
 » الفتاوى األزهر�ة « كتاب  

رمحة اهللا عليه،    مة اهلمام الشيخ عثمان بن عبد اهللا القليع احلنيف العال   تأيلف 

 آم� 

 
 و�ه ثقيت ،  �سم اهللا الرمحن الرحيم   

 .وسلم، وصحبه، هلآوىلع  ، وص� اهللا ىلع سيدنا �مد، احلمد هللا

اعمله اهللا  -عثمان بن عبد اهللا القليع احلنيف ؛ ىل اهللا سبحانهإحوجهم أ فيقول أفقر الورى و؛ و�عد 

 : يفبلطفه اجل� واخل 

ستاذنا العالم العالمة برهان ادلين إبراهيم بن سليمان األزهري احلنيف  أ سئلة سئل عنها شيخنا وأ هذه  

وراق   أو�ن ذلك يف،  لك جواب لكتاب  اعز�ا ،  فأجاب بالصحيح الصواب  -م� آ  ،نامع اهللا بوجوده األمت-

،  » األزهر�ة يف فقه األئمة احلنفية «ـوسميتها ب،  تها ليسهل مراجعتها �و�و،  ذن منهفجمعتها بعد اإل،  شىت

 . ستع�أو�اهللا 



 ائل الطهارة مس 

ب  احل  ءال ينجس ما : أجاب  ؟ أم ال، اذلي فيه ءهل ينجس املا ؛ تنجس ظاهره ، يرشح ب حيف  سئل  ] 1[

 ». خالصة. « اذلي يرشح بتنجس ظاهره 

،  بيده ايلم� ءخذ املستنيج املا أ ن ي: أصورته: أجاب  ؟ما صورته، ءعن كيفية االستنجاء باملا  سئل  ]2[

 ».نوي عضيا امل. «املحل و�ستنيج بباطن أصابع يده اليسار حىت ينىق،  و�صب ىلع فرجه من األىلع

عليها وضعه وهل �ب ، ي موضع تضعه فيهأو�  ،عن الكرسف مىت تضعه املرأة يف فرجها  سئل ]3[

  ، وموضعه موضع ابلاكرة ، وللثيب يف لك حال ،يندب وضعه للبكر يف حال احليض : أجاب  ؟أم يندب

 ».تاتارخانية. «و�ره وضعه يف الفرج ادلاخل

 ». ع ئبدا«. ال يعد حيضا : أجاب  ؟أم ال، هل يعد حيضا ؛ يام أىل ثالثة إ عن دم احلامل إذا امتد  سئل  ]4[

، ال يلزمهما : أجاب   ؟أم ال، هل يلزمهما الغسل؛  ه املراهقةعن الصيب املراهق إذا جامع زوجتَ  سئل  ] 5[

 ». �مع احلوادث . «ول�ن يمنعان عن الصالة بدونه

، خرى هل �وز هل أن يلبس اخلف ىلع األ؛ حدى رجليه من فوق الكعب إيف شخص قطعت  سئل] 6[

 ». ظهر�ة. «�وز هل ذلك، نعم: جاب أ  ؟م الأ، و�مسح عليها مدة املسح

هل  ؛ ل منه ابلول؛ نزو حارا أاكن  باردا، ءصاب جسده املا أيف شخص يعلم من نفسه أنه مىت  سئل] 7[

 ». يتيمة ادلهر. «ليس هل ذلك: أجاب   ؟م الأ، هل أن يتيمم

ق  ثهل هل أن ي؛ ىل وقت عينهء إنهاه عن استعمال املا ء، ويف مر�ض سقاه طبيب مسلم دوا  سئل  ] 8[

 ». ص�فية. «هل ذلك، نعم: جاب أ   ؟م الأ ، بقوهل و�تيمم



 مسائل الصالة 

هل اكن شاراع بهذا  ؛ ولم �سمع بها نفسه ، فحرك لسانه باتلحر�مة ، يف شخص أراد أن يص� سئل  ]9[

 ». در الكنوز« .ىلع املعتمد، لم ي�ن شاراع بهذا القدر: جاب أ  ؟أم ال، القدر

صالة كذا  : (ينبيغ هل أن ينو�ها : أجاب  ؟ما ينو�ها  ؛عن الصيب إذا أراد أن يص� املكتو�ة  سئل ] 10[

 ».أشباه. «)اليت فرضها اهللا تعاىل ىلع عباده امللكف� يف هذا الوقت 

هل  ؛ اه األرض عند جلوسه للتشهدتيلأ و�لمس ذكره و، من غ� رساو�ل يف شخص يص� سئل ] 11[

 «يتيمة ادلهر». .�وز ،نعم:  جاب أ   ؟م الأ، وز صالته كذلكجت 

يله  إ ءثم جا ، ا ئحترى وص� لغ� القبلة �ط، يف رجل أع� لم �د أحدا �سأهل عن القبلة سئل ] 12[

ذا مىض  إن يقتدي به فيها أوهل �وز هلذا املساوي ؟ أم �ستأنف، هل يميض ىلع صالته؛ رجل وساواه

 ». ظهر�ة. «به فيها  ي�وز للرجل أن يقتدوال ، عليها  يميض،  نعم: أجاب  ؟م ال، أعليها 

،  نعم:  أجاب   ؟م ال، أهل جتوز صالته؛  مام انلاطقوجود اإل  مع،  عن األخرس إذا ص� منفردا  سئل  ] 13[

 ». منية املفيت. «وزجت 

وجلس ىلع   ،ىلع بدنه وثو�ه �اسة ، يلها صيب بلغ السيعء إفجا ، يف امرأة أحرمت للصالة سئل ] 14[

 ». فتح القدير. «ما رض : أجاب  ؟م ال، أهل رض ذلك بصالتها ؛ فخذها 

،  هل يقضيها اآلن ىلع مذهب أيب حنيفة؛  وقد فاتته صلوات قبل ذلك،  يف شافيع صار حنفيا   سئل  ] 15[

 ». خالصة« .يقضيها ىلع مذهب أيب حنيفة: أجاب   ؟م ىلع مذهب الشافيعأ

فتح  . «ال يلزمه:  جاب أ   ؟ أم ال،  هل يلزمه سجود السهو  ؛مع إمامه  عن املسبوق إذا سلم ساهيا   سئل  ] 16[

 ». القدير

 ».بدائع. «يتابعه، نعم: أجاب  ؟م ال، أمامه يف سجود السهوإعن املسبوق هل يتابع  سئل  ] 17[

،  التشهدح يف يالصح�لس  �لس كما : أجاب  ؟ كيف �لس؛ عن املر�ض إذا ص� جالسا  سئل  ] 18[

 ». إمداد الفتاح. «و�عل يديه حتت رسته يف �ل القيام، يف سائر أحواهل

و�عجز عن القيام  ، يله فيها إو�ستند  ىل الصالةإبه للقيام  يف مر�ض ليس هل خادم �ستع� سئل ]19[

 ». فيض . «�وز هل، نعم:  أجاب   ؟م ال، أ هل �وز هل أن يص� قاعدا؛ والوقوف وحده



،  ذا عجزإو�قعد ، هل هل أن يقوم مقدار قدرته؛ يف مر�ض يعجز عن إتمام القيام يف صالته سئل  ]20[

 . »خالصة« . هل ذلك، نعم: جاب أ  ؟م الأ

 ؟ م ال، أةءهل يلزمه إاعدة ما صاله بغ� قرا ؛ ثم انطلق، يوما ويللة يف مر�ض اعتقل لسانه سئل ]21[

 .»بغية«. ال يلزمه: جاب أ 

.  ليستأ�س بالطاعة؛  يؤمر ،  نعم:  جاب أ   ؟م ال، أهل يؤمر بالسجود هلا ؛  ية السجدةآ يف صيب قرأ    سئل  ]22[

 ».جتنيس«

.  ال �سامح: أجاب  ؟م الهلا، أهل �سامح عن السجود ؛ صم ت� آية السجدة ولم �سمعها أيف  سئل ]23[

 . »در املختار«

أم ي�فيه  ، هل يلزمه أن �سجد للك منها ؛ يف شخص يقرأ آيات السجدة يف �لس واحد سئل ]24[

 ».صالحيضاح اإل . «إوال ي�فيه سجدة واحدة ، منها  يلزمه أن �سجد للك : جاب أ  ؟ سجدة واحدة

يف شخص ير�د حفظ القرآن، فيكرر آية السجدة يف املجلس الواحد مرارا؛ فهل يلزمه أن   سئل   ] 25[

 «إيضاح اإلصالح».: ي�فيه سجدة واحدة. أجاب   �سجد هلا للك مرة، أم ي�فيه سجدة واحدة؟

م  ، أسجدتان: فما اذلي يلزمه؛ ثم تالها يف �لسه، يف شخص سمع آية السجدة من قارئ  سئل ]26[

 ؟ سجدة

 ». جوهرة. «يلزمه سجدة واحدة:  أجاب 

.  ال تقرص : جاب أ  ؟م ال، أهل تقرص يف السفر كما تقرص الفرائض ؛ عن السن الر�اعية سئل ]27[

 ». بدايع«

رج إال بعد مخسة عرش  ختو�علم أنها ال  القافلة،    و� عزمه اخلروج مع،  يف مسافر دخل ب�ا  سئل  ] 28[

 ». جتنيس. «يتمها :  أجاب  ؟أم يقرص، هل يتم صالته؛ يوما 

هل أجزأته  ؛ ه لفاتتهئوهو حبال لو اشتغل بقضا  ،وعليه فجر يومه، يف شخص ص� اجلمعة سئل ]29[

 ».أرسار ادلبويس . «ه عند أيب يوسفأتوأجز، زه عند أيب حنيفة و�مدجت لم : أجاب  ؟أم ال، صالته

.  ال جتب عليهم: أجاب  ؟أم ال، هل جتب عليهم صالة العيد يوم انلحر؛ يف أهل م� سئل  ]30[

 ».جتنيس«



هل جتب عليه  ؛ عن احلنيف إذا ص� العيد خلف من ال يرفع يديه عند ت�ب�ات الزوائد  لئ س  ] 31[

 ». ظهر�ة . «ب عليه موافقتهجت ال : أجاب  ؟أم ال، موافقته



 مسائل الز�ة 

:  أجاب   ؟أم ال،  فيها ز�ة  مهل �ب عليه؛  وال يملاكن سواه  ،يف شخص� بينهما نصاب واحد  سئل  ]32[

 ». رسار ادلبويس . «أال �ب

يملكه  ،  فهل إذا أخذه)؛  فخذه منه ،  تصدقت عليك بما يل ىلع فالن( :  يف شخص قال هل آخر  سئل  ]33[

 ». مبسوط الرسخيس. «يملكه ز�ة،  نعم: جاب أ   ؟م ال، أز�ة

 ما  أ جزأهل ؛ ابلايقوقبض منه ، تصدق عليه بز�ة ذلك ادلين، هل دين ىلع فق� يف شخٍص  سئل ]34[

 ». هر�ة. «ظلم �ز: أجاب  ؟أم ال، تصدق به عن ز�ة ما قبضه

فهل صح  )؛ رضيت بذلك(: فقال، نه دفع ز�تهأخربه ب، أيف شخص هل مال حتت يد غ�ه  سئل ] 35[

جامع  «  .ال ال�و ،  صح؛  يف يد الفق� وقت رضاه  ا إن اكن املدفوع قائم:  أجاب   ؟أم ال،  ن ماهلعاملدفوع ز�ة  

 .»الفتاوى للعنطايك



 ائل الصوم مس 

ق بقوهل  ثهل �وز هل أن ي؛  يزداد مرضا   أخربه طبيب ذ� بأنه إن صام،  يف مر�ض يطيق الصوم  سئل   ]36[

 ». نهر. «ال �وز هل: أجاب   ؟م ال، أ و�فطر

.  يباح هل،  نعم:  أجاب   ؟أم ال،  هل يباح هل الفطر  ؛جتر�ة م بعينه رمد �ىش ز�ادته عن  ئيف صا   سئل  ]37[

 ».بزاز�ة«

.  لم يفطر: أجاب  ؟أم ال، فطر بذلكأهل ؛ وابتلعه اعمدا، م استشم �اطه من أنفهئيف صا  سئل ] 38[

 ». شييخ زاده«

 ». رشنباليل. «يفسده ، نعم: جاب أ   ؟م ال، أعن رشب ادلخان هل يفسد الصوم سئل  ]39[

هل �وز هل أن يذوقه  ؛ و�اف الغنب فيه، هئ دا من رشا بوال �د ، م ير�د رشاء سمنئيف صا  سئل  ]40[

 ». نهر. «�وز هل، نعم:  جاب أ   ؟م ال، أ يلعرف جودته

وال كراهة عليها ، هل هلا أن تذوق ما تطبخه؛  يف صائمة يضايقها زوجها يف إصالح الطعام  سئل   ] 41[

 ».نهر. «وال كراهة عليها ، ن تذوق ما تطبخهأفلها ، األمر كما ذكرن إحيث :  أجاب   ؟م ال، أيف ذلك



 ائل احلج مس 

و�غفر فيها للك  ، سبعون حجة؛ هلا مز�ة، نعم: جاب أ  ؟م ال، أهل هلا مز�ة؛ عن وقفة اجلمعة سئل  ]42[

 ».در املختار. «فرد بال واسطة

.  يف أصح الروايات، سود يقطعها إذا استلم احلجر األ: أجاب  ؟عن املعتمر مىت يقطع اتللبية سئل  ] 43[

 ». ظهر�ة«

،  نعم: أجاب  ؟أم ال، هل يعترب حجه فرضا ؛ يف فق� لكف نفسه وحج بالسؤال يف الطر�ق سئل ]44[

 ء».حتفة الفقها . «يعترب فرضا 

:  جاب أ   ؟م ال، أهل يلزمه أن �ج بنفسه إذا استطاع بعد العتق؛  عن العبد إذا حج مع سيده  سئل  ]45[

 ». هداية« .لوجوب احلج عليه حينئذ ؛ يلزمه، نعم

فهل ؛ ثقات مؤتمنات يردن احلج مع أزواجهن و�ارمهن ءوجدت �سا ، ة تر�د احلجأ يف امر سئل ]46[

 ».تبي�. «هلا ذلك ليس :  جاب أ   ؟م ال، أهلا السفر واحلج معهن

ال يلزمها  : جاب أ  ؟م ال، أ هل يلزمها الزتوج تلحج؛ وليس هلا �رم رشيعء، يف امرأة عز�ا  سئل ]47[

 ». باقا�. «ذلك

  ؟م ال، أذن زوجها إ هل للمرأة أن حتج حجة اإلسالم عند وجود املحرم الرشيع من غ�: سئل ] 48[

 ».اختيار. « هلا ذلك،  نعم: أجاب 

 ؟م ىلع زوجها ، أنة سفرها يف ماهلا ؤهل ت�ون نفقتها وم؛  عن املرأة إذا خرجت حلجة اإلسالم  سئل  ]49[

؛ �رمها مع و�ن خرجت ، ي�ون هلا عليه مثل ما اكن ينفق عليها يف احلرض؛ ن خرجت معه: إجاب أ 

 . يف باب انلفقة »نهر. «ظهرىلع األ، لم ي�ن هلا عليه يشء

، فهل إذا حج معها يربأ عن مهرها )؛  عن مهري   يءنت برأ و،  حج ميع(:  لزوجها ة قالت  أ يف امر  سئل  ]50[

 ». حبر. «ال يربأ : أجاب  ؟م الأ

، هل هلا أن تبعث من �ج عنها ؛ وعجزت عن احلج بنفسها ، به يف امرأة لم جتد �رما تلحج سئل  ] 51[

 ».حبر. « هلا ذلك، نعم: جاب أ  ؟م الأ

  ، فهل يلزمه أن �ج بنفسه ؛  ثم تعاىف،  فأمر شخصا بأن �ج عنه،  املعافاة�س عن  أ  يف مر�ض   سئل  ] 52[

 يلزمه. «حبر». :جاب أ  ؟م الأ



  ، ثم مات)، غ�ك  ال �ج ع�(: وقال هل، اإلسالم مر شخصا يلحج عنه حجةأ يف شخص  سئل ] 53[

 ». در املختار. «ال يملك: أجاب   ؟أم ال، فهل يملك ذلك؛ غ�ه  جفأراد وصيه أن �ج

فهل �ج عنه من  ؛ ثم مات، وىص بأن �ج عنه يف ماكن عينهأ و، يف شخص مرض يف م�هل سئل ] 54[

 ».خالصة. «�ج عنه من ذلك املاكن: أجاب   ؟م من م�هل، أذلك املاكن

 ، ن �ج عنه بعد موتهأوأوىص ب، فمرض يف سفره ، يف شخص خرج من ب�ه بقصد اتلجارة سئل ]55[

�ج عنه  : أجاب  ؟م يف املسألة خالف، أم من املوضع اذلي مات فيه، أب�هفهل �ج عنه من ؛ ثم مات 

 ». القديس ي حاو. « من غ� خالف، من ب�ه

فضل  ول�ن األ،  �وز،  نعم:  جاب أ   ؟م ال، أهل �وز استنابة من ير�د اإلقامة بمكة املرشفة:  سئل  ] 56[

 ».ولواجلية. «ىل ب�هإ�ج و�عود من استنابة 

أو ، مرذن هل اآلأن : إجاب أ  ؟م ال، أهل هل أن يأمر غ�ه يلحج عن أمره ؛ عن املأمور باحلج سئل ] 57[

 ». درر وغرر. «ال ال� و، جاز هل ذلك؛ مره أفوض يف 

ن  أل ؛  هل ذلك،  نعم:  جاب أ   ؟م ال، أن �لط دراهم انلفقة مع الرفقةأهل هل  ؛  عن املأمور باحلج  سئل   ] 58[

 ».حسامية. «العرف جرى بذلك

؛ عن املأمور باحلج إذا أنفق يف الطر�ق بعض دراهم من مال نفسه بقصد الرجوع ىلع أمره  سئل ] 59[

 ».حبر. «و�ملك الرجوع ، بقصده يعمل، نعم: أجاب  ؟أم ال، هل يعمل بقصده و�ملك الرجوع 

  ؟ م ال، أمرهل �وز هل أن ينفق من مال اآل؛  ا عن املأمور باحلج إذا أقام بب�ة مخسة عرش يوم  سئل  ]60[

 ». أشباه. «اكن هل ذلك ؛ وال يمكنه اخلروج وحده، قام بعد خروج القافلةأن : إجاب أ 

 ؟ م ال، أمرهل ي�ون ضامنا ملال اآل؛ وحج، نفسه يف الطر�ق عن املأمور باحلج إذا أجر سئل ]61[

 ». �مع احلوادث. «ي�ون ضامنا ،  نعم: جاب أ 

،  مره و�ضمن انلفقة آل، بذلك �الفا  ي�ونأ ؛ ثم حج من مكة، عن املأمور باحلج إذا اعتمر سئل   ]62[

وحينئذ يضمن هل انلفقة ال  ، ىت به ميكأوما  ،مور حبج ميقايت أألنه م؛ ي�ون �الفا ، نعم: جاب أ  ؟م الأ

 ».حبر. «�الة



فهل  ؛ ن يدفع تلك ادلراهم ملن �ج عنهأوأمره ب، ع� هل موصيه قدرا من ادلراهم يف ويص سئل ]63[

،  ه يقع نلفسهءألن رشا ؛ ال �وز هل: أجاب  ؟ أم ال، و�دفعها ملن �ج، �وز هل أن �شرتي بها أدوات احلج

 ». �تىب. «فال ي�ون دافعا دراهم الوصية

فهل ؛ وتلك ادلراهم ال تروج يف احلج، ومات ،بدراهم عينها ن �ج عنه أيف شخص أوىص ب سئل  ]64[

 ».�تىب. «هل ذلك، نعم: أجاب  ؟أم ال، ةجئلوصيه أن يبدهلا بالرا 



 مسائل انلاكح 

)، قبلت(: فقال هل �يبا )، ف� لك زوجة ؛بنتا  يت أ ن اكن محل امرإ(: خريف رجل قال آل سئل ] 65[

ال ت�ون زوجة  :  جاب أ   ؟أم ال  -واحلالة هذه-  للمجيب املذكور  ةهل ت�ون زوج ؛  ته بنتا أ فوضعت امر

 ».بغية. «هل

 ».حبر . «�وز هل، نعم: جاب أ  ؟م الأ ،ابنه  ةبنت زوج ب هل �وز للرجل أن يزتوج : سئل  ]66[

 ».حبر . «�وز هل، نعم: جاب أ  ؟م الأ ،بيهأهل �وز للرجل أن يزتوج بنت زوجة : سئل  ]67[

 ».تبي�. «ال �وز هل: جاب أ  ؟أم ال ،للرجل أن يزتوج بنت ابن امرأتههل �وز : سئل  ] 68[

قايض . «ال حترم: جاب أ  ؟م ال، أبيهأمه ىلع أ هل حترم ؛ مه أم أعما إذا ارتضع الصغ� من  سئل  ]69[

 ».خان

 ». خالصة. «ال حترم: أجاب  ؟أم ال، هل حترم عليه امرأته؛ خت امرأته أذا وطئ الرجل إعما  سئل  ]70[

وتثبت حرمة  ، هل يؤاخذ بإقراره ؛ ته اكذبا أ م امرأاته محنه جامع أقر الرجل بأذا إعما  سئل  ] 71[

 ».حبرء. «وتثبت حرمة املصاهرة بذلك قضا ، قراره إ يؤاخذ ب، نعم: جاب أ   ؟م ال، أ املصاهرة بذلك

أراد أن �سرتد  ثم  ،  ودفع هل بعض دراهم ىلع سبيل الرشوة املعتادة، بنت رجلب يف رجل تزوج  سئل  ]72[

 ». بزاز�ة. «يملك،  نعم: جاب أ  ؟م ال، أهل يملك ذلك؛ ما دفعه هل

؛  ثم مات ، ن يزوجها من فالن بعد موتهأوىص هل بأ فأحرض شخصا و، بوها أيف صغ�ة مرض  سئل  ]73[

واليتها ألن ؛ ال يملك : جاب أ  ؟م ال، أذن القايضإاملذكور أن يزوجها من فالن بغ�  فهل يملك الويص

 ». خزانة املفت� . « مأحيث لم ي�ن هلا قر�ب وال ؛ للقايض

لكونها ال تطيق ؛ ثم أراد أخذها عنده، �ن زوجها منها مو، يف رجل زوج ابنته الصغ�ة سئل ]74[

 ».عمادية. «يملك ذلك : نعم،أجاب  ، أم ال؟ هل يملك ذلكء؛  الوط 

فهل جترب ىلع ؛ فأبت الرد ، أراد أن �سرتده منها ثم ، بوها وسلمها ذلكأيف بنت بالغة جهزها  سئل ]75[

 ». بصارتنو�ر األ. «ال جترب: أجاب  ، أم ال؟الرد 

ال  : أجاب  ، أم ال؟هل يملك ذلك؛ ثم أراد أن يرجع فيه، يف رجل اختذ البنته الصغ�ة جهازا  سئل   ]76[

 ». ولواجلية. «يملك ذلك



فهل هل  ؛ ض بذلكولم يرْ ، فزفت إيله جبهاز قليل، وز�ادةمثاهلا أمهر زوجته بمهر أيف رجل  سئل ]77[

