
احليل: كتاب  بطال    إ
كَْبري: املؤلف  لُع محدان ا بن  بن حممد  بن حممد  اهللا  عبيد  اهللا  بو عبد   أ

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

أخربنا اإلمام أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن : حدث الشريف اإلمام أبو القاسم علي بن حممد بن علي العلوي احلراين قال
  :رمحه اهللا قال حممد بن حممد بن محدان ابن بطة العكربي

ولعظمته نستكني ومبا وصى به النبيني من شريعته ندين ونستهديه إىل السراط املستقيم الذي ، بتوفيق اهللا نستعني
أنعم اهللا به على النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وصلى اهللا على خامت النبيني وسيد املرسلني حممد النيب 

  .األمي وعى آله وسلم أمجعني
يا أخي أهلمنا اهللا وإياك التقوى وجنبنا وإياك الردى وعصمنا وإياك من سوء املذاهب وقبيح اآلراء فقد : بعد أما

فهمت ما سألت عنه عن حال رجل ذكرت أنه حلف بالطالق ثالثا أنه ال بد أن يقتل رجل مسلما بغري حق ألجل 
  فأمره أن يطالب، أنه استفىت بعض الفقهاء: خصومة جرت بينهما

فإذا قبل الفدية خلعها بتطليقه لتسقط اليمني مث يعود يف الوقت ، وجته بأن ختتلع منه على عوض تعطيه من ماهلاز
  .و يسقط عنه الوفاء مبا حلف عليه، فيخطبها من وليها ويتزوجها تزوجيا جديدا

   من هذه األمة؟وسألت عن صحة الفتوى وهل هلا خمرج من الكتاب والسنة؟ وأصل ثابت عند العلماء الربانيني
يعلم من حلف بطالق زوجته ثالثا ليفعلن شيئا ال حيل  ١ولقد بلغين أن بعض من قد نصب نفسه للفتوى يف النوازل

له فعله أو ال يفعل شيئا ال بد له من فعله وكل واحد من الزوجني يؤدي إىل صاحبه ما أوجب اهللا عليه من حسن 
  ة اليت ذكرهتا يف السؤالصحبته وإمجال عشرته فيدله على حنو احليل

  .هذا وإين راجع إليك جبواب ما سألت عنه مشروحا مفهوما ليكون عملك حبسبه وحذوك على قدوه
  ـــــــ

  .ويكره اإلفتاء مامل يقع قبل نزوله خالفاً للبعض، يراد هبا احلوادث اليت تنزل بالعباد وحيتاج إىل الفتوى هبا ١

بذكر صفة الفقيه الذي جيوز تقليده والفزع إليه عند ، ل اجلواب عن مسئلتكوأبدأ قب، غري أين أقدم امام القول
واالنقياد إىل طاعته عند نزول املعضالت وحلول الشبهات مث أتبع ذلك باجلواب عما سألت عنه فإين ، املشكالت

واألفهام قد  قد كثر املتسمون به من عامة الناس وكافتهم وما ذاك إال ألن البصائر قد عشيت ١أرى هذا اإلسم
  .صدئت واهبمت عن معىن الفقه ما هو والفقيه من هو فهم يعولون على اإلسم دون املعىن وعلى املنظر دون اجلوهر
ولذلك قال علي بن أيب طالب كرم اهللا وجه حني وصف املتجاسر على الفتوى بغري علم مساه أشباه الناس عاملا ومل 

  ٢يفن يف العلم يوما ساملا
يوشك أن ال يبقى من اإلسالم إال امسه ومن القرآن إال رمسه مساجدهم يومئذ عامرة وهي "عنه  وقال رضي اهللا

  خراب من اهلدى علماؤهم شر من حتت أدمي السماء من عندهم خترج الفتنة وفيهم
  ـــــــ



  ".الفقيه"اسم  ١
  .اي مل ميض يف طلب العلم يوماً متاماً ٢

: يمان الفاسي حدثنا حممد بن عبد امللك الدقيقي حدثنا يزيد بن هارون قالحدثنيه أبو حممد عبد اهللا بن سل" تعود
  .أنبأنا عبد اهللا بن مكني حدثنا جعفر بن حممد عن جده عن علي رضي اهللا عنه أنه قال ذلك

ة وسأنعت لك معىن الفقه والفقيه من العربية والشريعة اإلسالمية نعتا جامعا من الشهادة املقنعة والداللة الشافي
خمتصرا ذلك ومقتصرا على بعض الرواية دون النهاية وملخصه من الرواية مبا فيه الكفاية تلخيصا يأيت على ما 

  .عما سواه] ويغين[وراءه 
َوإِنْ ِمْن َشْيٍء {: فأما الفقيه يف اللسان الفصيح فمعناه الفهم تقول فالن ال يفقه قويل أي ال يفهم قال اهللا عز وجل

أي  ٢} َِيَتفَقَُّهوا ِفي الدِّينِ}: أي ال تفهمون وقوله عز وجل ١} بَِحْمِدِه َولَِكْن ال َتفْقَُهونَ َتسْبِيَحُهْمإِلَّا ُيسَبُِّح 
  .ليتفهموه فيكونوا علماء به ومن ذلك قوهلم فالن ال يفقه وال ينقه معناه ال يفهم وال يعلم

  ـــــــ
  .٤٤اآلية ، سورة اإلسراء  ١
  .١٢٢ية من اآل، سورة التوبة ٢

وعجيب حكمته وما أسبغ ، مبا دلنا عليه من بديع صنعته، واملعرفة بعظيم قدرته، وجند اهللا عز وجل ندبنا إىل توحيده
علينا من نعمته مث أخربنا أنه إمنا أظهر هذه املعجزات وفصل هذه اآليات للفقهاء العلماء ألهنم هم الذين فهموا عنه 

عليه مبا دهلم به على نفسه وجاز أن يكونوا هم النصحاء لعباده مبا نصحوا به وفقهوا معىن مراده فجاز أن يدلوا 
أنفسهم فإن اهللا عز وجل وصف نفسه لعباده وعرفهم ربوبيته ودعاهم إىل توحيده وعبادته مبا أظهر هلم من قدرته 

فَاِلُق {: إىل آخر اآلية مث قال عز وجل١} مَيِِّتإِنَّ اللََّه فَاِلُق الَْحبِّ وَالنََّوى ُيْخرُِج الَْحيَّ ِمَن الْ{: فقال عز وجل
َوُهَو الَِّذي {مث قال عز وجل  ٢} الْإِْصبَاحِ َوجََعلَ اللَّْيلَ َسكَناً وَالشَّْمَس َوالْقََمرَ ُحسَْباناً ذَِلَك تَقْدِيُر الَْعزِيزِ الَْعلِيمِ

  مث ٣} َبرِّ َوالَْبْحرِ قَْد فَصَّلَْنا الْآياِت ِلقَْومٍ َيْعلَُمونََجَعلَ لَكُمُ النُُّجوَم ِلتَْهَتدُوا بَِها ِفي ظُلُمَاِت الْ
  ـــــــ

  }....وَُمْخرِجُ الَْميِِّت ِمَن الَْحيِّ ذَِلكُمُ اللَُّه فَأَنَّى ُتْؤفَكُون{ : ومتامها  ٩٥االية ، سورة االنعام  ١َ
  ٩٦االية ، سورة االنعام  ٢
  ٩٧االية ، سورة االنعام  ٣

  .١} َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَكُْم ِمْن َنفْسٍ َواِحَدٍة فَُمْسَتقَرٌّ َوُمْستَْوَدٌع قَْد فَصَّلَْنا الْآياِت ِلقَْومٍ َيفْقَُهونَ{: لقال عز وج
ونفاذ قدرته وعظيم سلطانه وسطوته وما ، وأخرب به من جالله وهيبته، فلما فقهوا عن اهللا عز وجل ما عظم به نفسه

عد به من عقابه وملكه لألشياء يف الضر والنفع واإلعطاء واملنع والدوام والبقاء هابوا اهللا عز وعد به من ثوابه وتو
وجل وأجلوه واستحيوا اهللا وعبدوه وخافوا اهللا وراقبوه وذلك ملا فقهوا عنه من عظمته وجالله وعظيم ربوبيته 

باعدها وعلى ما يرضيه حركها وأذاهبا ومن ولصق ما فقهوا عن اهللا عز وجل بقلوهبم فأزعجها وعن مجيع مكاره اهللا 
َشهَِد اللَُّه أَنَُّه ال إِلَهَ {: خمالفته أوجلها وأرهبها فعند ذلك أضافهم اهللا عز وجل على نفسه فيما شهد هلا باالهلية فقال

  َيْرفَعِ اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنكُْم{: قالمث رفعهم على مجيع خلقه ف ٢} إِلَّا ُهَو وَالَْمالِئكَةُ َوأُولُو الِْعلْمِ قَاِئماً بِالِْقسِْط



  ـــــــ
  .٩٨االية ، سورة االنعام ١
  .١٨االية ، سورة آل عمران ٢

  ٢} َنْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء{: وقال ١} َوالَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم َدَرجَاٍت
اهم اهللا لعلمه واختارهم لنفسه وعرفهم حقه وأهل نوره يف بالده اصطف، فهم صفوة اهللا من عباده. بالعلم: قيل

ودهلم على نفسه فأقام هبم حجته وجعلهما قوامني بالقسط ذبابا على حرمه نصحاء له يف خلقه فارين إليه بطاعته 
} لَُمونَفَاسْأَلوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنُْتْم ال َتْع{: فلذلك أمر اهللا عز وجل مبسئلتهم والنزول عند طاعتهم فقال عز وجل

: قال الفقهاء ٤} أَِطيعُوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ َوأُوِلي الْأَْمرِ ِمْنكُْم{: مث ألصق طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله فقال ٣
  .٥كذا قال املفسرون

  .حدثنا ابن خملد حدثنا احلساين حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب العالية بذلك
  ـــــــ

  .١١االية ، ورة اجملادلة س ١
  .٧٦من االية ، سورة يوسف  ٢
  .٤٣االية ، سورة النحل  ٣
  .٥٩االية ، سورة النساء  ٤
  .من مطبوعات املكتب االسالمي) ٢/٥٩" (تفسري زاد املسري"من  ٥

اد فطاعتهم على مجيع اخللق واجبة ومعصيتهم حمرمة من أطاعهم رشد وجنا ومن خالفهم هلك وغوى هم سرج العب
ومنار البالد وقوام األمم وينابيع احلكم يف كل وقت وزمن وصفهم اهللا عز وجل باخلشية واالعتبار والزهد يف كل 

َوِتلَْك الْأَمْثَالُ {: وقال ١} إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماُء{: ما رغب فيه اجلهلة األغمار فقال عز من قائل
  . ٢} َوَما َيْعِقلَُها إِلَّا الْعَاِلُمونَ َنضْرُِبَها ِللنَّاسِ

ومباهاته ألهل عصره مبا أوتيه من حطام الدنيا وزينتها وغبطة اجلاهلني له ، ووصف قارون وخروجه يف زينته
وتأسفهم على مثل حاله مث دل على فضل العلماء وإصابتهم الصواب بعزوف أنفسهم عن ، املريدين منها مثل إرادته

ورضاهم مبا فهموا عن اهللا وتصديقهم له فيما وعد من جزيل ثوابه وحسن مآبه ملن آمن بذلك ورضي ملكه وزينته 
  إِنَّ قَاُرونَ كَانَ ِمْن قَْومِ ُموَسى فََبَغى َعلَْيهِْم{: به فقال عز وجل
  ـــــــ

