن فعل ذلك
متمردا ماثال هبا مل تؤكل ،وكان عليه يف ذلك أدب وتنكيل عىل المثل بالبهائم،
والتعدي للسنة يف ذبحها إىل ما فعل من المثل هبا.
( -)1العقيان :الذهب ،والورِ ق :الفضة.

كتاب األطعمة واألشربة واللباس



▬ : قال اهلل جل جالله فيام حرم عىل عبادة:قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه
             
              

،]♂ [األنعام            
        ▬ :وقال سبحانه
           
          
           
       
           

.]♂ [املائدة    
 إال من اضطر،فحرم سبحانه كل ما ذكر يف هاتني اآليتني عىل مجيع املسلمني
 فهي املجاعة ووقت الرضورة واحلاجة إىل ما يلزم: واملخمصة،يف خممصة
 فإذا كان ذلك كذلك جاز أكل، ويقيم القوى يف كل إنسان،األرواح يف األبدان
.ما حرم اهلل من ذلك
 قدر ما يع ِّلق النفس إىل أن يفسح اهلل تبارك،وال ينبغي أن يؤكل منه إال دون الشبع
،]♂ [الرشح         ▬ : فإنه يقول،وتعاىل
            ▬ :ويقول سبحانه

.]♂ [هود     

وحرم رسول اهلل ÷ أكل حلوم كل ذي ناب من السباع ،أو خملب من
الطري ،فينبغي للمسلمني أن يرتكوا كل ما هنى عنه رسول اهلل ÷ ،فإن اهلل
عز وجل يقول      ▬ :
[ ♂      احلرش ،]7إال من رضورة إليه
وحاجة حتمله عليه.
ثم قال سبحانه تعريفا لعباده بمنته عليهم ،وتوقيفا هلم عىل إحسانه إليهم:
▬            
          

[ ♂    األعراف].
وقال سبحانه        ▬ :
[ ♂   املؤمنون] ،فأطلق سبحانه لعباده املؤمنني وأنبيائه
املرسلني أكل طيبات أرزاقه ،ومل حيظر عليهم شي ًئا من هباته ،وجعل كل ما خلق
عىل وجه األرض هلم رزقا ،فأطلق هلم أن يأكلوه من ح ِّل ِه ،ومل جيز هلم أن يأكلوه
غص ًبا من أحد من خلقه ،وقال سبحانه يف ذلك  ▬ :
[ ♂  البقرة.]187
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ينبغي أن توضأ األيدي وتنقى قبل أن هيوى هبا يف
الطعام؛ فإن ذلك أهنأ وأمرأ ،وأقرب إىل الرب والتقوى ،فإذا وضع الطعام قال اآلكلون:
«بسم اهلل ،وباهلل ،واحلمد هلل عىل ما هيأ لنا من رزقنا ،وأنعم به علينا من طعامنا» ،فإذا
فرغوا من الطعام قالوا« :احلمد هلل عىل ما رزقنا ،واحلمد هلل الذي أطعمنا وأشبعنا ،وهيأ
لنا من قوتنا وأكرمنا ،واحلمد هلل عىل ذلك شكرا ال رشيك له».
قال :وال يأكل أحد بشامله إال من علة مانعة له من األكل بيمينه ،وأن يأكل من
الطعام إذا قرب إليه مام بني يديه ،إال أن يكون من التمر ،فيأكل من حيث أحب وأراد.
قال :وبذلك جاءت السنة من الرسول ÷(( :أنه كان إذا ق ِّرب الطعام
أكل مام بني يديه ومل يتعده إىل غريه ،وإذا وضع التمر جالت يده يف اإلناء)).

÷
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ملوائد آل حممد ÷ فضل عىل سائر املوائد،
ً
تفضيال من اهلل سبحانه هلم بوالدة
وملن أكل معهم فضل عىل من أكل مع غريهم؛
نبيئه ÷ إياهم ،وملا أراد سبحانه من إبانة فضلهم ،وإتامم النعمة عليهم ،وتظاهر
نعامئه عندهم
ويف ذلك ما حدثين أبي عن أبيه يرفعه إىل النبيء ÷أنه قال(( :إذا وضعت
موائد آل حممد حفت هبم املالئكة يقدسون اهلل ،ويستغفرون هلم وملن أكل
معهم من طعامهم)).
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وذلك احتجاج من اهلل عليهم بام أسبغ من كرامته
لدهيم ،فإن شكروا زادهم ،وإن كفروا عاقبهم ،فنسأل اهلل أن جيعلنا ألنع ِم ِه من
الشاكرين ،وآلالئه من الذاكرين ،وله سبحانه من اخلائفني ،وأن يمن علينا بشكر ما
أوالنا وأعطانا من أفضل العطايا :من والدة سيد املرسلني ،واالصطفاء عىل العاملني.
قال :فإذا فرغ الطاعمون من طعامهم فليغسلوا أيدهيم فلينقوها ،وال يفعلوا فعل
اجلفاة الطغاة من تركها ،فإن غسلها من أفعال الصاحلني وتطهرة لعباد اهلل املصلني.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا وقع اخلنفساء أو الذباب يف الطعام
فليخرج ،ولريم به ،وليؤكل؛ فإن ذلك ال حيرم طعاما وال يفسده.
ويف ذلك ما بلغني عن رسول اهلل ÷(( :أنه أيت بجفنة مأدومة فوجد فيها
خنفساء ،فأمر هبا فطرحت ،وقال(( :سموا عليها وكلوا ،فإن هذا ال حيرم شيئا))،
وأيت بطعام فوجد فيه ذبابا فطرحه ،ثم قال(( :كلوا فليس هذا حيرم شيئا)).
قال :وإن وقعت فيه فأرة فأخرجت حية فال بأس بأكل الطعام الذي أخرجت
منه ،وإن كانت ميتة طرحت ،وألقي ما كان حوهلا من ذلك الطعام ،وأكل سائره
إذا كان مل يصبه من قذرها يشء .فإن وقعت يف إناء فيه سمن أو زيت فامتت فيه
وكان جامدا ألقيت وألقي ما حوهلا ،وإن كان غري جامد فتغري بموهتا فيه رحيه
أو لونه أو طعمه دفق كله بأرسه.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :نكره أكل الضب وال نحرمه.
ويف ذلك ما روي عن رسول اهلل ÷( :أنه دخل عىل زوجته ميمونة ابنة
احلارث ومعه عبد اهلل بن عباس وخالد بن الوليد ،فإذا عندها ِضباب فيهن
بيض ،فقال(( :من أين لكم هذا؟)) ،فقالت :أهدته يل أختي هرينة ابنة احلرث،
فقال رسول اهلل ÷ لعبد اهلل بن عباس وخالد بن الوليد(( :كال)) ،فقاال :ال
نأكل ومل يأكل رسول اهلل ÷ فقال(( :إين ليحرضين من اهلل حارضة))،
فقالت ميمونة :أسقيك يا رسول اهلل من لبن عندنا؟ قال(( :نعم)) ،فلام رشب قال:
((من أين لكم هذا؟)) ،قالت :أهدته يل أختي ،فقال رسول اهلل ÷(( :أرأيت
جاريتك التي كنت استأمرتيني يف عتقها ،أعطيها أختك ِ
وص ِليها هبا ترعى عليها؛
فإنه خري لك)).
وبلغنا

أن رجال نادى رسول اهلل ÷ فقال :يا رسول اهلل ،ما ترى يف

الضب؟ فقال(( :لست بآكله وال بمحرمه)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :يكره أكل الطايف عىل املاء من احلوت ،وما
نضب عنه املاء إال أن يدرك ح ًّيا ،أو يموت يف حظرية حظرت لصيده ،وجعلت
ألخذه .ويكره أكل اجلري واملارماهي( )1وكذلك روي عن أمري املؤمنني .#
ويكره أكل كثري من حرشات األرض ،مثل :القنفذ ،والضب نكرهه ونعافه،
وليس بمحرم يف كتاب وال سنة ،وكذلك األرنب نعاف أكلها ،وليست بمحرمة.
وقد ذكر عن رسول اهلل ÷ أنه عافها ومل يأكلها حني أهديت له ،وأمر أصحابه
بأكلها ،وهي يف ذلك من صيد الرب الذي أحله اهلل لصائده.
( -)1اجلِ ِّر ُّي :رضب من السمك النهري الطويل املعروف باحلنكليس [أو األنكليس] .املنجد يف
اللغة بترصف .واملارماهي :رضب من السمك يف صورة احلية.

قال :ويكره أكل اهلر اإلنيس والوحيش ككراهتنا لغريه من السباع.
قال :ويكره أكل الطحال .وقد روينا فيه عن عيل ابن أيب طالب  #أنه قال:
(لقمة الشيطان).
ويكره ما ع ِمل أهل الكتاب واملجوس من اجلبن؛ ألهنم جيعلون فيه إن ِفحة( )1امليتة.
ويكره سمن املجوس واليهود والنصارى ،كام تكره ذبائحهم؛ لقذرهم ونجاستهم.
ويكره أن يأكل الرجل مستلق ًيا عىل قفاه ،أو منبطحا عىل بطنه ،وأن يأكل بشامله.
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷(( :أنه هنى أن يأكل الرجل بشامله ،أو
مستلقيا ،أو منبطحا)).
وكذلك يكره أكل السلحفاة؛ ألنه ليس مام خصه اهلل بتحليل معلوم كام
خص غريه من صيد الرب والبحر ،وقد رخص فيه قوم ،ولسنا نحبه ،ونكره أكل
ما ال نعرف من حرشات( )2األرض.
قال :وأما أكل حلوم اجلاللة من البقر والغنم والطري فال بأس به إذا كانت
تعت ِلف من األعالف واملراعي أكثر مام جت ُّل .ويستحب ملن أراد أكلها أن حيبسها
أياما حتى تطيب أجوافها.
قال :وحدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن أكل حلوم اجلاللة من الغنم والبقر
والطري ،فقال :ال بأس به ،وقد جاءت الكراهية فيها ،وأرجو إذا كان أكثر عل ِفها
غري ذلك أال يكون بأكلها بأس.

( -)1اإلنفحة -بكرس اهلمزة وفتح احلاء عىل األشهر :-يشء يستخرج من بطن اجلدي الرضيع،
أصفر فيعرص يف صوفه فيغلظ كاجلبن .قاموس.
( -)2حرشة األرض :دواهبا الصغار ،وعن مالك :ال بأس بأكل حرشات األرض كاحلية
والعقرب ،قال أبو حنيفة وأصحابه :أكلها مكروه ،وقال الشافعي :جيوز أكل القنفذ والريبوع،
وأما احلية والعقرب والفأرة فال جيوز أكلها .شمس العلوم .1391/3

÷
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا أن رجال من أصحاب رسول اهلل ÷
يقال له جابر ،وقيل :إنه أبو طلحة ،وقد قيل :إهنام صنعا كل واحد منهام عىل حدة
طعاما يكون الصاع ،ثم دعا رسول اهلل ÷ فنهض فأتاه رسول اهلل ÷
ومجيع من معه ،فدخل وأمر بذلك الطعام فوضع بني يدي رسول اهلل ÷ فتكلم
عليه رسول اهلل ÷ بكالم ثم قال(( :ائذن لعرشة)) ،فأذن هلم فأكلوا حتى
شبعوا ،ثم قال(( :ائذن لعرشة)) ،حتى أكل القوم كلهم وشبعوا ،والقوم سبعون
رجال أو ثامنون رجال.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :كان كالمه ÷ عىل الطعام دعاء فيه بالربكة.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من اضطر إىل أكل امليتة أكل منها ما يقيم نفسه
ويلزم روحه ،وله أن يتزود منها إذا خاف أال جيد غريها ،وال جيوز له أن يشبع
منها ،ولكن يأكل دون شبعه ،ثم ال يأكل منها شيئا حتى يعود من اجلوع
واحلاجة إليها إىل حالته األوىل.
قال :وحدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن أكل امليتة كم يأكل منها من اضطر إليها؟
فقال :يأكل من امليتة ما يكفيه ،ويتزود منها إن خاف أال جيد ما يغنيه ،فإذا أكل
فليس له أن يأكل إال دون الشبع ،وليس له أن يفرِ ط( )1يف أكله.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال جيوز ألحد وال ينبغي له أن يأكل ما يرضه
من الطني؛ ألنه يقال :ربام قتل ،وقد هنى اهلل عن اإللقاء باليد إىل التهلكة ،فقال
سبحانه[ ♂    ▬ :البقرة ،]194وقال سبحانه:
( -)1يفرِ ط بكرس الراء :من اإلفراط وهو الزيادة ،وبكرس الراء مشددة من التفريط وهو النقص أو
التقصري ،واملراد األول.

▬[ ♂       النساء ،]29وكل ما
أعان عىل التلف فال جيوز أكله ملسلم.
وقد روي عن رسول اهلل ÷ :أنه هنى عن أكل الطني ،وقال(( :إنه يعظم
البطن ،ويعني عىل القتل)).
وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من أكل من الطني حتى يبلغ فيه ثم
مات مل أصل عليه)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وال بأس بأكل ِّ
اخلل الذي يعمل من العنب
الذي يسمى خل ُخر؛ ألن اهلل سبحانه إنام حرم اخلمر ،ومل حيرم اخلل ،واخلل فال
ُخرا حمرما.
خيامر العقل فيكون ً

قال :وحدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن أكل خل اخلمر ،فقال :ال بأس به؛ ألنه

خل ليس بخمر ،وإنام حرم اهلل اخلمر ال اخلل.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :املؤمن جييب املؤمن ولو إىل لقمة ،والوليمة يف
العرس واخلتان سنة من الرسول ÷ حسنة ،ال ينبغي تركها ملن قدر عليها.
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :إذا دعي أحدكم إىل الوليمة
فليأهتا)) ،وقال ÷ لرجل من األنصار تزوج(( :أو ِمل ولو بشاة)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال جيوز وال ينبغي ملسلم أن يأكل بشامله ،وال
يرشب بشامله إال من علة.
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه
ويرشب بيمينه ،فإن الشيطان يأكل بشامله ،ويرشب بشامله)).

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :املؤمن
يأكل يف معاء واحد ،والكافر يأكل يف سبعة أمعاء)).
كافرا أضافه رسول اهلل ÷ وأمر له رسول اهلل ÷
وكذلك بلغنا أن ً

بشاة فحلبت فرشب الكافر لبنها ،ثم أمر بأخرى فحلبت فرشبه ،حتى رشب
ألبان سبع شياة ،ثم إنه أصبح فأسلم ،فأمر له رسول اهلل ÷ بشاة فحلبت
فرشب لبنها ،ثم أمر له بأخرى ،فلم يستتم لبنها ،فقال رسول اهلل ÷:
((املسلم يرشب يف معاء واحد ،والكافر يرشب يف سبعة أمعاء)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :قال رسول اهلل ÷(( :مدمن اخلمر كعابد
مرصا
وثن)) ،ومدمنه :هو الذي كلام وجده رشبه ،ولو عىل رأس كل حول ،إذا كان ًّ

عىل رشبه ،غري جممع عىل تركه ،وال تائب منه إىل ربه.

قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :اخلمر :هو كل ما خامر العقل فأفسده ،من عنب
شعري ،أو ٍ
ٍ
عسل ،أو ٍ
ٍ
ٍ
ذرة ،أو
متر ،أو زه ٍو ،أو ِحنط ٍة ،أو
زبيب ،أو من
كان ،أو من
غري ذلك من األشياء.
قال :وبلغنا عن عيل بن أيب طالب  #أنه قال .قال رسول اهلل ÷:
((حترم اجلنة عىل ثالثة :مدمن اخلمر ،واملنان ،والقتات)) ،وهو النامم.
وبلغنا

عن عيل  #أنه قال( :لعن رسول اهلل ÷ اخلمر ،وعارصها،

ومعترصها ،وبائعها ،ومشرتهيا ،وساقيها ،وشارهبا ،وآكل ثمنها ،وحاملها،
واملحمولة إليه).
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ال ينبغي أن ينتفع من اخلمر بسبب وال معنى ،وال جيوز
أن تعمل من بعد ختمريها ًّ
خال؛ ألن اهلل سبحانه حرم ثمنها ،واالنتفاع هبا ،وإذا حرم
حتريما.
الثمن -وإنام هو دراهم -فهي يف نفسها وإن رصفت خال أشد ً

وأما قول اهلل عز وجل:

▬     

[ ♂  البقرة ،]217فإن املنافع :هو ما كان ينتفعون به يف اجلاهلية
قبل اإلسالم :من بيعها ،واالنتفاع بثمنها ،والربح فيها ،فحرمها اهلل تبارك
ِ
وربحها.
وتعاىل عليهم ،وأعلمهم أن إثمها أكرب من االنتفاع بثمنِها
قال :وحدثين أبي عن أبيه أنه سئل عن اخلمر تصنع خال؟ فقال :آل رسول اهلل ÷
ال يرون االنتفاع هبا يف خل وال غريه؛ ألن رسول اهلل ÷ أمرهم بإهراقها ،وحرم
ملكها يوم حرمت اخلمر.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :#أنه
قال :قال رسول اهلل ÷(( :كل مسكر حرام)).
وبلغنا عن زيد بن عيل  ،#عن آبائه :أن أمري املؤمنني  #أيت برجل قد
رشب مسكرا فجلده احلد ثامنني.
قال وبلغنا عن زيد بن عيل عن آبائه عن عيل ♠ أنه قال(( :املسكر بمنزلة اخلمر)).
قال :وحدثين أبي عن أبيه :قال :حدثني أبو بكر بن أيب أويس ،عن حسني بن عبد
اهلل بن ضمرية ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل بن أيب طالب  :#أنه كان جيلد يف
قليل ما أسكر كثريه كام جيلد يف الكثري.
قال :وحدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن املسكر أُخر هو؟ فقال :قد جاءت يف
ذلك آثار وأخبار أن كل مسكر ُخر ،وحدُّ هام واحد ،واسمهام واحد ،وإن افرتقا
يف املعنى ،وكل ما أسكر كثريه فقليله حرام.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :إنام سمي اإلنسان إنسانا ملا فيه من طبع النسيان،
وسميت السامء سامء لسموها وعلوها واستقالهلا وارتفاعها ،وسميت الريح رحيا ملا
فيها من الروح ،وسميت اجلن ِجنًّا الستجناهنا عن األبصار ،وكذلك كثري من

األشياء مل تسم إال ملعنى ،من ذلك ما تسمى الطلعة طلعة لطلوعها عن( )1جذعها
وكذلك سمي الرطب رطبا لرطوبته ولينه ،وكذلك اخلمر سميت ُخرا ملخامرهتا
العقل وإفسادها له ،فكل ما خامره حتى يفسده ويبطله فهو ُخر؛ ملخامرته إياه كائنا ما
كان :عنبا ،أو مترا ،أو زبيبا ،أو برا ،أو غري ذلك من األشياء.
قال :وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :#أنه قال ما أسكر كثريه
فقليله حرام.
وبلغنا عن جعفر بن حممد -ريض اهلل عنه -عن أبيه ،أنه قال :ال تقية يف ثالث:
رشب النبيذ ،واملسح عىل اخلفني ،واجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم.
وبلغنا عن أمري املؤمنني ♠ أنه قال :هنينا أن نسلم عىل سكران يف حال سكره.
وبلغنا عن عيل بن أيب طالب  #أنه قال :قال رسول اهلل ÷(( :ما أسكر
كثريه فقليله حرام ،اللهم إين ال أحل مسكرا)).
قال :وحدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن ال ِّطال( )2وغري الطال من الزبيب والعسل وغري
ٌ
فحالل قليله وكثريه ،وما أسكر كثريه فقليلة حرام عىل
ذلك ،فقال :ما مل يسكر كثريه
كل حال ،وسئل عن املثلث الذي يطبخ حتى يذهب نصفه فال يسكر ،فقال :وهذا
أيضا ما أسكر منه كثريه فقليله حرام ،وما مل يسكر كثريه فطيب حالل.
قال :وحدثين أبي عن أبيه :أنه قال :بلغنا عن أمري املؤمنني  :#أنه قال (ال أجد
مسكرا إال جلدته احلد ثامنني).
أحدا يرشب ُخرا وال نبيذا
ً
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال جيوز عندنا الرشب يف آنية الذهب والفضة،
وال يف اآلنية املذهبة وال املفضضة ،وال بأس باألكل والرشب واالنتفاع بام كان
من اآلنية سوى ذلك :من النحاس والرصاص وغريهام من اآلنية.
(« -)1من» .نخ.
( -)2الطال :ما طبخ من عصري العنب حتى ذهب ثلثاه ،وتسميه العجم :امليبختج ،وبعض العرب
يسمي اخلمر :الطال ،يريد بذلك حتسني اسمها ال أهنا الطال بعينها .خمتار.

والصفر
قال :وحدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الرشب يف النحاس والرصاص ُّ
والشب ِه( )1واإلناء املفضض ،فقال :ال بأس بالرشب يف ذلك ،ويكره الرشب يف
اإلناء املفضض.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا رشب الرجل ماء ،أو لبنًا ،أو جالبا ،أو
غري ذلك مام يسع أصحابه :أن يرشب ،ثم يدفع املرشوب إىل من عىل يمينه،
فيدور اإلناء حتى يرجع إىل من هو عن شامل الشارب األول(.)2
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷( :أنه أيت برشاب فرشب منه ،وعن يمينه
غالم ،وعن يساره مشائخ ،فقال للغالم(( :أتأذن يل أن أعطي هؤالء)) ،فقال الغالم:
ال واهلل يا رسول اهلل ،ما أؤثر بنصيبي منك أحدا ،فتله( )3رسول اهلل ÷ يف يده).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال جيوز الرشب يف آنية الذهب والفضة ،وال
األكل فيها ،وال أرى أن يؤكل وال أن يرشب فيام كان من اآلنية مرص ًعا هبام.
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :الذي يرشب يف آنية الذهب
والفضة إنام جيرجر يف بطنه نار جهنم)).
قال :وهنى رسول اهلل ÷ عن النفخ يف الرشاب.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا رأى الشارب شيئا حيتاج إىل نفخه فليأخذه
بيده فليلقه من رشابه أو ليهرقه منه.

( -)1الصفر –بالضم :-نحاس يعمل منه األواين .والشبه :رضب من النحاس .خمتار .واملفضض:
املرصع بالفضة.
(« -)2إىل األول» .نخ.
( -)3تله :ألقاه .هناية معنى.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لبس احلرير ال جيوز للرجال ،إال يف احلروب،
إال أن يكون الثوب ليس بحرير كله ،ويكون فيه مع احلرير غريه .وال جيوز هلم
التختم بالذهب.
وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :أهديت
لرسول اهلل ÷ أثواب حرير ،فأمرين فقسمتها بني النساء).
اخلز؛ ألين ال آمن
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال أحب الصالة يف يشء من ِّ
أن يكون فيه يشء من امليت؛ لفساد الدهر ،وفسالة عامله .فأما احلرير فال بأس
أن يلبس الرجل الثوب الذي بعضه حرير وبعضه غري حرير ،إذا كان غري احلرير
الغالب عىل احلرير ،وكان أكثر من نصفه.
قال :وحدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن لبس احلرير للرجال ،فقال :ال بأس به إذا
مل يكن الثوب خالصا كله منه ،وكان ما فيه من غري احلرير هو األكثر األغلب،
حترزا ،وكان عنه مستغن ًيا -كان
وكان دون ما فيه من غريه ،فإن ترك ذلك تارك ً
ترك لباسه أفضل؛ ملا جاء فيه عن النبيء .÷-
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال ينبغي ألحد أن يكشف عورته لدخول املاء ،أو
دخول احلامم؛ ألن اهلل قد أمر بسرت العورات ،وقد قال رسول اهلل ÷(( :عورة
أيضا ،ونوجب
املؤمن عىل املؤمن حرام)) ،ويستحب ملن دخلها وحده أن يسترت ً
عىل من دخلهام مع غريه االستتار إجيابا.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :كل ما حرم اهلل أكله من ذلك فال جيوز لباس
جلودها ،وال االنتفاع هبا وال بيشء من أمورها.
قال :وحدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن جلود النمور ،فقال :ال تلبس جلود ما
حرم اهلل أكله ،وال جلد ميتة :دبغ أو مل يدبغ ،وال حيل من امليتة جلد ،وال قرن،
وال عظم ،وال عصب.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وال بأس بلباس فراء الغنم ،إال ما كان من
جلد ميتة فإنه ال جيوز ،وال حيل االنتفاع بيشء منها.
شعرا أو
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال بأس أن ت ِصل املرأة يف شعرها ً
صو ًفا من شعر الغنم ،فأما شعر الناس فال حيل هلا أن تصله بيشء من شعرها.
ويف الواصلة شعرها بشعر الناس ما يروى عن رسول اهلل ÷(( :أنه لعن
الواصلة واملوتصلة)).
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وال بأس بتغيري الشيب إن غريه مغري ،وتركه
عىل خلق ربه أفضل .وقد روي عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب -صلوات اهلل
لباسا
عليه -أنه قيل له حني كثر شيبه :لو غريت حليتك ،فقال( :إين ألكره أن أغري ً
ألبسنيه اهلل عز وجل).

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال نحب أن يلبس الرجال من الثياب املصبوغ
املشبع صفرة( ،)1وال ذا الشهرة بالتلوين ،إال يف احلروب ،وال نحب أن يلبس
من امليتة يشء ،ال نعل ،وال خف ،وال بأس بشعرها وصوفها ووبرها إذا غسل
فأنقي؛ ألنه ليس مام يلزمه ذكاة ،وهو فقد يؤخذ من الدواب احلية.
قال :وال ينبغي أن خيرز شعر اخلنزير؛ ألنه حمرم عىل كل حال :ح ًّيا وميتًا ،وما
حرم اهلل عىل كل حال حرم االنتفاع بيشء منه.
قال :وحدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن اخلرز بشعر اخلنزير ،فقال :الرت ُّغب عنه
والرتك له أفضل .وسئل عن صوف امليتة وشعرها ووبرها ،فقال :ال بأس به كله
إذا غسل فأنقي؛ ألنه ليس مام يلزمه ذكاة ،وقد يؤخذ من الدابة وهي حية.

(« -)1صفرة» غري موجودة يف نخ.

قال :وحدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن لباس األكسية املصبوغة التي جيعل يف
صبغها البول ،فقال :إذا غسل حتى ينقى ومل يتبني فيه أثر فال بأس بذلك ،وال
يلبس يف الصالة إال بعد غسله وإنقائه مام كان فيه.
قال :وحدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن اجللود إذا دبغت :جلود امليتة ،فقال:
احلديث فيها خمتلف ،وقد جاء فيها من النهي عن رسول اهلل ÷ يف كتابه إىل
مزينة(( :وال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب)) ،وال حيل االنتفاع بإهاهبا وال
عصبها كام ال حيل االنتفاع بلحمها وال يشء( )1منها.
قال :وحدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن لبس األصفر ،واملعصفر( )2من الثياب،
فقال :ال يلبس الرجال من الثياب المقرم( .)3وهو املشبع ،وال نحب ألحد أن
يلبس شيئا من املشهر ،وليس يرخص يف لبس يشء من ذلك إال يف احلرب.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ال جيوز لبس كل ما وصف البدن برقته من الثياب
يف الصالة ملرأة وال لرجل ،إال أن يكون حتته ما يسرت البسه من الثياب غريه.
قال :وحدثين أبي عن أبيه أنه سئل عن لبس السابري ،والشظوي،

والقصب()4

للنساء ،فقال :ال بأس به إذا استرتت ومل يظهر منها يشء مام يكره أن ينكشف،
وما وصف من ذلك وسخف حتى يرى منه ما ال حتل رؤيته مل حيل لبسه.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :أراد أنه ال جيوز هلن وال حيل أن يلبسن ذلك
قدام الناس ،فأما يف اخللوة ومع أزواجهن فال بأس بذلك هلن.

(« -)1بيشء» .نخ.
( -)2املصبوغ بالعصفر ،والعصفر :نبات يستخرج منه صبغ أمحر.
(« -)3املفدم» نخ .واملفدم بالفاء :املشبع محرة .لسان .والقرام ككتاب :السرت األمحر ،أو ثوب ملون من
صوف فيه رقم ونقوش ،أو سرت رقيق كاملقرمة .قاموس .ولعل املراد األول بدليل :املعصفر.
( -)4السابري من الثياب :الرقيق الذي البسه بني العاري واملكتيس .مشارق األنوار .والشطوي:
رضب من ثياب الكتان تصنع يف شطى ،بناحية من نواحي مرص .لسان وخمتار .والقصب :نوع
من الثياب من كتان ناعمة .مشارق األنوار.

قال :وحدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن لباس اخلاتم للرجال ،فقال :ال بأس بذلك
ما مل يكن ذهبا ،والذي عليه أهل بيت النبيء ÷ لبس اخلوا ِتم يف األيامن.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :بذلك جاء األثر عن النبيء ÷ أنه ختتم يف
يمينه ،وعن عيل  ،#وعن احلسن ،واحلسني ،وعن خيار آل رسول اهلل ÷،
وذلك الواجب عندي؛ ألن اخلاتم يكون فيه اسم اهلل وذكره ،فينبغي أن يبعد عن
اليسار؛ الستعامهلا يف إماطة ما يامط هبا من األقذار من الغائط وغريه.
قال :وحدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن لباس الصبيان اخلالخيل؛ فقال :ال بأس
هبا للجواري والنساء ،ويكره ذلك للصبيان الذكران كام يكره للكبار.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ينبغي للمرأة أن ترخي درعها ،وجتر إزارها
حتى تسترت قدماها وغريهام منها .ويف ذلك ما بلغنا عن أم سلمة زوج النبيء ÷
أهنا قالت للنبيء ÷ ملا ذكر اإلزار :فاملرأة يا رسول اهلل ،فقال(( :ترخي
((فذراعا ،ال تزيد عليه)).
ربا)) ،قالت :إ ًذا ينكشف عنها ،قال:
ً
ش ً
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ينبغي للمرأة أن جتر من ذيوهلا ومالحفها حتى

تسترت جوانبها وقدماها ،وليس للر جال ذلك ،أكثر ما يرخي الرجل ثوبه إىل
ظهر قدميه.
لباسا ،وكساه ً
رياشا -أن
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ينبغي ملن رزقه اهلل ً

يرتاش به ،وال يبدي خلة وقد سرته اهلل منها ،ويف ذلك ما يقول اهلل تبارك

وتعاىل        ▬ :

[ ♂      األعراف].
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :املرسف هاهنا :هو املرسف عىل نفسه باإلنفاق يف
معايص اهلل ،والتبذير فيام ال يرىض اهلل ،من األمر الذي يكون فيه املنفق معاق ًبا عند اهلل،
فنهى سبحانه عباده عن رصف رزقه يف معاصيه ،واالجرتاء باإلنفاق فيام يعاقب عليه.

فأما إنفاق املرء عىل إخوانه وإطعامه هلم ،وإنفاقه عىل أضيافه ومن غشيه ،يطلب
رفده( )1منهم -فال يكون ذلك إرساف ًا ،وإن كان عىل نفسه آثرهم ،وكيف يكون
اإلرساف كذلك ،أو يكون عىل غري ما قلناه من اإلنفاق يف معايص اهلل ذلك ،أو جيوز
أال حيب اهلل من عباده من فعل ما قد حضه عليه ومحده فيه؟ وذلك قول اهلل سبحانه
يف األنصار حني آثروا عىل أنفسهم ،وآثروا بقوهتم غريهم ،وأنزلوا اخلصاصة بعياهلم
وأوالدهم ،وأنفقوا أمواهلم عىل من هاجر إليهم ،فقال عز وجل  ▬ :
          

[ ♂احلرش ،]9فحمدهم باإلنفاق يف طاعته ،وشكرهم عىل إدخال
اخلصاصة عليهم وعىل عياهلم ،واإليثار بقوهتم لغريهم ،ومل يذم ذلك من فعلهم.
ويف ذلك ما يقول ويثني ويذكر آل حممد ÷ باإليثار بقوهتم غريهم ،والصرب
عىل اجلوع ،وإطعام املسكني واليتيم واألسري لوجه اهلل تعاىل ،فقال سبحانه وتعاىل
يف ذلك         ▬ :
            
            

[ ♂       اإلنسان] ،ثم نسق سبحانه
فضائلهم يف ذلك ،وما أعطاهم به وعليه يف السورة إىل قوله:
  

▬   

[ ♂اإلنسان] ،ففي هذا ومثله ما يبني واحلمد هلل

للمسرتشدين بنور اهلل أنه ليس من املرسفني من أنفق فيام حضه عليه رب العاملني
وكان يف إنفاقه من املتفضلني ،وبإخراجه من املحسنني يف حكم أحكم احلاكمني.
فإن قال بخيل شقي ،أو مفرت غوي :إنه قد خيرج وينفق من ذلك عىل من ال يستأهله.
قيل له :إن مل يستأهل املعطى فاملعطي يستأهل أن يفعل املعروف إىل أهله
وإىل غري أهله ،فيؤدي ما جيب عليه من ذلك إىل أهله ،ويدفع بام خيرج
الرفد –بالكرس :-العطاء والصلة .لسان.
(ِّ -)1

لغريهم عن عرضه ،ويتألفهم به لدينه .وقد فعل رسول اهلل ÷ ذلك ،وأمر
به .ويف ذلك ما يقول ÷ ((اصطنع املعروف يف أهله ومن ليس بأهله ،فإن
أصبت أهله فهو أهله ،وإن مل تصب أهله فأنت أهله)).
وقد كان ÷ يطعم اليهود ،وهيب هلم وهم به كافرون ،وملا جاء به من
احلق جاحدون ،وفيه ÷ األسوة جلميع املؤمنني ،كام قال اهلل عز وجل:
▬           

[ ♂     األحزاب].
فهذا كله حجج تبني أن اإلرساف ال يكون إال فيام يعاقب عليه اإلنسان ،من
اإلنفاق يف الرسف والعصيان ،ال فيام يشكر اهلل عليه مام أمر به من اإلحسان.
وإنام يتأول اآلية عىل غري ما به قلنا من مل يوق شح نفسه ،وكان بام هو فيه من
اللوم مسخوطا عند ربه ،فهو حيرف التأويل واملقال ،ويتحيل يف ذلك لضبط
األموال ،واألكل وحده ،واملنع لرفده ،وحرمان ضيفه وجاره ،ثم يرى أنه يف
ذلك مصيب ،وأن من خالفه جاهل غري أديب ،فهو ومن كان مثله كام قال ربه:
▬         

[ ♂       الكهف].
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :هني رسول اهلل ÷ أن يشتمل الرجل بالثوب
الواحد عىل أحد شقيه ،وأن حيتبي بالثوب الواحد ليس عىل فرجه منه يشء ،وعن
امليش يف فرد نعل ،وعن القراءة يف الركوع ،وعن لبس الذهب وختتمه ،وعن لبس
املعصفر للرجال وغريه من املصبوغ ،إال يف منازهلم بني أهلهم.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :إنام هنى رسول اهلل ÷ عن االشتامل بالثوب
الواحد عىل أحد الشقني ألنه إذا فعل ذلك بدا فرجاه وفخذاه ،وإنام تلك لبسة
جفاة األعراب األردياء ،وأهل الدعارة من سكان القرية السفهاء.

كتاب الوصايا


قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :قد جاءت يف هذا روايات ،واختلفت فيه
املقاالت ،وروي أنه ينفعه وجيزي عنه ،واهلل أعلم بصدق ما روي فيه ،وما
أحسب أن ذلك بصحيح .والذي أرى أنا :أن كل يشء أخرجه حي عن ميت
الرب ملن بر ،والعتق ملن أعتق ،واحلج ملن حج ،وكل
فهو للحي دون امليت؛ ألن ِ
خريا جوزي به ،إال أن يكون امليت أوىص بذلك أو أمر به أو طلبه من
من فعل ً

أقاربه ،فإن كان ذلك كذلك أجرى عليه اهلل أجر ذلك.
ب للمسلمني أن يثبِتوا يف وصاياهم ما
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :أست ِح ُّ
استحببت لنفيس ،وأثبته يف وصيتي ،وأمرت به أهل بيتي ومن أحب أن ينيله اهلل
كل خري ،وهو أن يكتب وصيته فيقول:
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل حممد النبيء
وعىل أهل بيته الطاهرين ،شهادة من اهلل يشهد هبا حييى بن احلسني بن القاسم،
يشهد عىل ما شهد عليه اهلل سبحانه لنفسه ،يشهد أنه ال إله إال هو واملالئكة
وأولوا العلم قائام بالقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم ،اللهم من عندك وإليك،
ويف قبضتك وقدرتك عبدك وابن عبديك ،هذا ما أوىص به حييى بن احلسني،
أوىص أنه يشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأن حممد ًا عبده ورسوله،
أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدِّ ين كله ولو كره املرشكون ،أرسله
لينذر من كان حيا وحيق القول عىل الكافرين ،ويشهد أن أمري املؤمنني عيل بن
أيب طالب  #أخو رسولك ،ووليك ،والقائم بحجتك بعد رسولك ،والداعي
إىل طاعتك ،واملجاهد ملن عند عن إجابتك وإتباع سنة نبيك ÷،

الباذل نفسه وماله لك ،الشاهر سيفه دون حقك ويف أمرك وأمام رسولك،
الصابر لك ،املصطرب يف طاعتك يف الرساء والرضاء ،والشدة والرخاء
والألواء( ،)1أوىل الناس بك وبرسولك ،وأعظمهم عناء يف أمرك وسبيلك،
ويتقرب إليك بواليته وبمودته ،وبوالية من تواله ،وبمعاداة من عاداه ،ويشهد
أنه أحق خلقك بمقام رسولك ÷ ،وأنه خليفته من بعده يف عبادك ،اخرتته
هلم ،وافرتضت طاعته من بعد رسولك عليهم

﴿     

[ ﴾          األنفال.]42
رب ،وكفى بك شهيدا ،وأشهد محلة عرشك ،وأهل
اللهم إين أشهدك يا ِّ
سامواتك وأرضك ،ومن ذرأت وبرأت ،وخلقت وفطرت ،وركبت وجعلت،
وصورت ودبرت -بأنك أنت اهلل الذي ال إله إال أنت وحدك ال رشيك لك ،وأن
حممدً ا عبدك ورسولك ،وأن الساعة آتية ال ريب فيها ،وأن اهلل يبعث من يف القبور،
وأنك واحد أحد صمد فرد ،مل تلد ومل تولد ،ومل يكن لك كفوا أحد ،ال شبيه لك
وال نظري ،وال ند وال عديل ،وال يشبهك يشء ،وليس كمثلك يشء ،وأنت السميع
البصري ،ال حتيط بك األقطار ،وال جتنك البحار ،وال تواري منك األستار ،وال
حتدق بك السموات واألرضون ،وال يتومهك بتحديد املتومهون ،وال يستدل
عليك املستدلون إال بام دللت به عىل نفسك من أنك أنت سبحانك الواحد اجلليل،
واخللق عليك دليل ،وأنك ال تقض بالفساد ،وال جترب عىل العصيان العباد ،بري ٌء
من أفعاهلم ،تقض باخلري وتأمر به ،وتنهى عن الفجور والبغي وتعذب عليه.
صادق الوعد والوعيد ،الرمحن الرحيم بالعبيد ،أقول فيك بام ذكرت من العدل
والتوحيد ،وتصديق الوعد والوعيد ،قوال مني مع من يقول به ،وأكفيه من أبى
القبول له ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.