وقلته ، الزتام كرثة املهر لكرثة اجلهاز: ألن العرف؛ هل ذلك  : نعم،أجاب  ، أم ال؟مطابلتها باجلهاز الالئق

 . يف انلفقة »نهر. « واملعروف اكملرشوط . لقلته

ن اكنت قبيحة  �و ، لف�أن اكنت مجيلة فيكون مهرها إنها أة تزوج بها رجل ىلع أ يف امر سئل ] 78[

.  �ستحق عليه ذلك  : نعم،أجاب  ، أم ال؟لف�أ فهل �ستحق عليه ؛ فوجدها مجيلة، فيكون مهرها ألفا 

 ».جتنيس«

ثم عقد عليها يف العالنية ىلع ، واتفق معها يف الرس ىلع مهر سماه هلا ، يف رجل خطب امرأة سئل  ]79[

 ». حبرملتىق األ. «يلزمه مهر العالنية:  أجاب   ؟املهر�ن يلزمه أيف؛ مهر أ�رث من ذلك

ثم عقد عليها يف ، مهرها أر�ع� ر�اال وتواضعا ىلع أن ي�ون، يف رجل خطب امرأة سئل ] 80[

فإنه �ب هلا عليه  ؛ ةن اتفقا ىلع املواضع: إأجاب  ؟فما اذلي �ب هلا عليه؛ ر�ع� ذهبا أالعالنية ىلع 

 �و، مهر مثلها 
َّ

 . »در املنتىق«.  فمهر العالنيةال

شهد ىلع نفسه أن  أوقد اكن ، �رث من ذلكأ ثم جدد انلاكح ب، ة ىلع مهرأ يف رجل تزوج امر  سئل ] 81[

 ». ظهر�ة . «ال يلزمه:  أجاب  ، أم ال؟ظهره زائداأهل يلزمه ما ؛ ما سيظهره سمعة

فهل يلزمه ما ؛ ةً عَ مْ بأ�رث من ذلك سُ ثم صار يقر عند انلاس ، ة ىلع مهرأ يف رجل تزوج امر سئل ] 82[

،  ال يلزمه؛ نة ىلع ذلكو اكن هل بيِّ ، أن اعرتفت زوجته حبقيقة احلال: إينظر: أجاب  ، أم ال؟به اكن يقر

 ». ظهر�ة. «ال لزمه�و

: فقالت، سماه هلا  ثم خطبها ىلع مهر، وانقضت عدتها منه، حدى زوجتيهإيف رجل طلق  سئل ] 83[

 ». ربها�ال�يط . «يلزمه هلا مهر مثلها :  أجاب   ؟فما يلزمه هلا ؛ فزتوجها ىلع ذلك)، طالق رض�  ي مهر(

فزاد الو�يل ولم يعلم الزوج  ،  وذكر قدرا من املهر،  يف رجل و� آخر بأن يزوجه امرأة عينها هل  سئل  ] 84[

و�ن لم يرض لزمه  ، فإنها تلزمهن ريض بفعل الو�يل إ: أجاب  ، أم ال؟هل يلزمه الز�ادة؛ حىت دخل بها 

 ».خالصة. «قل من املس� ومهر املثلاأل

:  أجاب   ؟فماذا يلزمه هلا ؛  وصار انلاس يتعاملون بغ�ه ،  فكسد،  يف رجل تزوج امرأة ىلع نقد  سئل  ] 85[

 ». حسامية. «يلزمه قيمة انلقد يوم كساده



فهل هل أن ينقص من مهرها ؛ ا بً يِّ فوجدها ثَ فواقعها ، بواحدة ىلع أنها ب�ر يف رجل تزوج  سئل ] 86[

 ». بزاز�ة. «ليس هل ذلك: أجاب   ، أم ال؟شيئا 

يلزمه  : أجاب  ؟ فما يلزمه رشاع؛ ثم زعم أنه وجدها ثيبا ، يف رجل ب� بزوجته ابلكر ابلالغة سئل ] 87[

وجب اللعان ؛ الزنا و�ن قذفها برص�ح ، ا بغ�ه مهتها ن إ و�عزر  ،وال يقبل قوهل يف حقها ، املهر بتمامه

 ».خ��ة. «بطلبها 

ن تطالب  أرادت أ ثم بلغت و، وقبض مهرها ، عليها  ةيف صغ�ة زوجها أبوها بطر�ق الوالي سئل ] 88[

 ». هر�ةظ. « ليس هلا ذلك: أجاب  ، أم ال؟فهل هلا ذلك؛ زوجها بمهرها 

فهل يثبت هلا  ؛ نها لم ت�ن رأت اليشءأواحلال ، يف امرأة تزوج بها رجل ىلع يشء مع� سئل ] 89[

 ». مبسوط الرسخيس. «ال يثبت: أجاب   ، أم ال؟خيار الرؤ�ة فيه

،  فهل يثبت هلا خيار العيب؛  ثم وجدت به عيبا   ،ة تزوج بها رجل ىلع مهر قبضته منهأ يف امر  سئل  ]90[

 ». الرسخيسمبسوط . «ن فحش العيبإ يثبت هلا  : نعم،أجاب  أم ال؟

مبسوط  . «قيمته:  أجاب   ؟فماذا �ب هلا عليه  ؛فاستحق،  تزوج بها رجل ىلع صداق  ةأ يف امر  سئل  ]91[

 ». الرسخيس

:  أجاب  ؟ أم ال، هل ت�ون موجبة لكمال املهر للزوجة ىلع زوجها  ؛ عن اخللوة الصحيحة سئل  ]92[

 ». نفع الوسائل«أ .ت�ون موجبة لكمال املهر هلا عليه نعم،

:  أجاب  ، أم ال؟ىلع الزوج هل توجب كمال املهراجلماع؛  قيعن اخللوة بالصغ�ة اليت ال تط سئل  ]93[

 ». تبي�. «ال توجبه

هلا  فما يتعجل ؛ ىل سنة إوابلايق، رسيىلع أنها تأخذ ما ت ، يف امرأة تزوج بها رجل ىلع مبلغ سئل ]94[

هل لكه أو يشء  نه تيرسأتثبت  نأال ، إىل السنةإيتأخر لك املبلغ : أجاب  ؟ىل السنةإوما يتأخر  ،حاال

 ». ظهر�ة. «فتأخذه حاال، منه

ذا راجعها إفهل ؛  وا�ل عليه ما اكن هلا من املهر املؤجل، عما إذا طلق الرجل زوجته رجعيا  سئل  ] 95[

 ». نفع الوسائل. «أجل بعد أن حل عليه وتعجلأال يت: أجاب   ، أم ال؟جل عليه كما اكنأيت

فهل �ل ؛  األجل  نا قبل ميضئثم طلقها با ،  ة بمهر معلوم إىل أجل معلومأ يف رجل تزوج امر  سئل  ]96[

 ». �ش� ورتس فصول األ. «ال �ل: أجاب   ، أم ال؟عليه املهر بطالقه



؛  ثم طلقها بعد ادلخول بها ،  يدفعه ىلع �ومومنجم  ،  حال مقبوض   ة بمهرأ يف رجل تزوج امر  سئل  ]97[

 ». ر. «حب �ون ىلع �ومهيبل ، ال �ل: أجاب  ، أم ال؟فهل �ل املنجم بطالقه

فتاوى ابن  . «�ل بموته  : نعم،أجاب  ، أم ال؟ هل �ل بموت الزوج؛ عن الصداق املنجم سئل  ] 98[

 ». الشليب

 ». فتاوى ابن الشليب. «ال �ل: أجاب   ال؟، أم هل �ل بموت الزوجة؛  عن املهر املنجم سئل  ]99[

  هِ تِ �َ رِ فماذا ي�ون هلا ىلع تَ ؛  ومات عنها قبل ادلخول بها ،  يف امرأة تزوج بها رجل بغ� مهر  سئل  ]100[

 ».أنفع الوسائل. «ي�ون هلا مهر مثلها اكمال : أجاب  ؟� مهرها نظيف 

ها فهل لويل؛ ا حىت ماتتهَ يِلُّ يعلم بذلك وَ ولم ، ثلبدون مهر امل يف امرأة تزوج بها رجل سئل ]101[

 ». �مع احلوادث. «ليس هل ذلك: أجاب  ، أم ال؟الزوج بتمام مهر املثل  ةمطابل

وتزعم أن هلا بينة �شهد  ، فادعت ىلع تر�ته ب�امل صداقها ، ة مات عنها زوجها أ يف امر سئل ]102[

ُ : أجاب  ال؟، أم ها ينتفهل �سمع دعواها وتقبل ب؛ ىلع إقراره هلا بذلك  ة». عمادي. «سمعال �

و�ب  ،  ال �وز هل ذلك:  أجاب   ، أم ال؟فهل �وز هل ذلك؛  ها أوترك وط ،  يف رجل هجر زوجته  سئل  ]103[

 ». فتح القدير. «حيانا أها ؤعليه وط 

ثم ال تنترش  ، نزل قبل أن �الطها ، أإذا جذبها : يع�؛ ا زً اكَّ يف بنت بالغة وجدت زوجها شَ  سئل ]104[

هلا   : نعم،أجاب  ، أم ال؟ا بهذا السببمفهل هلا رفع أمرها للحا�م يلفرق بينه؛ بعد ذلك جلماعها آتله 

 .»وهبانية« .ذلك بعد اتلأجيل واملخاصمة 

للحا�م  أمرها فهل هلا أن ترفع ؛ لكونه مسحورا  ولم يصبها ، يف بنت دخل بها زوجها  سئل ]105[

فلها أن ترفع أمرها  ؛ إن اكنت حرة بالغة : أجاب  ، أم ال؟عليه املهر بتمامهو�ستحق ، يلفرق بينهما 

،  فرق بينهما حينئذ ؛  وطلبت ذلك،  ىب فراقها أو،  فإن لم يصبها يف السنة،  ا زوجها سنةهلجل  ؤللحا�م يل

 ».وهبانية. «و�ستحق عليه املهر بتمامه، و��ون الواقع طالقا بائنا 

،  هل يؤجل كما يؤجل العن�)؛ رجو وصاهلا أال  (: وقال، ذا تزوج بامرأةإعن الشيخ الكب�  سئل  ]106[

 ».حبر. «وال يفرق للحال، ؤجل كما يؤجل العن�ئ:  أجاب   ؟م يفرق للحال كما يفرق املجبوب أ



ا، ثم طلب أن تؤجله سنة  هَ ، وَمَضِت السنُة ولم يُِصبْ ه سنةتْ لَ جَّ أف، ا ينً نِّ زوجها عِ  يف امرأة وجدت سئل

.  هلا أن ترجع   : نعم،أجاب   ، أم ال؟هل هلا أن ترجع؛  ىلع ذلك وأرادت أن ترجع  ْت مَ دِ ثم نَ ،  ففعلت،  خرى أ

 ».اختيار«

نها ردت أ ْت عَ ثم ادَّ ، ن ادلخول بها طواعمها زوجَ  ْت نَ كَّ ومَ ، بوها أة بالغة زوجها أ يف امر سئل ]107[

يف  ، ال تقبل: أجاب  ، أم ال؟فهل تقبل بينتها و�فرق بينهما ؛ �شهد بذلكوأقامت بينة ء، انلاكح ابتدا

 ». ولواليج. «صحاأل

:  أجاب  ، أم ال؟هل يثبت هل اخليار فيها ؛ فوجدها ثيبا ، نها ب�رأة ىلع أ يف رجل تزوج امر سئل ] 108[

 ». مستصىف. «ال يثبت

ت  ءإن شا ؛  هلا اخليار فورا   : نعم،أجاب   ال؟، أم  هل هلا اخليار؛  فبلغت،  ها جها عمُّ يف يتيمة زوَّ   سئل  ]109[

 ». در املختار. «وفسخت انلاكح حبضور زوجها ، ت رفعت أمرها للقايضءو�ن شا ، أقامت ىلع انلاكح

هل هلا رفع أمرها ؛ در�ت ولم ترض بهأف، واغب عنها ، يف يتيمة تزوج بها رجل من أخيها  سئل ]110[

 ». عمادية . «ليس هلا ذلك:  أجاب  ال؟، أم للقايض يلقيض هلا بالفرقة يف غيابه

، هل يثبت هلا اخليار عند بلوغها ؛ جها احلا�م حب�م الوالية عليها عن الصغ�ة إذا زوَّ  سئل ] 111[

 ة». خالص. «ت فسختءو�ن شا ، ت أقامت ىلع انلاكحءن شا إ ف؛ يثبت : نعم،أجاب  أم ال؟

، أم  هل يقع ن�احها صحيحا ؛ عن الصغ�ة إذا زوجت نفسها عند عدم الو� واحلا�م سئل ] 112[

 ».ص�فية. «تبلغا و�توقف ىلع رضاها مل، يقع صحيحا   : نعم،أجاب  ال؟

  )؟ املعروفـ(ما املراد ب)؛ زوجته باملعروف �ستحب لإل�سان أن يعارشء: (عن قول الفقها  سئل  ]113[

ب من  حوهو مست، يلها قوال وفعال وخلقا إواإلحسان ، اتلفضل: املراد به: أجاب  . أفيدوا اجلواب

 ». بدائع. «اجلانب�ِ 

  ، أم ال؟ فهل جتاب ذللك؛ يف امرأة بالغة تر�د من زوجها مسكنا رشعيا خايلا عن الرضائر سئل ] 114[

 ». در املختار. «جتاب ذللك : نعم،أجاب 

ن أهل �ب عليه ؛ ْت شَ حَ وْ تَ اسْ وَ ، عن الزوج إذا س�ن بزوجته يف �ل بعيد عن العمارة سئل ]115[

و�نما �ب عليه أن �س�ن بها ب� ج�ان  ، ال �ب عليه ذلك: أجاب  ، أم ال؟�سها ؤ�رض هلا من ي 

 ». فتاوى قارئ اهلداية. «صاحل� �ستأ�س بهم



  دُّ عَ فهل �ُ ؛ ىل داره إ طابلة منه اتلحو�ل، يف امرأة منعت زوجها عن ادلخول عليها يف دارها  سئل   ] 116[

 ». بدائع. «بذلك نازشة دُّ عَ ال �ُ : أجاب   ، أم ال؟بذلك نازشة

وقد قبضت معجل  ، وال عذر بها ء، تمنعه عن الوط ، ة مقيمة يف م�ل زوجها أ يف امر سئل ] 117[

 ». رهن. «ةال ت�ون نازش:  أجاب  ، أم ال؟ةت�ون نازش  -واحلالة هذه- فهل؛ صداقها 

ا خترج عن  هَ دِ وْ عَ بِ فهل ؛ ثم اعدت فوجدته مسافرا ، ا تً نُّ عَ �َ  ة خرجت من بيت زوجها أ يف امر سئل  ]118[

 . «خالصة». خترج  : نعم،أجاب   ، أم ال؟النشوز

 أ يف امر سئل ]119[
َ
،  عاهدهتهل هلا أن خترج إيله وت؛ عاهدهتوليس هل من يقوم عليه و�، نٌ مِ زَ  ٌب ة هلا أ

 ».فتح القدير. «هلا ذلك  نعم، :أجاب   ، أم ال؟وختالف أمر زوجها 

:  أجاب   ، أم ال؟ومنعهم عنها،  هان اخلروج إىل ز�ارة أبو�ها و�ارمِ عهل للزوج منع زوجته  :  سئل  ]120[

املحارم    و� سائر،  ا من ادلخول عليها يف لك مجعةموال منعه،  بو�ها أليس هل منعها عن اخلروج إىل ز�ارة  

 ». �تبي . « يف لك اعم

 ىلع اخلروج  ربفهل جت ؛ فأبت زوجته اخلروج معه، يف رجل أراد السفر من ب�ة إىل أخرى  سئل ]121[

 ». نهر. «ىلع اخلروج معه  ربال جت : أجاب  ، أم ال؟معه

ن أهلا ، فهل إذا تزوج بها )؛ وال أسألك مبيتا وال نفقة، تزوج يب( : يف امرأة قالت لرجل سئل ]122[

 ». بغية. «هل بهما أن �سأهلا  : نعم،أجاب   ، أم ال؟�سأهل بهما 

هل يعترب ؛ بنفقتها  والزتم، وأخذها يف بيته، يف رجل تزوج بصغ�ة ال تصلح للجماع سئل ]123[

ما لم ترص   وال �ب أن ينفق عليها ،  ال يعترب الزتامه:  أجاب   ، أم ال؟و�ب عليه أن ينفق عليها   ،الزتامه

 ».بزاز�ةء. «مشتهاة مطيقة للوط 

ر ىلع نفسه نفقة عند القايض ىلع ظن أنها جتب  وقرَّ ، ن أبيها متزوج بصغ�ة  يف رجلٍ  سئل ]124[

 ». خالصة. «يعتربال  : أجاب  ، أم ال؟تقديره  فهل يعترب؛ عليه

:  أجاب   ، أم ال؟هل �ب هلا انلفقة ىلع زوجها   ؛ فمرضت قبل الزفاف،  ةأ يف رجل تزوج بامر  سئل  ] 125[

 ». حبر« .حيث لم تمنع نفسها منه؛ جتب هلا عليه نعم،

 ». ظهر�ة. «جتب : نعم،أجاب  ، أم ال؟هل جتب هلا انلفقة ىلع زوجها ؛ عن املجنونة سئل  ]126[

 ».�تىب. « ال يلزمه: أجاب  ، أم ال؟يلزم الزوج الفق� أن يطعم زوجته الفواكههل : سئل  ]127[



طلبت من القايض أن  ،  لكونه صاحب مائدة؛  ة متمكنة من كفايتها يف بيت زوجها أ يف امر  سئل  ] 128[

 ».منية املفيت. «ال �يبها : أجاب   ، أم ال؟هل �يبها القايض ذللك؛ يقرر هلا نفقة ىلع زوجها 

، هل هلا أن تطالب ب�فايتها ؛  عما إذا فرض القايض للزوجة ىلع زوجها نفقة دون كفايتها   سئل  ]129[

 ». نفع الوسائل. «أ القايض مانعا عن الطلب وال ت�ون تقدر،  هلا أن تطالب ب�فايتها   : نعم،أجاب   أم ال؟

،  هل يملك أن ينقض ذلك ؛  عما إذا فرض القايض ىلع الزوج لزوجته نفقة زائدة فوق وسعه  سئل  ]130[

 ».نفع الوسائل. «أيملك أن ينقض  : نعم،أجاب  أم ال؟

  ؛وتر�د لزوم انلفقة عليه لرتجع بها إذا أ�رس،  وهو معرس،  يف امرأة نفقتها متقررة ىلع زوجها   سئل   ] 131[

يلأمرها بأن تنفق ىلع نفسها بقصد  ؛ أن ترفع أمرها للقايض ا سبيله: أجاب  ؟فكيف السبيل ذللك

 ». خزانة املفيت. «الرجوع 

وقد مات ،  ولم تطابله بها   ونَ نُ ومىض ىلع ذلك سِ ،  ر هلا القايض نفقة ىلع زوجها رَّ ة قأ يف امر  سئل  ]132[

،  بعد اتلقر�ر ن أمرها القايض باالستدانة إ: أجاب  ال؟، أم هِ تِ �َ رِ فهل هلا الطلب ىلع تَ ؛ نعنها اآل

 ». در املنتىق. «ال ال�و، فلها الطلب؛ األمر  ِب واستدانت حبسَ 

لكونها    ْت عَ طَّ قَ أو �َ ،  ا هَ تْ عَ يَّ َض فَ ،  شهرأ  ةِ تَّ ا املقررة لسِ هَ �َ وَ سْ إذا أخذت من زوجها كِ   ةعن الزوج   سئل  ]133[

ْ   يِضِّ قبل مُ   خرى أفهل هلا عليه كسوة  ؛  اكنت تلبسها بالعنف خرى  أ  ليس هلا كسوة:  أجاب   ، أم ال؟ةِ دَّ مُ ال

ْ  يِضِّ قبل مُ   ». خزانة املفت�. «ةِ دَّ مُ ال

َ : سئل ]134[ ، أم  الكسوة القديمة ءا املقررة لستة أشهر مع بقا هَ �َ وَ سْ ىلع زوجها كِ  ةُ جَ وْ الزَّ  قُّ حِ تَ سْ هل �

 ». بزاز�ة. «�ستحق   : نعم،أجاب  ال؟

:  و� تقول)، بذلك تمتيع ( : للزوجة قولي ء،متعة يف بيته من فرش وغطا أيف رجل يملك  سئل ]135[

 ».حبر. «جتاب ذللك : نعم،أجاب   ، أم ال؟فهل جتاب ذللك)؛ ملاك  أر�د من ذلك ما ي�في�(

  ن �س�ن أوتر�د زوجته  ،  يف رجل ير�د أن �س�ن بزوجته يف �ل رشيع مناسب حلاهلما   سئل  ]136[

 ». رحب . «ال جتاب ذللك: أجاب   ، أم ال؟فهل جتاب ذللك؛ بها يف �ل جيد فوق وسعه

 و انً وْ ابُ وَص  ء،من زوجها حطبا لتسخ� املا  يف امرأة تر�د سئل ]137[
ُ
ُ  نُ هِ دَّ ا تَ تً �ْ وزَ ، ا انً نَ شْ أ ، هُ جُ رْسِ به و�

 �ِ و،  ًة رَّ وجَ ،  �رش�ه وتغتسل به  ءً وما 
 رَ   َط شْ ومُ ،  ها لِ جْ رِ   اَس دَ ومَ ،  رةً فَ غْ ومِ ،  ا قً �ْ رِ بْ

ْ
ال �ب  (:  والزوج يقول،  ا هَ سِ أ

 ». جوهرة«و»، حبر. «جتاب، نعم: أجاب  ، أم ال؟ذللك  فهل جتاب املرأة)؛ ذلك يلعّ 



هل  ؛ وطبيب يدوايها ، �لهأت ءدلوا واحتاجت ، ثم مرضت، يف امرأة زفت بليت زوجها  سئل ]138[

 .جارةيف اإل» باقا�. «ال ي�ون ذلك عليه: أجاب  ، أم ال؟ي�ون ذلك ىلع زوجها 

 ». شييخ زاده. «ال ال�و، ن داعها لزمتهإ: أجاب  ، أم ال؟هل تلزم الزوج؛ جرة القابلةأ عن  سئل  ]139[

فهل يثبت �سب هذا الودل  ؛  شهرأقل من ستة  فوضعت أل،  ثم تزوج بها ،  يف رجل ز� بامرأة  سئل   ]140[

 ». هداية. «ال يثبت: أجاب  ، أم ال؟منه

، يثبت �سبه)؛ نه اب�إ(: اداعه بأن قالإذا فهل  ؛فودلت، ة زوجها اغئبأ يف رجل ز� بامر سئل ]141[

َ  ُت بُ ثْ ال يَ : أجاب  أم ال؟  ». القديس ي حاو. «وهو ابن زوجها ، منه هُ بُ سَ �



 مسائل الطالق 

و�نما  ،  لم أتعمد الطالق(:  وقال،  بالع�  ) طالع(   وء، أباتلا )  أنت تالق : (يف رجل قال المرأته  سئل  ]142[

:  ال ببينة �شهد هل بأنه قال قبل ذلكإال يصدق : أجاب  ، أم ال؟هل يصدق يف ذلك)؛ قصدت ختو�فها 