  .٢٨االية ، سورة فاطر ١
  .٤٣االية ، سورة العنكبوت ٢

فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه ِفي زِيَنِتِه قَالَ الَِّذيَن {: مث قال ١} نَّ َمفَاِتَحُه لََتُنوُء بِالُْعْصَبِة أُوِلي الْقُوَِّةَوآَتْيَناُه ِمَن الْكُنُوزِ َما إِ
الِْعلَْم َوْيلَكُمْ ثَوَاُب اللَّهِ  وُتواُيرِيُدونَ الْحََياةَ الدُّْنَيا َيا لَْيَت لََنا ِمثْلَ َما أُوِتَي قَاُرونُ إِنَّهُ لَذُو َحظٍّ َعظِيمٍ َوقَالَ الَِّذيَن أُ

  .٢} َخْيٌر ِلَمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً
يعين الصابرين على الدنيا  ٣َ} َوال ُيلَقَّاَها إِلَّا الصَّابُِرون{: وقال اهللا عز وجل ختصيصا للعلماء وتفضيال للفقهاء



ه ومبا فقهوا عنه ما وعد به من صرب عنها ولذلك وزينتها رضاء باهللا وبثوابه ومبا أعاضهم من العلم به والفهم عن
  . ٤" من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين: "يروى واهللا أعلم يف معىن هذا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  حدثنا أبو الفضل جعفر بن حممد القافالين حدثنا احلسني بن حممد بن أيب معشر حدثنا وكيع حدثنا أسامة
  ـــــــ

  .٧٦لقصص االية سورة ا ١
  . ٨٠سورة القصص االية  ٢
  . ٨٠سورة القصص االية  ٣
سلسلة األحاديث "و ٦٦١١" صحيح اجلامع الصغري"أنظر ، يروى عن وجوه خمتلفة ، حديث متفق عليه ٤

  . ١١٩٤" الصحيحة

ملا أعطيت وال اللهم ال مانع : "حدثنا معاوية ابن أيب سفيان على املنرب: ابن زيد عن حممد بن كعب القرظي قال
  .مسعت هؤالء الكلمات من نبيكم صلى اهللا عليه وسلم" :معطي ملا منعت من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين

حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا الكشي : وحدثين أبو علي حممد بن أمحد البزار وأبو بكر حممد بن احلسني قاال
بن زياد حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة  حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الواحد

  " .من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
حدثنا ابن صاعد حدثنا ابن زنبور حدثنا إمساعيل ابن جعفر حدثنا عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند عن أبيه عن أيب 

  " .من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين: "باس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمهريرة عن ابن ع
وهلذا الفقيه الذي أراد اهللا به خريا صفات وعالمات وصفها العلماء : قال عبيد اهللا بن حممد شيخنا رضي اهللا عنه

  .وأبانت عن حقائقها العقالء
  فمن صفاته وعالماته ما حدثنا أبو الفضل شعيب

إمنا : "ابن حممد بن الداجيان الكفي حدثنا علي بن حرب حدثنا احلسني بن علي اجلعفي حدثنا ليث عن جماهد قال
  ".الفقيه من خياف اهللا عز وجل

حدثين أيب حدثنا حسني بن علي : وحدثنا أبو احلسني إسحاق بن أمحد الكاذي حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال
  ".الفقيه من خياف اهللا عز وجل: "اهد قالعن ليث بن أيب سليم عن جم

حدثنا أبو احلسني حممد بن أمحد بن أيب سهل احلريب حدثنا أبو العباس أمحد بن مسروق الطوسي حدثنا موسى بن 
وحدثنا أبو احلسني أمحد ابن عثمان األزدي حدثنا احلارث بن أيب أسامة حدثنا أبو النصر هاشم " ح"خاقان النحوي 
ثنا بكر بن خنيس عن ليث بن أيب سليم عن أيب هبرية األنصاري عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بن القاسم حد

أال أخربكم بالفقيه كل الفقيه؟ من مل يقنط الناس من رمحة اهللا ومل يؤمنهم من مكر اهللا ومل يرخص هلم يف : "قال
  ".معاصي اهللا ومل يدع القرآن رغبة عنه إىل غريه

  بد العزيز بن جعفر اخلوارزميحدثنا أبو شيبة ع

حدثنا حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا الضرير حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا املسعودي عن القاسم بن عبد الرمحن 
  ".كفى خبشية اهللا علما وكفى باالغترار باهللا جهال: "قال عبد اهللا بن مسعود: قال



دثنا احلسني بن حفص حدثنا وكيع عن حممد بن عمر عن أيب حدثنا أبو احلسني احلريب حدثنا أمحد بن مسروق ح
إن الفقه ليس بكثرة "كتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل أيب موسى األشعري رمحه اهللا : علقمة الليثي قال

  ".السرد وسعة اهلدر وكثرة الرواية وإمنا الفقه خشية اهللا عز وجل
بالكوفة حدثنا إسحاق بن حيىي الدهقان حدثنا أبو كريب حدثنا ابن  حدثنا أبو بكر أمحد بن حممد بن السري الكويف
  .أتقاهم: من أفقه أهل املدينة؟ قال: مسعود عن أبيه قال قلت لسعد أن إبراهيم

حدثين أبو صاحل حممد بن أمحد بن ثابت حدثنا أبو احلسني حممد بن أمحد احلريب حدثنا أمحد بن مسروق حدثنا حممد 
  و بشري حدثين مروان بنبن احلسن حدثنا أب

  إن كمال علم: "مسعت بعض القرشيني قال: قال

  ".ترك طلب الدنيا بعلمه وحمبته االنتفاع ملن جيلس إليه ورأفته بالناس! العامل ثالثة
حدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد البغوي حدثنا حيىي بن أيوب العابد حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر 

ال يكون العامل عاملا حىت تكون فيه ثالث خصال ال حيقر من دونه يف العلم وال حيسد "قال أبو حازم : قالالعمراين 
  ".من فوقه وال يأخذ على علمه دنيا

سألت احلسن عن : حدثنا أبو صاعد حدثنا علي بن مسلم حدثنا يسار ابن جعفر بن سليمان حدثنا مطر الوراق قال
سعيد يأىب عليك الفقهاء فقال احلسن ثكلتك أمك يا مطر وهل رأيت بعينك فقيها قط  مسئلة فقال فيها فقلت يا أبا

تدري ما الفقيه الفقيه؟ الورع الزاهد املقيم على سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي ال يسخر مبن : "وقال
  ".أسفل منه وال يهزأ مبن فوقه وال يأخذ على علم علمه اهللا إياه حطاما

احلسن إسحاق بن أمحد الكاذي حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب حدثنا عمر بن اهليثم حدثنا  حدثنا أبو
  الفقيه اجملتهد: "أبو محزة عن احلسن قال

  ".يف العبادة الزاهد يف الدنيا املقيم على سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
نا موسى بن هالل حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن رجل حدثنا إسحاق بن أمحد حدثنا عبد اهللا حدثين أيب حدث

يا أبا سعيد قال فيها الفقهاء غري ما قلت قال : عن احلسن وقد أتاه رجل فسأله عن مسئلة فأفتاه قال فقال له الرجل
فسكت الرجل قال فسأله رجل فقال يا أبا سعيد : ثكلتك أمك وهل رأيت فقيها قط؟ قال: "فغضب احلسن وقال

  ".الزاهد يف الدنيا الراغب يف اآلخرة البصري يف دينه اجملتهد يف العبادة هذا الفقيه: "قيه قالمن الف
حدثنا أبو عمارة محزة بن القاسم خطيب جامع املنصور حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا أبو عبد اهللا حدثنا سفيان بن 

داري وال مياري إمنا يفشي حكمته فإن ما رأيت فقيها قط ي: "مسعت أيوب يقول مسعت احلسن يقول: عيينة قال
  ما رأيت: "ومسعت احلسن يقول: قال" قبلت محد اهللا وإن ردت محد اهللا

  "املتمسك بالسنة، وإمنا الفقيه الزاهد يف الدنيا الراغب يف اآلخرة الدائب على العبادة. فقيها قط
كم الوراق حدثنا حممد بن بكر حدثنا جعفر حدثنا أبو عبد اهللا أمحد بن علي بن العالء حدثنا عبد الوهاب ابن احل

الفقيه العفيف املتمسك بالسنة أولئك أتباع األتباع : "بن سليمان عن عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه قال
  ".األنبياء يف كل زمان

عن يوسف حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن الراجيان حدثنا أبو نصر فتح بن شخرف حدثين عبد اهللا بن حبيق 



والرخاء مصيبة وأفقه منه من مل جيترى ء على اهللا ، الفقيه الذي يعد البالء نعمة: "قال سفيان الثوري: بن أسباط قال
  ".عز وجل يف شيء لعلة به

حدثنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد زياد النيسابوري حدثنا يونس بن عبد األعلى حدثنا عبد اهللا بن وهب حدثنا 
إن الفقيه كل الفقيه من فقه يف القرآن وعرف مكيدة : "م عن احلارث بن يعقوب قال يقالسليمان بن القاس

  ".الشيطان
  حدثنا أبو جعفر حممد بن سليمان النعماين الباهلي

ال يفقه الرجل كل الفقه : "حدثنا عبد اهللا بن عبد الصمد حدثنا خملد بن أيوب عن أيب قالبة عن أيب الدرداء قال
  ".يف ذات اهللا مث يرجع إىل نفسه فيكون هلا أشد مقتاحىت ميقت الناس 

حدثنا أبو بكر حممد بن حممود السراج حدثنا أبو األشعث أمحد بن املقدام العجلي حدثنا حممد بن عبد الرمحن 
  ".إن من فقه املرء ممشاه ومدخله وجملسه: "الطفاوي حدثنا أيوب عن أيب قالبة عن أيب الدرداء قال

: اذي حدثنا عبد اهللا بن أمحد حدثين أيب حدثنا إمساعيل بن إسحاق حدثنا أيوب عن أيب قالبة قالحدثنا إسحاق الك
إنك ال تفقه كل الفقه حىت ترى للقرآن وجوها وإنك ال تفقه كل الفقه حىت متقت الناس يف جنب "قال أبو الدرداء 

  ".اهللا عز وجل مث ترجع إىل نفسك فتكون هلا أشد مقتا منك للناس
مسعت الفضيل بن : ا أبو صاحل حممد بن أمحد حدثنا حممد بن يونس الديلمي حدثنا إبراهيم بن نصر الصائغ قالحدثن

  إمنا الفقيه الذي أنطقته: "عياض يقول

إن قال قال بالكتاب والسنة وإن سكت سكت بالكتاب والسنة وإن اشتبه عليه شيء . وأسكتته اخلشية، اخلشية
  ".وقف عنده ورده إىل عامله

فيا ويح من يدعي مذهبه ويتحلى . واهللا احملمود هذه صفة أمحد بن حنبل رمحه اهللا -قال الشيخ أبو عبد اهللا أنا أقول
  .وهو سلم ملن حاربه عون ملن خالفه اهللا املستعان على وحشة هذا الزمان. بالفتوى عنه

 إمساعيل حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر بن بكر اخلوارزمي حدثنا أبو عبد اهللا
أسكتته : "قال وكيع" إنا لنجالس الرجل فنرى أن به عيا وما به عي وإنه لفقيه مسلم: "يونس عن احلسن قال

  ".اخلشية
حدثين أبو علي حممد بن احلسن البزار حدثنا أبو جعفر حممد بن عثمان بن أيب شيبة حدثنا يوسف بن موسى حدثنا 