( -)1الألواء :الشدة .قاموس.

اللهم من شهد عىل مثل ما شهدت عليه وبه فاكتب شهادته مع شهاديت،
ومن أبى فاكتب شهاديت مكان شهادته ،واجعل يل به عهدا يوم ألقاك فرد ًا؛ إنك
ال ختلف امليعاد.
ثم يويص حييى بن احلسني من بعد ما شهد به هلل من شهادة احلق كل من اتصل
به ،وعرفه أو مل يعرفه :من والد وولد وقريب وبعيد -بتقوى اهلل وحده ال رشيك
له ،وبطاعته ،واالجتهاد له يف الرساء والرضاء ،واخلوف منه واملراقبة له؛ فإنه يعلم
الرس وأخفى ،ويعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور ،وباألمر باملعروف األكرب،
والنهي عن التظامل واملنكر ،واإلرصاد ألمر اهلل ،فمن علم أنه مستحق للقيام بأمر
اهلل ،مستأهل له ،فيه الرشوط التي جيب له هبا القيام واإلمامة :من الدين ،والورع،
والعلم بام أحل الكتاب وما حرم من األسباب ،واحللم ،والشجاعة ،والسخاء،
والرأفة بالرعية ،والرمحة هلم ،والتحنن عليهم ،والتفقد ألمورهم ،وترك االستئثار
عليهم ،وأداء ما جعل اهلل هلم إليهم ،وأخذ ما أمر اهلل بأخذه من أيدهيم عىل حقه،
ورصفه يف وجوهه ،وإقامة أحكامه وحدوده ،والثقة بنفسه عىل عباد ربه -فليقم هلل
بفرضه ،وليدع الناس إىل نفسه ،وجهاد أعداءه ،واألمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،اليني وال يفرت ،وال يكل وال يقرص ،فإن ذلك فرض من اهلل عليه ال يسعه
تركه ،وال جيوز له رفضه ،واجب عليه يف اخلوف واألمن ،والرخاء والشدة،
واملحنة والبالء .ومن مل يثق بنفسه ،ومل يكن كامال يف كل أمره -فليتق اهلل ربه ،وال
يدخل يف يشء من هذا؛ فإنه ليس له ذلك ،ولريصد ألعداء اهلل ،وليعد سالحه وما
قدر عىل إعداده ،ولينتظر أن يقوم هلل حجة من أهل بيت نبيه -من فيه هذه
الرشوط -فينهض معه ،ويبذل نفسه وماله؛ فإن ذلك أقرب ما يتقرب به إىل
الرمحن ،ويطلب به الفرار من النريان ،ومن مات من املؤمنني منتظرا لذلك مات
شهيدا مقربا ،فائزا عند اهلل مكرما.
ثم يسأل حييى بن احلسني ويطلب من والده وولده وولد ولده إىل يوم
القيامة ،وإخوته وإخوانه ،وعمومته وبني أعاممه ،وكل أقربائه ومواليه ،وشيعته

وأهل مودته ،وكل من أحب أن يربه برب ،أو يتقرب إىل اهلل له بصلة ،يف حياته
وبعد وفاته -أن هيبوا له هبة مبتوته يقبلها منهم يف حياته وبعد وفاته ،ما أمكنهم
من بر أو هبة أو صلة :من عتق رقاب مؤمنة عفيفة زكية مسلمة ،ال يعلم عليها
إال اخلري ،وال ترمى بيشء من الضري ،أو كفارات عام أمكنهم من األيامن ،أو
صدقة بام أمكن من ثياب أو طعام أو نقد ،أو سقي ماء يف املواطن املحمودة.
ويسأهلم أن ال حي ِّقروا له شيئا من األشياء ما بني حبة إىل أكثر؛ فإن اهلل يقبل
اليسري ،ويعطي عليه الكثري ،فمن أمكنه مام سأله حييى بن احلسني يش ٌء قل أو

كثر فليقل عند إخراجه له :هذا ما استوهبنيه حييى بن احلسني رمحة اهلل عليه،
وقد وهبته له ،ورصفته حيث أمرين به ،وسألني أن أرصفه فيه من الوجوه التي
يتقرب هبا إىل اهلل عز وجل ،اللهم انفعه بذلك ،وأعطه فيه أمنيته ،وبلغه به أمله

يف دار آخرته؛ إنك عزيز حكيم ،وال خيتار ليحيى بن احلسني من أحب بره ممن
سمى من والديه وولده وولد ولده إىل يوم القيامة إن بقي له عقب أو أنمى اهلل
له نسال ،وإخوته ،وإخوانه ،وأعاممه وبني أعاممه ،ومجيع أقاربه ومواليه وشيعته
وأهل مودته -إال أزكى ما يقدر عليه ،وأطيبه وأحله.
ويسأل حييى بن احلسني من سامه وسأله الرب له إن بلغه اهلل ظهور إمام عادل
فقام معه أحد ممن فرض اهلل عليه نرصته والقيام معه إن شاء اهلل تعاىل -أن يسأله
الدعاء له بالرمحة واملغفرة والرضا والرضوان والتجاوز واإلحسان.
ويسأل حييى بن احلسني من حرض ذلك وبلغه ممن سأله من الرجال أن يرشكه
يف قيامه مع اإلمام ،وجهاده معه ،وقيامه بني يديه ،وقعوده ،ومحالته بني يديه،
وإخافته للظاملني ،وإحسانه إىل املؤمنني.
ثم حييى بن احلسني يسأل اهلل أن حيسن جزاء من فعل شيئا مام سأله ،وبره بذلك
ووصله ،ويسأل اهلل أن يصله ويعطيه عىل ذلك أفضل العطاء؛ إنه قريب جميب ،ربنا
آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ،ما شاء اهلل ،ال حول وال قوة
إال باهلل العيل العظيم ،وحسبنا اهلل ونعم الوكيل ،ونعم املوىل ونعم النصري.

ثم يويص املويص من بعد ذلك كله بام كان له وعليه ،وبام أحب يف ماله
وولده ومجيع أسبابه ،وال ينسى حظه من ماله أن يقدم منه ما ينبغي له وجيوز له
تقديمه بني يديه ،وادخاره ليوم حيتاج فيه إليه ،وال يرسف يف وصيته ،وليذكر من
يدع وراءه من عولته ،وال جيوز يف ذلك إال الثلث مام ترك ،فإن ذلك أكثر ما
يكون له ،وجيوز له القول واألمر فيه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :للمريض يف أول مرضه أن يعتق وهيب يف ماله
ما شاء ،وليس له إذا ثقل واشتدت علته أن جيوز يف يشء من أموره الثلث ،فإن
جاز الثلث كان األمر فيام جاز به الثلث إىل الورثة :إن شاءوا أجازوه ،وإن
شاءوا ردوه إىل الثلث.
وكذلك احلامل جيوز فعلها يف أول محلها ،فإذا أتى عليها أول تامم احلمل من
الوقت الذي تضع احلمل يف مثله ،وهو ستة أشهر ،وذلك قول اهلل سبحانه:
▬  

[ ♂األحقاف ،]14والفصال حوالن ،وذلك

قول اهلل سبحانه      ▬ :
   

[ ♂البقرة ،]231وما فضل عىل احلولني أقل تامم احلمل

الذي يمكن أن تضع املرأة ولدها فيه تا ًّما ،وهو ستة أشهر؛ ألن احلولني أربعة

شهرا ،والباقي ستة أشهر من الذي ذكر اهلل تبارك وتعاىل ،فإذا
وعرشون
ً
جاوزت املرأة ستة أشهر مل جيز هلا أن حتدث يف ماهلا شيئا أكثر من الثلث ،إال أن

جييزه الورثة بعد وفاهتا ،وهم يف ذلك خمريون إذا هلكت :إن شاءوا أجازوا ما
كان فوق الثلث من وصيتها ،وإن شاءوا ردوه إىل الثلث.
وكذلك صاحب اللقاء يف الزحف ،له أن يفعل يف ماله ما شاء ،ما مل يصاف
عدوا ،أو يزحف لقتال ،فإن زحف للقتال ،ودنا من مصافة الرجال،
ًّ

وختولست( )1األرواح بني األبطال ،ومحي الطعان ،وتناوش األقران -فليس له
أن يويص بأكثر من الثلث يف ماله ،فإن أوىص بأكثر من ذلك فالورثة باخليار :إن
شاءوا أجازوا ذلك ،وإن شاءوا ردوه إىل الثلث.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :حكم رسول اهلل ÷ :بأن ال وصية
لوارث ،وهذا عندي فصحيح من قوله؛ ألنه أقرب إىل الرشد واحلق ،وأبعد من
الظلم والباطل؛ ألنه ÷ قد هنى أن ينحل الرجل ابنه نحال دون سائر ولده،
ومل خيتلف يف هذه الرواية والوصية إذا مل تكن أوكد من النحل فليست بدونه.
قال :وإنام أراد رسول اهلل ÷ بقوله(( :ال وصية لوارث)) التسوية بني
الورثة ،وأن يصري إىل كل وارث ما حكم اهلل له من مرياثه ،فأما الثلث فله أن يويص
به ملن شاء من قريب أو بعيد ،فإذا جازت الوصية للبعيد فالقريب أجدر أن جتوز
له ،وإنام حظر رسول اهلل ÷ عىل املويص أن يويص لبعض الورثة بام ال يملكه
دون سائرهم ،وذلك فهو ما زاد عىل الثلث ،فأما الثلث الذي هو أملك به منهم
ففعله جائز فيه ،وحكمه ماض عليه ،يويص به ملن شاء من قريب أو بعيد؛ ألن اهلل
قد أطلق له أن يويص به ملن شاء ،وصلة الرحم القريبة أقرب إىل اهلل من صلة
األجنبي ،ورسول اهلل ÷ إىل أن يأمر بصلة الرحم ويؤكدها ،وحيث عىل التزيد
منها -أقرب منه إىل أن ينهى عن ذلك ،وليس خيرج قوله(( :ال وصية الوارث))
وال جيوز عليه عندنا إال عىل ما قلناه من أنه مل ِ
جيزها فيام ال يم ِلك مام زاد عىل الثلث.
فإن قال قائل :وكذلك أيضا ال جيوز أن يويص لغري الوارث يف غري الثلث ،فام
معنى قوله(( :ال وصية الوارث))؟
قيل له :إن القريب خالف البعيد ،والبعيد إذا مل جيز الورثة له وصيته فيام
سوى الثلث مل خيش فيام بينه وبينهم قطيعة رحم ،والقريب منه إذا أوىص له بيشء
( – )1جتولت (نخ).

فيام زاد عىل الثلث فلم جيز ذلك له الورثة وهم أقرباؤه خشيت بينهم يف ذلك
القطيعة والتباعد ،بل ال أشك يف ذلك منهم ،فنهى رسول اهلل ÷ عن ذلك يف
القريب خاصة ألن يعتزله املسلمون وال يرضونه؛ خمافة منه ملا ذكرنا من دخول
القطيعة فيام بينهم؛ فأكد عليهم يف ذلك تأكيدا ،والغريب األجنبي ال خيشى فيه مثل
ذلك فلم يذكره ،والثلث فهو للميت ،وليس ألحد فيه متكل ٌم قريب وال بعيد ،فهذا

الفرق بني ما عنه سأل السائل واجلواب فيه ،واهلل املوفق لكل خري.

قال :فإن استأذن امليت الورثة عند وصيته يف أن يويص لوارثه أو لغري وارثه
بأكثر من ثلثه فأذنوا له يف ذلك -جاز له أن يويص بمقدار ما أذنوا له فيه ،ومل
يكن هلم أن يردوا ذلك بعد وفاته عليه.

وقد قال غرينا :إن ذلك ال جيوز ،ولسنا نلتفت إىل ذلك ِمن قول من قاله.
وإن أطلق له بعضهم وأبى بعضهم جاز له بمقدار حصة املط ِلق يف وصيته.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إن أوىص رجل إىل رجل بوصية فقبلها ،ثم

أراد أن خيرج منها يف حياته وقبل وفاته -فذلك له ،وإن قبلها يف حياته وأراد
اخلروج منها بعد ذلك مل يكن له ذلك.
وكذلك إن أوىص امليت إىل غائب فبلغته الوصية فردها ومل يقبلها كان ذلك
له ،وإن قبلها حني بلغته وأراد اخلروج منها بعد ذلك مل يكن له ذلك.
قال :ومن أوىص بوصية فله أن ينقضها ،ويثبتها ،ويبطلها ،ويزيد فيها،
وينقص منها ،كل ذلك جائز له أن يفعله يف وصيته.
قال :وأيام رجل أوىص لرجل بوصية فامت املوىص له قبل املويص فليس
لورثة املوىص له يشء ،وهي راجعة عىل ورثة املويص.
قال :ووصايا أهل الذمة للمسلمني جائزة ،ووصايا املسلمني ألهل الذمة جائزة.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال حرضته الوفاة فأصمت؛ فقال له بعض
الورثة :يا فالن ،تعتق عبدك فالنا؟ فأشار برأسه ،أي :نعم ،فقال له :تصدق بكذا
وكذا من مالك؟ فقال :نعم ،وقد روي عن احلسن واحلسني  -’-أهنام فعال ذلك
بأمامة ابنة أيب العاص بن الربيع األموي -وأمها زينب ابنة رسول اهلل ÷ ،وكان
عيل بن أيب طالب  #قد تزوجها من بعد وفاة فاطمة ابنة رسول اهلل ÷،
وذلك أن فاطمة ابنة رسول اهلل ÷ سألته أن يتزوجها ،وهي ابنة أختها-
فأشارت برأسها :نعم ،فأجازا ذلك وأنفذاه ،وما أرى أهنام -صلوات اهلل عليهام-
فعال ذلك حني خاطباها يف ذلك الوقت إال وقد أيقنا أن معها طرفا من عقلها .قال

حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وإذا كان ذلك كذلك صح وجازت إشارهتا.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال أوىص إىل رجل أو إىل ثالثة رجال
غيبا فلام أن بلغتهم الوصية قبل واحد وأبى اثنان أن يقبال -لكان القابل وص ًّيا
عىل مجيع املال ،قائام به ،يقوم يف مجيع الوصية مقامهم ك ِّلهم.
ٍ
ملوص أنكح امرأة ممن أوىص هبا املويص إليه جاز ذلك إذا
قال :ولو أن وص ًّيا
ويل عصبة .فإن كان هلا ويل مل جيز إنكاح الويص هلا إال بأمر الويل،
مل يكن هلا ٌّ
وبعد رضائه وإجازته لذلك فيها.

قال :ولو أن رجال أوىص إىل رجلني بولد له صغار ،وكان له دين عىل الناس
وودائع ،وكان عليه دين وعنده ودائع -فال بأس أن يقوم بذلك أحد الوصيني إذا
كان شاهدا وغاب صاحبه ،وما فعل من ذلك من قبض يشء من حتت يده ،أو دف ِع
يشء إىل صاحبه -فذلك جائز له إذا كان مل يتعد فيه احلق ومل جيز ما ينبغي.
وقد قال غرينا :إنه ضامن ملا أخرج بغري أمر صاحبه ،ولسنا نرى ذلك ،وال نقول به.

قال :وإن كان الورثة صغارا أو كبارا كان للوصيني أن يبيعا ما كان للميت
عرضا من العروض ،مثل العقار والضياع
وينفذا وصيته ،إال أن يكون ما ترك ً
والعبيد ،فإنه ال حيدث يف مثل هذا حد ٌ
ث إال أن يأمر( )1الورثة الكبار.
قال :فإن كان للورثة الصغار عقار ورثوه من أمهم ،ثم مات أبوهم وأوىص
هبم إىل ويص -مل يكن للويص بيع يشء من ذلك ،وال إخراجه من ملكهم؛ ألن
أباهم مل يكن له أن يبيع ذلك فكيف لويص أبيهم؟ وعليه أن حيرص يف عامرته،
وجيتهد يف إصالحه؛ لرتجع عليهم غلته فتغنيهم عن بيعه ،وإن أخلفت
ضياعهم ،وانقطع عنهم الرافد من ثامرهم ،وخيش الويص عليهم اهللكة -فال
بأس أن حيييهم من ماهلم بيشء باملعروف عند الرضورة واحلاجة.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال أوىص لرجل بثلث ماله كله -يريد به
كل ما يملك من ناض أو عرض أو غري ذلك -كان ذلك املوىص له رشيكا هلم يف
تلك األموال ناضها وعرضها ،يرضب معهم بالثلث ،يقاسمهم ما أمكن قسمته ،وما
مل يمكن قسمته بيع فقسم بينهم ،أو تقاوموه فأخذه بالقيمة بعضهم ،واملوىص له يف
ذلك كله عىل حقه يأخذه ويطالب به من قليل ما ترك امليت وكثريه ،ودقيقة وجليله،
ناضا عن العروض ،وال عرضا عن النقود ،إال أن
ليس للورثة أن يعطوا املوىص له ًّ
يشاء ذلك هو ويريده فيبيعهم حقه بيعا بثمن يرضاه يأخذه نقدا ،أو يشرتي منهم
بنصيبه من النقود عرضا ،فإن أراد ذلك جاز له وهلم الرشاء منه والبيع.
قال :وإن أوىص له بامل معروف وزن أو عدد فهو رشيكهم فيام يوزن ويعد
من النقد ،وليس رشيكا يف العروض ،وعليهم أن يبيعوا منها حتى يوفوا املوىص
له ما أوىص له به امليت من النقد.

( -)1بدل «أن يأمر» بأمر يف (نخ).

ٍ
موص أوىص بيشء من ماله فوصيته
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :كل
جائزة ،إال أن يكون ال يعقل شيئا مثل الصبي الصغري ابن اخلمس والست
والسبع وما دون العرش ،ومثل املجنون الذي ال يفيق أصال ،وكذلك املعتوه
الذي ال يفيق ،فأما إن كان املجنون واملعتوه يفيقان يف وقت فوصيتهام يف وقت
إفاقتهام جائزة.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وال ينبغي للمسلمني أن يوصوا يف أمواهلم بأكثر
من الثلث.
ويف ذلك ما يروى عن رسول اهلل ÷ أن رجال استشاره أن يويص بثلثي ماله،
فقال(( :ال)) ،فقال :بالنصف ،فقال(( :ال)) ،فقال :بالثلث ،فقال(( :الثلث،
والثلث كثري ،إنك إن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم فقراء عالة يتكففون
الناس ،وإنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهلل إال أجرت فيها)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل

عليه :قال اهلل عز وجل:

▬ 

        

[ ♂     النور.]33
خري ممن يطلب
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :فأمر اهلل بمكاتبة من ع ِلم فيه ٌ

املكاتبة من املامليك ،واخلري :فهو الرب ،والتقوى ،واإلحسان ،والدين،
واإلسالم ،واملعرفة باهلل ،واليقني ،واإليفاء ملن يكاتبه ،واإلعفاء.
واملكاتبة :فهو أن يرتاىض السيد والعبد عىل يشء معروف يدفعه إليه يف
أوقات معروفة أو أشهر أو سنني أو أيام ،نجوما منجمة ،يف كل نجم كذا وكذا
دينارا عىل قدر ما يتفقان عليه ،ويكتبان يف ذلك بينهام كتابا يشرتط املوىل فيه عىل
مكاتبه أنه إن عجز فال حق له ِقبله ،وهو مردود يف الرق ،ويشرتط عليه أن والءه

ووالء ع ِقب ِه له برشوط معروفة سوف نبينها يف كتاب الرشوط إن شاء اهلل تعاىل.

فإذا اصطلحا عىل ذلك وكتبا كتاهبام كذلك ،فقد صار العبد مكاتبا يعمل يف أي
األعامل شاء ،ويصنع ما أحب ،ويؤدي ما ِقبله عىل ما اشرتط عليه من النجوم،
حراِ ،
ووالؤه ملواله ،إن كان رشط ذلك .وإن عجز عن
فإذا أدى ذلك فقد صار ًّ

يشء من كتابته كان مردودا يف الرق ،وكان ما أخذ منه سيده لسيده ال يرد إليه

منه شيئا ،إال أن يشاء ذلك.
أيضا ،فإن كان املكاتب أو
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وكذلك األمة ً
املكاتبة كاتب عن نفسه وولده كانوا باملكاتبة كحاله ،فإذا أدى عتق وعتقوا،
وإن عجز ا ِ
سرتق واس ِرت ُّقوا .وما ولدت املكاتبة يف مكاتبتها من األوالد فليس
عليهم أداء يشء عن أنفسهم ،وال عىل أمهم أداء ذلك عنهم ،وهم موقوفون
حتى تعتق أمهم فيعتقوا ،أو تسرتق فيسرتقوا إن عجزت عن أداء ما عليها.
قال :فإن قتل مكاتب ،أو قطع منه عضو -و ِدي عىل حساب ما أدى من
مكاتبته ،وما بقي فعىل حساب قيمته .وكذلك يف مجيع احلدود إن لزمته حدود
وذلك قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
فإن مات س ِّيده املكاتِب له فليس لورثته أن يبطلوا كتابته ،وهو عىل ما كان
عليه مع سيده حتى يعجز أو يؤدي.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا طلب املكاتب اإلقالة والرجوع يف الرق
من غري إرضار من سيده وال سبب( )1أدخله عليه جاز ذلك ،وإن رده يف الرق
جعل كل يشء أخذه منه مام أعانه عليه به يف مكاتبته إمام املسلمني أو سائر
املسلمني عو ًنا يف الرقاب ،وال حيل له أخذه ،وال االنتفاع بيشء منه ،فإن كان
العبد اكتسب شيئا بيده ومل يعن به يف فكاك رقبته فذلك اليشء جائز أخذه ملواليه
واالنتفاع به؛ ألنه وما ملك من يشء ملواله.
(« -)1بسبب» .نخ.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال أرى ملن كاتب أمته أن يقع عليها بعد
مكاتبه إياها ،فإن دنا منها كان هلا مهر مثلها ،وكانت عىل مكاتبتها ،ويدرأ عنه
احلد بجه ِل ِه والشبه ِة التي وقعت يف فعله ،وإن عجزت ردت يف الرق ،وكان له
ما معها مام اكتسبت هي بنفسها ،وما كان معها مام أعينت به من أموال اهلل يف
فكاك رقبتها فليس له منه يشء ،وال جيوز له أخذه.
قال :فإن أراد تزوجيها تزوجها من بعد أدائها تزوجيا صحيحا بأمرها ورضا
منها ،بمهر وشاهدين ،وهو وليها من بعد إذهنا له يف نكاحها.
قال :وإذا وطئ الرجل مكاتبته بأمرها أو بغري أمرها وجهل ما يلزمه يف ذلك
فهي باخليار :إن شاءت أقامت عىل مكاتبتها ،وإن شاءت أبطلت املكاتبة.
وكذلك لو ولدت منه يف مكاتبتها كانت باخليار :إن شاءت أقامت عليها ،وإن
شاءت أبطلتها ،وإن أقامت عىل املكاتبة كان هلا مهر مثلها؛ ملا كان من وطئه هلا.
قال :وإن أبطلت املكاتبة مل يلزم سيدها هلا مهر ،وكانت أمته.
قال :ولو أن مكاتبا اشرتى أم ولده فأولدها أوالدا ،ثم مات وقد بقي عليه بعض
مكاتبته -فإن األمة وولدها بمنزلة واحدة ،إن أدت ما بقي لسيدها ،أو أداه بعض
ولدها عنها -عتقت وعتق ولدها ،وإن مل تؤد ومل يؤدوا ردت يف الرق وردوا.
قال :وليس ملوىل أبيهم أن يردهم يف الرق وال يرد أمهم يف الرق ،إال أن ال
يؤدوا وال تؤدي ما كان بقي عىل امليت.
قال :ولو أن بعضهم قال :نحن نحب الرق وال نؤدي ،وقال بعضهم :نحن
نؤدي وال نرد يف الرق ،فأدى الكاره للرق ما كان فضل عىل أبيهم -عتق وعتق
مجيع إخوته وأ ُّمه بأدائه ما كان فضل عىل أبيه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ولو قال رجل لعبده :إن دفعت إيل مائة دينار
فأنت حر ،فدفع إليه ُخسني أو ستني ثم مات السيد -فإن العبد مملوك لورثته ال
يلزمهم أن يأخذوا ما بقي من املائة ويعتقوه؛ ألن سيده إنام رشط له إذا

دفعها إليه هو دون غريه فلم يدفعها إليه كلها يف حياته؛ فبطل ذلك الرشط،
وليس حكم هذا كحكم املكاتب ،وال يشتبهان عند من عقل وفهم.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا دبر الرجل يف مرضه مدبرا عبدا أو أمة فهو
حر بعد موت سيده ،فإن احتاج إىل بيعه قبل موته فله أن يبيعه إذا اضطر إىل
ذلك ،وإن كانت أمة فله أن يطأها ،فإذا مات املدبِّر خرج املدبر من الثلث ،وله
أن يكاتبه أو يعتقه يف كفارة اليمني ويف الظهار.
قال :ولو أن رجال أعتق عبدا أو عبيدا يف مرضه وكان له مال خيرجون من
ثلثه جاز العتق ،وإن مل يكن له مال غريهم فأجاز عتقهم الورثة عتقوا ،وإن أبوا
عتق ثلث كل واحد منهم ،واستسعي كل واحد منهم يف ثلثي قيمته ،وإن برئ
من مرضه فال سبيل له عىل من أعتق من رقيقه ،وهم أحرار كلهم بعتقه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال قال :أول ولد تلده أمتي من
عبدي فهو حر ،فولدت اثنني يف بطن -عتقا مجيعا؛ ألنه إنام أراد أول بطن ،وعىل
ذلك وقعت نيته ،ومل يكن عنده أهنا تلد اثنني ،وإنام كان عنده أهنا تلد واحدا عىل
ما يرى يف الكثري من الناس إال أن يكون سمى ذلك واستثنى األول من االثنني
إن ولدهتام يف بطن.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا كان العبد بني اثنني فأعتق أحدهام نصيبه
بإذن رشيكه فال سبيل له عليه ،وال يضمن املعتق للرشيك ماله فيه؛ ألنه أعتقه
بأمره ،وال جيوز للذي له فيه ملك أن يقبضه بامله فيه؛ ألنه ال رشيك هلل ،ولكن
يسعى له العبد يف نصف قيمته ،فإن كان املعتِق أعتق بغري أمر رشيكه ضمن
املعتِق لرشيكه قيمة نصف العبد إن كان مؤرسا ،وإن كان معرسا استس ِعي له
العبد يف نصف قيمته غري مشطوط عليه.

قال :ولو كان عبد صغري بني رجلني ،فأعتق أحدهام نصفه ،ومل يعتق اآلخر،
فأقاما عىل ذلك حتى كرب الغالم -فاحلكم يف ذلك أن يسعى للذي له فيه
النصف يف نصف قيمته صغريا أيام أعتِق نِصفه ،وإن كان الرشيك املعتِق مؤرسا
ضمن لرشيكه نصف قيمة العبد صغريا أيام أعتقه.
قال :ولو أن رجال قال لعبده وأمته وهام زوجان :إن ولدت امرأتك هذه
صبية فهي حرة ،وإن ولدت غالما فأنت حر -فإن ولدت غالما عتق أبوه ،وإن
ولدت جارية عتقت أمها ،وإن ولدت توأ ًما فولدت غالما وجارية معا يف بطن-

فإن كانت ولدت الغالم قبل ،ثم ولدت اجلارية بعد -عتق العبد أبو الصبي
ساعة ولدته ،وإن ولدت اجلارية عتقت هي أيضا ساعة تلدها؛ فيكون العبد

واألمة حرين ،والصبيان عبدين مملوكني ،وإن ولدت اجلارية أوال ،ثم ولدت
الغالم -فقد عتق العبد واألمة والغالم املولود ،وبقيت اجلارة املولودة مملوكة
وحدها؛ وإنام كان ذلك كذلك ألهنا ساعة ولدت اجلارية عتقت فصارت حرة،
ثم ولدت الصبي وهي حرة ،واحلرة ما ولدت يف حال حريتها بعد عتقها فهو
حر ،فيعتق األبوان بعتق سيدهام هلام فيام سمى من أوالدهام ،وعتق الغالم؛ ألن
أمه ولدته بعد( )1أن عتقت؛ فصار حرا بحريتها؛ ألن احلرة ال تلد إال حرا ،وكل
ما ولدت األمة فهو مملوك ،وما ولدت احلرة فهو حر.
قال :ولو أن رجال قال لعبده :اخدم ولدي يف ضيعتهم هذه عرش سنني ،فإذا
مضت عرش سنني فأنت حر ،فباع أوالده الضيعة بعد سنة أو سنتني -فعليه أن
خيدمهم يف غريها من ضياعهم تامم العرش السنني ،فإذا أوىف العرش السنني فقد عتق.
فإن قال بعض ولده :قد طرحت عنك اخلدمة التي أوجب يل عليك أيب،
وقال بعضهم :ال أطرحها -لكان واجبا عليه أن خيدم الذين مل يطرحوا عنه
اخلدمة ،يف كل سنة بقدر حصتهم ،ويسقط عنه منها قدر( )2حصة الذين طرحوا
(« -)1بعدما» .نخ.
(« -)2بقدر» .نخ.

عنه خدمتهم ،وال ينبغي له أن حياصهم بالسنني فيطرح من العرش السنني
بحساب الذين وهبوا له؛ ألنه مرشوط عليه خدمة عرش سنني ،وأن مواله إنام
جعل عتقه من بعد العرش سنني ،وجعلها أمدا لعتقه يعتق إذا بلغها ،وليس له أن
يعتق دوهنا ومن قبل جميء الوقت الذي جعل له مواله عتقه فيه ،وهذا مثل
إنسان قال لعبده :إذا كان رأس احلول فأنت حر ،أو رأس حولني أو أكثر ،فالعبد
مملوك أبدا حتى يأيت ذلك الوقت ويبلغ ذلك املدى ثم يعتق إذا استكمل رشطه،
فلذلك رأينا للعبد املؤجل عرش سنني أن خيدم ولد مواله يف كل سنة بحصتهم
منها فيام أحبوا من ضياعهم ،إن كان البنون ستة فوهب له ثالثة خدمتهم خدم
الثالثة الباقني نصف سنة يف كل سنة حتى يويف عرشا ثم يعتق إذا وفت السنون
التي جعل مواله عند استيفائهن عتقه ،ورضب له هبن أجله.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا أعتق العبد الرومي أو غريه فلحق بالكفار
مرتدا ،ثم غنمه املسلمون من بعد ذلك فيام يغنمون من املرشكني نظر يف أمره،
قال :فإن كان يف وقت ما أعتِق كان مسلام قد أسلم ،أو أسلم من بعد ما أعتق ثم
رجع مرتدا إىل دار احلرب فغنِم -استتيب ،فإن تاب خليت سبيله ،وإن أبى قتل،

وإن كان يف وقت ما أعتق وحينام خرج من دار اإلسالم كافرا كان عىل حاله مل
يسلم -فهو عبد مملوك يقسم يف الغنائم ،وال ينظر إىل ما كان من عتقه.
وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قىض يف مثل ذلك
بمثل هذا القضاء.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا باع الرجل عبدا وعليه دين فالدين يف
ثمنه ،عىل بائعه قضاؤه؛ ألنه دانه يف ملكه؛ فلزمه أن يرده عىل صاحبه.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب #
أنه قال( :ليس يف إباق العبد عهدة إال أن يرشط املبتاع).
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :معنى قوله( :ليس يف إباق العبد عهدة) ،قال :ال
يكون اإلباق عهدة أيام مسامة كغريه من األشياء ،إال أن يرشط املشرتى فيقول:
يل يف إباقة ثالثة أيام أو أقل أو أكثر ،فإن أبق فاميل عليك ،وإن مل يأبق حتى متض
هذه األيام ،فأنت من بعد ذلك منه برئ .فأما إذا مل يرشط واشرتى وقد علم أنه
آبق ،فأبق منه يف يومه أو بعد يومه ،وقد وقع الرشاء ،وقبض البائع الثمن،
وقبض هو العبد ،وافرتقا -فال ضامن عىل البائع.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا مات رجل وترك مدبرا ،أو عبدا قد أعتقه
يف مرضه ومل يرتك دينا -فاملعتق حر ،واملدبر يسعى لورثته يف ثلثي قيمته إن مل
جييزوا عتقه ،فإن كان أعتق العبد املعتِق يف ثقل منه وغمرات العلة فهو
كالوصية ،إن أجازه الورثة جاز ،وإن ردوه سعى يف ثلثي قيمته هلم.
قال :وإذا أعتق الرجل مملوكه بعد وفاته ،فهلك وعليه دين ومل يرتك ماال غري
العبد ،وكانت قيمة العبد أقل من الدين -سعى يف قيمته ،وإن كانت قيمته مثل
الدين سعى يف الدين كله ،حتى يؤديه ثم يعتق ،وإن كانت قيمته أكثر من الدين
سعى يف الدين كله وسعى يف ثلثي الفضلة من قيمته للورثة إن مل جييزوا عتقه.
وتفسري ذلك :أن يكون ترك عبدا يساوي ثالثني دينارا ،وعليه دين ُخسة
عرش دينارا ،فأعتقه بعد وفاته ،ومل يرتك غريه من املال ،فأبى الورثة أن جييزوا
عتقه ،فعليه أن يسعى يف الدين وهو ُخسة عرش دينارا ،وقد بقي ُخسة عرش
أخرى ،فكأنه مات وترك ُخسة عرش دينارا ومل يرتك دينا وأوىص هبا لرجل ومل
جيز ذلك الورثة ،فعليه أن يسلم ثلثيها هلم ،ويأخذ ثلثها بوصية صاحبه له.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال قال لعبده :أنت حر إن شاء اهلل
كان حرا ،إن كان ذكر عتقه بعد املامت عتق بعد موته ،وإن كان مل يذكر املوت
عتق ساعة قال :أنت حر إن شاء اهلل ،وذلك إن كان العبد عفيفا مسلام طاهرا؛
ألن اهلل تبارك وتعاىل حيب اإلحسان ،ويشاء عتق مثل هذا ،وذلك أنه يثيب عىل
عتقه املعتق له ،ولوال أنه يشاء عتقه مل يثب عليه ،فأما إن كان فاسقا ظاملا جريئا
عىل اهلل فال يعتق بقوله :أنت حر إن شاء اهلل ،وال أنت حر بعد وفايت إن شاء اهلل؛
ألن اهلل ال يشاء عتق هذا .والدليل عىل أن اهلل ال يشاء عتقه أن اهلل ال ي ِ
ؤجر عىل
عتقه من أعتقه ،بل يعاقبه عىل فك أرسه من رقه ،وبتقويته بتمليكه لنفسه عىل
فسقه؛ إذ قد علم بفجوره وعصيانه ،وقلة دينه وإيامنه ،وأطلق حبائله ،وأرخى له يف
حاله ،ومكنه بذلك من يسء أعامله ،وقواه عىل فجوره وإدغاله( ،)1فليس من كان
كذلك بأهل أن يعتق؛ ألن يف العتق تفري ًغا وتقوية له عىل املعايص ،والواجب هلل
عىل كل إنسان حبس من يطيق حبسه من العاصني ،ومنع من يطيق منعه من اجلرأة
عىل رب العاملني.

قال :ومن قال ألعب ٍد له عدة يف مرضه وإدنافه :أثالثكم أحرار ،وال مال له

غريهم ،سعى للورثة كل واحد منهم يف ثلثي قيمته ،فإن قال هلم ذلك يف صحة من
بدنه وجواز من أمره عتقوا عليه كلهم إن كان له مال غريهم ،وإن مل يكن له مال
غريهم سعى كل واحد منهم يف ثلثي قيمته ،وحاله يف ذلك كحال رشيكني يف عبيد
رسا أن يدفع إىل
وأعتق أحدهام نصيبه منهم ،فاحلكم عليه يف ذلك إن كان مؤ ً
رشيكه قيمة ما له فيهم؛ ألنه قد أعتق هلل بعضهم؛ فأفسد ذلك ملك رشيكه فيهم؛
إذ جعل هلل سبحانه فيهم رش ًكا ،واهلل تبارك وتعاىل فال يشارك يف يشء من األشياء،
معرسا كان احلكم عليهم أن يسعوا للذي مل يع ِتق يف قيمة ما له فيهم.
وإن كان
ً
( -)1الدغل –بالتحريك :-الفساد.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا أسلمت أم ولد الذمي سعت له يف قيمتها
ومل ترد إليه ،وإن أسلمت أمته حكم عليه ببيعها من املسلمني.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من أعتق من عبده جزءا أو عضوا أو بعضا
فالعبد كله حر؛ يعتق سائره بعتق بعضه.
وكذلك

بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :#أنه قال( :إذا أعتق

الرجل من عبده عضوا فهو حر كله عتيق).
قال :ولو أن رجال قال لعبده :رجلك حرة ،أو يدك حرة ،أو فخذك حرة ،أو
صدرك حر -كان العبد كله حرا ،وكذلك لو قال رجل ألمته :ما يف بطنك حر
كان حرا ،وكانت األمة مملوكة ،ولو قال :أنت حرة وما يف بطنك مملوك -كانت
وما يف بطنها حرين؛ ألن كل ما ولدت احلرة يف حريتها فهو حر.

قال :ولو أن رجال أعتق مملوكه عند موته وعليه دين استس ِعى اململوك يف

قيمته إذا مل يكن ترك غريه.
قال :ولو أن رجال اشرتى شقصا يف مملوك فوجده من بعد رشائه له ذا رحم
حمرم -فإنه يعتق العبد ساعة اشرتاه ذو رمحه ،ويضمن املشرتي قيمة ما لرشيكه
منه إن كان مؤرسا ،وإن كان معرسا استس ِعى اململوك يف قيمة ما لرشيك ذي

رمح ِه فيه ،غري مشقوق عليه وال متعب فيه.

قال :ولو أن رجلني كان بينهام مملوك فأعتق أحدهام حصته ،ودبر اآلخر
حصته -فإن تدبري املدبر باطل ،والعتق ملن أعتق أوال ،ويضمن املعتِق أوال قيمة
نصيب املدبِّر إن كان مؤرسا ،وإن كان معرسا استسعي العبد يف حصة املدبِّر.
وكذلك لو كان عبد بني اثنني فدبر أحدهام حصته ،وأعتق اآلخر حصته من بعد

تدبري األول -لكان عتق اآلخر باطال ،وكان العبد مدبرا ملن دبر حصته أوال،
ويضمن املدبِّر لرشيكه قيمة ما له يف العبد.