 ». در املنتىق. «)ر�د ختو�فها أ� إ(

فجرى ىلع لسانه طالق زوجته من غ�  ، وسكر منها ، يف رجل أ�ل احلشيشة املعروفة سئل ]143[

 ». نهر. «و��م بطالق زوجته، ال �سامح: أجاب  ، أم ال؟هل �سامح يف ذلك؛ قصد 

ْ  سئل  ]144[ ،  هل يؤاخذ بذلك؛ فيجري ىلع لسانه طالق زوجته من غ� قصد، عُ يف رجل يأخذه الرصَّ

 : أجاب  أم ال؟
َ

 ». عمادية. «ذُ اخَ ؤَ  يُ ال

فقال هل )، اكتب هلا طالقها (و ، أ)مكتو�ا بأنها طالق اكتب المرأيت (: يف رجل قال آلخر سئل ]145[

 ». خزانة املفت�. «ال ينفعه: أجاب  ، أم ال؟فهل ينفعه امتناع الاكتب عن الكتابة)؛  �تب أال (: الاكتب

)،  هذا هو الطالق(:  وقال هلا ،  خبشبة اكنت يف يدهفرض�ها  )،  طلق�(:  ة قالت لزوجها أ يف امر  سئل   ]146[

 : أجاب   ، أم ال؟هذا الفعل طالقا منه هل يعترب؛ فعل ذلك ثالثا 
َ

 ».ص�فية. «ا قً َال طَ  رَبُ تَ عْ  �ُ ال

بوها عن أفمنعها )، فأنت طالق؛ هذه الليلة م�� ي لم حترض إنْ (: يف رجل قال المرأته سئل ]147[

�يط . «ىلع املختار، يقع الطالق عليه : نعم،أجاب  ، أم ال؟الطالق ىلع الرجلفهل يقع ؛ احلضور

 ». الربها�

�  ( أو  ،  )طلقتها (:  فقال)  ؟ماذا قلَت (:  فقال هل شخص ،  ةً دَ احِ وَ   ةً قَ لْ طَ   هُ تَ جَ وْ زَ   َق لَّ يف رجل طَ   سئل  ]148[

 ». مبسوط الرسخيس. «خرى أال تطلق ب:  أجاب   ، أم ال؟فهل تطلق منه بطلقة أخرى بهذا القول)؛  طالق

 وهو، فدخل شخص داره )، نت طالقأف ؛داري  إن دخل قر�بِك (: يف رجل قال المرأته سئل ]149[

ن إ؛ ينظر: وقيل. يقع: قيل: أجاب  ، أم ال؟فهل يقع عليه الطالق يف الصورة املذكورة؛ يقرب للك منهما 

 ».ظهر�ة. «ال وقع �و، ال يقع؛ اكن دخول الشخص حلاجة الرجل

فهل إذا دخلت ادلار هذا ايلوم  )؛ ن دخلت ادلار إأنت طالق غدا (: يف رجل قال لزوجته سئل ]150[

اكنت  : (أضاف وعلق»: منية املفيت«ملا قال يف ؛ وتلغو اإلضافة، تطلق : نعم،أجاب  أم ال؟ ،تطلق منه

ولو قدم  ،  ايلوم يقعحىت لو دخلت  ،  لق بمطلق ادلخولطوت  ،ضافةلغت اإل)؛  دخلت ادلار  نإغدا   ا طالق

 . انت�. الرشط اعترب



ذن  أثم  )،  فأنت طالق؛  ن خرجت من بييت بغ� إذ�إ(:  فقال هلا ،  ةٍ حَ الَّ فَ بِ   ٍج وِّ زَتَ مُ   ديٍّ نْ يف جُ   سئل  ]151[

، أم يقع عليه الطالق، ذا خرجت قبل أن يأذن هلا بالعر�يةإفهل ؛ تفهم ذلك و� ال، هلا باللغة الرت�ية

 ». جتنيس. «حيث لم تفهم؛ وال يعترب إذنه هلا بالرت�ية، يقع عليه الطالق  نعم،: أجاب  ال؟

. ال تطلق: أجاب  ، أم ال؟هل تطلق منه بهذا القول)؛ ر�دك أال  �إ(: يف رجل قال لزوجته سئل ]152[

 ».حبر«

  ، أم ال؟ هِ تِ يَّ نِ فهل يعمل بِ ؛ ونوى بذلك طالقها )، ىل جهنمإاذهيب ( : رجل قال لزوجته يف سئل  ] 153[

 ».خالصة. «وتطلق منه، يعمل بنيته  : نعم،أجاب 

ما  ؛ الطالق يلزم�(: أو، )الطالق يلعّ (: لسنة انلاس من قول الرجلأفيما هو جار ىلع  سئل ] 154[

 :أو،  )إن كنت فعلت(:  قوهلبمثابة    فهل هذا؛  ثم يفعله)،  فعل كذا أما  (:  و، أوقد اكن فعله)،  فعلت كذا 

ْ  ةُ فَ فيقع الطالق به إذا وجدت الصِّ )، فعلأمىت (   نإ(: قوهلبمثابة  هو  : نعم،أجاب  ، أم ال؟ا هَ يْ لَ عَ  ُق لَّ عَ مُ ال

 ». فتح القدير. «فيقع الطالق به إذا وجدت الصفة املعلق عليها )، فعل أمىت (: و، أ)كنت فعلت

فهل  )؛ مذاهب املسلم� يت طالق ىلع سائر أ مرا ف؛ إن فعلت اليشء الفال�(: يف رجل قال سئل  ] 155[

 ». ��ة. «ختطلق بطلقة رجعية:  أجاب  ؟نةئأم با ، تطلق زوجته بطلقة رجعية، إذا فعل املحلوف عليه

 ، هِ تِ جَ وْ زَ  َق َال طَ  َق لَّ هل عَ : كَّ يف رجل شَ  سئل  ] 156[
َ
َّ  مْ أ

َ
  دَ قْ �َ  دُ دِّ ُ�َ : أجاب  ؟ماذا ي�ون عليه؛ زَ �

 ».ادلهريتيمة . «ا اطً يَ تِ احْ  هِ احِ �َ نِ 

فماذا ي�ون  ؛  وشك يف وجود الرشط ،  نه علق طالق زوجته �رشط أيف رجل يعلم من نفسه    سئل  ] 157[

 ». يتيمة ادلهرا. «�دد عقد انلاكح احتياط: أجاب  ؟عليه

فماذا  ؛  م باثلالثأة  دوال يدري أنه اكن حلف بواح،  يف رجل حلف بطالق زوجته وحنث  سئل  ]158[

 ». خزانة املفت�ا. « أخذ باأل�رث احتياط؛ فإن استوى ظنه ، �رب ظنهأو�عمل ب، يتحرى :  أجاب   ؟يصنع

فهل  ؛ ثم فعله ناسيا ، الفال� ءيف رجل حلف بالطالق من زوجته ىلع أنه ال يفعل اليش سئل ] 159[

 ».نتف. «وقع عليه الطالق : نعم،أجاب   ، أم ال؟وقع عليه الطالق

نه اكن فعل ذلك  أر  ثم تذكّ ،  الفال�  ءزوجته أنه لم يفعل اليشبالطالق من    يف رجل حلف  سئل  ]160[

 ».نتف. «وقع عليه : نعم،أجاب  ، أم ال؟فهل وقع عليه الطالق؛ اليشء



 بِ   َس يْ لَ   نْ مَ   اءِ تَ �ْ ِإ عليه بِ   قِ َال الطَّ   عَ وْ قُ وُ   نَّ يف رجل ظَ   سئل   ] 161[
َ
فهل  ؛  بذلك عند انلاس  رُّ قِ وصار يُ ،  لٍ هْ أ

 ». بزاز�ة. «ةً انَ يَ دِ  هُ ا رَضَّ مَ : أجاب  ، أم ال؟هُ ارُ رَ قْ إِ  هُ رَضَّ 

)؛  الفال�  ءفعل اليشأما ؛ احلرام يلزم� منها : (أو، )احلرام من زوجيت يلعّ (: يف رجل قال سئل  ]162[

 ». در املنتىق. «نة ئتطلق بطلقة با :  أجاب   ؟م رجعية، أ نةئتطلق منه زوجته بطلقة با ،  فهل إذا فعل املحلوف

فهل ي�ون الواقع بهذا  )؛  بها نفسك   أنت طالق طلقة واحدة تمليك(:  يف رجل قال لزوجته  سئل  ]163[

 ».حبر. «نةئي�ون الواقع بذلك طلقة با :  أجاب   ؟م رجعية، أنةئللفظ طلقة با ا

،  فهل يعترب قصده؛  وقصد بذلك طالقها )،  ر�عة طرق عليك مفتوحةأ(:  يف رجل قال لزوجته  سئل  ]164[

 ». حبر« .)ئتخذي أي طر�ق ش( : إذا لم يقل، ال يعترب: أجاب   ، أم ال؟زوجتهوتطلق منه 

،  فهل يلحقها اثلالث ؛ ثم طلقها ثالثا و� يف عدته ، ها بطلقة واحدةنها زوجُ ا بأيف امرأة  سئل ]165[

 ».نهر. «يلحقها  : نعم،أجاب  أم ال؟

بطلقة  ثم أبانها )، فأنت طالق ثالثا ؛ الفال�إن فعلت اليشء (: ة قال هلا زوجها أ يف امر سئل  ]166[

 ». نتف. «يلحقها   : نعم،أجاب   ، أم ال؟فهل يلحقها اثلالث؛  حلوف عليه و� يف عدتهففعلت امل ،  واحدة

َظ لَ هل يقع ما تَ ؛  به وقوع واحدة  ونوى )،  أنت طالق ثالثا (:  يف رجل قال لزوجته  سئل  ]167[ أم ما ،  هِ بِ   فَّ

َظ لَ يقع ما تَ : أجاب  ؟نواه  ». نتف. «هُ تُ يَّ وتلغو نِ ، به فَّ

ونوى طلقة  )، طلقت( : فقال هلا زوجها )، طلق� طلق� طلق�( : يف امرأة قالت لزوجها  سئل ] 168[

.  ة بواو العطفأ ت املرتأحيث لم  ؛  يعمل بنيته  : نعم،أجاب   ، أم ال؟فهل يعمل بنيته؛  واحدة من غ� ز�ادة

 ». خزانة املفت�«

أم  ، تطلق منه باثلالث)؛ رويح طالق، رويح طالق، طالق رويح(: يف رجل قال لزوجته سئل ]169[

و�ن  . ا وال تأ�يدا سسيأت نويطلق ولم أ و�ذا لو، : إن قصد اتلأسيس؛ طلقت باثلالثأجاب  بواحدة؟

 .طلقت بواحدة ديانة؛  نوى اتلأ�يد 

فهل  )؛ أنت طالق باثلالث(: ثم قال هلا ، ٍض وَ عِ يف امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة ىلع  سئل ]170[

 ر». وغر درر. «يلحقها  : نعم،أجاب   ، أم ال؟يلحقها اثلالث



الزوج    �ربأ و،  �وز اخللع   فهل؛  بوها من زوجها ىلع مهرها اذلي هلا عليهأيف صغ�ة خالعها    سئل  ] 171[

.  ووقع الطالق،  الزوج  أ و�ر،  جاز اخللع؛  ما هلا ىلع الزوج  نَ مِ َض   نْ إ:  أجاب   ال؟ ، أم  و�قع الطالق،  عن املهر

 ». مسك�. «حيووقع الطالق يف الصح، الزوجيربأ  وال،  اخللع �زلم ؛ لم يضمن  و�نْ 

فقالت هل يف  )، طالقا  ت�و�؛ من احلقوق لك يلعّ  ما  أتي�برأإن (: يف رجل قال لزوجته سئل ]172[

فهل تصح هذه  ؛ احلقوق اليت هلا عليه رنها جتهل مقداأواحلال )، ك اهللا أ برأ: (و، أ)تك أ برأ(: �لسها 

 ». فتاوى قارئ اهلداية. «و�قع الطالق، ةءالربا  حُّ ِص تَ  : نعم،أجاب   ، أم ال؟و�قع الطالق، ةءالربا 

وقوع    مبعدثم رفع أمره لقاض حنب� ح�م هل  ،  دفعة واحدةباثلالث    ق زوجتهيف رجل طلَّ   سئل  ]173[

، و�وز هل املقام مع زوجته بغ� �لل،  ذ حكمه عليهنفي  -واحلالة هذه-فهل  ؛  ةيىلع قول ابن تيم  اثلالث

 ». يةدعما . «وال �وز هل املقام معها بغ� �لل رشيع، ذ حكمه عليهفال ين : أجاب  أم ال؟

ولم ي�ن عندها  ،  يرتك هلا نفقةولم  ،  ن زوجها اغب عنها  أيف امرأة ادعت عند قاض ماليك  سئل  ]174[

ثم حرض زوجها  ، ذهبهم ففسح القايض ن�احها ىلع قاعدة ، وأقامت ىلع ذلك بينة مزورة، مٍ وْ يَ  ُت وْ قُ 

 ». قارئ اهلداية. «ال يملك ذلك:  أجاب   ، أم ال؟فهل يملك ذلك؛  ا مَ هِ َمتِ ْص مساك عِ �بطال دعواها وإو�ر�د  

يقبل : أجاب  ، أم ال؟فهل يقبل قوهل)؛ رسا  �شاُت أنا أ(: قالثم ، يف رجل طلق زوجته معلنا سئل  ]175[

ن عرف  : إوقيل .لغلبة الفساد ا وعليه االعتماد احتياط، ينةبال بإال يقبل : وقيل، قوهل يف ظاهر الرواية

 ».در املختار. «ال ال�و، بالصالح قبل

ِدهِ بدأ بلفظ الطالق، وأطال يف تَرَ ، يف رجل بلسانه ثقل سئل ]176[ ، ثم استث� بعد ذلك؛ فهل يفيده  دُّ

 ». ظهر�ة. «فإنه يفيده ؛ : إن اكن يتلكم كذلكأجاب   استثناؤه، أم ال؟

وهو ال يتذكر  ، موصوال بأنه استث� شهد هل اثنانِ به، فيف رجل طلق زوجته يف حال غض سئل ]177[

 دَ  نْ ن اكن مِ إ: أجاب  فهل �وز هل أن يأخذ بقوهلما، أم ال؟؛ ذلك
َ
أنه ال يدري ما �ري ىلع لسانه   هِ بِ أ

 ». بزاز�ة. «خذ بقوهلما أ ن يأجاز هل به؛  حال غض

ه،  ؤ�شا إفهل يفيده  ؛  موصوال  أ�شأ حلف بالطالق من زوجته وء،  �شا �هل مع� اإل  يف رجل  سئل  ]178[

 ».قايض خان. «وال يرضه جهله بمعناه، : نعم، يفيدهأجاب  أم ال؟

  ، أم ال؟ ء�شا فهل يفيده اإل؛ متصال ) اهللا ء إال أن �شا  أنت طالق: (لزوجتهقال  يف رجل سئل ]179[

 ». األحبرىقملت. «: نعم، يفيدهأجاب 



هل يفيده  )؛ اهللا أنت طالق ءإن شا : (بأن قال لزوجته؛ ىلع احللف ء�شا يف رجل قدم اإل سئل ]180[

 ».خانقايض . «ىلع ما عليه الفتوى ، : نعم، يفيدهأجاب   ، أم ال؟ء�شا اإل

: ال  أجاب   ، أم ال؟ء�شا ينفعه اإل  هل؛  بالواو  )نت طالقأ اهللا و  ءإن شا : (قال لزوجته  يف رجلٍ   سئل  ]181[

 ». نتف. «تنفعه

: ال  أجاب  رجعيا إن شاء اهللا)؛ هل ينفعه اإل�شاء، أم ال؟أنت طالق : (قال لزوجته يف رجلٍ  سئل  ] 182[

 ينفعه. «نهر». 

عمله وتنفعه، أم  ء�شا هل يعمل اإل)؛ اهللا ءن شا إاذهيب يف رجل قال لزوجته: (أنت طالق  سئل  ]183[

 ». خزانة املفت�. «فال ينفعه، : ال يعمل عملهأجاب  ال؟

؛  متصال  )اهللا ءن شا : (إوقال، سماها باسمها  ) أنت طالق يا فالنة: (يف رجل قال لزوجته سئل ] 184[

 ».در املختار. «: نعم، ينفعهأجاب  ، أم ال؟ء�شا فهل ينفعه اإل

: يقع عليه أجاب  ؟فما احل�م)؛ نت طالقأاهللا  ءأنت طالق إن شا : (يف رجل قال لزوجته سئل ]185[

 ». بزاز�ة. «طلقة واحدة 

: يقع  أجاب  ؟فما احل�م )؛نت طالقأ اهللا ءأنت طالق ثالثا إن شا : (يف رجل قال لزوجته سئل  ] 186[

 ». حبر. «عليه طلقة واحدة 

  ، أم ال؟ هِ احِ �َ نِ  دَ قْ هل يرض ذلك �َ )؛ يلعَّ  كِ رُ هْ أنت طالق لوال مَ : (قال لزوجته يف رجلٍ  سئل ] 187[

 ». �يط الربها�. «رُضُّ : ال يَ أجاب 

و�ستحق عليه نفقة العدة،  ،  ىل بيتهإن تعود  أهل هلا  ؛  ة ذا طلقها زوجها و� نازشإة  أ يف املر  سئل  ]188[

 ». �تبي « .و�ستحق عليه نفقة العدة ، تعود : نعم، هلا أن أجاب  أم ال؟

ْ  سئل ]189[  فَ الِ ُ�َ ، فيه دَّ تَ عْ إذا خرجت من املحل اذلي وجب عليها أن �َ  ةِ قَ لَّ طَ مُ عن ال
َ
؛ ا هَ قِ لِّ طَ ر مُ مْ ة أ

 ».در املختار. «ة: نعم، ت�ون نازش أجاب   ة، أم ال؟هل ت�ون نازش

  ؛ ا هَ رُ هْ طُ   دَّ تَ ن امْ أب؛  احتاجت  نإ:  أجاب   ا، أم ال؟هَ قِ لِّ طَ ىلع مُ   ًة وَ سْ هل �ستحق كِ ؛  ةعن املعتدَّ   سئل   ]190[

 ». نفع الوسائل. «أْت قَّ حَ تَ اسْ 



ا انلفقة،  هَ قِ لِّ طَ مُ و�ستحق ىلع  ،  هل تصدق يف دعواها ؛  ذا ادعت املطلقة امتداد الطهرإعما    سئل  ]191[

وتمر عليها حّد ايلأس،    ن تبلغ أىل  إو�ستحق انلفقة    ،والقول قوهلا مع يمينها ،  : نعم، تصدقأجاب   أم ال؟

 ».قايض خان. «شهر العدة بعد ذلك أ

ىل مىت  �و؟ م ال، أ هل تصدق يف دعواها ذلك؛ ذا ادعت احلبل من مطلقها إعن املطلقة  سئل ]192[

: تصدق يف دعواها أجاب  خذته من انلفقة، أم ال؟أ�سرتد منها ما ؛ ذا ثبت عدم محلها إوهل  ؟تصدق

 ». فتح القدير. «خذتهأوال �سرتد منها ما ، ىل سنت�إاحلبل 

هلا نفقة ىلع رشط  ر  فقرَّ ،  ولم يصدقها املطلق ىلع ذلك،  فادعت احلبل،  يف رجل طلق زوجته  سئل  ]193[

 ».حبر. «: ال يعتربأجاب  فهل يعترب هذا الرشط، أم ال؟؛  انلفقةتلك  ن لم ت�ن حامال اسرتد منها إنها أ

 ؛ ذا مات عنها زوجها إعن املنكوحة  سئل ]194[
ْ
: ال  أجاب  ، أم ال؟هِ تِ �َ رِ يف تَ  ةِ دَّ عِ هل �ستحق نفقة ال

 ». تبي�. « �ستحق

وترت�ص  ،  ن تق� املاليكأفهل هلا  ؛  فع حيضها ت فار،  طلقها زوجها أس،  ة لم تبلغ سن ايلأ يف امر  سئل  ] 195[

 ». حبر. «: نعم، هلا ذلكأجاب   وتزتوج، أم ال؟، شهروتعتد بعد ذلك باأل، سنة اكملة

هل جاز الصلح، أم  ا؛ خذتهأعن نفقة العدة ىلع دراهم  ها ثم صاحل ، يف رجل طلق زوجته سئل  ]196[

 ».حبر. «جلهالة املدة   ز؛و�ن اكنت باحليض لم � ،إن اكنت عدتها باألشهر جاز :أجاب  ال؟

تطلب منه نفقة العدة  جاءت  ثم، يف امرأة اختلعت من زوجها ب�ل حق هو هلا عليه سئل ]197[

: نعم،  أجاب  ودعواها صحيحة، أم ال؟، فهل جتاب ذللك؛ عية بأنها لم ت�ن حقا هلا وقت اخللعدم

 ».قايض خان. «ودعواها صحيحة، جتاب ذللك

فهل  ؛ ال �س�ن فيه�وال م، نفقة يف عدتها من زوجها ىلع أن ال �سأهل  ة اختلعتأ يف امر سئل ]198[

هل أفلها أن �س�ل ما امل، وأ هل بها أن �سأ: أما انلفقة فليس هلا أجاب  هل بهما بعد ذلك، أم ال؟أن �سأهلا 

 ». فتح القديربه. «

  ا مولزم ، هل صح اخللع؛ ة اكملةنة اختلعت من زوجها ىلع نفقة ودله و�سوته سأ يف امر سئل  ]199[

 ». فتح القدير. «ولزم ما رشطا ، : نعم، صح اخللعأجاب  ال؟رشطا، أم 

 ». جوهرة. «: نعم، �ستحقأجاب  جرة احلضانة، أم ال؟أ هل �ستحق؛ نئ ابلا   ةعن معتد سئل ]200[



فهل إذا طلقها  ؛ جنيبفأخذه منها لزتوجها باأل، وهل منها ودل صغ�، ة طلقها زوجها أ يف امر سئل  ]201[

.  عدتها من األجنيب املذكور ء : نعم، يعود حقها بعد وفا أجاب  ودلها، أم ال؟األجنيب يعود حقها يف 

 ». تبي�«

هل  ؛ ثم تزوج بها ابن عم الصغ�، فحضنته، وهل منها ودل صغ�، يف امرأة طلقها زوجها  سئل ]202[

 ». در املنتىق. «: نعم، �ستحقها أجاب  ها، أم ال؟نت�ستحق حضا 

خذه منه أن تأ رادت أثم را، سلمته ألبيه اختيا ، وهل منها ودل صغ�، زوجها طلقها   ةأ يف امر سئل ]203[

 ». يم �ابن . « حيث ال مانع رشيع؛ : نعم، هلا ذلكأجاب   فهل هلا ذلك، أم ال؟ضنه؛ وحت 

 فظمكنها حأن إ: أجاب  هل �ستحق احلضانة يف ودلها، أم ال؟ء؛ إذا اكنت عميا األم عن  سئل ]204[

 ». شباه. «أال ال�و، الودل استحقت

، ن الرجل زوج ابنتهإثم ، فحضنتها بالطر�ق الرشيع، وهل منها بنت، يف رجل طلق امرأته سئل  ]205[

ىل  إمها  أوت�ون ابلنت عند  ،  : ال يملك ذلكأجاب   ذلك، أم ال؟يملك  هل  ؛  خذها عنده أو�ر�د زوجها  