كنت أسأل الشعيب فيعرض عين وجيبهين باملسئلة قال فقلت يا معشر : "يسى بن معاذ عن ليث قالحكام حدثنا ع
  العلماء؟ تزوون عنا أحاديثكم

ولكننا قوم قد مسعنا . لسنا بعلماء وال فقهاء! يا معشر الفقهاء؟، يا معشر العلماء"فقال الشعيب " وجتبهوننا باملسئلة؟
  ".ا الفقيه من ورع عن حمارم اهللا والعامل من خاف اهللا عز وجلإمن. حديثا فنحن حندثكم مبا مسعنا

: استفىت رجل الشعيب فقال: "حدثنا أبو شيبة حدثنا احلساين حممد بن إمساعيل حدثنا ابن منري عن مالك بن مغول قال
  ".أيها العامل أفتين فقال إمنا العامل من خياف اهللا

 الفزاري حدثنا حممد بن حيىي األزدي حدثنا داود بن احملرب حدثنا عباد حدثنا أبو طلحة أمحد بن حممد بن عبد الكرمي
العامل الذي عقل : "فقال١} َوَما َيْعِقلَُها إِلَّا الْعَاِلُمونَ{بن كثري عن ابن جريح عن عطاء وأيب الزناد عن جابر أنه تال 



  ".عن اهللا أمره فعمل بطاعة اهللا واجتنب سخطه
  محد حدثنا أبو احلسن بن أيب العالء الكويف حدثنا العباس بن يزيد البحراينحدثين أبو صاحل حممد بن أ

  ـــــــ
  . ٤٣سورة العنكبوت االية  ١

ليس : "قال عبد اهللا بن مسعود: حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثين قرة بن خالد عن عون بن عبد اهللا بن عيينة قال
  ".العلم للمرء بكثرة الرواية ولكن العلم اخلشية

حدثنا أبو بكر حممد بن دارم الكويف حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن يزيد الرازي حدثنا حممد بن مسلم 
خرجنا مع سفيان بن عيينة إىل مىن يف مجاعة فيهم أبو مسلم املستملي فقال : "الرازي حدثين مقاتل بن حممد قال

ومن مل حيسن العلم واخلوف من اهللا " فالن عن فالن"إن مل حيسن العامل باهللا اخلائف هللا و"سفيان يف بعض ما يتكلم به 
فهو جاهل وإن كان حيسن فالن عن فالن املسلمون شهود أنفسهم عرضوا أعماهلم على القرآن فما وافق القرآن 

الدر  إنه واهللا أحسن من"قال ، قال أبو مسلم ما أحسن هذا الكالم يا أبا حممد" متسكوا به وإال استعتبوا من قريب
  ".وهل الدر إال صدفة؟

هل للعلماء "سئل عبد اهللا بن املبارك : حدثنا أبو عبد اهللا بن خملد حدثنا أبو بكر املروذي حدثنا حبان بن موسى قال
  قال" عالمة يعرفون هبا؟

أتاه واستقل كثري العلم والعمل من نفسه ورغب يف علم غريه وقبل احلق من كل من ، عالمة العامل من عمل بعلمه"
هكذا : "فقال. فذكرت ذلك أليب عبد اهللا: قال املروذي" وأخذ العلم حيث وجده فهذه عالمة العامل وصفته. به
  ".هو

الذي : "كيف يعرف العامل الصادق؟ فقال: قيل البن املبارك: قلت أليب عبد اهللا: حدثنا ابن خملد حدثنا املروذي قال
  ".عم كذا يريد أن يكونن: "فقال" يزهد يف الدنيا ويعقل أمر آخرته

حدثنا أبو بكر حممد بن حممود السراج حدثنا أبو بكر بن زجنويه حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر قال مسعت الزهري 
  ".ال نثق للناس بعمل عامل ال يعلم وال ترضي هلم بعلم عامل ال يعمل"يقول 

مسروق الطوسي قال مسعت إبراهيم بن اجلنيد  حدثنا أبو احلسني حممد بن أمحد بن أيب سهل احلريب حدثنا أمحد بن
عوتب بعض العقالء على تركه اجملالس وقيل له ما بالك ال تكتب احلديث؟ فقال قد مسعت حديثني فأنا "يقول 

  فإذا أنا علمت، حماسب نفسي هبما

حب الدنيا "و " نيهمن حسن إسالم املرء تركه ما ال يع: "وما احلديثان؟ قال: قيل. آين قد عملت هبما كتبت غريمها
وأنا أستغفر اهللا من اعتذاري إليه وأشكره على ما قد عرفين من زللي فانصرفوا وهم حيلفون باهللا " رأس كل خطيئة

عليك بتقوى اهللا وصدق : "ما رأينا أفقه منه وال أشد حماسبة منه لنفسه قال فرجع إليه رجل منهم فقال أوصين قال
  ".فدخل إىل منزله احلديث وترك ما ال يعنيك مث قام

وحدثنا ابن " ح"حدثنا أبو عبد اهللا أمحد بن علي بن العالء حدثنا أبو عبيدة بن أيب السفر حدثنا أبو أسامة عن زائدة 
كان : "خملد قال حدثنا ابن إسحاق حدثنا نعيم بن محاد حدثنا ابن املبارك عن زائدة عن هشام عن احلسن قال

يلبث أن يرى ذلك يف ختشعه وبصره ولسانه ويده وزهده وصالته وبدنه وإن كان  الرجل إذا طلب بابا من العلم مل



  ".الرجل ليطلب الباب من العلم فلهو خري له من الدنيا وما فيها
  حدثنا أبو احلسني إسحاق بن أمحد الكاذي حدثنا

للعامل أن يضع التراب على  ينبغي: "عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عفان حدثنا محاد بن زيد عن أيوب قال
  ".رأسه تواضعا هللا عز وجل

حدثنا أبو بكر حممد بن القاسم النحوي حدثنا احلسن بن احلباب حدثنا معمر القطيعي قال مسعت سفيان بن عيينة 
  ".العلم إذا مل ينفع ضر"يقول 

باس بن احلسني القنطري حدثنا أبو جعفر عمر بن حممد بن رجاء حدثنا أبو نصر عصمة بن أيب عصمة حدثنا الع
ال ينبغي : "قال. حدثنا حممد بن احلجاج قال كتب أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه عين كالما قال العباس وأماله علينا

حىت يكون فيه مخس خصال أما أوالها فأن يكون له نية فإنه إن مل تكن له فيه " يعين للفتوى"للرجل أن ينصب نفسه 
لى كالمه نور وأما الثانية فيكون له خلق ووقار وسكينة وأما الثالثة فيكون قويا على ما نية مل يكن عليه نور وال ع

  ".وأما اخلامسة فمعرفة الناس. هو فيه وعلى معرفته وأما الرابعة فالكفاية وإال مضغه الناس
  -فأقول واهللا العامل: قال أبو عبد اهللا رمحه اهللا

بطرفه واستقصى جبهده طالبا خصلة واحدة يف أحد من فقهاء املدينة ومسا ، وميز فكره، لو أن رجال أنعم نظره"
واملتصدرين للفتوى فيها ملا وجدها بل لو أراد أضدادها واملكروه واملرذول من سجايا دناءة الناس وأفعاهلم فيهم 

  ".لوجد ذلك متكاثفا متضاعفا واهللا نسأل صفحا مجيال وعفوا كثريا
أدركت : حدثنا أبو األحوص قال حدثنا ابن أيب أوس عن أخيه عن أبيه قال: الحدثنا أبو صاحل حممد بن أمحد ق

ال جيوز أن ينصب نفسه للفتوى وال جيوز أن تستفيت إال املوثوق يف عفافه وعقله وصالحه "الفقهاء باملدينة يقولون 
نسوخ عاملا بالسنة واآلثار ودينه وورعه وفقهه وحلمه ورفقه وعلمه بأحكام القرآن واحملكم واملتشابه والناسخ وامل

عاملا باختالف الصحابة والتابعني فإنه ال ، ومبن نقلها واملعمول به منها واملتروك عاملا بوجوه الفقه اليت فيها األحكام
وال صاحب حديث ليس له علم . يستقيم أن يكون صاحب رأي له علم بالكتاب والسنة واألحاديث واالختالف

  وليس يستقيم. لكالم فيهبالفقه واالختالف ووجوه ا

قالوا ومن كان من أهل العلم والفقه والصالح هبذه املنزلة إال أن طعمته من الناس . واحد منهما إال بصاحبه
فليس مبوضع الفتوى وال موثوق به يف فتواه وال مأمون على الناس فيما . وحاجاته منزلة هبم وهو حممول عليهم

  ".اشتبه عليهم
قد اقتصرت يا أخي صانك اهللا من صفة الفقيه على ما أوردت : رضي اهللا عنه-هللا ابن بطة قال الشيخ أبو عبد ا

. وكففت عن أضعاف ما أردت فإين ما رأيت اإلطالة بالرواية يف هذا الباب متجاوزة ما قصدنا من جواب املسئلة
توى من أهل عصرنا مع عدم وهتجني لنا وسبة علينا وغضاضة على املوسومني بالعلم واملتصدرين للف -أيضا-نعم 

فأسأل اهللا أن ال ميقتنا فإنا نعد أنفسنا من العلماء الربانيني والفقهاء الفهماء العارفني . العاملني لذلك والعاملني به
وحنسب أنا أئمة متصدرون علما وفتيا وقادة أهل زماننا ولعلنا عند اهللا من الفاجرين ومن شرار الفاسقني فقد روي 

  ".إنا نتكلم بكالم أحسب أن املالئكة تستحسنه ولعلها تلعن عليه: "عياض رمحه اهللا قال عن الفضيل بن



شر الناس العلماء ، اللهم غفرا: "يا رسول اهللا من شر الناس فقال: وروي أن قائال قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم
سالم إال إمسه ومن القرآن إال رمسه يوشك أن ال يبقى من اإل: "وروي عن علي رضي اهللا عنه أنه قال ١" إذا فسدوا

من عندهم خترج الفتنة وفيهم ، علماؤهم شر من حتت أدمي السماء، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خربة من اهلدى
  ".تعود

، إن الدنيا ال تصلح إال بامللح: احلق أقول لكم، يا معشر احلواريني"وقال عيسى بن مرمي صلى اهللا عليه وسلم 
وكذلك العلماء ملح األرض ال تستقيم . فإذا فسد امللح فسد الطعام وذهبت املنفعة به، إال به والطعام ال يطيب

  ".األرض إال هبم وإذا فسد العلماء فسدت األرض
نسيتم العلم وأذهبتم نوره لو : قدم عبيد اهللا بن عمر الكوفة فلما رأى اجتماعهم عليه قال: "وقال سفيان بن عيينة
  ".وجعنا ضرباأدركين وإياكم عمر أل

  قول عبيد اهللا بن عمر رمحه اهللا -رمحكم اهللا-هذا
  ـــــــ

  .٢٣٨١" ضعيف اجلامع الصغري" ١

وحفص بن غياث ونظراؤهم ، سفيان الثوري وابن عيينة وأبو إدريس اخلوالين: ملن اجتمع عليه من طلبة العلم وهم
فيا طوىب لنا إن كانت موجبات أفعالنا ، وا كبرياوعف، فما ظنك بقوله لو رأى أهل عصرنا فنسأل اهللا صفحا مجيال