قال :ولو أن رجال كان له عبد فدبر شقصا منه كان العبد كله مدبرا،
يستخدمه حياته ،ويعتق بعد وفاته من الثلث.
قال :ولو أن عبدا كان بني رجلني فشهد أحدهام عىل صاحبه أنه قد أعتق نصيبه،
وأنكر ذلك املشهود عليه -لكان احلكم يف ذلك أن يقال هلذا الشاهد :أنت قد
شهدت عىل رشيكك أنه قد أعتق حصته فال سبيل لك عىل العبد؛ ألنك قد زعمت
أن بعضه حر ،واهلل فال يشارك؛ فال سبيل لك عىل العبد ،وليس لك إال قيمة حقك
فيه ،إن كنت معرسا سعى لك العبد فيه ،فإذا حكم عىل الشاهد بذلك قيل للمشهود
عليه :قد عتق ما كان لرشيكك يف هذا العبد؛ ألنه قد شهد عليك بالعتق هلذا العبد؛
فأزاح بشهادته عليك ملكه هو عنه فلك عليه قيمة حقك إن كان مؤرسا ،وإن كان
معرسا سعى لك العبد يف قيمة حقك ،كام سعى له يف قيمة حقه يف حال إعساره.
قال :ولو شهد رجالن عىل رجل بعتق مملوك له ،فقال العبد :مل يعتقني،
وهذان الشاهدان مبطالن يف شهادهتام -فإن احلكم يف ذلك أن يكون العبد
ِ
بإقراره بامللك ،وإبطالِه شهادة الشاهدين ،وال جيوز لسيده فيام بينه وبني
مملوكا
اهلل تعاىل إن كان أعتقه اسرتقاقه ،وال أن يملكه من بعد عتقه.
قال :ولو كانت الشهادة من الشاهدين يف أمة أنه قد أعتقها ،وكانا عدلني-
جازت شهادهتام ،وعتقت األمة ولو أنكرت ،ومل ترتك يطؤها ،وليس هذا مثل
العبد؛ ألن العبد ال يوطأ ،واألمة توطأ ،وليس حد الفروج كحد غريها.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال قال لعبده :إذا جاء فالن من
سفره ،أو كان كذا وكذا ،أو قال له :إذا خرجنا من البحر وسلمنا اهلل من هوله،
أو قال له :إذا كان رأس السنة ،أو كان يوم عرفة فأنت حر لوجه اهلل -فإنه إذا
كان ذلك ،أو جاء ذلك الوقت وكان ما ذكر والعبد يف ملكه عتق عليه العبد،
وإن كان ذلك أو جاء ذلك الوقت وقد باعه قبله مل يلزمه عتقه ،سواء عليه باعه
قبل ذلك بيسري أو كثري ،إن كان باعه لرضورة وحاجة ،وال نجيز له بيعه لغري

فرارا مام جعل هلل عز وجل ونطق به لسانه من عتق
حاجة وال رضورة ،فإن باعه ً
عبده مل ن ِجز له ذلك ،ولزمه ،وحاله يف ذلك كحال املدبر عندنا ،وال جيوز له بيعه
إال لرضورة تنزل بصاحبه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ليس ذلك بيشء ،وال قوله فيه بقول ،وال
يعتق إال ما ملك ،وال يط ِّلق إال ما تزوج.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال أو امرأة قاال لعبيد هلام :من برشنا
بكذا وكذا فهو حر ،من موت إنسان أو والدة مولود وما أشبه ذلك ،فبرشه
بذلك اليشء عبد من عبيده ،ثم أتاه آخر بعد ذلك فبرشه -كان األول حرا؛ ألنه
الذي برشه ،ومل يعتق الثاين؛ ألن البشارة إنام تكون باليشء أول ما يبرش به
اإلنسان ،فأما بعد علمه به فال بشارة له.

۞۞۞۞۞
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قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ينبغي للقايض إذا تقاىض إليه خصامن أال
يقض ألحدهام حتى يسمع كالم اآلخر ،ويفهم معناهام ،ويتثبت يف حججهام.
ويف ذلك

ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال لعيل(( :إذا تقاىض إليك

خصامن فال تقض لألول حتى تسمع كالم اآلخر)).
قال حييى بن احلسني عليه السالم :وال ينبغي للقايض أن يقض بني املسلمني وهو
غضبان ،وال أن يقض بينهم وهو جائع شديد اجلوع ،وال ينبغي له أن يسلم عىل أحد
ً
صديقا؛ ألنه إذا فعل ذلك أفزع
اخلصمني سال ًما ال يسلمه عىل صاحبه ،وإن كان له
خصم صديقه وأخافه ،وينبغي له أن يساوي بني جمالس اخلصمني ،ويبدأ بالضعيف

عىل القوي ،فيسمع كالمه وحجته ،إال أن يكون القوي هو املستعدي عىل الضعيف،
فإن استويا باخلصومة بدأ بالضعيف ،كذلك يفعل يف النساء والرجال.
وال ينبغي له أن يقض وقلبه مشتغل يف يشء آخر ،وال ينبغي ألحد أن يطلب
القضاء ،أو يسأله وحيرص( )1عليه؛ ألن خطره عظيم.
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من ويل القضاء فقد ذبح
بغري سكني)).

وبلغنا عنه ÷ أنه قال(( :من سأل القضاء و ِكل إىل نفسه)).
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ينبغي للقايض أن ال خيوض مع اخلصم يف يشء

من أمره ،وال يشري عليه برأي ،إال أن يأمره بتقوى اهلل وحماذرته ،وترك الظلم يف
مجيع أمره ،وإنصاف خصمه فقط.
قال :وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :عيل أعلم القوم وأقضاهم)).
(« -)1أو حيرص» .نخ.

قال :وبلغنا عن عيل  #أنه كان يقول( :واهلل لو أطعتموين لقضيت بينكم
بالتوراة حتى تقول التوراة :اللهم قد قىض يب ،ولقضيت بينكم باإلنجيل حتى
يقول اإلنجيل :اللهم قد قىض يب ،ولقضيت بينكم بالقرآن حتى يقول القرآن:
اللهم قد قىض يب ،ولكن واهلل ال تفعلون ،واهلل ال تفعلون).
وروي عنه  #أنه قال :بعثني رسول اهلل ÷ إىل اليمن ،فوجدت حيا من
أحياء العرب قد حفروا زبية لألسد فصادوه فيها ،فبيناهم كذلك يتطلعون إليه إذ
سقط رجل فتعلق بآخر فتعلق اآلخر بآخر ثم اآلخر بآخر حتى صاروا فيها أربعة،
فجرحهم األسد كلهم ،فتناوله واحد منهم فقتله ،وماتوا كلهم من جراحتهم ،فقام
أولياء اآلخر فأخذوا السالح وجاءوا إىل أولياء األول ليقتتلوا ،فأتاهم عيل #
وهم يف ذلك فقال( :تريدون أن تقتتلوا ورسول اهلل ÷ حي ،وأنا إىل جنبكم،
ولو اقتتلتم قتلتم أكثر مام ختتلفون فيه ،فأنا أقض بينكم بقضاء ،فإن رضيتم القضاء
وإال حجرت بعضكم من بعض حتى تأتوا رسول اهلل ÷ فيكون هو الذي
يقض بينكم ،فمن تعدى بعد ذلك فال حق له ،امجعوا يل من القبائل الذين حفروا
البئر ربع الدية ،وثلث الدية ،ونصف الدية ،ودية كاملة ،فيكون لألول ربع الدية؛
ألنه هلك من فوقه ثالثة ،وللذي هلك ثان ًّيا ثلث الدية؛ ألنه هلك من فوقه اثنان،
وللثالث نصف الدية؛ ألنه هلك من فوقه واحد ،وللرابع الدية كاملة ،فأبوا أن
يرضوا ،فأتوا رسول اهلل ÷ فلقوه عند مقام إبراهيم ÷ يف املسجد احلرام
فقصوا عليه القصة ،فقال(( :أنا أقض بينكم)) ،واحتبى بربده ،فقال رجل من
القوم :إن عل ًّيا قد قىض بيننا ،فلام قصوا عليه القصة التي قىض هبا عيل  #أجاز
ذلك وأمضاهم عليه.
وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل  #أنه وجد درعا له عند نرصاين فأقبل به إىل
رشيح قاضيه عىل املسلمني فخاصمه عليه ،قال :فلام رآه رشيح رحل له عن
جملسه ،فقال له :مكانك ،فجلس إىل جنبه ،فقال :يا رشيح ،أما إنه لو كان
خصمي مسلام ما جلست معه إال يف جملس اخلصوم ،ولكنه نرصاين،

وقد قال رسول اهلل ÷(( :إذا كنتم وإياهم يف طريق فأجلئوهم إىل مضائقه،
وصغروا هبم كام صغر اهلل هبم من غري أن تظلموهم)).
ثم قال ( :#يا رشيح ،إن هذا درعي مل أبع ومل أهب) ،فقال رشيح
للنرصاين :ما تقول فيام قال أمري املؤمنني ،فقال النرصاين :ما الدرع إال درعي
وما أمري املؤمنني عندي بكاذب ،قال :فالتفت رشيح إىل عيل ،فقال :يا أمري
املؤمنني هل من بينة؟ قال :فضحك عيل وقال( :أصاب رشيح ،ما يل من بينة)،
فقىض بالدرع للنرصاين ،قال :فقام النرصاين فميش هنيهة ثم رجع ثم قال :أما
أنا فأشهد أن هذه أحكام األنبياء ،أمري املؤمنني يميش إىل قاضيه يقض عليه،
أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأن حممدا عبده ورسوله ،الدرع واهلل
درعك يا أمري املؤمنني ،اتبعت اجليش وأنت منطلق إىل صفني فجررهتا من
بعريك األورق ،قال أمري املؤمنني( :أما إذا أسلمت فهي لك) ،ومحله عىل فرس،
وقاتل مع أمري املؤمنني يوم النهروان.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :رحم اهلل عل ًّيا أمري املؤمنني ،فقد جهل احلق من
جهل فضله ،وجار عن القصد من جار( )1عن قصد حقه ،فكيف بمن

حار()2

عن حقه وهو يسمع قول اهلل سبحانه حني يقول فيه رضوان اهلل عليه▬ :
        

[ ♂   املائدة] ،فجعل الوالية هلل سبحانه ولرسوله
وللمؤيت من املؤمنني الزكاة وهو راكع ،فكان ذلك أمري املؤمنني دون غريه من
سائر املسلمني ،ال ينازعه فيه منازع ،وال يدفعه عنه دافع ،بحكم اهلل له بذلك،
وقوله فيه ما قال من ذلك وغريه من قوله  ▬ :

[ ♂  الواقعة] ،فكان السابق إىل ربه غري مسبوق.
(« -)1جار» .نخ.
(« -)2جار» .نخ.

ويقول تبارك وتعاىل فيه ويف العباس بن عبد املطلب عندما كان من
تشاجرهام يف الفضيلة ،فقال العباس :أنا ساقي احلجيج ،وقال عيل  :#أنا
السابق إىل اهلل ورسوله ،فأنزل اهلل عز وجل يف ذلك:

▬   

        
            
        
            
            

[ ♂   التوبة].
وكان سبب ما أنزل اهلل من ذلك :أن العباس بن عبد املطلب -رمحه اهلل-
ذكر فضل ما يف يده ،وما يظهر من عمله من سقاية احلاج وعامرة املسجد احلرام،
وذكر أمري املؤمنني قديم إسالمه ،وهجرته ،واجتهاده يف جهاد أعداء ربه ،وبذله
مهجته هلل ورسوله ،فقىض الرمحن بينهام ،وبني الفضل بني فضيلتيهام بام ذكر
وقال يف كتابه.
ولو ذهب أحد يصف ما ألمري املؤمنني  #يف واضح التنزيل من الذكر
اجلميل لعرس عليه ذكره ،وطال عليه رشحه ،واحلمد هلل رب العاملني ،والعاقبة
للمتقني ،وصىل اهلل عىل حممد األمني ،وعىل آله الربرة الطيبني الطاهرين.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا أدعى إنسان عىل إنسان ذهاب سمعه
فينبغي أن حيتال عليه فيفزع من ورائه يف أغفل غفالته بيشء يرضب به وراءه،
فإن فزع لذلك الصوت فهو كاذب ،وإن مل يفزع فهو صادق ،وإن اهتم يف ذلك
استحلف عىل دعواه .قال :واإلفزاع عىل الغفلة يستخرِ ج ضمريه بال شك.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لصاحب الزرع أن يمسك من املاء إىل
الرشاكني ،ولصاحب النخل إىل الكعبني ،ثم يرسلون املاء إىل من هو أسفل
منهم ،وكذلك يفعل األسفلون حتى ينتهي السيل إىل آخر الضياع إن كان كثريا،
أو يقرص عن األسفلني إن كان قليال ،واألعىل فاألعىل أوىل بقليل املاء.
وكذلك

بلغنا عن رسول اهلل ÷ :أنه قىض بني أهل املدينة يف سيل

مهزور( ،)1وكان يصب فيها حتى حول فقال أهل أسفل الوادي :أهل أعىل
الوادي يمسكون عنا املاء ،فقىض رسول اهلل ÷(( :لصاحب الزرع إىل
الرشاكني ،ولصاحب النخل إىل الكعبني ،ثم يرسلون إىل من هو أسفل منهم)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن أمري املؤمنني  :#أنه خرج إىل السوق
ذات يوم فإذا دكاكني قد بنيت ورفعت ،فقال( :ما هذا السوق إال لألسود واألبيض،
فمن سبق إىل مكان غدوة فهو مكانه إىل الليل)) ،قال :فكنا نأيت الرجل يف املكان قد
كنا نبايعه فيه ثم نأتيه من الغد فيوجد يف مكان آخر قد جلس فيه.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :هذا يف الذين يقعدون عىل قارعة الطريق،
وليسوا بأهل بيوت ،وال حوانيت ،وإنام جيلسون أمام أصحاب البيوت
واحلوانيت يف الطريق فهم الذين حكم بذلك فيهم أمري املؤمنني  ،#فأما
أصحاب البيوت واحلوانيت فهم أوىل ببيوهتم وحوانيتهم ،ال يزامحهم فيها أحد،
وال يكون أحد أحق منهم هبا.

( -)1وادي بني قريظة باحلجاز ،فأما بتقديم الراء عىل الزاي فموضع سوق املدينة ،تصدق به
رسول اهلل ÷ .هناية.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :حيتاج القايض أن يكون عا ًملا بام يقض ،فهِ ًما بام

ورد عليه ،ورعا يف دينه ،عفيفا من أموال املسلمني ،حليام إذا استجهل ،وثيق
ناقصا.
العقل ،جيد التمييز ،صلي ًبا يف أمر اهلل ،فإن نقص من هذه اخلصال يشء كان ً

قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وجيب عىل القايض أن يتعاهد من يقدم عليه من أهل
البالد يتقاضون إليه ،فإنه إذا طال حبسهم تركوا حوائجهم ،وانرصفوا إىل أهليهم،
رأسا.
فيكون الذي أبطل حقوقهم القايض الذي مل يتعاهدهم ،ومل يرفع هبم ً

وينبغي للقايض أن حيرص عىل الصلح بني الناس ما مل يبن له احلق ،فأما إذا

بان له احلق فال صلح.
قال :وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :القضاة ثالثة :اثنان يف النار،
ٍ
فقاض علم احلق فقىض به ،فهو يف اجلنة ،وأما
وواحد يف اجلنة ،فأما الذي يف اجلنة

ٍ
ٍ
وقاض قىض بغري علم
فقاض علم احلق فجار متعمدً ا،
القاضيان اللذان يف النار،
فاستحيا أن يقول :ال أعلم ،فهام يف النار)).
قال :وينبغي للقايض أن يساوي ين اخلصمني يف اإلقبال عليهام ،واملكاملة هلام.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال بد للقايض من العطاء والتوسعة ،وإال
هلك وعياله ،واشتغل عن القضاء قلبه.
حيا
وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :#أنه كان يرزق رش ً

ُخسامئة درهم.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال اختالف عندنا يف القضاء باليمني مع
الشاهد ،وبذلك جاءت السنة عن النبيء ÷.
فإن أنكر ذلك .قيل له :ما تقول يف رجل ادعى عىل رجل ً
ماال ،ومل يكن له
عليه بينة ،وقد كانت بينهام خلطة ومعاملة ،أليس اإلجامع يف ذلك

عندنا وعندكم :أن املدعى عليه حيلف أن املدعي مبطل يف ادعائه ،وأنه الحق له
قبله ،فإذا نكل عن اليمني ومل حيلف حلف املدعي ،ووجب له احلق عىل املدعى
عليه؟ فإذا قال :نعم .قيل له :فقد ترى هذا أ ِحلق حقه بيمينه فقط ،فكيف ال
يلحقه إذا كان مع اليمني شاهد؟!
قال :وتفسري ذلك :أن يدعي رجل عىل رجل ح ًّقا ،ويأيت معه عىل دعواه
بشاهد ثقة معدل ،فإذا فعل ذلك استحلف مع شاهده ،وقض له بحقه.
قال :وإنام يقض باليمني مع الشاهد يف احلقوق واألموال فقط ،وأما يف غريها من
سائر األشياء فال .والقضاء بالشاهد مع اليمني بإجامع من آل رسول اهلل ÷.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :شهادة الصبيان بعضهم عىل بعض فيام يكون
بينهم من اجلراح والشجاج جائزة ما مل يفرتقوا ،فإن افرتقوا مل تكن هلم شهادة،
إال أن يكون شهد عىل شهادهتم قبل أن يفرتقوا من يوثق بشهادته ،وإنام قلنا:
إهنم إن افرتقوا مل تقبل شهادهتم ألن الصبيان ال معرفة هلم بام حيل هلم وحيرم
عليهم ،ومن كان كذلك مل يؤمن أن يؤمر بإزاغة الشهادة فيزيغها ،أو يؤمر بزيادة
فيها أو نقصان؛ لِقلة علمه بام جيب عليه لربه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال تقبل شهادة الذميني ،وال الفاسقني ،وال
الصبي ،وال اجلار إىل نفسه إذا كان هو اخلصم املخاصم .وتقبل شهادة العبد إذا
كان عفيفا مسلام طاهرا ،وتقبل شهادة االبن ألبيه ،واألب البنه ،واألخ ألخيه،
والزوج لزوجته ،إذا كانوا عدوال مسلمني مؤمنني ،وال تقبل شهادة النساء
وحدهن ،إال فيام ال يشهد عليه غريهن من االستهالل وأمراض الفروج.
قال :وإن اطلع احلاكم عىل فساد من أهل الدهر ،ورشارة وخبث من الشهود،
فرأى أن يستحلف الشهود لالحتياط يف الدين -كان ذلك له؛ ألنه مؤمتن عىل
املسلمني وأمواهلم ،فعليه االحتياط يف ذلك للمسلمني.

قال :وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من اقتطع حق مسلم بيمينه
حرم اهلل عليه اجلنة ،وأوجب له النار)) ،قيل له :يا رسول اهلل ،وإن كان شيئا
يسريا؟ ،قال(( :وإن كان قضي ًبا من أراك)) حتى قال ذلك ثالث مرات.
وبلغنا عنه ÷ أنه قال(( :من حلف عىل منربي هذا بيمني آثمة تبوأ مقعده
من النار)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال بأس أن يشهد الرجالن عىل شهادة الرجل
الواحد يف احلقوق ،فأما يف احلدود فأكره ذلك يف احلد ،والقطع؛ ألن اإلمام لو
أمر الشهود بجلده وقطعه وجب عليهم طاعته ،وال أحب هلم أن يقيموا حدًّ ا مل
يعاينوا صاحبه يفعله ،وإنام يقيمونه بشهادة غريهم ،فأما يف الرجم فال أجيزه بتة
ً
أصال؛ ألن الشهود أول من يرجم ،وال جيوز أن يرمجوا يف أول الناس بيشء مل
يعاينوه ،وإنام كرهت ذلك يف احلدود والقطع واجللد ألن صاحب ذلك ربام
تلف فيه ،ومن أتلف بشهادته نفسا كان الضامن لدمه وديته إن كانت الشهادة
باطلة ،أو أكذب الشهود أنفسهم.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من ارتشى يف حكمه فهو سحت حمرم ،وهو ملعون
عند اهلل ،فاسق جمرم .ومهر البغي سحت ،وثمن الكلب وأجرة الكاهن ،سحت.
ونكره أجرة الغازي يف سبيل اهلل بِجع ٍل ،وهو الذي ال خيرج إال أن يعطى
عىل خروجه ،فتلك التي ال جيوز عندنا إنفاقها ،وكذلك روي لنا عن أمري املؤمنني
عيل ابن أيب طالب .#

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال بأس بتفريق الشهود إذا اهتموا ،بل أقول:
إن الواجب عىل اإلمام إذا اهتمهم أن يسأهلم واحدً ا واحدً ا ،ويفرقهم ،حتى ال
يعلم بعضهم ما قال بعض ،فإن استوت شهادهتم حكم هبا ،وإن اختلفت
أقاويلهم أبطل شهادهتم.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا شهد الصبي عند بلوغه والكافر عند
إسالمه عىل يشء قد علامه جازت شهادهتام عليه.

۞۞۞۞۞

كتاب السري


قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :أول ما ينبغي أن نتكلم فيه ونذكره صفة
اإلمام الذي جتوز طاعته ،وجتب عىل األمة نرصته ،وحيرم عليهم تركه وخذالنه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :اإلمام الذي جتب طاعته هو أن يكون من ولد
ورعا تق ًّيا صحيحا نق ًّيا ،ويف أمر اهلل عز وجل
احلسن أو احلسني ’ ،ويكون ً
جاهدا ،ويف حطام الدنيا زاهدا ،فهِ ًما بام حيتاج إليه ،عاملا بملتبس ما يرد عليه،
شجاعا كم ًّيا(ً ،)1
بذوال سخ ًّيا ،رؤوفا بالرعية رحيام ،متعطفا متحننا حليام ،مواسيا
هلم بنفسه ،مشاركا هلم يف أمره ،غري مستأثر عليهم ،وال حاكم بغري حكم اهلل
فيهم ،رصني العقل ،بعيد اجلهل ،آخذا ألموال اهلل من مواضعها ،را ًّدا هلا يف
سبلها ،مفرقا هلا يف وجوهها التي جعلها اهلل هلا ،مقيام ألحكام اهلل وحدوده ،آخذا
هلا ممن وجبت عليه ،ووقعت بحكم اهلل فيه ،من قريب أو بعيد ،رشيف أو دين ،ال
تأخذه يف اهلل لومة الئم ،قائام بحقه ،شاهرا لسيفه ،داعيا إىل ربه ،جمتهدا يف دعوته،
رافعا لرايته ،مفرقا للدعاة يف البالد ،غري مقرص يف تأليف العباد ،خميفا للظاملني،
مؤ ِّمنا للمؤمنني ،ال يأمن الفاسقني وال يأمنونه ،بل يطلبهم ويطلبونه ،قد باينهم
وباينوه ،وناصبهم وناصبوه ،فهم له خائفون ،وعىل هالكه جاهدون ،يبغيهم

الغوائل ،ويدعو إىل جهادهم القبائل ،مترشدا عنهم ،خائفا منهم ،ال تردعه وال
هتوله األخواف ،وال يمنعه عن االجتهاد عليهم كثرة اإلرجاف ،شمرِ ٌّي مشمر،
جمتهد غري مقرص ،فمن كان كذلك من ذرية السبطني :احلسن واحلسني  ŉفهو
( -)1الكمي :الشجاع .خمتار.

اإلمام املفرتضة طاعته ،الواجبة عىل األمة نرصته ،ومن قرص عن ذلك ومل ينصب
نفسه ،ويشهر سيفه،

ويباين الظاملني ويباينوه ،ويبني أمره ،ويرفع رايته؛ لتكمل()1

احلجة لربه عىل مجيع خلقه بام يظهر هلم من حسن سريته ،وظاهر ما يبدو هلم من
رسيرته؛ فيجب بذلك عىل األمة املهاجرة إليه ،واملصابرة معه ولديه ،فمن فعل
ذلك من األمة من بعدما أبان هلم صاحبهم نفسه ،وقصد ربه ،وشهر سيفه،
وكشف باملباينة للظاملني رأسه -فقد أدى إىل اهلل فرضه ،ومن قرص يف ذلك كانت
احلجة هلل عليه قائمة ،ساطعة منرية ،بينة قاطعة ،ليهلك من هلك عن بينة وحييى
من حي عن بينة وإن اهلل لسميع عليم.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :تثبت اإلمامة لإلمام وجتب له عىل مجيع األنام
بتثبيت اهلل هلا فيه ،وجعله إياها له ،وذلك فإنام يكون من اهلل إليه إذا كانت
الرشوط املتقدمة التي ذكرناها فيه ،فمن كان من أولئك كذلك فقد حكم اهلل له
بذلك ،ريض بذلك اخللق أم سخطوا.
قال :وليس تثبت اإلمامة بالناس لإلمام ،كام يقول أهل اجلهل من األنام :إن
اإلمامة بزعمهم إنام تثبت لإلمام برضا بعضهم ،وهذا فأحول املحال ،وأسمج
ما يقال به من املقال ،بل اإلمامة تثبت بتثبيت الرمحن ملن ثبتها فيه ،وحكم هبا له
من اإلنسان ،ريض املخلوقون أم سخطوا ،شاءوا ذلك وأرادوه أم كرهوا ،فمن
ثبت اهلل له اإلمامة وجبت له عىل األمة الطاعة ،ومن مل يثبت اهلل له والية عىل
املسلمني كان مأثوما معاقبا ،ومن اتبعه عىل ذلك من العاملني؛ ألنه اتبع من مل
جيعل اهلل له حقا وعقد ملن مل يعقد اهلل له عقدا ،واألمر واالختيار فمردود يف
ذلك إىل الرمحن ،وليس من االختيار يف ذلك يشء إىل اإلنسان ،كام قال اهلل
سبحانه:

▬         

(« -)1ليكمل» .نخ.

   

[ ♂القصص] ،ويقول سبحانه:

▬ 

            

[ ♂         األحزاب] ،صدق
اهلل سبحانه لقد ضل من اختار سوى خريته ،وقىض بخالف قضائه ،وحكم بضد
حكمه ،فاحلكم هلل سبحانه ،فمن ريض رضيناه ،ومن وىل علينا سبحانه أطعناه،
ومن نحاه عنا جل جالله نحيناه.
وقد بني لنا سبحانه من حكم له بالتولية عىل األمة ،ومن رصفه عن األمر
والنهي عن الرعية ،فجعل خلفاءه الراشدين وأمناءه املؤمنني من كان من أهل
صفوته وخريته املؤمتنني ،عىل ما ذكرنا ووصفنا من الصفة التي بينا ووصفنا هبا
اإلمام ورشحنا ،وأخربنا أن من كان عىل خالف ذلك منهم فإنه ال يكون بحكم
اهلل إمام ًا عليهم.
ويف ذلك ما يقول اهلل سبحانه        ▬ :

[ ♂        يونس ،]35فنهاهم عن
احلكم ملن قرص عن اهلداية إىل احلق بالوالية العظمى ،وحكم هبا سبحانه ملن كان
من عباده هاديا إىل احلق والتقى من صفوته ،وموضع خريته ،الذين أختارهم
بعلمه ،وفضلهم عىل مجيع خلقه ،وجعلهم الورثة للكتاب املبني ،احلكام فيه بحكم
رب العاملني ،ختم هبم الرسل ،وجعل ملتهم خري امللل ،فهم آل الرسول ÷
وأبناؤه ،وثمرة قلبه وأحباؤه ،وخلفاء اهلل وأولياؤه .ويف ذلك ما يقول جل جالله
عن أن حيويه قول أو يناله        ▬ :
          

[ ♂   فاطر] ،فجعل سابقهم هو اآلمر فيهم واحلاكم عليهم
وعىل غريهم من مجيع املسلمني وغريهم من مجيع عباد رب العاملني.

حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل هل تثبت اإلمامة لإلمام بغري رضا من املسلمني وبغري
عقد متقدم باثنني وال أكثر؟ فقال :اعلم هداك اهلل أن اإلمامة إنام تثبت ملن تثبت له
باهلل وحده ،بام جعلها جتب به من كامل الكامل املطيق هلا بالعلم غري اجلاهل ،فمن
كان يف العلم كامال ،ومل يكن بام حيتاج فيه إليه من الدين جاهال -فإن عىل املسلمني
العقد له ،والرضا به ،ال جيوز هلم غري ذلك ،وال يسعهم إال أن يكونوا كذلك.
÷
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إن اشتبه رجالن يف العلم واختلفا يف الورع
فاإلمامة ألورعهام ،وإن اشتبها يف الورع والعلم فاإلمامة ألزهدهام يف الدنيا ،وإن
اشتبها يف ذلك كله فاإلمامة ألسخاهام ،فإن اشتبها يف ذلك كله فاإلمامة
ألشجعهام ،فإن اشتبها يف ذلك كله فاإلمامة ألرمحهام وأرأفهام بالرعية ،فإن اشتبها
يف ذلك كله فاإلمامة ألشدهام تواضعا ،فإن اشتبها يف ذلك كله فاإلمامة ألحلمهام
وأحسنهام خلقا ،فإن اشتبها يف ذلك كله ويف غريه مام ذكرنا من رشوط اإلمامة-
ولن يشتبه يف ذلك اثنان طول األبد ،ولو جهد يف ذلك كل أحد ،وال يكونان يف
يشء من ذلك متفقني ،وال بد أن يكونا يف بعض رشوط اإلمام خمتلفني ،ولكن البد
أن نقول يف ذلك ونتكلم فيه لالحتياط ،لكي يتبني ذلك ويبعد منه الريب
واالختالط -فنقول :إهنام إن اشتبها يف ذلك كله كانت اإلمامة ألسنهام ،فإن استويا
يف السن فاإلمامة ألحسنهام وجها ،فإن استويا يف حسن الوجه فاإلمامة ألفطنهام،
فإن استويا يف الفطنة فاإلمامة ألحسنهام تعبريا وأجودهام تبيينا ،فإن استويا يف مجيع
ذلك كله فاإلمامة ملن عقدت له أوال .وليس ألحد إذا كانا مستويني يف مجيع األمور
التي ذكرنا ورشحنا ،وكان قد عقد ألحدهام ً
أوال -أن يتخري من بعد العقد
ألحدهام ،وال أن يتقدم عليه من بعد العقد له املتأخر منهام.
حدثين أبي عن أبيه أنه قال :إذا اشتبه رجالن يف الكامل ،وكانا سواء يف كل حال
من األحوال -فالعقد ملن بدئ بالعقد له منهام ،وليس ألحد إذا كمال مجيعا

أن يتخري فيهام من بعد العقد ألحدهام ،إال أن يتفاوت هبام حال يف الكامل ،أو
يتفاضال يف الكفاءة ،فأما إذا استوت حاالهتام وكانت واحدة فليس ألحد فيهام
اختيار وال نظر ،وأهيام قدم يف العقد وجبت له اإلمامة ،ولو مل يكن العاقد له إال
واحدً ا؛ ألن العقد إنام جيب له بسبقه وكامله ،وما وصفنا من حاله ،فإذا متت
حاله ،ورضيت أفعاله -فعىل كل أحد التسليم له والرضا به.
فإن قال قائل :مل أوجبت للمبتدئ بعقده من اإلمامة ما مل توجبه لآلخر
وحاهلام مستوية؟
قلنا له :للتقدم يف العقد واالبتداء؛ وألنه ليس لصاحبه نقض إمامة املعقود له
بعد استحقاقه للعقد بكامله ً
أوال.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :يزيل إمامة اإلمام أن يأيت بكبرية من الكبائر
والعصيان فيقيم عليها ،وال ينتقل بالتوبة عنها ،فإذا كان كذلك وأقام عىل ذلك
زالت إمامته ،وبطلت عدالته ،ومل تلزم األمة بيعته ،وكان عند اهلل من املخذولني
امللعونني ،املسخوط عليهم الفاسقني ،الذين جتب عداوهتم ،وحترم مواالهتم.
حدثين أبي عن أبيه :يرفعه إىل النبيء ÷ قال :قال رسول اهلل ÷:
((يقول اهلل جلربيل  :#يا جربيل ،ارفع النرص عنه وعنهم ،فإين ال أرىض هذا
الفعل يف زرع هذا النبيء)).
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :هذا القول واحلديث إنام هو فيمن قام من ولد
الرسول اهلل ÷ فعمل بغري احلق ،فأما من عمل منهم باحلق فهو عند اهلل
ريض مريضٍ ،
هاد مهتد ،مقبول منصور.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :جيوز لإلمام ما جوز اهلل له من الفعل ،وحيرم
عليه ما حرم اهلل يف كتابه من العمل.

قال :وليس له إذا عقدت له البيعة أن خيرج مام دخل فيه ،وال أن يرفض ما عقد
له ما وجد عىل أمر اهلل م ِعينِني ،ويف مرضاة اهلل ساعني ،ينهضون معه إن هنض،
وجياهدون معه إن جاهد ،ويرحلون معه إن رحل ،وينزلون معه إن نزل ،ويبذلون
أنفسهم وأمواهلم ،ويقتدون به يف كل أحواله ،فإذا وجد أعوانا كذلك ينال هبم ما
يريد ،وجيري هبم عىل الظلمة األحكام ،ويظهر فيهم دين حممد ÷ شيئا فشي ًئا؛
يتزيد( )1هبم يف كل يوم يف البالد ،ويناصحون معه يف قتال من خالفه من العباد -فال
جيوز له اخلروج عنهم ،وال حيل له التنحي واالنفراد منهم ما أقاموا عىل ذلك ،وكانوا
له كذلك .فأما إن هو خولف يف أمره ،وعوند يف حكمه ،ومل يطع عىل جهاد أعداء
اهلل ،ودعاهم إىل اجلهاد ودعوه إىل اإلخالد ،ودعاهم إىل النهوض فدعوه إىل القعود،
وسأهلم املواساة إلخواهنم املسلمني وأن يبذلوا بعض أمواهلم يف املجاهدة يف سبيل
رب العاملني فبخلوا هبا عن اإلنفاق ،ومل يرضبوا معه يف سبيل اهلل إىل اآلفاق،
وقرصت مهمهم ،وصغرت أنفسهم ،وساءت طاعتهم ،ومل جيد من يردهم به إىل
احلق ،ويرضهبم به عىل كلمة الصدق -مل حيل له املقام بينهم ،ومل جيز له عند اهلل
التشاغل عن غريهم هبم ،ووجب عليه ما أمر اهلل به رسوله حني دعا فلم يطع ،وأمر
فلم يتبع ،أيام مقامه بمكة ،ومن قبل ما كان منه من اهلجرة ،فأمره اهلل تبارك وتعاىل
بالتنحي عن الظاملني ،والبعد من قرب املخالفني ،فقال سبحانه  ▬ :

[ ♂        الذاريات] ،فأمره
بالتويل عمن عصاه ،والتنحي عمن أباه ،وأخرب أنه من بعد االجتهاد غري ملوم يف
تركهم ،وال بمعاقب يف رفضهم ،ثم أمره بالتذكرة للعاملني ،والدعاء جلميع
املربوبني ،وأخربه أن ذلك ينفع املؤمنني ،وكل ما ينفع املؤمنني من العظة والتذكرة
فهي حجة اهلل عىل العصاة الكفرة ،فإذا ابتيل بذلك من أتباعه ،وخافهم عىل دين
ربه -فليتنح عنهم إىل غريهم ،وليجتهد يف الطلب ملا له قصد ،وهلل فيه انتدب،
(« -)1يرتدد» .نخ.

وال يفرت وال يني ،وال هين يف أمر اهلل وال يضعف ،فان اهلل يقول سبحانه:
     

▬

[ ♂حممد ،]8ويقول سبحانه:

▬[ ♂        احلج.]38
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :كذلك فعل احلسن بن عيل  #حني خولف
وعص ،ومل جيد عىل احلق متابعا وال ول ًّيا ،فخرج ملا أن أخرِ ج ،وترك ملا أن ترِ ك،
ثم كان من بعد ذلك مرتبصا راجيا طامعا باألعوان املحقني؛ ليقوم بام ألزمه اهلل
من جهاد الظاملني ،فإذا صار اإلمام من خذالن الرعية له ،والرفض ألمره ،وقلة
األنصار عىل حقه إىل ذلك -فعل كام فعل احلسن  #من قبله.
÷
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا كان يف عرص هذا اإلنسان إمام قائم زكي،
تقي عامل نقي ،فلم يعرفه ،ومل ينرصه ،وتركه وخذله ،ومات عىل ذلك -مات
ميتة جاهلية ،فإذا مل يكن إمام ظاهر معروف باسمه مفهوم بقيامه -فاإلمام
الرسول ،والقرآن ،وأمري املؤمنني ،ومن كان عىل سريته ويف صفته من ولده،
فتجب معرفة ما ذكرنا عىل مجيع األنام إذا مل يعلم يف األرض يف ذلك العرص
خاصا دون
إمام ،وجيب عليهم أن يعلموا أن هذا األمر يف ولد الرسول ÷ ًّ
غريهم ،وأنه ال يعدم يف كل عرص حجة هلل يظهر منهم ،إمام يأمر باملعروف
وينهى عن املنكر ،فإذا علم كل ما ذكرنا ،وكان األمر عنده عىل ما رشحنا ،ثم
مات -فقد نجا من امليتة اجلاهلية ،ومات عىل امليتة امللية ،ومن جهل ذلك ومل
يقل به ومل يعتقده فقد خرج من امليتة امللية ،ومات عىل امليتة اجلاهلية ،هذا
تفسري احلديث ومعناه.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :جيب هلل عىل اإلمام أن يقوم بأمره ،ويأمر به،
وينهى عن هنيه ،ويقيم حدوده عىل كل من وجبت عليه من رشيف أو دين ،قريب
الرحم أو بعيدها ،وأن يأخذ أموال اهلل من كل من وجبت عليه ،ويسلمها إىل من
أمر بتسليمها إليه ،ويشتد غضبه عىل كل من عىص الرمحن ،ولو كان أباه أو أخاه أو
عمه أو ابنه ،ال حييف وال حيايب ،وال يقرص يف أمر اهلل وال ينثني ،مبعدا للعاصني
شديدا عليهم ،مقربا للمؤمنني سهال لدهيم ،شديدا عىل املنافق ،قريبا من املوافق،
كام قال اهلل عز وجل يف حممد ÷ وأصحابه حني يقول  ▬ :
          

[ ♂     الفتح ،]29إىل آخر السورة.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وجيب عىل اإلمام أن يكون غضبه هلل من فوق
غضبه لنفسه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :نرجو أن يكون اهلل قد قرب ذلك وأدناه،
وذلك أنا نرى املنكر قد ظهر ،واحلق قد درس وغرب ،وقد قال اهلل سبحانه:
▬        

[ ♂الرشح] ،وقال:

▬          

[ ♂         يوسف].
وقال رسول اهلل ÷(( :اشتدي أزمة تنفرجي)) ،وقال ÷(( :ألن
أكون يف شدة انتظر رخاء أحب إىل من أن أكون يف رخاء أنتظر شدة)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :الفرق ما بني اآلخرة والدنيا :زوال ما يف الدنيا
وتنقله وفناؤه ،ودوام ما يف اآلخرة وثباته وبقاؤه ،فكل ما يف الدنيا فزائل ،وما
يف اآلخرة فدائم ،وكأين بالفرج قد أقبل ،وبالنعيم قد أطل ،وبالنرص قد نزل،

فقد تراكمت الفتن ،وجل ما نحن فيه من تعطيل الكتاب والسنن ،وظهور
السفاح ،وُخول النكاح ،وظهور الرويبضة( )1من الناس ،ورشب اخلمور،
الرشى ،واجلري يف ميادين اهلوى ،وجور
وارتكاب الرشور ،وأكل الربا ،وقبول ُّ
السلطان ،وهنج الشيطان ،وترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،كام قد نرى
وننظر ذلك كله يف دهرنا هذا الذي قد أخرنا له وأبقينا إليه ،فكأين بيعسوب
الدين قد رضب بذنبِ ِه ،وجأر إىل ربه ،فأجاب اهلل دعوته ،ورحم فاقته ،وكشف
غمته ،وأنزل نرصته ،وأظهر حكمه ،وانتعشه بعد هالكه ،وأحياه بعد وفاته،
وقواه بعد ضعفه برجل من أهل بيت نبيه ،فيظهره يف بعض أرضه ،ويقيم به
عمود الدين ،ويعز به املؤمنني ،وي ِق ُّل الكافرين ،وي ِذ ُّل الفاسقني ،وحيكم بكتاب
رب العاملني ،يم ِّكن اهلل له يف أرضه وطأته ،ويظهر كلمته ،ويعز دعوته ،ويشبع
به البطون اجلائعة ،ويكسو به الظهور العارية ،ويق ِّوي به ضعف املستضعفني،
ويزيل به ظلم الظاملني ،ويرد به الظالمات ،وينفي به الفاحشات ،ويطفئ به نار
الفسق ،ويعيل به نور احلق ،ويؤيده بالنرص وينرصه بالرعب ،ويعز أولياءه ويذل
أعداءه ،فكلام ملك من األرض بلدا دعاه الغضب لربه إىل طلب غريه حتى
يملك البالد كلها ،ويطأ األمم بأرسها ،بعون اهلل وتوفيقه ،ونرصه وتأييده،
فيمأل األرض عدال وقسطا كام ملئت جورا وظلام ،ال تأخذه يف اهلل لومة الئم،
جيتمع إليه أعوانه ،ويلتئم إليه أنصاره من مناكب األرض كلها ،كام جيتمع قزع()2
هاه ٍ
اخلريف يف السامءٍ ،
هاه ،كأين به يقدم األلوف ،وجيدع من أعدائه األنوف،
وخيوض احلتوف ،ويفض الصفوف بعساكر كبرية الغوائل ،فيها احلامة الليوث
القواتل ،يطِري بالرضب ذوات األنامل ،ويفري بالبيض شهب املجاول،
حتى إذا تنازل الفرسان ،وظهرت دعوة الرمحن ،ودعي( )3إىل احلق كل إنسان،
( -)1الرويبضة :تصغري الرابضة ،وهو الرجل التافه ،أي :احلقري ،ينطق يف أمر العامة ،وهذا تفسري
النبيء ÷ .القاموس.
( -)2القزع –بفتحتني :-قطع من السحاب رقيقة الواحدة قزعة ،ويف احلديث :كأهنم قزع اخلريف .خمتار.
(« -)3ودعا» .نخ.