 ». در املنتىق. «نهاية مدة احلضانة

 ». بزاز�ة. «للك أر�عة أشهر ر: نعم، يتقرأجاب   بيه، أم ال؟أللصيب كسوة ىلع  ر هل يتقر: سئل ]206[

: نعم، �ب هلا  أجاب   ل اذلي حتضن الودل فيه، أم ال؟�جرة املأهل �ب هلا ؛ عن احلاضنة سئل ]207[

 ».انيةبوه. «عليه

فما �ستحق للودل ىلع  ؛  بالطر�ق الرشيعحضنته  ،  وهل منها ودل صغ�،  يف رجل طلق زوجته  سئل  ]208[

ال ي�فيه بلنها  نأل؛ وشيئا يأ�له الودل، جرة الرضاعأ و، جرة احلضانةأ: �ستحق عليه أجاب  ؟قلاملط

 ». حبر. «كما هو املشاهد

  ةُ مَّ �َ وَ ، جرة ىلع حضانتهأوتطلب ، هُ تْ نَ َض حَ فَ  ،وهل منها ودل، طلق زوجته رِسٍ عْ يف رجل مُ  سئل ]209[

 ْ ِ وَ ال
َ

ما أن تدفعيه � و،  بغ� أجرة  إما أن تمسكيه(:  : يقال لألمأجاب   ؟فما احل�م)؛  ر�د أجرة أال  (:  تقول  دل

 ». وغرر ردر. «)للعمة

وال أسلمه ، رضعهأال (: وقالت هُ تْ نَ َض حَ فَ ، وهل منها ودل رضيع، ة طلقها زوجها أ يف امر سئل ]210[

فتأيت  ،  ا هل  ألن احلجر؛  : نعم، جتاب ذللك أجاب   ال؟فهل جتاب ذللك، أم  )؛  للمرضعة إال إذا اكنت يف بييت

 ». خزانة املفت�. «ضع ثم تذهبردارها وت ءا فنىل إاملرضعة 



ْ  ِت نَ َض حَ فَ ، عدتها  ءفزتوجت بأجنيب بعد وفا ، وهل منها ودل، يف رجل طلق زوجته سئل  ] 211[ َ وَ ال
َ

  دل
ُ
  مُّ أ

 
ُ
ن  أهل  وغ س� - واحلالة هذه-فهل ؛ واألب يترضر بذلك  ،لكنها �س�ن مع ابنتها يف بيت زوجها ، هِ مِّ أ

 ». حبر. «وغ س: نعم، � أجاب  خذ ودله عنده، أم ال؟أي

؛  بيهأعن    وصارت حتجبه،  فحضنت بالطر�ق الرشيع  ،وهل منها ودل،  ة طلقها زوجها أ يف امر  سئل  ]212[

 ». قارئ اهلداية. «حيانا أو��ون ألبيه رؤ�ته عندها ، : ال �وز هلا ذلكأجاب   هل �وز هلا ذلك، أم ال؟

  ة رؤ� ت�شو�، فأخذه منها لزتوجها بأجنيب، وهل منها ودل صغ�، يف رجل طلق زوجته سئل ]213[

 ».قارئ اهلداية. «و��ون هلا رؤ�ته عنده إذا اشتهتيلزم،    : الأجاب   هل يلزم بإرساهل هلا، أم ال؟  ؛ودلها 



 مسائل العتاق 

: ال تص� أم  أجاب  م ودله، أم ال؟أتص�  فهل إذا ملكها ؛ فودلت منه ، مةأيف رجل ز� ب سئل ]214[

 ». ع ئبدا. «ودله

: نعم،  أجاب  يعتق عليه، أم ال؟؛ فهل إذا ملك هذا الودل يف رجل ز� بأمة، فودلت منه؛  سئل ] 215[

 ». عئبدا. «يعتق عليه

فهل يثبت بذلك  ؛ واحلال لم ي�ن بها حبل)، م� نت حب� : (أمة قال هلا سيدها أيف  سئل ]216[

 ».در املختار. «: نعم، يثبت بذلك عتقها أجاب  عتقها، أم ال؟

فهل  )؛ � زوجيت: ( فقال، أن يأخذ عليها مكسا  ن املاكس، خاف ممةأ يف رجل يملك  سئل ]217[

 ». يتيمة ادلهر. «عتق عليه بذلك ت: ال أجاب   تعتق عليه بذلك، أم ال؟

هل يعتق  )؛ يخأ هو : (فقال، خذ عليه مكسا أخاف من املاكس أن ي، يف رجل يملك عبدا سئل  ]218[

 ». نهر. «: ال يعتق عليه بذلكأجاب   عليه بذلك، أم ال؟

َ وَ وَ   ْت لَ بِ حَ ،  ةِ �َّ وِ السَّ مة بِ أن  يف رجل� يملاك   سئل  ]219[
َ

ً وَ   ْت دل
َ

 ؟فماذا يلزمه لصاحبه؛  فاداعه أحدهما ،  ادل

 ». مال مسك�« . ونصف عقرها ، نصف قيمتها يوم العلوق: يلزمه أجاب 



 مسائل ايلم� 

فما املدة  ؛ ولم يضمر يف نفسه مدة، جال قر�با اع  هُ نَ �ْ يف شخص حلف لغر�مه أنه يقيض دَ  سئل  ]220[

 . »ظهر�ة« . : � ما دون الشهرأجاب   ؟ يف يمينه و�عصميربالعاجلة القر�بة إذا قيض ادلين فيها 

ذا دفع هل ر�اال �اسا إفهل ؛ هل هذا ايلوم هحلف أنه يدفع، يف شخص عليه آلخر ر�ال سئل ]221[

 ». القديس ي حاو. «: ال ينحلأجاب   ينحل يمينه، أم ال؟

فهل ؛  فهرب غر�مه ولم يأخذ منه شيئا ،  خذ ماهلأذا  إال  إيف شخص حلف ال يفارق غر�مه    سئل  ]222[

و�ذا احل�م لو اكبره  ،  نما الغر�م فارقه�و،  نه لم يفارق غر�مه أل؛  : لم �نثأجاب   حنث يف يمينه، أم ال؟

.  نه لم �نث يف لك ذلكإ ف، فهرب؛ عنه منعهو ، أمرأب ن�سا إو شغله ، أل عنهغفو ، أفانفلت منه

 ». ظهر�ة«

ولم  ،  فهرب منه غر�مه)،  م تدفع مايل عليك ل ذا  إواهللا ال تفارق�  : (قال لغر�مه  يف شخص   سئل  ]223[

 ». خالصة. «: نعم، حنثأجاب   فهل حنث يف يمينه، أم ال؟؛ ما عليهيدفع هل 

خذ  أ وحلف أنه ال �طئ عن موضعه ذلك حىت ي، يف شخص وقف ىلع حانوت غر�مه سئل ]224[

.  : نعم، ا�ل أجاب  هل ا�ل يمينه بذلك، أم ال؟؛ ىل موضع آخرإلغر�م عن موضعه ا فنحاه ، حقه

 ». ظهر�ة«

نه يرض�ها حىت  أوحلف ، فصار يرض�ها  ،ضاع من داره  ءيف شخص اتهم جار�ته يف يش سئل ]225[

فهل ا�ل  ؛ مرفرتك رض�ها ولم يتحقق األ  )، أخذت: (ثم قالت )،ما أخذت: (فقالت، تقول الصدق

و�  ، وقد أخربت باألمر�ن، أم ال، خذت اليشءأما إنها أل؛ : نعم، ا�لت يمينهأجاب  ، أم ال؟يمينه

 ». �يط الربها�. «يف أحدهما تصدق 

وال يعرف  ، واحلال أنه يعرفه بوجهه، )عرفهأ واهللا ال : (يف شخص مر عليه رجل فقال سئل  ]226[

 ». قايض خان. «م�ه ض: العربة بما هو يف أجاب   ؟فما احل�م؛ اسمه 

فهل إذا دخل احلالف  ؛ خرى أ ىل دار إ قل فالننتفا ، حلف ال يدخل دار فالن يف شخٍص  سئل  ]227[

 ». در املختار. «: نعم، �نثأجاب   �نث يف يمينه، أم ال؟، يلها إادلار اليت انتقل 

هل تنحل يمينه،  ه؛ فحمله إ�سان ودخل به قهرا عن، يف شخص حلف ال يدخل دار فالن سئل  ]228[

 ». رهن. «فيحنث بدخوهل بنفسه بعد ذلك، : ال تنحل ىلع املذهبأجاب  أم ال؟



 يَّ هَ يف امرأة �َ   سئل  ]229[
َ
و حلف ىلع ذلك )، أطالقا   إن خرجت ت�و�: (فقال هلا زوجها ،  للخروج  ْت أ

فال �نث خبروجها بعد ذلك، أم ، فهل ا�ل يمينه بذلكبينهما؛ وانقطع ال�اع ، فجلست ساعة، يمينا 

 املختار». : نعم، ا�ل يمينه بذلك، وال �نث خبروجها بعد ذلك. «ادلر أجاب  ال؟

؛  يله وس�ن فيهإثم اعد  ،  فهل إذا خرج منه  )؛س�ن هذا املحل أواهللا ما  : ( يف شخص قال  سئل  ]230[

 ». مع� املفيت. «: نعم، �نثأجاب   �نث يف يمينه، أم ال؟

و�ن يمكنه  ،  فخرج يطلب دارا يلنتقل إيله   )،س�ن هذا املحلأواهللا ما  : ( قال  يف شخص   سئل   ]231[

.  : ال ي�ون حانثا أجاب  فهل ي�ون حانثا بذلك، أم ال؟ ؛ فلم يفعل، حواجئه خارج املحلأن �عل 

 ». ظهر�ة«

فهل ؛ فلم �د، يلها إفخرج يطلب دارا يلنتقل ، يف شخص حلف ما �س�ن هذا املحل سئل ]232[

 ». ظهر�ة. «دام ىلع طلبه  وال �نث ما،  ي�ون معذورا بذلك،  معن  :أجاب   ي�ون معذورا بذلك، أم ال؟

، ثم قسمها ، فحلف أنه ال �س�ن معه يف تلك ادلار، يف شخص �س�ن مع آخر يف دار سئل  ]233[

واحلالة -فهل  ؛  وس�ن وحده ،  وفتح نلفسه بابا ىلع حدة،  بينه و�� صاحبه حائطا   و��،  نصفها   رواختا 

 ». قايض خان. «يرب: لم أجاب   يف يمينه، أم ال؟رب ي - هذه

�ان حلفه باهللا أ ولم يعلم ، وقد وجد الرشط  ،يف رجل مسلم مزتوج حلف معلقا �رشط  سئل  ]234[

 ايلم� بالطالق  ىلعأم �مل ، فهل �مل حلفه ىلع ايلم� باهللا و�لزمه كفارة ايلم�؛ بالطالق مأ

 ». ادلهريتيمة  . «و�ب عليه كفارة ايلم� ،  : �مل حلفه ىلع ايلم� باهللاأجاب   ؟و��م بطالق زوجته

:  أجاب   هل يلزمه الكفارة، أم ال؟؛  ثم �سيه وفعله،  يف شخص حلف باهللا ىلع أمر ال يفعله  سئل   ]235[

 ». فتح القدير. «نعم، يلزمه

:  أجاب  ؟فماذا يلزمه ىلع ذلك؛ ثم دخله )،حرام  دخول هذا املحل يلعّ : (يف شخص قال سئل ]236[

 ». �تىب. «يلزمه كفارة يم�

: ال  أجاب  ؟فماذا يلزمه؛ ثم أ�له)، فهو يلع حرام؛ ن أ�لت هذا الطعام: (إيف شخص قال سئل ]237[

 ». خالصةء. «يلزمه يش

أم   ،هل يلزمه كفارتان؛ ثم فعله)، الفال�  ءفعل اليشأما  واهللاِ  واهللاِ : (يف شخص قال سئل ]238[

 ». ولواجلية. «: يلزمه كفارتانأجاب   ؟كفارة واحدة



فهل هل ؛ ا هَ نْ �َ  رَ فِّ �َ و�ر�د أن يُ ، وال يعلم عددها ، كث�ة ا يف شخص يعلم أن عليه أيمان سئل ]239[

 ». يتيمة ادلهره. «مرأ: نعم، هل أن يتحرى يف أجاب   ، أم ال؟ه مرأأن يتحرى يف 

،  أو كسوتهم، طعام عرشة مساك� إو ، أ: � عتق رقبةأجاب  ؟عن كفارة ايلم� ما � سئل ]240[

 ».فتن. «ن عجز صام ثالثة أيام متتابعاتإ ف، وامل�فر �� يف ذلك



 مسائل احلدود 

:  لث بقوهل ا �د اثل ل ه)؛ صدقت فيما قلت: ( فقال ثالث، يف شخص قذف آخر بالزنا  سئل  ]241[

 أجاب  كما �د القاذف، أم ال؟) صدقت (
َ

َ ؛ دُّ  ُ�َ : ال  ». جوهرة. «بالقذف حْ رَصِّ يُ   مْ ألنه ل

هل �د هذا اثلالث،  )؛  هو كما قلت،  صدقت: (فقال ثالث)،  يا زا�: ( يف شخص قال آلخر  سئل  ]242[

 ».بدائع . «نه �دإ ف؛ ذا استكملت رشوط احلد إ: أجاب  أم ال؟

 )1( ...:  أجاب  هل �د القائل، أم ال؟)؛ يا زا�:  إن فالنا يقول لك: (يف شخص قال آلخر سئل ]243[

الالئق   عز�ر: يلزمه اتلأجاب  ؟ما يلزمه ىلع ذلك)؛ يا ابن القحبة: ( خريف شخص قال آل سئل  ]244[

 ».حبر. «حباهل

. الالئق حباهل عز�ر: يلزمه اتلأجاب  ؟ما يلزمه ىلع ذلك)؛ يا عرص : (خريف شخص قال آل سئل ]245[

 ».حبر«

ٍّ يف شخص اَع  سئل ]246[ فماذا يلزمه  ؛ فأغلظ عليه يف الكمه، مع اعلم يف أمر من األمور مَ لَّ �َ تَ  �ِّ

 .»غزي فتاوى ال«. املناسب حباهل عز�ر: يلزمه اتلأجاب   ؟ىلع ذلك

:  أجاب   ؟فماذا يلزمهما ىلع ذلك؛  فرضب املرضوب ضار�ه،  خر بغ� حقآيف شخص رضب    سئل   ]247[

 ».حبرئ. «ادو�بدأ بابل، الالئق حباهلما  عز�ر يلزمهما اتل

نعم، يؤدب ىلع  : أجاب  هل يؤدب ىلع ذلك، أم ال؟؛ يف شخص يأ�ل احلشيشة املعروفة  سئل ]248[

 ذلك. «مع� احلاكم». 

يف شخص ادىع ىلع آخر عند القايض بأنه رسق منه شيئا، وعجز عن إقامة ابليِّنة عليه؛   سئل ]249[

ر  : أجاب   ىلع ذلك، أم ال؟ هل يعزَّ
َ

 ». بغية. «رُ زَّ عَ  �ُ ال

 حقه، أم ال؟ هل هل أن �تلس منه قدر؛ وهو ينكره ، رشيع يف شخص هل ىلع آخر حّق  سئل ]250[

 ». بدائع. «ال جنسا آخر، اسا فنحاسا �ن �و، هبا فذ ن ذهبا إ؛ : نعم، هل أن �تلس منه قدر حقه أجاب 

هل  ؛ املستأجر متعة من متاعأثم دخل ادلار ورسق منها ، خرآجر داره من أيف شخص  سئل ] 251[

 ». بدائع. «: ال يقطع ىلع قول اإلمام�أجاب   يقطع، أم ال؟

 
 ) بياض يف األصل.1(



فدخل ادلار ورسق من ادلار ما يبلغ ، يت هل حباجةأرسله دلار زوجته يلأ، يف رجل هل خدام  سئل ]252[

 أجاب  هل يقطع، أم ال؟؛ نصاب الرسقة 
َ

 ». بدائع. «عُ طَ قْ  �ُ : ال

هل يقطع،  ؛  نصاب الرسقة  ي متعة �ساوأورسق من ابليت  ،  يف شخص دخل بيتا فيه جنازة  سئل  ]253[

 ».حبر. «: ال يقطعأجاب  أم ال؟

؛  ال يقطع: أجاب  ، أم ال؟هل يقطع فيه؛ الرسقةع� إذا رسق شيئا �ساوي نصاب عن األ سئل ]254[

 ». در املختار. «الحتمال أنه أخذ اليشء ظانا بأنه هل

نها لم  أل؛ : ال يقطعأجاب  هل يقطع فيها، أم ال؟؛ يف شخص رسق بقرة من عند الرايع سئل ] 255[

 ». جوهرة. «ت�ن �فوظة بالرايع

فهل  )؛ رسقألم : (فقال، ل فالنا أفس، يف شخص أقر بأنه رسق مع فالن اليشء الفال� سئل ]256[

وال ينفعه إن�ار من   ،فإنه يقطع؛ : إذا استكملت رشوط القطعأجاب  ه، أم ال؟همينفعه إن�ار من ات

 ». �يط الربها�« . أن ال يقطع يلّ إ  أحب: وقال أبو يوسف، حنيفة و�مد أيبىلع قول  تهمها



 مسائل الس� 

  هل ��م ب�فره، أم ال؟ ؛ فلم يقل)، إال اهللا: (وأراد أن يقول)، ال � : (يف شخص قال سئل ]257[

 ». منية املفيت. «: ال ��م ب�فره أجاب 

: ال  أجاب  معرفة اسم أبيه، أم ال؟ -عليه السالم-  يبيمان بانلهل �شرتط لصحة اإل: سئل ] 258[

 ».بغية. « معرفة اسمه عليه السالميمان به يف اإل  و��يف، �شرتط 

: ال  أجاب  هل ��م ب�فره، أم ال؟)؛ رأس األم� ةحيا ـ(أن �لف باعتاد  يف شخص  سئل ]259[

 . وغ�ها  »ابلناية«يمان أكما يف ، ل�ن �رم عليه ذلك، ��م ب�فره 



 مسائل الرش�ة 

؛  ح فيه�فباعه اآلخر ور، بالرش�ةيلبيعه  ثم دفعه آلخر، يف شخص اشرتى متااع نلفسه سئل ]260[

 ». زادهد �ؤم. «أجر مثله خرولآل ، : ي�ون لصاحب املتاعأجاب  ؟ ح�ن ي�ون هذا الرمفل

فما  ؛ ح� فعمل ور، ولم يزد ىلع ذلك)، اعمل فيه بالرش�ة: (وقال هل، يف شخص دفع هل آخر مبلغا  سئل

.  املساواة  يضتتق )الرش�ة ( ألن لفظ ؛ ح�: �صه نصف الرأجاب  .أفيدوا اجلواب؟ ح��صه من الر 

«...»)1(. 

خذ  ألم ي يفهل ل�؛ خذ أحدهما حصته منهأف ،بالسو�ة يف رش��� هلما ىلع آخر مبلغ سئل ]261[

 ». جتنيس. «خذهأخذ نصف ما أ : نعم، هل أن يأجاب  خذه، أم ال؟أخذ نصف ما أأن ي

فهل لآلخر أن �اصم ؛  واغب ،  الرش�ة متااعباع أحدهما يف مال  ،  يف رش��� رش�ة عنان  سئل  ]262[

 ». عئبدا. «: نعم، هل أن �اصمأجاب  يف ختليص اثلمن، أم ال؟ ي املشرت

هل ي�ون ما ؛  ثم استقرض ماال للتجارة بإذن صاحبه،  يف شخص شارك آخر رش�ة عنان  سئل  ]263[

 ». مضمرات. «: ي�ون عليه وحدهأجاب  ؟أم عليه وحده،  عليه وىلع صاحبه  استقرضه

هل هل أن ينفق ىلع  ؛ ذن صاحبهإ حدهما بمال الرش�ة بأسافر ، يف رش��� رش�ة عنان سئل ]264[

 ». بدائع. «: نعم، هل ذلكأجاب  نفسه من مال الرش�ة، أم ال؟

راد أ و)، عمل معكأال : (خرحدهما لآل أثم قال ، متعة للتجارةأيف اثن� اشرت� واشرت�ا  سئل ]265[

 ». جتنيس . «: نعم، يملك ذلكأجاب  متعة، أم ال؟يملك ذلك قبل بيع األهل  ؛ فسخ الرش�ة

هل �اب ذللك،  ؛ رش��ه حساب ما باع وما اشرتى ىلع اتلفصيل يف رش�ك طلب من سئل ]266[

 ».رساجية. «اب ذللكُ�  : الأجاب  أم ال؟

:  أجاب  هل هل أن �لفه ىلع ذلك، أم ال؟؛ خيانة يف أحد الرش��� إذا ادىع ىلع صاحبه سئل  ]267[

 ». قايض خان. «ال ال�و، ن ادىع اخليانة يف قدر مع� حلفهإ

هل يملك الرجوع  ؛ العبد املشرتك بإذن القايض يف غياب رش��ه ن عن الرش�ك إذا كف سئل ]268[

 ». بغية. «: نعم، يملك ذلكأجاب   حرض، أم ال؟ىلع رش��ه بنصف قيمة الكفن إذا  

 
 األصل.) بياض يف 1(



يف بقرة ب� اثن�، اغب أحدهما ولم يأذن لرش��ه بانلفقة عليها، فصار رش��ه ينفق   سئل ]269[

: ال  أجاب  عليها من غ� إذن القايض إىل أن حرض الغائب؛ فهل ي�ون نصف انلفقة عليه، أم ال؟

 ي�ون عليه. «حبر». 