أن نوجع ضربا فإين أحسب كثريا ممن يتصدر هلذا الشأن يرى نفسه فوق الذين قد مضى وصفهم ويرى أهنم لو 
ويرى أن هذه األفعال منهم واألقوال املأثورة عنهم كانت من عجزهم وقلة علمهم . أدركوه ال حتاجوا إليه وأمموه

فقد حدثنا أبو حممد السكري حدثنا أبو يعلى الساجي حدثنا . اهللا املستعان فلقد عشنا لشر زمان، وضعف حنائزهم
إذا كنت يف زمان يرضى فيه بالقول دون الفعل والعلم دون العمل : "األصمعي قال مسعت سفيان بن عيينة قال
  ".فاعلم بأنك يف شر زمان بني شر الناس
ما أرى أن يعذب اهللا هذا اخللق إال : "مة وسيد من سادات علمائها أنه قالولقد روي عن حرب من أحبار هذه األ

  ".بذنوب العلماء

، وعدل عن الواضحة، أن العامل إذا زل عن احملجة -واهللا أعلم: ومعىن ذاك -قال أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن حممد
واهنمكوا مسرعني يف أثره يقفون مسلكه ، وآثر ما يهواه على ما يعلمه وسامح نفسه فيما تدعوه إليه زل الناس بزهللا

وعلى اتباع قدوة فال جتري جمرى ، وكان ما يأتونه ويرتكبونه من الذنوب وحوبات املأمث حبجة. ويسلكون حمجته
فاملقتدون به فيها كالسفينة إذا غرقت غرق بغرقها ، ومرتكبها بني الوجل واإلنكسار، الذنوب اليت متحى باالستغفار

  .واهللا أعلم. وهر خطري أضعاف مثنها وقيمتها بأضعاف مضاعفةخلق كثري وج

  احلالف بالطالق ثالثاً على قتل أخية
  *احلالف بالطالق ثالثا على قتل أخيه

  وأما: قال أبو عبد اهللا. ونستوفق اهللا لصواب القول وصاحل األعمال، ونعود إىل جواب املسئلة
  ـــــــ

  .وهذا تقديره. على وجود نقصان السؤال مل يكن يف األصل مما دل * 



أو يوقت له وقتا فهو غري حانث ما كان ، احلالف بالطالق ثالثا أنه ال بد أن يقتل أخاه من غري أن حيد لذلك حدا
ويف إصراره على ذلك . جمتهدا يف إنفاذ ما حلف عليه مع مواظبة األوقات ملواظبة عزمه وتصحيح نيته على ذلك

، واخللود يف أليم عذابه، وخمالفة أمره واستجالب غضبه ولعنته، وجل يف تعدي حدوده وإقامته عليه مبارزة هللا عز
، فساعته بانت امرأته، وعزم أن ال يفعل ذلك أبدا، وحل عقد اإلصرار من قلبه، أو وقف عزمه، فإن تالومت نيته

ميينه وضربه عرض  فلم حتل له حىت تنكح زوجا غريه ويف تردده يف، وحرمت عليه، وانقطعت العصمة بينهما
، ما دل على تالوم نيته، ومالقاة الرجال يلتمس املخرج من ميينه واخلالص من حنثه من غري الوفاء بيمينه، البالد

  .عما كان حلف عليه فصار ذلك إىل صريح احلنث به واهللا أعلم، ووقف عزمه وفتور قلبه

  التحاليل يف املخالعة

  التحايل يف املخالعة
فإذا قبلت الفدية ، أن تسأل امرأتك أن تفتدي منك نفسها بشيء تعطيكه من ماهلا: قول املفيتوأما اجلواب عن 
وعادت كما ، مث اخطبها من وليها وتزوجها تزوجيا بائنا، فاخنلعت منك وسقطت اليمني األوىل، طلقها تطليقة بائنة

  .كانت معك
ألن الفتوى عند أهل العلم ، يقال لقائله مفيت وال فقيهوال ، أن هذا اجلواب ال جيري جمرى الفتوى: قال أبو عبد اهللا

يقول يستعلمونك قال اهللا يعلمكم  ١} َيْستَفُْتوَنَك قُلِ اللَُّه ُيفِْتيكُْم{: قال اهللا عز وجل، تعليم احلق والداللة عليه
  .تعليم احلق والداللة عليه: وى هيفالفت٢} ُيوُسُف أَيَُّها الصِّدِّيُق أَفِْتَنا{: قول اهللا عز وجل" و"، احلق ويدلك عليه

  واخلديعة، و أما من علم احليلة واملماكرة يف دين اهللا
  ـــــــ

  .١٧٦االية ، سورة النساء  ١
  .  ٤٦االية ، سورة يوسف  ٢

فال يقال له مفيت ألن من كان على ملة ، حىت خيرج الباطل يف صورة احلق، ملن يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور
وعلم يقينا أن هذه حيلة ، يم وشريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم ومن شرح اهللا صدره لإلسالم فقد تيقن علماإبراه

  .إلباحة ما حظره اهللا وتوسعة ما ضيقه اهللا وحتليل ما حرمه ولفظ حق يف ظاهره أريد به باطل يف باطنه
وأن فاعلها ، يلة على اهللا ويف دين اهللا ال جتوزأن احل: والفقهاء الديانون، الربانيون، وقد علم املؤمنون والعلماء

{ و  ١} َيْعلَُم خَاِئَنةَ الْأَْعُينِ َوَما ُتخِْفي الصُُّدوُر{خمادع هللا ولرسوله وما خيادع إال نفسه ال من يعلم السر وأخفى و 
َولَقَدْ {: ومن قال ٣} كُْم أَْو تُْبُدوُه َيْعلَْمُه اللَُّهإِنْ ُتْخفُوا َما ِفي ُصُدورِ{: ومن قال ٢} َيْعلَُم َما ِفي أَنْفُِسكُْم فَاْحذَُروُه

  َما َتكُونُ ِفي{: ومن قال ٤} َخلَقَْنا الْأِْنَسانَ َوَنْعلَُم َما تَُوسْوُِس بِِه نَفُْسُه َوَنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبلِ الَْورِيِد
  ـــــــ

  .١٩االية ، سورة غافر ١
  .٢٣٥االية ، سورة البقرة ٢
  .٢٩االية ، سورة آل عمران ٣



واحلبل هو ، ويتفرق يف سائر اجلسد ، والعلباوبن ، وحبل الوريد هو عرق بني احللقوم  ١٦االية ، سورة ق  ٤
  .الوريد

يُضونَ ِفيِه َوَما َيْعُزُب َعْن رَبَِّك ِمْن ِفي َشأٍْن َوَما َتْتلُو ِمْنُه ِمْن قُْرآٍن َوال َتْعَملُونَ ِمْن َعَملٍ إِلَّا كُنَّا َعلَْيكُْم ُشُهوداً إِذْ ُتِف{
  ١} ِمثْقَالِ ذَرٍَّة ِفي الْأَْرضِ َوال ِفي السََّماِء َوال أَْصَغَر ِمْن ذَِلَك َوال أَكَْبَر إِلَّا ِفي ِكَتابٍ ُمبِنيٍ

وال هو الذي ، بهليس هو اخللع الذي ذكره اهللا يف كتا، أن اخللع الذي أفىت به هذا املفيت: قد علم اهللا عز وجل
  .علمه املؤمنون من عباده

قد جعل الرجال قوامني على النساء وجعل عقدة النكاح بأيديهم وجعل النساء : وذلك أنا جند اهللا عز وجل
ما إن تعاشرا معه خافا على  -وملا جاز أن يقع بينهما من القول والنفار والبغض والنشاز، كالعواري عندهم

وال سبيل للمرأة إىل حل عصمتها بنفسها وكان وجوب ، الطاعة إىل شرور املعصية أنفسهما اخلروج عن أحكام
  وما، املهر على الزوج
  ـــــــ

  . ٦١االية ، سورة يونس ١

متلك املرأة به نفسها ويربأ ، جعل لذلك حكما بائنا من اخللع بإعطاء الفدية -خيافه من املطالبة مينعه من ختلية سبيلها
فأمر باخللع وقبول الفدية وجعل ذلك لذلك نفسه ومساه حدا من حدوده اليت من  -هاالزوج بذلك من صداق

َوال َيِحلُّ لَكُمْ أَنْ تَأُْخذُوا ِممَّا آَتْيُتُموُهنَّ َشْيئاً إِلَّا أَنْ َيَخافَا أَلَّا ُيِقيَما ُحُدودَ {: تعداها كان من الظاملني فقال عز وجل
 ُحُدوَد ِقيَما ُحدُوَد اللَِّه فَال ُجَناَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدْت بِِه تِلَْك ُحدُوُد اللَِّه فَال تَْعَتُدوَها َوَمْن َيتََعدَّاللَِّه فَإِنْ ِخفُْتمْ أَلَّا ُي

ما فجعل اإلختالع على املرأة أثاما وأخذ الرجل الفدية منها حراما إال من بعد خمافته ١} اللَِّه فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ
  .واإلقامة بينهما على عشرة فيها تعدي حدوده، عصيان اهللا

إال أن ، واملعين باخللع يف املسئلة املذكورة حاهلا يف تبيان هذا احلالف قد وضع اخللع يف غري ما صنعه اهللا له وقصد
  .خيافا أال يقيما حدود اهللا فيما اشترط لكل واحد منهما على صاحبه من العشرة والصحبة

  بد الوهاب حدثنا أيب حدثنا علي بن عبدوحدثنا ع
  ـــــــ

  . ٢٢٩االية ، سورة البقرة ١

العزيز حدثنا أبو عبيد حدثنا أبو األسود عن ابن هليعة عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب فروة عن عطاء بن أيب رباح 
آمث يف جنبك وال أؤدي  إين أكرهك وما أحبك وقد خشيت أن: ال حيل اخللع إال أن تقول املرأة لزوجها: "قال

  ".وتطيب نفسا باخللع، حقك
حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيب حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو عبيد حدثنا أبو إمساعيل عن ابن جريح عن هشام 

ال حتل الفدية وال يتم اخللع حىت يكون الفساد من قبلها وحىت تقول ال أغتسل لك من جنابة : "عن عروة أنه قال
  ".أبر لك قسما وال

مسعت أيب عن احلسن : حدثين أبو صاحل حدثنا الكدميي حدثنا عمرو بن عاصم الكاليب حدثنا معتمر بن سليمان قال
  ".إذا قالت ال أبر لك قسما وال أغتسل لك من جنابة فحينئذ حل اخللع"



محاد بن سلمة حدثنا هشام حدثنا أبو علي حممد بن يوسف حدثنا عبد الرمحن بن خلف العتيب حدثنا حجاج حدثنا 
  ".ال يصلح اخللع إال أن يكون الفساد من قبل املرأة: "بن عروة عن أبيه قال

أخربين أبو حفص عمر بن حممد بن رجاء عن أيب عمران موسى بن محدون حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا حجاج بن 
ال يصلح اخللع إال : "ن عروة عن أبيه قالعن إبراهيم حدثنا هشام ب" بن زيد"منهال حدثنا محاد بن سلمة عن محاد 

اخللع ال يكون إال من قبل املرأة ألهنا هي : "قال حدثنا حنبل قال أبو عبد اهللا" أن يكون الفساد من قبل املرأة
  .١"املطالبة

يب حدثنا أبو حفص حدثنا أبو أيوب عبد الوهاب بن عمرو النزيل حدثنا أبو مهام الوليد بن شجاع حدثنا حيىي بن أ
مىت جيوز اخللع بني الرجل واملرأة ومىت يطيب له أخذ :" -يعين الشعيب -قلت لعامر: زائدة عن صاحل بن صاحل قال