وتناوش األقران ،واختضب املران ،ومحي الطعان ،وطاح اهلام ،واختلط
األقوام ،وقهر اإلسالم ،وظهرت دعوة حممد  ،#ونرص هنالك املؤمنون،
وخذل الكافرون ،ومن بغي عليه لينرصنه اهلل ،إن اهلل لقوي عزيز -فحينئذ يتم
نرص اهلل للمحقني ،ويصح خذالنه وهالكه للفاسقني ،وجيتث اهلل أصل أئمة
اجلور الضالني ،وحييي اهلل بربكة الطاهر املهدي دعوة احلق ،ويعيل به كلمة
الصدق ،ويمن بذلك ويتفضل به عليه ،وحيسن تأييده وتوفيقه فيه .وقال:
القلـــب
طمـــي جـــامع
هاشــــمي فــــا
كــــريم
ِ
ٌّ
ٌّ
ٌ
ـدي ال
ٌ
رؤوف أمحـــــــــ ٌّ

ـرب
هيــاب املــوت يف احلـ ِ

تــــرى أعــــداؤه منــــه

ـرب
حذار احلتــف يف الكـ ِ

شــــجاع يتلــــف األروا
ٌ

بالضـــرب
ح يف اهليجــاء
ِ

رحـــيم بـــأخي التقـــوى

الـــذنب
شـــديدٌ بـــأخي
ِ

حكــــيم أويت التقــــوى
ٌ

ـب
وفصل احلكـ ِم واخلطـ ِ

بعـــدل القـــائم املهـــدي

ـرب
غــوث الشـــرق والغـ ِ

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن زيد بن عيل  -ŉ-أنه قال« :نحن
املوتورون ،ونحن طلبة الدم ،والنفس الزكية من ولد احلسن ،واملنصور من ولد
احلسن ،كأين بشيبات النفس الزكية وهو خارج من املدينة يريد مكة ،فإذا قتله القوم مل
يبق هلم يف األرض نارص ،وال يف السامء عاذر ،وعند ذلك يقوم قائم آل حممد ÷
ملجئا ظهره إىل الكعبة ،بني عينيه نور ساطع ،ال يعمى عنه إال أعمى القلب يف
الدنيا واآلخرة» ،قال :فقال أبو هاشم بياع الرمان :يا أبا احلسني ،وما ذلك النور؟
فقال« :عدله فيكم ،وحجته عىل اخلالئق».
قال :وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :تكردس الفتن يف جراثيم
العرب حتى ال يقال اهلل ،ثم يبعث اهلل قو ًما جيتمعون كام جيتمع قزع اخلريف،

فهنالك حييي اهلل احلق ويميت الباطل)).

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال بأس بأن يستعان باملخالفني الفاسقني عىل
الفجرة الكافرين إذا جرت عليهم أحكام املحقني ،وأقيمت عليهم حدود رب
العاملني ،وكانوا يف ذلك غري ممتنعني ،وكان مع اإلمام طائفة من املحقني ،الذين
يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ،وخييفون من خالف ذلك ممن كان يف
العسكر .ولو مل جيز ذلك ملا كان نرص احلق واملحقني فر ًضا من رب العاملني عىل
مجيع الفسقة املخالفني ،واجلهاد فهو أفضل فروض رب العاملني ،ولو سقط فرض
اجلهاد عن الفاسقني مع األئمة اهلادين لسقط عنهم ما هو دونه من أعامل العاملني
من الصالة والصيام وغري ذلك من أفعال األنام؛ بل فرائض الرمحن واجبة عىل كل
إنسان يف حال الفسوق واإلحسان ،وأحكام اهلل قائمة جارية يف ذلك كله عليهم،
وعىل اإلمام حثهم وأمرهم بجميع طاعة رهبم ،واجلهاد فأفضل فرائضه سبحانه،
فعليه أن يأمرهم به ،وحيضهم عليه وإن كانوا للحق خمالفني ،وعن طريق الرشد
حائدين ،إذا جرت عليهم األحكام ،وعال عىل باطلهم نور اإلسالم.
وقد كان رسول اهلل ÷ يدعو إىل اجلهاد ويأمر به مجيع العباد ،ويستعني عىل
الكافرين بكثري من الفسقة املنافقني الظلمة املخالفني.
وكذلك كان أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #يقاتل من قاتل بمن معه من
الناس ،وفيهم كثري من الفسقة املخالفني ،الظلمة املنافقني ،اخلونة الظاملني.
ويف ذلك ما روي عنه عليه السالم من قوله بعد رجوعه من صفني ،وهو خيطب
عىل املنرب بالكوفة ،فتكلم بعض اخلوارج فقال :ال حكم إال هلل ،وال طاعة ملن
عىص اهلل ،فقال رمحة اهلل عليه( :حكم اهلل ننتظر فيكم ،أما إن لكم علينا ثالثا ما
كانت لنا عليكم ثالث :ال نمنعكم الصالة يف مسجدنا ما كنتم عىل ديننا ،وال
نبدؤكم بمحاربة حتى تبدؤونا ،وال نمنعكم نصيبكم من الفيء ما كانت
أيديكم مع أيدينا) ،فقال« :أيديكم مع أيدينا» يريد يف املحاربة لعدونا؛ فدل
بذلك عىل االستعانة باملخالفني ما جرت عليهم أحكام رب العاملني.

حدثين أبي عن أبيه :أنه كان يقول يف االستعانة يف حماربة الباغني بمن فسق من أهل
امللة واملوحدين ،فقال :يستعان هبم عليهم إذا أعانوا ،ثم ال سيام إذا ما خضعوا
حلكم احلق واستكانوا؛ ألن اهلل سبحانه فرض عليهم معاونة املحقني ،وإن كانوا
ظلمة فجرة فاسقني ،كام فرض عليهم -وإن فسقوا -غري ذلك من الصالة وغريها
من فرائض الدين ،وفيام فرض اهلل عليهم سبحانه من فرائضه وإن فسقوا أد ُّل دليل
عىل ذلك من أمرهم وأبني تبيني ،وكيف ال يستعان بالفاسقني عليهم واملعاونة
واجبة من اهلل عز وجل عىل الفاسقني فيهم ،وال حيل هلا يف دين اهلل من مؤمن وال
فاسق تعطيل وال ترك ،وتركها وتعطيلها عند اهلل لعنة وهلك؟
فإن قال قائل :فكيف بام ال يؤمنون عليه مام حرم اهلل من الفجور والظلم.
قيل له :إن صاروا يف ذلك إىل يشء حكم عليهم فيه بام يلزمهم فيه من احلكم،
ولو حرمت االستعانة هبم من أجل ما خيافون عليه من ذلك يف الباغني حلرمت
االستعانة هبم عىل قتال املرشكني؛ ألنه قد خياف يف ذلك من فجورهم وغشمهم ما
خياف عىل الباغني مثله سواء من ظلمهم ،وقد استنفر اهلل تبارك وتعاىل املنافقني يف
سبيله ،وذمهم يف كتابه عىل التخلف عن نبيه ÷ وعن املؤمنني ،وقاتل هبم
وحد وإن
رسول اهلل ÷ املرشكني ،واملنافق أحق وأوىل بأن خياف ويتقى من م ِّ
فسق وتعدى ،وكان فاجرا مفسدا ،ولو حرمت عىل املؤمنني معاونتهم للزم املؤمنني
طردهم فيها وحماربتهم ،ولو كان يف معاونتهم هلم اجتياح مجيع الظاملني ،ويف تركهم
االستعانة هبم هالك مجيع املسلمني -ملا حلت للمؤمنني منهم ما كانوا فاسقني
ٌ
معاونة وال منارص ٌة ،وال حيق عىل الفاسقني أن يكون منهم للمؤمنني إجابة وال
مظاهرة ،وكيف يرونه يقول من قال هبذا القول أو ذهب إليه يف رسول اهلل ÷
نفسه لو كان اليوم ح ًّيا سو ًّيا يف أهل ملته ،وفيمن بقي اليوم من األمم املختلفة:
أيدعوهم وهم عىل ما هم عليه اليوم من احلال؟ بل إن دعاهم فاستجاب له طائفة
الضالل إىل أن يقيم حق اهلل فيهم ويف العوام ،فهل يلزمه ذلك أن حيكم
منهم من ُّ
بينهم بام أمره اهلل به من األحكام؟ أو ال حيكم بأحكام اهلل عليهم؛ ملا بان له من

الفسق والضالل فيهم؟ أم يلبث فيهم ومعهم وبني أظهرهم ما أقاموا عىل ضالهلم
وفسقهم أبدً ا مقيام؟ فكيف يكون ذلك ،وقد قال اهلل سبحانه:

▬  

           
 

[ ♂النساء]؟ وإذا ترك الظاملني وهو جيد السبيل هبم

وباملسلمني إىل تغيري ظلمهم وجنايتهم( )1وما أسخط اهلل منهم -فذلك من أكرب
أيضا،
سخط اهلل يف املخاصمة واملجادلة عنهم ،وقد قال اهلل سبحانه يف مثل ذلك ً
فرضا      ▬ :
وفيام أوجبه عىل رسوله ً

[ ♂        النساء] ،فنهاه تبارك وتعاىل أن جيادل
عن اخلائنني أو يكون هلم خصيام ،واملجادلة عنهم واملخاصمة دوهنم أقل هلم يف
أنفسهم نفعا ،وأضعف يف نفعهم موقعا من تركهم مهال للخيانة وعليها ،ومن
تعطيل حكم اهلل عليهم فيها ،فكفى هبذا عىل ما قلنا به شاهدا ودليال ،وبام بان به من
سبيل اهلداية وفيه ملن أنصف سبيال ،وما به يبني هذا الباب وينري فأكثر ،واهلل
املحمود من أن حيىص له تفسري.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :أقل ما جيب عىل من امتنع من بيعة إمام عادل أن
تطرح شهادته ،وتزاح عدالته ،وحيرم ما يعطى غريه من الفيء ،ويستخف به يف
جمالسته .فأما املثبطون فالواجب فيهم أن حيسن أدهبم ،فإن انتهوا وإال حبسوا يف
احلبوس ،وشغلوا هبا عن تثبيط املسلمني عن أكرب فرض رب العاملني ،أو ينفوا من
مدن املسلمني ،فهذا أهون ما يصنع هبم ،وهم املثبطون املرجفون يف املدينة ،وهم
الذين قال اهلل فيهم:

▬        

            
              
(« -)1وخيانتهم» .نخ.

[ ♂      األحزاب] ،فأخرب اهلل سبحانه أن هذه سنة
يف األولني واآلخرين ،ويف مجيع من كان عىل ذلك من املثبطني ،وهذا القول من اهلل
عز وجل خاص للنبي املصطفى ،وعام جلميع أئمة اهلدى.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن من امتنع عن بيعة إمام عادل ،فقال :أهون ما
يصنع به أن حيرم نصيبه من الفيء ،وال تقبل شهادته.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :جيب لإلمام عىل رعيته أن يسمعوا له وأن يطيعوا،
وأن ينفذوا ما أمرهم بإنفاذه ،وأن يرتكوا ما أمرهم برتكه ،وأن ينهضوا إذا
استنهضهم ،وأن يقعدوا إذا أقعدهم ،وأن يقاتلوا إذا أمرهم ،وأن يساملوا من سامل،
ويعادوا من عادى ،وأن ينصحوا له يف الرس والعالنية ،وأن يتوالوا ويتوادوا عىل
مودته ،ويتحابوا عىل حمبته ،ويبغضوا من أبغضه ،وال يكتموه شي ًئا حيتاج إىل علمه،
عدوا يف يشء من مكروهه ،وأن يؤدوا إليه ما جيب هلل عليهم ،وأن يكونوا
وال ياملوا ًّ
له من ورائه يف حفظ الغيب كهم يف وجهه ،وأن يعينوه عىل أنفسهم وعىل غريهم ولو
كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخواهنم أو عشريهتم ،وأن يمنعوه مام يمنعون منه أنفسهم
وأهليهم وأوالدهم وأمواهلم ،وأن ينرصوه يف الرس والعالنية ،والشدة والرخاء
والألواء ،وأن يوفوا له بام عاهدوه فيه وبايعوه عليه ،فإذا فعلوا ذلك وكانوا له كذلك
فقد أدوا ما أوجب اهلل عليهم ،وحكم به من ذلك فيهم ،وكانوا عند اهلل من املؤمنني
األتقياء ،الطاهرين النجباء ،الذين ال خوف عليهم يف يوم الدين ،وال سوء يلقونه يوم
حرش العاملني ،بل يكونون يف ذلك كام قال أكرم األكرمني:
♂ 

▬  

[احلجر     ▬ ،]47

   

♂ 

[األنبياء]   ▬ ،

           
[ ♂ املرسالت]         ▬ ،
          

   ▬ ...       

[ ♂   الدخان].
قال :وجيب للرعية عىل اإلمام أن هيدهيم إىل احلق ،وينهاهم عن الفسق،
ويأمرهم باملعروف األكرب ،وينهاهم عن التظامل واملنكر ،وحيكم بحكم اهلل فيهم،
ويمض أحكام اهلل عليهم ،ويعدل بينهم يف حكمه ،ويساوي بينهم يف قسم فيئهم،
وحيملهم عىل كتاب رهبم ،ويفقههم يف الدين ،ويقرهبم من رب العاملني ،ويوفر
أموال األغنياء ،ويغني يف أموال رهبم الفقراء ،ويشبع منهم البطون اجلائعة ،ويكسو
منهم الظهور العارية ،ويقض ديوهنم ،وينكح من ال جيد إىل النكاح طوال منهم،
عىل قدر السعة واملوجود ،ويقرهبم وال يبعدهم ،ويكرمهم وال هيينهم ،ويظهر هلم
وال حيتجب عنهم ،ويعنى( )1هبم ،وال يرفض أمرهم ،ويتفقد منهم اخللة ،ويسبغ
عليهم النعمة ،ويكون هبم رؤوفا رحيام ،وعنهم ذا صفح حليام ،شديدا عىل من
خالف منهم الرمحن حتى يرده إىل اخلري واإلحسان ،ويردعه عن الظلم والعصيان،
ال يستأثر عليهم بأموال رهبم ،وال يرصفها يف غري شأهنم ،بل يرد أموال اهلل حيث
أمره بردها إليه ،ويرصفها فيام جعلها اهلل ترصف فيه :من أحوج وجوه أمور
املسلمني إليها ،وأر ِّدها نفعا وخريا وصالحا عىل األمة وفيها ،وأن ال يتجرب عليهم،
خريا من اآلباء ،ولآلباء
وال يرفع نفسه فوق ما جيب له عليهم ،وأن يكون لألبناء ً

خريا من األبناء ،متحننا شفيقا ،متفقدا رفيقا ،متأنيا حليام ،فإذا فعل ذلك فقد أدى
ً

إىل اهلل أمانته ،ونصح رعيته ،وأظهر عدله ،وفك من األغالل رقبته ،ووكد هلل
حجته ،وشابه بفعله جده الذي كان كام ذكر اهلل عنه حني يقول ▬ :
         
 

[ ♂التوبة] ،ووجبت عىل األمة طاعته ونرصته ،ومكاتفته

ومعاونته وموادته ،وحرم عليها خذالنه وتركه ،ومل جيز هلا عند اهلل سبحانه رفضه،
(« -)1ويعبأ» .نخ.

وال التخلف عن جامعته ،وال االمتناع من بيعته ،وكان من اجرتأ عىل اهلل بيشء من
ذلك فيه من الفاسقني ،املستوجبني للعذاب املهني ،الذين قال اهلل سبحانه( )1فيهم:
▬           
            

[ ♂الفتح.]16
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :هلل علينا إن هم صاروا لنا إىل ذلك أن نكون
هلم بجهدنا كذلك.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من نكث بيعة حمق فهو عند اهلل من الفاجرين ،ويف
    

 
  
حكم اهلل من املعذبني( ،)2ويف ذلك ما يقول رب العاملني ▬ :
             

[ ♂          الفتح].
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ثالثة ال ينظر اهلل إليهم يوم
القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم :رجل بايع إما ًما ً
عادال فإن أعطاه شيئا من
الدنيا وىف له ،وإن مل يعطه مل ِ
يف له ،ورجل له ماء عىل ظهر الطريق يمنعه سابلة
الطريق ،ورجل حلف بعد العرص لقد أعطي بسلعته كذا وكذا فيأخذها اآلخر
مصدقا لقوله وهو كاذب)).
وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال :قال رسول اهلل ÷:
((يا معرش الرجال من بايعني منكم عىل ما بايعت عليه النساء فوىف فله اجلنة ،ومن
أصاب شيئا مام هني عنه فأقيم عليه فيه احلد فهو كفارته ،ومن أصاب شيئا مام هني عنه
فسرت عليه فذلك إىل اهلل :إن شاء أخذه ،وإن شاء عفا عنه)).
(« -)1هلم سبحانه» .نخ.
(« -)2املعتدين» .نخ.

قال حييى بن احلسني عليه السالم( :)1معنى قوله ÷(( :فأقيم عليه فيه احلد فهو
كفارته)) :يريد أنه كفارة له من بعد التوبة ،واإلقالع عن املعصية ،والرجوع إىل الطاعة.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال حتل مكاتبة الظاملني ،وال حتل مؤانستهم
بكتاب وال غريه للمؤمنني؛ ألن يف املكاتبة هلم تطمينا وحتننا إليهم ،وما تدعو
املودة بينهم ،وقد قال اهلل سبحانه:

▬     

 ♂      إىل آخر السورة [املجادلة.]22
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :إال أن يضطر مؤمن إىل مكاتبة ظامل لرضورة خياف
فيها إن ترك مكاتبته تلف نفسه ،فيكاتبه عند وقت الرضورة ،ويقطع مكاتبته عند
الفسحة ،ويعتذر إىل اهلل عز وجل يف ذلك بام قد علمه له سبحانه من العلة ،ويتحرز
يف مكاتبته إليه مام ال جيوز له من اللفظ أن يلفظ به ملثله ،وال يركن إليه بمكاتبته يف
يشء من أمره؛ فإن اهلل يقول:

▬     

[ ♂           هود].
وحدثين أبي عن أبيه :أنه قال :سأل املأمون ً
رجال من بعض آل أيب طالب ممن
كان كبريا عند املأمون أن يواصل بينه وبني القاسم بن إبراهيم -رمحة اهلل عليه-
بكتاب ،وجيعل له من املال كذا وكذا أمرا جسيام غليظا عظيام ،قال :فأتاه ذلك
الرجل فكلمه يف أن يكتب إىل املأمون كتابا ،أو يضمن له إن كتب إليه املأمون
كتابًا أن يرد عليه جوابا ،فقال القاسم بن إبراهيم -ريض اهلل عنه -للرجل( :)2ال
واهلل ،ال يراين اهلل أفعل ذلك أبدا.

قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :من أخاف ظاملا جائرا غاشام يف دنياه أمنه اهلل يوم
الروع يف آخرته.
(« -)1صلوات اهلل عليه» .نخ.
( -)2غري موجود يف نخ.

قال :والذي نفس حييى بن احلسني بيده ما يرسين أين أمنت الظاملني وأمنوين
ليلة واحدة وأن يل ما طلعت عليه الشمس؛ ألن ذلك لو كان مني لكان ركو ًنا
إليهم ،ومواالة هلم ،وقد حرم اهلل ذلك عىل املؤمنني.
قال :وبلغنا عن بعض السلف أنه قال :من بات منهم خائفا وباتوا منه خائفني
وجبت له اجلنة.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :جيب عىل املؤمنني إنكار املنكر عىل الظاملني
بأيدهيم إن استطاعوا ذلك ،فإن مل يستطيعوه وجب عليهم إنكاره بألسنتهم ،فإن
مل يمكنهم ذلك وجبت عليهم اهلجرة عنهم ،واإلنكار واملعاداة للظاملني
بقلوهبم ،وترك املقام بينهم واملجاورة هلم ،فمن مل يستطع ذلك من املؤمنني
لكثرة عياله وحاجتهم إليه ،ومل يكن يستطيع أن يشخص هبم معه -فليقم
عندهم

فينة()1

من دهره حتى يكتسب هلم ما جيزهيم فينة من دهرهم ،ثم

يشخص مهاجرا يف أرض اهلل عن قرب الظاملني ،حتى إذا خاف الضيعة عىل
عياله عاد عند حاجتهم إليه ثم يوشك( )2ما يشخص عنهم ،كذلك ينبغي أن ال
يكون مقيام مع الظاملني وال مضيعا ملن معه حتى جيعل اهلل له من أمره خمرجا.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :جيب عىل اإلمام أن يكتب إىل الباغني كتابا
قبل مسريه إليهم يدعوهم فيه إىل كتاب اهلل وسنة رسوله ÷ ،واألمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،وإحياء احلق ،وإماتة الباطل ،ويع ِلمهم أهنم إن
دخلوا يف ذلك وأجابوا إليه كان هلم ما للمسلمني وعليهم ما عليهم ،هلم ماهلم
( -)1الفينات :الساعات ،ويقال:لقيته الفينة بعد الفينة ،أي :احلني بعد احلني .خمتار.
( -)2يوشك :يرسع.

من املكان يف كل فضيلة وإحسان ،وعليهم ما عليهم من حكم حمكوم ،أو عزم
من اهلل يف األمور معزوم ،فإن هم قبلوا ذلك وىف هلم بام أعطاهم ،وإن هم مل
يقبلوا ذلك ومل جييبوا إليه آذهنم باحلرب ،ونبذ إليهم عىل سواء ،إن اهلل ال هيدي
كيد اخلائنني ،واستعان باهلل عليهم ،وتقدم بمن معه من املؤمنني إىل جهادهم
فقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين واحلكم واألمر هلل ،كام قال سبحانه:
▬          

[ ♂    البقرة].

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه ::أحب لإلمام إذا سار إىل لقاء عدوه أن يكتب
بكتاب دعوة ثانية ،فيس ِّري رسوال به أمامه حتى يسبق به إىل عدوه ،يدعوه فيه إىل ما
دعاه إليه ً
أوال ،فإذا نزل اإلمام يف املعسكر الذي يلقى فيه عدوه مواجها له بعث إليه
رجال أو رجلني أو ثالثة من ذوي العلم والفهم والعقل والرأي والدين والرجلة
والدهاء والفطنة والتقى إن هو أمنه عليهم؛ فيصريون إليه فيدعونه إىل الرمحن،
ويزجرونه عن طاعة الشيطان ،وخيوفونه باهلل وعذابه وعقابه ،ويذكرونه باهلل والدار
اآلخرة ،ويسألونه حقن الدماء ،والدخول فيام دخل فيه املسلمون من اخلري
واهلدى ،فإن أجاهبم فهو منهم ،وإن أبى ذلك عليهم رجعوا بخربه إىل صاحبهم.
فإذا أراد اإلمام تعبئة عسكره وصف أصحابه فليصفهم صفا من وراء صف كام
يصطف الناس للصالة ،ويسوي بني مناكبهم ،وحيكم رصهم ،فإن اهلل سبحانه
يقول:

▬          

صف يكون طول صفوفهم
[ ♂ الصف] ،فإذا صفهم صفو ًفا ص ًّفا بعد ٍّ
عىل قدر سعة معسكرهم ،وجيعل يف الصف األول خيارهم وحامهتم( ،)1ويكون
(« -)1كامهتم» نخ.

عىل ميمنته رجل ناصح شجاع ،وعىل ميرسته رجل كذلك ،ويكون هو يف القلب
أو بني الصفني يف حرجة من اخليل والرجال موثوق هبم ،متكل عىل دينهم
ورجالتهم ،وإن أراد أن يكون يف غري ذلك املكان كان ،ويوقف من وراء الصفوف
كلها جامعة من الفرسان ترد كل من شذ من العسكر ،أو انثنى عن العدو ،وجيعل يف
الصف األول جناحني كثيفني عىل قدر قلة من معه وكثرهتم ،ويويل عىل كل جناح
رجال شجاعا دينا ناصحا ،خيتار له حامة الرجال وأبطاهلا ،وفرهة اخليل وعراهبا،
ويأمرهم إذا رأوا فرصة أو غرة من عدوهم أن ينتهزوها ويفرتصوها ،ويأتوا من
ورائهم إن أمكنهم ،فإن أمكنتهم تلك فليأتوا من ورائهم ،وليحمل الصف األول
عليهم من أمامهم ،ويتبعه الصفوف شيئا شي ًئا ،زحفا زح ًفا ،من غري افرتاق وال
اختالط ،وإن مل ير اجلناحان احلال حال فرصة وال هنزة ثبتا عىل حاهلام ،ومل يربحا
من موقفهام ،فإن دمهت امليمنة وغشيت أمدها اجلناح األيمن بأدناه إليها ،وكذلك
إن دمهت امليرسة وغشيت أمدها اجلناح األيرس بأقربه إليها ،وال يتضعضع كله،
وكذلك إن غيش القلب وكثر( .)1أمدته امليمنة وامليرسة ببعض رجاهلام.
ويويص اإلمام أصحابه بقلة الكالم والصياح واهلرج ،فإذا أقام صفوفه ،ونرش
جناحيه ،وأوقف من يرد شذاذ العسكر من ورائهم ،وأوقف الناس عىل راياهتم،
ووىل عىل اخليل كلها وعىل الرجالة الوالة ،وأحكم أمر عسكره -فليأمر باملصاحف
فلتنرش أو تعلق عىل الرماح ،وليربز هبا نفر بني الصفني فينادون :يا معرش الناس،
ندعوكم إىل ما يف هذه املصاحف من كتاب اهلل ،فأجيبوا إليه ،وأطيعوا اهلل ،وادخلوا
فيام دخل فيه املسلمون من احلق ،وال تشقوا عصا املؤمنني ،واحقنوا دماءكم
ودماءنا ،وارجعوا إىل احلق الذي أظهره اهلل لكم ولنا ،وال يستهوينكم الشيطان،
وال خيدعنكم هذا اإلنسان الذي يدعوكم إىل حربنا ،ويريد التلف بينكم وبيننا .أهيا
الناس ،ندعوكم إىل ما دعاكم اهلل إليه ،ندعوكم إىل أن نحرم نحن وأنتم ما حرم اهلل،
(« -)1وكثر» غري موجودة يف نخ.

ونحل ما أحل اهلل ،ونأخذ احلق ونعطيه ،وننفي الظلم واجلور ،ونشبع اجلائع،
ونكسو العراة ،ونصلح البالد ،وننصف العباد ،ونجعل الكتاب إمامنا وإمامكم،
ونتبع حكمه نحن وأنتم ،فاهلل اهلل فينا ويف أنفسكم ،فإن أجابوا أو أجاب بعضهم
ق ِّرب وأكرِ م ،وأح ِسن إليه وع ِّظم ،وإن أبوا إال التامدي يف الضالل ،واتباع الفسقة

اجلهال -فلتقل اجلامعة التي حتمل املصاحف بأعىل أصواهتا :اللهم إنا نشهدك
عليهم ثالث مرات ،ثم لينرصفوا إىل معسكرهم.
وإن أمكن اإلمام أن ينرصف عن حرهبم ذلك اليوم ورأى لذلك وجها ،ومل
خيش عىل نفسه وال عىل أصحابه من أعدائه مكروها وال مكرا -فعل ،فإذا كان من
الغد عبأ عسكره كام كان باألمس ،ثم أخرج الدعاة بني الصفني معهم املصاحف،
وأمر بالكتاب الذي قرئ باألمس عليهم أن يقرأ اليوم ،فإن أجابوا وإال أشهد اهلل
عليهم ومالئكته ورسله ،ثم انرصفوا إىل معسكرهم ،فإن أمكن اإلمام ورأى لذلك
وجها أن يدفع ذلك اليوم دفعه ،فإن ذلك أكمل للحجة فيهم ،وأقرب إىل نرص اهلل
عليهم ،فإذا انرصف فليجعل عليهم الطالئع واجلواسيس ،وليتحصن يف هناره
وليلته بخندق إن أمكنه ،حميط بكل عسكره ،ويطرح( )1حسكًا( )2إن كان معه ،فإن
مل يمكنه يشء من ذلك أمر القواد بتعبئة أصحاهبم واحلذر يف ليلهم وهنارهم،
واملحارس وقلة الغفلة ،واستعامل التوقع واملخافة لكيد عدوهم ،وأمرهم إن ه ِجم
عىل طائفة منهم أال يتكلم وال يصيح خلق من العسكر إال من كان يف تلك الناحية،
فإن كان من ذلك يشء أمد موضع الصياح والتكبري بالرجال ،وأوقد هلم ناحية من
نارا كثرية عظيمة يأنسون إليها ويعلمون بتدبري صاحبهم هلا.
رحله عىل ساع ِه ً
فإذا كان اليوم الثالث برز إىل عدوه ،وصف عساكره ،وعبأ جيوشه ،وخطبهم

(« -)1أو يطرح» .نخ.
(« -)2حسيكا» .نخ .واحلسك :حسك السعدان ،واحلسك من احلديد ما يعمل عىل مثاله ،وهو من
آالت العسكر ،قال ابن سيده :احلسك من أدوات احلرب ربام أخذ من حديد فألقي حول
العسكر ،وربام أخذ من خشب فنصب حوله .لسان العرب.

ووعظهم ،وأخربهم بام أعد اهلل للصابرين ،ثم أمر الدعاة فخرجوا فوقفوا بني
الصفني كام كانوا يفعلون ،معهم املصاحف منشورة ،وعىل الرماح مرفوعة ،ويأمر
بالكتاب الذي فيه الدعوة فيقرأ عىل العدو ،ويدعون إىل ما فيه ،فإن أجابوا ق ِبلوا،
وان أبوا أشهد الدعاة اهلل عليهم ثالثا ،ثم يرجعون إىل معسكرهم ،ثم قد بان إن
شاء اهلل تعاىل خذالهنم ،ووجب النرص للمؤمنني عليهم ،فليزحف عسكر اإلمام
إليهم زحفا زح ًفا ،معا م ًعا ،بالنية والبصرية واملعرفة واحلجة الكريمة ،بوقار
وخشوع ،وذكر هلل وخضوع ،يكربون التكبرية بعد التكبرية ،فإن خرجت هلم خيل
خرجت إليها خيل ،وإن برزت رجالة برزت إليها رجالة ،وإن مل خيرج من ذلك
يشء زحف إليهم القوم معا حتى يقعوا يف عدوهم ،ويظهروا شعارهم ،ويضعوا يف
أعداء اهلل سيوفهم ،ويسألوا اهلل النرص والعون عليهم ،فإذا نرصهم اهلل وأيدهم،
وخذل عدوهم ،وأذل مناصبهم ،فليتحفظوا من أن يدخلهم عجب أو خيامرهم
بغي ،وليكثروا من ذكر اهلل وشكره ،والثناء عليه ومحده ،فإن كان ملن حارهبم فئة
يرجعون إليها ،وإمام حيامون عليه ومل يكن معهم ،وكان ببلد غري معسكرهم،
يرجعون إليه ،ويردون عليه -اتبع املسلمون مد ِبرهم ،وأجازوا عىل جرحيهم حتى
يستقصوا يف الطلب عليهم ،ويقتلوا من حلقوا ،ويستأرسوا من أحبوا؛ حتى يفرقوا
بينهم ،ويشتتوا جامعتهم ،ويأمنوا رجعتهم ،وإن مل يكن هلم فئة يرجعون إليها -
وهو الرئيس الذي يأوون إليه ،ويردون بعد هزيمتهم عليه -مل يتبع هلم مدبر ،ومل
جيز( )1هلم عىل جريح ،ولكن يطردون ويفرقون ويشتتون ،وال جيوز يف ذلك أن
يقتلوا إذا ولوا واهنزموا ،فإذا هزمهم اهلل وأخزاهم ،وعذهبم وأرداهم -أمر اإلمام
بجمع غنائمهم ،وضم كل ما كان يف عسكرهم ،وحض الناس عىل أداء األمانة فيه،
وأخربهم بام أوجب اهلل عز وجل عىل من غل شيئا من ذلك ،فإذا مجعه واستقصاه
أمر بقسمته عىل أهل العسكر ،وتفريقه بينهم ،ورضب السهام فيه هلم.
(« -)1جيهز» .نخ.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل

عليه :جتمع الغنائم قليلها وكثريها ،ودقيقها

وجليلها ،فإذا مجعت كلها وضمت بأرسها اصطفى اإلمام إن أحب منها شيئا
واحدا ،إما فرسا ،وإما سيفا ،وإما درعا ،كذلك( )1فعل رسول اهلل ÷ فيام
كان يغنم ،وكان يسمي ذلك الصفي.
ويف ذلك ما حدثني أيب عن أبيه :أنه كان يقول :لإلمام أن يتنفل ويصطفي من
الغنائم لنفسه جزءا أو شيئا معروفا كام كان يفعل رسول اهلل ÷ يف النفل،
فليتنفل من ذلك لنفسه ما أراد أن يتنفل ،وجيوز له مع اجتهاد الرأي فيه ما
يفعل؛ ألنه إنام يأخذ ويعطي وحيكم مام يرى من الغنائم قبل قسمتها وما حكم
اهلل به من ذلك يف حكمها فيام هو هلل ولرسوله خالصا ،وما جاء به حكم آية
األنفال خاصا ،وقد ذكر أنام كان يأخذه رسول اهلل ÷ لنفسه كان

يدعى()2

الصفي ،وهذا االسم دليل عىل أنه إنام كان يصطفى ويؤخذ من مجيع الغنائم،
والربهان فيه بني؛ ألنه لو كان الصفي إنام هو عن مقاسمة معتدلة متساوية
لكانت أقسامها إذا عدل فيها مشتبهة متكافئة ،مل جيز أن يقال :صفي وال
مصطفى ،وهي كلها مشتبهة أكفاء.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ولإلمام أن ينفل من مجيع الغنائم قبل قسمتها من
أحب أن ينفله؛ ألن اهلل تبارك وتعاىل قد جعل أمر األنفال إىل رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وعىل آله ،-وما كان من احلق واحلكم يف ذلك لرسول اهلل ÷ فهو لألئمة
املحقني من أهل بيته التابعني ،الذين هم به مقتدون ،وبسريته ÷ سائرون،
وبحكمه وسنته حاكمون.
حدثين أبي عن أبيه أنه قال :إذا مجعت الغنائم جاز لإلمام أن ين ِّفل من رأى تنفيله،
وأن يفعل يف ذلك بام كان يفعله رسول اهلل ÷ ،فينفل من مجلته إن رأى ذلك
(« -)1فذلك» نخ.
(« -)2يسمى» نخ.

