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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلهد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيها خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائهة 

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(164) 
علببى الينبباا انببا ان يةببول بوبببول عهببد بببني الفةيببه وادلةلببد أو ال   علببى سببب ) بوبعبببارة أابب ) انببا ان يةببول بواليببة الفةيببه أو ال  و 

لون نببا  بعبدم حدببم الفةيببه أو  اببواة ابحلرنببة الةبول ابلواليببة أو العهبد  ببان سببلطنة ادلةلإجبد علببى إببراو ادلعببانالت ّدببون زلبدولة نةيإببدة
ل  هببا، اهببا سببياف، إضببا ة إى ايببه علببى العهببد لببو ن يةبب   هببا، ببب  قببد يةببال ابن سببلطنابه زلببدولة يف الهلببة حبب  نببن لون الةببو 

 .(1بّدون سلطة الفةيه على ادلدلف نةيدة ابلابزانه هو ابلعهد أيضاً(
 وجهان لبطالن املعاملة اليت أفىت الفقيو حبرمتها

 وههنا نطالب)
 ا)دم  لة ذااتً اليت أ   الفةيه حبرنابها أو حادلطلب األول) ان هناك وبهني لبطالن ادلعانلة احملل  

ْلباطالا برة الباط   ابشهلها اآلية الشريفة األول) اهنا ّدخ ، بفابواة، يف لائ نأُكْم ِبا  .(ال َتأُْكُلوا أأْموالأُكْم ب أي ْ
الينبباا) ان سببلطنة ادلدلببف علببى أنوالببه، مبببراو ادلعببانالت عليهببا ويةلهببا و...، نةيببدة بعببدم رل  الببو  عنهببا وسلالفابببه ذلببا بنبباو 

والشببهول  ،وعلبى عبدم هنببي نبن ّعاهبدوا نعبه بنباو علببى ابول العهبد دلينب  ذلب  ،ة الفةيبه ادلطلةبة واوذلببا دلينب  ذلب علبى الةبول بواليب
 خاص مبا لو اان الشان شااًن عانًا اللهم إال لو يصإ على اوله لغرية أيضاً.

 ليست فتاوى الفقيو ملزماً مولوايً للمقل اد إال يف صورتني
،  ببان ةبب  بينبببوت واليببة للفةيببه وال قلنببا بوبببول عهببد بببني الطببر ني بادلربببع وادلةلإجببد( ولببو ابلوضببع الابعيإببيادلطلببب الينبباا) ايببه إن ن ي

 .للهةلإجد ب  يدون حاله احال أي نرشٍد ونعلإم آخر ًا نولويً  اباواة ب  أحدانه ال ّدون حينئٍذ نلزن
 واملرجع وجوه فتواه دون الفتوى نفسها

يف ظببرخ خبباص للعشببائر أو حبرنببة بيببع نببيناًل األللببة الببيت سبباقابه إى بالفابببوب( حبرنببة بيببع السببال   ببال بببد نببن الربببو  إى وعليبه) 
 ) ايه أحد الوبوة اخلهسة السابةة ؛وشراو األصوات أو حبرنة البيع الشبدي

عهببد(  اببةبببى (  هببي علبببى الفببرة ننابفيببة علبببى نبنبباة وابببذا الوبببه اخلببان  بوهبببو ال(2ب انببا الوبببه الينببباا بوهببو الةيهونببة والواليبببة
وهبببي ادلةدنيبببة والعلبببم المجبببا  ولليببب  حرنبببة العايبببة علبببى ال ، وأي ننهبببا ال يبببنه  بنفبببوذ ) الوببببوة الينالابببة األخبببرب ننشبببا لفاببببواة

 ) ابواة أو حدهه على نةلديه، إذ ايه لي  حينئٍذ إال نرشدًا ونعلهاً 
 

                                                             

 (.404الدرس ب (1ب
 والية الفةيه. (2ب
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 حرمة املعاملة بناء على املقدمية
  خبب ة أرشببد إى احلرنببة الطريةيببة لبيببع السببال  أو البيببع الشبببدي  ببال ّدببون نلزنببة للهةلببد، رلببرل أهبب انببا علببى ادلةدنيببة،   يببه

ببب  األنبببر نوابببول إليببه  ايبببه أحبببرز ادلةدنيبببة، ولببو ابعابهبببالة علبببى هبببذا الفةيببه ااهببب  خببب ة، وأحبببرز، ابسببابةالل عةلبببه، حرنبببة ادلةدنبببة 
ببب  أليببه رأب ادلةدنيببة، يعببم لببه، اهببا  ويفوذهببا نولببويً يف حةببه الفةيببه( حببرم عليببه ال لفابببوب غريمهببا شلببا سببب  نببة أوبادلوصببلة أو ادلهدإج 