 بغ� إذن رش��ه، أم ال؟ة ثهل �وز ألحدهما أن �ستعملها يف احلرا ؛ ب� اثن� يف بقرة سئل ]270[

 ».وهبانية. «: نعم، �وز هل ذلكأجاب 

هل �وز ألحدهما أن �ستعمله للر�وب واحلمل من غ� إذن رش��ه،  ؛  يف محار ب� اثن�  سئل  ]271[

 ». ظهر�ة. «: ال �وز هل ذلكأجاب  أم ال؟

  جرة، أم ال؟ أ هل �ستحق ؛ يف محل ما هو من مال الرش�ة هُ تَ ا�َّ عن الرش�ك إذا استعمل دَ  سئل ]272[

 ».ولواجلية. «: ال �ستحقأجاب 

متعة من مال أ هرش��  رسل هل، أوهل رش�ك يف مرص، يف رجل يملك سفينة يف السو�س سئل  ]273[

: نعم،  أجاب  تلك األجرة، أم ال؟ فهل إذا محلها �ستحق؛ جرة أىل جدة يف سفينته بإالرش�ة يلحملها 

 ». ولواجلية. «تحقس�

جرة لرش��ه،  أهل �ب عليه ؛ هما مدة أحدُ  سكنها ، جارةيف دار ب� اثن� جعالها لإل  سئل ]274[

 ».حبر. « : ال �ب عليهأجاب  أم ال؟

�ي زرع  لزرعها أحدهما ثم تراضيا ىلع أن يعطي اذلي لم يزرع ، يف أرض ب� اثن� سئل ]275[

ن وقع ذلك بعد  ؛ إ: ينظر أجاب  ال؟هل ي�ون ذلك جائزا، أم ؛ و��ون اخلارج بينهما ، نصف ابلذور

 ». بدائع. «ال لم �ز�و ،نبات الزرع جاز

  ء شيا أفتيرس من ذلك ، رس والزرع واتلجارةغوسىع معه يف ال، ألبيه منض يف ودل فق� ا سئل ]276[

 ». مع� املفيت. «بيهذلك أل و��ون لك ،  : ال �ستحقأجاب   هل �ستحق شيئا يف ذلك، أم ال؟؛  كث�ة

فاجتمع عنده أموال  ،  اجر نفسهؤو�  ي وصار يف عياهل يبيع و�شرت،  بيهأىل  إم  نضيف ودل بالغ ا  سئل  ]277[

 ». يتيمة ادلهر. « بيه دخل يف ذلك: ليس ألأجاب  بيه دخل يف ذلك، أم ال؟فهل ي�ون أل؛ �سبب ذلك 

  ، هلم أموالفاجتمع ، الكسب مجلة يف وأخذوا  ،ولم يقتسموها ، خوة تلقوا تر�ة أبيهمإيف  سئل ]278[

فاوت حبسب  تلأم با ، فهل يقسم ذلك ىلع رؤوسهم بالسو�ة؛ القسمة  نَ ا اآلووأراد ا،و�ن رأيهم متفاوت



 أين اختلفوا يف الر�و،  ة�قسم الرت�ة وما حتصل من كسبهم ىلع رؤوسهم بالسوت:  أجاب   ؟رأيهم وقوتهم

 ». خ��ة« .والقوة 

ثِهِ ُموَ  يلهم منإيف مجاعة آل  سئل ]279[  ، : ال وجه لقسمتها أجاب  ؟ كيف تقسم ذلك بينهم؛ ٌب تُ كُ  مْ رِّ

 .»در املختار«.  رضاهمباكن هلم ذلك  ؛  أن يقوموها و�أخذ لك بعضها ا  فإن أرادو،  ة فيها يأو�نتفع لك باملها 

قضوا  وا ؤ: إن شا أجاب  ؟فما احل�م؛ ثم ظهر دين ىلع مورثهم، يف مجاعة اقتسموا تر�ة سئل ]280[

 ». بصارتنو�ر األ. « وا أسلموا الرت�ة للمدينشاؤو�ن  ،مضوا القسمةأ ادلين و

هل  ؛ خذ نصيبهأ و�ر�د احلارض أن ي، اغب أحدهما ، يف اثن� بينهما عرشة أرادب قمح سئل  ] 281[

 ».بصارتنو�ر األ. «: نعم، يملك ذلكأجاب   يملك ذلك، أم ال؟

ثم هلك ، خذ احلارض نصيبه منهأ و، حدهما أاغب ، يف اثن� بينهما عرشة أرادب قمح سئل ]282[

و�رجع الغائب ىلع  ، : يهلك ىلع االثن�أجاب  ؟أم ىلع االثن�، فهل يهلك ىلع الغائب وحده؛ ابلايق

 ».قايض خان. «خذهأاحلارض يف نصف ما 

هل �اب  ؛  م�أراد أن �علها عند  أ و،  خرخاف أحدهما عليها من اآل،  يف أمة ب� رجل�  سئل  ]283[

 ».تاتارخانية. «وت�ون اجلار�ة عند لك واحد منهما يوما ، : ال �اب ذللكأجاب   ذللك، أم ال؟

وطلب رش��ه أن �س�ن فيها ، سكنها أحدهما بغ� إذن رش��ه، يف دار ب� اثن�  سئل ]284[

ال  إال ي�ون  يؤ ألن اتلها ؛ : ال �اب ذللكأجاب  فهل �اب ذللك، أم ال؟ ؛ يؤمدة مثلها ىلع وجه اتلها 

 ».حبر. «بعد املخاصمة والطلب

:  أجاب   ؟ أم يمنع،  هل هل ذلكجب�انه؛  وذلك يرض    ، يف داره طاحونة  خذيف شخص ير�د أن يت  سئل  ] 285[

 ».در املختار. «وال يمنع، هل ذلك

فهل �وز ذلك،  ؛ املضار�ة إىل أجل معلوم خر مبلغا ىلع سبيل يف شخص ير�د أن يدفع آل سئل  ]286[

 ». بدائع. «: نعم، �وز ذلكأجاب  أم ال؟

فهل  ح؛ حاال بغ� ر� فطلب رب املال بيعها  �ح،مسكها للرأ و، يف مضارب اشرتى أمتعة سئل ]287[

وعجل  ، بق املتاع نلفسكأف؛ ن شئتإ(: و�قال للمضارب ، : نعم، �اب ذللكأجاب  �اب ذللك، أم ال؟

 ». بدائع. «)باملال لرب املال



رب املال  ء فجا ، متعةأواشرتى به ، يف شخص أخذ من آخر مبلغا ىلع سبيل املضار�ة سئل ]288[

 ». بدائع. «: نعم، يملكأجاب  فهل يملك إبطال ابليع، أم ال؟؛ و�اعها بدون القيمة من غ� إذنه

طعامه ورشابه و�سوته ور�و�ه وغ� ذلك  ي�ون ؛  �ة ب إذا سافر بمال املضارَ ضارِ عن المُ  سئل  ]289[

فيطرح  ،  : ي�ون لك ذلك يف مال املضار�ةأجاب   ؟�ةأم يف مال املضارَ ،  عليه،  اعدة  ارُ جَّ ما �تاج إيله اتلُّ 

اكن من  ؛  ح� الر  فإن لم يظهر ،  ثم يقسم الفاضل بعد ذلك ىلع الرشط اذلي حصل وقت العقد،  ح�من الر 

 ». منح الغفار. «أصل املال

،  �ون نفقته من مال املضار�ةتهل ؛ ب إذا سافر بمال املضار�ة و�مال نفسهضارِ عن المُ  سئل ]290[

 ». بدائع. «: توزع ىلع املال� أجاب   ؟أم توزع ىلع املال�، أم من مال نفسه

ل هف؛ راد فسخ العقد أ و)، عملأال : (ثم قال لرب املال، متعة للتجارةأيف مضارب اشرتى  سئل ]291[

 ». مضمرات. « : ال يملكأجاب  ذلك قبل أن يبيع ما اشرتاه، أم ال؟يملك  



 مسائل الوقف 

ولم يرض  ، وقف داره هذه ىلع جهة بر عينه، وعليه ديون كث�ة، يف شخص يملك دارا  سئل  ]292[

  ال ، م متعلقة بذمتههن حقوقا؛ ألن لم يرضو�و، هُ فُ �ْ : صح وَ أجاب  ؟فما احل�م؛ بذلك أر�اب ادليون 

 ». افعس. «إيده ما يف ب

جهة بر عينه، وجعل ماهل إىل ، ال �سعه ثلث ماهل ىلع بعض ورثتهغيف مر�ض وقف مست سئل ]293[

إىل   إرثهم سب بقية الورثة ذلك صح، و�ال يرصف الغلة عليهم حب ن أجاز إ : أجاب   ؟فما احل�م؛ ومات

 أن ينقرضوا بِ 
َ
 ، مْ هِ رْسِ أ

ْ
 ».سعاف. «إىل اجلهةإ ةُ لَّ غَ فإذا انقرضوا ترصف ال

: نعم،  أجاب  هل هل ذلك، أم ال؟؛ هل أن يبدل ثم بدا ،لورشط اتلبدي، يف واقف وقف وقفا  سئل ]294[

 ». حبر. «هل ذلك

أقيمت بينة �رشط  مات، ثم ثم ، ورشط يف مكتوب وقفه ما رشطه، يف واقف وقف وقفا  سئل ]295[

:  أجاب  يعمل بالرشط املشهود به، أم ال؟فهل ؛ د ذلك يف املكتوب ج ولم يو، ت�لم به الواقف قبل موته

 ». بزاز�ة. «نعم، يعمل به

ة ىلع  ءتع� القرا يفهل  ؛  ىلع قربه بعد موته  )كَ ارَ بَ سورة �َ (ة  ءال ىلع قرا غيف رجل وقف مست  سئل  ]296[

 ».ذهانتنو�ر األ. «: نعم، يتع� أجاب  قربه، أم ال؟

فما  ؛ فمات أحدهما  جهة بر عينه،ثم من بعدهما ىلع ، يف واقف وقف مستغال ىلع ودليه سئل ]297[

رصف  ؛ فإذا مات هو أيضا ، أن يموت الودل اثلا�الفقراء إىل : ترصف حصة املتو� إىل أجاب  ؟احل�م

 ». سعاف. «إىل اجلهةإلك الر�ع 

و�رج ء، يدخل فيهم من شا  أن: ورشط نلفسه ،يف واقف وقف وقفا ىلع مجاعة معين� سئل ]298[

ن رشط أن  إ: أجاب  ي�ون هل أن يغ� بعد ذلك، أم ال؟ ؛و أخرجه أحدا أدخل أفهل إذا . ءمنهم من شا 

 ». سعاف. «إال ال�و، اكن هل أن يغ�بعد املرة؛  رة املهل  يفعل ما بدا 

  ن ىلع أة، أوالده بالسو�أوالد  والد ، وأ والدهأوالد أ و، يف مستغل مرشوط ىلع أوالد الواقف سئل ]299[

؛  ن لم ي�ن هل ودل أصال إ ف،  و�ن سفل  ودله  فإن لم ي�ن هل ودل فلودل ،  نصيبه لودله  من مات منهم انتقل 

 الوقف يف  �رصا   ؛ الطبقة العليا حتجب الطبقة السف� ؛   درجته وذوي طبقتهيف  ىل من هو إانتقل نصيبه  

،  ثم مات اثلا� ولم يعقب ودلا،  إيله نصيب أبيه  فانتقل،  ثم مات أحدهم عن ودل،  ثالثة يف درجة واحدة



  . فيدوا اجلواب ؟ أنَ فكيف يقسم ر�ع الوقف اآل؛ ثم مات اثلالث عن ثالثة أوالد ، فانتقل نصيبه ألخيه

 ». هالل. «تنقض القسمة، بانقراض الطبقة العليا  نأل ؛ ودل قسم ى للكيعط، : يقسم أر�عة أقسامأجاب 

فهل �ستحق عليه املبلغ، أم ؛ خذه منهأ� مبلغ ينظيف شخص نزل آلخر عن وظيفته يف  سئل] 300[

 ».خ��ة. «: ال �ستحقأجاب  ال؟

، أم  قاطهس�هل يصح جعله و؛ أو أسقطه، إذا جعله لغ�ه ، عن املرشوط هل انلظر أو الر�ع سئل ]301[

 ». در املنتىق. «: ال يصحأجاب  ال؟

.  : نعم، يصحأجاب   هل يصح إقراره، أم ال؟؛  به لغ�ه   إذا أقر،  انلظر أو الر�عهل  عن املرشوط    سئل  ]302[

 ر. را قيف اإل  »در املنتىق«

: نعم، هل  أجاب   هل �وز للناظر أن �ستدين تلعم� الوقف عند االحتياج إىل ذلك، أم ال؟:  سئل  ]303[

 ». أشباه. «ذلك بإذن القايض

  ل، أم ال؟ زو�ستحق الع، ا بذلكنً ائِ خَ  دُّ عَ هل �ُ ؛ � الوقفعمع عن تنمتعن املتو� إذا ا  سئل ]304[

 ». حبر. «لزو�ستحق الع، خائنا   دُّ عَ : نعم، �ُ أجاب 

فهل ي�ون قبض تلك  ؛ وانتصب غ�ه ماكنه، ثم عزل، �ال بأجرة مؤجلة يف ناظر أجر سئل ]305[

 غزي». فتاوى ال. «األصحيف ، : ي�ون للمنصوب أجاب  ؟أم للمنصوب للمعزول،  األجرة

فهل بموته ينفسخ عقد  ؛ املدة  ءثنا أثم مات يف ، �ال موقوفا إجارة صحيحةأجر يف ناظر  سئل ]306[

 ». قهستان. «: ال ينفسخأجاب   جارة، أم ال؟اإل

فهل بموته ينفسخ  ؛  املدة  ءثنا أثم مات يف  ،  جارة صحيحةإجر �ال موقوفا  أ يف شخص است  سئل  ]307[

 ». م�ين  . «اب: ال ينفسخ أجاب   جارة، أم ال؟عقد اإل

أو : � مجع املال من املستأجر�ن هاليلا أجاب  ؟ما � ؛يف األوقاف ةعن وظيفة اجلبا  سئل ]308[

 ».حبر. «خراجيا 

فهل  ؛  مسجد آخر بقر�ه  ءنا بواستغ� انلاس عنه ب  ،وليس هل ما يعمر به،  ب ختر  يف مسجد  سئل  ]309[

.  ىلع ما عليه الفتوى ،  ذلك  : ال �وزأجاب   و�ناء مسجد آخر بنقضه، أم ال؟ ،  نقضه  �وز   - واحلالة هذه-

 ». القديس ي حاو«



و��م  ، جديدا يهنبير�د أن ينقضه و�  ،لة فيها مسجد عتيقحيف شخص �س�ن بم  سئل  ]310[

 ».بزاز�ة. «: نعم، هل ذلك أجاب   فهل هل ذلك، أم ال؟؛ من مال نفسه ءهبنا 

:  أجاب   ؟فما احل�م؛  نلفسه  وغرس فيها أشجارا بالقهر،    يف شخص استو� ىلع أرض وقف  سئل  ] 311[

فتاوى . «و�ن رض أخذها املتو� للوقف بقيمتها مقلواع، يلزم بقلع تلك األشجار إن لم يرض باألرض 

 غزي». ال

فهل يلزم  ؛ ولم ي�ن يف ذلك نفع للوقف ،فغ� معامله، يف شخص استأجر �ال موقوفا  سئل ]312[

 ».قارئ اهلداية. «: نعم، يلزمأجاب   بإاعدته كما اكن، أم ال؟

حدهم  أفتغلب ، موقوفة ىلع ثالثة أنفار �سكنون فيها مدة حياتهم وقفا مؤ�دا يف دار سئل ]313[

.  نعم، يلزمه: أجاب  جرة حصة الرش���، أم ال؟أفهل يلزمه ؛ ع رش��يهمنو، وس�ن فيها مدة

 ».حبر«

فقرره  ،  و�� احلا�مبينه  رجل وسىع    انتبذثم  ،  ف بالطر�ق الرشيعئوظا بيف رجل متلبس    سئل  ]314[

: السيع والوقيعة أجاب   ؟فما احل�م؛ ا هومىض ىلع ذلك مدة يتناول معلوم، احلا�م يف تلك الوظائف

ما رفع الوظائف  أ و، ناماأل احلاكم والةخصوصا دلى ؛ يف عرض املسلم ثابت حرمتها بالكتاب والسنة

.  حق هل رشاع  إذ ال؛ من املعلوم �سرتد منه وما تناوهل الرجل السايع، فغ� جائز؛ عن أهلها بغ� جنحة

   ».�ة�خ«



 مسائل ابليع 

فهل انعقد  )؛  عجب� : (أفقال)،  عجبك �رش�يف أن  إ  ءخذ هذا اليش: (يف شخص قال آلخر  سئل  ]315[

 : نعم، انعقد. «تاتارخانية».أجاب   ، أم ال؟القولابليع بهذا  

فهل انعقد  : (وافقت�)؛  فقال)،  فخذها ؛  ك هذه ت ن وافق: (إخرقال آل،  يف شخص يملك عينا   سئل  ]316[

 ».ةيخانرتاتا انعقد. «: نعم، أجاب   ابليع بهذا القول، أم ال؟

فذهب  )، اليشء الفال� ب�ذا إ� بعت هل : لفالن اذهب وقْل : (يف شخص قال آلخر سئل ]317[

:  أجاب  هل صح ابليع يف الصورة املذكورة، أم ال؟؛ بذلك وقبل يف �لسه فريض، ه بما قالربخأ اآلخر و

 ». هداية. «نعم، صح

:  أجاب   هل �وز هل أن يبيعها قبل أن يقبضها، أم ال؟ ؛  معينة يف ادليوان  يف شخص هل علوفة  سئل  ] 318[

 ». حبر. «ال �وز هل

زا،  ئه جا ؤا رشوقع  ؛ هل  يدفعه إىل أجلبمبلغ    اشرتاه منه ،  ردب قمح آلخرإيف شخص بذمته    سئل  ]319[

 ». مضمرات. « زا ئ: لم يقع جا أجاب  أم ال؟

  يف ايلوم الفال�   ءيجأىل أن إضعه عند فالن : ( وقال هل، ماشا من آخرقيف شخص اشرتى  سئل   ]320[

هذا    دُّ عَ : ال �ُ أجاب   ��ون القماش من لزمه، أم ال؟ي، وهذا القول قبضا من املشرت  دُّ عَ فهل �ُ )؛  خذه آو

ال ي�ون  ؛ ضاع قبل حضوره وقبضه حىت لو، وال ي�ون القماش من لزمهي، القول قبضا من املشرت

 ». ظهر�ة . «من ضمانه

، معه خطوات  مىش ف)،  تعال ميع: ( وقال هل،  معلومبثمن    يف شخص اشرتى عبدا من السوق   سئل   ]321[

: نعم، يعد بذلك قابضا هل، و�فقد عليه.  أجاب  ، أم ال؟و�فقد عليه، فهل يعد بذلك قابضا هل؛ ثم فقد

 «حبر».

فهل يعد  ؛ فلم يرجع، عهئرسله يف حاجة قبل أن يتسلمه من با أ و، يف شخص اشرتى عبدا سئل ]322[

 بذلك قابضا هل، و�فقد عليه. «حبر». : نعم، يعد أجاب  ؟أم ال، و�فقد عليه، بذلك قابضا هل

، فوزن  واغب، فيهل�نه  يله ظرفا إودفع ، ِت �ْ الزَّ  نَ  مِ ًال طْ رِ  اِت �َّ يف شخص اشرتى من الزَّ  سئل  ]323[

  ، أم ال؟ ةاملذكور   يف الصورة  ي مقبوضا للمشرتالز�ت    فهل ي�ون؛  مره أيف الظرف حبسب  الز�ات الز�ت  

 ».بناية. «: نعم، ي�ون مقبوضا هلأجاب 



، وهو ال يعلم بذلك،  ماال اكتسبه عنده  واحلال أن للمملوك ،  يف شخص باع ملو� من آخر  سئل  ]324[

 ».حبر. « أخذههل: نعم، أجاب  خذه، أم ال؟أهل هل ؛ ن علم و�ر�د أخذ املال من اململوك واآل

ولم يعارضه ابلائع  ، وذهب بها، ا هَ يِّ لِ فقبضها مع حُ ، ِ�ٌّ ها حُ علييف شخص اشرتى جار�ة و سئل ]325[

 ». �تىب. «رب : ال �أجاب    ىلع دفعه هل، أم ال؟ربفهل �به؛   ن يطابلهثم اآل، يف ذلك

.  : ال يتبعهأجاب  ؟أم ال، عه يف بيعهتبهل ي؛ يعرض الرقيق فيها للبيع ياب اليتعن اثل سئل ]326[

 ». �تبي«

 ال َ�ّل. «خالصة». : أجاب  ابلائع، أم ال؟هل �ل بموت ؛ عن اثلمن املؤجل سئل ]327[

ل؛ هل  ُسئل  ]328[  .»خالصة« . �لنعم، : أجاب  بموت املشرتي، أم ال؟ �لعن اثلمن املؤجَّ

هل  ؛ ىل مرصإسكندر�ة ىلع أن يدفع اثلمن إذا وصل إ اشرتى من آخر متااع بيف شخص  سئل ]329[

   ».فتح القدير. «جلهالة األجل؛ فاسدا : انعقد أجاب  ؟ أم فاسدا، انعقد رشاؤه جائزا 

فهل انعقد رشاؤه ؛  دى ثمنهأىلع أنه إذا باعه  ،  اشرتى من آخر متااع بثمن معلوميف شخص    سئل  ]330[

 . «بغية».جلهالة األجل؛  : انعقد فاسداأجاب   ؟أم فاسدا، زا ئجا 

  ؛ يتحصل عندهىلع أن يدفع لك مجعة ما ، اشرتى سلعة من آخر بثمن معلوميف شخص  سئل ]331[

 ». �مع احلوادث. « : انعقد فاسداأجاب  ؟ أم فاسدا، فهل انعقد رشاؤه جائزا 

؛  يومئذ جيرو نقدٍ  أيَّ املشرتي  هُ يَ طِ عْ ىلع أن �ُ ،  ىل أجل مع�إباع من آخر شيئا يف شخٍص  سئل ]332[

 . »جمع رشح امل « .: وقع فاسداأجاب   ؟أم فاسدا، فهل وقع ابليع بهذه الصورة صحيحا 

فهل وقع رشاؤه ؛  اشرتى سلعة ىلع أن يدفع اثلمن �سعر ما يبيع انلاس يف املوسميف شخص    سئل   ]333[

 ». بصارتنو�ر األ. « : وقع فاسداأجاب   ؟أم فاسدا، جائزا 

  و��ذا ، ب�ذا بانلقد: (فقالء؟)، �م تبيع� هذا اليشخر: (بقال آليف شخص  سئل ]334[

 ». �تىب. « : وقع فاسداأجاب  ؟أم فاسدا ، زا ئرشاؤه جا فهل وقع )؛ قبلت: (فقال )،ة ئبالنسي

.  : وقع فاسداأجاب   ؟أم فاسدا،  زا ئهل وقع رشاؤه جا ؛  ىلع أنها حامل  اشرتى بقرةيف شخص    سئل  ]335[

 ».بزاز�ة«

، جائزا  هعهل وقع بي؛ مىت أراد رده يقبل منه، باع من آخر شيئا ىلع أنه باخلياريف شخص  سئل ]336[

 ».معراج. «: وقع فاسداأجاب   ؟أم فاسدا



فهل وقع بيعه ؛  ولم يذكر للخيار مدة ،  طلقأو،  باع من آخر شيئا ىلع أنه باخلياريف شخص    سئل  ]337[

 ». معراج. «: وقع فاسداأجاب   ؟أم فاسدا ،جائزا 

ثم اجتمع عليه ،  ومىض ىلع ذلك �و شهر،  وسلمه هل،  باع من آخر متااع بيعا بتا يف شخص    سئل  ]338[

  ُل وَّ عَ فهل �ُ  إن شئت)؛  يلعّ   فرد متايع،  يامأأنت باخليار ثالثة  : (فقال هل)،  اغيلا   عت�ب: (املشرتي وقال هل

  ُ�رَب و،  ىلع الكمه  ُل وَّ عَ : نعم، �ُ أجاب   ه عليه، أم ال؟دَّ إذا رَ   ي  ىلع قبول املتاع من املشرترَب وُ� ،  ىلع الكمه

 ». �تىب. «ه عليهدَّ إذا رَ  ي ىلع قبول املتاع من املشرت

و�ثبت  ، ىلع الكمه ُل وَّ عَ فهل �ُ )؛ أنت باخليار يف لك ما �شرت�ه م�: (قال آلخريف شخص  سئل ]339[

وال يثبت اخليار ، ىلع الكمه ُل وَّ عَ : ال �ُ أجاب  د هذا الالكم، أم ال؟بعشرت�ه منه �اخليار لآلخر يف لك ما 

 ».تاتارخانية. «إال إذا رشط هل يف صلب العقد شرت�ه منه�لآلخر فيما 

  تهوهو ما ينقص قيم، بأنه اكن أصابه �اسة عند ابلائع مَ لِ ثم عَ ، اشرتى ثو�ا  يف شخص  سئل ]340[

 بِ 
ْ
 ».يةولواجل. «بهذا السبب ُه دَّ رُ : نعم، هل أن يَ أجاب  بهذا، أم ال؟ هُ دَّ رُ فهل هل أن يَ ؛ لِ سْ غَ ال

فهل هل أن يم� ؛  فوجد فيه ترابا ال يوجد مثله يف القمح اعدة ،  ب قمحد رإاشرتى  يف شخص    سئل  ]341[

 ». بزاز�ة. «ليس هل ذلك:  أجاب  خذ بدهل قمحا، أم ال؟أو�، الرتاب

 إفهل ي�ون ؛ هِ دِّ وأهمل يف رَ ، فوجد به عيبا ، اشرتى شيئا يف شخص  سئل ]342[
ُ

، دِّ مانعا عن الرَّ  هماهل

 ».ولواجلية. «دِّ : ال ي�ون مانعا للرَّ أجاب  أم ال؟

فهل ي�ون  ؛  ثم حدث به عيب آخر،  هِ دِّ همل يف رَ أ و  ،فوجد فيه عيبا ،  اشرتى شيئا يف شخص    سئل  ]343[

 ».بزاز�ة. «دِّ : نعم، ي�ون مانعا للرَّ أجاب  ، أم ال؟دِّ حدوث العيب اثلا� مانعا للرَّ 

فهل ي�ون  ؛ علم وقد ازداد ما به، ثم ولم يعلم بمرضه، اشرتى عبدا مر�ضا يف شخص  سئل  ]344[

 ».بزاز�ة. «: نعم، ي�ون مانعا أجاب  ، أم ال؟دِّ ز�ادة ما به مانعا عن الرَّ 

فهل هل أن  ؛ ثم علم وقد مات العبد، ولم يعلم بمرضه، اشرتى عبدا مر�ضا يف شخص  سئل ]345[

.  حيث لم يصدر منه ما يدل ىلع الرضا ؛ نعم، هل ذلك : أجاب  ابلائع، أم ال؟يرجع بنقصان العيب ىلع 

 ». هداية «



قديما اكن يهرب عند بائعه،  ؛وهو طبع فيه، اشرتى عبدا، فهرب من عندهيف شخص  سئل ]346[

: نعم، ُ�َعدُّ هذا عيبا، فُ�َدُّ به. أجاب  و�تيف عنه يف مرص أياما، ثم يرجع؛ فهل هذا عيب يَُردُّ به، أم ال؟

 «حبر».