  ".إذا كرهته وعصيت اهللا فيه: "قال" الفدية منها؟
حدثنا شعبة عن احلكم عن : حدثين أبو صاحل حممد بن أمحد حدثين أبو األحوص حدثنا حفص بن عامر النمري قال

  ما أقام الزوجان على إقامة حدود اهللا بينهما فاخللع غري جائز: "لرمحن بن أيب ليلى قالعبد ا
  ـــــــ

  .أي اليت تطلب اخللع ١

  ".والفدية ال حتل
أبو حدثنا أبو عيسى حيىي بن حممد بن سهل اخلصيب حدثنا أبو صاحل عبد الوهاب بن عصام بن احلكم حدثنا 

مسعود أمحد بن الفرات األصبهاين حدثنا حممد بن يوسف حدثنا األوزاعي عن عطاء والزهري وعمرو بن شعيب 
  ".ال جيوز اخللع إال من الناشز: "قالوا

حدثنا أبو عيسى حدثنا أبو صاحل حدثنا أبو مسعود حدثنا حممد بن عيسى حدثنا محاد بن زيد عن هشام بن عروة 
  ".ن من قبلها فال بأس وإذا كان من قبله فال وال نعمى عنيإذا كا: "عن أبيه قال

حدثنا أبو عيسى حدثنا أبو صاحل حدثنا عبد الوهاب حدثنا أبو مسعود حدثنا حممد بن عيسى حدثنا هشيم عن 
  ".إذا كان من قبلها فال بأس وإذا كان من قبله فال: "إمساعيل بن سامل عن الشعيب قال

ال جيوز : "الوهاب حدثنا أبو مسعود حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قالحدثنا أبو عيسى حدثنا عبد 
  ".اخللع حىت يكون من قبل املرأة وإذا كان من قبل الرجل مل يتم

فَإِنْ ِخفُْتْم {: حدثين أبو صاحل حدثنا الكدميي حدثنا بكار الليثي حدثنا يزيد بن إبراهيم عن احلسن يف قوله عز وجل
واهللا ال أغتسل لك من : ذلك يف اخللع إذا قالت: "قال ١} يَما ُحدُوَد اللَِّه فَال ُجَناَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدْت بِِهأَلَّا يُِق
  ".جنابة

. خمالفة ملا أفىت به، موافقة كلها ملا أنزل به القرآن، فهذه أقوال الصحابة والتابعني وفقهاء املسلمني: قال أبو عبد اهللا
فية له وأوضح ذلك وصححته السنة اليت فسرت الكتاب واخللع الذي أجازه رسول اهللا صلى اهللا عليه املفيت منا

وسلم من ذلك ما حدثين به أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباع حدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز 
عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن البغوي حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثين عبد األعلى بن سعيد 

  أتت ٢مجيلة بنت سلول



  ـــــــ
  . ٢٢٩االية . سورة البقرة ١
: باحلاء املهملة والباء التحتانية املوحدة " حبيبة"ويف تفسري ابن جرير وغريه . باجليم وامليم " مجيلة"وقد وقع هنا ٢

اليت اختلعت من ثابت بن قيس بن : ة بنت سهل يف ترمجة حبيب: وقال احلافظ ابن حجر يف اإلصابة . بنت سهل 
هـ .ا.وجائز أن تكون هي ومجيلة بنت أب بن سلول اختلعتا من ثابت مجيعا  ٠٠٠فيما روى أهل املدينة ، مشاس 

ويف . ومل يسمها. أن أول خلع كان يف اإلسالم أخت عبد اهللا بن أيب : لكن روى ابن جرير عن ابن عباس : قلت. 
. فتكون مجيلة وبنت أيب بنت سلول، فان سلوال زوج أيب وأم عبد اهللا ومجيلة هذه ، ول وهو خطأ اإلصابة ابن سل

  .وقد تزوجت بعد ثابت أيب بن كعب. وعبد اهللا بن أيب يعرف بأمه سلول أيضا

ال  .ولكين أكره الكفر يف اإلسالم، واهللا ما أعتب على ثابت يف دين وال خلق: النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت
فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه ، نعم: قالت" تردين إليه حديقته؟: "أطيقه بغضا فقال هلا نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وسلم أن يأخذ ما ساق وال يزداد
ال نعلم له وجها غري ، فهذا اخللع الذي نزل به القرآن وجاءت به السنة وذهب إليه فقهاء األمة: قال أبو عبد اهللا

وهي وقوع النفار والبغض . وال جيوز أن يصرف وال يستعمل إال عند األسباب اليت ذكرها اهللا عز وجل ،هذا
ووضعه يف ، والعدول به إىل غري جهته، واخلديعة واملماكرة، ال للحيلة واملخالفة. والشقاق ومعصية اهللا تبارك وتعاىل

  ،غري موضعه الذي أراد اهللا له

أن تنخلع منه وأن تفتدي منه ، ما ظنك به إذا كان بدء املسئلة من الرجل لزوجتهو. وفسح به عند احلاجة إليه
نفسها على شريطة عقد النكاح بينهما بعقد؟ فإن هذا ما ال خفاء على أهل العقل يف قبحه وفساده فإنه وضع اخللع 

ما فعله يف القرب من وشرط أيضا عقد النكاح بوقوعه فصار . يف غري موضعه واستعماله يف غري ما أمر اهللا به
مقصده والظفر مبطلبه كالذي أراد مشرقا فذهب مغربا فكلما ازداد يف سعيه جهدا ازداد من ظنه بعدا وهو يف ذلك 

  .من املتالعبني حبدود اهللا عز وجل واملستهينني بآياته
بد الباقي بن قانع فقد حدثين أبو صاحل حممد بن أمحد حدثنا أبو األحوص حدثنا أبو حذيف حدثنا أبو احلسني ع

حدثنا إسحاق بن محدان البجلي حدثنا حممد بن احلسني بن طرحان حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان الثوري عن أيب 
ما بال أقوام يلعبون حبدود اهللا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إسحاق عن أيب بردة عن أبيه أيب موسى قال

  " .قتكويستهزئون بآياته خلعتك راجعتك طل

حدثنا القاضي احملاملي حدثنا إبراهيم بن هاىن ء حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن 
ما بال أقوام يلعبون حبدود اهللا طلقتك راجعتك طلقتك : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب موسى قال

  " .راجعتك؟

  احليلة واخلديعة نفاق

  ]ديعة نفاقاحليلة واخل[
وبني من تزوج امرأة على شريطة ، وما الفرق بني هذا اخللع والنكاح الواقع بعقد شريطته: قال أبو عبد اهللا رمحه اهللا



وهذا احمللل واحمللل له اللذان لعنهما رسول اهللا صلى اهللا عليه . فتعود إىل زوج كان هلا، أن يطلقها بعد الدخول هبا
لع وبني من باع درامهه املكسرة من صرييف بدينار على أن يعطيه بذلك الدينار صحاحا وسلم وما الفرق بني هذا اخل

  .على صرف مقطوع وكل ذلك يف عقد واحد؟
وما الفرق بني هذا اخللع وبني من استسلف من رجل يف سلعة إىل أجل على أنه إذا جاء أجلها عاد البائع هلا 

  . فاشتراها من املسلم فيها على سعر املقطوع؟

وما الفرق بني هذا اخللع وبني من اشترى من رجل سلعة نسيئة على أن يشتريها منه بالنقد؟ مع نظائر كثرية هلذا 
ورمبا وضعها أهلها ، شاكل بعضها بعضا وكلها عند من كان على شريعة اإلسالم وشروط أحكامه فاسدة مردودة

لك من اخلديعة واملواربة واملماكرة هللا تعاىل ذكره موضع احليلة على حنو من احلكم يف ظاهره مع فساد باطنه وكل ذ
  .يف معاملته وعبادته

قال اهللا . عند اهللا عز وجل أعظم من صراح الكفر، واخلديعة نفاق والنفاق، وأصل احليلة يف شريعة اإلسالم خديعة
ا ُهْم بُِمْؤِمنِنيَ ُيخَاِدُعونَ اللََّه وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َيْخَدُعونَ َوِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ آَمنَّا بِاللَِّه َوبِالَْيْومِ الْآِخرِ َوَم{: عز وجل

إِنَّ الُْمَناِفِقَني ُيخَاِدُعونَ اللََّه َوُهَو َخاِدعُُهْم َوإِذَا قَاُموا إِلَى الصَّالةِ {: وقال تبارك وتعاىل ١} إِلَّا أَْنفَُسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ
  ٢} قَاُموا كَُسالَى

  بذلك، حيلة، وألزموا أنفسهم التدين هبا، إن املنافقني أظهروا قبول األحكام اإلسالمية: فال ترىأ
  ـــــــ

  . ٩االية ، سورة البقرة ١
  .١٤٢االية ، سورة النساء ٢

، و خديعة هللا عز وجل ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم ولعباده املؤمنني رمحة اهللا عليهم؟ ليحقنوا بذلك دماءهم
فأعطاهم ما أرادوا مبا أظهروا وأكذهبم فيما ادعوا مبا أسروا وأبطنوا ورد عليهم كيدهم ، وا أمواهلموحيفظ

واستعماهلم آالت . وخديعتهم بسوء اعتقادهم وإرادهتم غري الذي أمر اهللا به من خالص التصديق وصايف التوحيد
  .اإلميان لغري ما أرادها اهللا عز وجل

  .ومتشعب عنها، وكل ما كان من احليلة فمشبه هبا ومنسوب إليها. شها وأقبحهاوهذا باب من احليلة وهو أفح
رخصا وضعها عند احلاجة إليها وشدة الضرورة عند  -برا بكافة خلقه وإرفاقا هبم -أن اهللا عز وجل شرع: أال ترى
: وقال ١} فَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أُخََرَوَمْن كَانَ َمرِيضاً أَْو َعلَى َس{: فقال اهللا عز وجل حني فرغ من فرض الصيام، نزوهلا

  .٢} َوإِذَا َضَربُْتْم ِفي الْأَْرضِ فَلَْيَس َعلَْيكُمْ ُجنَاٌح أَنْ تَقُْصُروا ِمَن الصَّالِة{
  ـــــــ

  . ١٨٥االية ، سورة البقرة ١
  .١٠١االية ، سورة النساء ٢

فلو أن رجال سافر ال يريد بسفره إال األكل ، ستطاعةوفرض احلج بوجود اال. فأباح الفطر يف السفر وقصر الصالة
ولو أن رجال . واجلماع هنارا يف شهر رمضان حىت يقضي ذلك على مهل متقطعا يف قصري األيام على مر األوقات

و كذلك لو وجب عليه احلج بوجوب االستطاعة ، سافر ال يريد من سفره إال أن يضع عن نفسه بعض صالته



وكذلك لو كان له من أصناف املاشية مال كثري ، مث استرجعه بعد ذلك، ده عند أوقات احلجفوهب ماله لبعض ول
فعند رأس احلول  ١أو مال صامت، جتب فيه الزكاة الكثرية فباعها عند رأس احلول وجرى مثنها جمرى املال املستفاد
، ريعة اإلسالم ماضيا على أحكامهاابتاع به عقارا حىت إذا جاوز احلول باعه لكان هذا كله يف ظاهره جائزا يف ش

  ولو استفىت فاعله مجيع الفقهاء
  ـــــــ
أو ، النحاس : ويلحق هبما ما ضرب من املعادن اإلخرى مثل. الذهب والفضة : أي" العني"هو : املال الصامت