سبببب ، االعابهبببال علبببى الفةيبببه يف ّنةبببيل حبببال الصبببغرب والدببب ب، ااالعابهبببال علبببى أي أهببب  خببب ة آخبببر، ولدنبببه عليبببه يدبببون ابببالم 
 أاينر نن ذل .بوبٍه الفةيه رلرل نرشد وللي  وال سلطة له على ادلةلد 

 وقيبببة لببه علبببى ادلةلإجببد، ولدنهبببا علبببى لويبببة أو و ونبعبببارة أخبببرب) بالفابببوب( حسبببب ادلّردببز يف أذهبببان الببببع  يببو  سبببلطة للفةيببه 
آخببر، وذلبب   أهبب  خبب ةٍ  أيإج  وال إلببزام  يهببا نببن حيبب  هببي، ببب  هببي اببرأيج  نبببم نببن يببر   الواليببة والعهببد والعةببد، ليسبب  سببلطةً 

ذلبب  يف هببذة األزننببة، يظببري ّشايصببه ابن نبباو  اينببرت شلببا يربببع إليببه النبباس  يهببا، وقببد  يظببري ّشببايص الفةيببه للدينببري نببن ادلوضببوعا
وان ّغيببببري الببببن   ،وان هببببذة األسببببرة هببببم نببببن السببببالة أو ال ،وان هببببذة الدولببببة حربيببببة أو ال ،الشببببعري الببببذي ابألسببببوا   ةإببببا  أو ال

ّغيببري يف األعضبباو الظاهريببة بببدون اويببه ّغيببرياً حلةيةببة  رلهببو رلبب ادلعهببول حاليبباً بنببن ذاببر إى ايينببى وابلعدبب ( ّغيببري ابببوف نبباهوي أو
الرببب  إى نببرأة وابلعدبب ، واابشايصببه ابن ادلببوت السببريري نببوت أو ال وهدببذا،  ببان ذلبب  الببه نببن ابب ايببه أهبب  خبب ة ببشببر   

م سلالفابببه مبببا هببو هببو اويببه نببنهم يف نينبب  ذلبب (  رأيببه اببرأي الطبيببب وادلهنببدس وسببائر أهبب  اخلبب ة إ ببا هببو إرشببال ال أاينببر،  ببال  ببر 
 .لو اان زلرنًا واان ادلدلف نةصإراً  إ ا العةوبة على ادلؤلب

  هذا حال  ابواة بأو رأيه( إذا ابابم على ادلةدنية واذا إذا ابابم على ّشايصه ان هذة ادلعانلة نن نصالي  العاية على ال .
 حرمتها بناء على العلم اإلمجايل للفقيو

بب بباألنر   وهببو العلببم المجببا  للشبباص الينالبب  الوبببه الينالبب وانببا علببى ز أوضببل،  ببان العلببم المجببا  للشبباص الينالبب  غببري نن إ
أال ّببرب ان بدببراً لببو ؛ ، أبي ننههبباعلببى أحببد ادلدلفببني إال لببو اببان وليبباً أو اببان بيببنهم عهببد، والفببرة ان هببذا الفةيببه ال يلابببزم، نبببمً 

، وغبببرية نبببن األصبببول نبببن غبببري ّعبببارة   ننههبببا إببببراو أصببب  االسابصبببحابعلبببم بناببببة زيبببد أو عهبببرو، ن يلزنههبببا شبببيو وابببان لدببب
عدب  نبا لببو ابان وليباً علببى شاصبني بأو ابان لببه نعههبا عهبد(   علببم إمجبااًل ابدلفسبدة يف بيببع نبال أحبدمها نببيناًل  ايبه ال  بوز لببه 

 ننهها. نال أيإٍ بيع 
 يًا وال صاحب عهد.علم لنا، نالام لي  ولإ ز يف حةنا نع عدم  ة  ذل  الواحلاص ) ان علهه المجا  غري نن إ 

 وللبح  ّابهات وأخذ ورل وبواب وية   ايابظر.
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين

 
لشُّْكرا يأزايُد يفا الن اْعمأةا، بب) صلى هللا عليه واله وسلمرسول هللا قال  نْ يأا، وأعألأْيكأ ِبا أأْكثاْر ذاْكرأ اْلمأْوتا ُيسأل اكأ عأنا الدُّ

...وأأأْكثاْر مانأ الدُّ   (.35ص)  ف العةولب ((عأاءا فأإانَّكأ الأ تأْدراي مأىتأ ُيْستأجأاُب لأكأ