فهل يملك رده وهو  ؛ فهرب ، فيه هُ مَ لِ عَ  ٍب يْ بعَ   هُ دَّ ثم أراد رَ ، اشرتى عبدا من آخريف شخص  سئل ]347[

 أجاب   ؟أم ال، اغئب
َ

 ». خزانة املفت�. «ُك ملِ  يَ : ال

ا، هَ دِّ رَ ا لِ ِجبً ومُ فهل ي�ون دعواها ذلك  ؛  ثم ادعت بأنها حرة، يف رجل اشرتى أمة وقبضها  سئل  ]348[

 ».واجليةلو. «ا ِجبً و: ال ي�ون مُ أجاب  أم ال؟

  ، اجلار�ة اجلار�ة  ي مشرت  ئثم وط ا،  تقابض،  يف شخص� يملك أحدهما عبدا واآلخر جار�ة  سئل   ]349[

انها  ضو�أخذ نق، فهل هل أن �سرتد اجلار�ة؛ ورده  ،العبد يف العبد عيبا  ي ى مشرت أ ور، ها وفض ب�ارت

.  كذلك خذها أأو ي، نما هل أن يطالب بقيمتها يوم القبض �و ، : ليس هل ذلكأجاب  وعقرها، أم ال؟

 ».ولواجلية«

،  باع لك منهما ما يف يده بما يف يد صاحبه ،  خر عبدايف شخص� يملك أحدهما جار�ة واآل  سئل  ]350[

؛  العبد خبيار الرؤ�ة  دَّ ن صاحب اجلار�ة ير�د رَ إثم  ،وزاد صاحب العبد لصاحب اجلار�ة مخس� ر�اال

.  ة اخلمس� ر�االصَّ حبِ   و�ميض،  ة العبدصَّ : ينتقض حبِ أجاب   ينتقض ابليع يف اجلار�ة، أم ال؟  هُ دَّ فهل إذا رَ 

 ». ظهر�ة«

ثم علم أنها ساملة من  ، نقص من قيمتها بأباعها ، و�ظن بها عيبا ، يملك عينا يف شخص  سئل  ] 351[

 ».كفاية. «هل ذلك: ليس أجاب  و يطالب بتمام قيمتها، أم ال؟، أفهل هل أن �سرتدها ؛ ذلك العيب

فإنه  ؛ بعه يل ب�ذا : (فاجتمع عليه رجل وقال هل، بيعهىل مرص يلإ انٍ تَّ �َ بِ  ءجا  ٍح الَّ فَ يف  سئل ]352[

فهل هل إبطال ؛ أ�رث من ذلك  ي ثم علم بأنه �ساو، لالكمه ا قً دِّ َص مُ فباعه هل )، ال �ساوي أ�رث من ذلك

 د واسرت، ابليع
ْ
يف   غفار»منح ال« .فله ذلك؛  الفاحش نبن أخذه منه بالغإ: أجاب  منه، أم ال؟ انِ تَّ كَ اد ال

 . اتلويلة

 ي فإنه �ساو؛  خذ هذا القماش: (اجتمع عليه تاجر وقال هل،  قماشا   ي ن �شرتأيف رجل ير�د    سئل  ]353[

:  أجاب   ال؟فهل هل رد القماش عليه، أم  ؛  ذلك  ي ثم علم بأنه ال �ساو،  فاشرتاه منه مصدقا لالكمه  )،كذا 

 . يف اتلويلة »منح الغفار. «فله رده؛  الفاحش نبن باعه بالغإ



فهل  ؛  ثم استحق املبيع من يده،  فعوض ابلائع عنها شيئا ،  دراهم ثمن مبيع  هِ تِ مَّ ذِ بِ يف شخص    سئل  ]354[

 هل أن يرجع ىلع ابلائع بِ 
ْ
اكن هل بذمته  نما يطابله بمثل ما �و، : ليس هل أن يرجع بهأجاب  ، أم ال؟ ِض وَ عِ ال

 ». جامع الفصول�. «من ادلراهم

.  : ال �وز أجاب   هل �وز، أم ال؟؛  اكلقمح اجلديد قبل حدوثه ؛  عن السلم يف اليشء املنقطع   سئل  ]355[

 ». مضمرات«

  ة ن بذمئو�عضه �سو�ا بدين اك، السلم مقبوضا يف �لس العقدمال عما إذا اكن بعض  سئل  ]356[

 ». رهن. «: يلزم يف املقبوض فقطأجاب  ؟أم يف املقبوض فقط، م يف لك املاللَ السَّ هل يلزم إيله؛  م املسلَ 

 ه ُ�َ و�عُض ، العقد ا يف �لسم مقبوًض لَ السَّ  عما إذا اكن بعض مالِ  سئل ]357[
ً

م  لَ هل يلزم السَّ ؛  بهاال

ْ ، يف املقبوض   ». نهر. «املال: يبطل يف لك  أجاب   ؟املال  أم يبطل يف لك، هِ بِ  الِ حَ مُ و�بطل يف ال

هل يرتاىع فيها رشائط ؛ إذا بيعت، اكدليباج ،عن األقمشة اليت ينسج فيها باذلهب سئل ]358[

 ».بغية. «ي�ون فيها   ي: نعم، يرتاىع يف مقدار اذلهب اذلأجاب   الرصف، أم ال؟

واآلخر صحنا أثقل يف الوزن من ، يف شخص� يملك أحدهما إبر�قا من انلحاس األمحر سئل ]359[

.  : نعم، �وز أجاب  هل �وز هل ذلك، أم ال؟؛ منهما أن يبيع ما بيده بما يف يد صاحبه ير�د لك، بر�قاإل

 ».نهاية«

منهما أن يبيع ما بيده  ير�د لك  ،  يا �ز  قيقا ر  واآلخر،  ا يف رجل� يملك أحدهما رقيقا رومي  سئل  ]360[

 ». در املختار. «: نعم، �وز مع اتلقابض يف املجلسأجاب   ا ذلك، أم ال؟مهل �وز هل ؛  بما يف يد صاحبه

فقال )، نك اشرت�ت من هذا رخيصا : (إثم قال هل ابلائع، اشرتى شيئا من آخريف شخص  سئل ]361[

 ».بزاز�ة. «قالة إدُّ عَ : ال �ُ أجاب  قالة، أم ال؟إ هذا الالكم دُّ عَ فهل �ُ )؛ �د فبعهأزن وجدت سعرا : (إهل



 ة عَ فْ مسائل الشُّ 

وطلب لك من  ، باعه مالكه، واحد واملمر ،بيتو�أسفله ، بأعاله بيت، ٍط سِّ وَ تَ مُ  ٍت يْ يف �َ  سئل ]362[

  .ةِ �َّ وِ السَّ فيشرت�ن فيه بِ ، منهما  للك : احلقأجاب  ؟يهما فاحلق ألفيه؛  ةَ عَ فْ الشُّ  سفلىلع واألصاحب األ

 ».نتف«

وطلب ، هل اجلار املالصق َض رَّ عَ تَ �َ  ،حدهما نصيبه لرش��هأباع ، ل ب� اثن��يف م سئل ]363[

 ».بناية « .جوب بالرش�ك�نه ؛ أل: ال �اب ذللكأجاب  هل �اب ذللك، أم ال؟؛ الشفعة فيه 

ال طلب  : (به وقال يِضَ رَ فَ ، مام احلارة اشرتاها إ نأخربه رجل بأ وهلا شفيع، يف دار باعها مالكها  سئل

.  : نعم، تثبتأجاب  يثبت هل ادلار، أم ال؟، فهل إذا طلب ىلع الفور ؛ غ�ه  ي ثم علم أن املشرت)، يل

 ». قدوري «

رسل لرش��ه مكتو�ا  أ و، جنيبأمن  هُ تَ صَّ فباع اآلخر حِ ، اغب أحدهما ، يف دار ب� اثن� سئل ]364[

الرش�ك   أ فقر)، والسالم ىلع ودلك حسن  ،وال يعارض ، تعلم ذلك،  من فالنيِت صَّ بعت حِ  �ـ(أب

حيث لم يطالب  ؛ : ال يثبتأجاب  ، أم ال؟ةُ صَّ فهل يثبت هل احلِ ؛ ثم طلب الشفعة ، ىل تمامهإاملكتوب 

 ».هداية ). «بعت : (إ�عند قوهل

و�رتك ابلايق، أم ، نصيب أحدهمهل لشفيعها أن �شفع يف ؛ يف دار باعها مالكها جلماعة سئل ]365[

 . «قهستا�».: نعم، هل ذلكأجاب  ال؟

هل هل أن ؟ �م هو: وعن اثلمن؟ من هوي: ل عن املشرتأوس ، عن الشفيع إذا سمع بابليع سئل ]366[

 ».بناية. «: نعم، هل أن يطلبأجاب   يطالب بعد ذلك، أم ال؟

ثم سمع الشفيع بابليع بعد  ، باعها اذلي اشرتاها منه ثم، باعها مالكها  ، هلا شفيع يف دار  سئل ]367[

:  أجاب  ي؟أم باثلمن اذلي باع به املشرت، فهل يأخذها باثلمن اذلي باع به املالك؛ خذها أوطلب ، ذلك

 ». القديس ي حاوء. «هما شا ييأخذها بأ، هو ��

و�ر�د  ،  وطلب ادلار،  فسمع شفيعها بابليع،  ليف دار باعها مالكها من آخر بثمن معلوم مؤجَّ   سئل  ]368[

د اثلمن  نق ما أن ت: (إ: يقال للشفيع املذكورأجاب  ؟فما احل�م؛ املشرتي ذلك، و�أىب األجل يف اثلمن

 ». قهستا�. «أخذ ادلارتيفرغ أجله ثم   و�ما أن تصرب ىلع املشرتي حىت، حاال



در . «واره جب وال ، وال هل، : ال جتري فيهأجاب  هل جتري فيه الشفعة، أم ال؟؛ عن الوقف لسئ  ]369[

 ». املختار



 مسائل الكفالة 

  ي؟)، أتعرف هذا املشرت: (وقال هل، رجلحبرضة  لجَّ ؤباع من آخر شيئا بثمن ميف شخص  سئل ]370[

 ». رساج الوهاج. « : لم ي�ن كفالةأجاب  هل ي�ون هذا القول كفالة، أم ال؟)؛ عرفه، ننعم: (فقال هل

ىل  إ حضارها إ هل يلزم زوجها ؛ و� يف بيت زوجها ، ة توجهت عليها دعوى رشعيةأ يف امر سئل   ]371[

 ». شباه. «أ: ال يلزمه ذلكأجاب   �لس القايض، أم ال؟

فهل ؛ بإذنهصه بمبلغ دفعه عنه ، فخلَّ ةِ مَ لَ الظَّ  بعِض  يف رجل اجتمع ىلع رجل يف سجِن  سئل ]372[

 ». در املختار. «: نعم، يملك أن يرجع به عليهأجاب  عليه به، أم ال؟  يملك أن يرجع

ين  دِ مُ لل يَ طِ عْ هل �ب عليه أن �ُ ؛ ابلعيد رير�د السف ، ىل أجل قر�بإ يف رجل عليه دين سئل ]373[

 ».بزاز�ة. «: ال �ب عليهأجاب   ؟أم ال، كفيال 

يملك   ةً الَّ ن اكنت الكفالة حَ إ: أجاب  صيل عن السفر، أم ال؟هل يملك الكفيل منع األ: سئل ]374[

 ». در املختار. «ال ةً لَ جَّ ؤَ و�ن اكنت مُ ، عهمن

ضمنت  والطالب، فقال الطالب: (ضمنت باملال)، وقال الضامن: (عما إذا اختلف الضامن    سئل  ]375[

 غزي». فتاوى ال. «: القول قول الضامنأجاب   ؟فالقول قول من)؛ بانلفس

أن حتليفه : صفة أجاب   ه؟ما صفة حتليف ؛عن حتليف الكفيل بانلفس إذا أن�ر الكفالة  سئل ]376[

؟).  �سبب هذه الكفالة اليت يدعيها ؛ فالن �سليم نفس قبلك ما هلذا املديع  باهللاِ : (يقول القايض هل

 ». جامع الفصول�«

أم  ، هل أن �لفه عند فقد بينتهفهل ؛ فأن�ره ، ادىع ىلع آخر أنه ضمن هل مااليف شخص  سئل ]377[

  وذكر أن الكفالة اكنت ، و معلقة �رشط متعارفأ: إذا ادىع عليه كفالة صحيحة منجزة أجاب  ؟ال

 ». جامع الفصول�. «اكن هل حينئذ أن �لفه ؛الكفالة يف املجلس جازةَ إوذكر ، ذنهإو بغ� أبإذنه 

.  : نعم، جازأجاب  هل جاز ذلك، أم ال؟ ؛بإذنه ضمنه عنه وارثه ، يف مر�ض عليه دين سئل  ]378[

 ». عمادية«

. «�يط : أجاب  هل يصح ضمانه، أم ال؟؛ وارثهعن  ماال ضمنإذا عن املر�ض  سئل ]379[ لم يَِصحَّ

 الربها�». 



 : إأجاب  ، أم ال؟انُهُ مَ عن املر�ض إذا ضمن ماال ألجنيب؛ هل يَِصحُّ َض  سئل ]380[
َ

عن   هُ تُ مَّ ذِ  ْت دَ رَّ ن جت

 ». �يط الربها�. «اهِلِ مَ  ِث لُ ثُ   نْ مِ  حَّ َص ؛ ِن يْ ادلَّ 



 مسائل احلوالة 

ُ أجاب  هل �شرتط يف احلوالة وجود ادلين ىلع املحتال عليه للمحيل، أم ال؟: سئل ] 381[ .  شرتط : ال �

 ».�يط الربها�«

حواتله،   حَّ هل َص ؛  أحال شخصا باملبلغ ىلع ناظر الوقف،  �ستحق مبلغا يف وقفيف شخص    سئل   ]382[

 . ينبيغ أن يصح؛   يد انلاظر وقت احلوالةيف  ن اكن املبلغ موجودا»: إرهانل«وقال يف  ،  حَّ ِص : لم تَ أجاب   أم ال؟

: نعم،  أجاب  ، أم ال؟ األوُل أ ربو�، هل �وز ؛ عما إذا حال املحال عليه املحتال ىلع آخر سئل ]383[

 ». حبر. «اآلخرو��ون املال ىلع ، األول�ربأ و، �وز



 مسائل الو�لة 

هل ي�ون رشاؤه الزما ؛ إذا اشرتى ما و� �رشائه بالغنب الفاحشء، عن الو�يل بالرشا  سئل ]384[

 ».در املختار. «: ال ي�ون الزما عليهأجاب   ؟أم ال، ىلع مو�ه

.  نعم، يطالب به: أجاب  ثمن ما اشرتاه ملو�ه، أم ال؟ بهل يطالب ء؛ عن الو�يل بالرشا  سئل  ] 385[

 ».خالصة«

  عليه اثلمن، أم ال؟  �لهل ؛ ثم مات، ئة ملو�هسيبالن ى اشرت إذاء، عن الو�يل بالرشا  سئل ]386[

 ». حبر. «األجل يف حق املو�  بىقو� ،و�ؤخذ اثلمن من تر�ته، عليه �ل: نعم،  أجاب 

:  أجاب   هل �وز بيعه، أم ال؟؛ القيمة � ببيعه بدون و إذا باع مؤ�ه ما ، عن الو�يل بابليع سئل  ]387[

 ». بزاز�ة. «ال �وز

ع حىت  بفلم ي، واأللف قيمة املبيع، مثال ) بع بألف: (إذا قال هل مو�ه، عن الو�يل بابليع سئل ]389[

 ». بزاز�ة. «: ال يملك أجاب   باأللف، أم ال؟ هل يملك أن يبيع؛ � فل أىل ته إزادت قيم

َ ثم اشرتى منه ما وُ مقاَمه،  ه إذا أقام غ�َ ، ض عن الو�يل املفوَّ  ئلسُ  ]390[ هل يقع رشاؤه  ؛ هببيعِ  لكِّ

 ». �مع احلوادث. «ا : لم يقع جائزً أجاب  ا، أم ال؟جائزً 

فاشرتاه  ،  عه هل بعرش ر�االتبيا ي ئوجد يف يد و�يله شي،  هل ىلع آخر عرش ر�االتيف شخص    سئل  ]391[

 ». عي�. «: نعم، ي�ون هل ذلكأجاب  ؟أم ال، هل ي�ون هل ذلك؛ عليه بما هلو�ر�د أن �عل ما ، منه

فاشرتاه ،  بيعه هل بطر�ق الو�لةي ه شيئا لغ�ه  وجد يف يدِ ،  هل ىلع آخر ستة ر�االتيف شخص    سئل  ]392[

نعم، :  أجاب   ؟أم ال ،  ذلكيملك  هل  ؛  و�دفع ابلايق  ،و�ر�د أن �اسبه بالستة ر�االت،  منه بعرش�ن ر�اال

 ». عي�. «يملك ذلك

،  فاجتمع الو�يل ىلع الغر�م، و� شخصا يلقبض هل ما ىلع غر�مه من ادلينيف شخص  سئل ]393[

فأخذ  )، وادفع ع� ملو�ك ، و�عه بدراهم، خذ هذا القماش ، دراهم نَ اآل يما عند: (فقال هل الغر�م

  ؟ ن ي�ون مصيبتهمفع� ؛ حفظه من غ� تقص� يف  القماش ، فرسق ىل داكنهإوذهب به ، القماش

 ». يتيمة ادلهر . «: ي�ون ىلع الغر�م أجاب 

يله ىلع يد رجل إفبعث  ة)،  دراهم قرض  يلإابعث : (نأخوه مكتو�ا بأيله  إرسل  أيف شخص    سئل  ]394[

 ».قايض خان. «: ي�ون ىلع من بعثأجاب  ؟فع� من ي�ون مصيبته؛ فضاع يف الطر�ق، معروف



فاعرتف  ، يقبض ذلك ثم بعث إيله و�يال ،ان منه مبلغا ادو، وديعة آخرأودع يف شخص  سئل ]395[

.  يعةد ال الو، بدفع ادلين ؤمر : يأجاب  بادلفع إيله، أم ال؟ رمؤفهل ي؛ ىب عن ادلفع إيلهأ و، للو�يل بالو�لة

 ». عمادية«



 مسائل ادلعوى 

: �اب املدىع  أجاب  ؟يهما �ابأف؛ يف خصم� ير�د لك منهما أن يذهب لقايض مذهبه سئل ]396[

 . «مغ� املفيت». عليه

عليه.    : �اب املدىعأجاب   يف خصم� ير�د لك منها أن يذهب لقايض ب�ه؛ فأيهما �اب؟  سئل   ]397[

 .»غزي فتاوى ال«

فع  رو، و�ذا ح�م حا�م يرى �سقوطها ؟ أم ال، هل �سقط؛ عن احلقوق إذا تقادمت سئل ]398[

و�ذا  ، : ال �سقط احلقوق بتقادم الزمنأجاب  حكمه، أم ال؟ ءمضا إهل �وز هل ؛ حكمه حلا�م حنيف

 ». مع� احلاكمه. «حكم ءمضا إال �وز هل  ؛ حلا�م حنيف هورفع حكم، ح�م حا�م يرى �سقوطها 

ُ أجاب   بعد ذلك، أم ال؟هل �سمع  ؛  سنة  ةثة مضت عليها مخس عرشد حا يف  سئل  ]399[ ال ، إسمع: ال �

 ».وي مح و در. «رث أو إ وقف ةو اكنت حادث، أا رشعي ا خ�ها عذر أإذا اكن السبب تل

هل للقايض احلنيف نقض  ؛ اإلقرار للوارث يف حال املرض  ةح�م بصح شافيعٍّ  يف قاٍض  سئل ]400[

 ». ا�سقه. «: ليس هل نقض حكمه أجاب   حكمه، أم ال؟

خذ حقه بدون يم�  أ هل هل أن ي؛ نةثبته بابليِّ أ و، ٍت يْ مَ  ةِ �َ رِ ىلع تَ  ا قح ادىع يف شخص  سئل ]401[

 ».أشباه. «�لفها   ه بدون يم�ٍ خذ حقَّ أ: ليس هل أن يأجاب  �لفها، أم ال؟

  احلارض نتصب ي فهلرض؛ حدهم حا أ وهل ورثة، �ستحق عينا يف تر�ة ميتيف شخص  سئل ]402[

فلو  »:  ابلحر«قال يف  .  ال ال�و  ،ينتصب خصما هل؛  ن اكنت الع� يف يده إ:  أجاب   خصما للمستحق، أم ال؟

ِ  ا نادىع عي ُ ؛ هِ دِ ليست يف يَ ، ٍث ارِ ىلع وَ  ةِ �َ يف الرتَّ ن  � و� دعوى ادلين ينتصب أحدهم خصما و، سمعلم �

 . انت�. لم ي�ن يف يده يشء

: نعم،  أجاب   فهل هل أن �لف مجيعهم، أم ال؟  ؛فأن�روه ،  مات مديونه عن ورثةيف شخص    سئل  ]403[