  .وأوراق النقد الورقي. خملوطة بأحدمها 
  .وما إليها،والبناء ،والزوع ، املواشي: واملال الناطق

وال ما قصد له من ذلك ملا اختلف عليه اثنان يف جوازه ، املسلمني يف مجيع األمصار فيما فعل غري خمرب هلم بنيته
  .وصحته وال رأوه حرجا يف فعله وال آمثا يف مرتكبه

 وما ظنك اآلن إ ذا كان املفيت هو اآلمر هبذا والدال عليه واملفيت به؟ وال فرق بني الفتوى واخللع على احلال
  .املذكورة يف هذه املسئلة وبني الفتوى يف هذه األسباب اليت ذكرناها كلها فإهنا كلها ترجع إىل احليلة

وإن أعطاها صحة ، وجتد اهللا عز وجل قد حرم احليلة واخلديعة وحرمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبطلها
  .احلكم يف ظاهرها

، وهو أعدل اخللق يف حكومته، وأبطل ذلك مبا استتر، كم مبا ظهرأال ترى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ح
وأن احلكم مبا ، وأحلن من خصمه حبجته، وملا علم أن يف الناس من يكون ألطف حيلة يف خصومته، وأعلمهم بقصته
فمن ، إنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم يكون أحلن حبجته من صاحبه: "قال صلى اهللا عليه وسلم، ظهر ال مبا استتر

  قضيت له

  .١" فإمنا أقطع له قطعة من النار، شيئا من مال أخيه بغري حق فال يأخذه
وأوجب لصاحبها النار مبا ، مث جعلها بغري حق، أفال ترى أن ظاهر القضية حىت مبا ظهر من حيلة صاحبها ومكره

من حيلته وخمادعته ملا  أبطن من سره وعزمه؟ فلو كان ظاهر احلكم اإلسالمي يدرأ عن صاحبه فساد ما ورى عنه
  .أوجب له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النار

  .فظاهره صحيح ومعناه مردوده قبيح، وهكذا صاحب هذا اخللع وضعه يف غري املوضع الذي أراد اهللا عز وجل له
من ذلك ما : لهاومن أوضح األدلة يف بطالن احليلة يف األحكام هني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنها ولعنته فاع

  حدثنا به أبو احلسن أمحد بن حممد بن سلم حدثنا احلسن
  ـــــــ

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث "و" ٢٣٤٢"لألباين رقم " صحيح اجلامع الصغري" أنظر ، متفق علية عن أم سلمة ١
ملكتب من مطبوعات ا -١١٦٢رقم " سلسلة األحاديث الصحيحة"و" ٢٦٣٥"لأللباين رقم " منار السبيل
  .اإلسالمي

قال : ابن حممد بن الصباح الزعفراين حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال
  " .فتستحلوا حمارم اهللا بأدىن احليل، ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



وحدثنا ابن خملد حدثنا ابن زجنويه قال  ١"ح"دثنا عباس الدوري حدثنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد النيسابوري ح
حدثنا عبيد اهللا بن موسى حدثنا شيبان بن عبد الرمحن عن األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن عمر بن اخلطاب 

  .٢" العن اهللا اليهود حيرمون شحم الغنم ويأكلون أمثاهن: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنه قال
ألن أكلها ، فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا لعن اليهود باستعماهلم احليلة بأكلهم الشحوم: قال أبو عبد اهللا

  .حالل واحليلة حرام واملستعمل هلا يف دينه إمنا خيادع ربه
  ـــــــ

  .هذه اشارة إىل حتول السند إىل أخرى تصل الراوي إىل أعلى منه١
خمتصر صحيح " أنظر " ٥/٤١"أخرجة مسلم ، "٥١٠٧"رقم " يح اجلامع الصغريصح" حديث صحيح أنظر٢

  .٩٢٩رقم " مسلم

حدثنا أبو علي حممد بن أمحد البزار حدثنا بشر بن موسى حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم قال حدثنا األعمش 
إن : "فقال، امرأته ثالثا وندمحدثنا عمران بن احلارث السلمي عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إن عمه طلق : قال

فإين أتزوجها بغري أمره وترجع إليه؟ فقال ابن : قال" وأطاع الشيطان فلم جيعل اهللا له خمرجا، عمك عصى اهللا فأبده
  ".من خيادع اهللا خيدعه: "عباس

  :قال أبو عبد اهللا رمحه اهللا
مث هنامها أن يفارق أحدهم صاحبه خمافة :  يتفرقاأوال يرى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل اخليار للمتبايعني ما مل

، ليبطل عليه اخليار الذي جعل له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أن يستقيله إذا أراد أحدمها أن يفارق صاحبه
فجعل السنة والعلم ، استعمل فيها ظاهر العلم، وخديعة لصاحبه، فإن فاعل ذلك قد أدخل يف البيع ضربا من احليلة

  فهو بالنسبة ملا، الباطل ١وركب مطية احلق يف عراة، عة حليلته وأداة خلديعتهذري
  ـــــــ

  .أو عرام الفرس، أو يقصد أن مطيته ال يثبت عليها الفارس عند اجلري ". عراء"كذا يف األصل ولعلها ١

  .ظهر من فعله خيصمه ومبا أبطن من مراده خمصوم
بوري حدثنا أبو عبد اهللا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب حدثنا عمي حدثين حدثنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد النيسا

مسعت : مسعت شعيبا يقول مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول: خمرمة بن بكري عن أبيه قال مسعت عمرو بن شعيب يقول
 يتفرقا من أميا رجل ابتاع من رجل بيعا فإن كل واحد منهما باخليار حىت: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .١" مكاهنما وال حيل ألحدمها أن يفارق صاحبه خمافة أن يسقيله
  ـــــــ

  .٢٨٩٤" صحيح اجلامع الصغري"و  ١٢٨١" إرواء الغليل"أنظر ،حديث حسن أخرجة اإلمام أمحد والنسائي ١

  الرد على أهل احليل

  ]الرد على أهل احليل[
هللا صلى اهللا عليه وسلم للمتبايعني بتمام البيع إذا تفرقا على فانظر يا أخي إىل حكم رسول ا: قال أبو عبد اهللا



وحترميه التفريق على من أراد احليلة واخلديعة فصار يستعمل السنة يف غري موضعها فصار ، السالمة وجاري العادة
  . املباح عليه حمظورا واحلالل حمرما

أمحد بن [أبو بكر األثرم قال وقيل أليب عبد اهللا حدثين أبو حفص عمر بن عبد اهللا بن شهاب قال حدثنا أيب حدثنا 
يرويه ابن " وال حيل لواحد منهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله: "يف حديث عبد اهللا بن عمرو] حنبل
  .عجالن

  ".ويف حديث عبد اهللا بن عمرو أبطال احليل: "قال أبو عبد اهللا

  مسخ أهل احليل من اليهود

  ]دمسخ أهل احليلة من اليهو[
، واملواربة يف دينهم، أال ترى أن اهللا عز وجل مسخ قوما قردة باستعماهلم احليلة يف دينهم: قال أبو عبد اهللا
مع فساد باطنهم وقبيح مرادهم فقال عز ، مع أهنم أظهروا التمسك وحترمي ما حرمه رب العاملني، وخمادعتهم لرهبم

أن احليتان  -ذكر لنا واهللا أعلم١} ْت حَاضَِرةَ الَْبْحرِ إِذْ يَْعُدونَ ِفي السَّْبِتاْسأَلُْهْم َعنِ الْقَْرَيِة الَِّتي كَاَن{: وجل
  مث ال يروهنا إىل يوم. فال يعرضون هلا، آمنة ٢كانت تأتيهم يوم السبت كاملخاض

  ـــــــ
  .١٦٣االية ، سورة األعراف ١
  . أي تسري ببطئ شديد. ا عشرة أشهراو العشار اليت أتى عليها من محله، احلوامل من النوق : املخاض ٢

إن اهللا عز وجل إمنا : فقال بعضهم لبعض، فلما طال نظرهم إليها وتأسفهم عليها تشاوروا فيها، السبت اآلخر
حرمها يوم السبت فأصنعوا هلا املصايد يوم اجلمعة فإذا جاء يوم السبت فدخلت فيها فخذوها يوم األحد ففعلوا 

  .وجل علينا من خربهمذلك وكان ما قص اهللا عز 
حدثنا أبو علي الصواف حدثنا بشر بن موسى حدثنا الوليد بن بشر بن الوليد الكندي حدثنا العويف القاضي احلسني 

كانت بنو إسرائيل تأتيهم حيتاهنم يوم سبتهم : "عن ابن عباس قال -وهو جده -بن احلسن عن أبيه عن عطية العويف
وكان يدخلها ، لما رأت ذلك بنو اسرائيل حظروا لذلك حظائر وجعلوا هلا أبواباشرعا ويوم ال يسبتون ال تأتيهم ف

السمك يوم السبت وخيرج فلما رأوا ذلك كان الرجل يسبح يوم السبت فيدنو من تلك األبواب مث يضرب بيده 
  األحدفإذا كان يوم ، فال يستطيع السمك أن خيرج، ورجله كأنه يسبح فيضرب الباب بيده أو برجله فيغلقه

  ".فمكثوا كذلك زمانا فمسخوا، أخذوه
  ".فمسخ الشيوخ خنازير والشباب قردة، مسخت بنو إسرائيل: "قال ابن عباس

  احملتال يدخل يف دين اهللا ماليس منه

  ]احملتال يدخل يف دين اهللا[
  ]ما ليس منه[



فهو مردود ، ع أو بيع أو شراءفكل حكم عمل باحليلة يف طالق أو خل، فاحليلة يف الدين حمرمة يف الكتاب والسنة
  .مذموم عند العلماء الربانيني والفقهاء الديانني

مسعت أبا عبد اهللا : حدثين أبو صاحل حممد بن أمحد حدثنا أبو جعفر حممد بن داود حدثنا أبو احلارث الصائغ قال
  :قال

أتوا إىل الذي قيل هلم أنه ،  بعضهاأبو حنيفة وأصحابه عمدوا إىل السنن فاحتالوا يف: هذه احليل اليت وضعها هؤالء"
  ".حرام واحتالوا فيه حىت أحلوه

  من حلف على : قلت أليب عبد اهللا: وقال امليموين

  ".حنن ال نرى احليلة، ال"ال حنن : هل جتوز تلك احليلة؟ قال، ميني مث احتال إلبطاهلا
حدثين عبد اهللا بن حممد بن عبد احلميد  حدثين أبو بكر عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أمحد بن حممد بن هارون

إذا حلف على شيء مث احتال حبيلة فصار إليها فقد صار إىل : "قال أبو عبد اهللا: حدثنا بكر بن حممد بن احلكم قال
  ".ذلك الذي حلف عليه بعينه

  ".من احتال حبيلة فهو حانث: "قال أبو عبد اهللا
وذكر  -حلسن الفامي قال حدثنا صاحل بن أمحد قال قال أيبحدثين أبو عيسى حيىي بن حممد حدثنا علي بن ا

َوال َتنْقُُضوا {: ونعجب مما يقولون يف احليل يف األميان يبطلون األميان باحليل قال اهللا عز وجل: "-أصحاب أيب حنيفة
  ".واحليل ال نراها: "قال أيب: ١قال صاحل: قال} الْأَْيَمانَ َبْعدَ َتْوِكيدَِها
  ـــــــ