عىل قدر ما يرى ،ويفرق منه شيئا عىل من أبىل وأعنى يف عدو اهلل ونكا،

فإذا()1

فعل ذلك فقد قام عندي حينئذ بام جيب عليه ألهل االجتهاد يف القتال ،وبام ذكر
اهلل سبحانه يف حكمه يف سورة األنفال إذ يقول سبحانه:

▬ 

          

[ ♂      األنفال] ،فلو مل تكن األنفال يف
مجيع املغنم ملا كان عنها وال فيها من مسألة وال متكلم ،فلام سأل املؤمنون عنها
وتكلموا فيام فعل رسول اهلل ÷ فيها أخرب اهلل ال رشيك له أهنا له ولرسوله
معه ،فله تعاىل ولرسوله من األمر فيها واحلكم والقضاء يف أمرها وعليها ما ليس
ملؤمن بعده فيه عليه كالم ،وال ألحد مع خالف اهلل فيه دين وال إسالم ،وما جعل
اهلل لرسوله من ذلك فهو لإلمام العادل املحق من بعده.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا اجتمعت الغنائم ثم اصطفى اإلمام لنفسه
ما شاء ،ونفل من أحب من أهل االجتهاد والعناء إن رأى لذلك وجها -فليأمر
بالغنائم من بعد ذلك فلتقسم عىل ُخسة أسهم ،فيعزل من اخلمسة األسهم
سهام ،وهو ُخس الغنائم ملن سامه اهلل وجعله له.
ثم يأمر اإلمام بقسم األربعة األخامس الباقية من الغنائم ،فلتقسم بني أهل
العسكر الذين قاتلوا وحرضوا ،فيقسم للفارس سهامن ،وللراجل سهم ،وال
يسهم إال لفرس واحد.
وقد قال غرينا :إنه يسهم الثنني ،ولسنا نرى ذلك يف الغنائم.
ويسهم للرباذين مثل سهام اخليل العراب ،وال يسهم للبغال ،وال للحمري ،وال لإلبل.
فإذا قسمت أربعة أخامس الغنيمة عىل من حرضها من املقاتلة األحرار
البالغني املسلمني -أمر اإلمام باخلمس الذي كان عزله فيقسم عىل ستة أجزاء،
ثم ف ِّرق عىل من جعله اهلل له من أهله الذين حكم به هلم.
(« -)1وإذا» نخ.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :يؤمر باخلمس فيقسم عىل ستة أجزاء :فجزء
هلل تعاىل ،وجزء لرسوله ،وجزء لقريب رسوله ،وجزء لليتامى ،وجزء البن
السبيل ،وجزء للمساكني.
ويف ذلك ما يقول اهلل سبحانه       ▬ :
[ ♂       األنفال.]41
فأما السهم الذي هلل فيرصفه اإلمام يف أمور اهلل ،وما يقرب إليه مام يصلح
عباده :من إصالح طرقهم ،وحفر بيارهم ،ومؤنة قبلتهم وبناء ما خرب من
مساجدهم ،وإحياء ما مات من مصاحلهم ،وغري ذلك مام جيتهد فيه برأيه مام
يوفقه اهلل فيه ملا ال يوفق له غريه.
وأما السهم الذي لرسول اهلل ÷ فهو إلمام احلق ،ينفق منه عىل عياله،
وعىل خيله وعىل غلامنه ،ويرصفه فيام ينفع املسلمني ،ويوفر أمواهلم.
وأما سهم قربى رسول اهلل ÷ فهو ملن جعله اهلل فيهم ،وهم الذين حرم
اهلل عليهم الصدقات ،وعوضهم إياه بدال منها ،وهم أربعة بطون ،وهم :آل
عيل ،وآل جعفر ،وآل عقيل ،وآل العباس ،ويقسم بينهم ذلك قسام سواء الذكر
فيه واألنثى ،ال يزول عنهم أبدا؛ ألن اهلل سبحانه إنام أعطاهم ذلك لقرباهم من
رسول اهلل ÷ ،وجماهدهتم معه ،واجتهادهم له ،وال يزول عنهم حتى تزول
القرابة ،والقرابة فال تزول عنهم أبدا ،وال خترج إىل غريهم منهم ،وهذه األربعة
البطون فهم الذين قسم عليهم رسول اهلل ÷ اخلمس.
وقد روي لنا أنه أعطى يف اخلمس بني املطلب ،فبلغنا عن جبري بن مطعم قال:
ملا قسم رسول اهلل ÷ سهم ذي القربى بني بني هاشم وبني املطلب أتيته أنا
وعثامن فقلنا :يا رسول اهلل ،هؤالء بنو هاشم ال ننكر فضلهم؛ ملكانك الذي
وضعك اهلل به منهم ،أرأيت إخواننا من بني املطلب أعطيتهم ومنعتنا ،وإنام
نحن وهم منك بمنزلة واحدة ،فقال النبيء ÷(( :إهنم مل يفارقونا يف
جاهلية وال إسالم ،إنام بنو هاشم وبنو املطلب كهاتني)) ثم شبك بني أصابعه.

فلذلك قلنا :إنه ال جيوز أن يقسم عىل غري هؤالء األربعة البطون؛ ألن رسول
اهلل ÷ مل يذكر أنه قسم لغريهم إال أن يكون بني املطلب ،فقد يمكن أن
يكون قسم لبني املطلب عطاء منه ÷ هلم ،وهبة وشكرا عىل ما كان من
قديم فعلهم وصربهم معه واجتهادهم ،ال عىل أنه سهم( )1هلم فيه ،واإلمام يف
ذلك موفق ،ينظر فيه بنور اهلل وتسديده.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وإنام جيب ما ذكر اهلل من سدس ُخس الغنيمة
ملن سامه اهلل من قربى آل رسول اهلل ÷ وهم هؤالء األربعة البطون الذين
سمينا إذا كانوا كلهم للحق تابعني ،وإلمام املسلمني نارصين ،سامعني مطيعني،
مواسني صابرين ،موالني للحق واملحقني ،معادين للباطل واملبطلني ،فأما من
كان من هؤالء كلهم غري متبع وال جمتهد ،وكان عاندا عن الصدق ،منحرفا عن
إمام احلق -فال حق له يف ذلك ،وال نصيب له مع أولئك ،إال أن يتوب إىل اهلل
من خطيئته ،ويظهر لإلمام ما أحدث من توبته ،فيكون له إن كان منه ذلك أسوة
غريه من الرجال يف حكم اهلل سبحانه ،ويف املال.
وأما سهم اليتامى ،وسهم املساكني ،وسهم ابن السبيل -فإن يتامى آل
رسول اهلل ÷ ومساكينهم وابن سبيلهم أوىل بذلك من غريهم ،فإذا مل يكن يف آل
رسول اهلل ÷ يتيم وال مسكني وال ابن سبيل -رد ذلك عىل أقرب أبناء املهاجرين
إىل رسول رب العاملني ÷ ،فكلما استغنى قوم أقرب إىل رسول اهلل ÷ من
قوم -رد يف قوم سواهم ممن هو أقرب إىل الرسول ،فإذا استغنى أبناء املهاجرين من
األقرب فاألقرب من رسول رب العاملني -رد ذلك يف األنصار عىل قدر ما كان من
منازل أوليهم واجتهادهم مع رسول اهلل ÷ ،يبدأ منهم بأكثرهم اجتهادا يف اجلهاد
والنصيحة هلل ولإلسالم ،فإذا استغنى من ذلك األنصار رجع يف سائر املسلمني من
العرب وغريهم ،فكان ليتاماهم ومساكينهم وابن سبيلهم.
(« -)1سهم واجب» .نخ.

ومن عند من أبناء املهاجرين واألنصار وسائر املسلمني عن احلق واملحقني؛
فناصب أو خالف أو خذل إمام املؤمنني -مل يكن له يف يشء من ذلك حق ،كام مل يكن
ملخالفي آل رسول اهلل ÷ يف ذلك حق وال يف غريه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وإنام قلنا :إن يتامى آل رسول اهلل ÷
ومساكينهم وأبناء سبيلهم أوىل بام جعل اهلل لليتامى واملساكني وابن السبيل يف
اخلمس من غريهم؛ ألن يتامى غريهم ومساكينهم وابن سبيلهم يأخذون مام جيبى
من األعشار والصدقات وهم ال يأخذون ،وينالون من ذلك ما ال ينالون؛ فلذلك
جعلناهم بسهام اخلمس أوىل من غريهم ما كانوا إليه حمتاجني ،وكان فيهم من ذكر
اهلل من اليتامى واملساكني وابن السبيل.
ويف ذلك ما بلغنا عن عيل بن احلسني بن عيل -عليهم السالم -أنه كان يقول يف
قول اهلل تبارك وتعاىل:

▬        

[ ♂      األنفال:]41
هم يتامانا ومساكيننا وابن سبيلنا.
وقلنا :إهنم إذا استغنوا عن ذلك رجع إىل األقرب فاألقرب من أبناء
املهاجرين تفضيال ملن فضل اهلل من قربى رسوله املهاجرين ،وكذلك جعلنا
ذلك من بعد أولئك لألنصار لقدر اجتهادهم وصربهم .وكذلك جيب عىل إمام
املسلمني أن يعرف لذوي العناء يف اإلسالم موضع عنائهم ،فإن ذلك أنفع
للدين وأرجع عىل املسلمني.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وإن احتاج اإلمام إىل رصف اخلمس كله يف
مصالح املسلمني فله أن يرصفه يف ذلك وال يقسمه ،كام فعل رسول اهلل ÷ يوم
حنني ،وكام فعل أمري املؤمنني  #يف حرب صفني ،أخذ اخلمس واستحل منه أهله.
وإنام يكون لإلمام ذلك عند حاجته إليه ورضورته ،ال يف وقت مقدرته
رصف إليهم ،وكذلك أبناء السبيل.
وسعته ،وإن كان املساكني أوىل بذلك كله ِ

ِ
ومن احلج ِة فيام قلنا به يف سهم اليتامى واملساكني من الغنيمة التي أفاءها اهلل عىل
 ثم، إهنا من بعد آل رسول اهلل ÷ ألبناء املهاجرين:املؤمنني املجاهدين من قولنا
 ثم هو من بعد استغناء األنصار عنها ملن جاء،األنصار من بعد استغناء املهاجرين
   ▬ :قول اهلل تبارك وتعاىل

-بعدهم من املؤمنني واملسلمني عامة

         
           
            
          
           
           
           
           
              

.]♂ [احلرش        

 كل من حرض من هؤالء القتال مل يرضب له:قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه
 ولكن ينبغي لإلمام أن يرضخ هلم عىل قدر عنائهم،بسهم كغريه من الرجال
. واجتهادهم يف طاعة رب العاملني، وما كان من دفاعهم عن املسلمني،ومنفعتهم
 إذا أرس األسري وأوثق بوثاق يمنعه من الرباح:قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه
 ووجب حبسه واالستيثاق منه إذا خيش،واالنفالت بنفسه مل جيز بعد ذلك قتله
أمور يباين فيها بعد
ٌ  فإن بدت من األسري،منه أمر أو سبب مام يرض باملسلمني
 ومل يكن األسري صار إىل حبس، وكانت احلرب بعد قائم ًة،أرسه رب العاملني

املسلمني -فاإلمام خمري يف قتله كام فعل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب -رضوان
اهلل عليه -يف األسري الذي أرسه عامر حني بدت منه املكيدة ألمري املؤمنني
واحلرب قائمة بني املحاربني.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الذين ال جيوز قتلهم من األرسى ،قال :هم
الذين أثخنهم املحقون بالوثاق واالنقياد هلم أسارى ،فقلنا له :وما األرس؟
فقال :هو الوثاق واألطر ،كام قال رسول اهلل (( :÷-لتأخذن عىل يدي
الظامل فلتأطرنه عىل احلق أطرا)) ،فقيل :وما األطر؟ فقال :هو الرباط والعقد،
َ َ َ َْ َ ْ َ ُ
ْ
كام قال اهلل سبحانه▬ :وشددنا أْسهم♂ [اإلنسان ،]28تأويله :أوثقنا عقدهم
وأطرهم ،فجعل سبحانه أرسهم توثيق حل ِقهم ،وكان ذلك هو املعروف يف
كالم العرب ولغتهم ومنطقهم ،فمن أوثق رباطا وانقاد مذعنا لذلة فهو األسري
الذي هنى أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #عن قتله.

وال ينبغي ملؤمن يقدر ألسري كافر أو فاجر ظامل عىل ٍ
إيثاق إال جاء به صاغرا

يف أرسه من حبل أو غريه يف رباط أو وثاق( )1حتى ينتهي به إىل ويل أمر املؤمنني،
فيم ُّن عليه بعد أو حيبسه.
وال حيل لإلمام إن خاف منه خيانة يف الكف عن قتال املحقني أن خيرجه من
احلبس ولو ذهبت فيه نفسه ،وكيف يصح يف حكم احلكيم إرسال من ال يؤمن
عىل قتال أبر( )2املؤمنني وأعظمهم عند اهلل يف العناء عن دين اهلل منزلة وقدرا؟!،
وكيف يرسل من خياف أن يذهب من ساعته ويف فوره فيكون أعون ما يكون
للظامل يف ظلمه وفجوره؟! وهم قد يرون حبس املاجن وإن كان غري حمارب عىل
جمونه ،ويقولون :إنه قد يلزم إمام احلق إن خيلده ما كان ماجنا يف بعض جمونه،
ومن يقول إن عل ًّيا -رمحة اهلل تعاىل عليه -أوجب إرساله وهو خياف عىل
املؤمنني قتله أو قتاله ،وأنه أرسله أو خاله فأطلقه حني حسن به يف الكف
(« -)1ووثاق» نخ.
(« -)2أمري» .نخ.

عن قتال املؤمنني ظنه ،ويف ترك العودة إليه أمنه ،واهلل عز وجل يقول لرسوله:
▬            

[ ♂ األنفال] ،وقوله سبحانه ♂ ▬ :فإنام هو عىل بيان.
وكيف يرسل أسري الكفرة الظاملني مع اخلوف له عىل مشاقة رب العاملني ،وال
حيبس إن ساءت به الظنون ،وظهر منه يف مشاقة اهلل املجون ،واهلل يقول جل
ثناؤه وتقدست أسامؤه      ▬ :
          

[ ♂  حممد ،]4وال يكون م ٌّن أبدا وال فداء إال من بعد احلبس
والوثاق غري ما شك ،وبذلك جاء احلديث عن رسول اهلل ÷ فيهم إذ ب ِّيتوا
ليلة بدر يف الرباط والوثاق ،فكان لرسول اهلل ÷ بعمه يف تلك الليلة من
القلق واألرق ما قال له عمر فيام يقال ويذكر :ما يل أراك يا رسول اهلل منذ الليلة
أ ِر ًقا ،ويف ليلتك هذه كلها ساهرا قلقا؟ فقال له ÷(( :وما يل ال أقلق وأنا
أسمع منذ الليلة أنني عمي يف األرسى)) ،فلو كان احلق عنده غري حبس األسري
بعد األرس ألمر بتخلية عمه أمرا ،فلو مل جيز حبس األسري إذا مل يؤمن سنة تامة ملا
جاز حبسه ليلة كلها ،بل ساعة واحدة .وليس ينبغي للمؤمنني أن يأرسوهم
حتى خيزوهم ويثخنوهم بالقتل منهم وفيهم ،بالظهور البني عليهم ،فإذا قتلوا
وطردوا وغلبوا وقهروا ارتبطوا حينئذ وأرسوا ،فإن استسلم الظاملون للحكم،
ودخلوا بعد املصافة يف السلم ،بإقبال منهم إىل احلق وإقرارٍّ ،
وتول بغري غلبة عن
املحقني أو فرار ،ال يتحيزون فيه إىل فئة أو رجال ،وال ينحرفون به ملنازلة أو
قتال -كف يف هذه احلال وازدجر عن مدبرهم.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وأيام أسري قامت عليه البينة بأنه قتل من
املسلمني قتيال قتل به ،وإن جرح أقيد منه.
قال :وإن مل يكن قتل وال جرح وتاب وظهرت توبته وجب عىل اإلمام إن خيليه،
إال أن خيافه فيحبسه ،وكذلك لو خاف غريه من مجيع الناس وجب له حبسه.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال ينبغي أن يبيت أهل القبلة يف مدهنم ،وال
يوضع عليهم منجنيقات يرمى هبا يف داخل احلصن ،وال يمنعوا من مرية وال
رشاب ،وال يفتح عليهم بحر ليغرق مدهنم ،وال ترضب مدينتهم بنار خشية أن
يصاب من ذلك من ال جتب إصابته من النساء والولدان وغريهم من املؤمنني الذين
ال يعلمون ،وأبناء السبيل املستخفني يف بلدهم ،وغريهم ممن ليس عىل دينهم ممن
تؤيه املدن والقرى ،ويف ذلك ما يقول اهلل سبحانه لنبيه ÷ يف غزوة احلديبية
حني يقول       ▬ :
            

[ ♂          الفتح.]25
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال جيوز أن تبيت العساكر الكبار العظام التي ال
يؤمن أن يكون فيها بعض املتوصلني هبا من أبناء السبيل أو التجار أو النساء أو
الصبيان ،كذلك ال جيوز بيات القرى وال املدن .فأما ما كان من الرسايا والعساكر
التي قد أمن أن يكون فيها أو معها أحد ممن ال جيوز قتله فال بأس أن يبيتوا ويقتلوا
كثروا أم قلوا إذا كانت الدعوة قبل ذلك قد شملتهم ،وصارت إليهم وبلغتهم،
فأبوا قبوهلا ورفضوها ،فإن بيت من ذلك يشء فغنيمة ذلك ملن بيته ،وفيه اخلمس.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :الفيء كل أرض فتحت بالسيف أو صلحا أو
أخذت وتركت عىل حاهلا كسواد العراق وغريه ،ومن ذلك ما يؤخذ من أهل الذمة
من اجلزية فذلك يف ٌء يقسم عىل صغري املسلمني من األحرار وكبريهم ،الرشيف فيه
وغريه سواء ،إال أن حيتاج اإلمام أن يرصف ذلك أو بعضه يف مصالح املسلمني
وأمورهم فيكون ذلك له؛ ألنه الناظر هلم ،وعليه فرض من اهلل االجتهاد يف مجيع
أمورهم ،ويرزق فيه ويف غريه من أموال اهلل مقاتلتهم ،غري أن آل رسول اهلل ÷
ال يرزقون من الصدقات واألعشار ،وغريهم يرزق منها.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا وجه اإلمام واليه يف حماربة عدوه وجب عليه
أن يوصيه بكل ما يقدر عليه من طاعة اهلل ،والرفق وحسن السياسة ،وجودة
السرية ،والتثبت يف أمره ،ثم يقول :بسم اهلل ،وباهلل ،ويف سبيل اهلل ،وعىل ملة
رسول اهلل ÷ ،ال تقاتلوا القوم حتى حتتجوا عليهم ،فإن أجابوكم إىل
الدخول يف احلق ،واخلروج من الباطل والفسق ،ودخلوا يف أمركم -فهم
إخوانكم ،هلم مالكم ،وعليهم ما عليكم ،وإن أبوا ذلك وقاتلوكم فاستعينوا باهلل
عليهم ،وال تقتلوا وليدا ،وال امرأة ،وال شيخا كبريا ال يطيق قتالكم ،وال تعوروا
عينا ،وال تعقروا شجرا إال شجرا يرضكم ،وال متثلوا بآدمي وال هبيمة ،وال تغلوا،
وال تعتدوا ،وأيام رجل من أقصاكم أو أدناكم أشار إىل رجل بيده فأقبل إليه
بإشارته فله األمان حتى يسمع كالم اهلل ،وهو كتابه وحجته ،فإن قبل فأخوكم يف
الدين ،وإن أبى فردوه إىل مأمنه .واستعينوا باهلل ،وال تعطوا القوم ذمة اهلل وال ذمة
رسوله وال ذمتي ،أعطوا القوم ذمتكم ،وأوفوا بام تعطوهنم من عهدكم.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وكثري من هذا القول كان رسول اهلل ÷
يويص به عساكره.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :فإن كانت الرسية تقاتل قوما من أهل دار احلرب

أ ِمرت بأن تدعوهم إىل شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ÷،

وأخ ِربت أهنم إن أجابوا إىل ذلك فقد حقنوا دماءهم ،ومنعوا أمواهلم ،وأوىص
فيهم بام أوىص يف أهل البغي.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من خرج يف سبيل اهلل مستأجرا بأجرة لوال
هي مل خيرج -قال :فله أجر( )1غزوه ،وكل ما أصاب يف ذلك الغزو ملن استأجره
بامله عىل أن يغزو.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا ظهر( )2إمام احلق عىل أئمة الظلم أخذ كل ما
يف أيدهيم وهلم :من قليل وكثري ،دقيق وجليل ،عرض أو غريه ،إال أن يكون جارية
استولدوها فإهنا ال تؤخذ؛ ألهنم باستيالدها( )3قد استهلكوها ،فأما ما كان سوى
ذلك من الضياع واألموال وغري ذلك مام استحدثوه يف سلطاهنم فيؤخذ ذلك كله:
ما استحدثوه من أموال اهلل ،وما استحدثوه يف السلطنة من غري ذلك من غالت إن
كانت هلم قبل سلطنتهم؛ ألن ما استهلكوه من أموال اهلل أكثر مام يؤخذ منهم،
وكذلك احلكم يف أتباعهم وأهل معاونتهم عىل ظلمهم ،فإن أقام أحد من املسلمني
ب ِّين ًة عىل يشء بعينه قائم مل يتغري ومل يستهلك فأقام عليه البينة أنه غ ِصبه غصبا ،وأ ِخذ
منه ظلام وجورا -سلم إليه ،ورد بعد الغصب يف يديه.
حدثين أبي عنه

أبيه :أنه سئل عام يف أيدي الظلمة من األموال والضياع

واجلواري إذا ظهر إمام العدل عليهم ،فقال :يؤخذ مجيع ما يف أيدهيم من ذلك،
فقيل له :أرأيت إن اختذوا من ذلك جواري فأولدوهن ،فقال :هذا استهالك
منهم هلن ،فقيل له أرأيت إن كانوا قد ورثوا شيئا من غري هذا ،أو وهب هلم
يشء من غري هذا ،فقال :ما استهلكوا من أموال اهلل أكثر من ذلك.

(« -)1أجرة» .نخ.
(« -)2ظفر» .نخ.
( -)3فإهنا ال تؤخذ باستيالدها؛ ألهنم قد استهلكوها.نخ.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :يق ُّر من حكمهم ويثبت ما كان حقا ،ويدفع ما
كان باطال ،وإنام أثبتنا ما كان من حكمهم موافقا للحق ألنه حق ،وما كان حقا
فهو حكم اهلل ال حكم احلاكم به.
قال :وأما قطائعهم وجوائزهم فإنه يثبت من ذلك ما مل يكن رسفا ،وكانوا أعطوا
من أعطوه إياه عىل غري معاونة هلم عىل إطفاء نور احلق ،واخامل كلمة الصدق،
وكان إعطاؤهم له إياه يف صالح املسلمني ،أو بحق واجب من رب العاملني ،وأما
ما أعطوه للهو والطرب ،واألرش والكذب ،ومضادة احلق واملحقني ،ومصانع ٍة عىل
قتل املؤمنني ،وإهالك املسلمني -فإن ذلك غري مردود عليهم ،مأخوذ من أيدهيم.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عما حكم به الظاملون من األحكام ،فقال :يقر من
ذلك ما وافق حكم اهلل ،ويسخط من ذلك ما أسخط اهلل عز وجل.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :كل ما كان من أموال التجار يف عساكر أهل
البغي مام مل جيلبوا به عىل املحقني من سالح وال كراع فال جيوز للمحقني تغنمه،
وال حيل هلم أخذه .وما أجلبوا به من خيل أو سالح جاز أخذه وتغنمه
للمسلمني إن ظفروا به .وأما غري ذلك فيسلم إليهم ،وليس فسقهم يف معونتهم
للمبطلني -ملا جيلبون إليهم من منافعهم -مام حيل ما مل جيلبوا به من أمواهلم.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن أموال التجار التي يف عساكر الفجار هل تكون
غنيمة للمسلمني وفي ًئا ،أم ال حيل ذلك للمؤمنني عند ظهورهم عليهم؟ فقال :كل
ما كان للتجار يف عساكرهم أو لغريهم ،وس ِلم أهله من أن جيلبوا به عىل املسلمني،
أو ينصبوا بام يف أيدهيم ملحاربة املؤمنني -فال حيل للمؤمنني أخذه وال اغتنامه،
وعىل املؤمنني تسليمه إىل أهله وإسالمه؛ ألن متاجرهتم هلم يف تلك احلال ،ورفقهم
عليهم بمرافق جتارهتم وإن كانت فسقا فلم جيعل اهلل تغنم أمواهلم بفسقهم يف تلك
ً
حالال وال حقا ،واملؤمنون وإن قالوا بعداوهتم يف ذلك ونكاهلم
احلال للمؤمنني
فليس يستحلون مع ذلك -وإن قالوا به فيهم -تغنم يشء من أمواهلم.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :كل ما كان من ذلك يف عساكرهم مل جيلب به
عىل املحقني فال جيوز تغنمه للمؤمنني ،وكل ما أجلب به صبي أو امرأة أو جتار
فهو غنيمة للمسلمني.
حدثني أيب عن أبيه :أنه كان يقول يف تغنم ما كان معهم من األشياء ملن معهم
من احلرم واألطفال والنساء :إن كل ما مل جيلب به مالكه لقتال املحقني فهو لكل
من ملكه اهلل إياه من املالكني ،وكل ما أجلب به رجل أو امرأة عىل املحقني فهو
غنيمة للمحقني ،وفئ للمسلمني.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو قال اإلمام لرجل من أصحابه :إن قتلت
فالنا فلك سلبه ،لرجل ممن حياربه ،فقتله -كان له سلبه الظاهر املعروف :من
الثياب ،واملنطقة ،والدرع ،والسيف ،والفرس ،والرسج ،واحللية ،وغري ذلك
من األدوات الظاهرة ،وإن كان معه جوهر أو مال من حتت ثيابه أو بعض رحاله
فليس ذلك من سلبه ،وال جيوز له أخذه؛ ألن السلب إنام هو ما لبسه أو ركبه
املتسلح من آلة احلرب.
قال :ولو أنه قال :إن قتلت فالنا فلك سلبه فقتله هو وغريه معه مل يكن
السلب له وال للذي معه؛ ألنه إنام جعل له عىل قتله فقتله معه غريه ،ومل جيعل له
عىل ذلك سلبه .فإن كان اإلمام قال قوال مرسال :من قتل فالنا فله سلبه ،فقتله
هو وغريه -كان السلب له وملن قتله معه.
قال :حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن اإلمام يقول لرجل حمارب لإلسالم :إن
قتلته يا فالن فلك سلبه ،أ ُّي يشء للقاتل من سلب املقتول؟ فقال :كل معلوم
من سلبه غري جمهول .قلت :فإن كان معه جوهر من در وياقوت ،أو مال من
فضة أو ذهب عظيم القدر ،فقال :ليس له من ذلك إال ما يعلم ويرى من كل

ظاهر من سلبه ال خيفى ،مثل ما عليه من لباسه وسالحه وآالته وفرسه؛ ألن
ذلك من اإلمام كله عطية( )1جمعولة ،وليس لإلمام أن ينقصه شيئا مام جعل له،
وال ألحد أن يدفعه عنه .قيل :فإن أعانه عىل قتله غريه ،هل لغريه يشء واجب
مام جعل له؟ فقال :ال ،إال أن يكون اإلمام قال قوال مرسال مل خيص بالقول فيه
رجال :من قتل فالنا فله سلبه؛ فيكون ملن أعانه عىل قتله مثل الذي له من سلبه؛
إلنه قد يقتله الواحد واالثنان واجلامعة فيكون حاهلم كلهم يف قتله واحدة .وإن
قال :إن قتلته يا فالن -يريد رجال بعينه -فلم يقتله إال مع غريه -مل يكن السلب
له وال ملن قتله معه ،قيل له :مل ال يكون بينهام ،وهو لو كان قودا أقيد به مجيعهم،
فلم ال يأخذون سلبه بينهم كلهم؟ فقال :ألنه مل جيعل هلم ،إنام جعل له دوهنم
عىل أن يقتله هو وحده ال معهم ،فلام قتلوه مجيعا كلهم بطل ما كانت عليه
املجاعلة إذا كانوا كلهم قد ولوا معه قتله ،ولو كان قودا كان كلهم به مقتوال
ولزمهم مجيعا من القود ما لزمه ،وكان حكمهم مجيعا يف ذلك حكمه.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ولو أن اإلمام قال لرجل :احتل يف قتل فالن،
فإن قتلته فلك سلبه ،فتحيل عليه بأن يستعني معه( )2غريه ،أو يستأجر معه من
حياوشه ويعينه عليه؛ فقتله ببعض ما احتال عليه من ذلك -كان ما جعل له
اإلمام واجبا له دون غريه.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن اإلمام قال لرجل :إن قتلت فالنا فلك
ألف درهم أو أقل أو أكثر ،فقتله -أعطاه اإلمام ما جعل له يف غنيمته إن كانت،
وإن مل تكن غنيمة أعطاه من الفيء ،فإن مل يكن الفيء حارضا أعطاه من

(« -)1عطية له» .نخ.
(« -)2عليه» .نخ.

صدقات املسلمني وأعشارهم؛ ألن اهلل جل جالله عن أن حيويه قول أو يناله إنام
جعل الصدقات لإلسالم وأهله منافع ومعونات.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :كل ما جبي من جباية أرض افتتحت ،أو بلد
صولح عليه -فهو خيمس ،وخيرج ُخسه ملن سامه اهلل عز وجل.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :فرض من أكرب فروض اهلل أداء
األمانة إىل اإلمام ،ومن أداء األمانة النصيحة له ،والصدق يف كل خرب خيرب به،
والغيب احلسن له من خلفه ،واالستقصاء له يف مجيع أسبابه .ومن ذلك أداء
األمانة يف األموال التي جتبيها اجلباة ،ومن ذلك ما هيدى للعامل يف عمله فعليه
أن يؤدي األمانة فيه ويرفعه إىل اإلمام :فإن أجازه له حل له ،وإن منعه منه حرم
عليه ،وإن أجاز له بعضه جاز له ما أجاز منه.
ويف ذلك ما بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه استعمل رجال
عىل بعض األعامل ،فلام كان رأس السنة عزله ،فأتى بسليف( )1من دراهم حيمله
حتى طرحه بني يدي عيل ،فقال :يا أمري املؤمنني ،هذا أهداه يل أهل عميل ،ومل
هيدوه يل قبل أن تستعملني وال بعدما نزعتني ،فإن كان يل أخذته وإال فشأنك
به ،فقال له أمري املؤمنني -رمحة اهلل عليه :-أحسنت ،لو أمسكته كان غلوال،
وأمر به لبيت املال.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال حيل للمسلمني التحرف والتحيز عن
عدوهم إذا التقوا ،إال أن يكون حترفا لقتال ،أو حتيزا إىل فئة يستعني هبا أو يلجأ
إليها ،ويف ذلك ما يقول اهلل سبحانه:

▬     

( -)1السلف –بالتسكني :-اجلراب الضخم .صحاح.

           
            

[ ♂   األنفال].
ويف ذلك

ما بلغني عن جامعة من أصحاب النبيء ÷ أهنم قالوا :كنا يف

مسلحة( )1من مسالح العدو فلقينا املرشكني؛ فحاص الناس حيصة ،فكنا فيمن
حاص ،فلام رجعنا إىل أنفسنا قلنا :وكيف ننظر يف وجوه املسلمني وقد بؤنا بغضب
من اهلل؟ قال :فدخلنا املدينة ليال فقلنا نخرج من املدينة وفيها رسول اهلل ÷ مل
نلقه؟ فغدونا إليه وهو غاد إىل صالة الفجر فلقيناه فقلنا :يا رسول اهلل ،نحن
الفرارون ،فقال(( :بل أنتم الكرارون ،أنا فئة لكل مسلم)) ،قال :فقبلنا يده.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :املنتظر للحق واملحقني كاملجاهد يف سبيل
رب العاملني.
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من حبس نفسه لداعينا أهل
البيت ،أو كان منتظرا لقائمنا -كان كاملتشحط بني سيفه وترسه يف سبيل اهلل بدمه)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا قال اإلمام يف احلرب :من قتل رجال فله
سلبه فسلب كل قتيل ملن قتله ،وعليه فيه ُخسه؛ ألنه تغنيم من اهلل له ،وكذلك ما
خرج من البحر واملعادن والركاز يف ذلك كله اخلمس.

( -)1املسلحة :وهي كالثغر واملرقب يكون فيه أقوام يرقبون فيه العدو لئال يطرقهم عىل غفلة ،فإذا
رأوه أعلموا أصحاهبم ليتأهبوا له ،واملسالح :موضع املخافة.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض من
اهلل ال يسع تركه ،وال حيل رفضه ،وهو أكرب فروضه التي أوجبها عىل عباده
وأعظمها ،ويف ذلك ما يقول اهلل عز وجل    ▬ :
         

[ ♂   احلج].
وفيه ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :لتأمرن باملعروف ولتنهن عن
املنكر أو ليسلطن اهلل عليكم رشاركم فيسومونكم سوء العذاب ،ثم يدعوا خياركم
فال يستجاب هلم ،حتى إذا بلغ الكتاب أجله كان اهلل املنترص لنفسه ،ثم يقول :ما
منعكم إذا رأيتموين أعىص أال تغضبوا يل؟)).
وفيه ما بلغنا عنه ÷ أنه قال(( :إن اهلل بعثني بالرمحة واللحمة ،وجعل
رزقي يف ِضالل رحمي ،ومل جيعلني حراثا وال تاجرا ،أال إن من رشار عباد اهلل
احلراثني والتجار إال من أخذ احلق وأعطى احلق)) ،ثم تال قول اهلل سبحانه:
▬        

[ ♂    التوبة].
ويف ذلك ما بلغنا عنه ÷ أنه قال(( :ما اغربت قدما أحد يف سبيل اهلل
فطعمته النار)).
وبلغنا عنه ÷ أنه قال(( :لنومة يف سبيل اهلل أفضل من عبادة ستني سنة يف
أهلك :تقوم ليلك ال تفرت ،وتصوم هنارك ال تفطر)).
وبلغنا عن حسان بن ثابت األنصاري أنه قال :يا رسول اهلل ،إن عندي عرشة
آالف ،فإن أنفقتها يكون يل أجر جماهد؟ فقال ÷(( :فكيف باحلط
واالرحتال؟)).

 ويح من ويل شيئا من أمور املسلمني أي مركب:قال حييى بن احلسني عليه السالم
ركب؟ فمن ويل شيئا من أمور املسلمني فليعلم أنه بني العذاب األليم والثواب
، وليحرص لربه؛ فإنه جيد كل ما قدم من خري ورش، ثم ليعدل بجهده،الكريم
 فلعله يكون، وليعامل اهلل؛ فإنه غدا يلقاه،فليؤثر اآلخرة الباقية عىل الدنيا الفانية
÷ أنه-  فإنه بلغنا عن رسول اهلل، فليحسن النظر لنفسه يف ذلك،كذلك
 ((من ويل شيئا من أمور املسلمني أتى يوم القيامة ويداه مغلولتان إىل عنقه:قال
.) أو جوره الذي يوثقه،حتى يكون عدله الذي يفكه
 وإيثار ما، وحمبة ما أحب اهلل، واهلل لوال كرامة اهلل:قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه
 واملعرفة من نفيس ما ال يعرفه مني، وأداء واجب الفريضة، ووجوب احلجة،أراد
  ▬ : والرغبة فيام بذل اهلل من الثمن الربيح حني يقول تبارك وتعاىل،غريي
          
          
            

 ومع ذلك طلب الدرجات اللوايت فضل اهلل هبن،]♂ [التوبة  
     ▬ :املجاهدين عىل القاعدين حني يقول
         
        
         

 والرجاء أن يصلح،]♂ [النساء       
، ويؤمن بنا البالد، وهيدي بنا العباد، ويلم بنا شعث املؤمنني،اهلل بنا أمور املسلمني
 ويرد املظامل عىل، ويكسو بنا الظهور العارية،ويشبع بنا البطون اجلائعة
 ونسري، ويعز املحقني، ويذل املبطلني، ويقوي يف احلق مجيع العاملني،)1(املظلومني
. نخ.»«الظامل عن املظلومني-)1(

بسرية مالئكة رب العاملني وأنبيئائه املرسلني صلوات اهلل عليهم أمجعني ،ونذ ِّكر
بسريتنا أفاضل من مىض من آبائنا ،ونكبت أعداء احلق ،ونظهر كلمه الصدق،
ونريض الرمحن ،ونسخط الشيطان -لسقيت أخرها يف أثر أوهلا ،ولرددت وجوه
أوهلا عىل آخرها ،وخليت قليلها الباقي يلحق بأوهلا املايض؛ حتى يعلم اجلهال
الضالل أن دنياهم عندي أمرها يسري ،وأهون عىل حييى بن
وأهل الشك من ُّ
احلسني من النقري ،ولكن حيجب عن ذلك ،ويمنعنا عن أن نكون كذلك ما وصفنا
وقلنا وذكرنا مام فيه رغبتنا من كرامة ذي اجلالل والسلطان ،والرغبة يف مرافقة
الصاحلني يف اجلنان ،ورمحة املسلمني ،ونرص احلق والدين ،واالقتداء بأوىل العزم
من النبيئني ،فنسأل اهلل اخلرية يف كل األمور ،والدفع لكل خموف عىل الدين
وحمذور ،وأن يبلغنا يف ذلك ما أملنا به من طاعة ربنا وسيدنا ،واحلمد هلل رب
العاملني ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم احلق املبني ،وحسبنا اهلل العيل
الكريم ،عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم وصىل اهلل عىل حممد خاتم النبيئني
وعىل أهل بيته الطيبني.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من حكم بحكم اهلل وعدل يف العباد وأصلح
البالد من أهل بيت النبيء املصطفى فهو خليفة اهلل العيل األعىل إذا كانت فيه
رشوط اإلمامة وعالماهتا وحدودها وصفاهتا.
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من أمر باملعروف وهنى عن املنكر
من ذريتي فهو خليفة اهلل يف أرضه ،وخليفة كتابه ،وخليفة رسوله [÷])).
وبلغنا عنه ÷ أنه قال(( :الوايل العادل املتواضع يف ظل اهلل( )1ورمحته ،فمن
نصحه يف نفسه ويف عباد اهلل حرشه اهلل يف وفده يوم ال ظل إال ظله ،ومن غشه يف
نفسه ويف عباد اهلل خذله اهلل يوم القيامة)).
(« -)1وذمته» .نخ.

قال( :ويرفع للوايل العادل املتواضع يف كل يوم وليلة كعمل ستني صديقا كلهم
عامل جمتهد يف نفسه).
قال :وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :يقال لإلمام العادل يوم القيامة
يف قربه :أبرش فإنك رفيق حممد)).
قال :وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من أحيا سنة من سنتي قد
أميتت من بعدي فله أجر من عمل هبا من الناس ال ينقص ذلك من أجور الناس
شيئا ،ومن ابتدع بدعة ال يرضاها اهلل ورسوله كان عليه إثم من عمل هبا ال
ينقص ذلك من إثم الناس شيئا)).
وقال رسول اهلل ÷(( :ثالث من كن فيه فقد استكمل خصال اإليامن:
الذي إذا قدر مل يتعاط ما ليس له ،وإذا ريض مل يدخله رضاه يف باطل ،وإذا
غضب مل خيرجه غضبه من احلق)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :جيب قتال من بغى من املؤمنني عىل طائفة من
املؤمنني ،أو عىل إمام حق من املحقني ،فيجب جهادهم إذا امتنعوا من احلكم،
ومل يرضوا باحلق ،كام قال اهلل سبحانه     ▬ :
         
            

[ ♂     احلجرات] ،فأوجب قتال من بغى
من املسلمني عىل طائفة من املؤمنني ،فكيف بقتال من بغى عىل رب العاملني،
وخالف حكم املحقني ،ومل يطع من أمره اهلل بطاعته من األئمة اهلادين؟!
فمن امتنع من ذلك وخالف الرحامن ،وأبدى املجاهرة هلل والعصيان -وجب
عىل املسلمني قتاله أبدا حتى يفيء إىل أمر اهلل ،وحيكم بحكم اهلل ،ويسلم األمر
ألولياء اهلل ،حتى يكون الدين هلل خالصا ،كام قال عز وجل فيام نزل من كتابه
وفرقانه         ▬ :
[ ♂     البقرة].