 ». قايض خان. «هل أن �لف مجيعهم ىلع العلم

فهل لغ�ه  ؛ وحلفه ىلع ذلك، حدهم وادىع ىلع شخص بدين ملورثهأيف مجاعة ورثة حرض  سئل ]404[

 ». قايض خان. «: ليس لغ�ه أن �لفه بعد ذلكأجاب   أن �لفه بعد ذلك، أم ال؟

:  أجاب  ؟ل بهع فما يف)؛ ن�رأوال ، قرأال : (فقال، ادىع عليه آخر حبق رشيعيف شخص  سئل ]405[

 ».بدائع . «و�لفا، �عل منكر



ولم ي�ن  ، َت كَ سَ وَ  هُ بْ فلم ُ�ِ ، فسأهل القايض عن ذلك، ر ماالادىع عليه آخَ يف شخص  سئل ]406[

َ . «يَب أن ُ�ِ ىل إ ُس بَ : ُ�ْ أجاب  ؟هب  ُل فعَ فما يُ ؛ ةٌ َف آ هعِ مْ بلسانه وسَ   ». يِس خْ مبسوط الرسَّ

، فحلف)، يلكإديته ؛ أنه لك يلع أن حلفت يل: (إفقال هل، عليه بمال ادىع يف شخص  سئل ]407[

 فَ 
َ
 َل يْ بَ �ُ  »حسامية. «يملك : نعم،أجاب  هل يملك ذلك، أم ال؟؛ دىأفيما  عَ جِ رْ يَ  نثم ير�د أ، إيله اهُ دَّ أ

 . الرهن

ل إذا قدر ىلع  ه ف؛ وحلف غر�مه، قامة ابلينةعن إوعجز ، الٍ مَ بِ  رَ ىلع آخَ  ىَع ادَّ يف شخص  سئل ]408[

ُ ، هل أن �اصمه؛ ابلينة ُ ، : نعم، هل أن �اصمهأجاب  سمع بينته، أم ال؟و�  ». منح الغفار. «سمع بينتهو�

  ؛ خصمهفحلف هل  ،  وطلب يم� خصمه)،  يل  ةَ نَ يِّ ال بَ : (وقال،  ادىع ىلع آخر حبقيف شخص    سئل  ]409[

وتقبل  ،  : نعم، �سمع دعواهأجاب   وتقبل بينته، أم ال؟،  �سمع دعواه)؛  ةً نَ يِّ بَ  يل  نَّ : (إفهل إذا قال بعد ذلك

 ». خزانة املفت�. «بينته

 هل يملك ذلك، أم ال؟؛ خرى أ ثم أراد أن �لفه مرة، حلف غر�مه ىلع دعواهيف شخص  سئل ]410[

ن اكن حلفه يف غ� �لس  �و، خرى أ  فليس هل أن �لفه مرة؛ ن اكن حلفه يف �لس القايضإ: أجاب 

 ». خزانة املفت�. « فله أن �لفه؛ القايض

عليك عهد اهللا  : ( : �لف بقوهلأجاب  ا؟ص� حالفي و�م ، كيف �لف؛ خرس عن األ سئل ]411[

 ». املفيتمنية ا. «ار حالف)؛ صي نعم ـ: (أسه �يبا بأ بر أومأفإذا )، أن كذا و�ذا  يثاقهوم

راد أن �لف  أثم ،  وقىض القايض عليه بدعوى خصمه، عن ايلم� لعن الغر�م إذا ن� سئل   ]412[

 ».منح الغفار. «: ال �اب أجاب  ؟أم ال، هل �اب ذللك؛ بعد ذلك

هل �يب ذللك، أم ؛ عن الغر�م إذا سأل القايض يف حتليف غر�مه بالطالق من زوجته سئل ]413[

 ». حبر. «: ال �يبأجاب  ال؟

 ». رسار ادلبويس . «أ: ال تقبلأجاب  هل تقبل، أم ال؟؛ عن شهادة أحد الزوج� لآلخر سئل  ]414[

 ».مع� املفيت. «: نعم، تقبلأجاب   هل تقبل، أم ال؟؛ يها خ خت ألعن شهادة األ سئل   ] 415[

:  أجاب   داها اآلن، أم ال؟أهل تقبل منه إذا  ا؛  ىلع يده شهادة حتملها بص�،  ع�أيف شخص    سئل  ]416[

 ». رسار ادلبويس . «أال تقبل



تقبل  ؛ وشهد يف تلك احلادثة، فهل إذا عتق ؛هُ تَ ادَ هَ القايض شَ  دَّ رَ فَ ة، يف حادث دَ هِ شَ  يٍق �ِ يف رَ  سئل ]417[

 ».خالصة. «: نعم، تقبلأجاب  شهادته، أم ال؟

وشهد يف ،  رد نففهل إذا ا ؛  فرد القايض شهادته  ،ره يف حادثةج عن األج� اخلاص إذا شهد ملؤ  سئل  ]418[

 ». حبر. «: ال تقبلأجاب  تقبل شهادته، أم ال؟؛ تلك احلادثة 

  ،الع�ر يف ج ن شخصا اعرض املؤإثم ، استأجر من آخر عينا من أعيان ماهليف شخص  سئل ]419[

.  : ال تقبلأجاب  تقبل شهادته، أم ال؟؛ ر باحلقج جر للمؤ ستأفهل إذا شهد امل؛ واداعها نلفسه بغ� حق

 ».حبر«

،  ن شخصا اعرض املع� يف الع�إثم ، عيان ماهلأاستعار من آخر عينا من يف شخص  سئل  ]420[

.  : ال تقبلأجاب  تقبل شهادته، أم ال؟؛ فهل إذا شهد املستع� للمع� باحلق؛ واداعها نلفسه بغ� حق

 ».حبر«

  سئل ]421[
ْ
ىل ذلك يف إكما أشار ، : ال تقبلأجاب  هل تقبل، أم ال؟؛ زتم ب�هلمل ِح الَّ فَ عن شهادة ال

 ».الوهبانية«

  )؛بر�ق عرف اإلأ ول�ن ال  ،  بر�ق �اس حتت يدهإنه  : (إوقال،  عن الشاهد إذا شهد بالرهن  سئل   ]422[

 ». حبر. «بر�ق اذلي يظهره ن يف اإله والقول حينئذ للمرت،  : ال يقدحأجاب   أم ال؟  هل يقدح ذلك �شهادته،

:  أجاب   هل تقبل شهادته، أم ال؟)؛  دري ب�م وضع أال  : (وقال،  عن الشاهد إذا شهد بالرهن  سئل  ]423[

 ».بغية. «تقبل: وقيل، ال تقبل

 ».حبر . «: تقبل هل يف حياتهأجاب   تقبل، أم ال؟هل ؛  ملديونهين عن شهادة املد  سئل ]424[

 ».بناية. «: نعم، تقبلأجاب   هل تقبل، أم ال؟؛  أو بالعكس،  عن شهادة ايلهودي ىلع انلرصا�  سئل  ]425[

  هل ي�ون ذلك مانعا عن قبول شهادتهم هل، أم ال؟ ؛ بفسق شهوده عما إذا أقر املديع سئل ]426[

 ». املختاردر . «: نعم، ي�ون مانعا أجاب 

�مع  . «: ال �لفأجاب  هل �لف عليها، أم ال؟؛ عن الشاهد إذا أن�ر الشهادة  سئل ]427[

 ». احلوادث

ر ىلع ذلك، أم  عزَّ هل ي؛ و بوقوعها خبالف املدىع أ، بتمتمةعن الشاهد إذا ردت شهادته  سئل  ]428[

 ». بناية. «رُ زَّ عَ : ال �ُ أجاب  ال؟



ر، أم خَ ه لآل شهادتُ  دُّ رَ فهل تُ ؛ ه هلالقايض شهادتَ  دَّ رَ فَ ، أحدهما ابنه، الثن�شهد يف شخص  سئل ]429[

 . غزي»فتاوى ال. «ا ر أيًض ه لآلخَ شهادتُ  دُّ رَ : نعم، تُ أجاب  ال؟

.  لقبَ : ال تُ أجاب   ل، أم ال؟قبَ هل تُ ؛  وس يف احلادثة اليت تقع عنده يف احلبسحبعن شهادة امل   سئل  ]430[

 ». القديس ي حاو«

يلبيع   فطلب املهلة ثالثة أيام ، بسهحب فأمر القايض ، ثبت عليه حق رشيعيف شخص  سئل ]431[

 ».هداية. «: نعم، �اب ذللكأجاب   فهل �اب ذللك، أم ال؟؛ ما ثبت عليه و�و�، عروضه

 ارَ ثيإفهل يملك ؛ وحبسه القايض ىلع ذلك، ثبت عليه ديون كث�ة جلماعةيف شخص  سئل ]432[

 ». جامع الفصول�«. كملِ : نعم، يَ أجاب  املداين�، أم ال؟بعض 

فهل يملك  ؛  من غ� رضا ابلاق�  هِ نِ يْ حدهم أن �بسه يف دَ أراد  ، أمديون جلماعةيف شخص    سئل  ]433[

 ». بزاز�ة. «يملك ذلك،  مع: نأجاب   ذلك، أم ال؟

 . «وهبانية». رضب : ال يُ أجاب   ال؟ين، أم  هل يرضب يف احلبس دلفع ادل؛  ِن يْ ادلَّ وس بِ حبعن امل   سئل  ]434[

:  أجاب   ب، أم ال؟يهل �س؛  يف احلبس أحدا �دمه    ولم �د،  خذه املرض أوس إذا  حبعن امل   سئل  ]435[

 ُ  إ بيَّ سال �
َّ

 ».در املختار. «ليب�ف ال



 قرار مسائل اإل 

قرار معمول  فهل هذا اإل؛  ولم يذكر ب�م باعها منه،  قر بأنه باع داره من فالنأيف شخص    سئل  ]436[

 ». بزاز�ة. «به : لم ي�ن معموالأجاب  به، أم ال؟

قر  أ يراد حتليف اذلأ و، قراره اكن بغ� حقإثم ادىع أن  ء،قر ىلع نفسه �يشأيف شخص  سئل ]437[

 غرر». و درر. «: نعم، �اب ذللك أجاب   هل �اب ذللك، أم ال؟؛  هبَ ذهل بأنه لم يعلم ك 

يف   رنظول�ن ا، ذلك ليس لك يلعّ : (فقال هل، ن املالمادىع عليه آخر بقدر يف شخص  سئل ]438[

قرارا منه بما �ده خصمه يف  إفهل ي�ون هذا القول )؛ فذلك اذلي يلع ؛ كطِّ خبَ ما جتده فيه ، فك دفرت

قايض . «هطِّ ه خبَ دفرتقرارا منه بما �ده خصمه يف إ ال ي�ون هذا القول : أجاب  ه، أم ال؟طِّ ه خبَ دفرت

 ».خان

شهد ىلع  �خرج خصمه ورقة �شبه خطه أ ف ،ن�ره أف، ادىع عليه آخر بماليف شخص  سئل  ]439[

 ».در املختار. «ل بها مع : ال يُ أجاب   عمل بهذه الورقة، أم ال؟فهل يُ ؛ قراره باملالإ

  ما تقول يلع : (فقال هل؟)،  تقول فيه  ما ،  عليك حقا رشعيا   ن يل : (إقال هل خصمه  يف شخص   ل سئ   ]440[

قرارا إ: ال ي�ون أجاب  قرارا منه بما يقوهل عليه، أم ال؟إفهل ي�ون هذا القول )؛ نت صادق فيهأف

 ». بزاز�ة. «بعدُ  ْف عرتِ ما لم يَ ، منه بما يقوهل عليه

فهل  )؛ عليك مثله و�: (جابه بقوهلأف)، عليك القدر الفال� يل : ( قال هل آخريف شخص  سئل  ]441[

 ». بزاز�ة. «: نعم، يلزمهأجاب  ه، أم ال؟مُ ْص يلزمه بهذا اجلواب ما قال عليه خَ 

فهل يلزمه القدر املذكور بهذا  )؛ القدر الفال�  أن لك يلع  أظن: (خرقال آليف شخص  سئل  ]442[

 ». بصارتنو�ر األ. «: ال يلزمه أجاب   القول، أم ال؟

فهل يثبت لفالن ما ذكره قبل موته،  )؛  القدر الفال�  يلعّ إْن ِمتُّ فلفالن  : ( قاليف شخص    سئل  ]443[

 ». خزانة املفت�. «: نعم، يثبت هل ما ذكره قبل موتهأجاب  أم ال؟

ن هل ىلع أشهد ب�وثمة بينة  ،  والد أومات عن    )،ودلي فالنٍ   َل بَ قِ   يل  حقَّ   ال: (يف مر�ض قال  سئل  ]444[

  ي�ون لألوالد الطلب ىلع أخيهم بما �صهم من ادلراهم، أم ال؟  - واحلالة هذه-فهل ؛ ودله دراهم

 ».القديس  ي حاوء. «: ليس هلم الطلب عليه يف القضا أجاب 



؛ زوجها وهناك بينة �شهد بمهرها ىلع ، وماتت )،ال مهر يل قبل زويج: (قالت  يف مر�ضةٍ  سئل ]445[

 ».أشباه. «ةأ ب املروت�ذَّ ، نةعمل بابليِّ : نعم، يُ أجاب   ة، أم ال؟أ ب املروت�ذَّ ، عمل بابلينةفهل يُ 



 مسائل الصلح 

خذ  أ هل �وز هلا أن ت؛ خذه منهأثم اصطلحت ىلع ثوب ت، ة �شاجرت مع زوجها أ يف امر سئل ]446[

 ». خالصة. «يف اجلملةا ألن بينهما حقوقً ؛ : نعم، �وز هلا أجاب   اثلوب، أم ال؟

فصاحله ابلائع ىلع  ، ىل ابلائع ل�ده عليهء إفجا ، فوجد فيه عيبا ، اشرتى متااعيف شخص  سئل ]447[

 ». خزانة املفت� . «: نعم، جازأجاب   هل جاز الصلح، أم ال؟؛ دراهم يلقبل املتاع بعيبه

وعرش�ن ر�اال يأخذها منه  اصطلح معه ىلع مخسة ، هل ىلع آخر عرشون ذهبا يف شخص  سئل ]448[

 ». القديس ي حاو. «حَّ ِص : لم يَ أجاب  هل صح الصلح، أم ال؟؛ يامأ  بعد ثالثة

فاصطلحا ىلع أن يأخذ أحدهما من  ، يف ادليوان ءو�ن هل عطا ، بوهما أمات  يف أخو�ِن  سئل ]449[

مستحقا، أم   ءوالعطا ، واملال الزما ، هل ي�ون هذا الصلح صحيحا ؛ م هل رسم أبيهو�سلِّ ، اآلخر ماال

.  ه نائب السلطانصُّ إنما هو ملن َ�ُ  ءوالعطا ، وال املال الزما ، ال ي�ون الصلح صحيحا  :أجاب  ال؟

 ».بزاز�ة«



 مسائل اهلبة 

ُ ؛ عن الزوجة إذا أرادت أن تهب دارها لزوجها  سئل  ]450[ و�سليمها هل ، شرتط خروجها من ادلار هل �

ُ أجاب  ، أم ال؟ةفارغ   ». جتنيس. «ذلكشرتط : ال �

   سئل   ] 451[
ُ
هل تفوز بتلك الع�،  ؛  ثم مات ،  عيان ماهل يف مرض موتهأوهبها سيدها عينا من    ودلٍ   مِّ يف أ

 ». در املنتىق. «بها  : ال تفوزأجاب  أم ال؟

:  أجاب   ، أم ال؟)لودلي فالن  ءهذا اليش  وهبُت : (هِلِ وْ قَ   دِ رَّ جَ بمُ   مُّ ِت هل تَ ؛  األب لطفله  ةِ بَ عن هِ   سئل  ]452[

 ».عي�. «بيده ءُ إذا اكن اليش مُّ تِ نعم، تَ 

  هل يملك أن يرجع فيها بعد ذلك، أم ال؟  ؛عيان ماهلأب إذا وهب لودله عينا من عن األ سئل ]453[

 ». قهستا�. «: ال يملكأجاب 

:  أجاب  هل يملك ذلك، أم ال؟؛ راد أن يرجع فيهأثم ، ىلع آخر وهبه منه نٌ �ْ هل دَ يف شخص  سئل  ]454[

 ». قهستا�. «ال يملك



 مسائل الوديعة 

فضاعت بعد  ، فلم يفعل)، ايلوم ىل هذا إامحلها : (قال هل، هل عند آخر وديعةيف شخص  سئل ] 455[

 ». بصارتنو�ر األ. «: ليس هل مطابلته بها أجاب  فهل هل مطابلته بها، أم ال؟؛ ذلك

 قال هل صاحبها ، حتت يده وديعةيف شخص  سئل  ]456[
َ
ثم مات عن  )، ا لودلي فالن بعد مو� هَ طِ عْ : (أ

نها صارت  ؛ ألا هل وحده هَ يَ طِ عْ : ال �وز هل أن �ُ أجاب  ا لودله املذكور، أم ال؟هَ يَ طِ عْ فهل �وز هل أن �ُ ؛ ورثة

 ». عمادية. «حقا جلميع الورثة

غدا وارجع ، ناذهب اآل : (فقال هل، يطلبها منه ءثم جا ، آخر وديعة أودعيف شخص  سئل ]457[

ا واعدتك بها  من�و ، يامأنها اكنت ضاعت من �و عرشة : (إقال هل؛ يله من الغدإفلما رجع  )،وخذها 

و�ضمنها  ، ق: ال يصدَّ أجاب  ق يف دعواه ذلك، أم ال؟هل يصدَّ )؛ جدها أ فلم ، جدها أأن  ءأمس رجا 

 ».حسامية. «لصاحبها 

)،  وخذها ، بعد ساعة ارجع يلع: (فقال هل ،طلبها صاحبها ، حتت يده وديعةيف شخص  سئل ] 458[

. ال تلزمه�و،  فال تلزمه؛  : إن اكن صاحبها فارقه عن رضا أجاب   فهل يلزمه، أم ال؟؛  فضاعت قبل رجوعه

 ». منح الغفار«

ودخل ، فوضعها عليها ، فوضع هل احلارس سجادة يلضع عليها ثيابه، يف رجل دخل احلمام سئل ]459[

: نعم، هل  أجاب  رامه، أم ال؟فهل هل مطابلة احلارس حب ؛ رامهحد فلم �ثم خرج ، املستحم واغتسل

 ». �يمن ابفتاوى . «فقرصفظه، ألنه استح ؛ مطابلته

  أ، فذهب يلتوضَّ ،  يلهإه عند مجاعة جلوس وهم ينظرون  تووضع عمام،  يف رجل دخل اجلامع  سئل  ]460[

: ينظر يف  أجاب   الطلب عليهم بعمامته، أم ال؟فهل هل  ؛  يضا أ  ولم �د عمامة،  فرجع فلم �د أحدا منهم

ن قاموا واحدا بعد  �و ، ن هل الطلب ىلع مجيعهمإ ف؛ وتر�وا العمامة حىت ضاعت، ن قاموا مجيعا ؛ إذلك

 ».وهبانية. «فإن هل الطلب ىلع آخرهم قياما ؛ واحد



 مسائل اإلجارة 

: نعم،  أجاب   ؟ �ستحقومقدار ما  ؟  �ستحقوىلع من  ؟  أم ال،  جرةأ  �ستحق هل  ؛  عن اخلاطبة  سئل  ]461[

 ».وهبانية« .ومقدار ذلك حبسب العرفة، و زوج أزوجا اكن ، جلهىلع من سعت أل �ستحق

: ال  أجاب  جرة تلك املدة، أم ال؟أفهل يلزمه هلا ؛ ةً دَّ وس�ن بها يف دارها مُ ، ةأ بامر جَ وَّ زَ يف رجل تَ  سئل

 ».در املختار. «يلزمه

، ا عليهيًّ ِص ولم ي�ن وَ ، جرة من غ� إذن القايضأيف يتيم استخدمه عمه مدة سن� بال  سئل ]462[

؛ فهل إذا بلغ ايلتيم، �سوغ هل  جرة مثلهأو�ن ما يعطيه من الكسوة و�طعمه من الطعام ال �ساوي 

 ». بزاز�ة. «هل  �سوغ : نعم،  أجاب  أم ال؟مطابلة عمه بأجرة مثله، 

  جرة، أم ال؟ أهل يلزمه ؛ عن الرش�ك إذا س�ن يف ادلار املشرت�ة بغ� إذن رش��ه سئل  ]463[

 ». �يمن ابفتاوى . «أو اكن الرش�ك يتيما ، ال إذا اكنت ادلار وقفا ، إ: ال يلزمهأجاب 

،  : ليس هل ذلكأجاب   رها من غ� رش��ه، أم ال؟جهل ألحدهما أن يؤا ؛  يف دار ب� اثن�   سئل  ]464[

 ».باقا�. «د ماملعتىلع 

 فَ  ،اغب أحدهما ، يف دار ب� اثن� بالسو�ة سئل ]465[
َ
ثم حرض  ، جرةلك األ  َل اوَ نَ �َ وَ  ا احلارضهَ رَ جَ أ

 ». خ��ة. «قضاء  اله ديانة  ي: نعم، �ب علأجاب   هل نصف األجرة، أم ال؟هل �ب عليه أن يدفع  ؛  اآلخر

وجو�ها   ظن جرة ىلع أودفع لرش��ه ، جارةإ سكنها أحدهما بغ� عقد ، يف دار ب� اثن� سئل ]466[

.  : نعم، هل ذلكأجاب  هل هل ذلك، أم ال؟ ؛ راد أن يرجع فيما دفعه هلأ و، نها لم جتب عليهأ ثم علم ، عليه

 ». خ��ة«

و�ر�د  ، جارةاإل ُة دَّ مُ  ْت َض وقد مَ ، شجارا نلفسهأوزرعها ، استأجر أرض وقفيف شخص  سئل  ]467[

:  أجاب  اب ذللك، أم ال؟فهل ُ� ؛ بالوقف رُضَّ وذلك لم يَ ، جرة املثلأرض بشجار يف األ األ ءاملستأجر بقا 

 ».بصارتنو�ر األ. «نعم، �اب ذللك 

 يف ناظر رشيع  سئل ]468[
َ
مه  وسلَّ ، محد مدة معلومة بطر�ق رشيعأموقوفا من رجل اسمه  �ال  رَ جَ أ

�د أن �ستأجر  ري ن انلاظرإثم ، مه هلوسلَّ ، جره آجر املحل من رجل اسمه يوسف مدة تأن أمحد إثم ، هل

 ».محوي . «: ال يملك ذلكأجاب   فهل يملك ذلك، أم ال؟؛ املحل نلفسه من يوسف املذكور



فهل يملك أن  ؛  واسرتد اثلمن،  ا هَ دَّ رَ فَ ،  ها عيبا ب   ثم وجد،  اشرتى عينا يف يد دالليف شخٍص    سئل  ]469[

 جرة ادلَّ أ �سرتد 
َّ

 ».عمادية . «: ال يملكأجاب  يضا، أم ال؟أل ال

فهل �رب  ؛ ن مالكها باعها إثم ، وسكنها بعض أيام، ا مدة معلومةاستأجر دارً يف شخص  سئل  ]470[