  .وقد تقدمت الرواية عنه كثريا قبل هذه. االمام أمحد بن حنبلابن ١

حدثنا إبراهيم بن حبيب العطار حدثنا أبو داود السجستاين قال مسعت أبا عبد اهللا وذكر احليل عن أصحاب 
  "حيتالون لنقض سنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "فقال -الرأي

  ".ال جيوز شيء من احليل: " قالوحدث موسى بن سعيد الديداين أن أبا عبد اهللا
قال رجل : حدثنا أبو بكر حممد بن أيوب حدثنا بشر بن موسى قال مسعت إبراهيم بن مشاس السمر قندي يقول

وأنا ، إن فعلت ذلك حنثت: فقال يل، إين استفتيت رجال يف ميني بليت هبا، يا أبا علي: للفضيل بن عياض رمحه اهللا
ارجع واستفته فإين أحسبه : "قال، نعم: قال" تعرف الرجل؟: "نث؟ فقال له الفضيلفافعل حىت ال أح، أحتال لك

  ".شيطانا شبه لك يف صورة إنسان
أمسعت سهل بن عبد اهللا التستري : حدثنا أبو احلسن أمحد بن عبد اهللا التميمي اآلدمي البصري حدثين أيب قال

  أي واهلوى بال كتاب وال سنة فهذا من علماءمن أفىت بالناس باحليلة فيما ال جيوز بتأول الر: "يقول

يبعد علم الورع من : وهلذا ثالث عقوبات يعاقب هبا يف عاجل الدنيا. ومبثل هذا هلك األولون واآلخرون، السوء
وتزين له الدنيا ويرغب فيها ويفنت هبا ويطلب الدنيا تضييعا فلو أعطي مجيع الدنيا يف هالك دينه ، قلبه ويضيع منه

  ".ال يبايلألخذه و

  احليلة يف اخللع



  ]*احليلة يف اخللع[
. فهذه احليلة املذكورة املخلوع عليها اسم اخللع ال يعرف هلا خمرج وال تأويل يف كتاب وال سنة: قال أبو عبد اهللا

 غري حممول على تأويل وال، ألن اخللع أصل من أصول الشريعة قائم بذاته، وال أفىت هبا أحد من الصحابة والتابعني
َوال َيِحلُّ لَكُْم أَنْ َتأُْخذُوا ِممَّا {: مستند لغري ما نزله اهللا يف كتابه بلفظ مفهوم ومعىن معلوم فقد قال تعاىل يف ذلك

ُحُدوَد اللَِّه فَال ُجنَاحَ إِنْ ِخفُْتْم أَلَّا ُيِقيَما {َ: مث عطف بالتأكيد فقال} آَتْيُتُموُهنَّ َشْيئاً إِلَّا أَنْ َيَخافَا أَلَّا ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه
  .١} َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدْت بِِه

  ـــــــ
  .رجع الراوي اىل احليلة بعدما أورد من أخبار*
  . ٢٢٩االية ، سورة البقرة ١

فإن أفىت مفت أو . فلم جيعل للمرأة سبيال إىل اختالعها وال للزوج فسحة يف أخذ الفدية منها إال بالعلة اليت وصفها
تال ذو رأي حبيلة شبهها هبذا اخللع فقد جعل مع اخللع الذي وصفه اهللا عز وجل خلعا ثانيا وحكم حكما آخر اح

وليس خيلو صاحب هذه املقالة أن يكون هذا أراد فقد جعل لنفسه حكما وشرع شريعة أضافها إىل حكم اهللا عز 
من أدخل يف ديننا ما : "صلى اهللا عليه وسلم وقد قال النيب. وجل وشريعته وقد أحدث يف دين اهللا ما مل يأذن به

ويزعم أن هذا هو اخللع الذي عىن اهللا عز وجل وأراده وملثل هذه البلوى أنزله اهللا على نبيه  ١" ليس منه فهو رد
فقد ادعى على اهللا ما مل يقله وهبت القرآن وخالف ما جاءت به السنة واجلماعة وأمجع عليه املسلمون فقد ذكرنا 

لع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني مجيلة بنت سلول وثابت بن قيس بن مشاس وما ذكره الصحابة كيف خا
  .وحل للزوج أخذ الفدية منها، والعلة اليت جاز للمرأة االخنالع ألجلها، والتابعون من اخللع ومىت جيوز وقوعه

  ـــــــ
  .٥٨٤٦" وصحيح اجلامع" "١٤٠"مشكاة املصابيح ، متفق عليه ١

من زعم أن اخللع وأخذ الفدية نزل من السماء لغري ذلك فقد رد على اهللا حكمه وعلى رسول اهللا صلى اهللا عليه ف
  .واهللا حسيبه وحجيجه. وسلم سنته وعلى الصحابة والسلف الصاحل إمجاعهم

لسبب الذي ولقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من التهديد والوعيد الشديد ملن اخنلعت من زوجها لغري ا
  .وصف اهللا عز وجل ما يطول الكتاب بروايته ولكنا خنتصر منه ما فيه كفاية إن شاء اهللا

حدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي حدثنا أمحد بن إبراهيم املوصلي حدثنا محاد بن زيد عن 
أميا إمرأة سألت : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيوب عن أيب قالبة عن أيب أمساء الرحيب عن ثوبان قال قال رسول

  ١" زوجها طالقها من غري ما بأس فحرام عليها رائحة اجلنة
  حدثنا القاضي احملاملي ثنا حممد بن عبد اهللا املخرمي

  ـــــــ
  .٢٠٣٥ورزاء الغليل  ٣٢٧٩واملشكاة  ١٧٠٦صحيح اجلامع الصغري ١

  .ن أيوب فذكر مثلهثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا محاد بن زيد ع
فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد تواعد املختلعة من زوجها من غري ما بأس هبذا الوعيد وجعل : قال أبو عبد اهللا



رائحة اجلنة عليها حراما فكيف يتسع ملسلم أن يفيت أخاه املسلم بأن يأمر زوجته أن ختتلع منه ويأخذ منها عوضا قد 
  .إال يف املوضع الذي أباح اهللا ذلك هلا فيه؟، أن ختتلع منه حرم اهللا عليه أخذه وعليها

وما ظنك اآلن إن شرط هلا على نفسه أهنا إذا اختلعت عاد فتزوجها فأنعمت باختالعها على شرط عقد نكاحها 
نعم وإن حنث يف ميني قد كان حلف عليها بعقب . فوقع اخللع بشرط النكاح والنكاح بشرط اخللع فبطال مجيعا

ع وهي يف العدة صار إىل عني الشبهة ومجهور الريبة وحصل يف حبائل االختالف فإن مجاعة من الفقهاء من اخلل
  .الصحابة والتابعني يقولون املختلعة يقع عليها الطالق يف عدهتا
  ولقد روي حنو ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وإن مل يكن

  .به خوف خمالفتهفسبيل االحتياط أن يكون معموال ، احلديث متصال
حدثنا أبو حفص عمر بن حممد بن رجاء حدثنا أبو نصر بن أيب عصمة حدثنا حممد بن إسحاق الصاغاين حدثنا أبو 

رفعه إىل النيب صلى اهللا  -عبيد القاسم بن سالم حدثنا إمساعيل بن عياش عن العالء بن عتبة عن علي بن أيب طلحة
وشريح ، وسعيد بن املسيب، قال بذلك عبد اهللا بن مسعود" ت يف العدةللمختلعة طالق ما كان: "قال -عليه وسلم

وداود وهو مذهب ، وطاوس واحلكم، ومحاد وحممد بن شهاب الزهري، وإبراهيم النخعي، والشعيب ومغرية الضيب
  .سفيان الثوري وأصحاب الرأي من الكوفيني

ه طلقت وإن تأخر ذلك مل يقع هبا طالق قال بذلك أبو وفيها قول ثان وهو أن املختلعة أن اتبع اخللع الطالقي يف وقت
أنه إذا : -األمر عندنا واجملمع عليه يف بلدنا يف املفتدية: سلمة ابن عبد الرمحن وغريه وقال مالك بن أنس رمحه اهللا

  طلقها بعقب

  .خلعها طالقا نسقا متتابعا بانت منه وإن كان بني ذلك صمات فليس بشيء
ال يقع باملعتدة من اخللع طالق وهبذا : ابن عباس وابن الزبري وعكرمة واحلسن وجابر بن زيدقال : وفيها قول ثالث

القول قال الشافعي وأمحد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سالم وإسحاق بن راهويه وأبو ثور ومجاعة من فقهاء 
  .وبه نقول، وهذا املعول عليه واملعمول به. طالقه هلا بعد اخللع باطل: املسلمني قالوا
وهو أن الرجل إذا حلف بطالق زوجته ثالثا أن ال : وعليه أكثرهم، وإليه يذهب مجاعة من الفقهاء، وفيها قول رابع

ان اليمني راجعة  -مث ارجتعها، يفعل شيئا أو ليفعلن شيئا فاختلعت منه زوجته أو طلقها طالقا بائنا قبل أن حينث
  .وهبذا نقول، هي بعينها عليه برجعتها ألن اليمني قائمة والزوجة

أنه إذا راجع زوجته بعد خلعها ومل يفعل ما : والعلم قد أحاط بأن صاحب املسئلة املذكورة يف صدر هذا الكتاب
  .كان حلف أن يفعله إن الزوجة هي تلك بعينها واليمني قائمة مبقاة

حدثين أبو : بل بن إسحاق قالحدثنا حن: أخربين أبو حفص حممد بن رجاء عن ابن عمر أن موسى بن محدون قال
ان دخلت دار فالن فأنت : يف الرجل يقول المرأته -عبد اهللا أمحد بن حنبل حدثنا عبد الصمد ابن هشام عن محاد
: مبنزلة رجل قال لغالمه، إن دخلت وقع الطالق األول: "طالق فطلقها قبل أن تدخل فبانت مث خطبها وتزوجها قال

  ".اشتراه بعد فضربه فهو حرإن ضربتك فأنت حر فباعه مث 
  .هكذا نقول: قال أبو عبد اهللا: قال حنبل

رجل قال المرأته أنت طالق ثالثا إن دخلت هذه الدار : قلت ألمحد بن حنبل، وقال حرب وإمساعيل الكرماين



  فطلقها تطليقة فانقضت عدهتا وبانت منه مث دخلت الدار؟
  ".يست امرأته ولكن إذا رجعت إليه رجعت وهو على ميينهال يقع عليها حينئذ طالق ألهنا دخلت ول: "قال

  خامتة

  خامتة

حسبك يا أخي رمحك اهللا مبا قد شرحته من جواب هذه املسئلة كفاية وهناية لك فيه بالغ إن كان : قال أبو عبد اهللا
بد يف نفسه ملوالك الكرمي بك عناية فأعاذك من الكرب والكيد وخلصك من حقد أهل العجب واحلسد فليتق اهللا ع

ويف املسلمني من إخوانه وال خياطر هبا وهبم فقال بعلم فغنم أو سكت فسلم فقد روي عن عمر بن اخلطاب رضي 
  ".أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار: "اهللا عنه أنه قال

  ".إن من يفيت الناس يف كل ما يستفتونه جملنون: "وروي عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال
  ".يف املسائل ما ال حيل ألحد أن يسأل عنها وفيها ما ال حيل ألحد أن يبحث عنها: "شربمة أنه قال وروي عن ابن

إن : "حدثنا ابن خملد حدثنا عباس الدوري حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس حدثنا ابن شهاب عن ابن حصني قال
  ". أحدهم ليفيت يف املسئلة لو وردت على عمر جلمع هلا أهل بدر