فيجب عىل من قاتل

الظاملني()1

الباغني أن حيتج عليهم من قبل قتاهلم،

ويدعوهم إىل كتاب رهبم ،فإن أجابوا حرم عليه قتلهم وقتاهلم وأمواهلم ،وإن
امتنعوا من احلق حل للمسلمني قتلهم وقتاهلم وتغنُّم ما أجلبوا به يف عساكرهم،
ومل جيز سبيهم ،ومل حيل ذلك فيهم.
كذلك فعل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #بالبرصة يوم اجلمل :قتل من
قاتله ،وأخذ ما يف العسكر ،ومل يتبع من املنهزمني مدبرا ،ومل جيز عىل جريح ،ومل
جيز ألحد سبيا؛ فتكلم بعض أصحابه يف ذلك وقالوا :أحللت لنا دماءهم
وأمواهلم وحرمت علينا سبيهم ،فقال( :ذلك حكم اهلل فيهم وعليهم ويف
غريهم من سواهم ممن يفعل كفعلهم) ،فلام أن أكثروا عليه يف ذلك قام خطيبا
فحمد اهلل وأثنى عليه ،وصىل عىل النبيء ÷ ،ثم قال( :أهيا الناس ،إنكم قد
أكثرتم من القيل والقال ،والكالم فيام ال جيوز من املحال ،فأيكم يأخذ عائشة يف
سهمه؟) فقالوا كلهم :ال أينا ،فقال( :فكيف ذلك وهي أعظم

الناس()2

جرما؟) .فلام أن قال ذلك هلم استفاقوا من جهلهم ،وأبرصوا من عامهم،
واستيقظوا من نومتهم ،وصوبوه يف قوله ،واتبعوه يف أمره ،وعلموا أن قد
أصاب ،وجانب الشك واالرتياب.
قال حييى بن احلسني عليه السالم :فكل من شاق احلق وعانده وجب قتاله وحل دمه ،ومن
ً
غنيمة للمسلمني عسكره ،وحرم سباؤه ،ومل جيز ذلك فيه.
حل باملحاربة دمه كان
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إن صح عىل اجلاسوس أنه قتِل بجساسته أحدٌ
من املسلمني قتِل ،وإال حبس.

(« -)1الظلمة» .نخ.
(« -)2القوم» .نخ.

قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ال جيوز عندنا قتال أهل دار احلرب إال مع إمام
حق عادل ،جيوز معه سفك دمائهم ،وأخذ أمواهلم ،وسبي ذرارهيم .فأما بغري
إمام مستحق لذلك فال.
قال :وينبغي أن يدعوا إىل اإلسالم ،وإىل شهادة أن ال إله إال اهلل وحده ال
رشيك له ،وأن حممدا عبده ورسوله ،فإن أجابوا إىل ذلك فهم مسلمون :هلم ما
للمسلمني ،وعليهم ما عليهم ،ال جيوز بعد ذلك قتلهم ،وال أخذ أمواهلم ،وال
سبيهم ،فإن أبوا ذلك عرض عليهم أن يكونوا أهل ذمة ،ويؤدوا إىل املسلمني
اجلزية ،وجتري عليهم أحكام املسلمني ،ويوىل والة املسلمني عىل بالدهم،
ويرتكوا عىل دينهم كام يرتك أهل الذمة ،فإن أجابوا إىل ذلك و ِضعت عليهم
اجلزية كام وضعت عىل غريهم ،فيؤخذ من مياسريهم وملوكهم ثامنية وأربعون
دره ًام قفلة ،ومن أوساطهم وجتارهم أربعة وعرشون درهام ،ومن سفلتهم
وفقرائهم اثنا عرش درهام ،فإن أبوا ذلك حوربوا ،واستعني باهلل عليهم.
فإذا اهنزموا و ِضع السيف فيهم ،وقتلوا مقبلني ومدبرين ،وأرسوا وسبوا،
واستبيحت بالدهم من بعد أن يثخن بالقتل رجاهلم ،ثم جتمع غنائمهم فتقسم
عىل ُخسة أجزاء ،فيخرج منها ُخس ملن سمى اهلل عز وجل من أهل اخلمس،
وتقسم األربعة األخامس الباقية بني الذين حرضوا الوقعة عىل مقاسم( )1اخليل
والرجالة :للفارس سهامن ،وللراجل سهم ،ثم يقسم اخلمس عىل من جعله اهلل
له عىل ما رشحنا وذكرنا يف أول كتابنا هذا .وللمرشكني من الوفاء باألمان
والعهد ما للباغني ،غري أنه ينبغي لإلمام أن ال يرتك منهم أحدا ممن يدخل إليه
بأمان إال أعلمه وأخربه أنه ال جيوز له أن يقيم يف بالد املسلمني أكثر من سنة،
وأنه إن وجده يف دار اإلسالم من بعد السنة مل يرتكه أن خيرج منها ،وجعل عليه
اجلزية ،وكان ذميا ،فإن وجده بعد السنة حكم فيه بذلك.
(« -)1قسام» .نخ.

()1

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا افتتحت األرض فرأى اإلمام أن يرتكها
وال يقسمها ويعامل عليها أهلها الذين كانت هلم أوال أو غريهم بالنصف أو
أقل أو أكثر فله أن يراضيهم من ذلك عىل يشء يكون معروفا .فأما أرض
السواد فقد روي عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه ملا أن و ِّيل بعث
رجال من األنصار عىل أربعة رساتيق( )2من رساتيق املدائن ،وعىل البهقنات(،)3
وهنر شري ،وهنر امللك ،وهنر جوين ،وأمره أن يضع عىل كل جريب زرع غليظ
درهام ونصفا ،وعىل كل جريب زرع وسط درهام ،وعىل كل جريب زرع رقيق
ثلثي درهم ،وأمره أن يضع عىل كل جريب من النخل عرشة دراهم ،وعىل
جريب الرطبة -وهو القصب -عرشة دراهم ،وعىل جريب الكرم وجريب
البساتني التي جتمع النخل والشجر عىل كل جريب عرشة دراهم ،وأمره أن
يلقي كل نخل شاذ عن القرى ملارة الطريق ،وأمره أن يضع عىل الدهاقني الذين
يركبون الرباذين ويتختمون الذهب عىل كل رجل منهم ثامنية وأربعني درهام،
وأمره أن يضع عىل أوساطهم التجار منهم أربعة وعرشين درهام ،وعىل سفلتهم
وفقرائهم اثني عرش درهام ،ففعل ذلك ،وجبى من تلك األربعة الرساتيق ثامنية
عرش ألف ِ
ألف درهم وستني ألفا ونيفا.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :أهل اإلسالم جيوز أمان الواحد منهم عىل كلهم،
لو أن رجال أمن عسكرا من عساكر أهل الرشك ،أو قرية من قراهم ،ثم علم بذلك
اإلمام -مل جيز له استباحتهم حتى خيرجوا من ذمة األمان الذي أمنهم املسلم.
(« -)1األرض» .نخ.
( -)2الرساتيق :هي النواحي.
(« -)3البهقباذات» .نخ.

قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :لو أن رجال أو رجلني من املسلمني أو ثالثة
أمنوا مائة من املرشكني معروفني عىل أنفسهم وأمواهلم ،ثم افتتحت قريتهم -مل
جيز لإلمام أن حيدث حدثا يف الذين أمنهم النفر املسلمون وال يف أمواهلم ،وكان
ما سوى ذلك غنيمة.

قال :ولو افتتحت قرية من قرى الرشك ،وغنِم كل ما كان فيها من مال أو
وسيق ذلك ِ
جوار أو رجالِ ،
وحيز كله ،ثم أتت بعد ذلك جامعة من املسلمني
فقالوا لإلمام :إنا كنا قد أمنا أهل هذه القرية عىل أنفسهم وأمواهلم -مل يكن
ذلك بيشء ،ومل يقبله اإلمام إذا كانت اجلامعة التي ادعت هذا ممن حرض الفتح
والقتال واألرس وأخذ املال ،ومل يتكلموا يف وقت افتتاحها بيشء من ذلك ،ثم
تكلموا من بعد ذلك ،فال يلتفت إىل قوهلم؛ ألهنم لو كانوا من أهل الصدق
والوفاء والدين ما استجازوا السكوت من بعد أماهنم هلم وال حماربتهم ،وال
قتلهم وسوق أمواهلم وسفك دمائهم ،وليس من استجاز ذلك يف دينه بأهل أن
يصدق عىل غريه.
قال :فإن كانوا غي ًبا من العسكر يف ذلك الوقت ،ثم أتوا فتكلموا بذلك
فأقاموا البينة عليه -صدقوا ،وأطلق هلم كل ما يف أيدي املسلمني.
قال :وال جيوز أن يؤمن أحد أحدا من املرشكني إىل غري مدة ،وال جيوز ضامنه
هلم()1

بذلك أبدا؛ ألن أمان املرشكني إىل مدة ،ثم يقام فرض اهلل

عليهم()2

باملجاهدة هلم والدعاء إىل دين اإلسالم.
قال :ولو وجه اإلمام عسكرا فافتض بلدا فأتى بسبيه وماله ،فقال اإلمام :مل
آمركم هبذا البلد ،وهذا البلد قد كنت أمنت أهله إىل مدة -كان يف قوله مصدقا،
ووجب ردهم إىل بلدهم ومأمنهم ،وليس حاله إذا ادعى ذلك كحال غريه.
(« -)1له» .نخ.
(« -)2فيهم» .نخ.

قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :لو أن قوما من أهل دار احلرب دخلوا دار
اإلسالم بأمان مل جيز لإلمام أن يرتكهم يشرتون سالحا خيرجون به معهم وال
كراعا ،وال خيرجون من دار اإلسالم إىل دار احلرب بيشء من السالح والكراع
إال أن يكونوا دخلوا بيشء فيخرجوا به بعينه ،فإن دخلوا بسالح ليستبدلوا به
فال بأس أن يستبدلوا باجليد رديئا من املسلمني ويأخذوا فضل ما بينهام.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا استؤرس املسلم ودخل به أهل الرشك دارهم
أسريا معهم ،فسأله بعضهم أن يؤمنه ،أو ابتدأه هو باألمان فأمنه -مل يكن أمانه
ً
بجائز عىل املسلمني؛ ألنه أسري يف أيدي املحاربني ويف دارهم جتري عليه أحكامهم.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا دخل املسلم قرية من قرى الرشك بأمان
منهم فاستغري عليهم وهو بينهم فسبوا ،فإن كان رشط هلم حني دخل عليهم أال
حيدث فيهم حدثا -مل أحب له رشاؤهم ،وإن مل يكن رشط هلم ذلك فال بأس أن
يشرتهيم خارجا من الدار التي دخلها بأماهنم.
قال :وال بأس أن يشرتي من أهل الدار التي دخلها بأمان سب ًيا إن سبوه من
غريهم ،وال بأس أن يشرتي املرشكني بعضهم من بعض ،وأن يشرتي الولد من
الوالد ،واألخ من األخ؛ ألنه جيوز له أخذه وغصبه عىل نفسه ،فالثمن كأنه أجرة
استأجر هبا اآلخذ له.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا أسلم احلريب عىل يد مسلم فهو مواله ،وهو
يرثه إن مل يكن للحريب ورثة مسلمون إن مات احلريب ،وإن أسلم ذمي عىل

يد مسلم فامت الذي أسلم عىل يد املسلم وال وارث له ورثه املسلمون كلهم،
ذمي ليس بحريب.
وكان مرياثه يف بيت مال املسلمني؛ ألنه
ٌّ
عهدي ٌّ
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا أسلم اململوك يف دار احلرب ثم هاجر إىل
دار اإلسالم كان حرا ،فإن أسلم مواله بعد ذلك ودخل يف دار اإلسالم فال
سبيل له عليه؛ ألن اإلسالم قد أعتقه قبل إسالم سيده.
قال :ولو أسلم سيده يف دار احلرب ثم استغار املسلمون عىل تلك الدار
فسبوها واستباحوها مل يكن العبد املسلم بداخل يف غنائم املسلمني؛ ملا سبق من
إسالمه ،وكذلك لو أسلم العبد ثم أسلم سيده يف دار احلرب مل يكن عىل السيد
وال عىل العبد سبيل ،وال عىل أمواهلام ،إال أن يكون ما ال حيمل كالعقار
والضياع .والعبد مملوك لسيده؛ ألهنام أسلام مجيعا يف دار احلرب؛ فهام عىل حاهلام.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :لو أن رجال من أهل دار احلرب أسلم وهاجر
إىل دار اإلسالم ثم ظهر املسلمون عىل تلك الدار التي فيها ولده كان كل ولد له
مل يكن بلغ يف وقت إسالم أبيه مس ِل ًما تابعا ألبيه ،ال غنيمة للمسلمني فيه ،ومن
كان منهم بالغا يف وقت إسالم أبيهم كان غنيمة للمسلمني ،وإنام جعلنا أوالده

الصغار تب ًعا له ألن رسول اهلل ÷ قال(( :اإلسالم أوىل بالولد)) ،وإذا أسلم
أحد أبوي الولد الصغار جر إسالمهم إسالمه؛ فصاروا مسلمني ،وانتزعوا من
يد الكافر ،وصريوا يف يد املسلم.
قال :وكذلك لو أن حربيا تزوج صبية يف دار احلرب ،ثم أسلم زوجها وقد
كان دخل هبا ،ثم أسلم أحد أبوي املرأة من قبل أن تقض املرأة عدهتا ثالثة
أشهر ولو بيوم واحد ،ثم خرج هبا أبوها إىل دار اإلسالم بعد ثالث سنني أو
أكثر كانت يف ملك زوجها وبيده؛ ألن أباها أسلم قبل انقضاء عدهتا فجر

إسالمها؛ فصارت مسلمة بإسالم أبيها ،فثبتت عقدة نكاحها ،ومل حيرم عىل
زوجها اإلمساك بعصمتها ،ولو كان إسالم أبيها بعد انقضاء عدهتا مل يكن
لزوجها عليها سبيل إال بنكاح جديد.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا أسلم أهل دار احلرب عىل رقيق مسلمني
ملسلمني يف أيدهيم فهم هلم أرقاء عىل حاهلم؛ ألهنم أسلموا وهم يف أيدهيم ،ومن
أسلم عىل يشء يف يده قد كان أخذه يف دار رشكه فهو له.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا أسلم احلريب ويف يده أ ُّم ولد ملسلم أو
مكاتب -فدى اإلمام أم الولد من بيت مال املسلمني لسيدها إن كان معرسا،
ٌ
وإن كان مؤرسا أجربه اإلمام عىل افتدائها بقيمتها .وال جيوز للمسلم الذي أسلم
وهي يف يده أن يطأها؛ ألهنا أم ولد املسلم ،فإن كان الذي أسلم وهي يف يده قد
وطئها يف دار احلرب ،ثم دخل هبا وهي حامل منه كان الولد الحقا بنسبه؛ ألنه
وطئها يف حال يستحل فيه وطئها ،وترجع إىل من كانت له أم ولد بقيمتها ،وال
يدنو منها حتى تضع ما يف بطنها وتطهر من دمها.
وأما املكاتب فيسعى ملن هو يف يده يف قيمته ،فإذا أدى إىل الذي أسلم عليه
قيمته كان الوالء للذي عقد له املكاتبة أوال ،فإن أبى العبد أن يسعى للذي
أسلم عليه يف قيمته كان مملوكا يف يده ،وحاله يف تركه السعي للذي أسلم عليه
يف قيمته كحاله لو ترك السعي للذي كاتبه يف قيمته :يكون مملوكا إذا كان ذلك،
وكذلك ما أتاك من هذا الباب فقسه عىل هذا القول إن شاء اهلل تعاىل.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا سبي اململوك املسلم فارتد عن اإلسالم ،ثم
خرج به بعضهم مس ِل ًما عليه -عرِ ض عليه الرجوع إىل اإلسالم ،فإن أسلم فهو

مملوك ملن أسلم عليه ودخل به إىل دار اإلسالم ،وإن أبى أن يسلم رضبت عنقه.

وكذلك املكاتب يعرض عليه اإلسالم ،فإن أسلم أدى كتابته إىل من أسلم عليه
كالقول األول ،وإن مل يسلم رضبت عنقه .وكذلك أم الولد إذا ارتدت يف دار
احلرب ،ثم أسلم عليها بعضهم ودخل هبا مرتدة -عرِ ض عليها اإلسالم ،فإن
أسلمت افتداها أبو ولدها إن كان مؤرسا ،وإن كان معرسا افتداها له اإلمام ،فإن
أبت أن تسلم رضبت عنقها ،فإن كانت حامال استؤين هبا ،فإذا وضعت اسرتضع
ولدها ،يسرتضعه أبوه ،فإن كان معرسا اسرتضعه له اإلمام ،ثم يعرض عليها
اإلسالم ،فإن أسلمت وإال قتلت ،فإن مل يوجد لولدها من يكفله ويرضعه استؤين
هلا فطامه؛ لئال يقتل نفسان بنفس ،فإذا فطم فإن أسلمت وإال قتلت.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا قبل أهل دار احلرب أن يكونوا ذمة ،وأدوا
اجلزية ،ودخلوا دار اإلسالم ومعهم مامليك مسلمون من مامليك املسلمني -قيل
لسادهتم :إن أجببتم أن تفتدوهم بقيمتهم فافتدوهم ،فإن افتدوهم وإال أمر
ذمي مس ِل ًما،
الذين هم يف أيدهيم ببيعهم من ساعتهم؛ ألنه ال جيوز أن يملك ٌّ
وكذلك إن كانوا دخلوا بمكاتب قيل له :أ ِّد إليه مكاتبتك ،ووالؤك للذي عقد

لك املكاتبة أوال ،فإن أبى أن يؤدي إىل الذي دخل به املكاتبة أمر ببيعه؛ ألنه ال
ذمي.
جيوز له أن يملكه -إذا كان مسلامٌّ -

قال :وكذلك لو دخل أحدهم يف الذمة ومعه أمة مسلمة قد محلت منه يف دار

احلرب قيل له :اعتزهلا؛ ال جيوز لك الدنو منها .وما يف بطنها مسلم بإسالمها،

فإن أسلم الذمي الذي كان دخل هبا وهي يف عدهتا فهي أم ولده ،فإن خرجت
ورىض منها بذلك،
من عدهتا فال سبيل له عليها إال بنكاح جديد ومهر وشهود
ً

وهو وليها؛ ألهنا أم ولده؛ إذ قد أسلم .وهي معه عىل ثالث تطليقات تامات،
وليست الفرقة األوىل بطالق.
تم بحمد اهلل جزء أبواب السري وهو اجلزء الرابع.

۞۞۞۞۞

كتاب الزهد واآلداب وغريه من حماسن األخالق



÷
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إن آل حممد ÷ ال خيتلفون إال من جهة
التفريط ،فمن فرط منهم يف علم آبائه ،ومل يتبع علم أهل بيته أبًا فأبًا حتى ينتهي
إىل عيل بن أيب طالب -صلوات اهلل عليه -والنبيء ÷ ،وشارك العامة يف
أقاويلها ،واتبعها يف يشء من تأويلها -لزمه االختالف ،وال سيام إذا مل يكن ذا
نظر ومتييز ،ور ِّد ما ورد عليه إىل الكتاب ،ور ِّد كل متشابه إىل املحكم .فأما من
كان منهم مقتبسا من آبائه أبا فأبا حتى ينتهي إىل األصل ،غري ناظر يف قول
غريهم ،وال ملتفت إىل رأي سواهم ،وكان مع ذلك فهام مميزا ،حامال ملا يأتيه
عىل الكتاب والسنة املجمع عليها والعقل الذي ركبه اهلل حجة فيه ،وكان راجعا
يف مجيع أمره( )1إىل الكتاب ،ورد املتشابه منه إىل املحكم -فذلك ال يضل أبدا،
وال خيالف احلق أصال.
÷
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه:
حدثين أبي عن أبيه :أن قال :حدثني رجل من بني هاشم كان صواما قواما ،عن
أبيه يسنده إىل النبيء ÷ أنه قال :قال رسول اهلل ÷(( :من زارين يف
حيايت ،أو زار قربي بعد وفايت صلت عليه مالئكة اهلل اثنتي عرشة ألف سنة)).
قال :وبلغنا عن احلسني بن عيل  #أنه قال للنبئ ÷ :يا رسول اهلل ،ما
ملن زارنا؟ فقال رسول اهلل (( :÷-من زارين حيا أو ميتا ،أو زار أباك حيا
أو ميتا ،أو زار أخاك حيا أو ميتا ،أو زارك حيا أو ميتا -كان حقيق ًا عىل اهلل أن
يستنقذه( )2يوم القيامة)).
(« -)1أموره» .نخ.
(« -)2يستنقذه اهلل» .نخ.

قال :وبلغنا عنه ÷ أنه قال(( :من زار قربي وجبت له شفاعتي)).
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :وإنام جيب هذا كله عىل رسول اهلل ÷ ويفعله ملن
كان حمبا له وألهل بيته ،غري معاد هلم ،وال موال لعدوهم ،وال حامال لذنب مسيئهم
عىل حمسنهم .فأما من كان عدوا هلم ،غري قائم بفرض اهلل عليه فيهم -فال جتب له
شفاعته ،وال تناله كرامته ،ولو وجبت ألعدائهم بزيارهتم الشفاعة والكرامة لوجب
الثواب ملن صىل وصام ومل يقر بمحمد ÷؛ ألن العمل ال ينفع إال باإلقرار كام أن
اإلقرار ال ينفع إال بالعمل.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن زيد بن عيل  #عن آبائه عن عيل
 #أنه قال :سمعت رسول اهلل ÷ يقول(( :سبعة يف ظل اهلل يوم ال ظل
إال ظله :شاب نشأ يف عبادة اهلل ،ورجل دعته امرأة ذات حسب ونسب إىل
نفسها فقال :إين أخاف اهلل رب العاملني ،ورجل خرج من بيته فأسبغ الطهور،
ثم مشى إىل بيت من بيوت اهلل ليقض فريضة من فرائض اهلل ،فهلك فيام بينه
وبني ذلك ،ورجل خرج حاجا أو معتمرا إىل بيت اهلل ،ورجل خرج جماهدا يف
خطرا عند اهلل-
سبيل اهلل))- ،قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :هذا أعظمهم
ً
((ورجل ضار ٌب يف األرض يطلب من فضل اهلل ما يك ُّ
ف به نفسه أو يعود به
عىل عياله ،ورجل قام يف جوف الليل بعدما هدأت كل عني ،فأسبغ الطهور ،ثم
قام إىل بيت من بيوت اهلل ،فهلك فيام بينه وبني ذلك)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن رسول اهلل ÷ :أن رجال أتاه
فشكا إليه بعض ما يكون منه ،فقال له(( :أين أنت عن االستغفار))؟ ثم قال
رسول اهلل ÷(( :من ختم يومه يقول عرش مرات :أستغفر اهلل الذي ال إله إال
هو احلي القيوم وأتوب إليه ،اللهم اغفر يل وتب عيل إنك أنت التواب الرحيم إال
غفر اهلل له ما كان يف يومه ،أو قاهلا يف ليل إال غفر اهلل له ما كان يف ليلته)).

قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ذلك ملن كان تائبا منيبا خملصا له توبته ،فأما من كان
عاصيا مقيام عىل املعايص غري مقلع عنها ،وال تائب إىل اهلل خملصا منها -فلو استغفر
اهلل سبحانه يف كل يوم وليلة مائة ألف ألف مرة مل يغفر اهلل له ،وكيف يغفر له ذنبا
وهو مقيم عليه؟ أو يكون راجعا إىل اهلل منه وهو داخل فيه؟ أمل يسمع إىل قول اهلل
عز وجل حني يقول[ ♂    ▬ :املائدة ،]29فحكم بالتوبة
واملغفرة ملن خرج إىل اهلل بالتوبة من املعصية ،فأما من أقام عىل كبائر العصيان،
واستغفر اهلل مام هو مقيم عليه من خمالفة الواحد الرحامن -فإنام ذلك عند اهلل خمادع
لنفسه ،معرض عن رشده ،يقول ما ال يفعل ،ويستغفر اهلل مام يعمل ▬
          
         

[ ♂ البقرة] ،أما سمعوا اهلل سبحانه يقول يف أولئك ومن كان دوهنم
من أهل اخلطايا مثلهم:

▬       

          
          
          

[ ♂      النساء] ،فكفى هبذا القول من
اهلل ومثله بيانا ونورا وهدى وضياء ملن أراد احلق واالهتداء.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إذا استأذن املسلم عىل املسلمني يف دارهم
فليستأذن وهو ٍ
متنح عن الباب ،وال ينظر إىل ما وراء الباب ،وال ما وراء الدار،
وال ما يف البيت؛ فإن االستيذان إنام جعل خوفا من نظر العينني إىل ما ال حيب
صاحب البيت أن يراه غريه ،واالستئذان ثالث مرات :إما بالتسليم عىل أهل
الدار ،وإما بأن يقول املستأذن :ندخل عليكم ،فاألولة :تنبيه ملن يف الدار وإنذار
وإعذار ،والثانية :يتأهب فيها الناس ويأخذون لباسهم ،والثالثة :جييبون فيها بِــ:

«ادخل» ،أو« :ال تدخل» ،فإن أ ِذن له دخل ،وإن قيل له :ارجع رجع ،ويف ذلك ما
يقول اهلل سبحانه:

▬      

            
           
   

 ♂    اآلية،

[النور ،]56وإنام جعل اهلل االستئذان يف هذه الثالثة األوقات وحضهم عليها ألهنا
أوقات كان املسلمون يف ذلك الزمان خيتارون إتيان نسائهم فيها؛ ليتطهروا للصلوة
ومن اجلنابة طهرا واحدا .وينبغي للرجل أال يدخل عىل أمه ،وال عىل بنته ،وال عىل
أخته ،وال عىل عمته ،وال عىل خالته ،وال عىل جدته -حتى يستأذن.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من
خرج من عينيه مقياس ٍ
دموع من خشية اهلل أمنه اهلل يوم الفزع األكرب)).
ذباب
ٌ
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :أراد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وعىل آله-
املؤمترين بأمر اهلل تعاىل ،املنتهني عن هني اهلل ،املؤمنني املتقني الصاحلني املهتدين.
قال :وبلغنا عن سلامن الفاريس -رمحة اهلل عليه -أنه قال :خرجت مع
زائرا ألناس من أهل اليمن كانوا بايعوا رسول اهلل ÷عىل
رسول اهلل ÷ ً

اإلسالم ،فدخل عليهم ،فجعل يصافحهم واحدً ا واحدً ا ،فلام خرجنا قال(( :يا
سلامن ،أال أبرشك؟)) فقلت :بىل يا رسول اهلل ،قال(( :ما من مسلم خيرج من
زائرا إلخوة له مسلمني إال خاض يف رمحة اهلل ،وشيعه سبعون ألف ملك،
بيته ً

حتى إذا التقوا وتصافحوا كانوا كاليدين التي تغسل إحداهام األخرى ،وغفر

هلم ما سلف ،وأعطوا ما سألوا).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :أولئك املهتدون من املؤمنني ،أال تسمع كيف
مسلما حتى خيرج من
يقول ÷(( :ما من مسلم))؟ واملسلم ال يكون
ً
معايص اهلل إىل طاعته.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن عيل بن أيب طالب  #أنه دعا بنيه
وهم أحد عرش رج ً
ال :احلسن بن عيل  ،#واحلسني ،وحممد األكرب ،وعمر،
وحممد األصغر ،وعباس ،وعبد اهلل ،وجعفر ،وعثامن ،وعبيد اهلل ،وأبو بكر ،بنو
عيل بن أيب طالب -عليه وعليهم السالم ،-فلام اجتمعوا عنده قال :يا بنِي ،لِيرب
صغاركم كباركم ،ولريأف كباركم بصغاركم ،وال تكونوا كاألشباه الغواة
اجلفاة الذين مل يتفقهوا يف الدين ،ومل يعطوا من اهلل اليقني ،كقيض بيض يف
أدحي ،ويح الفراخ فراخ آل حممد ÷ من خليفة مستخلف ،وعفريت()1
مرتف ،يقتل خلفي وخلف اخللف).
ثم قال( :واهلل لقد علمت بتبليغ الرساالت ،وتامم الكلامت ،وتصديق
العدات ،وليتِمن اهلل نعمته عليكم أهل البيت).
ثم قال للحسن واحلسني ’( :أوصيكام بتقوى اهلل ،وال تبغيا الدنيا ،وال
تلويا عىل يشء منها ،قوال احلق ،وارحام اليتيم ،وكونا للظامل خصام وللمظلوم
عونا ،واعمال بالكتاب ،وال تأخذكام يف اهلل لومة الئم).
ثم نظر إىل حممد بن عيل ابن احلنفية فقال( :هل فهمت ما أوصيت به
أخويك؟) ،قال :نعم ،قال( :أوصيك بمثله ،وأوصيك بتوقري أخويك ،وتعظيم
حقهام ،وتزيني أمرهام ،وال تقطعن أمرا دوهنام).
ثم قال( :أوصيكام به؛ فإنه شقيقكام ،وابن أبيكام ،وقد علمتام منزلته كانت
من أبيكام ،وأنه كان حيبه؛ فأحباه).
وكان آخر ما تكلم به بعد أن أوىص احلسن( )2بام أراد( :ال إله إال اهلل) يرددها
حتى قبض -صىل اهلل عليه ،-فقبض ليلة االثنني إلحدى وعرشين من شهر
رمضان من سنة أربعني من مهاجر النبيء -صىل اهلل عليه وعىل آله -إىل املدينة،
ُخسا.
فكرب عليه احلسن بن عيل -رمحة اهلل عليهً -
(« -)1وعرتيف» .نخ.
(« -)2احلسنني» .نخ.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ملعون
من أغرى بني البهائم)).
÷
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن زيد بن عيل -رمحة اهلل عليه -عن
آبائه ،عن عيل بن أيب طالب  #أنه قال :قال رسول اهلل ÷(( :عرش من
أفعال قوم لوط فاحذروهن :إسبال الشارب ،وتصفيف الشعر،

وتنقيض()1

العلك وحتليل األزرار ،وإسبال اإلزار ،وإطارة احلامم ،والرمي باجلالهق،
والصفري ،واجتامعهم عىل الرشاب ،ولعب بعضهم ببعض)).
وبلغنا

عن زيد بن عيل -رمحة اهلل عليه -عن آبائه ،عن عيل  #أنه قال:

سمعت رسول اهلل  ÷-يقول(( :ثالثة ال تناهلم شفاعتي يوم القيامة :ناكح
البهيمة ،والوي الصدقة ،واملنكوح من الذكور كام تنكح النساء)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن زيد بن عيل  ،#عن آبائه ،عن
عيل  #أنه قال :قال رسول اهلل ÷(( :يأيت القرآن يوم القيامة وله لسان
طل ٌق ذل ٌق قائال مصدقا وشفيعا مشفعا ،فيقول :يا رب ،مجعني فالن عبدك يف
جوفه فكان ال يعمل يف بطاعتك ،وال جيتنب يف معصيتك ،وال يقيم يف حدودك،
فيقول :صدقت ،فيكون ظلمة بني عينيه ،وأخرى عن يمينه ،وأخرى عن شامله،
وأخرى من خلفه ،تنرته هذه ،وتدفعه هذه ،حتى يذهب به إىل أسفل درك من
النار)) .قال(( :ويأيت فيقول :يا رب ،مجعني فالن عبدك يف جوفه فكان يعمل يف
بطاعتك ،وجيتنب يف معصيتك ،ويقيم يف حدودك ،فيقول :صدقت ،فيكون له
نورا يسطع ما بني السامء واألرض حتى يدخل اجلنة ،ثم يقال له :اقرأ وارق
( -)1إنقاض العلك :تصويته ،وهو مكروه .صحاح.

فلك بكل حرف درجة حتى تساوي النبيئني والشهداء هكذا)) ،ومجع بني
املسبحة والوسطى.
قال :وبلغنا عن زيد بن عيل  #عن آبائه  -►-عن عيل بن أيب طالب #
أنه قال :كان رجل من األنصار يعلم القرآن يف مسجد رسول اهلل ÷ فأتاه
رجل ممن كان يعلمه بفرس فقال :هذا لك أمحلك عليه يف سبيل اهلل ،فأتى النبيء
÷ فسأله عن ذلك ،فقال له رسول اهلل ÷(( :حتب أن يكون حظك
غدا؟)) ،فقال :ال واهلل ،قال(( :فاردده)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن زيد بن عيل عن آبائه عن عيل #
قال :صعد رسول اهلل ÷ املنرب فقال(( :يا أهيا الناس ،إن جربيل أتاين فقال:
يا حممد ،من أدرك أبويه أو أحدهام فامت فدخل النار فأبعده اهلل ،قل :آمني،
فقلت :آمني)).
وبلغنا عن عيل  #أنه قال( :إن الرجل ليكون بارا بوالديه يف حياهتام،
فيموتان فال يستغفر هلام فيكتبه اهلل عا ًّقا ،وإن الرجل ليكون عا ًّقا هلام يف حياهتام
فيموتان فيستغفر هلام فيكتبه اهلل بارا).
وبلغنا

عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  #أنه قال :قال رسول اهلل -

÷(( :من أحب أن يمىل له يف عمره ،ويبسط له يف رزقه ،ويستجاب له الدعاء،
ويدفع عنه ميتة السوء -فليطع أبويه يف طاعة اهلل ،وليصل رمحه ،وليعلم أن الرحم
معلقة بالعرش ،تأيت يوم القيامة هلا لسان طلق ذلق تقول :اللهم ِصل من وصلني،
اللهم اقطع من قطعني ،قال :فيجيبها اهلل تبارك وتعاىل :أين قد استجبت دعوتك،
فإن العبد لقائم يرى أنه بسبيل خري حتى تأتيه الرحم فتأخذ هبامته فتذهب به إىل
أسفل درك من النار بقطيعته إياها كان يف دار الدنيا).
وبلغنا عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  #أنه قال :قال رسول اهلل ÷:
((إن من تعظيم إجالل اهلل أن جتل األبوين يف طاعة اهلل)).

وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :النظر يف كتاب اهلل عبادة ،والنظر إىل
البيت احلرام عبادة ،والنظر يف وجوه الوالدين إعظاما هلام وإجالال هلام عبادة)).
وبلغنا عن احلسني بن عيل ’ أنه قال :قال رسول اهلل ÷(( :إن الرجل
ليصل رمحه وقد بقي من عمره ثالث فيجعلها اهلل ثالثا وثالثني ،وإن الرجل
ليقطع رمحه وقد بقي من عمره ثالث وثالثون فيجعلها اهلل ثالثا)).
قال :وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من يضمن يل واحدة أضمن له
أرب ًعا :من يصل رمحه فيحبه أهله ،ويكثر ماله ،ويطول عمره ،ويدخل جنة ربه)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن عبد اهلل بن احلسن ،عن أبيه ،عن
جده قال :قال رسول اهلل ÷(( :إن من أوجب املغفرة إدخالك الرسور عىل
أخيك املسلم)).
وبلغنا عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن آبائه  -►-قال :من قىض ملؤمن
حاجة قىض اهلل له حوائج كثرية إحداهن اجلنة ،ومن نفس عن مؤمن كربة نفس
اهلل عنه كربًا يوم القيامة ،ومن أطعمه من جوع أطعمه اهلل من ثامر اجلنة ،ومن

سقاه من عطش سقاه اهلل يوم القيامة من الرحيق املختوم ،ومن كساه ثوبا كان
يف ضامن اهلل ما بقي عليه من ذلك الثوب سلك ،واهللِ لقضاء حاجة املؤمن

أفضل من صوم شهر واعتكافه.
وبلغنا أن رجال أتى احلسني بن عيل  #يف حاجة فسأله أن يقوم معه فيها
فقال :إين معتكف ،فجاء إىل احلسن ابن عيل  #فقال :إين أتيت أبا عبد اهلل يف
حاجة ليقوم معي فقال :إين معتكف ،فقام معه احلسن يف حاجته ،وجعل طريقه
عىل احلسني  ،#فقال :يا أخي ،ما منعك أن تقوم مع أخيك يف حاجته ،فقال
إين معتكف ،فقال احلسن  :#ألن أقوم مع أخي املسلم يف حاجته أحب إيل
من اعتكاف شهر.

قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه

بلغنا عن احلسن بن عيل ’ أنه قال :قال

رسول اهلل ÷(( :ما آمن باهلل ،فقالوا :من يا رسول اهلل؟ ،فقال(( :من بات
شبعان وجاره جائع وهو يشعر)).
ِ
ِ
واجلوار زيادة يف
اخللق
رب وحسن
وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ال ُّ

الرزق ،وعامرة للديار)).

حدثين أبي عن أبيه أنه قال :حدثنا أبو سهل سعد بن سعيد ،عن الفضل ،عن احلسن،
وعن أخيه ،عن أبيه ،عن أيب هريرة ،عن النبي ÷ قال :قال رسول اهلل ÷:
((ما يؤمن)) ،قيل :من يا رسول اهلل؟ قال(( :رجل ال يأمن جاره بوائقه)).
وحدثين أبي عن أبيه :قال :حدثنا املقربي ،عن الفضل ،عن احلسن ،قال :قال
رسول اهلل ÷(( :ما آمن)) ،قيل :من يا رسول اهلل؟ قال(( :من مل يأمن
جاره غشمه وظلمه)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وبلغنا أن ً
رجال أتى النبيء ÷ يشكو جاره،
فقال له رسول اهلل ÷(( :اطرح متاعك عىل الطريق)) ،فطرحه ،فجعل الناس
يمرون فيلعنونه إذ أجلأ جاره إىل ذلك ،قال :فجاء إىل النبي ÷ فقال :يا رسول
اهلل ،ما لقيت من الناس ،فقال(( :وماذا لقيت منهم؟)) قال :يلعنونني ،قال:
((لقد لعنك اهلل قبل الناس)) ،قال :فإين ال أعود يا رسول اهلل ،قال :فجاء الذي
شكا إىل النبيء ،فقال له النبيء ÷(( :ارفع متاعك فقد أ ِمنت وك ِفيت)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :إن اهلل تبارك وتعاىل يرزق عبيده أرزاقه
ويوسع عليهم ارفاقه وخيص بذلك املتوكلني عليه الواثقني بام لديه ،فيكون
ذلك منه سبحانه نعمة وأجرا هلم ،وحجة عىل الفاسقني وتفضال عليهم ،فهو
رازق اخللق من حيث يعلمون ومن حيث ال يعلمون.