 ». بدائع. «ىل تمام مدتهإواحلق هل  ، : ال �ربأجاب  املستأجر ىلع اخلروج منها، أم ال؟

 يف شخص  سئل  ]471[
َ
َ  حَّ هل َص ؛ جارةثم باعها من آخر قبل تمام مدة اإل، من شخص  هُ ارَ دَ  رَ جَ أ

ْ
، عُ يْ ابل

َ  حَّ : نعم، َص أجاب  ي؟أم للمشرت، جرة بايق املدة هلأهل ي�ون ؛ ةحَّ و�ذا قلتم بالصِّ ؟ أم ال
ْ

ِ وَ ، عُ يْ ابل
ْ
 ارُ يَ اخل

 ». بدائع. «حينئذ للبائع�ون األجرة  تو، أمىض ءو�ن شا ، بطلء أن شا ي: إللمشرت

 ، بثمن معلوم اشرتى مجال يف شخص  سئل ]472[
َ
  دُّ فهل يلزمه رَ ؛ اجلمَل  دَّ ورَ  ثم أقال ابليعَ ، ه رَ جَ ثم أ

 ». فتح القدير. «: ال يلزمهأجاب   ا، أم ال؟يًض أ األجرة

نعم،  : أجاب  جرة، أم ال؟أهل يلزمه ؛ للسو�س  واستعمله، يف رجل غصب مجال من مجال سئل ]473[

 غزي». فتاوى ال. «يلزمه

فصار صاحب اجلمل يضع ىلع اجلمل يف الطر�ق محال  ،  وسافرملكة،    يف رجل استأجر مجال   سئل  ]474[

.  : ليس هل ذلكأجاب  ا نظ� ما صنع، أم ال؟ئه شيجرتِ أفهل للمستأجر أن ينقص من ؛ لغ� املستأجر 

 ».خالصة«

و� ادلار بيت صغ� يضع املؤجر  ، بأجرة معلومةجر دارا ليس�ن فيها أيف رجل است سئل ]475[

، � ما صنعنظا ئجرته شيأص من نقُ فهل للمستأجر أن يَ ؛ اع بهنتفو�منع املستأجر عن اال، سبابه فيهأ

 ».قايض خان. «: نعم، هل ذلكأجاب  ؟أم ال

فهل  ؛ يضا أجره أن تاجرا آخر استإثم ، ىل السو�سإمتعة أجر مجاال حلمل أيف تاجر است سئل  ]476[

ىلع اثلا� حبمل   ى دًّ بَ : نعم، املستأجر األول مُ أجاب  ىلع اثلا�، أم ال؟ ىدًّ بَ ول مُ ي�ون املستأجر األ

 ». خ��ة. «متاعه

ثم حدث  ، ه هلموسلَّ ، جرةحصانا باأل و�اع للمؤجر، استأجر دارا مدة معلومةيف شخص  سئل ]477[

: ليس هل أن  أجاب  فهل هل أن يرجع ىلع املؤجر باحلصان، أم ال؟؛ بادلارمر منع املستأجر عن االنتفاع أ

 ».حبر. «ق عليها تفا اال جرة اليت وقعو�نما هل أن يرجع بمثل األ، يرجع عليه باحلصان



  هُ يَ طِ عْ ورشط عليه أن ال �ُ ، أقرض آخر دراهميف شخص  سئل ]478[
ُ
دام   اليت �سكنها ما  ِه ارِ دَ  َة رَ جْ أ

ي�ون عليه ؛  املقرض و�ذا س�ن  ،  عمل به: ال يُ أجاب   عمل بالرشط املذكور، أم ال؟فهل يُ ؛  دراهمه عليه

 ». مضمرات. «أجرة املثل

 ». اختيار. «رج : ىلع املؤأجاب   ؟رج أم ىلع املؤ، هل هو ىلع املستأجر؛ الوعةعن تنظيف ابل سئل ]479[

.  : ىلع املستأجرأجاب  ؟جرأاملستأم ىلع ، هل هو ىلع املؤجر ؛ عن تفر�غ غسالة احلمام سئل ]480[

 ».قايض خان«

ن �مدا أجر ادلار من  إثم ، مها هلوسلَّ ، ر داره من رجل اسمه �مدج آ، يف رجل اسمه يلعٌّ  سئل ] 481[

ملستأجر األول تعايال  ا ا صاحب ادلار و�مدا يًّ ن علإثم ، مها هلوسلَّ ، جره آ اسمه خليل مدة ت رجلٍ 

 ».�يمفتاوى ابن . «: نعم، يبطلأجاب  �ار خليل، أم ال؟إبطل يَ   -ههذواحلالة -فهل ؛ اإلجارة



 مسائل الرهن 

ىلع   �ربفهل ؛ فدفع هل أقل من ذلك ، هنا ىلع أن يدفع هل مبلغا رمن آخر  أخذ يف شخص  سئل  ]482[

 ». أشباهُ�رب. «: ال  أجاب  تمام املبلغ، أم ال؟إ

فضاع  )، باثلمن ءيجأأمسكه حىت : (ثم قال للبائع، هسلمو، اشرتى قماشا يف شخص  سئل ]483[

تنو�ر  . « : يضيع حب�م الرهنأجاب  ؟�م الرهنحب أم ، مانةفهل يضيع حب�م األ؛ القماش قبل �يئه

 ».بصاراأل

  فهل ي�ون هل، أم ال؟ ؛ ثم وجده، ه ملالكهن فضم، فضاع، اكن حتت يده رهنيف شخص  سئل ]484[

 كما اكن. «�مع احلوادث».بل يعود رهنا ، : ال ي�ون هلأجاب 

:  أجاب  حبقه، أم ال؟عن املرتهن إذا اشرتى الرهن من الراهن؛ هل هل إمساك اثلمن رهنا  سئل ] 485[

 ». جامع الفصول�. «نعم، هل ذلك

بعض الرهن إىل الراهن، أم   دِّ ىلع رَ  �ربهل  ؛ حتت يده رهن استو� بعض حقهيف شخص  سئل ]486[

 ».بصارتنو�ر األ. «�رب: ال أجاب  ال؟

صابها العتة فصارت  أف،  ا صاحبها ىلع ثمانية ر�االتهرهن،  عرش ر�االت  ي �ساوجوخة    يف   سئل  ]487[

 »بزاز�ة. «أر�ع ر�االت -واحلالة هذه-: ينقص من ادلين أجاب  ؟فما احل�م؛ مخسة ر�االت  ي �ساو

 .وغ�ها 

:  أجاب  ق يف ذلك، أم ال؟هل يصدَّ ؛ ىلع صاحبه هُ دَّ ادىع بأنه رَ ، حتت يده رهنيف شخص  سئل ]488[

 ». قارئ اهلداية. «ق ال يصدَّ 

  هل ي�ون هو أحق به منهم، أم ال؟ ؛ مات ر�ه مديونا جلماعة، حتت يده رهنيف شخص  سئل  ]489[

 ». بزاز�ة« .والزائد هلم، : نعم، هو أحق به بقدر حقهأجاب 



 مسائل اجلنايات 

،  : نعم، تلزمهأجاب  ، أم ال؟ةفهل تلزمه الغرام؛ ل بغ� حقرج امة رب يف غيف رقيق �سبَّ  سئل ]490[

 ». �يط الربها�. «ذ منه بعد عتقه ؤخَ وتُ 

:  أجاب  هل يضمنها، أم ال؟؛ فضاعت، منه خرجها أ فساقها وٍط، يْ ى بقرة يف �َ أ ر ٍح الَّ يف فَ  سئل ]491[

 .ال و�ال، نَ مِ َض ؛ خرجها أن ساقها بعدما إ

: ال أجاب  ، أم ال؟ديتهفهل تلزمه ؛ فأصابت إ�سانا فقتلته، تُهُ ا�َّ به دَ  تمجح يف شخص  سئل ]492[

 ». عمادية. «تلزمه

:  أجاب   ؟حئفما يلزم الصا ؛  فمات ،  فوقع،  ففزع منه  ،صاح به رجل،  حائطبأىلع  يف ودل صغ�    سئل  ]493[

 ». ملسان احلاك . «و�تحملها اعقلته، ةُ يَ يلزمه ادلِّ 

تلزمه  ؛ ه جرأن إ : أجاب  ؟فماذا يلزمه؛ فمات ،ه ؤمعا ت أعقطَّ تف، ا مًّ يف رجل سىق رجال سُ  سئل ]494[

 ». زادهعز�ر. «مؤ�د يلزمه اتل؛ اوهل فرش�ه بيده نو�ن  ،�تحملها اعقلته، ويةادلِّ 

  نصُف  لغَ : يلزم ابلا أجاب  ؟فما احل�م؛ حقٍّ  بغ�ِ  دٍ حدَّ ا بمُ دً م عقتال رجًال  وصيبٍّ  يف بالغٍ  ئلسُ  ]495[

 ».بدائع. «الصيبِّ   له اعقلةُ تحمَّ ر يَ خَ اآل وانلصُف ، ية يف ماهلادلِّ 

،  فوقع ىلع سيفه،  فعرث أحدهما ،  وقصد رض�ه،  منهما سيفا ىلع صاحبه  يف شخص� سل لك  سئل  ]496[

ة.  ي: يلزمه نصف ادلِّ أجاب   ؟فماذا يلزم الضارب ؛  فمات باجلرح� ،  فأدر�ه صاحبه ورض�ه،  فسهن  رحفج

 ». بدائع«



 مسائل الوصايا 

ا  م ز�دأفإذا ثلث ماهل ، وذكر هل قدره ، اهِلِ مَ  ِث لُ رض موته بثُ مأوىص هل رجل يف يف شخص  سئل ]497[

 ». عمادية. «: نعم، ي�ون هلأجاب   فهل ي�ون الزائد هل أيضا، أم ال؟؛ ذكره هل

قدر الفال� ألوالد الشيخ صالح  ال اهِلِ مَ  ِث لُ ن ثُ مِ  ىطَ عْ فأوىص بأن �ُ ، مرض يف شخص  سئل ]498[

،  به املتو�   فهل هلما لك ما أوىص؛  لم ي�ن للشيخ صالح املذكور سوى ودلين أنه  واحلال  ،  ومات،  ةاثلالث

 : نعم، ي�ون هلما لك ما أوىص به. «منية املفيت».أجاب  أم ال؟

السابقة،  هِ تِ يَّ ِص وَ عمل بِ فهل يُ ؛ ومات  ثم مرض بعد مدة ،ثم تعاىف، بوصيته  وىصأ يف مر�ض  سئل ]499[

 .ا هَ نْ �َ   عْ جِ رْ حيث لم يَ ؛  عمل: نعم، يُ أجاب  أم ال؟

:  أجاب   فهل يملك ذلك، أم ال؟؛ هل أن يرجع عن ذلك  ثم بدا،  عبده عتقأوىص بيف شخص  سئل  ]500[

 . نعم، يملك ذلك

 . يف الوقف »بصارتنو�ر األ. « : نعم، تصلحأجاب  هل تصلح وصية، أم ال؟؛ ة أ عن املر  سئل  ]501[

:  أجاب   ، أم ال؟الوصيةَ   يدُ فِ يُ   هل هذا الالكم)؛  �ن و�ي� بعد مو� : ( قال هل آخريف شخص    سئل  ]502[

 ». ظهر�ة. «نعم، يفيدها 

وصايته    فهل ينت�؛  ومات)،  ىل قدوم فالن من سفره  إ�ن وصي: ( رآخ قال هل    يف شخص   سئل  ]503[

 ». ظهر�ة. «وصايته بقدومه : نعم، ينت�أجاب   بقدوم فالن يف سفره، أم ال؟

: نعم، ي�ون  أجاب  موصيه، أم ال؟ مويص  ةتر� يف هل ي�ون وصيا ؛ عن ويص الويص سئل ]504[

 ». كفاية«  .موصيه مويص  تر�ةيف  وصيا 

جنبيا أفهل �وز للقايض أن ينصب وصيا ؛  والده الصغارأ بيه وأيف رجل انتقل بالوفاة عن  سئل  ]505[

والد مع  جنبيا ىلع األأ: ال �وز للقايض أن ينصب وصيا أجاب  ىلع األوالد مع وجود جدهم، أم ال؟

 ». جامع الفصول�. «وجود جدهم إذا اكن أهال للوصاية

: ينصب القايض أجاب  ؟فع� من ي�ون طلبه؛ عن الويص إذا اكن هل دين بذمة موصيه سئل ]506[

 ». ظهر�ة. «فيطلبه منه،  وصيا آخر يف خصوص ادلين



ثم من بعد مدة ظهر غر�م و�ر�د مطابلة  ، امليت ءيف ويص دفع ما بيده من الرت�ة لغرما  سئل ]507[

فال  ؛ بإذن القايض ءن الويص دفع ما بيده للغرما : إن اكأجاب  ة، أم ال؟بلفهل يملك عليه املطا ؛ الويص

 ».محوي « .فإنه يملك عليه املطابلة؛  ذن القايضإن دفع هلم بغ� �و، يملك الغر�م عليه املطابلة

ق  وهل يصدَّ ؟  أم ال،  من غ� تقدير القايض  ه ووغ للويص أن ينفق ىلع ايلتيم و��سسهل � :  سئل  ]508[

  والقوُل ، وغ هلس نعم، �: أجاب  يف اذلي يرصفه، أم ال؟
ُ

و�  ، به الظاهر فيما يرصفه فيما لم ي�ذِّ قوهل

 ». اهلداية ئ فتاوى قار. «حتليفه خالف

  ن ادىع إ:  أجاب   نة، أم ال؟ق يف دعواه بال بيِّ هل يصدَّ ؛  نفقة ىلع ايلتيم  عن الويص إذا ادىع  سئل  ]509[

 فال يصدَّ ؛ من مال نفسه ن ادىع �و، نةق بال بيِّ فإنه يصدَّ ؛ انلفقة من مال ايلتيم
َّ

 ».خالصةببيِّنة. « ق إال

: ال �ب  أجاب  ل، أم ال؟هل �ب عليه أن يفصِّ ؛ رصفا ىلع ايلتيم  عن الويص إذا ادىع سئل ]510[

   .يف الرش�ة  »نهر. «عليه ذلك

الظالم  يلكف ؛  : نعم، �وز هل ذلك أجاب  يف مال ايلتيم، أم ال؟ عَ صانِ هل �وز للويص أن يُ :  سئل  ] 511[

 ».منح الغفار. «لك املال عن أخذ



 مسائل شىتَّ 

األمر   ِ�ِّ فهل �وز لوَ ؛ ذي املسلم� بيده ولسانهؤئو، ب� انلاس نَتَ ير� الفِ  �رٍ رِشِّ  يف رجلٍ  سئل ] 512[

 ». ي غزفتاوى الْفيُه. «األمر �َ   ِ�ِّ فيجوز لوَ ؛ : حيث اكن األمر كذلك أجاب  من ابل�، أم ال؟ نفيَهأن ي

.  : ال يلزمهأجاب  فهل يلزمه ت�فينه، أم ال؟ ؛وضمن قيمته لسيده ، قتل عبدايف شخص  سئل  ] 513[

 ».بغية«

؛  إذا لم ت�ن سببا الجتماع ىلع معصية  حتل:  أجاب   ، أم ال؟حتلهل  ؛  عن رشب قهوة النب   سئل  ] 514[

ْ ب بالعِ اكللَّ   غزي». فتاوى ال. «ماروالقِ ، د�َّ

: ال بأس به إذا  أجاب  هل فيه بأس، أم ال؟؛ عالن انلاكح رس إلالعُ  يللةَ  فِّ عن رضب ادلُّ  سئل ]515[

 ». منية املفيت. «ا ب رض�ً رضَ ولم يُ ، ُل الجِ لم ي�ن هل جَ 

،  هل  �ل: ال  أجاب   أم ال؟  جانب،األ  ءدخوهل ىلع النسا   �لهل  ؛  ه ؤبوب إذا جف ما جعن امل  سئل  ]516[

 ». منية املفيت . «صحيف األ

  حرمة انلظر، أم ال؟  ههل �سقط عن؛ قص  إذا انفصل عن �له بنتف أو العانةِ  رِ عَ عن شَ  سئل ]517[

 ». جوهرة. «ىلع األصح، : ال �سقطأجاب 

   سئل  ]518[
ِّ

 . �لهبأ: ال بأس أجاب  هل يؤ�، أم ال؟؛ انلجس  ء يف املا عن السمك املتودل

.  �ل: ال  أجاب   أ�لها، أم ال؟  �ل هل  ؛  قبل اذلبحفماتت  ،  ها جندي بابلارودةدصا   يف محامة  سئل  ] 519[

 ». �يمفتاوى ابن «

 ».در املختار. «: ال �وزأجاب  هل �وز أ�له، أم ال؟؛ عن الط� املعروف بالرخم سئل  ]520[

 ». ظهر�ة. «: �وز مع الكراهةأجاب  هل �وز أ�له، أم ال؟؛ عن الط� املعروف باهلدهد سئل   ] 521[

 ».طايكعنجامع الفتاوى لل. «: ال �وزأجاب   هل �وز أ�لها، أم ال؟؛  عن ابليضة إذا مذرت   سئل  ]522[

: ليس  أجاب  ة كغسل ايلد، أم ال؟ نَّ هل هو سُ ؛ ادة عكما هو ال، عن غسل الفم بعد األ�ل سئل ]523[

 ِ  ». يتيمة ادلهر. «ةٍ نَّ سُ �



 مسائل الفرائض 

من  وطلبت لك، وترك ما يورث عنه رشاع، وعن ابنته، يف رجل مات عن زوجته احلامل سئل ]524[

،  : �بس هل نصيب غالم واحدأجاب   .جلوابا  فيدوا ؟ أفما �بس للحمل؛  الزوجة وابلنت قسمة الرت�ة 

 ».خان  قايض. «ىلع ما عليه الفتوى 

؛  ما يورث عنها رشاع  توتر�،  بيها أيخ معتق  أوابن  ،  ماتت عن زوجها ،  يف امرأة حرة األصل  سئل  ] 525[

يخ أوال دخل البن ، وانلصف اآلخر بليت املال، زوجها انلصف �ص : أجاب  ؟الك منهما  �ص فما 

 ء.يف الوال »درر. «بيها أمعتق 

  ؟فما احل�م؛ وتر�ت ما يورث عنها رشاع  ،-هو ابن عمها - عن زوجها  ْت فَّ وَ تَ  يف امرأةٍ  سئل ]526[

 .بالفرض واتلعصيب تهجبميع ما تر�الزوج   : �تص أجاب 

َ وُ يف رجل تُ  سئل  ]527[ : ال  أجاب  ، أم ال؟ِتهِ �َ رِ فهل لإلناث دخل يف تَ  ؛ ذكورا و�ناثا  والد معتقه أعن  �ِّ

 . دخل هلن

ومات اثلا� عن  ، ن�بثم مات أحد االبن� عن ا،  ثم مات عن ابن�،  يف رجل أعتق عبدا سئل   ] 528[

  ؟ منهم الك �ص فما ؛ وترك ما يورث عنه رشاع ،والد ودلي سيدهأثم مات املعتق املذكور عن  ،ابن

 . الك منهم ثمانية قرار�ط  �ص : أجاب 

  �ص فما  ؛  وترك ما يورث عنه رشاع ،  بنٍت   ابِن   وعن بنِت ،  بنٍت   بنِت   يف رجل مات عن بنِت   سئل  ]529[

 . قرار�َط  ثمانيةُ  ابلنِت  بنِت  بنَت  و�ص   ،ق�اطا  عرشَ   ةَ ستَّ  ابلنِت  ابِن  بنَت  �ص : أجاب  ؟منهما  الك

  �ص فما  ؛  وترك ما يورث عنه رشاع ،  ابٍن   بنِت   وعن بنِت ،  بنٍت   بنِت   يف رجل مات عن بنِت   سئل  ]530[

 .ابلنِت  بنِت  وال دخل بلنِت ، الرت�ةمجيع   االبِن  بنِت  بنَت  �ص : أجاب   .فيدوا اجلوابما؟ أمنه الك

 و ٍب أل  ةٍ مات عن عمَّ يف شخص  سئل ]531[
ُ
  وعن خالةٍ ، مٍّ أ

ُ
  �ص فما ؛ ث عنه رشاع ورَ وترك ما يُ ، مٍّ أل

 .قرار�َط  ثمانيةُ  واخلالةَ ، ا ق�اطً   عرشَ  ةَ تَّ سِ  ةَ العمَّ   �ص : أجاب   .أفيدوا اجلواَب ؟ ا ممنه الك

 و ٍب أل الٍ خمات عن يف شخص  سئل ]532[
ُ
  ةٍ وعن عمَّ ، مٍّ أ

ُ
 �ص فما ؛ يورث عنه رشاعوترك ما ، مٍّ أل

 . قرار�َط  ثمانيةُ   ةَ والعمَّ ، ا ق�اطً  عرشَ  ةَ تَّ سِ  اخلاَل  �ص : أجاب  ؟ا ممنه الك

  الك  �ص فما ؛ وترك ما يورث عنه رشاع، بنٍت  بنِت  وابِن ، بنٍت  مات عن ابِن يف شخص  سئل ]533[

 . قرار�َط  ثمانيةُ  ابلنِت  بنَت  و�ص ، ا ق�اطً  عرشَ  ةَ تَّ سِ  ابلنِت  ابنَ   �ص : أجاب  ؟ا ممنه



  ؟ منهن  الك �ص فما ؛ ث عنه رشاعورَ وترك ما يُ  ،وأخٍت ، و�نٍت ، يف رجل مات عن زوجةٍ  سئل ]534[

 .ولألخت ابلايق، وللبنت انلصُف ، نُ مُ : للزوجة اثلُّ أجاب  . أفيدوا اجلواَب 

  توتر�، ها وابنتِ ، ها يف امرأة ماتت عن زوجِ  سئل ]535[
ً

أفيدوا ؟ ا ممنه الك �ص فما ؛ عرش�ن ر�اال

 .ادًّ ا ورَ وللبنت ابلايق فرًض ،  عُ �ُ : للزوج الرُّ أجاب   .اجلواَب 

  وأٍخ ، ألٍب  وأٍخ ، شقيٍق  يف رجل مات عن أٍخ  سئل ]536[
ُ
  ؟ فما احل�م؛ ث عنه رشاع ورَ وترك ما يُ ، مٍّ أل

  خَ األ  �ص : أجاب 
ُ
 . نه �جوب بالشقيقأل؛ ِب لأل  ِخ لأل  ءوال يش، وابلايق لألخ الشقيق، ُس دُ السُّ   مِّ لأل

َ وُ يف رجل تُ   سئل  ]537[ ؟ منهن  الك  �ص فما  ؛  ث عنه رشاع ورَ وترك ما يُ   ،أبيه  خالةِ   و�نِت ،  عن زوجت�ِ   �ِّ

 .أبيه خالةِ  وابلايق بلنِت ، عُ �ُ الرُّ  : للزوجت�ِ أجاب  . أفيدوا اجلواَب 

 

 .علمواهللا أ

 ر�عأ من شهور سنة ألف ومئة و  ولاألو�ن الفراغ من �سخ هذا الكتاب املبارك ثا� عرشي شهر ر�يع  

 . ىلع صاحبها أفضل الصالة والسالم،  وثالث� من اهلجرة انلبو�ة

 .وسلم، وصحبه، هلآوىلع ،  اهللا ىلع سيدنا �مد�وص