رأيت : "مسعت أيوب قال: أبو عمر وعمر بن أمحد الدقاق حدثنا حنبل حدثنا عفان حدثنا محاد ابن زيد قال حدثنا
  ".أعلم الناس بالقضاء والفتوى أشدهم فرارا وأشدهم منه فرقا وأعماهم عنه أشدهم مسارعة إليه

نا حممود بن خالد حدثنا مروان بن حدثنا أبو بكر حممد بن احلسني منلة حدثنا أبو بكر جعفر بن حممد الفريايب حدث
يا ربيعة إين أرى الناس قد أحاطوا بك : "قال يل ابن خالد: حممد حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن عبد الرمحن قال

  ".فإذا سألك الرجل عن مسئلة فال تكن مهتك أن ختلصه ولكن لتكن مهتك أن ختلص نفسك
: م أمحد حدثين أيب حدثنا وكيع حدثنا مالك ابن مغول عن زبيد قالحدثنا إسحاق الكاذي حدثنا عبد اهللا بن اإلما

  ".ما وجدت من بلدك من تسئله غريي؟"سألت إبراهيم عن مسئلة فقال 
  :حدثنا الكاذي حدثنا عبد اهللا حدثنا أيب حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن ابن أجبر عن زبيد قال

  ".ية يف وجههما سألت إبراهيم عن شيء قط إال عرفت الكراه"
حدثين أبو زائد حدثين ابن وهب قال قال مالك قال  ١حدثنا أبو بكر حممد بن أيوب حدثنا إمساعيل بن إسحاق

فقال مالك هذا كالم شديد مث " أن يعيش الرجل جاهال خري له من أن يقول على اهللا ما ال يعلم: "القاسم بن حممد
يقول : خصه اهللا عز وجل به من الفضل وما آتاه من العلم فقالذكر يف ذلك أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه وما 

  .أبو بكر يف ذلك الزمان ال أدري
ان : "حدثنا الكدميي حدثنا أمحد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة قال:حدثين أبو حممد إمساعيل بن علي احلطيب قال

لو سئل عنها أصحاب ،تنقاد وال تنساق زيادات وبر ال:الشعيب إذا ذكر عنده امللتبس من املسائل بالصعاب قال
  :قال أبو العباس الكدميي أنبأنيه عن الشعيب قال" حممد صلى اهللا عليه وسلم ألعضلت هلم

  ـــــــ



طبع املكتب اإلسالمي بتحقيق " فضل الصالة على النيب صل اهللا علية وسلم " هو اجلهضمي القاضي مؤلف ١
  .احملدث األلباين

  .حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن شربمة عن الشعيب:  قالحدثنيه علي بن املديين
كان : حدثنا سفيان عن ابن شربمة قال: وحدثين أبو صاحل حممد بن أمحد حدثنا أبو األحوص حدثنا احلميدي قال

لو ألقيت على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا  ١زيادات وبراغيث السائق والعائد: "الشعيب إذا سئل عن معضلة قال
  ".سلم ألعضلت هلمعليه و

هذا رمحك اهللا قول الشعيب وهو أحد علماء هذه األمة من الطبقة العليا من تابعي الصحابة يشبه : قال أبو عبد اهللا
صعاب املسائل بفصيل الناقة الذي مل يرض ومل يركب فهو بوبره وزغبه ال يتبع قائده وحيرن على سائقه وقوله 

  .ي ال يوجد له دواء وال يرجى منه شفاء ألعضلت هلم شبهها بالداء العضال الذ
حدثنا أبو علي حممد بن أمحد البزار حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب قال حدثنا عبد الرمحن بن 

  ".من أفىت الناس يف كل ما يستفتونه فهو جمنون: "سفيان عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا قال

بن حممد بن عبد العزيز البغوي حدثنا أبو خيثمة حممد بن حازم أبو معاوية الضرير حدثنا  حدثنا أبو القاسم عبد اهللا
  ".واهللا إن الذي يفيت للناس يف كل ما يسألونه جملنون: "األعمش عن شقيق عن عبد اهللا بن مسعود قال

  ".مما كنت أفيتلو مسعت هذا احلديث منك قبل اليوم ما كنت أفيت يف كثري : "قال يل احلكم: قال األعمش
حدثنا شيبة حدثنا احلساين حدثنا وكيع قال حدثنا احلسن بن صاحل عن ضرار بن مرة عن سعيد بن جبري عن ابن 

  ".من أفىت فتوى يعمى عنها فإهنا عليه: "عباس قال
لو حلف إن الذي يفيت الناس يف كل ما يسألونه جمنون و: فهذا عبد اهللا بن مسعود حيلف باهللا: قال أبو عبد اهللا

أن أكثر املفتني يف زماننا هذا جمانني ألنك ال تكاد تلقى مسئوال عن مسئلة متلعثما يف : حالف لرب أو قال لصدق
سئل فالن : من أين قلت بل خياف وجيزع أن يقال: جواهبا وال متوقفا عنها وال خائفا هللا وال مراقبا له أن يقول له

  عن مسئلة فلم يكن عنده

ويف كل متعلق متهجرا يفيت فيما عيي عنه أهل الفتوى ، ن يوصف بأن عنده من كل ضيق خمرجايريد أ، فيها جواب
إذا أكثر ، ال يفكر يف عاقبة وال يعرف العافية ١خيبط العشوة ويركب السهوة، ويعاجل ما عجز عن عالجه األطباء

دواء من سقمه ملا حنث احلالف  عليه السائلون وحاقت به الغاشية ولو كان لكل حالف خمرجا عن ميينه ولكل عليل
وال وجبت على أحد كفارة وال طلقت امرأة من زوجها وال مات عليل إذا هو يعاجل وكيف يكون ذلك كذلك؟ 

  ".احللف حنث أو مندمة كل حالف حانث أو نادم: "وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول
وملا رأى ، ا الزمان لرأى األمر عندهم خبالف ذلكلو عاش عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حىت يعاين املفتني يف هذ

  .معهم حانثا وال نادما
  قال: حدثنا العمري عن أبيه قال: حدثنا أبو حممد السكري حدثنا أبو يعلى الساجي حدثنا األصمعي قال

  ـــــــ
  .خرةالص: وهنا يريد، والسهوة الناقة. ركوب االمر على غري بيان" بضم العني وسكون الشني"العشوة ١



  ".اليمني حنث أو مندمة: "عمر رضي اهللا عنه
ولقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مما يدل على صحة توحيد من آمن به وصدق وتكذيب من حاول أن 

  .حيتال لسقوط احلنث واملخرج من ضيق اإلميان وحرجها
حممد بن جعفر بن سفيان الرقي بالرقة  حدثنا أبو بكر حممد بن أيب الفتح املعروف بالرومي بالبصرة حدثنا أبو بكر

ال أقول و : "حدثنا أيوب بن حممد أبو سليم الوراق أخربين عثمان بن عطاء عن أبيه عن أيب الدرداء أنه كان يقول
إن : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قيل ومل؟ قال" وال أسرق أبدا، وال أشرب اخلمر، اهللا ال أزين

إال ترك الشيطان كل شيء من عمله وولع بذلك فيه ، ما قال عبد قط لشيء واهللا ال أفعله" القولالبالء موكل ب
  ".حىت يؤمثه

وال عن إمام مذكور وال ، مل توجد يف كتاب مسطور،ورمبا أفىت أحدهم بالفتوى ما سبقه إليها أحد : قال أبو عبد اهللا
ا ولقد بلغين أن بعض من يقدم على هذه الفتوى يؤثرها خترصا وتأمث، هذا قول فالن ومذهب فالن: حيتشم أن يقول

  وما. عن أمحد بن حنبل

  .١} سُْبحَاَنَك َهذَا ُبْهَتانٌ َعِظيٌم{: غري أن يقال له،ملن حكى هذا عن أمحد بن حنبل جواب 
ضت عدهتا ومذهبه فيمن حلف أن ال يفعل شيئا فطلق امرأته تطليقة وانق، فقد ذكرنا مذهب أمحد بن حنبل يف احليل

  .إن اليمني يرجع عليه-له مث راجعها  -وبانت منه ففعل ذلك الشيء أنه ال شيء عليه ألنه ال زوجة
  :ونذكر فتواه يف مثل هذه املسئلة مصرحا

أنه : سئل أمحد بن حنبل عن رجل حلف بالطالق: مسعت إبراهيم احلريب يقول: حدثين أبو بكر حممد بن أيوب قال
اهللا تبارك وتعاىل أباح الطالق وحرم . تطلق منه امرأته وال يطؤها: "الليلة فوجدها حائضا فقالال بد أن يطأ امرأته 

  ".وطء احلائض
  ولقد سألت أبا بكر اآلجري وأنا يف منزله مبكة عن هذا اخللع الذي، وإمنا حكاه آخرون عن الشافعي

  ـــــــ
  .١٦االية ، سورة النور ١

اخلع زوجتك وافعل ما حلفت : فيقال له، رجل أن يفعل شيئا ال بد له من فعلهوهو أن حيلف ، يفيت به بعض الناس
أن ال شيء  -إن قوما يفتون الرجل الذي حيلف بأميان البيعة وحينث: عليه مث راجعها واليمني بالطالق ثالثا وقلت له

ن سؤايل له عن هاتني فجعل أبو بكر يعجب م. عليه ويذكرون أن الشافعي مل ير على من حلف بيمني البيعة شيئا
اعلم أين منذ كتبت العلم وجلست للكالم والفتوى ما أفتيت يف هاتني "مث قال يل ، املسئلتني يف وقت واحد

ولقد سألت أبا عبد اهللا الزبريي الضرير رمحه اهللا عن هاتني املسئلتني كما سألته عن التعجب ممن . املسئلتني حبرف
هما جبواب قد كتبته عنه مث قام فأخرج إيل كتاب أحكام الرجعة والنشوز من يقدم على الفتوى فيهما فأجابين في

إن أصحاب : سألت أبا عبد اهللا الزبريي وقلت له"كتاب الشافعي وإذا مكتوب على ظهره خبط أيب بكر رمحه اهللا 
ال بلغين له ففي هذا ما أعرف هذا من قول الشافعي و: مث يفعل فقال الزبريي: الشافعي رمحه اهللا يفتون فيها باخللع

  وال، قول معروف



وبلغين أن قوما ما يفتونه أن ال شيء ، إن الرجل حيلف بأميان البيعة فيحنث: وقلت له. أرى من يذكرها عنه صادقا
وال ، أما هذا فما بلغين عن عامل وال معىن قول وال فتوى: وقال، فجعل الزبريي يعجب من هذا، عليه أو كفارة ميني
إن ألزم احلالف نفسه : وال عندك فيها جواب؟ فقال: وقلت للزبريي. أفىت يف هذه املسئلة بشيء قط مسعت أن أحدا

فكتبت هذا الكالم من ظهر كتاب أيب بكر وقرأته عليه مث قلت إيش " مجيع ما يف ميني البيعة وإال فال أقول عنه هذا
  .ن حيب السالمة إن شاء اهللا تعاىلتقول يا أبا بكر فقال هكذا أقول وإال فالسكوت عن اجلواب أسلم مل

واحلمد . مث كتب الرد من أفىت باخللع يف غري موضعه وصفة الذي حتل له الفتوى وجيوز للناس أن يستفتوه ويقلدوه
  .هللا أوال وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم

من نسخة سقيمة كثرية الغلط : دائم املقدسي حامدا هللاعلقه لنفسه حممد بن حممد بن بكر بن أمحد بن عبد ال
  .واجتهدت فيها على ما أطيق واحلمد هللا
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