قال :وأكثر رزق اهلل ملن توكل عليه واتقاه( )1من حيث مل حيتسبوه قط ،ومل
رسجوه ،ويف ذلك ما يقول اهلل سبحانه       ..▬ :
             

[ ♂        الطالق].
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :أنا
شفيع لكل أخوين حتابا يف اهلل من مبعثي إىل يوم القيامة)).
قال :وبلغنا عن زيد بن عيل  ،#عن آبائه -رضوان اهلل عليهم ،-عن
عيل  #أنه قال :قال رسول اهلل ÷(( :قال اهلل تبارك وتعاىل :وعزيت
وعظمتي وكربيائي وجودي ألدخلن داري ،وألرافقن بني أوليائي ،وألزوجن
حور عيني املتحابني يف ،املتواخني يف ،املتحببني إىل خلقي)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ملعون من تشبه بالرجال من النساء يف حال
من احلال ،ومن تشبه بالنساء من الرجال.
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷(( :أنه لعن الراكبة واملركوبة)) ،وقال(( :ال
يدخل( )2اجلنة فحلة من النساء ،ولعن اهلل ومالئكته من أتى ً
رجال أو هبيمة أو رجال
تشبه بالنساء ،أو امرأة تشبهت بالرجال)) ،ولعن رسول اهلل :÷-

الواصلة()3

واملوتصلة ،والواشمة( )4واملوتشمة من غري داء ،والنامصة( )5واملنتمصة.
(« -)1واتقاه يرزقه» .نخ.
(« -)2تدخل» .نخ.
( -)3الواصلة :التي تصل شعرها بشعر آخر ،واملوتصلة :التي تأمر من يفعل هبا ذلك.
( -)4الوشم :أن يغرز اجللد بإبرة ثم حيشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو خيرض .واملوتشمة :التي
يفعل هبا ذلك .هناية.
( -)5النامصة" التي تنتف الشعر من وجهها ،واملتنمصة :التي تأمر من يفعل هبا ذلك .وبعضه يرويه
«املنتمصة» بتقديم النون عىل التاء .هناية.

وقال ÷(( :إين ألكره أن أرى املرأة ال خضاب عليها)).
وقال ÷(( :ما يمنع إحداكن أن تغري أظفارها)).
ويروي عنه ÷(( :أنه كان يأمرهن باخلضاب ويأمرهن بالقالئد يف
أعناقهن ،وأن يلبسن احليل أو غريه مام يقدرون( )1عليه يف أيدهين وأرجلهن،
وكره هلن أن يتعطلن تعطل الرجال)).
وكان ÷ :يكره للمرأة أن تصيل وليس عليها قالدة وال يشء.
وكان ÷ يقول(( :لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال :اللهم جنبنا الشيطان،
وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ فإن كان له ولد مل يسلط عليه الشيطان)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ينبغي للمسلمني أن ال يفعلوا شيئا من
أمورهم من أسفارهم ،وال من مجيع أسباهبم إال من بعد استخارة اهلل عز وجل
يف ذلك اليشء ،فيقول :اللهم إنك تعلم وال نعلم ،وتقدر وال نقدر ،وإنا نريد
كذا وكذا ،اللهم فإن يكن لنا يف ذلك خرية فيرسه ،وسهله ،وقونا عليه ،وأعنا
فيه ،وإن مل يكن لنا فيه خرية فارصفنا عنه يا ربنا يف عافية ،إنك و ُّيل كل خري،
ودافع كل ضري.

ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه كان يعلم أصحابه االستخارة كام
أمرا ،فليسمه،
يعلمهم السورة من القرآن ،وكان يقول(( :إذا أراد أحدكم ً

وليقل :اللهم إين أستخريك فيه بعلمك ،وأستقدرك فيه بقدرتك ،فإنك تعلم

خريا يل من
وال أعلم ،وتقدر وال أقدر ،وأنت عالم الغيوب ،اللهم ما كان ً
أمري هذا فارزقنيه ،ويرسه يل ،وأعني عليه ،وحببه إيل ،ورضني به ،وبارك يل
رشا يل فارصفه عني ،ويرس يل اخلري حيث كان.
فيه ،وما كان ًّ

(« -)1يقدرن» .نخ.

وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من سعادة املرء( )1كثرة استخارته،
ومن شقائه تركه االستخارة)).
وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :ما أبايل إذا استخرت
أي جنبي وقعت).
اهلل عىل ِّ
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :إن اهلل
جل جالله يف آخر ساعة تبقى من ساعات الليل يأمر ملكًا ينادي فيسمع ما بني
اخلافقني ماخال اإلنس واجلن :أال هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتب
عليه؟ هل من داع بخري يستجب له؟ هل من سائل يعط سؤله؟ هل من راغب
يعط رغبته؟ يا صاحب اخلري أقبل ،يا صاحب الرش أقرص ،اللهم أعط كل ِ
منفق
ممسك ٍ
ٍ
ِ
مال تل ًفا.
مال خل ًفا ،وأعط كل
وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من فتح له باب دعاء فتح له باب
إجابة ورمحة ،وذلك قول اهلل سبحانه[ ♂ ▬ :غافر.]60
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من فتح له باب الدعاء فليكن أكثر ما يدعو
اهلل به أن يسأله الرضا والرضوان ،وأن يرزقه اجلهاد يف سبيله والشهادة؛ فإن
ذلك أفضل ما أعطي العاملون.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :احلسن اخللق قريب من اهلل ،قريب من الناس،
واحلسن اخللق يدرك بحسن خلقه ولني جانبه من مودة الناس ما ال يدركه
املعطي للامل الذي ال خلق له من الرجال ،فمن حسن خلقه فليشكر اهلل،
وليعلم أهنا أكرب نعم اهلل عليه.
(« -)1الرجل» .نخ.

ويف ذلك

ما بلغنا عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وعىل آله -أنه قال(( :إن

الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم هناره القائم ليله املجاهد يف سبيل اهلل،
وإن يسء اخللق ليكتب جبارا وإن مل يملك إال أهله)).
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :من أكثر من الصالة عىل رسول اهلل ÷
كثرت رمحة اهلل له ،ورفع اهلل درجته ،وحما سيئته ،وإن أفضل أوقات الصالة عىل
النبيء ÷ ليوم اجلمعة ،وإن أفضل ساعات اجلمعة لوقت الزوال ،وإن يوم
اجلمعة ألفضل األيام وأعظمها عند ذي اجلالل واإلكرام ،وإن ليلة اجلمعة ألفضل
الليايل ،وإن األعامل لتضاعف يف يوم اجلمعة وليلتها ،وإنام سمي يوم اجلمعة
الجتامع الناس فيه ألداء فرض الصالة كام أمرهم اهلل حني يقول:

▬  

            

[ ♂       اجلمعة].
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه:

ومن تعظيم اهلل لذلك اليوم أن جعله

للمسلمني عيدا.
وفيه ما بلغنا عن النبيء ÷ عن جربيل أنه قال له(( :إن يوم اجلمعة يوم
القيامة ،وفيه تقوم الساعة)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ما زلت مذ ر ِويت هذا احلديث يدخلني يف
كل يوم مجعة وجل وخوف ،وما ذلك من سوء ظني بريب ،وال قلة معرفة مني
برمحة خالقي ،ولكن خمافة من لقائه ومل أقم بام أمرين بالقيام به ،وأهنض بام
حضني عىل النهوض فيه ،وجعله أكرب فرائضه عيل ،وأعظمها عندي ولدي من
مباينة الفاسقني ،وجماهدة الظاملني ،والنرصة لدين رب العاملني ،وإين ألرجو أن
يكون اهلل سبحانه ال يعلم مني تقصريا يف طلب ذلك ،وال يف احلرص عىل أن
أكون كذلك ،ولكن ال راغب يف احلق ،وال طالب له من اخللق ،وال معني يل
عليه ،وال مؤازر يل فيه ،ولقد دعوت إىل ذلك فعصيت ،وهنضت فيه فخذلت
وخليت ،ودعوت إىل الرمحن ،وجهدت يف إحياء ما أميت من اإليامن،

فصمت آذان هذا اخللق عن دعويت ،وزهدوا فيام خربوا من حقائق سرييت،
وخولفت يف( )1أمر اهلل فلم أتبع ،وعصيت حني دعوت إىل اهلل فلم أطع ،فقلت:
رب إين ال أملك إال نفيس ،فبعتها منه ومايل يف جوف الكعبة البيت احلرام ،بام
بذل يل من الثمن الربيح ذو اجلالل واإلكرام حني يقول    ▬ :
         
         
            

[ ♂  التوبة] ،ثم انتظرت أمر اهلل ،وأرصدت لذلك حتى يفتح
ٍ
معونة وتسديد وتوفيق لذلك ،وتأليف
اهلل ،ويأذن فيام طلبت من إحياء حقه إِذن
بني قلوب العباد ،الذين يرجى هبم إصالح البالد ،أو نلقاه سبحانه عىل ذلك
عازمني ،وبه متمسكني.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل

عليه :التواضع زين املؤمن ،ومن تواضع هلل

وللمسلمني رفعه اهلل .وما أرض رويت فاهتزت وربت ،وأنبتت من كل زوج
هبيج ،فعال نبتها ،واخرض جناهبا ،وأينع ثمرها ،وكثر ماؤها ،وعظم خريها-
بأحسن عند املحتاج إليها من التواضع يف اإلمام العادل عند اهلل ،إذا كان
تواضعه هلل ويف اهلل ،ومن تواضع هلل رفعه اهلل ،ومن تكرب وجترب يف أرض اهلل
وضعه ،ومن رفعه اهلل مل يتضع ،ومن وضعه اهلل مل يرتفع.
قال :وأفضل القيام بنعم اهلل شكر اهلل ،وأفضل الشكر هلل احلمد هلل ،واالنتهاء
إىل أمره ،واالجتهاد يف طاعته ،وليس الشكر باللسان دون الفعل ،الشكر
بالفعل( )2واللسان ،فمن شكر اهلل أطاعه ،ومن أطاعه فقد شكره.
(« -)1عن» .نخ.
(« -)2بالعمل» .نخ.

قال حييى بن احلسني رضي اهلل

عنه :الصرب شعار املؤمنني ،وهو باب يغلب

الفاسقني .وأكرم الصرب الصرب عىل طاعة اهلل ،واملداومة عىل مرضاته ،والصرب
عن معاصيه ،واحلمل للنفس عىل ما يرضيه .وأزين الصرب الصرب عىل خمالفة
اهلوى ،واملثابرة عىل الزهد يف الدنيا .ويف ذلك ما يقول العيل األعىل ▬ :
             
            

[ ♂النازعات].
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ليس من أهل الصرب من مل يص ِّرب نفسه عن

معايص اهلل ،ويص ِّربها عىل طاعة اهلل ،ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه
قال(( :إن اهلل تبارك وتعاىل إذا أحب عبدً ا ابتاله ،وإذا ابتاله فصرب كافأه)).

ويف ذلك ما بلغنا عن أمري املؤمنني عىل بن أيب طالب  #أنه قال :قال رسول
اهلل ÷(( :ثالث من كن فيه حرم اهلل حلمه عىل النار وأوجله اجلنة :من إذا
أصابته مصيبة اسرتجع ،وإذا أن ِعم عليه بنعمة محد اهلل عليها عند ذكره إياها ،وإذا
أذنب استغفر اهلل)).
وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :أوحى اهلل إىل موسى بن
عمران :أتدري لِـم اصطفيتك عىل اخلالئق وكلمتك تكليام؟ قال :لِـم يا رب؟
فقال :ألين اطلعت عىل قلوب عبادي فلم أجد فيهم أشد تواضعا يل منك).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :السخي قريب من الناس ،قريب من اهلل،
حبيب إىل اهلل ،حبيب إىل الناس ،إذا كان مؤمنًا.
ويف ذلك

ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :إن اهلل حيب السخي

فأحبوه ،ويبغض البخيل فأبغضوه)).
وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :السخاء شجرة أصلها يف اجلنة ،وأغصاهنا
يف الدنيا ،فمن أخذ بغضن منها قاده ذلك الغصن إىل اجلنة ،والبخل شجرة ثابتة يف

النار ،وأغصاهنا يف الدنيا ،فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إىل النار)).
وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من صىل ثامين ركعات يف جوف الليل
والوتر يداوم عليهن حتى يلقى هبن اهلل فتح اهلل له اثني عرش بابا من اجلنة يدخل
من أهيا شاء)).
وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :صالة الرس تضعف( )1عىل صالة
العالنية سبعني ضع ًفا)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من استعمل الرفق يف إخوانه دامت له
مودهتم ،ومن استعمله يف أهل بيته استامل قلوهبم ،ومن استعمله يف أعدائه قل
عنه عداوهتم ،ومن استعمله يف خدمه استدام نصيحتهم ،ومن استعمله يف رزقه
من غري تقصري بحسبه ،وال تصغري لِمروءته -استدام نعمة ربه ،وإن ٍ
ملنفق خل ًفا،
ٍ
وملمسك تل ًفا ،كام قال رسول اهلل  ،÷-فال ينبغي أن ينفق املرء يف معايص
اهلل رزقه الذي رزقه اهلل ،وال حيبسه عن طاعة اهلل .والسخاء من اهلل بمكان.
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :حدثين أبي ،عن أبيه ،عن جده ،عن آبائه ► ،-عن
رسول اهلل ÷(( :الرفق يمن ،واخلرق( )2شؤم)).
وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :إذا أراد اهلل بأهل بيت خريا دهلم عىل الرفق)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليهِ :رفق املرء بنفسه أقرب إىل اهلل من رفقه بامله،
رصف عنها وقوع اللؤم عليها ،وخيرِ ج شقاء
ومل يرفق بنفسه من مل ي ِقها شحها ،وي ِ
البخل منها ،وين ِ
ف عار اللؤم عنها ،فإنه متى مل يفعل ذلك هبا فلم يقها شحها،
ومن مل ِيق النفس الشح من العاملني مل يكن عند اهلل من املفلحني ،ومن مل يكن
عند اهلل من املفلحني فهو عند اهلل من اهلالكني ،ويف ذلك ما يقول أصدق
الصادقني[ ♂      ▬ :احلرش.]9
(« -)1تضاعف» .نخ.
( -)2اخلرق -بالضم :-اجلهل واحلمق .هناية.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من أعان ظاملا ولو بخط حرف ،أو برفع دواة
أو وضعها ،ثم لقي اهلل عز وجل عىل ذلك وبه ،ومل يكن اضطرته إىل ذلك خمافة
عىل نفسه -لقي اهلل يوم القيامة وهو معرض عنه ،غضبان عليه ،ومن غصب اهلل
عليه فالنار مأواه ،واجلحيم مثواه ،أما إين ال أقول إن ذلك يف أحد من الظاملني
دون أحد؛ بل أقول :إنه ال جيوز معاونة الظامل( ،)1وال معاضدته ،وال منفعته ،وال
خدمته ،كائنا من كان ،من آل رسول اهلل ÷ أو من غريهم ،كل ظامل ملعون،
وكل ٍ
معني لظاملٍ ملعون.
مها إلمام جائر
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من جبا در ً

كبه اهلل يف النار عىل منخريه)).

ويف ذلك ما يقال :إن املعني للظامل كاملعني لفرعون عىل موسى.
ويف ذلك ما بلغنا عن أيب جعفر حممد بن عيل -رمحة اهلل عليه -أنه كان يروي
ٌ
رسادق( )2من نار ،وجعل فيه أعوان الظاملني،
ويقول :إذا كان يوم القيامة ج ِعل
وجعل هلم أظافري من حديد حيكون هبا أبداهنم حتى تبدوا أفئدهتم ،فيقولون:
ربنا أمل نكن نعبدك؟ فيقال :بىل ،ولكنكم كنتم أعوانا للظاملني.
وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من سود علينا فقد رشك يف دمائنا)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :التسويد هاهنا :هو التكثري ،فمن كثر بنفسه ،أو
رشك يف دمه ،ووتر
بقوله أو أعان بامله عىل حمق من آل رسول اهلل ÷ فقد ِ
لسخ ِ
ط يف ولده وأرىض
رسول اهلل ÷ يف ابنه ،وإنه ÷ ألسخط ل ُّ
للرضا فيهم من سائر الناس يف أوالدهم ،وإن هلذه األمة الضالة ،احلاملة ذنب
املذنب من آل رسول اهلل ÷ عىل املحسن املطهر منهم ،الذي هو أسخط
وأكره لفعل ذلك امليسء من سائر الناس -ملوقفا بني يدي اهلل خياصمه فيه
(« -)1ظامل» .نخ.
( -)2الرسادق :كل ما أحاط بيشء من حائط أو مرضب أو خباء .هناية.

   ▬  وحيكم باحلق بينهم اهلل،÷ حممد رسول اهلل

 أما يسمع، ويح من فعل ذلك من هذه األمة،]48♂ [الكهف   
  ▬ :قول اهلل سبحانه حني يقول يف ذلك وفيمن كان من اخللق كذلك
   ▬ :]؟ ويقول سبحانه18♂ [فاطر  
            

، بىل قد سمعوه ووعوه،]♂ [اإلرساء     
 وعداوة هلل، وجنبوا عن الصدق؛ ظلام وغشام،ولكن عاندوا يف ذلك احلق
 كأن مل يسمعوا اهلل سبحانه،) وظلام1( ومتردا،سبحانه ولرسوله ÷ وولده
 ▬ : فقال،فرضا
ً أمرا بأن يفرض عىل األمة مودهتم
ً كيف أمر نبيه
 بىل قد سمعوا،]21♂ [الشورى      
، ثم رفضوه من بعد ذلك رفضا، وفهموا فرض اهلل فيهم بقلوهبم،ذلك بآذاهنم
 وكانوا كام قال الرمحن فيام نزل،وتركوه عداوة آلل رسول اهلل ÷ وحسدا
، ثم جحد كام جحدوا،من آي القرآن فيمن كان قبلهم ممن عرف مثل ما عرفوا
      ▬ :فقال اهلل عز وجل فيهم
         

.]♂ [النمل   
 من دعا إىل اهلل فأجيب كان له مثل أجر كل:قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه
 ويف، والدعاء إىل اهلل فأكرب األعامل.)2(من أجابه غري منتقص من أجر املحسنني
      ▬ :ذلك ما يقول ذو اجلالل واإلكرام
         

. هو الدعاء إىل اهلل: والذكر هلل هاهنا،]♂ [العنكبوت    
. نخ.» «متردا-)1(
. نخ.» «املحسنني املجيبني-)2(

ويف ذلك ما حدثين أبي ،عن أبيه :أنه كان يقول يف قول اهلل سبحانه ▬ :

 ♂قال :ذكر اهلل هاهنا هو الدعاء إىل اهلل.

قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ويدخل مع ذلك ِمن ِذكرِ اهلل شغل القلب يف

التفكر يف جالل اهلل وقدرته وعظمته وسلطانه ،والذكر له بام ذكر به نفسه من
توحيده وعدله ،وصدق وعده ووعيده.
قال :وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ال حيل لعني ترى اهلل يعىص
فتطرف حتى تغريه أو تنتقل)).
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :جيب هذا الفرض عىل من أطاق التغيري ،ومن مل
يطق التغيري وجب عليه اهلجرة لذلك املوضع الذي يعىص فيه الرحامن ،ويطاع
فيه الشيطان إىل منكب من مناكب أرض اهلل ال يرى فيه الفاسقني ،وال جتري
عليه فيه أحكام الظاملني ،من سهلها أو جباهلا ،فإن اهلل سبحانه يقول:

▬

         
          

[ ♂     النساء].
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :هذه من صفات املؤمنني .ويف ذلك ما بلغنا عن
رسول رب العاملني ÷ أنه قال(( :اضمنوا يل ستا أضمن لكم عىل اهلل اجلنة:
أوفوا إذا وعدتم ،وأ ُّدوا إذا ائت ِمنتم ،واصدقوا إذا حدثتم ،واحفظوا فروجكم،
وغ ُّضوا أبصاركمِ ،
وصلوا أرحامكم)).

وتصديق ذلك يف كتاب اهلل[ ♂    ▬ :النحل،]91
وقال:

▬      

       

[البقرة ،]176وقال اهلل سبحانه يف أداء األمانة:
  

[ ♂ البقرة ،]282وقال:

♂

▬   

▬     

           

 وقال يف،]♂ [النساء         
     ▬

 ثم قال يف،]35♂ [األحزاب

:الصدق

  

♂ فأخرب أنه أعد ملن كان     ▬ :آخر اآلية
.كذلك ما ذكر اهلل سبحانه من ذلك
، ((األمانة جتلب الرزق:ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال

ويف ذلك

.))واخليانة جتلب الفقر
 وليست، الغيبة والكرب من أفعال الكافرين:قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه
   ▬ : ويف الغيبة ما يقول اهلل سبحانه،من أخالق املؤمنني
         

.]12♂ [احلجرات    
ويف ذلك ما قال رسول اهلل ÷ للزبري ولصاحبه حني تناوال من ماعز بن
 انظر إىل هذا الذي سرت اهلل: فقاال،÷ مالك من بعد أن رمجه رسول اهلل
÷  فسكت عنهام رسول اهلل،عليه فهتك نفسه حتى ر ِجم كام يرجم الكلب
ٍ حتى جاز بجيفة
ٍ
،)) ((انزال فأصيبا من هذا احلامر: فقال هلام،شاغر برجله
حامر
 ((لما أصبتام من صاحبكام آنفا أعظم: فقال، يا رسول اهلل أنأكل امليتة؟:فقاال
.))) يف أهنار اجلنة1( إنه اآلن ليتقمص،من أصابتكام من هذه اجليفة
     ▬

:ويف الكرب ما يقول اهلل سبحانه
.]35♂ [غافر  

. هناية. يتقلب وينغمس: أي-)1(

ويف ذلك ما بلغنا عن أمري املؤمنني  #وأيب ذر –ريض اهلل عنه :-أهنام سأال رسول
اهلل ÷ فقاال :ما أعظم ذنب بعد الرشك عند اهلل؟ فقال(( :الكرب الكرب)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :الكبائر :هي كل ما أوجب اهلل عىل فاعله النار
إن لقيه عليه مل يتب منه ،ومل خيرج إليه منه ،مثل الرش ِك به ،والتشبي ِه له بخلقه،
ِ
والفرار من الزحف ،إال متحرفا
وقتل املؤمن متعمدً ا،
والتجويرِ له يف فعله،
ِ
ِ
واللواط،
وأكل مال اليتيم،
وأكل الربا بعد البينة(،)1
متحيزا إىل فئة،
لقتال أو
ً
ِ
ِ
ِ
وقذف املؤمنات املحصنات الغافالت املؤمنات ،وشهاد ِة الزور،
والزنا،
ظلما،
والكذب عىل اهلل ورسوله واإلمام العادل متعمدً ا،
ِ
ِ
وأكل أموال الناس ً
والتعرب بعد اهلجرة( ،)2وكل ما كان من ذلك مام وعد اهلل عليه فاعله النار.
ِ

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :صدقة الرس تطفئ غضب الرب ،وإن أفضل
الصدقات ملا كان يف السنني الم ِسنات ،وذلك احلال ما جعله اهلل عقبة ال يناهلا
إال الصابرون ،ويف ذلك ما يقول اهلل تبارك وتعاىل   ▬ :
             

[ ♂           البلد] ،وبالصدقة ما أثنى
اهلل عىل آل حممد ÷ حني يقول:
   
▬

﴿   

[ ﴾اإلنسان ،]8ويف ذلك ما يقول اهلل:

[ ♂األحزاب .]35وإن الصدقة لتجلب الرزق،

وتدفع ميتة السوء.
( -)1قيل :إن قوله :بعد البينة إشارة إىل موعظة من قوله تعاىل﴿ :فمن جاءه مو ِعظ ٌة ِّمن ربِّ ِه فانتهى
فله ما سلف وأمره إِىل الل ِه ومن عاد فأولـ ِئك أصحاب النارِ هم فِيها خالِدون﴾ [البقرة.]275
( -)2التعرب بعد اهلجرة :هو أن يعود إىل البادية ويقيم مع األعراب بعد أن كان مهاجرا ،وكان من
رجع بعد اهلجرة إىل موضعه من غري عذر يعدونه كاملرتد .لسان.

ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :استنزلوا الرزق بالصدقة)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل

عليه :اصطناع املعروف فائدة من أكرب فوائد

املسلمني ،وفيه األجر العظيم من رب العاملني ،وال يعدم صاحبه نافلته يف الدنيا
وال يف اآلخرة ،ويف ذلك ما يقول حكيم من الشعراء:
ـاس
من يصنع العرف ال يعدم جوائزه
ال يذهب العرف بني اهلل والنـ ِ
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :اصطنع املعروف إىل من هو أهله
وإىل من ليس بأهله ،فإن أصبت أهله فهو أهله ،وإن مل تصب أهله فأنت أهله)).
وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال لعائشة(( :تروين ِشعر ابن عريض
اليهودي))؟ قالت :ال ،فقالت أم سلمة :ولكني أرويه ،فقال هلا :وكيف قال؟
فقالت :قال:
أجزيك أن أثنِي عليك ،وإن من

أثنى عليك بام فعلت فقد جزى

فقال رسول اهلل ÷(( :قال( )1جربيل :يا حممد ،من أوالك يدً ا فكافئه،
فإن مل تقدر فاثن عليه)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :الواجب عىل من اعت ِذر إليه أن يقبل العذر،
ً
مبطال؛ ألن ذلك أشبه بأفعال أهل
ويظهر القبول للمعتذر ،كان املعتذر حم ًّقا أو
اإليامن ،وأقرب ملن فعله إىل الرمحن.
ويف ذلك ما بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال :قال رسول
اهلل ÷(( :من مل يقبل العذر من حمق أو مبطل ال ورد عيل احلوض)).
(« -)1قال يل» .نخ.

ويف ذلك ما بلغنا عن احلسن بن عيل -رمحة اهلل عليه -أنه قال( :لو شتمني
إنسان يف أذين هذه ،واعتذر إيل يف أذين هذه -لقبلت منه).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :من أكرِ ه عىل يشء ،أكرهه عليه من ال قوة له
به ،ومن خياف عىل نفسه تل ًفا يف عصيانه -مل يكن بمعاقب عىل ما أكرِ ه عليه،
وأدخل قرسا فيه ،إال أن يرىض بعد ذلك بام دخل فيه ،فأما إذا كان قلبه غري
ٍ
راض به فال يشء عليه يف ذلك ،ويف ذلك ما يقول اهلل سبحانه يف قصة عامر بن
يارس -رمحه اهلل -وما كان من فعل قريش به:

▬    

         

[ ♂         النحل].
ويف ذلك ما بلغنا عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  #قال :قال رسول اهلل
÷( :أعطيت ثال ًثا رمحة من ريب ،وتوسع ًة ألمتي :يف المكر ِه حتى يرىض -
يقول :الرجل يكرهه السلطان اجلائر حتى يرىض الذي هو عليه من اجلور -ويف
اخلطأ حتى يتعمده ،ويف النسيان حتى يذكره)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال -ملا أن
طلع له أحد(( :هذا جبل حيبنا ونحبه ،اللهم إن ابراهيم حرم مكة ،وأنا أحرم ما
بني البتيها(.)))1
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :ال جيوز أن يصاد الصيد ،وال أن يعضد الشجر
بيشء من البتي املدينة ،وهام :حرتاها املحتوشتان هلا ،املحدقتان هبا ،وهام
املحرم صيدهام.
( -)1الالبة :احلرة ،وهي األرض ذات احلجارة السود التي قد ألبستها لكثرهتا ،واجلمع :ال بات
واملدينة بني حرتني عظيمتني .هناية.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا أن رسول اهلل ÷ قال حني خرج من
مكة(( :اللهم إن قري ًشا أخرجتني من أحب البالد إيل فأسكنِّي أحب البالد
إليك)) ،فأسكنه اهلل املدينة.
وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ما بني بيتي ومنربي روضة من رياض
اجلنة ،ومنربي عىل حويض)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه ،خري ما ختلق به املؤمنون احلياء ،وخري احلياء
يستح من
يستح من اهلل جاهره بالعصيان ،ومن مل
حياء املستحني من اهلل ،ومن مل
ِ
ِ

اهلل مل ينتظمه اسم احلياء ،ومن استحى من اهلل مل يعصه متعمدً ا.

ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :احلياء من اإليامن ،وال إيامن
ملن ال حياء له)).
وبلغنا عنه ÷ أنه قال(( :لكل يشء خلق ،وخلق اإلنسان احلياء)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ضبط النفس عند الغضب يستدعي رضا
الرب ،والكظم للغيظ حممود عند اهلل؛ ألنه من اإلحسان ،ويف ذلك ما يقول
الرمحن:

▬       

[ ♂آل عمران.]134
قال :ومن دواء الغضب إذا اشتد بصاحبه أن يصيل عىل حممد ÷ ،وإن
كان الغضبان قائام قعد ،وإن كان قاعدا قام.
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أن رجال أتاه فقال :يا رسول اهلل ،علمني
كلامت أعيش هبن ،وال تكثر عيل؛ فقال رسول اهلل ÷(( :ال تغضب)).

ِ
الرصع ِة( ،)1إنام الشديد
وبلغنا عنه ÷ أنه قال(( :ليس الشديد
بالشديد ُّ

الذي يملك نفسه عند الغضب)).

()2

()3

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال يقبل قول واحد من هؤالء وال يعمل به
وال يتكل عليه ،فمن قبل من ذلك شيئا فقد ظلم نفسه ،وأساء يف فعله.
قال :وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :جيب عىل املسلمني أن يتحفظوا من الكالم كام
يتحفظون من غريه من األفعال ،وقلة الكالم بغري الصواب خري من كثري
اخلطاب ،ولو كان يف كثري الكالم بغري ما يريض ذي اجلالل واإلكرام خري واحد
لكان يف قلته( )4من اخلري أصناف شتى.
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من وقاه اهلل رش اثنني ولج
اجلنة ،قال رجل :يا رسول اهلل ،أال ختربنا؟ فسكت رسول اهلل ÷ ثم عاد
رسول اهلل ÷ فقال مثل مقالته األوىل ،فقال الرجل :أال ختربنا يا رسول اهلل،
فسكت رسول اهلل ÷ ثم عاد رسول اهلل ÷ فتكلم بمثل مقالته األوىل،
فذهب الرجل يتكلم فأسكته رجل إىل جنبه ،فقال رسول اهلل ÷(( :من
وقاه اهلل رش اثنني ولج اجلنة :رش ما بني حلييه ،ورش ما بني رجليه)).
قال :وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :إن الرجل ليتكلم بالكلمة من
رضوان اهلل ما كان يظن أهنا تبلغ ما بلغت فيكتب اهلل له هبا رضوانه إىل
( -)1الرصعة –بضم الصاد وفتح الراء :-املبالغ يف الرصاع الذي ال يغلب .هناية .قال يف خمتار
الصحاح :رجل رصعة بوزن مهزة ،أي :يرصع الناس.
( -)2العراف :احلازي أو املنجم الذي يدعي علم الغيب الذي استأثر اهلل بعلمه .لسان.
( -)3القائف :الذي يتتبع اآلثار ويعرفها ،ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه .لسان.
(« -)4قليله» .نخ.

يوم يلقاه ،وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل ما كان يظن أهنا تبلغ ما
بلغت فيكتب اهلل له هبا سخطه إىل يوم القيامة(.)))1
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه بلغنا عن املسيح عيسى بن مريم -صلوات اهلل
عليه -أنه كان يقول لبني ارسائيل( :ال تكثروا الكالم بغري ذكر اهلل فتقسو
قلوبكم ،فإن القلب القايس بعيد من اهلل ولكن ال تعلمون).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ليس من أخالق املسلمني التهاجر ،إنام
التهاجر من أخالق الفاسقني ،واملؤمنون كام قال اهلل تعاىل:

▬ 

[ ♂  احلجر .]47ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال:
((ال حيل ملسلم أن هيجر أخاه فوق ثالثة أيام فيلتقيان( )2فيعرض هذا ويعرض
هذا ،وخريهام الذي يبدأ بالسالم)).
قال :وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ال تباغضوا ،وال حتاسدوا ،وال
تدابروا ،وكونوا عباد اهلل إخوانا ،وال حيل ملسلم أن هيجر أخاه فوق ثالثة أيام)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ليس
املسكني هبذا الطواف عليكم ترده التمرة والتمرتان واللقمة والقمتان)) ،قالوا:
فمن املسكني يا رسول اهلل؟ قال(( :الذي ال جيد غن ًى يغنيه ،وال يفطن له
فيتصدق عليه ،وال يقوم فيسأل الناس)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن رسول اهلل ÷(( :أنه كان يرقي
نفسه إذا مرض باملعوذات ،وينفث)) .وقال لبعض أصحابه وكان و ِج ًعا:
(« -)1يلقاه» .نخ.
(« -)2يلتقيان» .نخ.

((املس( )1بيمينك عىل موضع وجعك سبع مرات وقل :أعوذ بعزة اهلل وقدرته
من رش ما أجد)) ،فذهب عنه ما كان جيد.
ويقال :إنه ÷ كان يقول(( :أنزل الداء الذي أنزل الدواء)) ،وكان يأمر
املحموم أن يربد حامه باملاء ،وكان يقول(( :احلمى من فيح جهنم فأبردوها
باملاء)) ،وكان يقول ÷(( :من نزل منزال فليقل :أعوذ بكلامت اهلل التامات
من رش ما خلق؛ فإنه لن يرضه يشء حتى يرحتل)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :الرؤيا
احلسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة)).
وكان يقول ÷(( :مل يبق بعدي إال املبرشات)) ،قالوا :وما املبرشات يا
رسول اهلل؟ قال(( :الرؤيا الصاحلة يراها العبد الصالح أو ترى له جزء من ستة
وأربعني جزءا من النبوة)).
وكان يقول ÷(( :الرؤيا من اهلل ،واحللم من الشيطان ،فإذا رأى أحدكم
شيئا يكرهه فلينفث( )2عن يساره ثالث نفثات إذا استيقظ ،ثم ليتعوذ باهلل من
رشها؛ فإهنا لن ترضه إن شاء اهلل تعاىل)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وعىل آله-
أنه قال(( :يسلم الراكب عىل املايش ،وإذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :رد السالم فريضة؛ ألن اهلل عز وجل يقول:
▬[ ♂        النساء.]85

(« -)1امسح» .نخ.
( -)2النفث :نفخ خفيف معه ريق.

قال :حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :إن
اليهود إذا سلموا عليكم فإنام يقولون :السام عليكم ،فقولوا :وعليكم)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ال
تدخل املالئكة بيتا فيه تامثيل أو صور ،إال ما كان رقام يف ثوب)).
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :أنا أكره قرهبا كائنة فيام كانت إال أ ًّال جيد عنها
صاحبها مندفعا؛ وإنام استثنى رسول اهلل ÷ التصاوير املرقومة رمحة
ألصحاهبا وترخيصا هلم ،فمن وجد عنها مندفعا فهو أفضل.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :الكلب نجس ،وأنجس منه من تنجس به،
وال جيوز اقتناء الكلب إال لزرع أو رض ٍع أو صيد.
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من اقتنى كلبا لغري زرع أو
رضع أو صيد أو كل ًبا ضار ًيا ،نقص كل يوم من عمله قرياطان)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :قوله(( :ضاري ًا)) يريد :أن يتخذه صاحبه
لينتفع به يف الصيد.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :الشؤم
يف الدار واملرأة والفرس)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وقد بلغنا عنه  #أنه ذكر بأن يف املرأة
وخريا .وبلغنا أن ً
رجال شكا إليه الفقر ،فأمره ان يتزوج ،فتزوج
والفرس يمنًا
ً

ففتح عليه.

وبلغنا عنه ÷ أنه قال(( :اخليل معقود بنواصيها اخلري إىل يوم القيامة،
وأرباهبا معانون عليها)).

قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :قد يكون يف ذلك الشؤم والربكة ،واملشؤوم
مشؤوم ،واملبارك مبارك.
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :ال جيوز اللعب هبا؛ ألهنا ملعونة تلهي عن ذكر
اهلل وإقام الصالة ،واخلري ،وتدعو إىل اإلثم والكذب واحللف والضري( )1واملراء،
وهي أخت النرد ،واسم امليرس جيمعها ،وجيب عىل من لعب هبا األدب ،وأال
يسلم عليه ،وكفاه هبذا إخزاء وقلة وفسالة ورداء.
وقد بلغنا عن أمري املؤمنني  #أنه أجاز بقوم يلعبون فلم يسلم عليهم ،ثم
أمر رجال من فرسانه فنزل فكرسها ،وحرق رقعتها ،وعقل من كل من لعب هبا
ِرجال وأقامه قائام ،فقالوا :يا أمري املؤمنني ال نعود ،فقال( :إن عدتم عدنا).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :أصلح األسامء خريها وأطيبها وأعظمها بركة.
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من حيلب لنا هذه ال ِّلقحة))؟
فقام رجل ،فقال له ÷(( :ما اسمك؟)) ،فقال الرجل :مرة ،فقال:
((اجلس)) ،ثم قال(( :من حيلب هذه ال ِّلقحة؟)) فقام رجل ،فقال له ÷:
((ما اسمك؟)) ،فقال :حرب ،فقال(( :اجلس)) ،ثم قال النبيء ÷(( :من
حيلب هذه ال ِّلقحة)) ،فقام رجل ،فقال النبيء ÷(( :ما أسمك؟)) ،فقال:
يعيش ،فقال(( :احلب احلب)) ،فحلب.
÷
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن رسول اهلل ÷ أن حجاما يقال
له :أبو طيبة حجمه ،فأمر له بصا ٍع من متر ،وأمر أهله أن خيففوا عنه من خراجه.
( -)1ضاره أي :رضه وبابه قال وباع .خمتار .ويف نخ والرض.

وبلغنا عنه ÷ أنه كان يقول(( :إن كان دواء يبلغ الداء فإن احلجامة تبلغه،
وقال ÷(( :لو كان يف يشء شفاء من املوت لكان يف رشطة حجام)).
وروي عنه ÷ أنه قال( :أحفوا الشارب( )1وأعفوا ال ِّلحى).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :بلغنا عن رسول اهلل ÷ :أنه كان إذا وضع
رجله يف الغرز( )2وهو يريد السفر قال(( :بسم اهلل ،اللهم أنت الصاحب يف السفر،
واخلليفة يف األهل واملال ،اللهم اطوِ لنا األرض ،وهون علينا السفر ،اللهم إين
أعوذ بك من وعثاء( )3السفر ،وكآبة املنقلب ،وسوء املنظر يف األهل واملال)).
وبلغنا

عن رسول اهلل ÷ أنه كان يقول(( :إن اهلل رفيق حيب الرفق،

ويرضاه ،ويعني عليه ما ال يعني عىل العنف ،فإذا ركبتم هذه الدواب العجم
فأنزلوها منازهلا ،وإن كانت األرض جدبة فانجوا عليها بنفسها ،وعليكم بسري
الليل؛ فإن األرض تطوى بالليل ما ال تطوى بالنهار ،وإياكم والتعريس( )4عىل
الطريق؛ فإنه طريق الدواب ومأوى احليات)).
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل

عليه :بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال:

((الواحد شيطان ،واالثنان شيطانان ،والثالثة جامعة(.)))5
وبلغنا عنه ÷ أنه قال(( :الشيطان هيِ ُّم بالواحد وباالثنني ،فإذا كانوا ثالثة
مل هيِم هبم)).
(« -)1الشوارب» .نخ.
( -)2الغرز :ركاب الرحل من جلد ،عن أيب الغوث ،قال :فإذا كان من خشب أو حديد فهو
ركاب .صحاح.
( -)3وعثاء السفر :مشقته .صحاح.
( -)4التعريس :نزول القوم يف السفر من آخر الليل يقفون فيه وقفة لالسرتاحة ثم يرحتلون .خمتار
(« -)5نفر» .نخ.

÷
قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :قال رسول اهلل ÷(( :يا عيل ،من أحب
ولدك فقد أحبك ،ومن أحبك فقد أحبني ،ومن أحبني فقد أحب اهلل ،ومن أحب
اهلل أدخله اجلنة ،ومن أبغضهم فقد أبغضك ،ومن أبغضك فقد أبغضني ،ومن
أبغضني فقد أبغض اهلل ،ومن أبغض اهلل كان حقيقا عىل اهلل أن يدخله النار).
قال :وقال رسول اهلل ÷(( :ما أحبنا أهل البيت أحدٌ فزلت به قدم إال
ثبتته قدم حتى ينجيه اهلل يوم القيامة)).
وقال ÷(( :مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح :من ركبها نجا ،ومن
ختلف عنها غرق وهوى)).
وقال ÷(( :أهل بيتي أمان ألهل األرض ،والنجوم أمان ألهل السامء،
فإذا ذهب أهل بيتي من األرض أتى أهل األرض ما يوعدون ،وإذا ذهبت
النجوم من السامء أتى أهل السامء ما يوعدون)).
قال حييى بن احلسني رضي اهلل عنه :خيار هذه األمة من توىل اهلل ورسوله وأهل بيته:
وأرش هذه األمة وأظلمها
أمري املؤمنني  ،#وذريته؛ ألن اهلل قد أمر بتو ِّليهم.
ُّ
من أبغض اهلل ورسوله وأهل بيته :أمري املؤمنني وذريته؛ ألن اهلل قد حرم ذلك

عليه يف كتابه وعىل لسان نبيه حممد ÷ ،وجعلهم خلفاء أرضه ،وأئمة
خلقه ،ورعاة بريته ،وخزنة وحيه ،وحفظة كتابه ،استأمنهم عليه ،وجعلهم
ِ
ِ
فرائضه إليهم ،وجعل عندهم
وااللتجاء يف كل ِعلم
اهلداة إليه ،وأمر بسؤالِـهِ م،
علم الكتاب وفصل اخلطاب ،ومتييز ما التبس من األسباب ،هيدون إىل الرمحن،
ويدعون إىل الرب واإلحسان

▬       

[ ♂النور ،]35ويؤيت التقوى من عباده من اهتدى ،واحلمد هلل العيل األعىل،
والصالة عىل حممد املصطفى وأهل( )1بيته األخيار النجباء ،وأتباعهم األولياء.
(« -)1وعىل أهل» .نخ.

قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :وإنام أخرنا ذكر ما ذكرنا من بعض فضل آل
حممد ÷ لنختم بذكرهم الكتاب كام ابتدأناه هبم؛ ألن اهلل سبحانه هبم ابتدأ
إلظهار احلق واهلدى ،وهبم خيتم سبحانه الدنيا.
تم كتاب األحكام بمن اهلل ذي العزة واإلنعام،
وصىل اهلل عىل حممد خري األنام ،وعىل أهل بيته السالم
مادام الدوام ،واختلف النور والظالم،
وسالم عىل املرسلني ،واحلمد هلل رب العاملني
وحسبنا اهلل وكفى ،ونعم املوىل ونعم النصري
ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري الفاحتني.
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باب القول يف املفلس يفلس وعنده عبد قائم بعينه مل يدفع ثمنه وقد وهب له ماالً 107

أرضا بيضاء فغرس فيها نخ ً
ال أو أحدث فيها بنا ًءا ثم أفلس108
باب القول فيمن اشرتى ً
باب القول فيمن باع شي ًئا وقبض بعض ثمنه ،ثم أفلس املشرتي وعليه باقي ثمن ذلك
اليشء 108 -----------------------------------------
باب القول فيمن رهن رهنا بأكثر من قيمته أو دون قيمته ثم أفلس 109 --------
دارا فيهدمها ويبنيها بنا ًءا جديدً ا ثم يفلس 109 -----
باب القول يف الرجل يشرتي ً
باب القول يف الدين 110 ---------------------------------
باب القول يف احلبس يف الدين111 ----------------------------
كتاب الصلح 112 .................................................................
باب القول فيام يصطلح املسلون عليه بينهم 112 --------------------
باب القول يف الصلح عن الذهب بالفضة ،وعن الفضة بالذهب عند القضاء 113 --
كتاب األيامن والنذور والكفارات 114 .............................................
باب القول يف احلكم يف كفارة اليمني ،والقول فيمن حيلف باط ً
ال وهو يعلم ذلك 114
باب القول يف ترديد اليمني يف اليشء الواحد 117 --------------------
باب القول فيام يقع به القسم عىل املقسم به117 ---------------------
باب القول فيام جيزى من الرقاب يف الكفارات 118 -------------------
باب القول يف الرجل حيلف ثم يستثني بعد انقطاع كالمه 119 -------------
باب القول فيمن حلف بغري اهلل 119 ---------------------------
باب القول فيمن لزمته كفارة فلم جيد مساكني 120 -------------------
من مساكني املسلمني ،هل جيوز له أن يطعم أو يكيس مساكني أهل الذمة؟ 120 ---
باب القول فيمن أكره عىل أن حيلف يمينًا ،ومن أقر بولد ثم نفاه 120 ---------
باب القول فيمن حيلف يمينًا إىل وقت من األوقات 121 ----------------
باب القول فيمن حيلف باليمني يف صغره ثم حينث يف صغره أو بعد كربه ،واململوك
حينث 121 -----------------------------------------
باب القول فيمن حلف بيمني أال يشرتي شيئا وال يبيعه وال يتزوج 122 -------

باب القول فيمن وجب عليه كفارات عدة ومل جيد من املساكني إال عرشة 123 ----
باب القول فيام ال حيلف فيه أحد 125 --------------------------
كتاب الدعوى 126 ................................................................
باب القول يف اليمني والبينة عىل من جتبان 126 ---------------------
باب القول يف املرأة تدعي رحام عىل رجل 126 ---------------------
كتاب املزارعة127 .................................................................
باب القول يف املزارعة وما جانسها 127 -------------------------
باب القول يف سحسح اآلبار والعيون وحريمها 127 -----------------
()

باب القول فيمن أحدث بناءا يف أرض بغري إذن صاحبها أو بإذنه 128 --------
باب القول يف الرشيكني يف السفل والعلو 128 ---------------------
باب القول يف الشوارع والطرق التي تؤتى من كل جانب واألزقة إذا تشاجر أهلها يف
سعتها وضيقها 128 ------------------------------------
باب القول يف رشيكني اقتسام أرضا فوقعت ألحدهام بري يف أرض صاحبه 130 ---
كتاب اهلبة والصدقة والعمرى والرقبى والعارية والوديعة 131 ......................
باب القول فيام جيوز من اهلبة وما ال جيوز131 ----------------------
باب القول يف اهلبة للمملوك 132 ----------------------------
باب القول يف اهلبة والصدقة إذا علمت وعرفت وحددت 132 ------------
باب القول فيمن تصدق بدار أو بأرض أو مال عىل رجل ومل يكن قبضها 133 ----
باب القول فيمن وهب شيئا يطلب به عوضا ،ويف املكاتب يشرتى رقبة بالذي بقي
عليه 133 ------------------------------------------
باب القول يف الرجوع عن الصدقة 134 -------------------------
باب القول يف العمرى والرقبى 134 ---------------------------
باب القول يف ضامن العارية ،ويف الرجل يموت وللمرأة عليه مهر 135 --------
باب القول يف الوديعة وما أمر اهلل تعاىل به فيها 136 -------------------

كتاب الضالة واللقطة واللقيط137 .................................................
باب القول يف الضالة واللقطة 137 ----------------------------
باب القول يف اللقيط واللقيطة يلتقطان137 -----------------------
كتاب احلدود139 ..................................................................
باب القول يف حد الزاين يف الكتاب 139 -------------------------
باب القول يف احلد متى جيب عىل املحصن والبكر بالشهادة 149 -----------
باب القول متى جيب احلد عىل املعرتف بالزنا 150 -------------------
باب القول يف اململوك يقيم عليه سيده احلد 152 --------------------
باب القول فيام يكون به الرجل حمصنا واملرأة حمصنة152 ----------------
باب القول يف الشهود يرجع بعضهم 153 ------------------------
باب القول يف رجوع أحد الشاهدين باإلحصان عىل املحدود 154 ----------
باب القول فيمن استأجر أمة أو استعارها أو اسرتهنها فوطئها ثم قال :كنت أظن أهنا
حتل يل بذلك 154 -------------------------------------
باب القول يف رجل شهِ د عليه بالزنا فو ِجد جمنونا بعد مض احلد 155 ---------
باب القول يف املرأة يشهد عليها بالزنا ثم توجد رتقاء أو عذراء بعد مض احلد 155 -
باب القول فيمن شهِ د عليه بالزنا من الرجال والنساء وكان الزوج والزوجة ال حيصن
مثلهام 156 -----------------------------------------
باب القول يف الشهود يوجد أحدهم ذميا أو أعمى أو جمنونا 156 -----------
باب القول يف أم الولد ،واملكاتبة واملدبرة إذا زنني 156 -----------------
باب القول يف التعزير وكم جيوز منه157 -------------------------
باب القول يف الزنا بذات رحم حمرم 157 ------------------------
باب القول فيمن زنى بنساء ثالث أو أربع 157 ---------------------
باب القول يف املرىض تقوم عليهم الشهادة بالزنا ،والعبد يعرتف عىل نفسه بالزنا 158
باب القول يف دعوى املرأة أن الرجل استكرهها 158 ------------------

باب القول فيمن نكح نكاحا فاسدا هل يكون به حمصنا أم ال؟ والقول يف زنى الصبي
واملجنون 159 ---------------------------------------
باب القول يف حدود أهل الذمة 159 ---------------------------
باب القول يف حد من زنى باملرأة يف دبرها 159 ---------------------
باب القول يف حد اللوطي 160 ------------------------------
باب القول يف حد القاذف 160 ------------------------------
باب القول يف تفسري القذف ومتى جيب احلد فيه 161 ------------------
باب القول يف الولد يقذف والده ،والوالد يقذف ولده 162 --------------
باب القول فيمن قذف جامعة 162 ----------------------------
باب القول يف املسلم يقذف الذمي أو العبد 163 --------------------
باب القول فيمن قال لرجل :يا فاعال بأمه ،أو يا فاجر أو يا فاسق 164 --------
باب القول فيمن ج ِلد عىل القذف فثنى بقذف قبل أن يفرغ من جلده 164 ------
باب القول يف الذمي يقذف املسلم 165 -------------------------
باب القول يف الذمي يقذفه املسلم ثم يسلم بعد ،ويف العبد يقذفه احلر ثم يعتق أو
يق ِذف حرا 165 --------------------------------------
باب القول يف الرجل واملرأة يرتادان اللفظ 165 ---------------------
باب القول يف الرجل والصبي يتقاذفان 166 -----------------------
باب القول فيمن قذف ابن أم ولد من سيدها ،أو قذفهام 167 -------------
باب القول يف شهادة النساء 167 -----------------------------
باب القول يف الذمي يفجر بمسلمة ،والقول يف املستكرهة عىل نفسها 168 ------
باب القول يف الساحر والديوث169 ---------------------------
باب القول يف حد الزنادقة واملرتدين 170 ------------------------
باب القول يف حد املرأة تقع عىل املرأة 170 -----------------------
باب القول يف حد السارق وما أوجب اهلل عليه يف القرآن 170 -------------

باب القول يف السارق يقطع ثم يعود 171 ------------------------
باب القول فيمن أقر بالرسقة 172 ----------------------------
باب القول يف شهادة الشاهدين بالرسقة عىل السارق 172 ---------------
باب القول فيمن تسور عىل دار أو فتح باهبا وأخذ من متاعها 173 -----------
باب القول يف الرساق يدخل بعضهم ،وينقل بعضهم ،وحيفظ بعضهم الرسقة 173 -
باب القول فيمن ال جيب عليه القطع إذا أخرج إىل من ال جيب عليه القطع 174 ---
باب القول يف املقر بالرسقة بعد كم يقطع من مرة 174 -----------------
باب القول فيمن رسق رسقة من حرز ،ثم ردها قبل أن يبلغ به إىل اإلمام 175 ----
باب القول يف العبد اململوك يرسق من مال سيده 175 -----------------
باب القول فيمن رسق من أهل الذمة ُخرا 176 ---------------------
باب القول فيمن رسق مملوكا صغريا ،أو حرا صغريا 177 ---------------
باب القول فيمن رسق حيوانا 177 ----------------------------
باب القول فيمن رسق زرعا أو ثمرا 178 ------------------------
باب القول فيمن عرفت عنده الرسقة 178 ------------------------
باب القول يف حد النباش 179 ------------------------------
باب القول يف اخللسة 179 --------------------------------
باب القول فيمن خان أمانة أو قف يف بيع أو شعراء 179 ---------------
()

باب القول فيمن وجب عليه القطع فقطعت يساره غلطا 180 -------------
باب القول يف املحاربني 180 -------------------------------
باب القول يف اخلمر وحتريمها من كتاب اهلل 183 --------------------
باب القول يف حد اخلمر 184 -------------------------------
باب القول فيام ينبغي لإلمام أن يفعل باملحدود 186 ------------------
()

باب القول يف فنون احلدود 186 -----------------------------
باب القول فيمن قذف امرأة له صبية 187 ------------------------

باب القول يف الرجل يقذف امرأته بعبد أو هيودي أو نرصاين أو جمويس 187 -----
باب القول فيمن قذف امرأته ثم مات قبل أن يالعنها أو ماتت 188 ----------
باب القول يف العبد يقذف احلرة أو األمة إذا كانت زوجته ،واحلر يقذف زوجته
اململوكة188 ----------------------------------------
باب القول فيمن قال البن املالعنة لست بابن فالن -يعني املالعن ألمه -وفيمن قذف
امرأته برجل بعينه 188 ----------------------------------
باب القول فيمن قال المرأته مل أجدك عذراء 189 -------------------
باب القول يف االحتجاج عىل من زعم أنه ال حد يف اخلمر189 ------------ ،
والرد عىل من زعم أن أمري املؤمنني عليه السالم رجع عن احلد فيها 189 -------
كتاب الديات واجلراحة واجلنايات195 .............................................
مبتدأ حكم الديات يف الكتاب ،وما حكم اهلل به عىل قاتل النفس عمدا 195 -----
باب القول فيام ذكر اهلل سبحانه من القصاص 199 -------------------
باب القول يف الديات واجلراحات 202 -------------------------
باب القول يف الدية كيف تؤخذ 203 ---------------------------
باب القول يف حتديد الدية وتسميتها من األموال 203 ------------------
باب القول فيام ال قود فيه من اجلراح 204 ------------------------
باب القول يف الدية عىل من جتب؟ 204 -------------------------
باب القول يف عدد ما يف اإلنسان من الدية 205 ---------------------
باب القول يف احلر يقتل العبد والرجل يقتل املرأة سفها ومتردا وطغيانا وفسادا يف
األرض 205 ----------------------------------------
باب القول يف معنى القتل 206 ------------------------------
باب القول يف أعور فقأ عني صحيح 206 ------------------------
باب ا لقول يف الظفر والسن إذا اسودا 206 -----------------------
باب القول يف البيضتني 207 -------------------------------

باب القول يف العني القائمة  ،والرجل واليد الشالوين ،واللسان األخرس 207 ---
()

باب القول يف جناية الصبي والعبد ،والقول يف فتق املثانة 207 -------------
باب القول يف رجل وصبي اشرتكا يف قتل أو جراحة عمد معا 208 ----------
باب القول يف جراحات الرجال والنساء ،وجنني احلرة واألمة ،وجنني البهيمة ،والعبيد
والصبيان 208 ---------------------------------------
باب القول يف جناية أم الولد واملدبر واملكاتب 209 -------------------
باب القول يف احلر يصيب العبد ،ويف جناية العبيد 210 -----------------
باب القول فيام ال تعقله العاقلة 210 ---------------------------
باب القول يف عبد رضب بطن امرأة سيده فألقت جنينا حيا أو ميتا210 --------
باب القول يف ديات العبيد ذوي الصناعات 211 --------------------
باب القول فيمن خىص عبدا 211 ----------------------------
باب القول يف الرجل يقتل امرأة عمدا 212 -----------------------
باب القول يف الذمي يقتل مسلام 212 --------------------------
باب القول يف املسلم يقتل ذميا 212 ---------------------------
باب القول فيمن أخرج من حده شيئا فأصاب إنسانا ،والقول يف الدابة تنفح برجلها213
()

باب القول يف الرجل يقتل ابنه ،واالبن يقتل أباه 213 ------------------
باب القول يف الدية مل ال يرث منها قاتل اخلطأ؟ 214 ------------------
باب القول يف القاتل يعفو عنه بعض األولياء إذا كان قتله عمدا 214 ---------
باب القول يف املقر بالقتل خطأ أو عمدا 215 ----------------------
باب القول يف جامعة قتلوا إنسانا خطأ أو عمدا215 -------------------
باب القول يف العفو عن العبد القاتل 215 ------------------------
باب القول يف أخذ ديات اجلراح 216 --------------------------
باب القول يف القسامة 216 --------------------------------
باب القول يف املرأة تقتل حامال 218 ---------------------------

باب القول يف القتيل يوجد بني قوم فيربهيم أولياء املقتول ،ويدعونه عىل غريهم 218
باب القول فيمن قلع أسنان رجل كلها 218 -----------------------
باب القول يف الرجل جيني جنايات عدة 218 ----------------------
باب القول فيام تغرم فيه العاقلة 219 ---------------------------
باب القول يف املتطبب واخلاتن واملداوي ِ
يفسد ما يعالج 219 -------------
باب القول يف اجلدار املائل يسقط عىل إنسان ،والقول فيمن يقتص منه فيموت 219 -
باب القول فيمن قتل وله أوالد صغار ،واملرأة يراودها الفاسق عن نفسها فتقتله 220
باب القول يف القسامة ،وعقر الكلب220 ------------------------
باب القول يف فنون الديات 221 -----------------------------
باب القول فيمن يرث من الدية 221 ---------------------------
باب القول فيمن عض يد إنسان فانتزع املعضوض يده من فيه فجاء معها من فيه سن
أو أسنان 222 ---------------------------------------
باب القول فيمن وسم عبده بالنار 222 -------------------------
باب القول فيمن فعل فعال فتلف فيه تالف ،من غري تعمد من الفاعل 223 ------
باب القول يف السفينتني تتصادمان يف البحر 224 --------------------
كتاب الفرائض225 ................................................................
مبتدأ أبواب الفرائض 225 --------------------------------
السنة وما أمجع عليه منها 226 ------------------
باب القول يف فرائض ُّ
باب القول فيمن فرض له من الرجال ،ومن يرث من العصبة وغريهم 227 -----
باب القول فيمن فرض له من النساء ،وكم يرث منهن؟ 228 -------------
باب تسمية من ال يرث من الرجال والنساء 228 --------------------
باب تسمية فرائض الصلب ،وما جاء من الرتغيب يف تعليم الفرائض 228 ------
باب القول يف فرائض األبوين229 ----------------------------
باب القول فيمن حتجبه األم ،ومن حيجبها عن الثلث 229 ---------------

باب القول يف مواريث الولد ومن يرث معهم ومن ال يرث ،ومن حيجب العصبة من
الولد ومن ال حيجبهم من الولد؟ 230 --------------------------
باب القول يف اإلخوة واألخوات ألب وأم ،ومن حيجبون ،ومن حيجبهم ،واجلد 231
باب القول يف تفسري مرياث اإلخوة واألخوات من األب ومع من يرثون؟ ومن
حيجبهم عن املرياث؟ 233 --------------------------------
باب القول يف تفسري مرياث ولد األم ،وكم حيجبهم عن املرياث؟ وكم مرياثهم؟ 234
باب القول يف مجيع اإلخوة واألخوات وولد اإلخوة ،وتفسري مواريثهم 236 -----
باب القول يف الترشيك بني اإلخوة ألب وأم واإلخوة الم يف الثلث ،ومن مل يرشك
بينهم 239 -----------------------------------------
باب القول يف مرياث العمومة 240 ----------------------------
باب القول يف مرياث بني العم 240 ---------------------------
باب القول يف مرياث بني االبن وبنات االبن241 --------------------
باب القول يف مرياث الكاللة 243 ----------------------------
باب القول يف املناسخة 244 -------------------------------
باب القول يف العول يف الفرائض 245 --------------------------
باب القول يف الرد 246 ----------------------------------
باب القول يف فرائض اجلد 247 -----------------------------
باب القول يف مواريث الغرقى واحلرقى واهلدمى واملفقودين معا ،وما كان من
الفرائض كذلك 248 -----------------------------------
باب القول يف حساب الفرائض واختصارها 249 --------------------
باب القول يف مرياث اخلناثى 252 ----------------------------
باب القول فيمن مات وترك محال وورثة ،فعجلوا للقسمة قبل أن يدروا ما احلمل 253
باب القول يف مرياث املفقود 254 ----------------------------
باب القول يف الوصايا 254 --------------------------------

باب القول يف اإلقرار واإلنكار 255 ---------------------------
باب القول يف ذوي األرحام256 -----------------------------
باب القول يف مواريث املجوس 257 --------------------------
()

باب القول يف مرياث ابن املالعنة 258 --------------------------
باب القول يف مرياث أهل الكتاب 258 -------------------------
باب القول يف توارث املسلمني والذميني 258 ----------------------
باب القول يف مرياث املرتد 259 -----------------------------
باب القول يف مواريث األحرار واملامليك 259 ---------------------
باب القول يف الوالء والعتاق ،وتفسري مرياث املوىل ،ومن يرثه 260 ----------
باب القول يف الوالء والعتاق يف الصلب 261 ----------------------
باب القول يف تفسري من أعتق من أعتقته املرأة 262 -------------------
باب القول يف اخلناثى مع الوالء263 ---------------------------
باب القول يف ذوي األرحام يف الوالء وتفسريه 265 ------------------
باب القول يف املفقود ويف احلمل يف الوالء 267 ---------------------
باب القول يف الوالء :يف الغرقى واهلدمي واحلرقى ومن اشتبه موته فلم يعلم من مات
قبل صاحبه من األقارب267 -------------------------------
باب القول يف ردة املع ِتق واملعتق 268 --------------------------
باب القول يف والء أهل الكتاب واملجوس 270 --------------------
باب القول يف الوالء يف اإلقرار واإلنكار 271 ----------------------
باب القول يف والء املجوس للمجويس 272 ----------------------
باب القول يف الوالء 272 ---------------------------------
كتاب الصيد 274 ..................................................................
مبتدأ أبواب الصيد وتفسريه يف الكتاب274 -----------------------
باب القول يف صيد كالب املجوس اليهود والنصارى 276 --------------

باب القول يف الصيد بالليل 276 -----------------------------
باب القول يف صيد املجوس واملرشكني للسمك 277 -----------------
باب القول فيمن رمى بسهم صيدً ا أو خىل عليه كلبا ثم تغ ِّيب عن عينيه ثم وجده 277
باب القول يف ميت احليتان وما صيد منهام 278 ---------------------
باب القول يف صيد الكالب ليست بمعلمة ،واشرتاك املعلم وغري املعلم يف الصيد278
باب القول فيمن رمى صيدا بقوس ،والقول يف صيد املعراض 279 ----------
باب القول يف صيد البندق وهو اجلالهق 279 ----------------------
باب القول يف الصيد يرمى فيرتدى أو يقع يف املاء 279 -----------------
باب القول يف ذكاة الصيد 280 ------------------------------
كتاب الذبائح 281 .................................................................
مبتدأ أبواب الذبائح ،وتفسريها يف الكتاب281 ---------------------
باب القول يف ذبيحة املرأة ،والصبي ،واجلنب ،واحلائض 285 -------------
باب القول يف الذبح ِّ
بالشظاظ والظفر واحلجر والعظم285 --------------
()

باب القول يف ذبيحة األخرس ،والعبد اآلبق ،واألغلف 286 -------------
باب القول يف ذكاة اجلنني وما جاء فيه من أن ذكاته ذكاة أمه 286 -----------
باب القول فيام جيزي من األضاحي وما ال جيوز منها 287 ---------------
باب القول فيمن رسق شاة فذبحها289 -------------------------
باب القول يف العقيقة 290 --------------------------------
كتاب األطعمة واألرشبة واللباس 291 .............................................
مبتدأ أبواب األطعمة وتفسري ما حيرم منها يف الكتاب ويف السنة 291 ---------
باب القول يف غسل اليد قبل األكل 292 -------------------------
باب القول يف فضل مائدة آل حممد ÷ ،وفضل من أكل معهم 293 -------
باب القول يف الذباب واخلنفساء والفأرة وما أشبه ذلك يقع يف الطعام 293 ------
باب القول يف أكل الضب 294 ------------------------------

باب القول فيام يكره أكله 294 ------------------------------
باب القول يف بركة ما أكل منه رسول اهلل ÷ أو رشب 296 ------------
باب القول فيمن اضطر إىل أكل امليتة كم يأكل منها؟ وهل يتزود؟ 296 --------
باب القول يف أكل الطني وخل اخلمر 296 ------------------------
باب القول يف إجابة الدعوة وما يستحب من الوليمة 297 ---------------
باب القول يف األكل بالشامل 297 ----------------------------
باب القول يف معاء الكافر 298 ------------------------------
باب القول يف األرشبة 298 --------------------------------
والسكر299 ----------------------------
باب القول يف املسكر ُّ
باب القول يف الرشب يف آنية الذهب والفضة 300 -------------------
باب القول فيمن رشب وأراد أن يسقي أصحابه301 ------------------
باب القول فيام جاء من النهي عن الرشب يف آنية الذهب والفضة 301 --------
باب القول يف أبواب اللباس 302 ----------------------------
باب القول يف التسرت يف أهنار املاء واحلاممات 302 --------------------
باب القول يف لباس جلود الثعالب والنمور وغريها من الدواب 302 ---------
باب القول يف املرأة تصل شعرها بغريه من الشعر ،وتغيري الشيب 303 --------
باب القول فيام ينبغي أن يتجنب لبسه303 ------------------------
باب القول يف إسبال اإلزار 305 -----------------------------
باب القول يف التجمل باجليد من الثياب 305 ----------------------
باب القول يف اللباس وما جيوز أن يلبس من الثياب وغري ذلك 307 ----------
كتاب الوصايا308 .................................................................
باب القول فيام يفعله احلي عن امليت من حج أو عتق أو صدقة أو غري ذلك من أبواب
الرب 308 ------------------------------------------
باب القول يف وصية املريض ،واحلامل ،واملالقي للقتال 312 -------------

باب القول يف الوصية للوارث 313 ---------------------------
باب القول يف الوصية 314 --------------------------------
باب القول يف إشارة امليت برأسه يف الوصية 315 --------------------
باب من القول يف الوصايا 315 ------------------------------
باب القول يف الرجل يويص له الرجل ببعض ماله 316 -----------------
باب القول يف وصية الصبي واملعتوه واملجنون والضعيف 317 ------------
باب القول يف املكاتب وذكره يف الكتاب 317 ----------------------
باب القول يف املكاتب 318 --------------------------------
باب القول يف املكاتبة 319 --------------------------------
باب القول يف التدبري والعتق يف الصحة واملرض320 ------------------
باب القول يف العتق 320 ---------------------------------
باب القول يف العبد يكون بني اثنني فيعتق أحدهام نصيبه 320 -------------
باب القول يف العبد يعتق ،ثم يلحق بالكفار مرتدا فيغنمه املسلمون 322 -------
باب القول يف العبد يباع وعليه دين 322 -------------------------
باب القول يف عهدة العبد يف اإلباق 323 -------------------------
باب القول يف املدبر واملعتق إذا مل يرتك موالهام ماال غريهام 323 ------------
باب القول فيمن استثنى يف عتق324 ---------------------------
باب القول يف أم ولد الذمي تسلم أو أمته325 ----------------------
باب القول فيمن أعتق شقصا من مملوكه 325 ----------------------
باب القول فيمن أعتق عبده إىل وقت 326 ------------------------
باب القول يف الرجل يقول لعبد غريه :أنت حر من مايل 327 -------------
باب القول يف العتق عىل البشارة 327 --------------------------
كتاب القايض والقضاء والشهادات328 ............................................
باب القول فيام جيب عىل القايض أن يفعله 328 ---------------------

باب القول يف القضاء ،والقول فيمن ادعى ذهاب سمعه 331 -------------
باب القول يف القضاء يف السيل وقسمة مائ ِه بني الضياع 332 --------------
باب القول يف القضاء بني أهل األسواق يف املجالس 332 ---------------
باب القول فيام ينبغي أن يكون يف القايض من اخلالل 333 ---------------
باب القول يف إعطاء القايض رزقا عىل قضائه 333 -------------------
باب القول يف القضاء باليمني مع الشاهد333 ----------------------
باب القول يف شهادة الصبيان فيام يكون بينهم من الشجاج واجلراح 334 -------
باب القول فيمن ال تقبل شهادته ومن جتوز شهادته 334 ----------------
باب القول يف بعض الشهادة 335 ----------------------------
باب القول يف الرشوة يف احلكم ومهر البغي وأجرة الكاهن ،والغازي بجعل ،وثمن
الكلب 335 ----------------------------------------
باب القول يف تفريق الشهود336 -----------------------------
باب القول يف شهادة الصبي إذا كرب ،والكافر إذا أسلم 336 --------------
كتاب السري 337 ...................................................................
مبتدأ القول يف السري 337 ---------------------------------
باب القول يف صفة اإلمام والقول يف ذلك 337 ---------------------
باب القول فيام تثبت به اإلمامة لإلمام 338 -----------------------
باب القول يف الرجلني من آل رسول اهلل ÷ يشتبهان يف حال 340 --------
أو حالني أو يف كل حال 340 -------------------------------
باب القول فيام يزيل إمامة اإلمام 341 --------------------------
باب القول فيام جيوز لإلمام العمل به يف رعيته ،ومتى جيوز له اخلروج من أمرهم
والتنحي عن قرهبم341 ----------------------------------
باب القول فيام روي عن النبيء ÷ 343 ----------------------
أنه قال(( :من مات ال يعرف إمامه مات ميتة جاهلية)) 343 --------------

باب القول فيام جيب عىل اإلمام هلل من الغضب يف أمره والقيام بحجته واالجتهاد يف
طاعته 344 -----------------------------------------
باب القول فيام ذكر عن املهدي عليه السالم 344 --------------------
باب القول يف االستعانة باملخالفني عىل الظلمة الفاسقني 347 -------------
باب القول فيمن امتنع من بيعة إمام عادل أو ثبط عنه 349 ---------------
باب القول فيام جيب لإلمام العادل عىل الرعية ،وما جيب عليه هلا 350 ---------
باب القول فيمن نكث بيعة حمق352 ---------------------------
باب القول يف مكاتبة الظاملني وإجابة اجلائرين 353 -------------------
باب القول فيام جيب عىل املؤمنني الذين ال يستطيعون التغيري ملا يرون من أفعال الظاملني354
باب القول فيام ينبغي أن يفعل اإلمام قبل حماربة العدو 354 --------------
باب القول فيام يفعل إمام احلق إذا زحف إىل جهاد املخالفني ومالقاة الفاسقني 355 -
باب :القول يف قسمة الغنيمة بني أهل العسكر 359 -------------------
باب القول يف قسمة ُخس الغنيمة361 --------------------------
باب القول فيمن حرض احلرب والغنيمة من النساء والصبيان واملامليك وأهل الذمة364
باب القول يف األسري الذي ال ينبغي أن يقتل 364 --------------------
باب القول يف قتال أهل القبلة يف مدهنم 367 ----------------------
باب القول يف البيات 367 ---------------------------------
باب القول يف الفيء وتفسريه 367 ----------------------------
باب القول فيام ينبغي أن يويص به اإلمام رسيته إذا أخرجها أو عسكره إذا وجهه 368
باب القول فيمن غزا بأجرة 369 -----------------------------
باب القول فيام يف أيدي الظلمة وأعواهنم369 ----------------------
باب القول فيام حكم به أهل البغي يف جوائزهم وقطائعهم 370 ------------
باب القول يف أموال جتار عسكر أهل البغي 370 --------------------
باب القول يف أموال النساء والصبيان التي تكون يف عساكر أهل الظلم والطغيان 371

باب القول يف اإلمام يقول للرجل :إن قتلت فالنا فلك سلبه 371 -----------
باب القول فيام جيعل اإلمام ملن قتل قتيال 372 ----------------------
باب القول يف أموال السواد وغريه مام افتتح من البالد373 ---------------
باب القول فيام جيب من أداء األمانة إىل اإلمام 373 -------------------
باب القول يف التحيز إىل فئة عند الزحف للقاء 373 -------------------
باب القول يف انتظار إمام احلق 374 ---------------------------
باب القول يف السلب هل خيمس؟ 374 -------------------------
باب القول يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وفيمن ويل شيئا من أمور املسلمني375
باب القول يف فضل اإلمام العادل377 --------------------------
باب القول يف السرية يف أهل البغي 378 -------------------------
باب القول يف اجلاسوس ،والسرية يف حماربة أهل دار احلرب 379 -----------
باب القول يف وضع اخلراج عىل ما افتتح من األرضني فرتك 381 -----------
()

ومل يقسم ،كام فعل بالسواد وغريها من أرض الشام ومرص وغري ذلك 381 ------
باب القول يف أمان أهل اإلسالم ألهل الرشك 381 -------------------
باب القول يف األسري املسلم يؤمن يف دار احلرب 383 -----------------
باب القول يف املسلم يدخل قرية من قرى الرشك بأمان منهم فيستغار عليهم وهو بينهم
فيسبوا هل جيوز له رشاؤهم؟ 383 ----------------------------
باب القول يف الرجل من أهل دار احلرب ويف الذمي يسلامن عىل يد الرجل املسلم 383
باب القول يف اململوك يسلم يف دار احلرب 384 ---------------------
باب القول يف احلريب يسلم وهياجر إىل دار اإلسالم وله يف دار احلرب أوالد384 -- ،
ثم يظهر املسلمون عىل تلك الدار ما سبيل ولده؟ 384 -----------------
باب القول يف أهل دار احلرب يسلمون ويف أيدهيم رقيق مسلمون من رقيق املسلمني
مام كانوا أخذوه وغنموه من املسلمني قبل إسالمهم385 ----------------
باب القول يف املكاتب وأم الولد يسبيهام أهل دار الرشك ثم يسلمون عليهام 385 ---

باب القول يف العبد املسلم يسبيه أهل دار احلرب فريتد عن اإلسالم يف دار احلرب ،ثم
يسلم عليه بعضهم وخيرج به إىل دار اإلسالم386 --------------------
باب القول فيمن قبل الذمة وأدى اجلزية من أهل دار احلرب 386 -----------
فصار ذميا ويف يده مامليك مسلمون من مامليك املسلمني 386 -------------
كتاب الزهد واآلداب وغريه من حماسن األخالق 388 ..............................
باب القول يف اختالف آل حممد ÷ 388 ----------------------
باب القول يف فضل زيارة قرب النبيء ÷388 --------------------
باب القول يف الرتغيب يف طاعة اهلل عز وجل 389 -------------------
باب القول يف االستغفار 389 -------------------------------
باب القول يف االستئذان 390 -------------------------------
باب القول فيمن بكى من خشية اهلل ،ويف زيارة اإلخوان يف اهلل 391 ----------
باب القول يف وصية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم 392 ---------
باب القول يف اإلغراء بني البهائم 393 --------------------------
باب القول فيام هنى عنه رسول اهلل ÷ من أفعال قوم لوط 393 ----------
باب القول يف حامل القرآن وفضل قراءة القرآن 393 ------------------
باب القول يف بر الوالدين وصلة الرحم 394 ----------------------
باب القول يف حق املؤمن عىل املؤمن ،وحق اجلار 395 -----------------
باب القول يف التوكل 396 --------------------------------
باب القول يف املتحابني يف اهلل 397 ----------------------------
باب القول فيمن تشبه بالرجال من النساء ،ومن تشبه بالنساء من الرجال 397 ----
باب القول يف االستخارة 398 ------------------------------
باب القول يف فضل األعامل بالسحر 399 ------------------------
باب القول يف حسن اخللق ،وفضل الصالة عىل النبيء صىل اهلل عليه وعىل آله وفضل
صالة يوم اجلمعة399 -----------------------------------

باب القول يف التواضع والصرب والشكر 401 ----------------------
باب القول يف السخاء ،والعمل هلل ،والبخل 402 --------------------
باب القول يف الرفق 403 ---------------------------------
باب القول يف معاونة الظاملني 404 ----------------------------
باب القول يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والدعاء إىل اهلل 405 --------
باب القول يف أداء األمانة ،والوفاء بالعهد ،والصدق يف احلديث 406 ---------
باب القول يف الغيبة والكرب 407 -----------------------------
باب القول يف الكبائر وتفسريها408 ---------------------------
باب القول يف الصدقة 408 --------------------------------
باب القول يف اصطناع املعروف409 ---------------------------
باب القول يف العذر ،والرتغيب يف قبوله 409 ----------------------
باب القول فيمن أكره أو نيس 410 ----------------------------
باب القول يف حريم املدينة 410 -----------------------------
باب القول يف فضل املدينة411 ------------------------------
باب القول يف احلياء 411 ---------------------------------
باب القول يف الغضب 411 --------------------------------
باب القول يف العراف والقائف واملنجم والكاهن 412 ----------------
()

()

باب القول فيام يستحب من الكالم ويكره 412 ---------------------
باب القول يف هجرِ املسلم أخاه املسلم 413 -----------------------
باب القول يف معرفة املسكني 413 ----------------------------
باب القول يف التعوذ والرقية يف املرض 413 -----------------------
باب القول يف الرؤيا 414 ---------------------------------
باب القول يف السالم 414 --------------------------------
باب القول يف التصاوير 415 -------------------------------

باب القول يف اقتناء الكلب 415 -----------------------------
باب القول فيام يتقى فيه الشؤم 415 ---------------------------
باب القول يف اللعب بالشطرنج416 ---------------------------
باب القول فيام يكره من األسامء 416 --------------------------
باب القول فيام روي عن النبيء ÷ يف احلجامة وأخذ الشارب 416 -------
باب القول فيام يستحب من الكالم والعمل يف السفر 417 ---------------
باب القول يف الوحدة 417 --------------------------------
باب القول يف فضل من يوايل آل حممد ÷418 -------------------
الفهرس 420 ......................................................................

